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Útdráttur 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er áföll, áfallastjórnun og upplýsingamiðlun á áfallatíma.  

Flestar skipulagsheildir geta búist við því að verða fyrir áfalli.  Ætlunin er með 

ritgerðinni að stuðla að auknum skilningi og þekkingu á hugtakinu áfallastjórnun í 

skipulagsheildum. 

Ritgerðinni er skipt í tvo hluta.  Sá fyrri er fræðilegur þar sem farið er yfir hugtök 

tengd áfallastjórnun.  Í síðari hlutanum er gerð rannsókn þar sem rannsökuð voru hátt í 

300 stærstu fyrirtækin á Íslandi m.t.t. áfallastjórnunar.  Rannsóknin byggir á 

megindlegri rannsóknarhefð.  Sendir voru út spurningalistar á netföng til stjórnenda 

264 stærstu fyrirtækja á Íslandi á árinu 2007 samkvæmt tímaritinu Frjálsri verslun.  

Alls svöruðu 129 spurningarlistanum og var svarhlutfall því tæp 49%.  

Markmið rannsóknarinnar var að fá eins skýra mynd og hægt var um hvort 

áfallastjórnun væri beitt í stærstu fyrirtækjum á Íslandi og hvort til sé áfallaáætlun í 

þessum fyrirtækjum.  Kannað var hvert viðhorf svarenda var til áfallastjórnunar, hvort 

þátttakendur teldu nauðsynlegt að auka þekkingu um áfallastjórnun í fyrirtækjunum og 

hvort til staðar væri áfallateymi í fyrirtækjunum.   

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að flestir töldu fyrirtæki sitt hafa orðið fyrir 

áfalli á síðustu fimm árum og margir töldu líklegt að orðið gæti áfall í fyrirtækjum 

þeirra á næstu fimm árum.  Um 28% fyrirtækja hafa áfallaáætlun og um þriðjungur 

fyrirtækja segist hafa áfallateymi.  Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að fyrirfram 

ákveðinn talsmaður vegna áfalla er oftast framkvæmdastjóri.  Stjórnendur í 

fyrirtækjunum telja þörf á að hafa áfallaáætlun og yfir helmingur þátttakenda telur 

nauðsynlegt að auka þekkingu um áfallastjórnun. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni í meistaranámi í stjórnun og stefnumótun við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.  Ritgerðin er 30 einingar. 

Í meistaranáminu sótti ég tvö námskeið sem að hluta fjölluðu um áfallastjórnun og 

vöktu þau áhuga minn á hugtakinu áfallastjórnun. 

Ritgerðin fjallar um stjórnun og upplýsingamiðlun á áfallatíma og skiptist í tvo hluta.  

Fyrri hlutinn er fræðilegur þar sem fjallað er um þá þætti sem tengjast tveimur 

rannsóknarspurningum sem spurt er í þeim síðari.  Viðfangsefnið er 

upplýsingamiðlun, áfallastjórnun og áföll.  Seinni hluti ritgerðarinnar er rannsókn.  

Rannsökuð eru um 300 stærstu fyrirtæki á Íslandi og kannað hvort þar sé áfallaáætlun.  

Vinnan við ritgerðina hefur verið lærdómsríkt ferli.   

Leiðbeinendum mínum Gylfa Dalmann Aðalsteinssyni, Katrínu Pálsdóttur og Þóru H. 

Christiansen kann ég bestu þakkir fyrir gott samstarf og leiðsögn.  Ég þakka 

þátttakendum í rannsókninni fyrir þátttökuna.  Fjölskyldu minni og öðrum þakka ég 

fyrir alla aðstoðina, yfirlesturinn, stuðninginn og hvatninguna sem mér hefur verið 

sýnd á meðan ritgerðarvinnan stóð yfir.   
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1 Inngangur 

Flestar skipulagsheildir geta búist við því að upp komi áfall hjá þeim, hvort sem er 

óvænt áfall, eða undirkraumandi áfall, sem getur verið alvarlegt vandamál sem verður 

opinbert með tímanum, t.d. að fjölmiðlar komist að ósiðlegu athæfi innan fyrirtækis.  

Áföll verða ýmist af völdum manna eða vegna náttúruhamfara (Darling, 1994).  Það 

getur komið upp röð atburða sem eyðileggur ímynd fyrirtækja eða veldur þeim 

fjárhagslegu tjóni.  Áföll verða ekki aðeins hjá fyrirtækjum heldur geta þau komið upp 

t.d. hjá stjórnmálaflokkum, opinberum stofnunum og öðrum skipulagsheildum. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um stjórnun og upplýsingamiðlun á áfallatíma.  

Áfallastjórnun eða krísustjórnun (e. crisis management) er hugtak sem mikið hefur 

verið í umræðunni hérlendis á undanförnum mánuðum, sérstaklega eftir hrun 

bankanna haustið 2008.  Við lifum í upplýsingasamfélagi, þar sem fréttir berast skjótt 

til almennings.  Tækninni fleygir fram og möguleikar á að afla sér upplýsinga af 

netinu aukast stöðugt.  Almenningur getur þannig fengið slæmar upplýsingar um 

fyrirtæki í gegnum fjölmiðla.  Á undanförnum mánuðum höfum við séð margar fréttir 

í fjölmiðlum þar sem fjallað er um áföll á einn eða annan hátt.  Það skiptir því máli að 

rækta ímynd og orðspor skipulagsheilda, hlúa að trúverðugleika þeirra og tryggja að 

gott upplýsingaflæði sé frá þeim.  Það má segja að áfallastjórnun sé sífellt mikilvægari 

í stjórnun og rekstri fyrirtækja þar sem mikilvægt er fyrir skipulagsheildir að hafa 

stjórn á hlutum og geta brugðist fljótt við á áfallatímum (Pheng og Ann, 1999).   

Ritgerðinni er skipt í tvennt.  Fyrri hluti hennar er fræðilegur þar sem fjallað verður 

um þá þætti sem tengjast rannsóknarspurningunum sem teknar verða fyrir í síðari 

hlutanum.  Viðfangsefnið er upplýsingamiðlun, áfallastjórnun og áföll.  Seinni hluti 

ritgerðarinnar er rannsókn þar sem rannsökuð voru hátt í 300 stærstu fyrirtækin á 

Íslandi.  Rannsóknin er byggð á megindlegri rannsóknarhefð.  Sendir voru út 

spurningarlistar á netföng til stjórnenda 264 stærstu fyrirtækja á Íslandi samkvæmt 

tímartinu Frjálsri verslun 2008.  Alls svöruðu 129 spurningarlistanum og var 

svarhlutfall því tæp 49%.  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort áfallastjórnun sé til staðar í fyrirtækjum á 

Íslandi.  Þá var kannað hvort áfallaáætlun sé til staðar í fyrirtækjunum, hvert sé 
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viðhorf svarenda til áfallastjórnunar, hvort nauðsynlegt sé að auka þekkingu um 

áfallastjórnun í fyrirtækjunum og hvort áfallateymi sé til staðar í fyrirtækjunum.  Tvær 

rannsóknarspurningar voru settar fram í rannsókninni.  Sú fyrri er hvort áfallaáætlun 

sé til staðar hjá fyrirtækinu og sú síðari hvort áfallastjórnun hafi verið beitt í 

fyrirtækinu.  Rannsóknin hefur bæði vísindalegt og hagnýtt gildi.  Henni er ætlað að 

stuðla að auknum skilningi og þekkingu á hugtakinu áfallastjórnun. 

 

1.1 Uppbygging ritgerðar 

Eins og fram hefur komið er ritgerðin í tvennu lagi, fyrri hlutinn er fræðilegur en 

seinni er sjálf rannsóknin.  Ritgerðin skiptist í tólf meginkafla.  Í inngangi hefur verið 

sagt frá viðfangsefni ritgerðarinnar og markmiði, rannsóknin kynnt og 

rannsóknarspurningar settar fram.   

Annar kafli ritgerðarinnar fjallar um stjórnun og upplýsingamiðlun.  Þar er farið nánar 

út í hugtök sem tengjast áfallastjórnun ásamt því að skilgreina stjórnun og hlutverk 

stjórnenda.  Fjallað er um stefnumótun, ímynd og orðspor.  Stór hluti áfallastjórnunar 

felst í  upplýsingamiðlun og má segja að áfallastjórnun og upplýsingamiðlun séu 

nátengd og að drjúgur hluti af tíma stjórnenda fari í upplýsingamiðlun og 

ákvarðanatöku.  

Þriðji kafli fjallar um hugtakið áfall.  Í kaflanum verður leitast við að skilgreina 

hugtakið áfall þar sem allar skipulagsheildir geta orðið fyrir því á hvaða tíma sem er.  

Fjallað er um hugtakið áfall á fræðilegan hátt. 

Fjórði kafli fjallar um áfallastjórnun.  Í kaflanum verður hugtakið áfallastjórnun 

skilgreint.  Áfallastjórnun er fremur flókin, en er fyrst og fremst undirbúningur fyrir 

áföll.  Undirbúningurinn felst í því að gera áfallaáætlun og vernda skipulagsheildir 

fyrir áföllum.    

Fimmti kafli fjallar um áfallaáætlun.  Fjallað er um áfallaáætlun þar sem hún er 

mikilvæg fyrir allar skipulagsheildir.  Fræðimenn eru sammála um að fyrirtæki sem 

eru með áfallaáætlun komist betur út úr áföllum. 
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Sjötti kafli fjallar um áfallateymi.  Áfallateymi er hópur fólks sem vinnur að því að 

koma með ýmsar hugmyndir um viðbrögð vegna áfalla, setja upp áfallaáætlun og 

koma með hugmyndir um upplýsingamiðlun á áfallatíma.  Í kaflanum er fjallað um 

talsmann skipulagsheildar sem hefur það hlutverk að miðla upplýsingum til 

hagsmunaaðila og fjölmiðla þegar eitthvað kemur upp á í skipulagsheild. 

Sjöundi kafli fjallar um viðbrögð stjórnenda skipulagsheilda þegar áföllin dynja yfir.  Í 

kaflanum er skýrt að hægt sé að stjórna áfalli, og að viðbrögðin við því skipti öllu 

máli.  Útskýrt er afhverju mikilvægt sé að bregðast fljótt við áföllum. 

Áttundi kafli fjallar um upplýsingamiðlun á áfallatíma.  Upplýsingamiðlun á 

áfallatíma er mikilvægur hluti af áfallastjórnunar og þarf því að vera í forgrunni á 

áfallatíma þar sem áföll geta valdið miklu umtali.  Skýrt er mikilvægi þess að 

upplýsingamiðlun á áfallatíma sé vönduð, þar sem skipulagsheild gæti að öðrum kosti 

misst frumkvæðið í umræðunni og ímynd hennar beðið hnekki.  

Níundi kafli fjallar um þann lærdóm sem draga má af áföllum.  Hægt er að læra af 

áföllum og stundum eru gerðar breytingar í skipulagsheildum í kjölfar áfalla.  

Mikilvægt er að nýta þekkingu úr áföllum og læra af mistökum til að lágmarka skaða 

vegna áfalla síðar.  Í kaflanum eru dæmi um áföll sem orðið hafa og hægt er að læra 

af.  Þetta eru fjögur áföll sem urðu erlendis á árunum 1982 til 1996.  Um þau hefur 

mikið verið skrifað enda skólabókardæmi um hvað má og hvað ekki má gera.  

Tíundi kafli er um framkvæmd rannsóknarinnar.  Í kaflanum er fjallað um 

aðferðafræði rannsókna og þá aðferð sem beitt var í rannsókninni ásamt því að 

framkvæmd og fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni er lýst.  

Ellefti kafli fjallar um rannsóknarniðurstöður.  Rannsókninnni var skipt upp í þemu 

eins og ímynd, orðspor, upplýsingamiðlun, áföll, áfallastjórnun, áfallateymi, viðbrögð 

vegna áfalls, umræður um áfallastjórnun, tegund fyrirtækja sem tóku þátt í 

rannsókninni og bakgrunn þátttakenda.  Könnunina má sjá í viðauka.  Umfjöllun er 

um takmarkanir eða veikleika rannsókna, mikilvægi rannsókna og fjallað er um 

framtíðarrannsóknir á áfallastjórnun á Íslandi.   

Í lokakafla eru lokaorð ritgerðinnar.   
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2 Stjórnun og upplýsingamiðlun 

 

2.1 Um stjórnun 

Fræðigreinin um stjórnun er þúsund ára gömul (Bloisi, Cook, og Hunsaker, 2003; 

Kreitner, 2004) en þróaðist formlega á tuttugustu öldinni (Bloisi o.fl., 2003; Sigmar 

Þormar, 2007). Sigmar Þormar (2007) telur að Íslendingar vilji ekki búa við 

stjórnleysi og að stjórnun þurfi að vera til staðar svo ekki komi til stjórnleysis.   

Bloisi o.fl. (2003) og Jones og George (2003) telja að stjórnun sé til að áætla, 

skipuleggja, leiða og hafa eftirlit með mannauði og öðrum auðlindum.  Stjórnun er 

notuð til þess að ná markmiðum í skipulagsheildum á árangursríkan hátt og er 

ákvörðun um að ráðstafa markvisst auðlindum, svo sem starfsmönnum, tækjabúnaði, 

þekkingarlegum- og fjárhagslegum eignum (Rue og Byars, 2003).  Ágúst Einarsson 

(2005) telur að stjórnun byggist á góðri upplýsingamiðlun og að með henni sé hægt að 

ná markmiðum innan skipulagsheildar.  

 

2.2 Hlutverk stjórnanda 

Hlutverk stjórnanda er að sjá um áætlanagerð, skipulagningu, forystu og hafa eftirlit 

með því að farið sé eftir stefnumótun (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2002).  Kreitner 

(2004) bætir við að hlutverk stjórnanda sé að taka ákvarðanir og miðla upplýsingum 

og Þórður Víkingur Friðgeirsson (2003) telur að stjórnandi eigi að skynja hvaða 

breytinga er þörf í skipulagsheildum.  Ágúst Einarsson (2005) og Bogi Þór 

Siguroddsson (2000) segja að hlutverk stjórnenda í skipulagsheildum sé að skilgreina 

hlutverk, setja markmið og ákveða stefnu.  Þeir þurfa svo að aðlagast breyttum 

aðstæðum.   

Þórður Víkingur Friðgeirsson (2003) telur að engin ein aðferð sé best við stjórnun í 

skipulagsheildum.  Samkvæmt Bloisi o.fl. (2003) eru góð þekking og reynsla lykill að 

árangri stjórnanda.  Stjórnandi gæti náð árangri með því að hafa góða þekkingu og 
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reynslu.  Allar skipulagsheildir, hvort sem þær eru litlar eða stórar, þurfa stjórnanda.  Í 

litlum fyrirtækjum getur verið einn stjórnandi en fleiri stjórnendur eru í stórum 

fyrirtækjum (Rue og Byars, 2003).   

Árangur góðs leiðtoga byggist á upplýsingamiðlun eða samskiptum hans við aðra 

(King, 2007).  Þegar er rætt um skipulagsheild gæti það átt við fyrirtæki, stofnanir, 

opinberar stofnanir, frjáls samtök og svo má lengi telja.  Dæmi um skipulagsheild 

getur því verið sjúkrahús, fótboltalið eða slökkviliðsstöð (Bloisi o.fl., 2003). 

 

2.3 Stefnumótun  

Í skipulagsheildum þurfa stjórnendur að hugsa um markmið eða framtíðarsýn með því 

að gera áætlanir (Bogi Þór Siguroddsson, 2000).  Til þess að hægt sé að gera áætlanir 

þurfa skipulagsheildir að hafa stefnu.  Magnús Ívar Guðfinnsson (2003, 9) segir að 

„stefnu sé ætlað að hámarka árangur með því að samræma aðgerðir í starfseminni 

gagnvart breytingum á markaði”.  Þannig telur Magnús Ívar Guðfinnson (2003) að 

túlka megi stefnuna sem áætlun og hún sé stöðugt ferli sem þurfi að endurskoða 

reglulega.   

Bogi Þór Siguroddsson (2000) segir að allir í skipulagsheildum þurfi að gera sér grein 

fyrir hlutverki skipulagsheildar og stefnu hennar, þannig megi ná hámarksárangri.  

Allir upplifa óvissu, bæði einstaklingar og skipulagsheildir, en ef markmið og stefna í 

skipulagsheildum eru skýr, verður auðveldara að komast í gegnum erfið tímabil 

(Kreitner, 2004).   

 

2.4 Ímynd og orðspor 

Ímynd er mikilvæg fyrir bæði skipulagsheildir og einstaklinga.  Ef ímynd skaðast eða 

verður fyrir hnjaski er það ólík aðgerð að laga ímynd hjá einstaklingum og 

skipulagsheildum.  Skipulagsheildir þurfa að vinna í stefnumótun til að laga ímynd 

sína (Benoit, 1997).  Ímynd í skipulagsheildum skiptir meira máli og stjórnendur í 

skipulagsheildum telja að ímynd og það að skipulagsheild líti vel út í augum allra sé 
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mikilvægt.  Góð ímynd verður til á löngum tíma (Gunnar Steinn Pálsson og Einar Karl 

Haraldsson, 1999).  Góður orðstír hefur ævinlega verið hátt skrifaður á Íslandi, en 

orðstír er notaður um einstaklinga en orðspor um skipulagsheild.  Orðspor lýsir ásýnd 

og ímynd félaga, fyrirtækja og þjóða (Gunnar Hersveinn, 2008, 8).  Stundum er sagt 

að það kosti skipulagsheild fimm til sex sinnum meira að vinna sér inn nýjan 

viðskiptavin en að halda þeim viðskiptavini sem á í viðskiptum við skipulagsheildina 

(Ágúst Einarsson, 2005, 327).  Stjórnendur í íslenskum fyrirtækjum hafa ekki mikið 

velt fyrir sér hugtökunum ímynd og orðspor (Einar Mar Þórðarson og Jörundur 

Valtýsson, 2001), en orðspor er eign sem íslensk fyrirtæki ættu að gefa góðan gaum 

og hlúa að í framtíðinni (Trausti Haraldsson og Árni Árnason, 2004). 

Venjulega tekur áratugi að byggja upp trausta ímynd en það tekur skamma stund að 

rústa henni.  Stjórnandi þarf að vera búinn undir áföll og geta brugðist við þeim með 

engum fyrirvara.  Það sem stjórnendur gera á áfallatíma og hversu skjót viðbrögð 

skipulagsheilda eru, er mikilvægt svo hægt sé að vinna úr áföllum á jákvæðan hátt 

(Ucelli, 2002).  Coombs (1995) segir að áður fyrr þegar skipulagsheildir gerðu 

góðverk hafi það gefið góða ímynd. Skipulagsheildir með gott orðspor komu betur út 

úr áföllum en skipulagsheildir með slæmt orðspor. 

 

2.5 Miðlun upplýsinga 

Alls staðar þar sem fólk á í samskiptum á sér stað upplýsingamiðlun.  Við miðlum 

upplýsingum og svörum spurningum sem beint er til okkar úr öllum áttum.  Það má 

segja að það gerist daglega og oft á dag.  Upplýsingarnar sem við fáum hafa breyst 

mjög mikið á undanförnum árum.  Ef við ætluðum að senda út fréttatilkynningu fyrir 

meira en tuttugu árum, hefðum við sent fréttatilkynninguna með bíl eða pósti til 

viðkomandi eða farið með hana sjálf.  Í dag er þetta allt annað, við sendum tölvupóst 

sem er rafrænn og hann er kominn til viðtakanda um leið.  Tíminn sem fólk hefur til 

að bregðast við áföllum hefur styst mikið á undanförnum árum.  Í dag fáum við fréttir 

á fljótlegan hátt þar sem tækninni fleygir fram og auknir möguleikar eru á að fá 

upplýsingar af internetinu.  Almenningur getur þannig fengið slæmar fréttir af 

skipulagsheildum í gegnum fjölmiðla um leið og þær gerast. Argenti (2007) segir að 

fyrir þrjátíu árum þegar áföll urðu, hafi það frést svo til eingöngu á því svæði sem 
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áfallið varð en með betri tækni nú fréttist það um allan heiminn.  Þannig má segja að 

frétt sem kemur út í dag berist hraðar og víðar um heiminn en áður.  Samkvæmt Guth 

(1995) er upplýsingamiðlun mikilvægur hluti af viðbrögðum við áföllum og eiginlega 

hluti af áfallastjórnun.  Áður en farið verður lengra er rétt að skoða nánar hugtökin 

samskipti og upplýsingamiðlun. 

 

2.6 Samskipti stjórnenda 

Til þess að miðla upplýsingum þurfa samskipti að eiga sér stað.  Stjórnendur og 

starfsmenn í skipulagsheildum miðla upplýsingum til annarra svo sem til 

viðskiptavina, fjárfesta, stjórnvalda, almennings og starfsmanna (Riel, 2008).  

Samskipti eru mjög mikilvæg til að rekstur í skipulagsheildum gangi vel og í 

samskiptum innan skipulagsheilda eru stjórnendur lykilmenn (Wood, 1999).  Jones og 

George (2003) telja stjórnendur þurfi að hafa góðan skilning á upplýsingamiðlun ef 

þeir vilja ná árangri í skipulagsheildum.  Í skipulagsheildum þurfa allir að eiga 

samskipti eða miðla upplýsingum. Árangursrík upplýsingamiðlun er einn af 

mikilvægustu eiginleikum stjórnenda í skipulagsheildum. Stjórnun verður árangursrík 

ef samskipti á milli einstaklinga eru góð. Sérstaklega þurfa þau að vera góð á milli 

stjórnenda og annarra starfsmanna (Adler og Elmhorst, 1996; Rue og Byars, 2003).  

Jones og George (2003) segja að stjórnendur þurfi að miðla upplýsingum til allra 

starfsmanna, þannig sé hægt að deila með sér hugmyndum og ræða um vandamálin.  

Einnig er talið að hægt sé að þjóna viðskiptavinum betur ef upplýsingamiðlun er góð 

og að þannig megi ná samkeppnisforskoti.  Bloisi o.fl. (2003) segja að 

upplýsingamiðlun í skipulagsheildum þjóni þeim tilgangi að stjórna aðgerðum, deila 

upplýsingum og fullnægja félagslegum þörfum mannauðs í skipulagsheildum.  

 

2.7 Markmiðið með upplýsingamiðlun 

Jones og George (2003) segja að markmiðið með upplýsingamiðlun tveggja eða fleiri 

einstaklinga eða hópa sé að ná fram sama skilningi hjá öllum, að allir skilji hver 

annan.  Stjórnendur þurfa að eiga samskipti við aðra til að geta gegnt hlutverki sínu á 

árangursríkan hátt.  Samkeppnisforskot næst ef samskiptin eru góð.  Ef samskipti eru 
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léleg eða fólk skilur ekki hvert annað, þá gæti það orðið hættulegt og jafnvel leitt til 

hörmunga og manntjóns. Dæmi um það er þegar flugslys varð á Kanaríeyjum fyrir 

mörgum árum þar sem 600 manns fórust vegna þess að flugstjórinn og starfsmennirnir 

í flugturninum misskildu hver annan.  Árangur í skipulagsheildum fer eftir 

stjórnendum, þannig má segja að góð samskipti séu forsenda mannauðs innan og utan 

skipulagsheildar (Jones og George,  2003).  Bloisi o.fl. (2003) telja að árangursrík 

upplýsingamiðlun sé mikilvæg fyrir starfsemi skipulagsheilda og Ágúst Einarsson 

(2005) telur að upplýsingamiðlun sé ein af mikilvægustu aðferðum í stjórnun 

skipulagsheilda. 

 

2.8 Almannatengsl og fyrirtækjasamskipti 

Almannatengsl og/eða upplýsingamiðlun gengur út á að stýra flæði upplýsinga milli 

skipulagsheildar og almennings með aðgerðum sem snúa að miðlun fróðleiks og 

upplýsinga til almennings og/eða ákveðinna hópa.  Það er ýmislegt fólgið í 

almannatengslum, en fyrst og fremst er það dreifing upplýsinga (útgáfa 

fréttatilkynninga, fréttabréfs), ráðgjöf fyrir stjórnendur í skipulagsheildum, mótun 

ímyndar og varðveisla hennar (Bogi Þór Siguroddsson, 2000).   

Stjórnendur hér áður fyrr hugsuðu ekki mikið um upplýsingamiðlun og komu hvorki 

nálægt fjölmiðlum né þurftu að svara slæmri umfjöllun um skipulagsheildina.  Á 

sjöunda áratugnum voru almannatenglar í Bandaríkjunum fengnir til að vernda 

stjórnendur eða skipulagsheildir og breyta slæmum fréttum í jákvæðar.  Þeir voru 

einnig notaðir til að semja góðar ræður og vinna með fjölmiðlum (Argenti, 2007).  

Þannig segir Bogi Þór Siguroddsson (2000) að hugtakið almannatengsl eigi við um 

aðgerðir sem ætlaðar eru til að vekja eða viðhalda jákvæðri ímynd fyrirtækis eða vöru. 

Stjórnendur í þá daga þurftu að fá aðstoð fagmanna sem höfðu þekkingu á 

upplýsingamiðlun.  Það gátu verið almannatenglar eða aðrir sem höfðu góða hæfni í 

mannlegum samskiptum (Argenti, 2007).  Þannig segir Árelía Eydís Guðmundsdóttir 

(2002) að á tímabilinu 1987 til 1995 hafi orðið miklar breytingar á stjórnun fyrirtækja 

og stofnana sem höfðu mótandi áhrif á stjórnun í íslenskum skipulagsheildum.  

Fagstjórnendur komu fram á Íslandi á þessum tímabili. 
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2.9 Stór hluti af tíma í upplýsingamiðlun 

Bloisi o.fl. (2003) og Gorpe (1966/1975) segja að stór hluti af starfstíma stjórnenda 

fari í upplýsingamiðlun.  Margir sérfræðingar segja æðstu stjórnendur verja 75 til 80 

prósentum af vinnutíma sínum í upplýsingamiðlun (Adler og Elmhorst, 1996), en 

Jones og George (2003) telja þá verja enn meiri tíma í upplýsingamiðlun eða um 85% 

af tíma sínum, hvort sem er í gegnum tölvupóst, síma eða þá augliti til auglitis við 

fólk.  Því er ljóst að langstærsti hluti tíma stjórnenda fer í ýmisskonar miðlun 

upplýsinga. 

 

2.10 Ákvörðun byggist á upplýsingamiðlun 

Engin stjórnun getur átt sér stað án upplýsingamiðlunar.  Með upplýsingamiðlun er 

verið að auðvelda ákvarðanatöku og ákvarðanir í skipulagsheildum verða betri.   Ekki 

er hægt að taka upplýsta ákvörðun án aðgangs að upplýsingum.  Mikilvægt er að 

upplýsingamiðlun sé góð þannig að upplýsingar berist eins fljótt og hægt er til réttra 

aðila í skipulagsheildum (Gorpe, 1966/1975). 

 

2.11 Upplýsingatækni 

Tölvu- og internetnotkun einstaklinga er afar útbreidd á Íslandi og hefur aukist 

undanfarin ár.  Árið 2008 notuðu  92% Íslendinga tölvu og 91% þeirra internet, en til 

samanburðar notuðu 82% Íslendinga tölvu og 79% Íslendinga internet á árinu 2002.  

Það má því segja að fjöldi þeirra sem notfærir sér tækni til upplýsingamiðlunar sé að 

aukast (Hagstofa Íslands e.d.a).  Fólk notar internetið til samskipta, upplýsingaleitar 

og til að stunda viðskipti. Almenningur getur átt í samskiptum við skipulagsheildir í 

gegnum netið, á bloggsíðum eða spjallrásum.  Internetið hefur stóraukið möguleika 

skipulagsheilda á samskiptum við viðskiptavini og hagsmunaaðila.  Miklir möguleikar 

hafa opnast fyrir Íslendinga með tilkomu internetsins og það auðveldar öll samskipti 

við erlendar þjóðir (Bogi Þór Siguroddsson, 2000).  Argenti (2006) segir að tæknin 

hafi gefið skipulagsheildum ný tækifæri í upplýsingamiðlun.   
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Miklir möguleikar felast í heimasíðum skipulagsheilda og með réttri notkun geta bæði 

heimasíðan og innri vefurinn orðið árangursrík tæki til upplýsingamiðlunar (Áslaug 

Pálsdóttir, 2001).  Regester og Larkin (2008) ganga svo langt að segja að lykillinn að 

upplýsingamiðlun sé heimasíða skipulagsheildar.  Viðskiptavinir geta nálgast 

upplýsingar um starfsmenn á heimasíðu og haft samband við þá beint í gegnum 

tölvupóst.  Upplýsingar á heimasíðum þurfa að vera gagnlegar og góðar heimasíður 

þurfa að vera uppfærðar reglulega, viðskiptavinir og aðrir hagsmunaaðilar vilja fá 

nýjar upplýsingar á netið jafnóðum.  Ef upplýsingar eru ekki uppfærðar í sex mánuði 

er líklegt að viðskiptavinirnir verði óánægðir og leiti til samkeppnisaðila.  Þannig 

getur viðskiptatækifæri tapast ef heimasíða er léleg (Bloisi o.fl., 2003).  Bogi Þór 

Siguroddsson (2000) segir að Ísland sé hluti af einum stórum heimsmarkaði þar sem 

íslendingar séu að færast nær öðrum löndum vegna tilkomu internetsins. Hann segir 

mörg dæmi um að skipulagsheildir hafi náð samkeppnisforskoti með því að byrja að 

nota tækninýjungar fljótt.   

 

2.12 Fjölmiðlar og fjórða valdið 

Fjölmiðlar á Íslandi nýta sér stafræna tækni og birta nýjar fréttir um leið og þær eru 

tilbúnar.  Lesendur fá þá fréttirnar um leið og geta þannig brugðist við þeim og komið 

skoðum sínum á framfæri fljótt og vel.  Fjölmiðlar eru oft kallaðir „fjórða valdið“ í 

tengslum við skiptingu ríkisvaldsins.  Hlutverk fjölmiðla á Íslandi er að upplýsa, fræða 

og móta skoðanir almennings, veita aðhald þeim sem fara með pólitískt og 

efnahagslegt vald á hverjum tíma (Menntamálaráðuneyti, 2005).   

 

2.13 Viðbrögð við áfalli 

Í fræðum um upplýsingamiðlun og ímyndarsköpun eru oft ítarlegir kaflar um 

áfallastjórnun eða viðbrögð gegn áföllum.  Þessi fræði ganga út á það að draga sem 

mest úr afleiðingum af óhöppum, hneykslum og ýmsum vanda sem skaðað getur 

ímynd og þar með markaðshagsmuni skipulagsheildar (Argenti og Forman, 2002; 

Argenti, 2007;  Seitel, 2001).  Í næsta kafla verður fjallað nánar um hugtakið áfall.  
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3 Áföll 

Líklegt má telja að allir hafi einhvern tíma eða muni upplifa áfall hvort sem um er að 

ræða persónulegt áfall eða áfall sem skipulagsheild lendir í.  Áföll í skipulagsheildum 

geta verið margskonar.  Sem dæmi má nefna:   

 bankahrun; haustið 2008 yfirtók íslenska ríkið rekstur þriggja stærstu banka 

landsins (Utanríkisráðuneytið, 2009),  

 fikt við framleiðslu; í Chicago létust sjö manns árið 1982 eftir að hafa tekið inn 

Tylenol verkjatöflur sem í hafði verið bætt eitri (Murray og Shohen, 1992),   

 flugslys; 230 létu lífið er flugvél fá flugfélaginu Trans World Airlines fórst rétt 

við New York árið 1996 (Quintanilla, 1996), 

 gallaðir hjólbarðar;  Ford Motor fyrirtækið í Bandaríkjunum þurfti að innkalla 

um 6,5 milljón Firestone hjólbarða í kjölfar fjölda banaslysa sem orðið höfðu á 

árinu 2000 þar sem Ford Explorer kom við sögu og mátti  slysin rekja til 

hjólbarða frá Firestone.  Í lok mars 2002 höfðu 271 manns látist vegna gallaðra 

hjólbarða (Venette, Sellnow og Lang, 2003),  

 hryðjuverk;  þann 11. september 2001 var tveimur farþegaþotum flogið á 

World Trade Center í New York, þeirri þriðju á Pentagon í Bandaríkjunum og 

fjórða vélin brotlenti í Pennsylvaníu og létust um 3 þúsund manns  (Lipton, 

2002, 11. september), 

 mengunarslys; um 40 milljónir lítra af olíu láku á sjóinn þegar 

olíuflutningaskipið Exxon Valdez steytti á skeri við strendur Alaska árið 1989 

(Regester og Larkin, 2008),  

 náttúruhamfarir;  árið 1995 féllu snjóflóð á byggðirnar í Súðavík og á Flateyri 

með þeim afleiðingum að 34 létust (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Gunnar 

Helgi Kristinsson, 2003), 

 óheiðarleiki æðstu stjórnenda; upp komst um bókhaldssvik og spillingu hjá 

orkufyrirtækinu Enron í Bandaríkjunum.  Fyrirtækið fór í gjaldþrot í desember 

2001 (Seeger, Sellnow, Ulmer, 2003), 
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 slys hjá óánægðum viðskiptavini; árið1992 þóttist viðskiptavinur McDonalds í 

Bandaríkjunum fá of heitt kaffi og þurfti fyrirtækið að greiða viðkomandi háar 

skaðabætur (Gonzlez-Herrero og Pratt, 1996).  

Fleiri dæmi má nefna svo sem slys í iðnaði og innköllun á gallaðri vöru (Mitroff, 

Shrivastava og Udwadia, 1987) og er listinn ekki tæmandi.  Það skiptir miklu máli 

fyrir ímynd skipulagsheildar sem verður fyrir áfalli að bregðast rétt við til að draga 

sem mest úr áföllum.  Ekkert fyrirtæki er óhult fyrir áföllum og á stundum harðri 

umfjöllun fréttamanna um þau. 

 

3.1 Skilgreining á áfalli 

Fjögur atriði má telja til einkenna áfalla, það er hluti af óvæntu atviki, ónógar 

upplýsingar eru til um atvikið, fréttir eru fljótar að berast um atvikið og fjölmiðlar eða 

almenningur hafa mikinn áhuga á að skoða atvikið nákvæmar (Argenti, 2007).  En 

hvað þýðir hugtakið áfall og hvernig skiljum við það?  Þeir fræðimenn sem á annað 

borð telja að unnt sé að skilgreina hugtakið áfall eða krísu hafa komið fram með 

mismunandi skilgreiningar.  Þeir eru þó sammála um að áfall komi alltaf óvænt og 

valdi mikilli óvissu um framtíð skipulagsheildar og áhrif áfallsins á hana.  Þannig er 

áfall samkvæmt Hutchins (2008) eitthvað óvænt, óæskilegt og ólíklegt sem hefur 

mikil áhrif á skipulagsheildir.  Harrison (2000) skilgreinir áfall sem áhrifamikla 

breytingu í skipulagsheild og þá venjulega til verri vegar.  Pearson og Clair (1998) 

telja að áfall verði þegar enginn reiknar með því og ólíklegt er talið að það gerist.  

Áfall hefur mjög mikil áhrif í skipulagsheild og getur haft slæm áhrif fjárhagslega.  

Dean (2004) og Seeger, Ulmer, Novak og Sellnow (2005) eru þeirrar skoðunar að 

áfall sé atvik sem myndi óvissu.  Undir það tekur Finks (2002) sem segir að áfall sé 

atburður sem valdi truflun á rekstri skipulagsheildar og/eða hafi áhrif á ímynd hennar, 

m.a. vegna umræðu í fjölmiðlum og mögulegra rannsókna yfirvalda.   
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3.2 Slæm umfjöllun ekki sama og áfall 

Mögulega rugla einhverjir saman hugtökunum „áfall” og „slæm umfjöllun“ , en þetta 

tvennt er ekki það sama og er mikilvægt að greina á milli slæmrar umfjöllunar og 

áfalls (Áslaug Pálsdóttir, 2001).  Þannig skilgreinir Darling (2004) slæma umfjöllun 

sem neikvæða frétt um skipulagsheild eða einstaka vörur hennar. Áfall sé eitthvað sem 

eigi sér raunverulega stað.  Hugsanlegt áfallaástand verður ekki raunverulega 

hættulegt fyrir ímynd og orðspor fyrirtækisins fyrr en það er orðið opinbert og hefur 

hrint af stað þó nokkurri umfjöllun í fjölmiðlum (Dean, 2004).   

 

3.3 Allir geta fengið áfall 

Áföll geta komið fram í öllum skipulagsheildum og í hvaða formi sem er (Darling, 

1994; Elsubbaugh, Fildes, og Rose, 2004; Guth, 1995; King, 2002; Pheng o.fl., 1999).  

Ekkert fyrirtæki er ónæmt fyrir áföllum og áföll geta því komið upp í hvaða fyrirtæki 

sem er, jafnvel þeim sem eru sterk, valdamikil eða hafi haft gott orðspor.  Ekki skiptir 

máli hversu vel skipulagðir og yfirvegaðir stjórnendur telja sig vera í daglegri umsýslu 

verkefna, því utanaðkomandi atburðir geta skyndilega gert þá og fyrirtæki þeirra 

berskjölduð og varnarlaus fyrir áföllum (Áslaug Pálsdóttir, 2001).   

Margir stjórnendur telja ólíklegt að fyrirtæki þeirra verði fyrir áföllum en spurningin 

er ekki hvort áfall verður, heldur hvenær og hvernig (Regester og Larkin, 2008).  

Egelhoff og Sen (1992) telja að flest áföll vari stutt.  Áföll geta bæði verið vegna ytri 

(umhverfi, ógnun) og innri (veikleiki í skipulagsheildum) þátta.   

 

3.4 Mannlegt eða náttúruhamfarir 

Áfall er ástand sem getur skapast annað hvort af völdum manna eða náttúruhamfara 

(Elsubbaugh o.fl., 2004; Ritchie, 2004).  Íslendingar þekkja vel náttúruhamfarir og 

afleiðingar þeirra.  Dæmi um náttúruhamfarir eru eldgos, jarðskjálftar, jökulhlaup og 

önnur flóð í ám, snjóflóð, skriðuföll, óveður, sjávarflóð og hafís og geta valdið 

manntjóni.  Þannig fórust 193 menn í snjóflóðum og skriðuföllum á tímabilinu 1901-



  

- 23 - 

2000 (Tómas Jóhannesson, 2001).  Áföll af mannavöldum verða vegna mannlegra 

mistaka, óhappa eða sviksamlegra aðgerða (Argenti, 2007).   

Almenningur lítur neikvæðari augum á áföll sem eru af mannavöldum en vegna 

náttúruhamfara.  Áföll geta lagt ímynd skipulagsheildar í rúst eða valdið miklu tjóni.  

Mikil fjölmiðlarumræða fylgja áföllum af mannavöldum (Pearson og  Mitroff, 1993).  

Coombs (2004) segir að almenningur dæmi áföll eftir því hver ber ábyrgð á þeim.  

Sem dæmi nefnir hann viðbrögð fólks ef einhver hellir rauðvíni á gólfteppið hjá því, 

hægt sé að sjá á viðbrögðum eiganda gólfteppisins hvort hann reiðist eða hegðun hans 

verði  önnur í framtíðinni í garð gerandans.   

 

3.5 Óvænt og undirkraumandi áföll 

Áföll eru af ólíkum toga og eru þau flokkuð í tvo meginflokka, óvænt áföll og 

undirkraumandi áföll (Áslaug Pálsdóttir, 2001).  Óvænt áfall skellur á án nokkurs 

fyrirvara og sem dæmi um slíkt má nefna náttúruhamfarir, eldsvoða og sprengingar, 

svo nokkuð sé nefnt.  Með undirkraumandi áfalli er átt við eitthvað undirliggjandi sem 

er ekki á vitorði margra innan og utan fyrirtækis en verður svo opinbert með tímanum.  

Þetta eru vandamál sem koma upp og brugðist er skjótt við áður en þau verða 

óyfirstíganleg og stjórnlaus.  Vandamálið verður að áfalli ef ekkert er að gert.  Dæmi 

um undirkraumandi áfall er galli í framleiðslu eða stuldur á upplýsingum í gegnum 

netið, svo eitthvað sé nefnt  (Institute for Crisis Management, 2008).  Langflest áföll 

hafa kraumað lengi undir niðri áður en almenningur fær vitneskju um þau.  Samkvæmt 

Institute for Crisis Management (2008) og Sapriel (2003) voru um 65% áfalla sem 

urðu á tíunda áratug tuttugustu aldar undirkraumandi en 35% óvænt áföll.  Institute for 

Crisis Management (2008) segir að á síðustu tíu árum hafi um þriðjungur áfalla í 

skipulagsheildum verið óvænt áföll.  Það þýðir að tveir þriðju allra áfalla séu 

undirkraumandi, áföll sem hægt hefði verið að sjá fyrir eða afstýra að öllu eða 

einhverju leyti.   
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3.6 Stjórnun langstærsta uppspretta áfalla 

Stjórnendur bera oft ábyrgð á áföllum.  Þannig segir Sapriel (2003) að oft verði áföll 

vegna aðgerðarleysis stjórnenda eða vanrækslu.  Samkvæmt hans rannsóknum bera 

stjórnendur ábyrgð í 65% tilfella, starfsmenn í 21% og aðrir starfsmenn í 14% tilvika.  

Institute for Crisis Management (2008) er með svipaðar tölur, þar sem stjórnendur eru 

ábyrgir fyrir helmingi áfalla í skipulagsheildum, starfsmenn eru ábyrgir í 29% tilvika 

og aðrir í 19% tilvika á síðastliðnum tíu árum.  

 

3.7 Aukning á áföllum  

Áföllum í skipulagsheildum hefur farið fjölgandi í heiminum (Egelhoff og Sen, 1992 

og Elsubbaugh o.fl., 2004).  Um 114 fyrirtæki af lista tímaritsins Fortune yfir 1000 

stærstu fyrirtæki Bandaríkjunum verða að meðatali fyrir 10 áföllum á ári og eru áföllin 

ekki eins hjá öllum (Egelhoff og Sen, 1992).  Institute for Crisis Management (2008) 

hefur fylgst með fréttum af áföllum í Bandaríkjunum og tekið saman fjölda áfalla í 

skipulagsheildum síðan árið 1990.  Á árunum 2005 til 2007 var fjöldi áfalla svipaður á 

milli ára eða um tíu þúsund á ári, en til samanburðar var fjöldi áfalla á árinu 1998 

tæplega 6.400.  Á fyrsta ársfjórðungi ársins 2008 höfðu áföll vegna fjármálaerfiðleika 

í Bandaríkjunum haft áhrif á önnur lönd sem voru þá farin að sýna merki um samdrátt 

eða kreppu.  Áföll eru flóknari, víðtækari og tíðari í dag en áður fyrr (Hutchins, 2008) 

og gildir það einnig um íslensk fyrirtæki sem hafa lent í auknum áföllum á 

undanförnum árum (Einar Mar Þórðarson og Jörundur Valtýsson, 2001).   

 

3.8 Hvenær verður áfall?   

Áföll geta orðið á hvaða tíma sem er (Seitel, 2001).  Ekki er hægt að segja til um 

hvenær áfall verður í skipulagsheildum, en það er hægt að búast við þeim og 

stjórnendur geti því reiknað með þeim (Coombs, 2005a).  Það þýðir að áfall er 

ófyrirsjáanlegt og getur dunið yfir hvenær sem er og hvar sem er (Darling, 1994).   
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Regester og Larkin (2008, 162) segja frá því þegar Dr. Henry Kissinger fyrrverandi 

utanríkisráðherra Bandaríkjanna sagði: „Í næstu viku geta ekki orðið nein áföll.  Ég er 

full bókaður“.  Enginn getur sagt slíkt þar sem áföll geta orðið hvenær sem er, hvort 

sem stjórnendur hafi tíma eða ekki.  Það má reikna með því að áfall verði í næstu viku 

þótt það gerist ekki endilega þá.   

Reilly (1987) segir að í könnun sem gerð var meðal stjórnenda hafi komið fram að 

þeir sem hafi orðið fyrir áföllum í skipulagsheild sinni telji líklegra en hinir að áfall 

geti dunið yfir.  Gunnar Steinn Pálsson og Einar Karl Haraldsson (1999) segja að 

flestir skynji áfall þegar það er staðreynd.     

 

3.9 Að komast út úr áfalli 

Mismunandi er hvernig fyrirtæki komast út úr aföllum.  Við áföll minni 

skipulagsheilda er hætta á neikvæðum umræðum meiri en þegar um stærri 

skipulagsheildir er að ræða (King, 2002).  Einnig er meiri hætta á að ímynd minni 

skipulagsheilda versni þegar áfall dynur yfir.  Spurningin sá þá hvort skipulagsheildin 

lifi áfallið af.  Það er skýr og mælanlegur ávinningur af því fyrir skipulagsheildir að 

búa sig undir áföll.  Þannig má minnka neikvæð áhrif áfallsins og komast hjá tjóni á 

ímynd skipulagsheildarinnar og jafnvel gjaldþroti (Dean, 2004; Mitroff o.fl., 1987).  

Almenningur veit stundum ekkert um skipulagsheild fyrr en áfall dynur yfir og 

umfjöllun hefst í fjölmiðlum í kjölfarið. Skipulagsheildir hafa því tækfæri til að nýta 

sér þannig kynningu og styrkja ímynd sína á áfallatíma (Coombs, 1995).  

Skipulagsheild getur einnig orðið varnarlaus gegn frekari erfiðleikum á áfallatímum, 

t.d. yfirtöku, verðfalli hlutabréfa eða jafnvel gjaldþroti (Seeger o.fl., 2005).  Áfall 

hefur áhrif á starfsmenn, almenning og hagsmunaaðila.  Óvissa skapast og starfsmenn 

spyrja gjarnan hvað um þá verði, hvort þeir missi starf sitt eða hvort breyting verði þar 

á.   

Stjórnendur þurfa að halda starfseminni gangandi þrátt fyrir áföll og tryggja að 

starfsmenn geti einbeitt sér að vinnu sinni og haldið áfram að nýta sérþekkingu sína 

(Reilly, 2008).  Áföllum má stjórna með stjórnun ákvarðanna.  Ef rétt er að málum 
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staðið og brugðist rétt við geti áfallið orðið til heilla fyrir skipulagsheildir (Finks, 

2002). 

 

3.10 Víðtæk áhrif áfalls 

Áföll af náttúru eða manna völdum í einu landi geta haft alvarlegar afleiðingar í 

öðrum löndum. Þannig hafa hryðjuverkin í Bandaríkjunum þann 11. september 2001 

haft keðjuverkandi áhrif.  Vegna árasanna og í kjölfar þeirra voru flugferðir felldar 

niður og ferðavenjur breyttust verulega (Seeger o.fl., 2005).  Þau höfðu víðtæk áhrif 

svo sem hjá flugfélögum, flugmálastjórnum, lögreglu, flugvallayfirvöldum, 

slökkviliðum og þessar stéttir um allan heim hafi þurft að setja sér nýjar starfsreglur í 

kjölfar þessara atburða  (Horsley og Barker, 2002).  Það má segja að áfall geti 

stigmagnast og alvarleg áföll skyndilega sett úr skorðum samfélög, þjóðir og jafnvel 

alla heimsbyggðina. 

 

3.11 Er hægt að koma í veg fyrir áföll? 

Hægt er að koma í veg fyrir áföll, með því að hafa áfallaáætlun.  Mörg áföll verða af 

mannavöldum eins og vegna vanrækslu eða jafnvel illvirkja sem hægt er að koma í 

veg fyrir (Argenti, 2007).  Það er hægt að milda áföll af völdum náttúruhamfara, t.d. 

með því að setja upp snjóflóðagarða og koma þannig í veg fyrir banaslys og stórfellt 

eignatjón af völdum snjóflóða.  Á sama hátt má milda áföll af völdum margra annarra 

náttúruhamfara, þótt ekki sé hægt að koma í veg fyrir náttúruhamfarirnar sjálfar. 

 

3.12 Fjölmiðlar og áföll 

Argenti og Forman (2002) nefna að fyrir 30 árum hafi áföll í skipulagsheildum fengið 

einhverja athygli en þá aðeins á þeim stöðum sem þær störfuðu.  Nú er öldin önnur þar 

sem tækni er orðin betri, og fréttir um áföll berast mjög hratt, hvort sem er innanlands 

eða út fyrir landsteinana.  Fjölmiðlar nýta sér þessa nýja tækni til hins ítrasta.  

Almenningi finnist gaman að lesa um vandamál annarra í fjölmiðlum og má nefna 
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sem dæmi að dagblaðið Wall Street Journal og tímaritið Forbes fjalla mikið um áföll 

(Stocker, 1997).  Neikvæðar fréttir virðast vera meira virði en jákvæðar fréttir, þar 

sem fólk virðist muna betur og bregðast meira við neikvæðum fréttum (Argenti, 

2007).  Meiri áhugi fjölmiðla á slæmum fréttum en góðum veldur því að 

skipulagsheildir eru líklegri til að fá neikvæða fréttaumfjöllun en jákvæða (Dean, 

2004).  Seeger o.fl. (2003) halda því fram að fórnarlömb áfalla komi fram í 

fjölmiðlum ef þau fá ekki aðstoð og hafi ekkert vald eða stjórn á hlutunum.  

Fjölmiðlaumfjöllun getur orðið meiri vegna þess.   

Fjölmiðlar sem eru að flytja fréttir af áföllum í skipulagsheildum vilja gjarnan vita 

hvort skipulagsheildin hafi áður orðið fyrir áfalli.  Þegar dauðsfall varð í 

skemmtigarðinum Disneyland árið 2003 grófu fjölmiðlar upp upplýsingar um annað 

dauðsfall sem hafði orðið í skemmtigarðinum árið 1998 og fluttu frétt af því líka.  Þess 

vegna er orðspor mjög mikilvægt og getur haft áhrif á umfjöllum um áföll (Coombs, 

2004).  Fram kemur í skýrslu Útflutningsráðs Íslands (Sigrún Davíðsdóttir, 2006) að 

orðrómur gufar seint upp þar sem blaðamenn fari í eldri greinar þegar þeir vinna að 

greinum sínum og halda þannig áfram á einhvern hátt æsingakenndri umræðu.  

Fjölmiðlar geta með umfjöllun sinni haft mikil áhrif á skipulagsheild, sem getur farið 

illa út úr fjölmiðlaumræðu á áfallatíma (King, 2002).  Fjölmiðlar á Íslandi eru farnir 

að líkjast meira þeim erlendu og eru gagnrýnni en áður þekktist (Einar Mar Þórðarson 

og Jörundur Valtýsson, 2001).   

 

3.13 Ímynd ógnað í áföllum 

Samkvæmt Coombs (1995) er erfitt að breyta ímynd skipulagsheildar, hvort sem hún 

er jákvæð eða neikvæð.  Ímynd skipulagsheildar er þó í hættu þegar hún verður fyrir 

áfalli.  Áfall er að því leyti neikvætt, getur haft slæm áhrif á jákvæða ímynd hennar og 

ógnað þannig ímynd skipulagsheildar  
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3.14 Viðbrögð vegna áfalla 

Stocker (1997) telur að með því að undirbúa sig og þjálfa fyrir áföll geti 

skipulagsheildir orðið betur í stakk búnar til að takast á við áföll.  Hægt væri að 

ímynda sér þjálfun samsvarandi þeirri sem flugmenn fá í flughermi, þar sem þeir fá 

æfingu í að bregðast við óvæntum áföllum í háloftunum.  Með því að vera þjálfaðir til 

að bregðast við bilun í hreyfli eða öðrum uppákomum læra þeir að bregðast rétt við 

þegar koma upp samskonar aðstæður í raunveruleikanum.  Þannig má segja að þjálfun 

í viðbrögðum við áföllum komi sér vel þegar áföll verða (Stocker, 1997).  

Fink (2002, 1) segir frá því hvernig kínverska táknið fyrir orðið áfall, sem kallað er 

„wei-ji“, sé í raun sett saman út táknunum „hætta” annars vegar og „tækifæri” hins 

vegar.  Þannig má segja að áfall snúist um það að bregðast við hættu en um leið að 

nýta þau tækifæri sem skapast í kjölfar áfallsins.  Þannig má segja að áfall sé ekki 

endilega alltaf til hins verra, því stundum, ef vel er unnið úr þeim, fylgja þeim ný 

tækifæri fyrir skipulagsheildir.   

Í næsta kafla verður fjallað um áfallastjórnun.  Stjórnun skipulagsheilda á áfallatíma 

skiptir mjög miklu máli, því hægt er að hafa stjórn á því hvernig tekist er  á við áföll.  
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4 Áfallastjórnun 

Áfallastjórnun eða krísustjórnun er tiltöluleg ný fræðigrein sem hefur einungis verið 

við lýði í tæp þrjátíu ár (Argenti, 2007).  Samkvæmt Cloudman og Hallahan (2006) 

hefur áfallastjórnun fengið aukna athygli á síðustu tuttugu árum.  Í gegnum árin hefur 

hugtakið áfallastjórnun fengið frekar neikvæða umfjöllun þar sem það hefur verið 

tengt stjórnun í viðbrögðum við árásum.  Sú hugsun hefur breyst á undanförnum árum 

til hins betra, hugtakið áfallastjórnun er nú orðið nákvæmara og skilningur á því hefur 

aukist.  Fólk er því orðið jákvæðara gagnvart hugtakinu áfallastjórnun (Kreitner, 

2004).  Gera má ráð fyrir  því að stjórnendur hafi ekki vitað almennilega hvað fælist í 

áfallastjórnun eða hver væri tilgangurinn með henni.  Áfallastjórnun er eins og áður 

sagði ung fræðigrein sem er í þróun og hin síðari ár hafa æ fleiri fræðimenn rannsakað 

hana (Pheng, o.fl. 1999).  Ritchie (2004) telur þó að ekki sé nógu mikill áhugi á 

áfallastjórnun og að ekki sé búið að rannsaka hana nægilega.  Áfallastjórnun er 

mikilvæg fyrir allar skipulagsheildir, því með árangursríkri áfallastjórnun má hjálpa 

skipulagsheildum að komast vel út úr áföllum (Pheng, o.fl. 1999).  

 

4.1 Áfallastjórnun sem undirbúningur fyrir hugsanleg áföll 

Áfallastjórnun vegur sífellt þyngra í stjórnun og rekstri fyrirtækja enda er mikilvægt 

fyrir skipulagsheildir að hafa stjórn á hlutum og ástandi.  Einnig er mikilvægt að geta 

brugðist fljótt við á áfallatímum.  Fræðimenn eru ekki alveg sammála um hvað felist í 

áfallastjórnun.  Sumir telja hana vera forvörn fyrir áföllum, þ.e. að reyna að koma í 

veg fyrir áföll en aðrir að það sé  skipulagning gegn afleiðingum hugsanlegra áfalla, 

þ.e. að vera með áætlun til að bregðast við því sem getur komið fyrir (Fink, 2002; 

Regester og Larkin, 2008; Sapriel, 2003; Stocker, 1997). Áfallastjórnun er flókin og 

telja Coombs (2005a) og Sapriel (2003) hana felast í nokkrum þrepum eða aðgerðum.  

Pheng, o.fl. (1999)  segja að áfallastjórnun feli í sér meira en að setja upp áætlanir og 

forðast frekari áhættu.  Það má því segja að áfallastjórnun sé aðgerðir skipulagsheildar 

sem hefur hagsmuni sína að leiðarljósi við að afstýra áföllum eða stjórna 

undankomuleiðum út úr áföllum (Pearson og Clair, 1998).  
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Pheng o.fl. (1999) skilgreina áfallastjórnun sem hæfni skipulagsheildar til að vinna sig 

á árangursríkan hátt úr óvissu á áfallatíma með það markmið að lágmarka tjón á heilsu 

manna, fjármunum og öryggi skipulagsheilda eða almennings.  Það er gert með því að 

verjast árás á skipulagsheild.  Einar Mar Þórðarson og Jörundur Valtýsson (2001) telja 

að áfallastjórnun feli í sér að koma upplýsingum fljótt og vel með réttum boðleiðum til 

viðeigandi markhópa.  Stocker (1997) segir að hugtakið áfallastjórnun feli í sér 

ákvörðun og upplýsingamiðlun til varnar skipulagsheildum en Sapriel (2003) bendir á 

að áfallastjórnun sé flóknari en aðeins það að láta talsmann skipulagsheildar tala við 

fjölmiðla og bægja þeim frá skipulagsheildinni.   

Darling (1994) segir að hugtakið áfallastjórnun geti átt við á mismunandi hátt eftir 

aðstæðum og hvaða skipulagsheild eða áfall sé um að ræða.  Mörg áföll er hægt að 

koma í veg fyrir (Darling, 1994) og er eitt af markmiðum áfallastjórnunar að 

skipulagsheild nái jafnvægi.  Skipulagsheild þarf að vera nógu stöðug svo hægt sé að 

viðhalda hefðbundnum rekstri hennar (Reilly, 2008).  Ef undirbúningur fyrir 

hugsanlegt áfall er ekki nægjanlegur, gæti áfallið því orðið verra og staðið yfir lengra 

tíma (Argenti, 2007). 

 

4.2 Þættir í áfallastjórnun 

Það má segja að áfallastjórnun sé stjórnun á áföllum, sem gætu haft áhrif á 

skipulagsheildina, meðan áfallaástand varir.  Áfallastjórnun er ferli sem má skilgreina 

sem undirbúning, beitingu á stefnumótun og tækni. Hún getur breytt áhrifum áfalla í 

skipulagsheildum.  Í versta falli getur áfallastjórnun  bjargað skipulagsheildum frá 

falli.  Stjórnendur þurfa að hafa hæfni til að bregðast við áföllum með því að bregðast 

við á réttan hátt (Stocker, 1997).  

Margt er líkt með aðferðum stjórnunar og áfallastjórnunar.  Stjórnun er oft skipt í 

áætlun, eftirlit, forystu og skipulagningu.  Eins og fram kom í kaflanum um 

áfallastjórnun er hún flókin og gerist í nokkrum þrepum.  Fræðimenn eru sammála um 

að áfallastjórnun gerist í fjórum þrepum sem eru  forvarnir gegn áföllum, viðbúnaður 

vegna áfalla, viðbrögð eða upplýsingamiðlun á áfallatíma og lærdómur af áföllum 

(Combs, 2005a; Kreitner, 2004), en Guth (1995) túlkar þetta á annan hátt og segir 



  

- 31 - 

þætti áfallastjórnunar felast í að skipuleggja, gera áætlun, bregðast við á áfallatíma og 

uppbyggingu.  Pearson og Mitroff (1993) segja hins vegar að það séu fimm einkenni 

eða þrep um áfallastjórnun, svo sem aðvörunartákn, undirbúningur, að takmarka 

tjónið, bati, uppbygging og lærdómur. 

Markmið áfallastjórnunar er að minnka tíðni áfalla og lágmarka tjón þeirra með því að 

hafa gott eftirlit og góða þekkingarstjórn sem felst í að safna og miðla upplýsingum.  

Með því að vinna eftir áfallaáætlun er hægt að lágmarka tjónið sem skipulagsheildir 

verða fyrir (Seeger o.fl., 2003).  Hutchins (2008) segir að mikilvægi áfallastjórnunar 

sé að hjálpa skipulagsheildum að komast áfram og Kreitner (2004) er því sammála þar 

sem áfallastjórnun er undirbúningur fyrir áföll.  Áfall getur ógnað orðspori og arðsemi 

eða valdið hættu á að skipulagsheildin lifi ekki af áfallatímann. 

 

4.3 Stefnumótun og áfallastjórnun 

Áfallastjórnun er fræðigrein sem er samtvinnuð stefnumiðaðri stjórnun (Kreitner, 

2004).  Reilly (2008) segir að stefnumiðuð stjórnun í skipulagsheildum sé bæði stjórn 

á rekstri og líka stjórn á óvæntu ástandi eins og áfalli í skipulagsheildum.  Þannig má 

segja að áfallastjórnun sé stefnumótun.  Fink (2002, 15) segir að áfallastjórnun sé 

“listin í að fjarlægja sem mest af hættu og óvissu til að leyfa þér að hafa meiri áhrif á 

örlög þín“.   

 

4.4 Árangur af áfallastjórnun 

Árangur í áfallastjórnun skipulagsheilda má sjá með því að skoða hversu vel hefur 

tekst að vinna úr áföllum (King, 2007).  Pearson og Clair (1998) segja að hægt sé að 

sjá árangur af áfallastjórnun þegar skipulagsheild starfar áfram eftir áfall, tap 

hagsmunaaðila er lágmarkað og lærdómur dreginn af áfallinu til framtíðar.   

Ritchie (2004) segir að mikilvægt sé fyrir skipulagsheild að vinna sig út úr áföllum og 

halda áfram starfsemi, sem er bæði mikilvæg fyrir stjórnendur í almennings- og 

einkageiranum.  Áfallastjórnun er hægt að beita á réttan hátt með því að hafa 
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nauðsynlega áfallaáætlun sem er notuð til að komast sem best út úr áfallinu (Pearson 

og Mitroff, 1993).   

Reilly (2008) og Seeger o.fl. (2005) telja að áföll geti orðið til góðs fyrir 

skipulagsheildir, oft sé í kjölfar áfalla hægt að koma fram einhverjum breytingum sem 

verða til góðs.  

 

4.5 Markmið áfallastjórnunar 

Markmiðið með áfallastjórnun er að hindra að óvæntur atburður leiði til áfallaástands, 

en fyrstu klukkutímarnir eftir áfall skipta sköpum.  Þessu má líkja við hjartaáfall, því 

fyrr sem brugðist er við áfallinu því líklegra er að árangur náist (Áslaug Pálsdóttir, 

2001, 68).  Seitel (2001) tekur undir þetta og bætir við að takmarka verði eða 

lágmarka tjónið sem orðið er og endurheimta trúverðugleika skipulagsheildarinnar.  

Áfallastjórnun er mjög mikilvæg í skipulagsheildum í Bandaríkjunum.   

Fjölmiðlar hafa mikinn áhuga á áföllum og fjöldi lögsókna sem tengjast ábyrgð 

skipulagsheilda hefur  aukist (Gonzalez-Herrero og Pratt, 1996).  Stocker (1997) segir 

að með áfallastjórnun sé hugsunin sú að vernda skipulagsheild fyrir áfalli og breyta 

neikvæðri umfjöllun um skipulagsheild í jákvæða.  

 

4.6 Stjórnendur í áföllum 

Rannsóknir hafa sýnt að í þeim skipulagsheildum þar sem stjórnun var slæm á 

áfallatíma vildu skipulagsheildirnar gjarnan skipta um stjórnendur eftir á.  Stjórnandi 

er sá aðili sem gefur tóninn og tekur ábyrgð.  Það skiptir máli hvað hann segir, hvernig 

hann gefur skipanir, hvort hann er rólegur, hvernig stjórnunarhæfni hans er og hvernig 

hann hugsar um hagsmuni skipulagsheildarinnar (King, 2007).   

Guth (1995) telur að stjórnandi í áfallastjórnun þurfi að hafa góða samskiptahæfileika 

og hæfni í upplýsingamiðlun, því mikið mæðir á þeim eiginleikum á áfallatímum.  

Þannig má segja að góð þekking á upplýsingamiðlun hjá stjórnanda geti bjargað 

skipulagsheild á áfallatíma (Ritchie, 2004).  Stocker (1997) segir að stjórnendur í 
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skipulagsheildum vilji gjarnan telja sjálfum sér trú um að þeir geti ráðið við allt sem 

gerist í skipulagsheildum þeirra.  Margir komast þó að raun um annað og samkvæmt 

Penrose (2000) breyta sumir stjórnendur vinnuferli sínu í kjölfar áfalls til góðs fyrir 

skipulagsheildir.  Stefna í skipulagsheildum þarf að vera skýr, því ef hún er það verður 

áfallastjórnun markvissari og áhrif áfalls minni en ella.  Í ljósi þess sem hér hefur 

verið rakið má fullyrða að stjórnandi með góða stjórnunar- og samskiptahæfileika sem 

þekkir sín takmörk og hefur skýra stefnu að fara eftir er líklegur til að leiða 

skipulagsheild sína heilu og höldnu útúr áfalli.   

 

4.7 Málefnastjórnun 

Sagt er að málefnastjórnun (e. issue management) og áfallastjórnun séu nátengdar.  

Dæmi um málefni eru umhverfismál og neyslumál.  Fyrstu einkenni eða hugmyndir 

um málefnastjórnun komu upp á áttunda áratugum þegar fyrirtækin byrjuðu að vakna 

til vitundar og uppgötva hugmyndir um að almenningur og skoðun þeirra gæti haft 

áhrif á rekstur fyrirtækja. Á þeim tíma var arðsemi orðin mikilvægari en umhverfi. 

Taka má dæmi af kexverksmiðjunni McVitie á Bretlandi sem notaði fiskiolíu í 

kexframleiðslu sína.  Þessi notkun fiskiolíu vakti ekki áhuga margra fyrr en 

umhverfissinnar fóru að mótmæla notkun hennar í framleiðsluna.  Með mótmælum 

umhverfissinna var áhugi fjölmiðla og almennings á málefninu vakinn.  Þetta mál 

magnaðist og leiddi til þess að McVitie þurfti að taka á og breyta reglum innan 

fyrirtækisins (Harrison, 2000).   

Áfall er mismunandi frá einni skipulagsheild til annarar (Darling, 1994) og viðbrögð 

við þeim ólík.  Hins vegar segja Gonzalez-Herrero og Pratt (1996) að viðbrögð við 

áfalli séu öðruvísi en ef upp kemur ágreiningur um málefni eins og varð hjá McVitie.  

Ef málefnið er skilgreint nógu snemma er hægt að bregðast við því nógu fljótt.  

Skipulagsheildir geta því brugðist við, breytt áætlunum sínum og endurskoðað 

upplýsingamiðlun.  Þannig má segja að ef skipulagsheild hunsar málefni eða skoðanir 

fólks getur það orðið að áfalli fyrir skipulagsheildina (Harrisson, 2000; Seitel, 2001).    
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4.8 Samantekt um áfallastjórnun 

Skilgreiningin á áfallastjórnun er nokkuð flókin, en segja má að áfallastjórnun sé fyrst 

og fremst undirbúningur fyrir áföll.  Hún felst í gerð áfallaáætlunar og undirbýr 

fyrirtæki undir áföll sem óvíst er að verði.  Þannig verndar áfallaáætlun 

skipulagsheildir fyrir áföllum og þær standa síður óvænt frammi fyrir vandamálinu 

þegar áfallið er orðið.  Áföllum er hægt að breyta í tækifæri fyrir skipulagsheildir með 

því að bregðast við þeim á réttan hátt.  Marra (1998) telur að frábær áfallastjórnun sé 

ekki eingöngu það að áfallaáætlun sé góð, heldur fylgi áfallastjórnun meiri þekking og 

leikni til upplýsingamiðlunar.   

Mjög fáar skipulagsheildir hafa skipulagða áfallastjórnun (Horsley og Barker, 2002).  

Í dag huga stjórnendur meira að áfallastjórnun en áður var og er það nú talið 

mikilvægt í stjórnun og rekstri skipulagsheilda (Penrose, 2000).  
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5 Áfallaáætlun 

Þegar fólk fer í langt ferðalag á eigin bifreið er líklegt að bifreiðin sé yfirfarin, 

bensíntankurinn fullur svo ekki vanti eldsneyti, búið að athuga hjólbarðana og búið að 

mæla olíuna svo eitthvað sé nefnt.  Fólk setur á sig beltið áður en það leggur af stað.  

Þannig má líkja þessu við að fólk hafi áætlun um að undirbúa sig vel fyrir ferðina og 

hafa áfallaáætlun tilbúna (Finks, 2002).  Segja má að brunabjöllur geti verið vörn gegn 

eldsvoða.  Með því að setja þær upp væri hægt að bjarga mannslífum ef eldsvoði yrði.  

Flestir telja ólíklegt að eldur brjótist út í viðkomandi byggingu en engu að síður eru 

brunabjöllur settar upp.  Við sjáum í mörgum byggingum hér á Íslandi leiðbeiningar í 

lyftum um að nota þær ekki í eldsvoða.  Í kvikmyndahúsum og annars staðar þar sem 

má eiga von á margmenni eru vel merktar neyðardyr.  Góð vörn er því víða gegn 

eldsvoða en flestir telja ólíklegt að eldsvoði komi upp.   

Sumir telja áfallastjórnun sama hugtak og áfallaáætlun en það er misskilningur 

(Coombs, 2005a). Áfallaáætlun og áfallastjórnun eru ólík fyrirbæri, en þó er 

áfallaáætlun hluti af áfallastjórnun.  Þegar unnið er að áfallaáætlun er gott „að hafa í 

huga að Nói byggði Örkina áður en fór að rigna“ (Augustine, 1995, 150).  

Áfallaáætlun er ferli sem lýsir viðbrögðum við óvæntum atburðum sem geta skaðað 

ímynd skipulagsheilda eða vörumerkja þeirra og/eða valdið skipulagsheildum 

fjárhagslegu tjóni (Argenti, 2007).   

Jafnan er rætt um áfallaáætlun sem viðbragðsáætlun, áætlun vegna áfalla eða 

krísuáætlun svo dæmi séu tekin. Hér á eftir verður hugtakið áfallaáætlun notað fyrir 

öll hugtökin.   

 

5.1 Flugfélög með áfallaáætlun 

Flest flugfélög í heiminum hafa sett upp áfallaáætlun.  Þjálfaðir starfsmenn ræða við 

fjölmiðla og fjölskyldur farþega þegar flugslys verða.  Þegar slíkt gerist setja flugfélög 

upp upplýsingamiðstöð og starfsmenn eru þjálfaðir í að styðja við fórnarlömb og 
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nánustu ættingja þeirra.  Dæmi eru um flugfélög eins og Singapore Airlines sem hefur 

þjálfað starfsfólk sitt síðan 1992 og hafa 385 starfsmenn verið þjálfaðir til að takast á 

við áfall eins og flugslys frá þeim tíma.  Sem dæmi um þjálfun sem starfsmenn fá má 

nefna að veita ættingjum fórnarlamba stuðning þegar flugslys verða, eins og gerðist í 

nóvember 2001 þegar farþegaþota frá Singapore Airlines fórst í flugtaki frá 

flugvellinum í Taipei í Taíwan. Það má því segja að viðbrögð við áfalli skipti miklu 

máli (Sapriel, 2003). 

 

5.2 Margir eru ekki með áfallaáætlun 

Margar skipulagsheildir eru ófúsar til að hafa áfallaáætlun (Gonzlez-Herrero og Pratt, 

1996).  Margir eru ekki með áætlun gegn áföllum (Horsley og Barker, 2002) og 

margir stjórnendur skipulagsheilda trúa að orðstír og góðvild muni vera áfram í 

skipulagsheildum eftir áföll (Penrose, 2000).  Eftir hryðjuverkin í Bandaríkjunum 

þann 11. september 2001, þegar World Trade Center byggingarnar í New York 

hrundu, kom í ljós að mörg fyrirtæki í byggingunni höfðu ekki áfallaáætlun (Sapriel, 

2003).   

Penrose (2000) gerði  árið 2000 megindlega rannsókn á 500 skipulagsheildum í 

Bandaríkjunum.  Um 23% þeirra sem spurðir voru svöruðu og sögðust 78% þeirra 

hafa áfallaáætlun, þar af höfðu 63% haft áfallaáætlun í 5 ár eða skemur.  Penrose segir 

að svipuð könnun hafi verið gerð 1986 og þá höfðu 50% skipulagsheilda áfallaáætlun 

í Bandaríkjunum. Cloudman og Hallahan (2006) gerðu svipaðan rannsókn árið 2006 

Bandaríkjunum og höfðu þá 73% skipulagsheilda áfallaáætlun.  Um 40% af Fortune 

1000 fyrirtækjum í Bandaríkjunum hafa ekki áfallaáætlun (Horsley og Barker, 2002; 

Penrose, 2000).  Chong og Nyaw (2002) segja frá könnun sem gerð var á meðal 

fyrirtækja í Hong Kong og niðurstaðan var sú að 22.8% fyrirtækja höfðu áfallaáætlun.   

Skipulagsheildir hugsa nú í auknum mæli um áfallaáætlun (Penrose, 2000) þótt 

sumum stjórnendum þyki ómögulegt að skipuleggja eða gera ráð fyrir öllu og að það 

að gera áfallaáætlun myndi ekki vera til góðs fyrir skipulagsheildina (Stocker, 1997).  

Þetta gæti útskýrt það hvers vegna svona margar skipulagsheildir eru ekki með 

áfallaáætlun.   
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5.3 Prófanir og uppfærslur   

Harrison (2000) mælir með því að skipulagsheildir prófi áfallaáætlun og æfi sig í að 

nota þær, það sé of seint að byrja þegar áföllin koma.  Gott er að vera viss um að 

áætlunin virki og sé ekki úrelt.  Mikilvægt er að uppfæra áfallaáætlun ef breytingar 

verða í skipulagsheildum, t.d. þar sem mannauður breytist þegar einn starfsmaður 

hættir og nýr kemur inn.  Einnig er mikilvægt að gefa réttar upplýsingar þegar 

fjölmiðlar hafa samband og þá getur verið gott að láta ráðgjafa frá 

almannatengslafyrirtæki sem er sérhæfður í áfallastjórnun eða ráðgjafa með 

sérþekkingu skoða áætlunina og koma með ábendingar um hana (Harrison, 2000).   

Áfallaáætlun sem ekki hefur verið prófuð af starfsfólki getur reynst gagnslaus 

(Coombs, 2005a).  Áfallaáætlun þarf að vera skýr og ótvíræð, þannig að hver sá sem 

er notar áætlunina geti skilið hana.  Hún þarf einnig að vera sveigjanleg og geta 

aðlagast breyttum aðstæðum (Harrison, 2000).  Sú áætlun þarf ekki að vera löng 

(Viðskiptablaðið, 2008, 15. maí).  

 

5.4 Koma betur út með áfallaáætlun  

Um 80% af minni skipulagsheildum sem hafa ekki áfallaáætlun gætu ekki lifað af 

áfall og myndu hætta starfsemi innan tveggja ára eftir áfall.  Þess vegna er 

áfallastjórnun mjög mikilvæg fyrir allar skipulagsheildir.  Fræðimenn eru sammála um 

að fyrirtæki sem eru með áfallaáætlun komi betur út úr áföllum (Penrose, 2000).  

Áfallaáætlun ætti af þessum sökum að vera skylda í öllum skipulagsheildum (Argenti, 

2007; Fink, 2002; Harrison, 2000).   

 

5.5 Áfallaáætlun uppbygging  

Í áfallaáætlun þurfa að vera til upplýsingar um upplýsingamiðstöð, uppsetningu 

símalína, og hver eru hlutverk hvers og eins innan skipulagsheildarinnar sem þurfa að 

bregðast við áföllum t.d. stjórnendur eða áfallateymi í áföllum.  Þannig  þarf að vera 

til staðar upplýsingamiðlun á áfallatíma og aðstoð þarf að vera veitt á áfallatíma 
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þannig að áfallastjórnunin gangi vel fyrir sig (Harrison, 2000).  Áfallaáætlun er 

venjulega á rituðu formi.  Henni er dreift til stjórnenda í skipulagsheildum sem kvitta 

fyrir því að hafa lesið þær og samþykkja að fylgja áætluninni komi til áfalla.  Þannig 

er tryggt að stjórnendur séu upplýstir og viti hvað á að gera í áföllum og geti þannig 

upplýst starfsmenn sína.  Í áfallaáætlun er rætt um efni eins og hvernig stjórnendur 

eiga að ræða við fjölmiðla, hvernig á að tilkynna starfsmönnum um áföll og hvernig á 

að setja upp upplýsingamiðstöð (Argenti og Forman, 2002, 260).   

Tækni er alltaf að verða betri og er í sífelldri þróun.  Tækni í upplýsingamiðlun hefur 

áhrif á áfallastjórnun.  Áfallaáætlun ætti að vera stutt eins og hefur komið fram, en 

innihalda þær upplýsingar sem þörf er á.  Innra net fyrirtækja/skipulagsheilda nýtist 

vel fyrir áfallastjórnun.  Hægt er að geyma upplýsingar á innra neti skipulagsheildar 

og er fljótlegt að ná í áfallaáætlunina komi til áfalls (Coombs, 2005a).  Þannig má ná í 

nýjustu útgáfuna af áfallaáætluninni og rétta útgáfan er alltaf til staðar þegar 

stjórnendur og starfsmenn þurfa á henni að halda.  Mikilvægt er að áfallaáætlun sé til 

staðar í skipulagsheildum.  Einnig stjórn á upplýsingamiðlun á áfallatíma og 

áfallateymi sé til staðar og að lokum að endurmat eða lærdómur eigi sér stað í kjölfar 

áfalls Penrose (2000).   

 

5.6 Gerð áfalláætlunar 

Við gerð áfallaáætlunar þarf að sjá fyrir hvaða áföll geta orðið, hvort sem þau teljast 

líkleg eða ólíkleg og nota ímyndunaraflið við gerð hennar.  Þá þarf að hugsa um hvað 

þarf að vernda í skipulagsheild komi til áfalls (Stocker, 1997).  Oft eru almannatenglar 

vanir að gera áfallaáætlun og hafa unnið við áfallastjórnun áður Marra (1998).  Ef 

stjórnendur hafa ekki þekkingu á áfallastjórnun þurfa þeir að leita aðstoðar hjá 

fagfólki.  Vinna við gerð áfallaáætlunar er ekki auðveld, því oft er mikil óvissa um 

hvers konar áfall geti komið upp í skipulagsheildinni.  Möguleikar á áföllum eru 

óendanlega margir og sú staðreynd verður oft til þess að erfiðlega gengur að vinna að 

áfallaáætlun (Penrose, 2000).  Því er mikilvægt að vera hugmyndaríkur við þessa 

vinnu og hafa skoðanir á því hvað geti gerst (Harrison, 2000).  Gerð áfallaáætlunar 

getur tekið langan tíma (Cohn, 2007) en getur verið nauðsynleg því nær ómögulegt er 

að bregðast við áföllum án þess að hafa áfallaáætlun.   
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Mjög erfitt getur verið að bregðast við áföllum hafi áfallaáætlun ekki verið gerð og 

getur skortur á henni leitt til óstjórnar eftir áföll (Darling, 1994).  Það er því 

nauðsynlegt að skipulagsheildir hafi áfallaáætlun og hugi að upplýsingamiðlun til 

starfsmanna og almennings á áfallatímum (Horsley og Barker, 2002;  King, 2002).  Sé 

það ekki gert gæti mikill tími stjórnenda farið til spillis með því að verjast frekar en að 

takast á við ástandið á áfallatíma (Horsley og Barker, 2002).  Það er því mikilvægt að 

undirbúa skipulagsheildir undir áföll með því að hafa áfallaáætlun til staðar 

(Cloudman og Hallahan, 2006), og að starfsmenn með sérþekkingu á sínu sviði eða 

áfallateymi sjái um að vinna að áfallaáætluninni (Argenti og Forman (2002). 
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6 Áfallateymi 

Skipulagsheildir þurfa að vera undirbúnar fyrir hugsanleg áföll með því að setja upp 

áfallateymi (Horsley og Barker, 2002; King, 2002).  Betra er að áfallateymi sé 

starfandi í skipulagsheildum en að stjórnandi, framkvæmdastjóri eða forstjóri sjái um 

áfallastjórnun (Penrose, 2000).  Álag á stjórnanda er mjög mikið við áfall.  Oftast er 

það áfallateymi sem stýrir upplýsingamiðluninni, enda þekkir það hvernig á að stjórna 

upplýsingamiðlun á áfallatíma (Horsley og Barker, 2002).   

Í teyminu geta liðsmenn komið með hugmyndir og rætt um leiðir til áfallastjórnunar 

og upplýsingamiðlunar á áfallatíma.  Þeir eru ekki endilega alltaf sammála en vinna að 

sameiginlegri lausn.  Aðrir geta einnig komið með tillögur til teymisins.  Þegar áfall 

dynur yfir er mikilvægt að áfallastjórnun sé árangursrík og upplýsingamiðlun góð.  

Hlutverk áfallateymis er að vinna að ákveðnu markmiði (King, 2002) og eru miklar 

kröfur gerðar til áfallateymis á áfallatíma (Smith, 2000).  Þess vegna þarf áfallateymi 

að vinna vel að undirbúningi fyrir komandi áföll, því þau geta komið hvenær sem er 

og óvænt.  Hlutverk áfallateymis er að gera stefnumótun fyrir hugsanleg áföll og finna 

leiðir til lausna þeirra (Coombs, 2004).  Áfallateymi ber jafnframt ábyrgð á 

áfallaáætluninni.  Það hittist reglulega, hvort sem er á áfallatíma eða ekki.   

Mikilvægt er að skilgreina vald áfallateymisins til að taka ákvarðanir í umboði 

skipulagsheildar, þ.a. áfallateymi geti brugðist við þó æðsti stjórnandi sé ekki á 

staðnum (Cohn, 2007).  Stjórnandi í áfallateymi ætti að hafa góða leiðtogahæfileika og 

geta hvatt til samstarfs í áfallateymi (King, 2002).  Það er mikilvægt að hafa góð 

sambönd innan áfallateymis og geta þannig brugðist fljótt við áföllum (Harrison, 

2000). Ef slíkt er ekki til staðar verður áfallateymið ekki eins árangursríkt.  

Áfallateymi myndi ekki vinna vel saman ef óskipulag væri á meðal teymismanna eða 

að samskipti milli þeirra væru ekki góð (Smith, 2000).  Mikilvægt er að búa þannig 

um hnútana að samvinna sé góð og leyst sé úr öllum málum sem koma upp á borð 

áfallateymisins.  Því má segja að árangur áfallastjórnunar byggist á árangri 

áfallateymis. 
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6.1 Liðsmenn í áfallateymum 

Hverjir eiga að vera í áfallateymi?  Algengt er að í áfallateymum skipulagsheilda séu 

framkvæmdastjóri,  fjármálastjóri, lögfræðingur, upplýsingastjóri, mannauðsstjóri og 

tæknistjóri (Cohn, 2007).  Einnig er gott að stjórnendur hvers sviðs skipulagsheildar 

séu í teyminu (Ritchie, 2004).  Þekking og viðhorf liðsmanna í áfallateymi hjálpar 

teyminu að vinna vel saman (King, 2002.  Það má því segja að styrkur teymisins sé að 

teymismenn hafi hver þekkingu á sínu sviði og geti unnið saman sem sterk heild.   

 

6.2 Talsmaður í áfallateymum 

Réttar upplýsingar þurfa að berast frá skipulagsheild á áfallatíma.  Leiðtogi þarf bæði 

að stjórna og vera talsmaður skipulagsheildar á meðan áfall gengur yfir (Ritchie, 

2004).  Leiðtogi ætti að hafa hæfni til að taka snöggar ákvarðanir.  Þá ætti talsmaður í 

áfallateymi að hafa gott vald á að tala við hóp og reynslu á því sviði (Gunnar Steinn 

Pálsson og Einar Karl Haraldsson, 1999).  Hann þarf að vera vanur að vinna með 

fjölmiðlum og eiga samskipti við þá og gott er að talsmaður hafi fengið þjálfun til að 

miðla upplýsingum til fjölmiðla (Harrisson, 2000).  

Mikilvægt er fyrir skipulagsheildir að hafa einn talsmann frekar en marga, því ef 

talsmenn eru fleiri er meiri hætta á að skilaboð frá skipulagsheild verði misvísandi.  

Það getur valdið ruglingi og úr því orðið meiri fréttamatur (Harrison, 2000; Horsley 

og Barker, 2002.  Mikilvægt er fyrir talsmanninn að vita hvaða upplýsingar hann á að 

gefa á áfallatíma og að hann hafi óskorað vald til þess.  Ef talsmaður býr yfir lélegum 

upplýsingum, getur það ýtt undir sögusagnir og þá verður neikvæð umræða um 

skipulagsheildina.  Talsmaður þarf að vera ákveðinn og geta talað við fjölmiðla 

(Horsley og Barker, 2002).  Af þessu má sjá að nauðsynlegt er fyrir talsmann að flytja 

skýr skilaboð, vera vanur fjölmiðlum og geta stjórnað upplýsingamiðlun og þar með 

umfjöllun á áfallatíma.   
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7 Viðbrögð þegar áföllin dynja yfir  

Einn þáttur áfallastjórnunar er ákvarðanataka í áföllum og hvernig brugðist er við 

þeim (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Gunnar Helgi Kristinsson, 2003).  Hægt er að 

stjórna áfalli, það sem skiptir máli er hvernig er tekist á við það (Argenti, 2007; 

Gillingham og Noizet, 2007) og hve fljótt er brugðist við (Horsley og Barker, 2002). 

Þannig bendir Ucelli (2002) á að skipulagsheild sem lendir í áfalli þurfi að svara 

spurningum fjölmiðla og starfsmanna fljótt og fá þannig jákvæðari útkomu og um leið 

forðast neikvæða umræðu um skipulagsheildina.  Skipulagsheildir sem bíða með að 

svara spurningum fjölmiðla eða annarra á áfallatíma geta orðið fyrir frekara tjóni, 

hvort sem er fjárhagslegu eða tilfinningalegu.  Ekki ætti að bíða eftir að eitthvað gerist 

af sjálfu sér, þar sem tjónið verður meira ef ekki er tekið á áfallinu strax (Kreitner, 

2004; Marra, 1998).  Eftir banaslys Díönu prinsessu af Wales í París árið 1997, þurfti 

almenningur að bíða lengi eftir tilkynningu frá bresku konungsfjölskyldunni um 

slysið.  Þessi bið hafði slæm áhrif á ímynd bresku konungsfjölskyldunar (Reilly, 

2008).   

Í áföllum fá stjórnendur margar spurningar frá almenningi og fjölmiðlum.  Það eru því 

ýmsir þættir sem skipulagsheildir þurfa að huga að; hvernig á að bregðast við áfalli, 

mun orðspor skipulagsheildar breytast, er einhver sökudólgur og hvort áfallið sé 

neikvætt fyrir skipulagsheildina (Dean, 2004).  Ef stjórnandinn bíður með að svara, er 

hætta á að fjölmiðlar eða almenningur telji sér trú um að stjórnandinn sé að reyna að 

fela eitthvað (Horsley og Barker, 2002).  

 

7.1 Hugsanleg viðbrögð 

Hægt er að bregðast við áföllum á ýmsan hátt.  Dæmi um hvernig skipulagsheild axlar 

ábyrgð er að hún bjóði bætur og fullyrði að reynt verði að gera betur og leysa úr 

málum (Stocker, 1997).  Dæmi um að skipulagsheild afneiti áfalli eða afsaki er að 

neita að svara eða svara seint og illa.  Röng og vanhugsuð viðbrögð geta haft slæmar 
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afleiðingar fyrir skipulagsheildina (Cohn, 2007; Dean, 2004).  Gillingham og Noizet 

(2007) hafa ákveðnar hugmyndir um hvernig viðbrögð eigi að vera við áföllum.  Í 

fyrsta lagi væri æskilegt að hugsa um hvernig fjölmiðlar og almenningur skynja 

ástandið.  Best er að vinna með fjölmiðlum, sýna þeim skilning, vera í góðu sambandi 

við þá og vera búinn undir það að svara spurningum.  Með því að segja „no comment“ 

og svara engu tapast mikilvæg umræða og fjölmiðlar fara að stjórna umræðunni.  Með 

því að hafa gott samband við fjölmiðla er hægt að stjórna upplýsingamiðluninni.  

Viðbragsflýtir er mikilvægur, ræða þarf um áfallið og svo fara á staðinn þar sem áfall 

verður og hefjast strax handa við að vinna samkvæmt áfallaáætlun.  Upplýsingamiðlun 

verður að vera góð og æðsti stjórnandi þarf að taka þátt í henni, það styrkir ímyndina.  

Annars er hætta á að kjaftasögur fari af stað í fjölmiðlum sem er slæmt.  Ekki er 

ráðlegt að fela neitt og er mikilvægt að vera ávallt heiðarlegur og samkvæmur sjálfum 

sér.  Það er best að nota skýrt og einfalt mál.  Þá er slæmt að neita staðreyndum sem 

getur komið í ljós seinna að voru réttar.  Sýna  umhyggju og samúð, þannig sést að 

skipulagsheild lætur sig málið varða.  Þá þarf að tjá sig fljótt um málið og sýna 

fórnarlömbum skilning.  Hegðun skipulagsheildarinnar gefur tóninn um hvert ástandið 

er og er mikilvægt að fórnarlömbunum áfallsins sé strax boðin aðstoð (Gillingham og 

Noizet, 2007).  

Viðbrögð stjórnenda og/eða skipulagsheildar í áföllum geta haft áhrif á orðspor og 

ímynd skipulagsheildar (King, 2007).  Í áföllum hafa stjórnendur gefið tóninn með 

viðbrögðum sínum, t.d. að með því að reyna að setja sig í spor almennings og sýna 

fórnarlömbum samúð og málum skilning og þannig hefur almenningur haft betra álit á 

þeim en ella (Sapriel, 2003).   

Stjórnendur eða talsmenn í áföllum vilja gjarnan bregðast við með því að telja sér trú 

um að skipulagsheildin eigi ekki sök á áfallinu og reyna þannig að bjarga ímynd 

skipulagsheildarinnar.  Skipulagsheildir ættu ekki að leita að sökudólgi utan 

skipulagsheildarinnar í áföllum.  Frekar ætti talsmaður að koma fram og segja að 

honum eða henni þætti leitt hvernig komið væri og sýna fórnarlömbum áfallsins 

stuðning  Ef skipulagsheild eða talsmaður hennar er að reyna að kenna öðrum um 

áfallið, hvort sem það eru einstaklingar eða skipulagsheildir, getur það snúist í 

höndum skipulagsheildarinnar sem um ræðir og orðið mjög skaðlegt.   Möguleiki á 

samvinnu við fjölmiðla gæti þá orðið takmarkaður (Horsley og Barker, 2002).  
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7.2 Skiptir fjarlægð máli?   

Ef áfall verður hjá skipulagsheild á einu menningarsvæði en höfðustöðvar hennar eru 

á öðru, er þá hægt að stjórna áfallinu frá höfuðstöðvunum?  Eins og áður hefur komið 

fram fara fréttamenn á staðinn í hvert sinn sem  áfall verður og vilja fá svör.  Tilbúið 

dæmi um slæma upplýsingamiðlun er eldsvoði sem varð í ónefndri verksmiðju í 

Mississippi en höfuðstöðvar hennar voru í Chicago.  Fréttamenn höfðu samband við 

framkvæmdastjóra verksmiðjunnar og spurðu hann spurninga.  Í stað þess að svara 

vísaði framkvæmdastjórinn á höfuðstöðvarnar og vildi ekkert með fjölmiðlamenn 

hafa.  Ef áfall verður utan aðalstöðva, vita stjórnendur í aðalstöðvunum oft ekki nógu 

mikið um áfallið og þurfa fjölmiðlar stundum að fylla í.  Menn í höfuðstöðvum gætu 

gefið rangar upplýsingar eða ekki getað svarað ákveðnum spurningum 

fjölmiðlamanna ef þeir vita ekki nógu mikið um áfallið.  Það þarf að vera einhver sem 

getur talað við fjölmiðla fyrir hönd verksmiðjunnar og svarað spurningum þeirra.  Við 

sjáum af þessu dæmi hversu upplýsingamiðlun er mikilvæg við áföll og hversu 

æskilegt er að upplýsingamiðlun sé stjórnað frá þeim stað sem áfallið varð á.  

Stjórnendur verða að geta unnið með fjölmiðlum (Cohn, 2007).  

 

7.3 Fagfólk til aðstoðar  

Stundum eru stjórnendur ekki vissir um hvernig eigi að fjalla um og leysa úr áföllum 

eða málum og gætu þeir þá þurft utankomandi aðstoð.  Chong og Nyaw (2002) telja 

að stjórnendur ættu að fá utankomandi aðstoð svo sem almannatengslafyrirtæki til að 

lámarka tjón eða koma í veg fyrir þann möguleika að óstjórn verði af völdum áfalla.   

Dæmi um þetta er t.d. Fjármálaeftirlitið á Íslandi, sem var mikið í umræðunni eftir 

bankahrunið haustið 2008.  Í janúar 2009, um þremur mánuðum eftir bankahrunið, var 

upplýsingafulltrúi ráðinn tímabundið til starfa hjá Fjármálaeftirlitinu (mbl.is, 2009, 6. 

janúar). Gera má ráð fyrir að Fjármálaeftirlitið hafi með þessu viljað geta brugðist 

betur við spurningum fjölmiðla og fá aðstoð fagmanna til þess verks.  

Annað dæmi eru aðgerðir stjórnvalda um upplýsingamiðlun eftir bankahrunið.  

Upplýsingamiðstöð stjórnvalda var sett upp eftir bankahrunið og starfrækt í 

forsætisráðuneytinu með aðkomu annarra ráðuneyta eftir þörfum.  Upplýsingagjöf 
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ráðuneytisins var efld með ráðningu upplýsingafulltrúa í nóvember 2008, en auk hans 

var sérfræðingur í upplýsingamiðlun fenginn til liðs við upplýsingamiðstöðina.  Fyrstu 

nokkrar vikurnar eftir bankahrunið var norskur sérfræðingur í áfallastjórnun ráðinn 

tímabundið til ráðgjafar fyrir starfsmenn forsætisráðuneytisins (Island.is, 2009, 24. 

mars).  Það er því ljóst að stjórnvöld hafa áttað sig á þörf á sérfræðiaðstoð.   

  



  

- 46 - 

                          

8 Upplýsingamiðlun í áföllum 

Áfallaáætlun hefur að geyma áætlun um upplýsingamiðlun á áfallatíma en hana þarf 

hver skipulagsheild að hafa (Fink, 2002).  Mikilvægt er að skipulag sé á hvernig 

stjórnendur skipulagsheilda stjórna upplýsingamiðlun á áfallatíma (Argenti og 

Forman, 2002) en upplýsingamiðlun er mjög mikilvægur hluti áfallastjórnunar (Chong 

og Nyaw, 2002;  King, 2002).  Til að komast hjá óþarfa vandræðum verður 

upplýsingamiðlun að vera í forgangi.  Almenningur man frekar eftir áföllum sem 

verða að klúðri (Ucelli, 2002).  

 

8.1 Vönduð upplýsingamiðlun  

Eins og áður hefur komið fram er áfallastjórnun er miklu meira en bara 

upplýsingamiðlun á áfallatímum, en hún ber árangur þegar upplýsingamiðlun er 

vönduð.  Það má segja að áfallastjórnun á áfallatíma geti ekki orðið góð, ef 

upplýsingamiðlun er léleg. (Coombs, 2005b; Hale, Dule og Hale, 2005; Marra,1998).  

Upplýsingamiðlun á áfallatíma skapar minni óvissu (Seeger o.fl. 2005;  Seitel, 2001) 

og minnkar geðshræringu hjá fólki (Seitel, 2001).  Upplýsingamiðlun á áfallatíma eru 

samskiptin á milli skipulagsheildar og almennings og hún snýst um að safna og geyma 

þekkingu í skipulagsheildum (Egelhoff og Sen, 1992; King, 2002).   

Reilly (2008) bendir á að ef upplýsingamiðlun er ekki nægjanleg, séu meiri líkur á að 

viðskiptavinirnir hætti viðskiptum og snúi sér til samkeppnisaðila.  Við áföll getur 

staða skipulagsheildar veikst og hún getur orðið fyrir frekara áfalli ef viðskipti tapast.  

Þess vegna er mikilvægt að upplýsingamiðlun á áfallatíma fari eftir réttum boðleiðum 

og að skilaboðin sem skipulagsheildin vill koma á framfæri berist til réttra aðila og 

eftir réttum leiðum (Áslaug Pálsdóttir, 2001, 69).  Upplýsingamiðlun er ekki einföld 

aðgerð heldur þurfa skipulagsheildir að hugsa um hvernig eigi að hafa 

upplýsingamiðlun til hagsmunaraðila og  annarra á áfallatíma (King, 2002).   
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8.2 Sýna þarf frumkvæði í upplýsingamiðlun 

Tímabil upplýsingamiðlunar á áfallatíma er frá því áfallið verður, meðan það stendur 

yfir og þar til það er yfirstaðið (King, 2002).  Í áföllum verða skipulagsheildir að hafa 

stjórn á hlutunum og geta haft áhrif á almenning.  Hins vegar nota skipulagsheildir 

mismunandi stefnumiðaða upplýsingamiðlun í áföllum (King, 2002).  Fyrstu 

klukkustundirnar eftir að áfall á sér stað skipta sköpum (Regester og Larkin, 2008).  

Til að álit almennings sé gott á þeim þurfa skipulagsheildir að sýna frumkvæði í 

upplýsingamiðlun (Harrison, 2000).   

Sé upplýsingamiðlun frá skipulagsheild skýr, sterk og komi nógu snemma þegar áfall 

verður eru meiri líkur á því að upplýsingamiðlunin beri árangur (Reilly, 2008).  Þess 

vegna er mikilvægt að almenningur og aðrir sem fá upplýsingar frá skipulagsheildum 

skynji og skilji upplýsingarnar á réttan hátt (Jones og George, 2003).  

 

8.3 Hindranir á upplýsingamiðlun 

Sennileg myndu flestir telja að best væri að upplýsingamiðlun á áfallatíma væri góð 

og heppnaðist vel, en stundum er því öfugt farið.  Ýmsir þættir geta komið upp þannig 

að upplýsingamiðlun í áföllum heppnast ekki nógu vel eða er ekki nógu góð.   

Þannig bendir Reilly (2008) á að margar skipulagsheildir gætu þurft að takmarka 

upplýsingamiðlun á áfallatíma ef símalínur, útvarpssendingar eða sjónvarpssendingar 

rofna.   Þetta gerðist þegar fellibylur fór yfir New Orleans í Bandaríkjunum árið 2005 

og varð til þess að upplýsingamiðlun yfirvalda takmarkaðist vegna 

náttúruhamfararanna.  Seeger o.fl. (2005) eru sammála þessu og benda á dæmi sem 

gerðist eftir 11. september 2001.  Þá rofnaði símasamband, útvarpssendingar og 

samskiptarásir ásamt því að samgöngukerfið lamaðist svo til strax eftir 

hryðjuverkaárásina, en því var hægt að koma í lag fljótt.  Ytri aðstæður geta því 

hamlað upplýsingamiðlun á áfallatíma.  Skipulagsheildir eða einstaklingar sem hafa 

léleg samskipti á áfalltíma geta gert ástandið erfiðara (Marra, 1998).  

Eins og áður hefur komið fram geta skilaboðin orðið ruglandi ef fleiri en einn 

talsmaður er fyrir skipulagsheildir í áföllum.  Einnig getur það valdið vandræðum ef 
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talsmaður skipulagsheildar er óreyndur og hann vegna óöryggis notað röng orð yfir 

tilfinningar sem getur gert illt verra (Seitel, 2001).    

Þær aðstæður geta skapast að skipulagsheild geri mistök í yfirlýsingu.  Ástæður geta 

t.d. verið þær að upplýsingarnar voru ekki réttar í upphafi, viðbrögðin voru of skjót 

eða spurningum fjölmiðla var svarað áður en menn höfðu réttar upplýsingar.  Ef þetta 

gerist verður að leiðrétta yfirlýsinguna og getur það valdið ruglingi.  Þannig geta 

svörin orðið misvísandi og er það síst til að auka trúverðugleika skipulagsheildarinnar 

(Coombs, 2005b). 

Stjórnendur í skipulagsheildum þurfa að skilja hvernig upplýsingamiðlun gengur fyrir 

sig á áfallatímum, annars getur áfallastjórnun orðið slæm (Ucelli, 2002).  Stundum 

þekkja stjórnendur ekki upplýsingatækni nógu vel.  Hægt er að nýta nýjustu tækni eins 

og internetið og setja inn upplýsingar þar jafnóðum.  Í þessu felast mörg tækifæri.  Ef 

stjórnendur eru ekki með næga þekkingu til að setja inn upplýsingar geta þær misfarist 

(Reilly, 2008).  Þegar áfallið dynur yfir er mikilvægt að stjórnendur kunni að bregðast 

rétt við og miðli réttum upplýsingum.   

Upplýsingamiðlun á áfallatíma þarf að vera vönduð.  Ef skipulagsheild hefur tekið á 

sig ábyrgð án þess að vera endilega sökudólgur er hægt að leiða að því líkum að 

upplýsingamiðlun hafi mistekist og kæra gæti borist skipulagsheild fyrir það og 

málsókn á hendur skipulagsheildinni gæti hafist af þeim sökum..  Þannig getur 

upplýsingamiðlun misheppnast (Horsley og Barker, 2002).  

 

8.4 Hverjir eiga að fá upplýsingar 

Réttar upplýsingar þurfa að berast til fjölmiðla og annarra hagsmunaaðila verði 

skipulagsheild fyrir áfalli.  Þannig þarf skipulagsheild að huga að upplýsingamiðlun til 

neytenda, starfsmanna, samfélagsins sem skipulagsheildin starfar í og hlutahafa 

(Finks, 2002).  Mikilvægt er að hugsað sé bæði um innri og ytri upplýsingamiðlun í 

áföllum.  Upplýsingamiðlun þarf að ná til starfsmanna og hagsmunaaðila í 

skipulagsheildum (Reilly, 2008).  Þegar áföll verða í skipulagsheildum verða 

viðskiptavinir óöruggir og því er mikilvægt að upplýsingar komi fljótt fram um t.d. 

hvenær starfsemin hefjist á ný (Coombs, 2005a).   
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Starfsmenn í skipulagsheildum þurfa að vita hver fer með umboð til að tala fyrir hönd 

skipulagsheildar við áföll og getað þannig vísað á talsmanninn ef áfall verður.  Ef 

skipulagsheild er stór og hefur marga málaflokka er ráðlegt að fyrirfram ákveðinn 

talsmaður sjái um hvern málaflokk.  Fréttamenn geta þannig vitað hvernig á að ná 

sambandi við skipulagsheildina til að fá frekari upplýsingar. Þegar skipulagsheild 

hefur sett upp áfallaáætlun og beitir áfallastjórnun í áfalli verður atvikið minna 

fréttnæmt (Harrison, 2000). Þetta getur hjálpað skipulagsheildum til að komast sem 

best út úr áföllum.   

Ef skipulagsheild stefnir að því að hafa fyrsta flokks upplýsingamiðlun við áföll, þarf 

stjórnandinn að hafa hæfni til að gefa upplýsingar til hagsmunaraðila á fljótlegan hátt 

(Marra, 1998).   

 

8.5 Spurningar sem skipulagsheildir fá í áföllum 

Þegar áfall verður í skipulagsheild, getur það borið mjög skjótt að.  Oft eru 

upplýsingarnar um áfallið óljósar og ástandið óskýrt í byrjun (Harrison, 2000).  Við 

áföll flæða strax inn spurningar, frá fjölmiðlamönnum eða öðrum hagsmunaraðilum 

sem flestir annað hvort vilja eða þurfa að vita hvað gerðist (Cohn, 2007; Marra, 1998; 

Regester og Larkin, 2008; Reilly, 2008).   

Spurningarnar eru oft á þessa leið: hvað gerðist, hvar og hvenær gerðist það, hvernig 

gerðist þetta og hvers vegna (Marra, 1998).  Fjölmiðlar spyrja líka gjarnan um hvað 

skipulagsheildin ætli að gera til að laga ástandið, hvort tjónið sé mikið eða hvort 

einhver hafi orðið fyrir meiðslum (Cohn, 2007).  Stundum er spurt hvernig megi 

tryggja að slíkt endurtaki sig ekki (Reilly, 2008).  Það er ekki auðvelt að svara slíkum 

spurningum nema að skýra frá staðreyndum fyrst.  Svör við spurningum er ekki hægt 

að gefa strax þar sem fyrst þarf að vinna úr upplýsingunum um t.d. hvernig gat þetta 

gerst.   

Fjölmiðlar reyna oft að finna út hvað gerðist (Regester og Larkin, 2008).  Gunnar 

Steinn Pálsson og Einar Karl Haraldsson (1999) telja að það sé ekki góð hugmynd að 

skipulagsheildir séu með vangaveltur eða tilgátur um áfallið, hvað gerðist eða af 

hverju gerðist það.  Skipulagsheildir þurfa að viða að sér öllum staðreyndum um 
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áfallið áður en komið er fram í fjölmiðlun (Horsley og Barker, 2002).  Mikilvægast er 

að upplýsingar sem miðlað til fjölmiðla séu réttar.  

 

8.6 Stór mistök að segja ekkert ef áfall verður 

Eins og áður hefur komið fram er í áföllum ekki ráðlegt að neita að svara spurningum 

„no comment“, því þá lítur út fyrir að skipulagsheildin hafi eitthvað að fela eða sé sek 

um eitthvað.  Segi stjórnendur ekkert, þá geta komið fram sögusagnir og umræðan 

getur farið úr böndunum.  Ef ekki er hægt að svara spurningum, þurfa skipulagsheildir 

að segja frá því að það sé ekki hægt að svara og ástæður þess.  Ráðlegast væri að segja 

að það sé verið að afla upplýsinga og að haft verði samband strax og upplýsingar 

liggja fyrir.  Þannig getur skipulagsheildin unnið betur með fjölmiðlum, það er alltaf 

betra en að fara í vörn.  Það er mannlegt að geta ekki upplýst um allt á augabragði, það 

skilja fjölmiðlamenn og þeir skilja að viðmælandi þarf tíma til að kanna málið og afla 

upplýsinga (Harrisson, 2000).  Það að skipulagsheildir vilji ekki svara eða svari með 

„no comment“ getur aukið áfallið þar sem þögnin vekur reiði fjölmiðlamanna (Seitel, 

2001).  Flestir innan almannatengsla ráðleggja viðkomandi að segja frá um leið og 

upplýsingar liggja fyrir til að koma í veg fyrir kjaftasögur (Seitel, 2001).  Ef einhver 

kemst að því síðar að áfall varð innan skipulagsheildar og ekki var sagt frá því er 

hætta á að áfallið verði mun verra (Cohn, 2007).   

 

8.7 Samskipti við fjölmiðla 

Í áföllum þurfa skipulagsheildir að senda út fréttatilkynningar ásamt því að koma 

fram.  Slíkt getur tekið langan tíma að undirbúa.  Til að stjórna og stýra 

upplýsingamiðlun á áfallatíma þarf skipulagsheildin að hafa skýra stefnu.  Best er að 

vera heiðarlegur en reyna að láta skipulagsheildina líta sem best  út í áföllum.  Mælt er 

með að yfirlýsingingar séu jákvæðar og skipulagsheildin eigi frumkvæði í að senda út 

tilkynningar til að vernda hana frá neikvæðum spurningum fjölmiðla (Finks, 2002).   

Gunnar Steinn Pálsson og Einar Karl Haraldsson (1999, 132) segja að fjölmiðlar geti 

verið andstæðir skipulagsheildum á áfallatíma, en geta á sama hátt líka verið öflugir 
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bandamenn þeirra.  Þess vegna er best að vera í góðu sambandi við eða í tengslum við 

fjölmiðla.  Þannig getur verið auðveldara að vinna með þeim þegar spurningar sem er 

oft er erfitt að svara flæða inn frá fjölmiðlum (Horsley og Barker, 2002).  Stjórnendur 

þurfa að skilja afstöðu fjölmiðlamanna, þeir eru að vinna vinnuna sína (Gunnar Steinn 

Pálsson og Einar Karl Haraldsson, 1999).  Skipulagsheildir ættu að geta byggt upp 

tengsl við fjölmiðla áður en áföll verða og öðlast með því velvild hjá þeim.  Fjölmiðlar 

skilja þá betur hvað er að gerast og taka frekar tillit til þess.  Með því að eiga gott 

samband við fjölmiðla er hægt að forðast óskipulag við áföll (Argenti og Forman, 

2002).    

Stór hluti efnis í fjölmiðlum alls staðar í heiminum er um áföll í skipulagsheildum 

(Argenti og Forman, 2002).  Þessar fréttir eru oft á forsíðum prentmiðla eða sýndar á 

besta tíma í ljósvakamiðlum í Bandaríkjunum.  Þannig má segja að fjölmiðlar hafi 

mjög mikinn áhuga á að fjalla um áföll í skipulagsheildum og áföll eru ávallt 

fréttaefni.  Það getur verið skipulagsheildum erfitt að fjölmiðlar skuli ekki hafa áhuga 

á eða hunsi jákvæðar fréttir af þeim en hafi þeim mun meiri áhuga á þeim neikvæðu 

(Finks, 2002).  

Þegar áföll verða eru fyrstu upplýsingarnar af þeim oft óljósar eða litlar eins og áður 

hefur komið fram.  Mikil óreiða getur fylgt þeim og enginn veit neitt í fyrstu.  Jafnvel 

upplýsingafulltrúar skipulagsheilda eða talsmenn þeirra vita ekki nógu mikið um 

áfallið í fyrstu og stundum hafa lögfræðingar ráðlagt þeim að tjá sig ekki um málið.  

Þetta verður til þess að fjölmiðlar fara að snúa sér til annarra t.d. vitna sem heyrðu allt 

eða einhvers óánægðs fyrrverandi starfsmanns, einstaklings sem sækir í að koma fram 

í fjölmiðli.  Fréttamaður finnur einhvern sem er tilbúinn að tjá sig um málið til að 

ímynd hans verði betri.  Afleiðingar þessa eru þær að fréttaflutningur af áföllunum 

verður öðruvísi en til var ætlast (Harrison, 2000).  Fái fjölmiðlar ekki upplýsingar 

strax frá skipulagsheildinni munu þeir fá þær frá öðrum.   

Það má líka benda á að enginn innan skipulagsheilda forðast fréttamenn þegar vel 

gengur (Cohn, 2007).  Mæla má með því að blaðamannafundir séu haldnir tvisvar á 

dag á áfallatímum (Regester og Larkin, 2008) og það er að sjálfsögðu mikilvægt að 

stjórnendur komi undirbúnir á slíkan fund en oft koma stjórnendur óundirbúnir í viðtal 

til fjölmiðla (Argenti, 2007).  Það er nauðsynlegt að stjórnendur séu vissir um að þeir 
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og talsmenn þeirra séu þjálfaðir í því að fara í viðtöl á áfallatíma (Regester og Larkin, 

2008).   

 

8.8 Upplýsingamiðstöð 

Sérfræðingar ráðleggja skipulagsheildum að setja upp upplýsingamiðstöð eða 

áfallamiðstöð þegar áföll verða, jafnvel þó það kosti mikla fjármuni.  Með því má 

nálgast allar upplýsingar um áfallið á einum stað.  Í upplýsingamiðstöð yrði strax eftir 

áfallið sett upp aðstaða fyrir fjölmiðla og þar yrðu símalínur, tölvur og nettengingar.  Í 

áfallaáætlun kemur fram staðsetning upplýsingamiðstöðvar sem er auðvelt að breyta 

frá hefðbundinni starfsemi skipulagsheildar í upplýsingamiðstöð með litlum fyrirvara 

(Argenti og Forman, 2002).  Dæmi má segja frá upplýsingamiðstöð stjórnvalda í 

kjölfar bankahrunsins eins og áður hefur komið fram.  Síminn er mikilvægur þáttur 

upplýsingamiðlunar og því er ráðlagt að setja upp auka símamiðstöð í 

upplýsingamiðstöðinni svo skiptiborð skipulagsheildarinnar sé ekki að drukkna í 

símhringingum.  Þá er einnig ráðlegt að starfsmenn hafi fengið þjálfun í símsvörun á 

áfallatíma og geti veitt helstu upplýsingar (Regester og Larkin, 2008).     

 

8.9 Segja satt og rétt frá  

Slæmar fréttir er ekki hægt að fela.  Margt fólk tengist málinu og fréttir um málefnið 

geta lekið út frá hinum ýmsum stöðum.  Upplýsingar geta borist til fréttamanns frá 

óánægðum starfsmanni eða samkeppnisaðila.  Þeir geta veitt upplýsingar um eitthvað 

sem fyrirtæki vill ekki segja frá eða leyndarmál þess (Cohn, 2007).   

Almannatenglar ráðleggja skipulagsheildum að greina frá öllu eins fljótt og hægt er 

(Argenti og Forman, 2002; Seitel, 2001).  Ef talsmaður segir 99 prósent satt um 

málefnið þá finna fjölmiðlar þetta eina prósent sem vantar uppá og breytir því í 99 

prósent af umræðunni (Dv.is, 2009, 13. febrúar).  Það er því óviturlegt að gefa rangar 

upplýsingar eða reyna að geta sér til um ástæðuna.  Fjölmiðlar myndu alltaf vilja vita 

meira um málið.  Þannig getur skipulagsheild virkað ótraust á almenning (Harrison, 
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2000).  Skipulagsheildir þurfa að kappkosta að gefa réttar upplýsingar og að það sem 

er sagt eða skrifað sé rétt.   

Dæmi um þetta er flugslys sem varð þegar þota frá Pam Am flugfélaginu fórst yfir 

Lockerbie í Skotlandi árið 1988 eftir sprengingu um borð.  Fjölmiðlar spurðu 

talsmenn flugfélagsins hvort þeir vissu af hryðjuverkaógnunum en talsmennirnir 

neitaðu því.  Síðar kom í ljós að þeir sögðu ósatt því öll flugfélög sem flugu í Evrópu 

höfðu verið látin vita af hryðjuverkaógnunum og Pam Am flugfélagið var eitt af þeim.  

Upplýsingarnar sem hægt er að finna eru óendanlegar og blaðamenn finna yfirleitt þær 

upplýsingarnar sem þeir leita að.  Forstjóri flugfélagsins Pam Am sýndi fórnarlömbum 

flugslyssins enga samúð né hann baðst hann afsökunar.  Hann kom ekki í 

minningarathöfnina sem haldin var um fórnarlömbin.  Mikil fréttaumfjöllun varð um 

Pam Am sem á þessum tíma var í fjárhagserfiðleikum og farþegar fóru að sniðganga 

flugfélagið.  Síðar kom í ljós að þetta varð eitt af því sem leiddi til gjaldþrots Pam Am 

(Regester og Larkin, 2008, 183).   

 

8.10 Ólík sjónarhorn lögfræðinga 

Seint á sjöunda áratugnum sáu lögfræðingar um áfallastjórnun í skipulagsheildum og 

þá var ekki um að ræða upplýsingamiðlun þar sem lögfræðingar töldu betra að vinna í 

næði eða gefa eingöngu út fréttatilkynningar (Stocker, 1997).  Ef við skoðum hlutverk 

lögfræðinga við áföll í dag er það fyrst og fremst að vernda skipulagsheildir.  Til 

dæmis að vernda þær fyrir kærum, skuldbindingum í framtíðinni, vernda starfsmenn, 

skrifstofu, stöðu skipulagsheilda, tryggingar, og skjöl.  Fyrirtækin þurfa að eiga afrit af 

öllum gögnum sem hægt er að afhenda yfirvöldum í tengslum við rannsóknir á 

áföllum.  Þannig er hægt að vita hvað gerðist.  Yfirvöld geta krafist gagna frá 

skipulagsheildum og lögfræðingar skipulagsheilda sjá um þau samskipti til varnar 

skipulagsheildum (Regester og Larkin, 2008).   

Lögfræðingar geta litið á áfallastjórnun á annan hátt en fólk sem starfar innan 

almannatengsla.  Eins og fram hefur komið mæla almannatenglar með því að greint sé 

frá fljótt og rétt.  Hins vegar leggja lögfræðingar áherslu á að segja ekkert, gera ekkert 

og viðurkenna ekki neitt (Regester og Larkin, 2008; Seitel, 2001).  Seitel (2001) telur 
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að mestur árangur náist með því að koma fram með fullt af upplýsingum fljótlega eftir 

áföll, en fyrstu viðbrögð stjórnenda eru oft á þá leið að bíða þar til allar staðreyndir 

um áfallið liggja fyrir.   

Regester og Larkin (2008) telja að lögfræðingar sjái ekki fyrir sér hvaða afleiðingar 

það hefur fyrir orðspor skipulagsheildar til langs tíma ef ekkert er að gert.  Ef 

skipulagsheild gerir mistök, þá er sú leið farsælust að biðjast afsökunar, en hún getur 

verið erfið vegna hugsanlegrar kæru eða að lagaleg atriði séu hindrun.  Með því að 

biðjast afsökunar tekur skipulagsheildin ábyrgð á hlutunum og opnar fyrir lagalegar 

kröfur á sig og jafnvel tap á fjármunum vegna þessa (Benoit, 1997; Coombs, 2005b; 

Horsley og Barker, 2002).   

Talsmenn skipulagsheilda hafa tilhneigingu til að segja að þeir séu miður sín vegna 

áfalla en lögfræðingar og tryggingafélög munu ráðleggja þeim að segja það ekki 

vegna ábyrgðar (Harrison, 2000).  Regester og Larkin (2008) segja hins vegar að ef 

skipulagsheild segir að henni þyki þetta mjög miður, hefur það ekki endilega í för með 

sér að hún sé ábyrg lagalega séð.  Regester og Larken (2008, 200) ráðleggja því að 

segja „Við hörmum mjög að þetta gerðist og munum leggja okkur öll fram og leita 

allra leiða til að finna út hvað gerðist”.  Það er hægt að sýna samúð án þess að lagaleg 

mál flækist fyrir eða að það hafi fjárhagslegar skuldbindingar í för með sér.  

Mikilvægt er að lögfræðingar komi að áfallastjórnunni með því að lesa yfir 

yfirlýsingar sem tengjast samúð (Argenti, 2007; Coombs, 2005b). Starf lögfræðinga 

við áföll er að vernda skipulagsheildir lagalega séð í áföllunum en ekki að vera í 

áfallastjórnun.  Lögfræðingar ráðleggja skipulagsheildum helst að viðurkenna ekki 

skuldbindingar sínar og aldrei að geta sér til um ástæður áfallsins.  Opinber rannsókn 

fer oftast fram sem sker úr um hvað gerðist og hver ber ábyrgð á áfallinu (Regester og 

Larkin, 2008). 

 

8.11 Netið sem tækifæri og ógn á áfallatíma 

Upplýsingamiðlun er nú með allt öðrum hætti en var fyrir aðeins áratug og ný tækni 

hefur haft í för með sér miklar breytingar.  Tæknin hefur aukið hraða 

upplýsingamiðlunar.  Nú berast fréttir út um allan heim á svipstundu.  Fréttir eru 
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stöðugt skrifaðar og uppfærðar allan sólarhringinn á netinu (Ucelli, 2002).  

Skipulagsheildir eru farnar að nota netið á áfallatímum og setja upplýsingar á sérstök 

svæði á heimasíðum sínum þegar áfall verður.  Þetta er eitt af því sem áfallateymi ætti 

að gera ráð fyrir í áfallaáætlun (Coombs, 2005b).  Perry, Taylor og Doerfel (2003) 

telja netið gott til áfallastjórnunar, þar sem þar er auðveldlega hægt að nálgast 

upplýsingar á fljótlegan hátt.   

Á heimasíðum skipulagsheilda í áföllum er gott að hafa grunnupplýsingar um 

skipulagsheild.  Þar ætti að vera getið um fjölda starfsmanna, saga skipulagsheildar 

ætti að koma þar fram í stuttu máli, hvers konar viðskipti skipulagsheildin stundar og 

nöfn stjórnenda.  Fjölmiðlar sem vilja upplýsingar um skipulagsheildina og vita nánast 

ekkert um hana geta þá nálgast þær á heimasíðunni og með því er hægt að komast hjá 

óþarfa álagi.  Fjölmiðlar eru oft að spyrja sömu spurninga og geta þá fengið svör við 

þeim á heimasíðunni.  Skipulagsheildir geta því uppfært fréttir á heimasíðum sínum 

jafnóðum og fjölmiðlum er send fréttatilkynning.  Á svipstundu er hægt að sjá fréttir á 

heimasíðum í öðrum heimsálfum (Regester og Larkin, 2008).  Best er fyrir 

skipulagsheildir að uppfæra upplýsingar reglulega og setja inn fréttir á heimasíður 

sínar en þegar áföll verða er ekki góð hugmynd að hafa getraun eða boð um að vinna 

einhverja draumaferð á heimasíðunni á sama tíma.  Ráðlagt er að taka slíkt út hafi það 

verið í boði, ímynd skipulagsheildar getur orðið slæm ef það er látið vera inni áfram 

(Cohn, 2007).   

Þegar flugslys varð hjá Swissair árið 1998 í Bandaríkjunum, þá fór flugfélagið að 

uppfæra heimasíðu og gerði það reglulega á meðan áfallið stóð yfir.  Þannig gátu 

almenningur og fjölmiðlar fengið nýjustu upplýsingar strax um flugslysið (Perry o.fl., 

2003).  Þremur árum síðar varð flugfélagið gjaldþrota eftir hryðjuverkaárásirnar á 

Bandaríkin 11. september árið 2001.  Skuldir Swissair voru gríðarlegar og félagið 

hafði verið rekið með tapi (Henderson og Ray , 2002).  Ekki er hægt að segja að 

flugslysið árið 1998 hafi verið valdur að gjaldþroti Swissair en segja má að flugfélagið 

brugðust á réttan hátt við flugslysinu árið 1998 með góðri upplýsingamiðlun.   

Starfsmenn þurfa líka að fá upplýsingar og ef innri vefur innan skipulagsheildar er 

uppfærður reglulega á áfallatíma geta starfsmenn fengið upplýsingar um ástandið jafn 

óðum (Reilly, 2008).  Upplýsingamiðlun á netinu getur þannig hjálpað til við að deila 

út  upplýsingum (Perry o.fl., 2003).   
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Þó að netið sé yfirleitt gott tækifæri fyrir upplýsingamiðlun, eru, eins og áður hefur 

komið fram, komnar nýjar leiðir í upplýsingamiðlun eins og blogg.  Það er ekki aðeins 

fjölmiðlafólk sem bloggar eins og áður var. (Ucelli, 2002).  Dæmi má segja frá í mars 

2007 að um 120 þúsund nýjar bloggsíður koma fram á hverjum degi og eru um 1,5 

milljón bloggfærslur á hverjum degi (Gonzalez-Herrero og Smith, 2008) sem sýnir 

hversu hraður vöxtur bloggsíðna er í heiminum og upplýsingar fara hratt um þær.   

Í Bandaríkjunum er dæmi um að einstaklingar hafi sett upp heimasíðu eða bloggað um 

það sem þeir eru óánægðir með í þjónustu eða vöru hjá ákveðinni skipulagsheild.  Sé 

þetta gert með skipulögðum hætti getur það gert skipulagsheild erfitt fyrir.  Þannig má 

segja að þetta sé ný leið fyrir þá sem eru óánægðir með skipulagsheildir.  Dæmi má 

taka af framleiðanda hjóla (Kryptonite) í Bandaríkjunum frá árinu 2004.  Bloggað var 

um og myndskeið sýnt um hvernig hægt væri að opna lás á hjóli frá fyrirtækinu með 

penna á 30 sekúndum.  Afleiðingin varð sú að sala á hjólum hjá fyrirtækinu minnkaði 

á því ári.  Fyrirtækið þurfti að skipta um lása og gera þá öruggari.  Þessu fylgdu 

fjárútlát vegna dómssátta og lögfræðikostnaðar.  Það má því segja má að fyrirtækið 

hafi orðið fyrir tjóni vegna bloggfærslanna (Argenti, 2007).  

 

8.12 Starfsmenn  

Oft frétta starfsmenn af áföllum í gegnum fjölmiðla en ekki frá skipulagsheildinni 

(Finks, 2002).  Þegar skipulagsheild lendir í áfalli, er ekki gott að starfsmenn frétti af 

því frá öðrum.  Í áfallaáætlun þarf að vera skipulag um hvernig tilkynna á 

starfsmönnum um áfall og hvernig þeir eiga að vinna á áfallatíma (Argenti og Forman, 

2002).  Ef fyrirtæki þarf að segja upp starfsfólki er mikilvægt að starfsfólkið frétti ekki 

af því í gegnum fjölmiðla (Regester og Larkin, 2008).  Áfall þarf að tilkynna 

starfsmönnum eins fljótt og hægt er, helst innan 24 tíma Finks (2002).  Það er 

mikilvægt að hafa greint starfsfólki frá slæmu fréttunum áður en þær birtast í 

fjölmiðlum.  Dæmi má taka af skipulagsheild sem hefur 1000 starfsmenn.  Hún hefur 

tvo valkostir að segja upp 200 manns eða loka alveg.  Til að fá jákvæðari umfjöllun 

getur skipulagsheildin sagt að hún sé að reyna að bjarga störfum 800 manns í staðinn 

fyrir að segja að það sé verið að segja upp 200 manns (Finks, 2002).  Það má segja að 
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það þurfi að vera sömu skilaboð sem að berist til starfsmanna og hagsmunaaðila, en 

leggja má mismunandi áherslur á framsetninguna.  

Skipulagsheildir í Bandaríkjunum eru meðvituð um áfallastjórnun og álykta má að þau 

noti mikið eigin starfsmenn við áfallastjórnun en ekki utanaðkomandi ráðgjafa (Chong 

og Nyaw, 2002).  Í áföllum þurfa starfsmenn stundum að breyta um starf tímabundið, 

eða ábyrgð og hlutverk.  Ef allir starfsmenn vita hvað þeir eiga að gera í áföllum getur 

upplýsingamiðlun orðið góð.  Mikilvægt er fyrir starfsmenn sem eru að vinna 

sérstaklega vegna áfalls að fá hvíld á áfallatíma en ekki vinna myrkanna á milli 

(Harrison, 2000).  Það eru hins vegar ekki allir starfsmenn sem þurfa að breyta 

vinnufyrirkomulagi sínu á áfallatíma.  Stór hluti þeirra getur haldið áfram að vinna 

sína fyrri vinnu (Darling, 1994). 

Stundum hafa starfsmenn kvartað yfir upplýsingaskorti á áfallatíma.  Í sumum 

skipulagsheildum er upplýsingaflæði ófullnægjandi, sem þýðir að stjórnendur geta 

misst af góðum upplýsingum frá starfsmönnum og starfsmenn fá ekki upplýsingar frá 

stjórnendum.  Það er mikilvægt að traust skapist á milli stjórnenda og starfsmanna í 

skipulagsheildum við áföll svo upplýsingamiðlun sé góð og heiðarleg.  Ef slíkt er ekki 

til staðar, eða upplýsingamiðlun er léleg á milli þessara tveggja hópa er hætta á að 

starfsmenn komi kjaftasögum af stað. (Reilly, 2008).  

 

8.13 Frumkvæði í upplýsingamiðlun 

Í áföllum er best að eiga frumkvæði í samskiptum við almenning með yfirlýsingu í 

tengslum við áfallið.  Upplýsingar verða að vera heiðarlegar og nákvæmar.  Ef einhver 

hefur orðið fyrir tjóni vegna áfalls eru þeir fórnarlömb (Coombs, 2005b) og það þarf 

að sýna fórnarlömbum áfallsins samúð og skilning.  Gefa þarf út yfirlýsingu um að 

upplýsingar verði uppfærðar jafnóðum á heimasíðum, blaðamannafundum eða með 

fréttatilkynningum (Cohn, 2007).  Ekki er ráðlagt að kenna öðrum um áfallið eða 

kvarta yfir því (Benoit, 1997).  Það þarf að tala strax um áfallið og oft á meðan áfallið 

ríður yfir og alls ekki að geta sér til um ástæður þess.  Það er einnig mikilvægt fyrir 

talsmenn og stjórnendur að vera trúverðugir heimildarmenn og vera heiðarlegir og 

samvinnuþýðir við fjölmiðla og aðra (Seitel, 2001).   
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Institute for Crisis Management (2008) mælir með að stjórnendur í skipulagsheildum 

hlusti á starfsmenn sína , hvað þeir eru að tala um og hvað viðskiptavinir eru að gera, 

hvað fjölmiðlar eru að segja og fylgjast með hvað er bloggað um skipulagsheildina.  

Þannig er hægt að stjórna upplýsingamiðlun á áfallatíma á árangursríkan hátt.    
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9 Lærdómur af áföllum 

Hægt er að læra margt af áföllum og  afleiðingum þeirra og algengt er að 

endurskipulagning og breytingar í skipulagsheildum verði í kjölfar áfalla.  Því mætti 

segja að tækifæri felist í áföllum.  Draga má lærdóm af mistökum sem gerð eru í 

kjölfar áfalla með því að skoða nánar eftir á hvað gekk vel og hvað ekki.  Þannig má 

búa í haginn fyrir framtíðina og koma í veg fyrir að sömu mistök endurtaki sig (Seeger 

o.fl., 2005). Gonzalez-Herrero og Pratt (1996) eru þessu sammála og segja að ef 

einkenni um áfall komi fram þurfi skipulagsheildir að bregðast strax við með því að 

skoða áfallið, orsakir þess og áhrif á skipulagsheildirnar og lágmarka þannig tjónið 

vegna hugsanlegra áfalla síðar meir. 

Perry o.fl. (2003) benda á að stjórnendur í skipulagsheildum geti lært af því hvernig 

aðrar skipulagsheildir bregðast við áföllum og vinna úr þeim.  Með góðri þekkingu á 

áföllum er hægt að undirbúa skipulagsheildina betur til að takast á við áföll.  Hægt er 

að meta hvernig skipulagsheild hefur gengið að vinna úr áfalli og hvort samskipti við 

fjölmiðla hafi verið nægilega góð með því að skoða hvort áfallið hafi haft áhrif á 

ímynd (Harrison, 2000).  Áföll geta leitt til þess að þekking og verkferlar, hvort sem er 

hjá einstaklingum eða hópum breytast (Hutchins, 2008).  Reilly (2008) segir að oft 

þurfi að gera breytingar í skipulagsheildum í kjölfar áfalla sem geti verið til góðs.  

Jákvæð áhrif geta einnig verið þau að starfsmenn í skipulagsheildum finni til meiri 

samkenndar eftir áföll og samvinna aukist (Reilly, 2008).   

Coombs (2005a) og Seeger o.fl. (2005) segja að með áfallastjórnun sé hægt að vinna 

gegn áföllum og ef áföll verði megi draga lærdóm af tjóninu sem áfallið veldur.  Það 

er þó ekki hægt að leysa öll mál með áfallastjórnun strax, heldur er hún mikilvæg svo 

að skipulagsheild geti séð fyrir áföll og lært af þeim (Darling, 1994). 
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9.1 Dæmisögur af áföllum 

Í þessum kafla verða tekin fyrir fjögur dæmi um áföll sem urðu  á árunum 1982 til 

1996.  Mikið hefur verið skrifað um þessi mál og eru þau ágæt skólabókardæmi um 

hvernig á að bregðast við áföllum og hvernig ekki.   

 

Tylenol 1982 

Í september árið 1982 varð fyrirtækið Johnson & Johnson (J&J) fyrir því áfalli að sjö 

manns létust í Chicago í Bandaríkjunum eftir að hafa tekið inn verkjalyfið „Tylenol“.  

Einhver hafði sett blásýru (cyanide) út í lyfið sem var eitt vinsælasta og mest notaða 

lyf sinnar tegundar í Bandaríkjunum (Mitroff o.fl., 1987).  Samkvæmt Pearson og 

Clair (1998) hefur glæpurinn aldrei verið upplýstur en sagt er J&J hafi boðið 100 

þúsund dollara í verðlaun fyrir að finna morðingjann (Dean, 2004).  Sala á Tylenon 

féll um 90% í kjölfar þessa og J&J innkallaði Tylenol fljótlega eftir að þetta kom í ljós 

(Argenti og Forman, 2002).  Fyrirtækið brást við með því að setja ný lok á lyfjaglösin 

(Dean, 2004) og þróa nýja aðferð við að tappa á glösin.  Þessu fylgdi mikill kostnaður 

(Mitroff o.fl., 1987) en vörumerkið Tylenol var byggt upp á ný og öðlaðist traust 

innan nokkurra ára.   

Argenti og Forman (2002) segja að stjórnendur J&J hafi brugðist hárrétt við ástandinu 

með því að fjarlægja Tylenol verkjalyfið úr búðarhillum á meðan unnið var að því að 

byggja upp traust á vörumerkinu aftur.  Talsmaður fyrirtækisins kom fram í 

fjölmiðlum, blaðamannafundir voru haldnir reglulega og upplýsingar gefnar jafn 

óðum.  Þannig tókst J&J að endurheimta traust almennings (Horsley og Barker, 2002).  

Í fjölmiðlum tókst að sýna fram á að þetta hafi ekki verið fyrirtækinu að kenna, það 

hafði ekkert haft með eitrið að gera (Dean, 2004).  Einnig hafi J&J aðeins talað um 

Tylenol en aldrei um aðrar vörutegundir og með því gætt orðspors fyrirtækisins 

(Harrison, 2000).  Þetta mál er dæmi um hvernig fyrirtæki getur unnið sig út úr 

alvarlegu áfalli með því að styrkja orðspor sitt (Argenti, 2007).  Dean (2004) telur að 

Tylenol áfallið árið 1982 sé eitt besta áfalladæmi sem til er og að auðvelt sé að draga 

af því mikinn lærdóm.   
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Exxon Valdez 1989 

Þann 24. mars 1989 strandaði olíuflutningaskipið Exxon Valdez við strendur Alaska.  

Mikið mengunarslys varð þar sem hráolía lak út í sjó og er þetta stærsta olíuslys í sögu 

Bandaríkjanna fyrr og síðar.  Olían mengaði strandlengjuna auk þess sem dýr drápust 

og dýralíf var í mikilli hættu.  Exxon olíufyrirtækið var eitt af fimm stærstu 

fyrirtækjum Bandaríkjanna (Regester og Larkin, 2008).   

Í upphafi forðuðust stjórnendur fyrirtækisins Exxon fjölmiðla, kenndu öðrum um og 

sýndu dýralífi á svæðinu enga samúð (Horsley og Barker, 2002).  Stjórnendur sýndu 

seint viðbrögð við áfallinu og viku eftir slysið hafði Exxon ekki brugðist við óskum 

fjölmiðla um að stjórnendur fyrirtækisins tjáðu sig um slysið.  Í upphafi sagðist 

stjórnarformaður fyrirtækisins ekki hafa tíma til að koma í sjónvarpsviðtal, en þegar 

hann loks mætti í sjónvarpsviðtal viku eftir slysið kenndi hann fjölmiðlum um hvernig 

umfjöllun um slysið hefði verið.  Aðspurður kvaðst hann ekki hafa séð áætlun um 

aðgerðir til að hreinsa upp olíuna þar sem hann taldi það ekki vera sitt hlutverk sem 

stjórnarformanns að lesa hana.  Stjórnarformaðurinn fór til Alaska löngu eftir slysið 

og þá án þess að fjölmiðlar vissu um það.  Aðgerðarleysi Exxon olli því að þúsundir 

fugla, sela, og otra drápust vegna olíumengunnar.  Hreinsunaraðgerðir voru ekki 

skipulagðar í tíma og gengu því ekki nógu vel (Regester og Larkin, 2008).  

Upplýsingamiðlun Exxon var í molun eftir slysið og engin áfallaáætlun um 

mengunarslys til hjá fyrirtækinu (Marra, 1998).  Benoit (1997) telur að olíurisinn 

Exxon geti gert betur í áfallastjórnun og bjargað ímynd fyrirtækisins en Dean (2004) 

er þeirrar skoðunar að Exxon hafi tekist að eyðileggja ímynd sína á áfallatímanum.  

Margir viðskiptavinir Exxon skiluðu þannig inn bensínkortunum sínum í kjölfar 

slyssins (Seeger o.fl., 2005).  Viðbrögð Exxon við áfallinu voru ófullnægjandi.  

Fyrirtækið hefði getað gert betur með því að skoða möguleikana á að til áfalla kæmi, 

styrkja skip sín betur, gera umhverfismat og undirbúa sig fyrir hugsanleg áföll 

(Pearson og Clair,1998).  Lærdómurinn af Exxon Valdez slysinu var sá að stjórnendur 

áttu að vera á staðnum, eiga samstarf við fjölmiðla, veita viðtöl og koma fram með 

nýjar upplýsingar jafnóðum.  Horsley og Barker (2002) bæta við að skipulagsheildin 

eigi að hafa einn talsmann og að stjórnandi eigi að vera sýnilegur og sýna ástandinu 

skilning.  Að auki þurfi að þróa áfallaáætlun og þjálfa starfsmenn.  Exxon fyrirtækið 

gerði ekkert af þessu.  Jón Hákon Magnússon (2003, 27. nóvember) segir það hafa 
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tekið fyrirtækið Exxon vel á annan áratug að vinna sig út úr olíuslysinu, fjárhagstjónið 

sem varð vegna olíumengunarinnar sé lítið miðað við fjármagnið sem eytt hafi verið í 

enduruppbyggingu ímyndar og trúverðugleika Exxon eftir slysið.  Þá bendir Seitel 

(2001) á nauðsyn þess að upplýsa starfsmenn og að teymi þurfi að vera að störfum.  Í 

teyminu ættu m.a. að vera verkfræðingar.  Exxon Valdez olíuslysið er oft nefnt sem 

dæmi um hvernig ekki á að bregðast við áfalli (Argenti, 2007;  Benoit, 1997;  Cohn, 

2008;  Pearson og Clair, 1998).  

 

Perrier 1990 

Orðspor franska fyrirtækisins Perrier beið hnekki í janúar árið 1990, eftir að eitraða 

efnið bensól (e. benzen) fannst í ölkelduvatni frá fyrirtækinu á rannsóknarstofu.  

Rannsóknir hafa sýnt að þetta efni getur valdið krabbameini. Þetta var gífurlegt áfall 

fyrir fyrirtækið þar sem það var leiðandi á vatnsmarkaði og hafði náð þeim sessi vegna 

Perrier kolsýrða vatnsins (Argenti og Forman, 2002; Argenti, 2007).   

Í fréttatilkynningu í febrúar 1990 kom fram að fyrirtækið innkallaði alla framleiðslu 

sína frá Bandaríkjamarkaði og var sagt að um einangrað tilfelli væri að ræða.  Enginn 

lést eða veiktist vegna þessa en fyrirtækið þurfti að gefa skýringar á málinu til 

almennings og fjölmiðla (Argenti, 2007).  Tveimur dögum eftir innköllun kom 

forstjóri Perrier í Bandaríkjunum með þá skýringu að vandamálið væri bara bundið 

við Bandaríkin, að fyrir mistök hefði hreinsiefni með bensóli verið sett í 

framleiðsluvélar fyrirtækisins.  Þremur dögum síðar kom í ljós að það var ekki rétt,  

heldur var um að ræða mengun frá síum í dælum sem dæla vatninu upp úr djúpum 

jarðlögum.  Stjórnandinn varð þar af leiðandi að breyta fyrri framburð sínum.  Þetta 

hafði áhrif á alla framleiðslu fyrirtækisins og innkalla varð alla framleiðslu á sex 

mánaða tímabili, ekki bara í Bandaríkjunum heldur um allan heim (Argenti, 2007).  

Þetta eyðilagði ímynd Perrier (Regester og Larkin, 2008).  

Lærdómurinn sem draga má af þessu máli er sá að Perrier var óundirbúið fyrir áfallið 

og hafði hvorki áfallaáætlun né gaf sér tíma til að vinna úr þeim takmörkuðu 

upplýsingum sem lágu fyrir.  Misvísandi skilaboð frá fyrirtækinu gerðu áfallið enn 

verra (Gillingham og Noizet, 2007).  Fyrirtækið vann ekki vel úr áfallinu, það reyndi 
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að vera á bandi fjölmiðla en vegna ónógs undirbúnings gátu fjölmiðlar stjórnað 

umræðunni um áfallið.  Innri og ytri upplýsingamiðlun brást hjá fyrirtækinu Perrier í 

þessu máli (Argenti og Forman, 2002).  Fyrirtækinu til hróss má þó segja að það sýndi 

neytendum umhyggjusemi vegna þessa máls og greip til ákveðinna ráðstafana víðs 

vegar um heim með því að innkalla vörurnar (Gillingham og Noizet, 2007).   

 

Trans World Airlines 1996 

Þann 17. júlí 1996 fórst breiðþota frá flugfélaginu Trans World Airlines (TWA flug 

800) stuttu eftir flugtak frá New York  Vélin var á leið til Parísar og með henni fórust 

230 manns (Quintanilla, 1996, 22. júlí). 

Hörð gagnrýni kom fram á flugfélagið í kjölfar flugslyssins.  Stjórnendur flugfélagsins 

sendu aðeins frá sér skrifleg skilaboð og forstjóri félagsins, sem var í London þegar 

slysið varð, gerði engar tilraunir til að koma fram með yfirlýsingu.  Í kjölfar þessa var 

TWA flugfélagið talið mjög kuldalegt flugfélag sem enginn virtist taka ábyrgð á.  

Fréttamenn fengu ekki þær upplýsingar sem þá vantaði og þurftu að leita þeirra eftir 

öðrum leiðum.  TWA flugfélagið hafði ekki stjórn á upplýsingaflæði á áfallatímanum 

(Horsley og Barker, (2002).  Flugfélagið hefði getað sett upp upplýsingamiðstöð í 

kjölfar slyssins þar sem fjölmiðlar og ættingjar fórnarlambanna hefðu getað nálgast 

upplýsingar (Cohn, 2007).  TWA 800 flugslysið er dæmi um áfall þar sem illa var 

brugðist við; hægagangur mikill, lítið samstarf haft við ættingja fórnarlambanna og 

símtölum frá fjölmiðlum ekki svarað.  Að auki voru stjórnendur lítt sýnilegir 

(Quintanilla, 1996, 22. júlí). 

 

9.2 Samantekt 

Viðbrögð stjórnenda á áfallatíma hafa áhrif á orðspor fyrirtækis og ímynd þess í huga 

almennings.  Þar leika fjölmiðlar stórt hlutverk því það er þeirra að miðla 

upplýsingum frá fyrirtækjunum til almennings.  Í dæmunum hér að ofan má sjá 

mismunandi viðbrögð stjórnenda við áföllum.  Þar skiptir upplýsingamiðlun miklu 

máli.  Hún var góð eftir Tylenon slysið en aftur á móti í molum í kjölfar Exxon Valdez 
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olíuslyssins.  Í tilvikum TWA, þar sem upplýsingagjöf var mjög takmörkuð, og 

Perrier, þar sem skilaboð voru misvísandi, misstu fyrirtækin stjórn á umræðunni og 

fjölmiðlar réðu ferðinni. 
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10 Framkvæmd rannsóknar  

 

10.1 Rannsóknaraðferð 

Í þessari meistararitgerð og við rannsóknarvinnu var að mestu leyti notast við skrifleg 

gögn, fræðileg rit, fræðibækur, greinar, skýrslur, ásamt því að stuðst var við efni úr 

fjölmiðlum og á heimasíðum við gerð hennar.  Lokuð spurningakönnun var send út í 

tölvupósti til 264 fyrirtækja.  

Helstu leiðir til gagnaöflunar í rannsóknum eru í gegnum samskipti svo sem með 

spurningakönnum eða/og með viðtölum (Ghauri og Grønhaug, 2002).  Það eru til tvær 

aðferðir við spurningakannanir, annars vegar þær sem fólk svarar sjálft eins og 

netkannanir eða póstkannanir.  Hins vegar símakannanir þar sem hringt er í fólk og 

það spurt spurninga (Burns og Bush, 2003).   

Sú aðferð sem notast var við í þessari rannsókn nefnist megindleg rannsóknaraðferð 

(e. quantitative).  Þegar notuð er spurningarlistakönnun er hægt að ná til fleiri 

þátttakenda með megindlegri aðferðafræði heldur en með eigindlegri (e. qualitative) 

aðferðafræði.  Megindleg aðferðafræði hefur þann kost að fljótlegt er að ná til stórs 

hóps fólks með útsendum spurningalistum en eigindleg aðferðafræði er eiginlega 

djúpviðtöl (Bryman og Bell, 2007).   

Í þessari rannsókn var spurningalistinn settur upp með 58 lokuðum spurningum í 

Outcome vefkannanakerfinu og framkvæmd var netkönnun eða rafræn könnun.  

Rannsókninni var beint að stjórnanda eða upplýsingafulltrúa hátt í 300 fyrirtækja á 

Íslandi sem talin voru til stærstu fyrirtækja landsins á árinu 2007 samkvæmt tímaritinu 

Frjálsri verslun 2008 (Steinunn Benediktsdóttir, 2008).  Ekki var ætlunin að fá fleiri 

en eitt svar frá hverju fyrirtæki.    
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10.2 Markmið rannsóknar 

Markmið könnunarinnar var að fá eins skýra mynd og hægt var um hvort 

áfallastjórnun sé beitt í stærstu fyrirtækjunum á Íslandi og hvort sé til áfallaáætlun í 

þessum fyrirtækjum.  Notast var við spurningarlista sem þátttakendur voru beðnir um 

að svara (sjá viðauka).  Þannig var könnuð staða almennra fyrirtækja á Íslandi með 

tilliti til áfallastjórnunar.  Til viðbótar var kannað viðhorf þátttakenda til 

áfallastjórnunar og hvort þeir telji nauðsynlegt að hafa áætlun um áfallastjórnun innan 

fyrirtækja.  Kannað var hvort til staðar væri áfallateymi í fyrirtækjunum og hvort 

áfallastjórnun væri á könnu sérfræðinga eða almennra starfsmanna.  Viðhorf 

þátttakenda voru skoðuð út frá bakgrunnsbreytum, m.a. út frá starfsheiti, tegund 

skipulagsheildar og starfsmannafjölda.   

 

10.3 Rannsóknarspurningar  

Rannsóknarspurningarnar eru tvær og eru eftirfarandi: 

1. Er áfallaáætlun til staðar hjá fyrirtækinu? 

2. Hefur komið til áfallastjórnunar í skipulagsheildinni (í fyrirtækinu)? 

Fyrri tilgáta rannsakandans er sú að stjórnendur telji nauðsynlegt að hafa áfallaáætlun 

til staðar en ekki sé mikið um áfallaáætlun í fyrirtækjunum.  Stjórnendur eru stundum 

ekki vissir um hvernig á að fjalla um og leysa úr málum.  Sennilega þurfa þeir 

utankomandi aðstoð.   

Síðari tilgáta rannsakandans er sú að ekki séu miklar upplýsingar til um áfallastjórnun 

í skipulagsheildum á Íslandi, sennilega vegna þess að ekki er langt síðan að byrjað var 

að ræða um áfallastjórnun á Íslandi.  Það gæti verið að stjórnendur hafi lítið hugsað 

um þetta til þessa þar sem ekki er mikil reynsla til staðar hjá þeim.  Umræða um 

áfallastjórnun eykst hins vegar stöðugt á Íslandi og nú eru komnar upplýsingar um 

áfallastjórnun á heimasíður að minnsta kosti hjá fjórum almannatengslafyrirtækjum 

hérlendis.  Fólk sem starfar á sviði almannatengsla býður upp á þjónustu við að setja 
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upp áfallaáætlun og ráðgjöf í tengslum við áfallastjórnun.  Það er því forvitnilegt að 

sjá hvað rannsóknin segir um stöðu þessa hér á Íslandi í dag. 

Fræðimenn hafa aðallega rannsakað og skrifað um áfallastjórnun í Bandaríkjunum, en 

þó eru til ritrýndar greinar um áfallastjórnun í Evrópu.  Ekki er langt síðan hafist var 

handa við rannsóknir á upplýsingamiðlun á áfallatíma í Evrópu (Falkheimer og Heide, 

2006).  Margar rannsóknir um áfallastjórnun hafa verið gerðar erlendis.  Hérlendis 

hefur verið gerð rannsókn um áfallastjórnun í stjórnsýslunni, þ.e. hjá hinu opinbera í 

tengslum við náttúruhamfarir (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Gunnar Helgi 

Kristinsson, 2003).  Nokkrir einstaklingar hafa skrifað um áfallastjórnun hér á Íslandi 

og hafa skrif þeirra verið birt á vefsíðum, í dagblöðum og tímaritum.  

 

10.4 Heimildaöflun 

Hluti af gagnasöfnuninni fór fram í gegnum netið.  Rannsakandinn pantaði bækur um 

áfallastjórnun frá Amazon.com og voru bókasöfn heimsótt til að nálgast fræðibækur 

sem tengdust stjórnun, aðferðafræði, upplýsingamiðlun og áfallastjórnun.  Nýttur var 

aðgangur að fræðilegum rit- og greinasöfnun á netinu.  

Rannsakandi sótti ráðstefnu um áfallastjórnun „Þegar áfallið dynur yfir“ sem KOM 

Almannatengsl, Humus, Vinnuvernd og Samtök atvinnulífs héldu þann 11. febrúar 

2009 og var fjallað um fyrstu viðbrögð við óvæntum atburðum og möguleg áhrif 

þeirra.  Um 200 þátttakendur voru á ráðstefnuninni (KOM Almannatengsl, 2009, 11. 

febrúar). 

 

10.5 Rannsóknin 

Rannsóknin sem slík tók langan tíma, en fyrirlögn könnunarinnar fór fram dagana 20. 

til 27. apríl 2009.  Þýðið eru upplýsingafulltrúar eða stjórnendur í tæplega 300 stærstu 

fyrirtækjum á Íslandi á árinu 2007 samkvæmt lista Frjálsar verslunar 2008.  Svör voru 

ekki rakin til þátttakenda. Öllum þátttakendum var frjálst hvort þeir tækju þátt í 
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könnuninni.  Hér á eftir er skýrt nánar frá hverjir voru þátttakendur, hver voru 

mælitækin ásamt því að framkvæmd rannsóknarinnar er skýrð.   

 

Þátttakendur 

Svör bárust frá 129 þátttakendum (fyrirtækjum) af þeim 264 sem fengu könnunina 

senda, sem þýðir að svarhlutfall var 48,9%.   

 

Mynd 1. Fjöldi þátttakenda skipt eftir starfsheiti. 

 Flestir þeir sem svöruðu könnuninni voru framkvæmdastjórar eða 49% þeirra sem 

svöruðu.  Um 5% þátttakenda sögðust bera annað starfsheiti svo sem stjórnarmaður, 

sviðsstjóri, verksmiðjustjóri, rekstrarstjóri, öryggistjóri og bókari og eru þessi 

starfsheiti flokkuð saman sem annað.  Á mynd 1 má sjá skiptingu á starfsheitum 

þátttakenda.  
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Mynd 2. Fjöldi þátttakenda skipt eftir starfsaldri. 

 Starfsaldri þátttakenda í fyrirtækinu var skipt í fimm flokka.  Hann var nokkuð 

dreifður, en stærsti hópurinn hafði unnið í fyrirtækinu í 2 ár eða minna eða 26%.  

Þegar skiptingin er skoðuð nánar sést að stór hópur hefur unnið í 5 ár eða skemur eða 

samtals 48% sem er tæpur helmingur þátttakenda.  Hins vegar er annar stór hópur sem 

hefur unnið í 15 ár eða meira hjá fyrirtækinu.  Sjá mynd 2 sem sýnir starfsaldur 

þátttakenda.   

 

Mynd 3. Fjöldi þátttakenda skipt eftir aldri. 

Aldri þátttakenda í könnunni var skipt í 5 flokka (aldursbil).  Í könnuninni kom fram 

að enginn svarenda væri undir 30 ára.  Flestir voru á aldrinum 30-49 ára eða 71% 

þátttakenda.  Sjá mynd 3 sem sýnir aldur þátttakenda.    
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Mynd 4. Fjöldi þátttakenda skipt eftir hæsta menntunarstigi. 

Af þeim þátttakendum sem svöruðu könnuninni höfðu flestir lokið háskólanámi eða 

samtals 82,2% þátttakenda.  Eingöngu 7% höfðu aðeins lokið grunnskólaprófi.  

Menntunarstig þátttakenda í könnuninni er því mjög hátt.  Sjá mynd 4 sem sýnir 

menntunarstig þátttakenda.  

10.6 Fyrirtæki 

Hér á eftir koma upplýsingar um þau 129 fyrirtæki sem tóku þátt í könnuninni.  

Upplýsingarnar eru flokkaðar eftir atvinnugreinum fyrirtækjanna, landfræðilegri legu 

fyrirtækjanna, fjölda starfsmanna í fyrirtækjunum og hvort sé starfandi mannauðsstjóri 

eða upplýsingafulltrúi í fyrirtækjunum. 

 

Mynd 5. Atvinnugrein fyrirtækjanna sem svöruðu. 
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Við uppsetningu á flokkun atvinnugreina fyrirtækjanna, var stuðst við flokkun 

atvinnugreina samkvæmt Íslenskri atvinnugreinaflokkun sem er flokkunarstaðall 

byggður á atvinnugreinaflokkun Evrópusambandsins.  Þessi atvinnugreinaflokkun er í 

fyrirtækjaskrá ríkisskattstjóra og í opinberri hagskýrslugerð Hagstofu Íslands 

(Hagstofa Íslands, e.d.b).  Flestir starfa við aðra þjónustu og næst stærsti hópurinn 

starfar við iðnað.  Sjá nánar á mynd 5 sem sýnir skiptingu þátttakenda eftir 

atvinnugreinum.   

 

Tafla 1. Landfræðileg lega fyrirtækja. 

  Úrtak  Svörun 

Höfuðborgarsvæði 73,9% 80,5% 

Landsbyggð 26,1% 19,5% 

  100,0% 100,0% 

Í úrtakinu voru 264 fyrirtæki, þar af voru 73,9% þeirra staðsett á höfuðborgarsvæðinu 

og 26,1% á landsbyggðinni.  Hins vegar voru 80,5% þátttakenda staðsettir  á 

höfuðborgarsvæðinu og 19,5% á landsbyggðinni.  Einn þátttakenda gaf ekki upp 

staðsetningu sína.  Þar sem um 26% fyrirtækjanna sem tóku þátt eru úti á landi en 

einungis 19,5% þátttakenda eru þar virðist það vera vísbending um að þátttakendur 

búsettir á höfuðborgarsvæðinu svara frekar en þeir sem eru út á landi.   Sjá nánar töflu 

1.   

 

 
Mynd 6. Fjöldi starfsmanna í fyrirtækjunum. 

Fjölda starfsmanna í fyrirtækjunum sem tóku þátt í könnunni var skipt upp í fimm 

flokka.  Rúmlega helmingur svarenda, eða 56,3%, hafði 51 starfsmann eða fleiri 
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starfandi í fyrirtækinu en 39,1% svarenda hafði 101 starfsmann eða fleiri.  Algengast 

var að fyrirtækin sem tóku þátt í könnunni hefðu 11-50 starfsmenn í vinnu.  Um 7,0% 

af fyrirtækjunum hafa 10 eða færri starfsmenn, en þetta skýrist væntanlega af því að 

sum fyrirtækjanna á listanum eru eignarhaldsfélög og hafa þess vegna fáa starfsmenn.  

Flest stærstu fyrirtækjanna eru á höfuðborgarsvæðinu.  Sjá nánar á mynd 6.   

 

 

Mynd 7. Er mannauðsstjóri starfandi í fyrirtækinu? 

Rúmlega helmingur þeirra eða 52% sem tóku þátt í könnunni höfðu mannauðsstjóra 

eða starfsmannastjóra í fyrirtækinu.  Í nær öllum stórum fyrirtækjunum með 51 eða 

fleiri starfsmenn eru mannauðsstjórar.  Einn þátttakandi svaraði þessari spurningu 

ekki.  Sjá nánar á mynd 7. 

 

 

Mynd 8. Er starfandi upplýsingafulltrúi í fyrirtækinu? 

Tæpur þriðjungur þátttakenda sögðust hafa upplýsinga- eða almannatengslafulltrúa 

starfandi innan fyrirtækisins.  Þegar þetta er skoðað nánar virðist upplýsingafulltrúi 

starfa í flestum fyrirtækjunum sem hafa 101 eða fleiri starfsmenn en yfirleitt er ekki 
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upplýsingafulltrúi starfandi í fyrirtækjum sem hafa 50 starfsmenn eða færri.  Sjá nánar 

á mynd 8.   

 

10.7 Mælitæki 

Spurningalisti var útbúinn með 58 lokuðum spurningum.  Síðustu 8 spurningarnar í 

könnuninni tengdust bakgrunni þátttakenda og fyrirtækjanna  sem tóku þátt.  Í 

bakgrunni þátttakenda voru fjórar spurningar þar sem kannað var starfsheiti svarenda, 

starfsaldur, aldur og menntun eins og fram hefur komið.  Í upplýsingum um fyrirtækin 

var könnuð atvinnugrein þeirra, landfræðileg staðsetning, fjöldi starfsmanna og hvort 

mannauðsstjóri og/eða upplýsingafulltrúi starfaði í fyrirtækjunum.  Niðurstöður verða 

birtar í kaflanum um niðurstöður rannsóknarinnar.   

 

10.8 Spurningalistinn 

Spurningalistinn var saminn frá grunni á tímabilinu janúar til apríl 2009 og má sjá 

hann í viðaukanum.  Leiðbeinendur fóru yfir spurningarlistann og gáfu ábendingar og 

ráð.  Grænt ljós kom frá leiðbeinendum um að senda mætti út könnunina til 

fyrirtækjanna 1. apríl 2009.  Spurningalistar voru sendir til upplýsingafulltrúa, 

mannauðsstjóra, markaðsstjóra eða framkvæmdastjóra í 264 fyrirtækjum þann 20. 

apríl 2009.  Samtals voru spurningarnar 58, stór hluti af þeim voru fullyrðingar, 

sammála eða óssammála fullyrðingar.  Spurningalistinn innihélt einnig 

viðhorfaspurningar og var eins og áður er komið fram nafnlaus.  Í spurningalistanum 

var þemað eftirfarandi: 

 Ímynd og orðspor 

 Upplýsingamiðlun 

 Áföll og krísur 

 Áfallastjórnun 

 Áfallateymi  

 Viðbrögð vegna áfalls 

 Umræður um áfallastjórnun 
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 Fyrirtæki sem tóku þátt 

 Bakgrunnur þátttakenda 

 

10.9 Persónuvernd 

Við undirbúning spurningalistans var haft samband við Persónuvernd í gegnum 

heimasíðu hennar 27. mars og var hún upplýst um eðli könnunarinnar.  Spurt var um 

hvort þyrfti leyfi frá Persónuvernd til að leggja spurningalistann fyrir eða hvort nóg 

væri að senda tilkynningu.  Staðfest var munnlega þann 2. apríl að ekki þyrfti leyfi, 

þar sem ekki væri hægt að rekja svörin til einstaklinga væri nóg að senda tilkynningu 

til Persónuverndar.  Tilkynning var send til Persónuverndar þann 2. apríl en tilkynna á 

með a.m.k. 15 dagar fyrirvara að könnun verði lögð fyrir þátttakendur.  Tilkynning um 

rannsóknina var sett upp á heimasíðu Persónuverndar 20. apríl og barst rannsakenda í 

pósti daginn eftir. 

 

10.10   Netföng viðtakanda 

Þýði rannsóknarinnar var 300 stærstu fyrirtæki á Íslandi samkvæmt upplýsingum frá 

tímaritinu Frjálsri verslun 2008.  Listi með nöfnum fyrirtækja samkvæmt tímaritinu 

Frjálsri verslun var settur upp í excel skjal í janúar 2009.  Vefföng fyrirtækjanna voru 

fundin á netinu og þau skráð niður ásamt heimilisfangi, símanúmeri og netfangi.  

Listinn var uppfærður jafnóðum og frá janúarmánuði 2009 til í aprílmánaðar hafði 

listinn breyst þar sem nokkur fyrirtæki hættu starfsemi, urðu gjaldþrota, fóru í 

greiðslustöðvun, eða voru sameinuð öðru fyrirtæki og voru þar af leiðandi ekki lengur 

starfandi.  Samtals voru þetta 20 fyrirtæki sem þannig duttu út.  Eftir voru 280 

fyrirtæki samkvæmt listanum.  Í ritgerðinni kemur fram að nú getur fólk haft beint 

samband við starfsmenn í gegnum heimasíðu fyrirtækja með því að leita uppi nafn 

starfsmannsins.  Ákveðið var að velja þessa leið og nýta tæknina sem boðið er upp á.  

Af þessum 280 fyrirtækjum höfðu 17 þeirra ekki heimasíðu en netföng þeirra flestra 

fundust í símaskrá eða í félagstali Samtaka Iðnaðarins á heimasíðu þeirra (Samtök 

iðnaðarins, e.d.).   
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Það má því segja að tæp 94% af þessum 280 fyrirtækjum hafi haft heimasíðu eða 

veffang.  Leitað var að netfangi upplýsingafulltrúa.  Ef hann var ekki til þá var leitað 

að mannauðsstjóra, eða framkvæmdastjóra á heimasíðu fyrirtækjanna og netföngin 

skráð í Excel skjal undir hugsanlegir þátttakendur í könnuninni.  Annars var farin sú 

leið að afla upplýsinga í gegnum aðalnetföng á heimasíðum fyrirtækjanna.   

 

10.11   Samskipti við fyrirtækin  

Sendur var út tölvupóstur þriðjudaginn 14. apríl 2009 til allra þessara 280 fyrirtækja 

frá háskólanetfangi rannsakanda.  Könnunin var kynnt fyrir þátttakendum og óskað 

eftir að fyrirtæki þeirra tæki þátt í henni.  Tilkynnt var að könnunin yrði send út eftir 

tvo til þrjá daga, að hún væri nafnlaus, hefði verið tilkynnt Persónuvernd og að farið 

væri með öll gögn samkvæmt fyrirmælum hennar.  Einnig var látið vita að við 

úrvinnslu væri þess gætt að ekki væri hægt að rekja neinar upplýsingar úr 

niðurstöðunum til einstaklinga eða fyrirtækja.  Þá var bent á að mjög mikilvægt væri 

að sem flestir svöruðu, svo niðurstöður yrðu sem áreiðanlegastar.  Bréfið sem sent var 

þátttakendum í tölvupósti er birt með spurningalistanum í viðaukanum.  Rannsakandi 

var ennþá í tölvupóst samskiptum dagana 15. til 17. apríl ef netfang viðtakanda sem 

gat svarað könnuninni var ekki fyrirliggjandi var hún send á aðalnetfang fyrirtækisins.  

Um sjö netföng virtust ekki vera virk eða villumelding kom á þau .  Þau voru athuguð 

nánar eða tekin út.  Um 102 þeirra sem haft var samband við í gegnum tölvupóst eða 

tæp 39% staðfestu þátttöku eða sögðust vilja fá slóðina að könnuninni.  Ekki var beðið 

sérstaklega um staðfestingu en þetta gaf vísbendingu um að áhuginn á þátttöku væri 

mikill.  Sjö fulltrúar höfðu samband og báðust undan að taka þátt.  Þeir voru þá teknir 

út líka.  Svör þeirra voru á þessa leið:   

 … er nýtt fyrirtæki sem er enn í mótun og er ekki er komið nógu langt á veg til að vera 

marktæk í þessu tilliti. 

 Því miður höfum við ekki tök á að taka þátt í þessu hjá þér. Óska þér velfarnaðar.  

 Ég sé mér því miður ekki fært að taka þátt í þessu vegna anna, en gangi þér vel með þetta. 

 Þakka boðið en ætla ekki að taka þátt. 

 Ég vona að þér gangi vel með verkefnið þitt og niðurstöður þess verða áreiðanlega mjög 

áhugaverðar.  Við munum ekki taka þátt í þessari könnun og því þarftu ekki að senda á okkur 

beiðni um þátttöku í henni.  Kannanir um hvernig við stjórnum okkar rekstri (t.d. 

áhættustjórnun eða um markaðsmál) tökum við ekki þátt í. 

 Við höfum ekki áhuga. 

 Því miður, þá biðst ég undan þessari könnun, gangi þér samt vel. 
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Í upphafi voru netföngin 280 en urðu að lokum 267.  Ákveðið var að senda ekki 

könnuna föstudaginn 17. apríl 2009 þar sem margir voru ennþá að hafa samband og 

öll netföng sem þurfti lágu ekki fyrir.  Mánudaginn 20. apríl hafði þeirra netfanga sem 

rannsakandi  þurfti verið aflað og því var ekkert til fyrirstöðu að senda út könnunina 

þar sem tilkynning um vinnslu rannsóknarinnar hafði birst á heimasíðu 

Persónuverndar.  

 

10.12   Framkvæmd könnuna 

Könnunin var send út mánudaginn 20. apríl 2009, klukkan 13:46 á 267 netföng, þrjú 

af þeim komu til baka af tæknilegum ástæðum, þau voru tekin út.  Eftir voru 264 

netföng sem var markhópurinn.  Ein ítrekun var send út 24. apríl klukkan 10:07 í von 

um aukið svarhlutfall.  Könnuninni var lokið mánudaginn 27. apríl 2009 kl. 15:16.  

Ekki var heitið neinum verðlaunum fyrir þátttöku.  Gögnin voru slegin inn í 

tölfræðiforritin Excel og SPSS sem hentar vel í rannsókn eins og í þessa.  Þannig voru 

ákveðnar tölfræðilegar niðurstöður fengnar úr þeim gögnum sem slegin voru inn 

(Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005).  Gögnin voru greind í framhaldi af 

því.  

 

10.13   Trúnaður 

Könnunin var sett upp í Outcome vefkannanakerfinu á netinu og eins og áður segir 

send í 264 netföng og viðtakendur gátu ýtt á tengil til að taka þátt.  Könnunin var 

nafnlaus og var farið með öll gögn samkvæmt lögum nr. 77/2000 um persónuvernd.  

Við úrvinnslu var þess gætt að ekki væri hægt að rekja neinar upplýsingar til 

einstaklinga eða fyrirtækja.  Könnunarhugbúnaðurinn aðgreinir netfang og svör svo 

ekki er hægt að rekja svörin til einstakra þátttakenda.  
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11 Niðurstöður rannsóknar 

Þegar reiknað er út svarhlutfall í könnuninni eru aðeins teknir með þeir sem svöruðu 

og tóku afstöðu til einstakra spurninga, þar sem SPSS gefur upp niðurstöður í prósentu 

gildum.  Það er ekki hægt að alhæfa að þeir sem svara ekki, séu með aðra skoðun en 

þeir sem svara (Bryman og Bell, 2007).   Hér á eftir eru niðurstöður úr könnunni.  

 

11.1 Ímynd og orðspor 

Spurning 1:  Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi staðhæfingum?  

Niðurstöður sýna að þátttakendur telja almennt að orðspor fyrirtækisins sé gott og að 

fyrirtækið hugsi vel um orðspor sitt.  Hins vegar er áhugavert að sjá að rúmur 

helmingur aðspurðra segir að fyrirtæki þeirra hafi markað sér stefnu í kynningar- og 

almannatengslamálum, en rúmlega 12% eru frekar ósammála þeirri fullyrðingu um 

þeirra fyrirtæki.  Sjá nánar í töflu 2 hér að neðan.   

Tafla 2. Ímynd og orðspor fyrirtækja.  

  

Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

a) Orðspor fyrirtækisins er gott 53,5% 34,1% 4,7% 6,2% 1,6% 

b) Ímynd fyrirtækisins sem þú 

starfar hjá núna er jákvæð 
47,3% 37,2% 7,8% 5,4% 2,3% 

c) Viðskiptavinir fyrirtækisins 

eru ánægðir með þjónustu þess 
32,5% 61,1% 5,6% 0,8% 0,0% 

d) Starfsmenn fyrirtækisins 

hafa jákvæða afstöðu til 

fyrirtækisins 

47,3% 45,0% 6,2% 1,6% 0,0% 

e) Umræða um fyrirtækið er 

vinsamleg 
27,1% 48,1% 16,3% 3,1% 5,4% 

f) Fyrirtækið hugar að orðspori 

sínu 
67,2% 28,9% 2,3% 1,6% 0,0% 

g) Fyrirtækið hefur markað sér 

stefnu í kynningar- og 

almannatengslamálum 

32,0% 27,3% 28,1% 11,7% 0,8% 

h) Ég þekki vel 

heildarmarkmið fyrirtækisins 
68,2% 24,8% 4,7% 2,3% 0,0% 

i) Fyrirtækið er almennt talið 

mjög traust 
56,3% 32,0% 7,8% 2,3% 1,6% 
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Í töflu 3 hér að neðan er lýsandi tölfræði fyrir spurningu númer 1 skoðuð og hún borin 

saman við kvarðann sem gefinn var í hverjum svarmöguleika: 1) fyrir „mjög 

sammála“, 2) „frekar sammála“, 3) „hvorki né“, 4) „frekar ósammála“ og 5) „mjög 

ósammála“.   

Tafla 3. Lýsandi tölfræði:  Ímynd og orðspor fyrirtækja.  

  
N Meðaltal Miðgildi 

Tíðasta 

gildi 

Staðal-

frávík 
Spönn 

a) Orðspor fyrirtækisins er gott 129 1,68 1 1 0,94 4 

b) Ímynd fyrirtækisins sem þú 

starfar hjá núna er jákvæð 
129 1,78 2 1 0,97 4 

c) Viðskiptavinir fyrirtækisins eru 

ánægðir með þjónustu þess 
126 1,75 2 2 0,59 3 

d) Starfsmenn fyrirtækisins hafa 

jákvæða afstöðu til fyrirtækisins 
129 1,62 2 1 0,68 3 

e) Umræða um fyrirtækið er 

vinsamleg 
129 2,12 2 2 1,02 4 

f) Fyrirtækið hugar að orðspori 

sínu 
128 1,38 1 1 0,62 3 

g) Fyrirtækið hefur markað sér 

stefnu í kynningar- og 

almannatengslamálum 

128 2,22 2 1 1,05 4 

h) Ég þekki vel heildarmarkmið 

fyrirtækisins 
129 1,41 1 1 0,69 3 

i) Fyrirtækið er almennt talið 

mjög traust 
128 1,61 1 1 0,85 4 

 

 

11.2 Upplýsingamiðlun 

Spurning 2:  Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi staðhæfingum? 

Eins og sjá má í töflu 4 á næstu síðu telja flestir að upplýsingamiðlun sé góð innan 

fyrirtækis þeirra og að starfsmenn hafi frekar greiðan aðgang að upplýsingum um það 

sem gerist innan fyrirtækisins.  Þannig telja 9,4% að upplýsingamiðlun sé ekki góð, 

18% svarenda eru því hvorki sammála né ósammála.  Athyglisvert er að sjá að 15,9% 

eru mjög eða frekar sammála um að blaða- og fréttamenn séu óvinveittir fyrirtækinu.   
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Tafla 4. Upplýsingamiðlun og starfsandi innan fyrirtækja. 

  

Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

a) Góður starfsandi er ríkjandi 

innan fyrirtækisins 
43,4% 49,6% 6,2% 0,8% 0,0% 

b) Í daglegum störfum fæ ég 

fullnægjandi upplýsingar til að 

sinna þeim vel 

43,4% 48,8% 4,7% 2,3% 0,8% 

c) Samskipti og samstarf við 

vinnufélaga stuðlar að aukinni 

þekkingu og færni í starfi 

55,8% 38,8% 4,7% 0,0% 0,8% 

d) Ég tel að starfsmenn hafi 

greiðan aðgang að 

upplýsingum um það sem 

gerist hjá fyrirtækinu 

20,2% 58,9% 14,0% 6,2% 0,8% 

e) Upplýsingamiðlun er í góðu 

lagi innan fyrirtækisins 
17,2% 55,5% 18,0% 8,6% 0,8% 

f) Blaða- og fréttamenn eru 

óvinveittir fyrirtækinu 
4,2% 11,7% 16,7% 26,7% 40,8% 

 

Í töflunni 5 hér að neðan er lýsandi tölfræði fyrir spurningu númer 2 skoðuð og hún 

borin saman við kvarðann sem gefinn var í hverjum svarmöguleika á sama hátt og í 

spurningu 1. 

Tafla 5. Lýsandi tölfræði: upplýsingamiðlun og starfsandi innan fyrirtækja. 

  
N Meðaltal Miðgildi 

Tíðasta 

gildi 

Staðal-

frávík 
Spönn 

a) Góður starfsandi er ríkjandi 

innan fyrirtækisins 
129 1,64 2 2 0,64 3 

b) Í daglegum störfum fæ ég 

fullnægjandi upplýsingar til að 

sinna þeim vel 

129 1,68 2 2 0,74 4 

c) Samskipti og samstarf við 

vinnufélaga stuðlar að aukinni 

þekkingu og færni í starfi 

129 1,51 1 1 0,66 4 

d) Ég tel að starfsmenn hafi 

greiðan aðgang að upplýsingum 

um það sem gerist hjá fyrirtækinu 

129 2,09 2 2 0,81 4 

e) Upplýsingamiðlun er í góðu 

lagi innan fyrirtækisins 
128 2,20 2 2 0,85 4 

f) Blaða- og fréttamenn eru 

óvinveittir fyrirtækinu 
120 3,88 4 5 1,19 4 
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11.3 Áföll og krísur 

Spurning 3:  Hversu sammála eða ósammála ertu þú eftirfarandi staðhæfingum?   

Tafla 6. Áföll í fyrirtækjunum. 

  
Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

a) Fall stóru bankanna 

(bankahrunið) síðastliðið haust 

hefur haft áhrif á fyrirtækið 

rekstrarlega 

58,1% 29,5% 7,0% 3,9% 1,6% 

b) Fyrirtækið hefur orðið fyrir 

áfalli á síðastliðnu ári 
40,5% 34,9% 8,7% 7,9% 7,9% 

c) Fyrirtækið hefur orðið fyrir 

áfalli  á síðastliðnum fimm árum 
28,5% 26,8% 12,2% 17,9% 14,6% 

d) Á síðastlinum fimm árum 

hefur fyrirtækið fengið mikla 

neikvæða fjölmiðlaumfjöllun  

7,1% 9,4% 14,2% 17,3% 52,0% 

e) Á næstu fimm árum er líklegt 

að áfall eða krísa geti komið upp 

í fyrirtækinu  

7,0% 26,4% 38,8% 16,3% 11,6% 

f) Áföll koma ekki upp í mínu 

fyrirtæki í framtíðinni 
0,8% 2,5% 30,3% 26,2% 40,2% 

g) Fyrirtækið þarf að fá ráðgjöf 

frá almannatengslafyrirtæki ef 

það verður fyrir áfalli 

9,4% 29,9% 29,9% 18,9% 11,8% 

h) Fyrirtækið þarf að fá 

lögfræðilega ráðgjöf ef það 

verður fyrir áfalli  

10,9% 48,4% 23,4% 10,9% 6,3% 

i) Fyrirtækið er með starfsmenn 

sem geta séð um áfallastjórnun 

komi til áfalls 

14,0% 44,2% 21,7% 12,4% 7,8% 

j) Við teljum okkur geta ráðið 

við áföll eða krísur sem upp 

koma í fyrirtækinu án þess að fá 

utankomandi aðstoð 

8,6% 36,7% 21,9% 25,0% 7,8% 

 

Þegar niðurstöðu úr töflu 6 eru skoðaðar má sjá að flestir töldu fall stóru bankanna 

síðastliðið haust hafa haft áhrif á fyrirtækið rekstrarlega, eða um 87% aðspurðra, sem 

verður að teljast mjög hátt hlutfall.  Þrír stærstu bankarnir á Íslandi fóru í þrot í einni 

og sömu vikunni í október á síðasta ári.  Fjármálakreppa varð hérlendis og verulegur 

fjöldi fyrirtækja á í alvarlegum erfiðleikum og við mörgum þeirra blasir gjaldþrot.  

Þetta varð til þess að fyrirtæki gátu ekki greitt byrgjum og útflytjendur gátu ekki flutt 

peninga til Íslands til að greiða innlendan kostnað vegna þess að alþjóðleg 

greiðslumiðlun lokaðist (Jón Daníelsson og Gylfi Zoega, 2009).   
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Þegar skoðað er hvort fyrirtæki hafi orðið fyrir áfalli á síðastliðnu ári, kemur í ljós að 

langflestir hafa lent í áföllum eða erfiðleikum sem þau hafa þurft að vinna sig út úr.  

Hlutfall þeirra sem segist vera mjög eða frekar sammála fullyrðingunni er 75,4% 

svarenda.   

Það er líka spurt um hvort fyrirtækið hafi orðið fyrir áfalli á síðastliðnum fimm árum 

og eru færri á því, eða rúmlega 55,4% sem segjast mjög sammála eða frekar sammála 

fullyrðingunni „fyrirtækið hefur orðið fyrir áfalli eða krísu (kreppu eða erfiðleikum 

sem fyrirtækið þarf að vinna úr) á síðastliðnum fimm árum“.  Það bendir til þess að 

nokkrir hafi misskilið spurninguna og þeir hafi haldið að ekki væri verið að tala um 

síðastliðið ár, heldur árin á undan.  Þess vegna svara færri því játandi að áföll hafi 

orðið á síðastliðnum fimm árum heldur en á síðastliðnu ári.  Það bendir til þess að 

fjöldi áfalla hafi aukist á síðastliðnu ári.   

Þegar spurt er hvort fyrirtæki hafi fengið neikvæða fjölmiðla umfjöllun á síðustu fimm 

árum telja fáir aðspurðra svo vera en 16,5% eru mjög eða frekar sammála því.   

Um 33% aðspurðra telja að áfall geti líklega komið upp í fyrirtækinu á næstu fimm 

árum, en þegar svarendur eru spurðir að því hvort líklegt sé að áföll komi ekki upp í 

þeirra fyriræki er stór hluti þeirra ósammála því eða 66,4%.  Þessar niðurstöður gefa 

vísbendingu um að um tveir þriðju hlutar séu sammála því að áföll geti orðið í 

fyrirtæki þeirra.   

Rúm 39% eru mjög eða frekar sammála um að fyrirtækið þyrfti að fá ráðgjöf frá 

almannatengslafyrirtæki ef fyrirtæki þeirra verður fyrir áfalli.   

Tæplega 59% svarenda eru mjög eða frekar sammála um að fá lögfræðilega ráðgjöf ef 

fyrirtækið verður fyrir áfalli.   

Það er athyglisvert að sjá að stór hluti svarenda eða 43% telur sig geta ráðið við áföll 

sem upp kunna að koma í fyrirtækinu án þess að fá utankomandi aðstoð og að það hafi 

starfsmenn innan fyrirtækisins sem geta séð um þennan þátt.  Sjá nánar töflu 6.   

Í töflu 7 hér að neðan er lýsandi tölfræði fyrir spurningu númer 3 skoðuð og hún borin 

saman við kvarðann sem gefinn var í hverjum svarmöguleika á sama hátt og í 

spurningu 1 og 2.  
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Tafla 7. Lýsandi tölfræði: Áföll í fyrirtækjunum. 

  
N Meðaltal Miðgildi 

Tíðasta 

gildi 

Staðal-

frávík 
Spönn 

a) Fall stóru bankanna 

(bankahrunið) síðastliðið haust 

hefur haft áhrif á fyrirtækið 

rekstrarlega 

129 1,61 1 1 0,90 4 

b) Fyrirtækið hefur orðið fyrir 

áfalli á síðastliðnu ári 
126 2,08 2 1 1,24 4 

c) Fyrirtækið hefur orðið fyrir 

áfalli  á síðastliðnum fimm árum 
123 2,63 2 1 1,43 4 

d) Á síðastlinum fimm árum hefur 

fyrirtækið fengið mikla neikvæða 

fjölmiðlaumfjöllun  

127 3,98 5 5 1,30 4 

e) Á næstu fimm árum er líklegt að 

áfall eða krísa geti komið upp í 

fyrirtækinu  

129 2,99 3 3 1,09 4 

f) Áföll koma ekki upp í mínu 

fyrirtæki í framtíðinni 
122 4,02 4 5 0,94 4 

g) Fyrirtækið þarf að fá ráðgjöf frá 

almannatengslafyrirtæki ef það 

verður fyrir áfalli 

127 2,94 3 2 1,16 4 

h) Fyrirtækið þarf að fá 

lögfræðilega ráðgjöf ef það verður 

fyrir áfalli  

128 2,53 2 2 1,03 4 

i) Fyrirtækið er með starfsmenn 

sem geta séð um áfallastjórnun 

komi til áfalls 

129 2,56 2 2 1,12 4 

j) Við teljum okkur geta ráðið við 

áföll eða krísur sem upp koma í 

fyrirtækinu án þess að fá 

utankomandi aðstoð 

128 2,87 3 2 1,13 4 

 

 

 

11.4  Áfallastjórnun 

Spurning 4:  Hversu sammála eða ósammála ertu þú eftirfarandi staðhæfingum?  

Þegar skoðað er hvort áfallaáætlun er til í fyrirtækjunum kemur í ljós að 27,7% 

svarenda telja svo vera.  Samkvæmt könnuninni hafa fyrirtæki úr öllum 

atvinnugreinum komið sér upp áfallaáætlun.  Sé stærð fyrirtækjanna skoðuð virðist 

vera algengara að áfallaáætlun sé til staðar í fyrirtækjunum með 301 eða fleiri 
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starfsmenn.  Þegar þetta er skoðað nánar kemur í ljós að fyrirtæki sem hafa starfandi 

upplýsingafulltrúa virðast frekar hafa áfallaáætlun.  

Flestir eða 72% eru frekar eða mjög sammála því að nauðsynlegt sé að hafa 

áfallaáætlun.   

Stór hluti þátttakenda eða tæplega 48% segist hafa þekkingu á áfallastjórnun.   

Um 27% þátttakenda segja að starfsmenn hafi fengið þjálfun í að bregðast við 

áföllum.  Sjá nánar á töflu 8 hér að neðan.   

Tafla 8. Áfallastjórnun í fyrirtækjunum. 

  
Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

a) Áætlun er til um 

áfallastjórnun vegna áfalla 

í fyrirtækinu 

10,6% 17,1% 20,3% 25,2% 26,8% 

b) Nauðsynlegt er að 

fyrirtækið hafi áfallaáætlun  
22,4% 49,6% 17,6% 8,0% 2,4% 

c) Ég hef þekkingu á 

áfallastjórnun  
11,3% 37,1% 23,4% 17,7% 10,5% 

d) Starfsmenn hafa hlotið 

þjálfun í að bregðast við 

áföllum 

7,9% 19,0% 26,2% 30,2% 16,7% 

Í töflu 9 hér að neðan er lýsandi tölfræði fyrir spurningu númer 4 skoðuð og hún borin 

saman við kvarðann sem gefinn var í hverjum svarmöguleika á sama hátt og í 

spurningu 1 til 3.  

Tafla 9. Lýsandi tölfræði: áfallastjórnun í fyrirtækjunum. 

  
N Meðaltal Miðgildi 

Tíðasta 

gildi 

Staðal-

frávík 
Spönn 

a) Áætlun er til um 

áfallastjórnun vegna áfalla í 

fyrirtækinu 

123 3,41 4 5 1,33 4 

b) Nauðsynlegt er að fyrirtækið 

hafi áfallaáætlun  
125 2,18 2 2 0,95 4 

c) Ég hef þekkingu á 

áfallastjórnun  
124 2,79 3 2 1,18 4 

d) Starfsmenn hafa hlotið 

þjálfun í að bregðast við 

áföllum 

126 3,29 3 4 1,19 4 
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Spurning 5:  Áfallastjórnun eða viðbragðsáætlun vegna áfalla í fyrirtækinu var fyrst 

sett af stað  

Þegar svör þátttakenda eru skoðuð um hvenær áfallaáætlun var fyrst sett af stað kemur 

í ljós að 83 svarendur segjast ekki hafa áfallaáætlun.   

Hins vegar er nokkuð stór hluti svarenda eða 14 svarendur (11%) sem segja að 

áfallaáætlun hafi fyrst verið sett af stað árið 2004 eða fyrr.  Næst stærsti hópurinn, 12 

svarendur (tæp 10%) segir að áfallaáætlun hafi fyrst verið sett af stað fyrir einu ári eða 

minna.   

Þegar þetta er skoðað nánar kemur í ljós að stærri fyrirtæki virðast frekar hafa 

áfallaáætlun en þau minni.  Svör bárust ekki frá þremur þátttakendum.  Sjá nánar 

kökurit á mynd 9 hér að neðan.   

 

Mynd 9. Áfallaáætlun fyrst sett af stað í fyrirtækjunum. 

 

Spurning 6:  Áfallaáætlun eða viðbragðsáætlun vegna áfalla í fyrirtækinu var síðast 

uppfærð 

Svörin sem bárust þegar spurt var um hvenær áfallaáætlunin var síðast uppfærð í 

fyrirtækinu sýna að 83 segjast ekki hafa áfallaáætlun.   

Tæplega 29% segjast hafa uppfært áfallaáætlunina fyrir einu ári eða minna.  Aðrir 

hafa ekki uppfært hana lengi.  Svör bárust ekki frá einum þátttakanda.  Sjá nánar 

kökurit á mynd 11 hér að neðan.   
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Mynd 10. Áfallaáætlun síðast uppfærð í fyrirtækjunum. 

Þegar svör þátttakenda við spurningum 5 og 6 eru borin saman við svör þeirra sem 

tóku afstöðu til spurningar 4a, um hvort á áfallaáætlun væri til í fyrirtækinu, kemur í 

ljós að 34 einstaklingar sögðust, þegar þeir svöruðu spurningu 4a, annað hvort mjög 

eða frekar sammála því að áfallaáætlun væri til en merktu við „áfallaáætlun er ekki til 

í fyrirtækinu“ í spurningum 5 og 6. Eftir á að hyggja hefði e.t.v. verið skynsamlegt að 

aðeins þeir sem segðust hafa áfallaáætlun í spurningu 4a svöruðu spurningum 5 og 6.   

 

Spurning 7:  Ef ekki er til áfallaáætlun í fyrirtækinu, hverja telur þú vera ástæðuna 

fyrir því að það sé ekki til áfallaáætlun.    

 

Mynd 11. Ástæða fyrir að áfallaáætlun er ekki til staðar í fyrirtækinu. 

3

1

4

37

Fyrir 5 árum eða meira 

Fyrir 3 árum

Fyrir 2 árum

Fyrir 1 ári eða minna 

35

19

18

24

0 10 20 30 40

Önnur ástæða

Teljum viðbragðsáætlun ekki mikilvæga 

Teljum litla hættu á áföllum

Hún er í þróun, stefnum að því að koma á 
viðbragðsáætlun 

Fjöldi



  

- 86 - 

Þessari spurningu svöruðu 36 þátttakenda ekki og því má gera ráð fyrir að þar inni í 

séu þeir 34 sem svöruðu því til í spurningu 4a að fyrirtæki þeirra hefði áfallaáætlun. 

Svar möguleikar voru fjórir eins og sést á mynd 12, og gátu svarendur merkt við fleiri 

en einn.  

Tæplega 29% svöruðu spurningunni þannig að áfallaáætlun væri í þróun og stefnt væri 

að því að taka hana upp, tæp 22% sögðu að lítil hætta væri á áföllum, um 23% að 

áfallaáætlun sé ekki mikilvæg og rúmlega 42% merkja við valmöguleikann önnur 

ástæða.  Sumir þeirra sem merktu við önnur ástæða, sögðu að ekki hafi verið hugsað 

fyrir gerð áfallaáætlunar eða að næg þekking væri innan fyrirtækis til að gera hana.  

Aðrir sögðu það ekki hafa verið forgangsverkefni.  Margir töldu að áfallaáætlun þyrfti 

að skoða og að umræður hefðu breyst varðandi nauðsyn slíkra áætlana.  Einn svarenda 

sagði að vandamálin sem upp koma væru mjög oft vegna pólitískra inngripa í rekstur 

og/eða vegna vangetu pólitískt kjörinnar stjórnar fyrirtækisins til að taka á málum.  

Einn af svarendunum sagði undanfarin ár hafa verið ár hamagangs og telur hann að 

stjórn fyrirtækisins hefði ekki sinnt því hlutverki sínu að koma áfallaáætlun í 

framkvæmd.  Sjá súlurit á mynd 11.  

 

11.5 Áfallateymi  

Spurning 8:  Er áfallateymi í fyrirtækinu?   

 

Mynd 12. Er áfallateymi starfandi í fyrirtækinu? 
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Rúmlega 67% þátttakenda segja að áfallateymi sé ekki til staðar í fyrirtækinu og tæpur 

þriðjungur að áfallateymi sé til staðar í fyrirtækinu.  Tveir þátttakendur voru ekki 

vissir um tilvist þess.  Áfallateymi virðast frekar vera til í stærri fyrirtækjunum.  Sjá 

nánar mynd 12, hér að ofan. 

 

Spurning 9:   Það er nauðsynlegt að fyrirtækið hafi áfallateymi. 

Þegar skoðað er á mynd 13 hvernig þátttakendur svara fullyrðingunni um að það sé 

nauðsynlegt að hafa áfallateymi í fyrirtækinu, kemur í ljós að stór hluti þátttakenda 

eða 55% þeirra eru mjög eða frekar sammála nauðsyn þess að hafa áfallateymi.  Hins 

vegar eru aðeins 17% frekar eða mjög ósammála því og 28% þeirra eru hlutlausir.  

Þegar svarendur í stærri fyrirtækjum eru skoðaðir nánar kemur í ljós að þeir eru frekar 

sammála þessu en þeir sem starfa í minni fyrirtækjunum.  Einnig eru svarendur sem 

starfa á höfuðborgarsvæðinu frekar sammála því að nauðsynlegt sé að hafa áfallateymi 

en þeir sem starfa úti á landi.  Það gefur vísbendingu um að í stórum fyrirtækjum sé 

talið nauðsynlegt að hafa áfallateymi.  Sjá nánar súlurit á mynd 13 hér neðan sem 

sýnir skiptingu svara. 

 

Mynd 13. Er nauðsynlegt að fyrirtækið hafi áfallateymi? 
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Í töflu 10 hér að neðan er lýsandi tölfræði fyrir spurningu númer 9 skoðuð og hún 

borin saman við kvarðann sem gefinn var í hverjum svarmöguleika: 1) fyrir „mjög 

sammála“, 2) „frekar sammála“, 3) „hvorki né“, 4) „frekar ósammála“ og 5) „mjög 

ósammála“.   

Tafla 10. Lýsandi tölfræði:  er nauðsynlegt að hafa áfallateymi? 

  
N Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávík Spönn 

 129 2,36 2 1 1,16 4 

 

Spurning 10: Hvert er starfsheiti talsmanns áfallateymis?   

120 þátttakendur svöruðu spurningu um hverjir væru starfandi í áfallateyminu.  Af 

þeim sögðu 77 að ekki væri áfallateymi starfandi.   

 

Mynd 14. Hverjir eru í áfallateymi fyrirtækjanna? 

Ef svarið er borið saman við svör við spurningu 8, þar sem spurt var um hvort 

áfallateymi væri í fyrirtækinu kemur í ljós að þar sögðust 87 fyrirtæki ekki hafa 

áfallateymi.  Það er svolítil þversögn því að sömu tveir sem í spurningu 8 merktu við 

svarið veit ekki sögðu hér að ekkert áfallateymi væri starfandi.   

Í spurningunni var möguleiki á að merkja við alla þá þætti sem ættu við.  Af þeim sem 

eru í áfallateymi eru 31% framkvæmdastjórar, 16,4% almennir starfsmenn,  15,5% 

upplýsingafulltrúar, 21,6% aðrir, 5,2% fulltrúi frá almannatengslafyrirtæki og 10,3% 
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eru lögfræðingar.  Þegar starfsheiti þeirra sem eru í flokknum aðrir er skoðað kemur í 

ljós að það eru gæðastjórar, starfsmannastjórar, sviðsstjórar og öryggistjórar svo 

eitthvað sé nefnt.   

Þannig má draga þá ályktun að framkvæmdastjórar eru í flestum áfallateymum, 

upplýsingafulltrúar, venjulegir starfsmenn og lögfræðingar eru í allmörgum 

áfallateymum og í einstökum tilfellum fulltrúi frá almannatengslafyrirtæki.  Sjá nánar 

í súluriti á mynd 14.  

 

Spurning 11: Hversu oft hittist áfallateymið? 

 

Mynd 15. Hversu oft hittist áfallateymið? 

Spurt var hversu oft áfallateymið hittist og kom í ljós að 79 svarendur segjast ekki 

hafa áfallateymi meðan 39 svarendur segjast hafa það.  Hér er aftur misræmi í svörum 

þar sem 87 sögðust ekki hafa áfallateymi í spurningu 8 og  77 sögðust ekki hafa 

áfallateymi þegar spurt var um hverjir séu starfandi í áfallateyminu í spurningu 10.  

Ellefu manns svöruðu ekki spurningunni.   

Flestir þeirra sem hafa áfallateymi sögðust hittast einu sinni í mánuði og næst flestir 

hittast við stefnubreytingar.   Mynd 15 sýnir skiptinguna.  

 

Spurning 12:  Ef að til áfallaástands kemur, er fyrirfram ákveðinn starfsmaður 

talsmaður áfallateymisins eða fyrirtækisins?    
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Athyglisvert er að allmargir segja að það séu tveir eða fleiri talsmenn þegar til 

áfallaástands kemur.  Ellefu svöruðu ekki þessari spurningu.  Þegar þessar niðurstöður 

eru bornar saman við stærð fyrirtækjanna er ekki sjáanlegur munur á því hvort stór 

fyrirtæki hafi frekar tvo eða fleiri talsmenn en langflest fyrirtækjanna sem hafa 

talsmenn eru á höfuðborgarsvæðinu.  Sjá nánar mynd 16.  

 

Mynd 16. Fjöldi talsmanna áfallateymis eða fyrirtækis. 

 

Spurning 13:  Hvert er starfsheiti talsmanns áfallateymis?  

 
Mynd 17. Starfsheiti talsmanns áfallateymis. 

Þegar spurt er um hvert sé starfsheiti talsmanns áfallateymis, svöruðu 121 af  þeim 

129 sem sögðu að ákveðinn starfsmaður væri talsmaður áfallateymis spurningunni.  

Samkvæmt henni höfðu 51 þátttakandi einn talsmann en 22 voru með tvo eða fleiri 

talsmenn.  Í ljós kemur að flestir talsmannanna í áfallateyminu eru framkvæmdastjórar 

eða forstjórar.  Spurningin var þessi „Hvert er starfsheiti talsmanns áfallateymis“ og 

gefinn var kostur á að merkja við alla þætti sem ættu við.  Um 47 svöruðu að 
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spurningin ætti ekki við eða 38,8% svarenda sem er ekki alveg í samræmi við 

spurningu 8 um hvort áfallateymi sé í fyrirtækinu.   

Þegar niðurstöður úr spurningum 8 og 13 eru bornar saman kemur í ljós að þeir sem 

gáfu upp starfsheiti fyrir talsmenn áfallateymis höfðu ýmist merkt við já eða nei í 

spurningu 8 um hvort áfallateymi væri í fyrirtækinu.  Það má því draga þá ályktun að 

margir hafi misskilið spurninguna.  Sjá nánar mynd 17.   

 

Spurning 14: Talsmaður áfallateymis hefur fengið góða þjálfun í að svara 

fyrirspurnum frá fjölmiðlum.   

 

Mynd 18. Talsmaður áfallateymis hefur fengið góða þjálfun í að svara 

fyrirspurnum frá fjölmiðlum. 

Spurt var um hvort talsmaður áfallateymis hefði fengið góða þjálfun í að svara 

fyrirspurnum frá fjölmiðlum.  Þeir sem svöruðu annað hvort, já, veit ekki eða nei við 

spurningu 14 höfðu ýmist svarað já eða nei við spurningu 8, um hvort áfallateymi væri 

starfandi.  Þannig má draga þá ályktun að einhverjir hafi misskilið þessa spurningu og 

talið að átt væri við talsmann fyrirtækisins frekar en áfallateymis.   

Fimm svöruðu ekki þessari spurningu og 54 merktu á ekki við.  Á mynd 18 eru aðeins 

þeir sem tóku afstöðu til þessarar spurningar teknir með.  
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11.6 Viðbrögð vegna áfalls 

Spurning 15: Hvaða aðferðum telur þú mikilvægast að beita þegar áfall verður í 

fyrirtækinu?  

 

Tafla 11. Hvaða aðferðum telur þú mikilvægast að beita þegar áfall verður í 

fyrirtækinu? 

  

Mjög 

mikilvægt 

Frekar 

mikilvægt 

Hvorki 

né 

Frekar 

lítilvægt 

Mjög 

lítilvægt 

a) Kalla saman 

áfallateymi 
60,4% 19,8% 14,9% 1,0% 4,0% 

b) Senda út yfirlýsingu  43,3% 33,3% 18,3% 4,2% 0,8% 

c) Vera tilbúin(n) að 

svara spurningum 

fjölmiðla 

61,7% 28,3% 6,7% 2,5% 0,8% 

d) Upplýsa starfsmenn 92,8% 5,6% 0,0% 0,8% 0,8% 

e) Hafa samband við 

lögfræðing  
27,7% 37,0% 26,9% 5,9% 2,5% 

f) Hafa samband við 

fjölmiðla að eigin 

frumkvæði  

30,5% 33,9% 24,6% 5,1% 5,9% 

 

Kannað var hvaða aðferðir þátttakendur telja mikilvægastar að beita þegar áfall verður 

í fyrirtækinu og kemur í ljós að rúmlega 98% þátttakenda telja að það sé mjög 

mikilvægt eða frekar mikilvægt að upplýsa starfsmenn ef til áfalls kemur.  Stór hópur 

þáttakenda telur einnig að mikilvægt sé að gefa út yfirlýsingu, vera tilbúinn að svara 

spurningum fjölmiðla, hafa samband við lögfræðinga og hafa samband við fjölmiðla 

að eigin frumkvæði.  Sjá niðurstöður í töflu 11.    

Í töflu 12 hér að neðan er lýsandi tölfræði fyrir spurningu númer 15 skoðuð og hún 

borin saman við kvarðann sem gefinn var í hverjum svarmöguleika: 1) fyrir „mjög 

mikilvægt“, 2) „frekar mikilvægt“, 3) „hvorki né“, 4) „frekar lítilvægt“ og 5) „mjög 

lítilvægt“.   

 

 



  

- 93 - 

Tafla 12. Lýsandi tölfræði:  Hvaða aðferðum telur þú mikilvægast að beita þegar 

áfall verður í fyrirtækinu? 

  
N Meðaltal Miðgildi 

Tíðasta 

gildi 

Staðal-

frávík 
Spönn 

a) Kalla saman áfallateymi 101 1,68 1 1 1,03 4 

b) Senda út yfirlýsingu  120 1,86 2 1 0,92 4 

c) Vera tilbúin(n) að svara 

spurningum fjölmiðla 
120 1,53 1 1 0,80 4 

d) Upplýsa starfsmenn 125 1,11 1 1 0,50 4 

e) Hafa samband við 

lögfræðing  
119 2,18 2 2 0,99 4 

f) Hafa samband við fjölmiðla 

að eigin frumkvæði  
118 2,22 2 2 1,12 4 

 

11.7 Umræður um áfallastjórnun 

Spurning 16: Er mikilvægt fyrir þig og/eða starfsmenn að:   

Tafla 13. Mikilvægi námskeiða eða ráðgjafar um áfallastjórnun og/eða 

upplýsingamiðlun. 

 

Mjög 

mikilvægt 

Frekar 

mikilvægt 

Hvorki 

né 

Frekar 

lítilvægt 

Mjög 

lítilvægt 

a) Að fara á námskeið um 

upplýsingamiðlun 
12,9% 46,8% 29,8% 8,1% 2,4% 

b) Að fara á námskeið eða 

ráðstefnu um áfallastjórnun 
12,9% 48,4% 29,8% 7,3% 1,6% 

c) Að fá ráðgjafa frá 

almannatengslafyrirtæki í 

heimsókn á vinnustaðinn 

6,5% 28,5% 42,3% 11,4% 11,4% 

Þegar spurt var um mikilvæg þess fyrir stjórnendur eða starfsmenn að fara á námskeið 

um upplýsingamiðlun, kemur í ljós að rúmlega helmingur telur svo vera.   

Stór hópur telur einnig mikilvægt að farið sé á námskeið eða ráðstefnur um 

áfallastjórnun.   

Þegar spurt var um hvort mikilvægt væri að fá ráðgjafa frá almannatengslafyritæki 

telja um 35% það vera mjög mikilvægt eða frekar mikilvægt.  Sjá niðurstöður í töflu 

13. 
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Í töflu 14 hér að neðan er lýsandi tölfræði fyrir spurningu númer 16 skoðuð og hún 

borin saman við kvarðann sem gefinn var í hverjum svarmöguleika: 1) fyrir „mjög 

mikilvægt“, 2) „frekar mikilvægt“, 3) „hvorki né“, 4) „frekar lítilvægt“ og 5) „mjög 

lítilvægt“.   

Tafla 14. Lýsandi tölfræði: Mikilvægi námskeiða eða ráðgjafar um 

áfallastjórnun og/eða upplýsingamiðlun. 

  
N Meðaltal Miðgildi 

Tíðasta 

gildi 

Staðal-

frávík 
Spönn 

a) Að fara á námskeið um 

upplýsingamiðlun 
124 2,40 2 2 0,90 4 

b) Að fara á námskeið eða 

ráðstefnu um áfallastjórnun 
124 2,36 2 2 0,86 4 

c) Að fá ráðgjafa frá 

almannatengslafyrirtæki í 

heimsókn á vinnustaðinn 

124 2,93 3 3 1,06 4 

 

Spurning 17:  Hversu sammála eða ósammála ert þú um staðhæfingu um að 

nauðsynlegt sé að auka umræðu um áfallastjórnun? 

 

Mynd 19. Nauðsynlegt er að auka umræðu um áfallastjórnun á Íslandi. 

Í spurningu 17 þegar er spurt um hvort sé nauðsynlegt að auka umræðu um 

áfallastjórnun á Íslandi eru 67% þátttakenda frekar eða mjög sammála því að það sé 
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nauðsynlegt.  Þetta gefur vísbendingu um að stór hluti fyrirtækja vilji fá meiri 

umræður um áfallastjórnun hérlendis.  Sjá niðurstöður á mynd 19.      

Í töflu 15 hér að neðan er lýsandi tölfræði fyrir spurningu númer 17 skoðuð og hún 

borin saman við kvarðann sem gefinn var í hverjum svarmöguleika: 1) fyrir „mjög 

mikilvægt“, 2) „frekar mikilvægt“, 3) „hvorki né“, 4) „frekar lítilvægt“ og 5) „mjög 

lítilvægt“.   

Tafla 15. Lýsandi tölfræði:  nauðsynlegt er að auka umæðu um áfallastjórnun á 

Íslandi. 

 
N Meðaltal Miðgildi Tíðasta gildi Staðalfrávík Spönn 

 
129 2,19 2 2 0,86 4 

 

11.8 Umræður 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær eins og áður kom fram.  

Fyrsta rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

1. Er áfallaáætlun til staðar hjá fyrirtækinu? 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingar um að áfallaáætlun sé til staðar hjá 

28% fyrirtækja.  Þegar svör við spurningunni um það hvenær áfallaáætlun var fyrst 

sett af stað eða uppfærð síðast eru skoðuð kemur í ljós að hér fleiri segjast hafa 

áfallaáætlun heldur en svöruðu því áður eða rúmlega 34%.  Spurningin er hvernig 

þátttakendur túlka hugtakið áfallaáætlun, er hún skrifleg eða eitthvert plan sem einn 

maður þekkir.  Þetta var ekki rannsakað nánar.  Ef þessar niðurstöður eru bornar 

saman við niðurstöður úr rannsóknum erlendis kemur í ljós að hlutfall þeirra sem hafa 

áfallaáætlun á Íslandi er frekar lágt miðað við t.d. Bandaríkin.  Eins og fram hefur 

komið fyrr í ritgerðinni benda rannsóknir til að 73% bandarískra fyrirtækja hafi 

áfallaáætlun (Cloudman og Hallahan, 2006) og 23% fyrirtækja í Hong Kong (Chong 

og Nyaw, 2002).  Niðurstöður þeirrar rannsóknar sem hér er kynnt benda til að fleiri 
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fyrirtæki á Íslandi hafi áfallaáætlun en í Hong Kong samkvæmt rannsókn Chong og 

Nyaw (2002).   

Samkvæm Penrose (2000) eru fleiri skipulagsheildir farnar að hugsa um áfalláætlanir 

og er það í samræmi við rannsóknina sem kynnt er hér.  Það má segja að niðurstöður 

rannsóknarinnar gefi vísbendingar um að áfallaáætlun sé almennt ekki til staðar í 

fyrirtækjum á Íslandi nema helst í þeim stærstu.  Með þeim stærstu er átt við þar sem 

starfsmannafjöldi er mestur.  Í rannsókninni kom fram að flestir telja nauðsynlegt að 

hafa áfalláætlun og eru stjórnendur því orðnir meðvitaðir um mikilvægi þess að hafa 

slíka áætlun.  Í niðurstöðum kemur fram að flestir eða 72% þátttakenda segjast vera 

mjög eða frekar sammála um að nauðsynlegt sé að hafa áfallaáætlun og 48% 

þátttakenda segjast hafa þekkingu um áfallastjórnun.  Um 29% þátttakenda segjast 

hafa uppfært áfallaáætlun síðast á síðastliðnu einu ári.  

Ástæður þess að áfallaáætlun er ekki til staðareru margvíslegar og er erfitt að sjá eina 

aðalorsök í niðurstöðunum.  Þó eru mjög margir eða 29% sem nefna að áfallaáætlun 

sé í þróun og stefnt sé að því að taka hana upp.  

Eins og fram hefur komið áður eru 72% sammála því að nauðsynlegt sé að 

áfallaáætlun sé til staðar en þó eru aðeins um 33% sammála því að áfall geti orðið í 

fyrirtækinu á næstu fimm árum sem er athyglisvert.  Hins vegar eru rúm 66% 

sammála því að áfall geti orðið í þeirra fyrirtæki sem er í samræmi við fjölda þeirra 

sem telja nauðsynlegt að hafa áfallaáætlun.  Stocker (1997) hefur bent á þá hugsun hjá 

sumum stjórnendum að það sé ómögulegt að gera ráð fyrir öllu sem getur gerst og að 

áætlun myndi ekki vera til góðs fyrir fyrirtæki.  Þetta gæti útskýrt hvers vegna svona 

margar skipulagsheildir eru ekki með áfallaáætlun.  Í könnuninni kom fram að 

stjórnendur virðast ekki hafa næga þekkingu á viðfangsefninu og að önnur verkefni 

séu brýnni.  Þetta gæti átt eftir að breytast enda benda rannsóknir erlendis til þess að 

sú sé þróunin í heiminum.  

Seinni rannsóknarspurningin er eftirfarandi:  

2. Hefur komið til áfallastjórnunar í skipulagsheildinni (í fyrirtækinu)? 

Varðandi síðari rannsóknarspurninguna má segja að flestir svarenda í könnunni segjast 

hafa orðið fyrir áfalli á síðustu fimm árum og sérstaklega við hrun bankanna sem hafði 
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áhrif á fyrirtækið rekstrarlega.  Hins vegar segir meirihluti þátttakanda að ekki hafi 

orðið mikil neikvæð fjölmiðlaumræða um fyrirtækið.   

Þegar skoðað er hvort þátttakendur segjast geta ráðið við áföll sem upp koma í 

fyrirtækinu án þess að fá aðstoð eru 45,3% þeirra mjög sammála eða frekar sammála 

því.  Um 58% þátttakenda eru sammála því að fyrirtækið sé með starfsmenn sem geta 

séð um áfallastjórnun komi til áfalls og 48% þátttakenda segjast hafa þekkingu á 

áfallastjórnun.  Eins og fram hefur komið eru 66% þátttakenda frekar eða mjög 

ósammála fullyrðingunni „Áföll koma ekki upp í mínu fyrirtæki í framtíðinni“.  Hins 

vegar eru um 75% þeirra sem tóku afstöðu mjög eða frekar sammála því að fyrirtækið 

hafi orðið fyrir áfalli á síðastliðnu ári.  Í könnuninni kemur fram að í fáum fyrirtækjum 

hafa starfsmenn hlotið þjálfun í áfallastjórnun.  Flestir þátttakendur sem svöruðu því 

hvort nauðsynlegt væri að efla umræðu um áfallastjórnun töldu svo vera og vilja geta 

brugðist betur við áföllum í fyrirtækjunum.  Það er vísbending um að hugtakið 

áfallastjórnun sé nýtt í umræðunni vegna þess að í könnunni kemur fram að í mörgum 

fyrirtækjum hefur lítið verið hugsað um áfallastjórnun.   

Þegar svör þátttakenda eru skoðuð í tengslum við fyrstu viðbrögð við áfalli kemur í 

ljós að flestir myndu vilja tilkynna starfsmönnum um áfallið sem er í samræmi við 

fræðin.  Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar nánar, er ekki hægt að alhæfa 

alveg að til áfallastjórnunar hafi komið en miðað við svör þátttakenda má leiða að því 

líkur þar sem hátt hlutfall hefur orðið fyrir áfalli á síðastliðnu ári.    

 

11.9 Staðan á Íslandi í dag 

Er skoðað er nokkur dæmi sem er búið að skrifa um Íslendinga áfallastjórnun.  

Íslendingar virðist ekki vera undirbúinn eða hafa áfallaáætlun.  Skoðum þessi dæmi 

nánar.  

Jón Hákon Magnússon (2003, 27. nóvember) segir að íslenskir stjórnendur séu oftast 

óundirbúnir fyrstu viðbrögðum í áföllum.  

Ásthildur Elva Bernharðsdóttir og Svedin (2004) segja að þau dæmi um 

upplýsingamiðlun sem þær hafi skoðað hafi verið almennt léleg í áföllum á Íslandi.    
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Í áhættumatsskýrslu um Ísland sem þverfaglegur hópur á vegum 

utanríkisráðuneytisins, undir formennsku Vals Ingimundarsonar, hefur skilað og kynnt 

var í mars 2009 segir meðals annars að neikvæð fjölmiðlaumræða um 

„þjóðargjaldþrot“, „Icesave-reikninga og lánatilboð Rússa bendi til að íslensk 

stjórnvöld hafi verið illa búin undir neikvæða fjölmiðlaumræðu.  Í sömu skýrslu kom 

fram að að engar áfallaáætlanir hafi verið til um hvernig bregðast ætti við afleiðingum 

áfalla (Utanríkisráðuneytið, 2009).  Stjórnvöld virðast þó hafa áttað sig á þörf á 

sérfræðiaðstoð og upplýsingamiðlun.   

Íslendingar virðast vera mjög seinir í að bregðast við umfjöllun, því að stjórnendur 

virðast ekki skilja mikilvægi þess að bregðast fljótt við neikvæðri umfjöllun.  Í 

upplýsingamiðlun er það mikilvægt að bregðast við á réttum tíma (Sigrún 

Davíðsdóttir, 2006). 

 

11.10 Fagmenn á sviði áfallastjórnunar hérlendis 

Harrison (2000) mælir með því að skipulagsheildir leiti til fagmanna, svo sem ráðgjafa 

í almannatengslum, ef þær þekkja ekki áfallastjórnun nógu vel.  Chong og Nyaw 

(2002) mæla með að slík þjónustu sé keypt til að lágmarka tjón eða möguleika á 

óstjórn á áfallatíma.   

Hérlendis eru nokkur fyrirtæki sem vinna á sviði almannatengsla og bjóða líka upp á 

áfallaþjónustu eins t.d. að gera áfallaáætlanir fyrir viðskiptavini og veita ráðgjöf um 

áfallastjórnun eins og til dæmis AP almannatengsl (AP almannatengsl, e.d.).  Fagfólk 

á sviði áfallastjórnunar er starfandi hér á landi og ef skipulagsheild á Íslandi er ekki 

viss um hvernig á að bregðast við áfalli, þarf aðstoð við gerð áfalláætlunar eða ráðgjöf 

á sviði áfallastjórnunar er hægt að leita til fagmanna hérlendis sem hafa þekkingu á 

þessu sviði.   
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11.11   Takmarkanir eða veikleiki  

Stærð úrtaks getur haft áhrif á nákvæmni niðurstaðna, en því stærra sem þýðið er því 

auðveldara er að draga ályktanir.  Í megindlegum rannsóknum getur gallinn verið sá 

að lágt svarhlutfall dregur úr vissu sem hægt er að álykta út frá niðurstöðum, þar sem 

að oftast svara ekki allir rannsókninni (Bryman og Bell, 2007).  Erfitt er að alhæfa um 

hvert æskilegt svarhlutfall sé.  Algengt svarhlutfall gæti verið frá 25-30% í 

spurningarlistakönunum en getur orðið hærra ef ítrekað er.  Þá fer svarhlutfall einnig 

eftir því hvernig spurningarlistakannanirnar eru settar fram (Burns og Bush, 2003).  Í 

þessari könnun var svarhlutfallið 48,8%.  

Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar um stöðu skipulagsheilda 

eða stöðu mála á Íslandi, því rannsóknin er of afmörkuð.  Ekki voru þátttakendur frá 

t.d. sveitarfélögum, opinberum stofnunum, frjálsum félagasamtökum, 

stjórnmálaflokkum og svo mætti lengi telja.  Eingöngu stærstu fyrirtækin á árinu 2007 

samkvæmt lista Frjálsar verslunar voru könnuð.  Nokkur af þessum fyrirtækjum eru 

móðurfyrirtæki sem reka skrifstofur og eiga nokkur stór fyrirtæki sem eru ekki á 

listanum.  Mjög erfitt er að alhæfa um að niðurstöður rannsóknarinnar gefi rétta mynd 

af því hversu mörg fyrirtæki hafa áfallaáætlun eða hafa beitt áfallastjórnun svo dæmi 

sé tekið en könnunin getur gefið vísbendingar um það.   

 

11.12   Mikilvægi rannsóknarinnar og framtíðarrannsóknir 

Ekki virðist vera búið að rannsaka mikið stjórnun og upplýsingamiðlun á áfallatímum 

né áfallastjórnun innan fyrirtækja og opinberra stofnanna hér á landi.  Rannsakað 

hefur verið og ritað um áfallastjórnun í tengslum við stjórnsýslu hérlendis (Ásthildur 

Elva Bernharðsdóttir og Gunnar Helgi Kristinsson, 2003;  Ásthildur Elva 

Bernharðsdóttir og Svedin, 2004).  Rannsakandi fann hins vegar engar rannsóknir um 

hvernig áfallastjórnun er háttað innan skipulagsheilda hérlendis.   

Í fræðiritum er mikið fjallað um áfallastjórnun í Bandaríkjunum sem gæti annars vegar 

verið vegna þess að Bandaríkjamenn séu komnir lengra í fræðunum og hins vegar að 

Bandaríkjamenn hafi þurft að glíma við fleiri áföll sem kallað hafa á áfallastjórnun og 

áfallaáætlanir.    
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Hugtakið áfallastjórnun er flókið og ekki er víst að margir hérlendis þekki ferlið við að 

setja upp áfallaáætlanir í fyrirtækjum.  Rannsóknin sýnir að auka þarf fræðslu um 

áfallastjórnun og upplýsingamiðlun almennt á Íslandi.    

Niðurstöður könnunarinnar eru áhugaverðar þar sem ekki var mikið vitað um stöðu 

þessara mála í íslenskum fyrirtækjum.  Ef niðurstöðurnar eru bornar saman við 

erlendar rannsóknir er hægt að sjá á þeim hvernig Íslendingar standa sig í 

áfallastjórnun samanborið við aðra en ekki er hægt að bera þær saman við aðrar 

innlendar rannsóknir um áfallastjórnun þar sem þessi mál hafa lítið verið rannsökuð 

hérlendis hingað til.  Þörf er á frekari rannsóknum á áföllum í skipulagsheildum á 

Íslandi, bæði í opinberum stofnunum og í fyrirtækjum.   

Í rannsókninni kom fram að bankahrunið síðast liðið haust hefði haft áhrif á fyrirtækin 

rekstrarlega og þrír fjórðu þátttakenda segjast hafa orðið fyrir áfalli á síðastliðnu ári.  

Fleiri stjórnendur eru meðvitaðir um að nauðsynlegt sé að beita áfallastjórnun í 

fyrirtækjunum og margir telja að áföll geti orðið í fyrirtækjunum þeirra á næstu fimm 

árum.  Einnig voru margir sem segjast vinna að því að koma upp áfallaáætlun.  Þannig 

má leiða líkur að því að fyrirtækin muni hugsa meira um áfallastjórnun í framtíðinni.    
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12 Lokaorð 

Engin skipulagsheild er óhult fyrir áföllum og oft óvæginni umfjöllun fréttamanna um 

þau.  Þegar áfall verður fylgir því nær alltaf mikil óvissa innan skipulagsheilda.  

Áfallið getur bæði haft í för með sér fjárhagslegt tjón og skaðað ímynd og/eða 

vörumerki skipulagsheildar.  Nauðsynlegt er að stjórnendur bregðist fljótt við áföllum.  

Ef rétt er staðið að málum getur áfall orðið skipulagsheildum til heilla en líkur á því 

aukast til muna séu stjórnendur skipulagsheilda viðbúnir áföllum.  Þar leikur 

áfallaáætlun stórt hlutverk en við áfall verður stjórnun oft erfið ef engin áfallaáætlun 

er til staðar í skipulagsheildinni.  Sú áætlun þarf ekki að vera löng.  Með því að hafa 

áfallaáætlun er hægt að bregðast rétt við áföllum og meiri líkur eru á að starfsmenn 

vinni saman sem einn hópur.  Það má því segja að góð áfallaáætlun sé lykill 

áfallastjórnar og forsenda þess að hægt sé að fá eitthvað jákvætt út úr áfallinu. 

Upplýsingamiðlun á áfallatíma og viðbrögð við áföllum eru mikilvæg fyrir 

skipulagsheildir ef þær vilja halda við jákvæðri ímynd sinni og nauðsynlegt er að 

stjórnendur hafi skilning á því (Combs, 2007).  Þetta er þeim mun mikilvægara í ljósi 

þess hve auðvelt það er fyrir fjölmiðla að stýra umræðunni fái þeir ekki nægar 

upplýsingar og hve fljótt fréttir af áföllum berast heimshorna á milli.  Þessi alþjóðlega 

upplýsingamiðlun er meðal annars ástæðan fyrir því að skipulagsheildir hafa á síðustu 

árum farið að veita áfallastjórnun aukna athygli. 

Segja má að áfallastjórnun verði sífelt mikilvægari í stjórnun og rekstri 

skipulagsheilda á Íslandi, þar sem fjölmiðlun er orðin alþjóðleg.  Upplýsingar eru 

aðgengilegri og upplýsingar dreifast mjög fljótt.  Það má því segja að allt sé gagnsætt.  

Í rannsókninni kom fram að flestir þeirra sem svöruðu telja nauðsynlegt að auka 

fræðslu  og umræðu um áfallastjórnun á Íslandi og því má telja líklegt að meira verði 

um áfallastjórnun innan skipulagsheilda á Íslandi í framtíðinni.   
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13 Viðaukar 

13.1 Spurningarlistinn 

 

Könnun 

Ágæti viðtakandi.   

Ég heiti Kristinn Jón Bjarnason og stunda meistaranám í stjórnun og stefnumótun í 
viðskiptafræðum við Háskóla Íslands.  Um þessar mundir er ég að vinna að meistaraverkefni 
mínu undir leiðsögn Katrínar Pálsdóttur og Þóru H. Christiansen. 
 
Fyrir nokkrum  dögum sendi ég þér/ykkur tölvupóst þar sem ég kynnti lokaverkefnið mitt um 
áfallastjórnun eða krísustjórnun, sem mikið hefur verið til umræðu hérlendis á undanförnum 
mánuðum.    
 
Úrtakið í þessu meistaraverkefni er 300 stærstu fyrirtæki á Íslandi samkvæmt upplýsingum 
frá tímaritinu Frjálsri verslun 2008. Ætlunin er að skoða  hvernig upplýsingamiðlun er háttað 
hjá fyrirtækjunum, hvaða viðhorf stjórnendur hafa til hugtaksins áfallastjórnun og  hvort 
áfallaáætlun sé til staðar í fyrirtækjunum.  Ég óska eftir að fyrirtæki  þitt taki þátt í 
könnuninni. 
 
Könnunin er nafnlaus og hefur verið tilkynnt Persónuvernd og verður farið með öll gögn 
samkvæmt fyrirmælum hennar. Við úrvinnslu verður þess gætt að ekki verði hægt að rekja 
neinar upplýsingar úr niðurstöðunum til einstaklinga eða fyrirtækja. Mjög mikilvægt er að 
sem flestir svari, svo niðurstöður verði sem áreiðanlegastar.   
 
Könnun er opin til og með föstudags 24. apríl 2009. 
 
Með ósk um jákvæð viðbrögð.    
 
Ef þú hefur spurningar, þá er þér  velkomið að hafa samband við mig í gegnum tölvupóst, 
kjb2@hi.is.   
 
Með von um góðar viðtökur, 
Kristinn Jón Bjarnason  
Meistaranemi í stjórnun og stefnumótun við Háskóla Íslands  

 

  Athugið:  Aðeins er hægt að svara þessari könnun einu sinni  
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I. Ímynd og orðspor 
 

1. Hversu sammála eða ósammála ertu þú eftirfarandi staðhæfingum? (Merktu 

aðeins í einn reit við hverja staðhæfingu)  

 
Mjög 

sammála 
Frekar 

sammála 
Hvorki 

né 
Frekar 

ósammála 
Mjög 

ósammála 

Á 
ekki 
við 

a) Orðspor fyrirtækisins er gott □ □ □ □ □ □ 

b) Ímynd fyrirtækisins sem þú 
starfar hjá núna er jákvæð □ □ □ □ □ □ 

c) Viðskiptavinir fyrirtækisins 
eru ánægðir með þjónustu þess □ □ □ □ □ □ 

d) Starfsmenn fyrirtækisins hafa 
jákvæða afstöðu til 
fyrirtækisins 

□ □ □ □ □ □ 

e) Umræða um fyrirtækið er 
vinsamleg □ □ □ □ □ □ 

f) Fyrirtækið hugar að orðspori 
sínu □ □ □ □ □ □ 

g) Fyrirtækið hefur markað sér 
stefnu í kynningar- og 
almannatengslamálum 

□ □ □ □ □ □ 

h) Ég þekki vel heildarmarkmið 
fyrirtækisins □ □ □ □ □ □ 

i) Fyrirtækið er almennt talið 
mjög traust □ □ □ □ □ □ 

 

II. Upplýsingamiðlun 
 

2. Hversu sammála eða ósammála ertu þú eftirfarandi staðhæfingum? (Merktu 

aðeins í einn reit við hverja staðhæfingu)  

 
Mjög 

sammála 
Frekar 

sammála 
Hvorki 

né 
Frekar 

ósammála 
Mjög 

ósammála 

Á 
ekki 
við 

a) Góður starfsandi er ríkjandi 
innan fyrirtækisins □ □ □ □ □ □ 

b) Í daglegum störfum fæ ég 
fullnægjandi upplýsingar til að 
sinna þeim vel 

□ □ □ □ □ □ 

c) Samskipti og samstarf við 
vinnufélaga stuðlar að aukinni 
þekkingu og færni í starfi 

□ □ □ □ □ □ 

d) Ég tel að starfsmenn hafi 
greiðan aðgang að upplýsingum 
um það sem gerist hjá 
fyrirtækinu 

□ □ □ □ □ □ 

e) Upplýsingamiðlun er í góðu 
lagi innan fyrirtækisins □ □ □ □ □ □ 

f) Blaða- og fréttamenn eru 
óvinveittir fyrirtækinu □ □ □ □ □ □ 

 



  

- 104 - 

III. Áföll og krísur 

Áföll eru skilgreind á eftirfarandi hátt: Óvæntur atburður eða röð atburða sem geta 
skaðað ímynd fyrirtækja eða valdið þeim fjárhagslegu tjóni.  

3. Hversu sammála eða ósammála ertu þú eftirfarandi staðhæfingum? (Merktu 

aðeins í einn reit við hverja staðhæfingu)  

 
Mjög 

sammála 
Frekar 

sammála 
Hvorki 

né 
Frekar 

ósammála 
Mjög 

ósammála 

Á 
ekki 
við 

a) Fall stóru bankanna 
(bankahrunið) síðastliðið haust 
hefur haft áhrif á fyrirtækið 
rekstrarlega 

□ □ □ □ □ □ 

b) Fyrirtækið hefur orðið fyrir 
áfalli eða krísu (kreppu eða 
erfiðleikum sem fyrirtækið þarf 
að vinna úr) á síðastliðnu ári 

□ □ □ □ □ □ 

c) Fyrirtækið hefur orðið fyrir 
áfalli eða krísu (kreppu eða 
erfiðleikum sem fyrirtækið þarf 
að vinna úr) á síðastliðnum 
fimm árum 

□ □ □ □ □ □ 

d) Á síðastliðnum fimm árum 
hefur fyrirtækið fengið mikla 
neikvæða fjölmiðlaumfjöllun  

□ □ □ □ □ □ 

e) Á næstu fimm árum er líklegt 
að áfall eða krísa geti komið 
upp í fyrirtækinu  

□ □ □ □ □ □ 

f) Áföll koma ekki upp í mínu 
fyrirtæki í framtíðinni □ □ □ □ □ □ 

g) Fyrirtækið þarf að fá ráðgjöf 
frá almannatengslafyrirtæki ef 
það verður fyrir áfalli 

□ □ □ □ □ □ 

h) Fyrirtækið þarf að fá 
lögfræðilega ráðgjöf ef það 
verður fyrir áfalli  

□ □ □ □ □ □ 

i) Fyrirtækið er með starfsmenn 
sem geta séð um áfallastjórnun 
komi til áfalls 

□ □ □ □ □ □ 

j) Við teljum okkur geta ráðið 
við áföll eða krísur sem upp 
koma í fyrirtækinu án þess að fá 
utankomandi aðstoð 

□ □ □ □ □ □ 

 

 

 

 

IV. Áfallastjórnun 

Skilgreining á áfallastjórnun: Að bregðast rétt við áfalli sem fyrirtækið verður fyrir, 
upplýsingamiðlun á áfallatíma, áfallaáætlun, forvörn og lærdómur vegna áfalla.  
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4. Hversu sammála eða ósammála ertu þú eftirfarandi staðhæfingum? (Merktu 

aðeins í einn reit við hverja staðhæfingu)  

 
Mjög 

sammála 
Frekar 

sammála 
Hvorki 

né 
Frekar 

ósammála 
Mjög 

ósammála 

Á 
ekki 
við 

a) Áætlun er til um 
áfallastjórnun eða 
viðbragðsáætlun vegna áfalla 
(e. crisis management plan) í 
fyrirtækinu 

□ □ □ □ □ □ 

b) Nauðsynlegt er að fyrirtækið 
hafi áfallaáætlun (áætlun um 
hvernig á að bregðast við áfalli 
eða krísu) 

□ □ □ □ □ □ 

c) Ég hef þekkingu á 
áfallastjórnun  □ □ □ □ □ □ 

d) Starfsmenn hafa hlotið 
þjálfun í að bregðast við 
áföllum 

□ □ □ □ □ □ 

 
 
 

5. Áfallaáætlun eða viðbragðsáætlun vegna áfalla í fyrirtækinu var fyrst sett af 

stað  

□ Fyrir 5 árum eða meira 

□ Fyrir 4 árum 

□ Fyrir 3 árum 

□ Fyrir 2 árum 

□ Fyrir 1 ári eða minna 

□ Er ekki til í fyrirtækinu 

 
 

6. Áfallaáætlun eða viðbragðsáætlun vegna áfalla í fyrirtækinu var síðast 

uppfærð  

□ Fyrir 5 árum eða meira  

□ Fyrir 4 árum 

□ Fyrir 3 árum 

□ Fyrir 2 árum 

□ Fyrir 1 ári eða minna  

□ Er ekki til í fyrirtækinu 
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7. Ef ekki er til áfallaáætlun í fyrirtækinu, hverja telur þú vera ástæðuna fyrir 

því að það sé ekki til áfallaáætlun:  

□ Hún er í þróun, stefnum að því að koma á viðbragðsáætlun  

□ Teljum litla hættu á áföllum 

□ Teljum viðbragðsáætlun ekki mikilvæga  

□ Önnur ástæða; hvaða _____________________________ 

 

 

V. Áfallateymi  

Skilgreining á áfallateymi:  Teymi sem er til staðar ef óvæntur atburður eða áfall kemur 
upp.   Fólkið í þessu teymi stendur vörð um ímynd fyrirtækisins og vinnur samhent undir 
miklu álagi.  Oft eru í teyminu einstaklingar sem munu taka þátt í því ákvarðanaferli sem 
fer af stað í kjölfar áfalls.  

8. Er áfallateymi í fyrirtækinu? 

□ Já 

□ Veit ekki 

□ Nei 

 
 

9. Það er nauðsynlegt að fyrirtækið hafi áfallateymi.  

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki né 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 

 
 

10. Hverjir eru starfandi í áfallateyminu? (Merktu við alla þá þætti sem eiga 

við)  

□ Engin áfallateymi starfandi 

□ Lögfræðingur 

□ Framkvæmdastjóri 

□ Upplýsingafulltrúi 

□ Almennur starfsmaður 

□ Fulltrúi frá almannatengslafyrirtæki 

□ Aðrir, hvaða: ____________________________ 
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11. Hversu oft hittist áfallateymið?  

□ Engin áfallateymi starfandi 

□ Einu sinni á ári 

□ Einu sinni á sex mánaða fresti 

□ Einu sinni í mánuði 

□ Einu sinni á viku eða oftar 

□ Við stefnubreytingar 

 
 

12. Ef að til áfallaástands kemur, er fyrirfram ákveðinn starfsmaður talsmaður 

áfallateymisins eða fyrirtækisins?  

□ Tveir eða fleiri talsmenn 

□ Einn talsmaður 

□ Veit ekki 

□ Nei 

 
 

13. Hvert er starfsheiti talsmanns áfallateymis? (Merktu við alla þá þætti sem 

eiga við)  

□ Lögfræðingur 

□ Framkvæmdastjóri 

□ Starfsmannastjóri 

□ Upplýsingafulltrúi 

□ Almennur starfsmaður 

□ Fulltrúi frá almannatengslafyrirtæki 

□ Annað, hvaða: ___________________________ 

□ Á ekki við 

 
 

14. Talsmaður áfallateymis hefur fengið góða þjálfun í að svara fyrirspurnum 

frá fjölmiðlum  

□ Já 

□ Veit ekki 

□ Nei 

□ Á ekki við 
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VI. Viðbrögð vegna áfalls 
 
 

15. Hvaða aðferðum telur þú mikilvægast að beita þegar áfall verður í 

fyrirtækinu? (Merktu aðeins í einn reit við hverja staðhæfingu)  

 
Mjög 

mikilvægt 
Frekar 

mikilvægt 
Hvorki 

né 
Frekar 

lítilvægt 
Mjög 

lítilvægt 

Á 
ekki 
við 

a) Kalla saman áfallateymi □ □ □ □ □ □ 

b) Senda út yfirlýsingu  □ □ □ □ □ □ 

c) Vera tilbúin(n) að svara 
spurningum fjölmiðla □ □ □ □ □ □ 

d) Upplýsa starfsmenn □ □ □ □ □ □ 

e) Hafa samband við lögfræðing  □ □ □ □ □ □ 

f) Hafa samband við fjölmiðla að 
eigin frumkvæði  □ □ □ □ □ □ 

 
 
 

VII. Umræður um áfallastjórnun 
 
 

16. Er mikilvægt fyrir þig og/eða starfsmenn að: (Merktu aðeins í einn reit við 

hverja staðhæfingu)  

 
Mjög 

mikilvægt 
Frekar 

mikilvægt 
Hvorki 

né 
Frekar 

lítilvægt 
Mjög 

lítilvægt 

Á 
ekki 
við 

a) Að fara á námskeið um 
upplýsingamiðlun □ □ □ □ □ □ 

b) Að fara á námskeið eða 
ráðstefnu um áfallastjórnun □ □ □ □ □ □ 

c) Að fá ráðgjafa frá 
almannatengslafyrirtæki í 
heimsókn á vinnustaðinn 

□ □ □ □ □ □ 

 
 

17. Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi staðhæfingu? 

Nauðsynlegt er að auka umræðu um áfallastjórnun á Íslandi  

□ Mjög sammála 

□ Frekar sammála 

□ Hvorki né 

□ Frekar ósammála 

□ Mjög ósammála 
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VIII. Fyrirtæki 
 
 

18. Í hvaða atvinnugrein er fyrirtækið? 

□ Landbúnaður og fiskveiðar 

□ Iðnaður 

□ Byggingastarfsemi og mannvirkjagerð 

□ Verslun 

□ Hótel- og veitingahúsarekstur 

□ Samgöngur og flutningar 

□ Peningastofnanir, fjármálaþjónusta, vátryggingafélög og lífeyrissjóðir 

□ Önnur þjónusta 

 
 

19. Fyrirtækið er staðsett  

□ Á höfuðborgarsvæðinu 

□ Á landsbyggðinni 

 
 

20. Hvað eru starfsmenn margir í fyrirtækinu? 

□ 301 eða fleiri starfsmenn 

□ 101-300 starfsmenn 

□ 51-100 starfsmenn 

□ 11-50 starfsmenn 

□ 10 eða færri starfsmenn 

 
 

21. Er starfandi starfsmannastjóri (eða mannauðsstjóri) í fyrirtækinu? 

□ Já 

□ Veit ekki 

□ Nei 

 
 

22. Er starfandi upplýsingafulltrúi (eða almannatengill) í fyrirtækinu? 

□ Já 

□ Veit ekki 

□ Nei 
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IX. Bakgrunnur 
 

23. Hvert er starfsheiti þitt í fyrirtækinu?  

□ Fjármálastjóri 

□ Framkvæmdastjóri 

□ Mannauðsstjóri 

□ Markaðsstjóri 

□ Upplýsingafulltrúi 

□ Annað, hvaða: __________________________ 

 
 

24. Hver er starfsaldur þinn í fyrirtækinu?  

□ 2 ára eða minna 

□ 3 til 5 ár 

□ 6 til 10 ár 

□ 11 til 15 ár 

□ 15 ár eða meira 

 
 

25. Hvað ert þú gamall/gömul?  

□ 29 ára eða yngri 

□ 30 til 39 ára 

□ 40 til 49 ára 

□ 50 til 59 ára 

□ 60 ára eða eldri 

 
 

26. Hvert er hæsta menntunarstig þitt?  

□ Grunnskólapróf 

□ Óklárað háskólapróf  

□ Háskólapróf  

□ Masterspróf  

□ Doktorspróf 

 

 
Kærar þakkir fyrir þátttökuna! 
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