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Útdráttur 

Í þessu lokaverkefni eru fræði krísustjórnunar skoðuð og vísbendinga leitað um hvort lítil og 

meðalstór einkafyrirtæki eru undirbúin fyrir krísur. Í fyrri hluta eru helstu hugtökum gerð skil, 

ásamt því að rýna í fræðin og kenningar á sviði krísa, krísustjórnunar og krísuáætlanagerða í 

rekstri fyrirtækja. Sérstök áhersla er lögð á lítil og meðalstór fyrirtæki og því varpað fram hvort 

innleiðing krísustjórnunar ætti að vera hluti af samfélagslegri ábyrgð þeirra. Þá er fjallað um 

nokkrar fyrri rannsóknir á þessu sviði sem unnar hafa verið bæði hér á landi og erlendis. Í síðari 

hluta er farið í framkvæmd og niðurstöður megindlegrar rannsóknar. Með rannsókninni er 

leitast við að kanna hvar lítil og meðalstór íslensk einkafyrirtæki standa þegar kemur að 

undirbúningi fyrir krísur, stöðu krísustjórnunar og skráðra krísuáætlana. Eftirfarandi 

rannsóknarspurning er lögð til grundvallar: Eru lítil og meðalstór íslensk einkafyrirtæki 

undirbúin fyrir krísur? 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 23 stjórnendur íslenskra einkafyrirtækja. Rúmur helmingur 

fyrirtækja sem svarað var fyrir hafa þurft að kljást við krísu á undanförnum árum. Þó hefur 

einungis um fjórðungur fyrirtækja innleitt krísuáætlun. 

Að lokum er fræðileg umfjöllun og kenningar bornar saman við niðurstöður rannsóknar. Ein 

meginniðurstaða rannsakanda er að ef horft er á svörun rannsóknar út frá leiðbeiningum 

krísustjórnunarfræða standa fyrirtækin ekki vel að vígi.   
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Abstract 

This project reviews the science behind crisis management and how, or if, small to medium-

large private enterprises are prepared for crises. In the first part of this essay the nomenclature, 

sciences and theories in the field of crisis, crisis management and crisis risk management will 

be reviewed with emphasis on small and medium-large enterprises. The idea of whether 

introducing crisis management should be their social duty and responsibility is also discussed. 

Prior research and studies are reviewed, both those who have been conducted locally in Iceland, 

along with internationally acclaimed studies. The second part covers the quantitative research 

done as part of the thesis, where the results are discussed and their meaning speculated on. The 

aim of the study was to review how small to medium-large private enterprises are currently 

equipped to handle crises and availability of crises plans and management. The following thesis 

question was used for the study: Are small and medium sized Icelandic private enterprises 

prepared for crises? 

 The subject was the management of 23 Icelandic private enterprises. Roughly half of 

the enterprises that responded have already dealt with crises in recent years, while only a quarter 

of them had introduced crises strategy plans. The summary then reviews the prior academic 

papers and theories, and compares the research results. The author’s main conclusion is that 

judging by the results of the research, most of the enterprises are insufficiently prepared for a 

crisis.  
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Formáli 

Lokaverkefni þetta er til BA-gráðu í Miðlun og almannatengslum við félagsvísinda- og 

lagadeild Háskólans á Bifröst. Verkefnið var unnið á haustmánuðum ársins 2017 og er til 14 

ECTS eininga.  

 

Leiðbeinandi er Ingibjörg Rósa Björnsdóttir og eru henni færðar bestu þakkir fyrir góðar 

ábendingar og aðhald við skrifin. Öðrum kennurum við Háskólann á Bifröst eru jafnframt 

færðar þakkir fyrir gagn og gaman í gegnum námið. Þátttakendur rannsóknar fá einnig hugheilar 

þakkir fyrir að gefa sér tíma til að svara spurningakönnuninni. Að lokum langar mig að þakka 

yndislegu börnunum mínum fyrir temmilega þolinmæði og að halda mér við efnið, alltaf! 

Líklega væri þessari námsgöngu ekki að ljúka ef ekki væri fyrir dóttur mína, Kolbrúnu. Hún er 

sjálfstæð, vel gefin og sérlega dugleg að aðstoða með litla bróður sinn, Ísak Darra. Foreldrum 

mínum kann ég einnig bestu þakkir fyrir aðstoð við heimilishaldið á vægum krísutímum. Svo 

vill svo til að ég á bestu vini í heimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kópavogur, 4. desember 2017 

María Magnúsdóttir 
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1.  Inngangur 

Þegar mannvirki eru reist þarf að huga að ýmiss konar málum og þykir sjálfsagt að gerðar séu 

fyrirbyggjandi ráðstafanir þegar kemur meðal annars að brunahættu, náttúruhamförum og 

þjófnaði. Jafnvel þó að við reiknum ekki með því að eldur blossi upp, að húsið hristist í sundur 

sökum jarðskjálfta eða að þjófar reyni að brjótast inn, þykir skynsamlegt að vera við öllu búinn 

og huga að því sem gerst gæti með fyrirbyggjandi aðgerðum. Á Íslandi eru eldvarnir æskilegar 

til að koma í veg fyrir bruna og tryggja viðeigandi viðbrögð við því ef eldur verður laus og 

veldur tjóni á húsnæði og innanstokksmunum og setur öryggi fólks í hættu. Innan flestra 

fyrirtækja eru eldvarnarnámskeið haldin reglulega þar sem starfsfólki er kennt á helstu verkfæri 

og þeim gert kunnugt um útgönguleiðir. Starfsfólki er einnig skylt að kynna sér öryggis- og 

viðbragðsáætlanir í því tilliti. En hvers vegna að huga að því að eitthvað svo ömurlegt sem 

húsbruni gæti hent? Hvers vegna að leiða hugann að því neikvæða sem gæti komið fyrir? 

Þegar einstaklingar stofna fyrirtæki er ferlið oft ekki svo frábrugðið því að reisa mannvirki að 

vissu leyti. Stofnendur og stjórnendur gefa sér tíma til að vinna í og kosta allskyns áætlanir til 

að búa sig undir reksturinn og ganga úr skugga um að hann geti gengið með ákjósanlegum 

hætti. Í takt við breytingar á rekstrinum eða umhverfinu eru áætlanirnar svo gjarnan uppfærðar 

og lagfærðar. Í seinni tíð er algengara að stjórnendur tileinki sér gerð krísuáætlana, sem einnig 

eru nefndar áfallaáætlanir. Þá leggja stjórnendur sig fram við að bera kennsl á mögulegar hættur 

sem reksturinn gæti á einhverjum tímapunkti staðið frammi fyrir og skrá niður æskileg viðbrögð 

við ólíkum aðstæðum. Ekki eru þó allir sammála um nauðsyn slíkra áætlana og kjósa frekar að 

bregðast við áföllum jafnóðum og þau dynja yfir. 

 

Megináhersla og markmið verkefnisins er tvíþætt. Í fyrri hluta eru helstu hugtökum gerð skil, 

fræði og kenningar krísustjórnunar skoðuð ásamt framkvæmd og tilgangi krísuáætlana. Áhersla 

er lögð á hvernig krísustjórnun fer fram, hver sinnir slíkri stjórnun og með hvaða hætti 

undirbúningur undir krísur fer fram samkvæmt kenningum og leiðbeiningum kennslubóka og 

rannsókna. Lítil og meðalstór fyrirtæki eru skoðuð sérstaklega í þessu tilliti og er því velt upp 

hvort undirbúningur undir krísur heyri undir samfélagslega ábyrgð fyrirtækja. Þá er greint frá 

nokkrum fyrri rannsóknum á þessu sviði, bæði íslenskum á sviði íslenskra fyrirtækja og 

erlendum rannsóknum á mörkuðum erlendis. 

Í síðari hluta er farið í framkvæmd og niðurstöður megindlegrar rannsóknar sem gerð var á 

íslenskum litlum og meðalstórum einkafyrirtækjum. Markmið rannsóknar er að kanna hvar lítil 
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og meðalstór íslensk einkafyrirtæki standa þegar kemur að undirbúningi undir krísur, 

krísustjórnun og skráðar krísuáætlanir.  

Eftirfarandi rannsóknarspurning hefur verið lögð til grundvallar: 

Eru lítil og meðalstór íslensk einkafyrirtæki undirbúin fyrir krísur? 

 

1.1 Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni og afmörkun efnis 

Rannsakandi hefur undanfarin rúm tvö ár stundað BA-nám við Háskólann á Bifröst á 

námsbrautinni Miðlun og almannatengsl. Eitt af skyldunámskeiðum á þeirri námsbraut ber 

nafnið Almannatengsl og krísustjórnun. Í þeim áfanga er fjallað um undirstöðuatriði 

almannatengsla og krísustjórnunar. Farið í tilurð og framkvæmd samskiptaáætlana og 

krísuáætlana í rekstri og æskileg viðbrögð þegar áföll dynja yfir eða flóknar aðstæður koma 

upp.  

  Þrátt fyrir rúmlega 16 ára reynslu í fjölbreyttum störfum íslenska vinnumarkaðarins var 

þetta í fyrsta sinn sem rannsakandi kynntist krísuáætlanagerð innan fyrirtækjareksturs. 

Krísustjórnun hafði rannsakandi þó lítillega kynnst, aðallega í gegnum neikvæðar fréttir 

fjölmiðla þar sem fjallað var um fyrirtæki eða skipulagsheildir, yfirleitt í eigu ríkis eða 

sveitarfélaga, sem nýttu sér þá þjónustu. Margar slíkar fréttir hafa gjarnan verið skrifaðar með 

þeim undirtóni að fyrirtæki eða þjónustuaðilar væru að reyna að stýra upplýsingum eða hylma 

yfir mistök. Einnig hafði rannsakandi heyrt fréttatengd viðtöl við sérfræðinga varðandi 

fjölbreytt fyrirtæki sem lent höfðu í orðsporstjóni í kjölfar krísu. Sérfræðingarnir áttu þá að 

meta hvort þeir teldu fyrirtækið eiga möguleika á að bæta það tjón sem orðið hafði. Í fréttum 

og fréttatengdum þáttum eru reglulega fréttir um krísur fyrirtækja og viðtöl við einstaklinga 

tengda viðskiptalífinu sem svara fyrir hin og þessi mistök og reyna að lágmarka skaða ýmissa 

atburða í tilraun til að lágmarka tjón, vernda orðspor og viðhalda viðskiptavild.  

 Að setja námsefnið í samhengi við rekstrarumhverfi íslenskra fyrirtækja þótti 

rannsakanda strax áhugavert. Ef til eru ferlar og fræði sem snúa með markvissum hætti að 

undirbúningi sem getur lágmarkað og jafnvel komið í veg fyrir dýrkeypt tjón, jafnvel breytt 

þeim í jákvætt tækifæri, hvers vegna er það þá ekki eitt af forgangsatriðum í rekstri fyrirtækja 

að innleiða slíkan undirbúning? Helstu ástæður sem rannsakandi gat ímyndað sér fyrir ákvörðun 

um að nýta sér ekki þess konar fræði voru að slíkt ferli væri of kostnaðarsamt, ekki nægilega 

kynnt rekstraraðilum og stjórnendum eða að árangur væri ekki nógu tryggur og því væri 

fjárfesting talin óskynsamleg. Rannsakandi dró þá ályktun að opinber fyrirtæki væru líklegri en 

þau einkareknu til að tileinka sér krísustjórnun og krísuáætlanir. Sú ályktun var dregin út frá 
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fréttum og fréttatengdu efni, ásamt þeirri hugmynd að einkafyrirtæki væru líklegri til að hafa 

ekki fjármagn til að fara í slíka innleiðingu. Það þarf þó ekki að eiga við rök að styðjast.  

Þegar kom að afmörkun rannsóknarinnar ákvað rannsakandi að skoða eingöngu lítil og 

meðalstór einkafyrirtæki á Íslandi. Fræðileg umfjöllun nær þó yfir margvísleg fyrirtæki af öllum 

stærðum sem bæði eru í eigu einkaaðila, hlutafélaga og hins opinbera. Ekki verður fjallað 

sérstaklega um persónulegar krísur þekktra einstaklinga eða annars konar krísur en þær sem 

tengjast rekstri fyrirtækja.  

 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Í fyrsta hluta ritgerðar hafa viðfangsefni verkefnis verið gerð skil, markmið tilgreint og 

rannsóknarspurning sett fram. Greint hefur verið frá ástæðu fyrir vali á efnistökum og helstu 

afmörkun. 

Bakgrunnur verkefnisins er dreginn fram í hluta tvö. Þar er fjallað er um helstu hugtök og 

fræðileg umræða lögð fram er snertir krísur, krísustjórnun, tengsl krísustjórnunar og 

almannatengsla, mikilvægi skipulags, stefnumótunar og gerð áætlana með áherslu á krísu- og 

viðbragðsáætlanir og krísuteymi. 

Þriðji hluti inniheldur umfjöllun um krísustjórnun og krísuáætlanir innan lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja.  

Í fjórða hluta eru nokkrar fyrri rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á Íslandi og erlendis 

skoðaðar og greint frá helstu niðurstöðum þeirra. 

Rannsóknin er kynnt í fimmta hluta og farið yfir aðferðafræði, tilurð spurninga, þátttakendur 

rannsóknar, öflun og greiningu gagna og réttmæti og áreiðanleiki metin.  

Í sjötta hluta eru rannsóknarniðurstöður kynntar í myndum og máli. Markmið myndrænnar 

framsetningar er að gera niðurstöðurnar skýrar og auðskiljanlegar. Fyrir neðan hverja mynd eru 

tölfræðiupplýsingar til glöggvunar. 

Sjöundi hluti inniheldur samantekt og ályktanir. Þar eru niðurstöður rannsóknar dregnar saman 

og settar í samhengi við umfjöllun fræðihlutans. Rannsóknarspurningu er svarað í þessum hluta.  

Í áttunda hluta má finna lokaorð. Þar varpar rannsakandi fram hugleiðingum sínum ásamt 

hugmynd að verkefni fyrir hagsmunasamtök. 

Níundi hluti inniheldur heimildaskrá og í tíunda og síðasta hluta má finna viðauka. Í viðauka 

má finna spurningalista í heild sinni ásamt þeim spurningum og svörum sem ekki var greint frá 

í niðurstöðukafla. Þar eru einnig kynningarbréf og tölvupóstar sem send voru til þátttakenda 

rannsóknarinnar. 
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2. Hugtök og fræðileg umræða 

Forvitni, óvissa, nýjungagirni og þekkingarþorsti eru oft kveikjan að rannsóknum. Upprunaleg 

þekkingarleit sem leiðir til rannsóknar, sprettur af einhverju óleystu vandamáli eða ósvöruðum 

tilgátum sem rannsakandi hefur rekist á. Ítarleg heimildaleit, lestur og ígrundun er 

grundvallarforsenda góðrar rannsóknaráætlunar (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Við undirbúning og vinnslu þessa verkefnis hefur rannsakandi lesið og rýnt í margar 

fræðibækur, skýrslur, rannsóknir, fréttir, greinar og annað efni sem snýr að umfjöllunarefninu. 

Heimildir hafa ávallt verið skoðaðar með gagnrýnu hugarfari og gæði og áreiðanleiki metin 

samkvæmt viðurkenndum aðferðum. 

Við heimildaöflun tók rannsakandi eftir einni eldri grein sem enn í dag er oft vísað í. 

Þrátt fyrir að vera orðin 20 ára gömul, vísa fræðimenn og aðrir rannsakendur enn í greinina 

Managing the Unthinkable eftir Ian I. Mitroff, Christine M. Pearson, Judith A. Clair og Sarah 

Kovoor Misra. Greinin á því einnig erindi í fræðilega kafla þessa verkefnis. Af öðrum 

heimildum má nefna fræðibókina Crisis Management In The New Strategy Landscape eftir 

William Rick Crandall, John A. Parnell og John E. Spillan og The Handbook of Crisis 

Communication undir ritstjórn W. Timothy Coombs og Sherry J. Holladay. Sú síðarnefnda var 

notuð við kennslu áfangans Almannatengsl og krísustjórnun við Háskólann á Bifröst árið 2017. 

Einnig er vísað í stoðefni sem kennari áfangans árið 2016 benti okkur nemendum á, ásamt fleiri 

bókum bæði ætluðum til kennslu og upplýsinga. Í þessum hluta verkefnisins eru fræðin skoðuð 

og farið ítarlega í skilgreiningar á helstu hugtökum sem að rannsókninni snúa. 

 

1.1 Krísa 

Hugtakið krísa á upprunalega rætur að rekja til gríska orðsins krisis sem hefur ýmis 

merkingarsvið sem lúta að aðgreiningu, ákvörðun, dómi, úrslitum eða kjarna mála. Almenn 

merking orðsins í dag er aftur á móti straumhvörf eða aðstæður sem móta frekari þróun á 

ákveðnu sviði, til langs eða skamms tíma (Hjalti Hugason, 2012).  

Hugtakið er þó hægt að skilgreina á mismunandi vegu. Mörg fræðasvið nota hugtakið 

til að lýsa ólíkum aðstæðum eða ástandi. Má þar meðal annars nefna sálfræði, félagsfræði, 

hagfræði, stjórnmálafræði og stjórnunarfræði. Erfitt getur því reynst að skilgreina orðið á nógu 

víðtækan hátt til að það nái yfir ólíkar krísur innan misjafnra fræðigreina. Yfirleitt á hugtakið 

það þó sameiginlegt í notkun á hinum ýmsu sviðum og innan ólíkra aðstæðna að lýsa ástandi 

sem yfirleitt er ekki jákvætt á meðan á stendur. Þegar orðið „krísa“ er slegið upp í tölvutækri 
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gerð íslenskrar orðabókar á Snara.is er þýðing orðsins skilgreind sem „kreppa“ eða 

„persónulegir erfiðleikar með geðlægð og tilvistarvanda“. Í þessu verkefni verður þó fjallað um 

annars konar krísur en hugtakið hefur einnig verið notað í rekstri fyrirtækja yfir atvik eða 

atburði sem upp geta komið. 

 

Samkvæmt bandarísku orðabókinni Business Dictionary er skilgreining á krísu einhver 

atburður eða tímabil sem krefst mikilvægra ákvarðana. Mögulegar afleiðingar geta verið 

hörmulegar ef ekki er brugðist við með viðeigandi hætti (Business Dictionary, e.d.).  

Á vefsíðu Institute for Crisis Management (ICM) má finna í skilgreiningum á krísu að 

þær geta verið hvaða atburður, vandamál eða truflun sem kallar fram neikvæð viðbrögð og getur 

haft áhrif á orðspor, viðskipti eða fjárhagslegan styrk fyrirtækis. Þar kemur fram að krísur gerast 

yfirleitt skyndilega, krefjast skjótra og faglegra viðbragða, valda óöryggi og streitu og setja strik 

í reikning eðlilegrar frammistöðu eða framkvæmd starfseminnar. Þær geta ógnað orðspori, 

stigmagnast og haft varanleg áhrif á rekstur fyrirtækis (Institute for Crisis Management, e.d.).  

Rekstraraðilar fyrirtækja geta staðið frammi fyrir margvíslegum vandamálum sem í 

einhverjum tilfellum stigmagnast í krísur. Þar má nefna við vöruinnköllun, skemmdarverk á 

vörum, söluhindrun, fjandsamlega yfirtöku, tölvu- og tæknivandamál, ofbeldi og 

umhverfismengun svo einhver dæmi séu tekin (Pearson, Misra, Clair, & Mitroff, 1997). Sumar 

skilgreiningar fela í sér að mistök hafi verið gerð eða að fyrirtæki standi á dramatískum 

tímamótum. Aðrar áherslur eru á þörf á viðleitni stjórnunar utan venjulegra eða reglubundinna 

verkferla. Einnig leggja einhverjir sérfræðingar áherslu á streitu, ófullnægjandi stjórn, óvissu, 

brot á lögum eða siðferði eða misskilning. Krísa getur bæði verið einangraður atburður eða hluti 

af stærra mynstri í frammistöðu fyrirtækja. Það er þó mikilvægt að ofnota ekki orðið krísa, og 

nota það einungis um þær aðstæður sem krefjast mikillar athygli frá stjórnendum (Heath, 2010). 

 

Í besta falli eru afleiðingarnar ekki svo slæmar, þar sem fyrirtækið nær að halda rekstrinum 

ósködduðum, en í þeim verstu geta neikvæð áhrif haft úrslitaáhrif á framtíðarlífvænleika þeirra. 

Sumar krísur eru óhjákvæmilegar, sama hversu vel undirbúið fyrirtækið er. Varnaraðgerðir eða 

tilraunir til útrýmingar á krísum geta verið óraunhæfar eða jafnvel ónothæfar, en á sama tíma 

getur undirbúningur komið í veg fyrir aðrar krísur, eða stýrt þeim á skilvirkari hátt sem hægt er 

að draga lærdóm af (Pearson, Misra, Clair, & Mitroff, 1997). 

Áföll í fyrirtækjum geta verið af margvíslegum toga, en það má skipta þeim niður í tvo flokka. 

Annars vegar þá tegund krísa sem undir krauma og hins vegar þær óvæntu. Hinar fyrrnefndu 

stafa af alvarlegum viðskiptatengdum vandræðum. Slík vandamál eru oft ekki alkunna allra 
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starfsmanna í fyrirtækinu en geta leitt til neikvæðrar fjölmiðlaumfjöllunar verði þau gerð 

opinber. Dæmi um slíkar krísur eru slök afkoma fyrirtækis, framleiðslugalli, hópuppsagnir eða 

að fjölmiðlar komist á snoðir um ólögmætt eða siðlaust athæfi. Atburðum sem setja 

viðskiptahætti fyrirtækis í hættu er hægt að líkja við hjartaáfall. Slíkir atburðir dynja gjarnan 

yfir án nokkurs fyrirvara og eru líklegir til að vekja slíka athygli fjölmiðla að ef ekki er brugðist 

rétt við gætu þeir valdið fyrirtækinu og eigendum þess dýrkeyptu tjóni (Þóra Kristín Jónsdóttir, 

2001). 

Í skýrslu sem kom út árið 2016 er lögð fram heildstæð samantekt sem byggir á fjölda 

rannsókna á krísum, krísustjórnun, stefnumótun, skipulagi og rannsóknum á sviði 

almannatengsla og samskipta. Í þeirri skýrslu er krísa skilgreind sem óvæntur og truflandi 

atburður sem ekki fer framhjá stjórnendum og hagsmunaaðilum. Helstu fjögur einkenni krísu 

eru eftirfarandi: 

1. Uppspretta óvissu, röskunar og breytinga. 

2. Skaðlegur eða ógnandi atburður fyrir fyrirtæki og hagsmunaaðila sem gæti haft 

ólíkar kröfur og væntingar.  

3. Félagsleg ólga þar sem uppspretta krísu er hegðunarvandamál, fremur en 

ópersónulegir þættir hlutlægs umhverfis. 

4. Hluti af viðameiri ferlum, fremur en stakur atburður (Bundy, Pfarrer, Short, & 

Coombs, 2016). 

Alvarleiki og stærðargráða krísu geta verið margs konar, en sérfræðingar skipta þeim iðulega 

niður í flokka eftir líkindum og hættustigi. Þar sem krísur geta haft langvarandi afleiðingar er 

einnig algengt að greina rekstur niður í tímabil. Undirstaða slíkrar beinagrindar er eftirfarandi í 

þremur grunnþrepum: 

• Fyrir krísu. 

• Krísutími. 

• Eftirmálar krísu (Crandall, Parnell, & Spillan, 2010). 

Sérfræðingar hafa svo bætt við þessi grunnþrep til dæmis tímabilinu fyrir krísu þar sem leitast 

er við að koma auga á mögulegar krísur, og tímabilinu eftir krísu þar sem æskilegt er að draga 

lærdóm af krísunni. Þetta er gert til að stjórnendur eigi auðveldara með að staðsetja ástandið og 

vinna í krísunni út frá því (Crandall, Parnell, & Spillan, 2010).    

  Flestir sérfræðingar ítreka mikilvægi fyrstu 24 til 48 klst. á krísutíma og segja það 

tímabil hvað mikilvægast á krísutímabili (Crandall, Parnell, & Spillan, 2010). Eftirmálar krísu 
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snúa að upplýsingagjöf til hagsmunaaðila, eftirfylgni og lærdómi (Heath, 2010). Þó að þessar 

skilgreiningar séu fjarri því að vera tæmandi eiga þær það þó sameiginlegt að lýsa vandamálum 

sem geta leitt til neikvæðrar útkomu ef ekki er gripið inn í með viðeigandi hætti.  

  Í þessu verkefni mun rannsakandi leggja þá ráðandi merkingu í hugtakið krísu, að um 

sé að ræða ástand sem haft getur neikvæð áhrif á rekstur fyrirtækja eða væntingar 

hagsmunaaðila. Krísum getur ýmist verið hrundið af stað af einstaklingum, skipulagsformum, 

efnahagsaðstæðum, tækni eða náttúruhamförum (Crandall, Parnell, & Spillan, 2010). 

 

2.2 Krísa sem tækifæri 

Ýmsir þekktir ræðumenn hafa tekið kínverska táknið fyrir krísu sem dæmi í ræðum sínum víðs 

vegar um heim. Útbreiddur misskilningur um að hið kínverska tákn krísu standi fyrir bæði ógn 

og tækifæri hefur náð í ræður þekktra einstaklinga líkt og Al Gore, Condoleezza Rice og John 

F. Kennedy. Misskilningurinn var svo útbreiddur að hann náði til að mynda í vinsælu 

sjónvarpsþættina um Simpsons fjölskylduna. Í einum þættinum útskýrði Lisa Simpson fyrir 

föður sínum Homer Simpson, að hann gæti litið á björtu hliðarnar í því persónulega krísuástandi 

sem hann var að ganga í gegnum. Í því samhengi benti hún honum á að í Kína notuðu menn tvö 

tákn til að túlka krísu; vanda og tækifæri (Zimmer, 2007). 

Þetta er áhugaverður misskilningur í ljósi þess að margir krísusérfræðingar eru sammála 

um að krísa feli einmitt í sér hvoru tveggja; ógn sem glíma þarf við og tækifæri til uppbyggingar 

(Zimmer, 2007). 

 

Þó að ógn og tækifæri hljómi mögulega frekar sem óheppileg niðurstaða árangurslausrar 

krísustjórnunar fremur en skilgreining á einkennum krísu er þó einnig hægt að líta á krísu sem 

tækifæri til viðhorfsbreytinga og vaxtar. Nýir leiðtogar geta sprottið upp og lifi reksturinn 

krísuna af, gæti reynslan nýst til framtíðar þar sem fyrirtækið getur verið betur búið undir 

komandi vandamál eða hættumerki. Það er þó háð þeim lærdómi sem viðkomandi fyrirtæki 

dregur af atburðinum. Mörg fyrirtæki eru talin missa af því tækifæri sem felst í að greina, skrá 

og draga lærdóm af ástandinu (Heath, 2010). Hugmyndin um krísu sem tækifæri til að draga af 

lærdóm ætti að leiða til aukinnar getu til að koma auga á mögulegar hættur og um leið greina 

hentugar fyrirbyggjandi aðgerðir. Líti stjórnendur þó einungis á krísu sem ógn og vandamál, 

mun það takmarka magn upplýsinga og lærdóms sem hægt er að græða á slíku ástandi (Penrose, 

2000). Sannleikurinn er sá að í hverri krísu leynast fræin til að ná árangri, ásamt rót vandans. 

Kjarninn í krísustjórnun liggur einmitt í því að finna, rækta og vinna með þann árangur (Norman 
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R. Augustine, 1995). Eitt lykilatriða er að bíða ekki of lengi með að greina liðinn atburð. Sé 

það gert geta stjórnendur verið komnir á svokallað gleymskustig og þá er líklegra að fyrirtækið 

geri sömu mistök aftur í framtíðinni (Crandall, Parnell, & Spillan, 2010). 

Að þessu sögðu verður þó að teljast ólíklegt að framkvæmdastjórar sækist eftir með 

stefnumótuðum og skipulögðum hætti að framkalla krísu til ná fram betra skipulagi og 

tækifærum. Þó getur fyrirtæki verið í svo erfiðum aðstæðum að einungis krísa með viðeigandi 

árangursríkri stjórnun getur komið því til bjargar. Auðvitað er þó heillavænlegast að gera allt 

sem í valdi stendur til að koma í veg fyrir krísur og tileinka sér forvarnir til verndar fólki, 

eignum, fjármagni og orðspori fyrirtækja. Krísur eru sannarlega ógnir, en hvernig krísunni er 

stjórnað ákvarðar möguleikana á tækifærum (Heath, 2010). 

 

2.3 Krísuvaldar 

Krísuvaldar geta verið ólíkir og hætturnar leynst víða. Samfélög eru í stöðugri þróun og getur 

það að mörgu leyti haft áhrif á rekstur fyrirtækja. Um leið og fleiri möguleikar á krísum spretta 

upp, aukast einnig líkurnar á neikvæðum niðurstöðum á rekstur. Dr. W. Timothy Coombs, er 

margverðlaunaður heimspekingur og prófessor í samskiptadeild við Texas A&M háskólann í 

Bandaríkjunum. Hann hefur framkvæmt margar rannsóknir á krísum, samskiptum á 

krísutímum, samfélagslega ábyrgð fyrirtækja og orðsporsstjórnun svo eitthvað sé nefnt. Dr. 

Coombs heldur því fram að þörf á krísustjórnun hafi stigmagnast og muni sú þróun bara aukast 

í takt við tímann. Í tilraun til að útbúa einhvers konar ramma utan um krísuvalda setur hann upp 

þrjá flokka mögulegra atburða:  

 

1. Árásir. Árásir á fyrirtækið, til að mynda tölvuárásir, falsanir, sögusagnir og slúður, 

skemmdarverk á vörum, ofbeldi á vinnustað eða hryðjuverk. Algengt þema í krísum 

þessa flokks er að árásirnar koma að utan og herja á innri stoðir fyrirtækis. Það er þó 

ekki endilega svo, þar sem starfsmaður eða starfsmenn fyrirtækis geta tekið þátt í 

árásinni. 

2. Mistök. Þegar hlutirnir ganga illa. Til dæmis vegna vörugalla sem stafar af mistökum, 

missir lykilstarfsmanna, fyrirvaralaus slys, samgönguvandamál, ólíkar áherslur 

hagsmunaaðila eða þegar utanaðkomandi aðilar lögsækja fyrirtækið vegna mistaka. 

Oftast má rekja þessa tegund af krísum til vandamála innan fyrirtækisins eða mannlegra 

mistaka. 
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3. Skipulag. Þegar skipulagi er ábótavant og ekki er tekist á við yfirvofandi hættur vegna 

kæruleysis eða skipulagsleysis. Slíkt skipulagsleysi gæti leitt til slysa, lögsókna og 

lögbrota. Algengt þema í gegnum þess lags krísur er einhvers konar siðferðilegt brot 

eða þörf á betri stjórnun (Coombs, 2006). 

Coombs bætir við í annarri bók að fyrir hryðjuverkaárásina sem átti sér stað í Bandaríkjunum 

11. september árið 2001 hafi flest fyrirtæki einungis einbeitt sér að sínum rekstri og umhverfi 

án tillits til þess sem gæti gerst í kringum þau. Eftir árásina hafi hins vegar átt sér stað ákveðin 

vitundarvakning hjá stjórnendum um áhrif umhverfis, utanaðkomandi hættu og að rekstraraðilar 

fóru meira að líta til sambærilegra fyrirtækja (Coombs, 2015). 

 

Internetið getur einnig verið tvíeggja sverð þegar kemur að jákvæðum og neikvæðum 

afleiðingum fyrir rekstur fyrirtækja. Mörg fyrirtæki nota internetið meira í dag en nokkru sinni 

fyrr og hefur markaðsfólk gjarnan orð á því að ef fyrirtæki er ekki auðfinnanlegt á internetinu 

sé það ekki til.  

Internetið getur verið ein mest áberandi leið til samskipta, upplýsingagjafar, 

markaðssetningar og jafnvel beinna viðskipta. Á internetinu geta vandamálin verið af ýmsum 

toga og stærðargráðum, allt frá einstaka neikvæðri umfjöllun um vörur eða starfsemi 

fyrirtækisins, að skipulagðri árás aðila sem hafa hag af því að sverta orðspor fyrirtækisins. 

Slíkar árásir geta orðið að alvarlegum krísum, sem geta haft stórfelld áhrif á ímynd og orðspor 

(Soffía Kristín Þórðardóttir, 2015).  

Að innleiða notkun samfélagsmiðla í nafni fyrirtækis getur bæði verið gagnlegt og aukið 

á sýnileika starfsemi eða vöruúrvals. Sameinuðu þjóðirnar og Evrópusambandið hafa lýst því 

yfir að notkun samfélagsmiðla sé orðin viðurkennd leið til að ná fram markmiðum um aukna 

lýðræðisþátttöku fyrir almenning og neytendur á veraldarvefnum (Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

En samfélagsmiðlar hafa einnig aukið líkur á áður óþekktum krísum. Stjórnendur standa 

frammi fyrir þeirri staðreynd að krísumöguleikar, sérstaklega þeir sem áhrif geta haft á orðspor, 

hafa aukist gríðarlega með tilkomu samfélagsmiðla (Coombs, 2015). Í þessari eðlisbreytingu 

samskipta felst valddreifing sem erfitt er að miðstýra og oft eru margir starfsmenn orðnir að 

talsmönnum fyrirtækja og stofnana. Samskiptin í gegnum samfélagsmiðla þurfa að vera 

„lifandi“ og lýðræðisleg ef þau eiga að ná tilgangi sínum (Stjórnarráð Íslands, e.d.). Starfsmenn 

geta staðið frammi fyrir þeirri kröfu að hafa svör, sem ekki er hægt að mistúlka með neikvæðum 

hætti, á reiðum höndum við fyrirspurnum í gegnum slíka miðla. Samkvæmt rannsókn sem gerð 

var árið 2001 mátti rekja um 25% allra krísa bandarískra fyrirtækja að einhverju leyti til 
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internetsins. Í rannsókn sem Burson-Marsteller og Penn Schoen Berland gerðu árið 2011 töldu 

55% stjórnenda samfélagsmiðla hafa aukið á líkur á krísum (Coombs, 2015). 

Samfélagsmiðlar og spjallrásir á internetinu geta einnig nýst ósáttum viðskiptavinum 

eða samkeppnisaðilum til að skapa neikvæða umræðu um vörur eða þjónustu. Einstaklingar og 

hópar hafa til að mynda komið á fót sérstökum vefsíðum í þeim tilgangi að miðla neikvæðum 

upplýsingum um fyrirtæki. Mörg dæmi eru um slíkar síður erlendis og má til dæmis nefna 

vefsíðurnar www.allsateinsurancesucks.com og www.walmartwatch.com sem innihalda 

eingöngu neikvæðar fréttir, gagnrýni og yfirlýsingar um tiltekin fyrirtæki í þeim tilgangi að 

koma höggi á reksturinn (Crandall, Parnell, & Spillan, 2010).  

Fjárhagslegir og félagslegir þættir geta jafnframt verið krísuvaldar. Vextir, eða lækkun í virði 

landsframleiðslu, sveiflur í hagtölum sem og verðbólga geta reynst erfið fyrir mörg fyrirtæki. 

Einnig er hægt að nefna hækkun á orkuverði og heilsugæslukostnaði, sem geta valdið 

vandræðum fyrir fyrirtæki í mörgum atvinnugreinum. Sem dæmi um slíka krísu má nefna Ford 

og General Motors þegar bensínverðið hækkaði árið 2008 (The Economist, 2008). Af 

félagslegum erfiðleikum má nefna breytileg gildi samfélaga, hefðir og trúariðkun. Samfélagsleg 

gildi eru skoðanir sem borgarar hafa tilhneigingu til að fylgja (Crandall, Parnell, & Spillan, 

2010).   

  Það er því ljóst að í mörg horn þarf að líta þegar kemur að mögulegum krísuvöldum. 

Hætturnar geta leynst víða og er mikilvægt að vera við öllu búinn þar sem rekstrarmöguleikar 

gætu verið í húfi. 

 

2.4 Krísustjórnun 

„Hvers vegna að reikna með því að eitthvað slæmt gerist?“ hafa margir stjórnendur spurt sig 

þar til þeir lentu í krísu. Þetta er nefnilega ekki spurning um hvort, heldur hvenær og hvernig 

fyrirtæki mun takast á við einhvers konar krísu (Crandall, Parnell, & Spillan, 2010). 

 

Grunnnám og MBA nám í háskólum bjóða gjarnan upp á stök námskeið í krísustjórnun, 

sérstaklega í þverfaglegum greinum. Til eru ýmsar útfærslur á slíkum námskeiðum sem teygja 

sig inn á mörg fræðasvið. Ólíkar áherslur eru algengar og má þar nefna til dæmis krísusamskipti 

(e. crisis communications), áfallastjórnun (e. disaster management), fjármála krísustjórnun (e. 

financial crisis management) og hugbúnaðar krísustjórnun (e. computer crisis management). 

Stök námskeið geta verið hönnuð út frá niðurstöðum rannsókna á því sem upp á getur komið í 

raun innan hvaða sviðs sem er. Með tilliti til gagnrýninnar hugsunar þurfa nemendur að hugsa 

http://www.allsateinsurancesucks.com/
http://www.walmartwatch.com/


11 

 

skapandi um krísuvalda, afhjúpa undirliggjandi forsendur krísa, auðkenna alla hagsmunaaðila 

og finna bestu mögulegu leiðir til að takast á við flókin vandamál. Í framhaldinu eru oft útbúnar 

áætlanir og skýrslur (Shrivastava, Mitroff, & Alpaslan, 2012). Námsbraut í sérhæfingu í 

krísustjórnun finnst hvorki í grunnnámi né meistaranámi í íslenskum háskólum og því ekki hægt 

að útskrifast sem akademískur krísustjóri hér á landi. Þó er komið inn á krísustjórnun á 

námskeiðum ýmissa þverfaglegra brauta. Einnig er hægt að sækja stök námskeið í 

krísustjórnun.  

Háskólinn í Reykjavík hefur til að mynda boðið upp á námskeið í krísustjórnun í Opna 

háskólanum. Opni háskólinn býður upp á símenntun og endurmenntun fyrir sérfræðinga og 

stjórnendur í atvinnulífinu undir yfirskriftinni að bæta árangur í starfi og efla persónulega færni 

(Opni háskólinn, 2017). Innan þeirra fyrirtækja sem tileinka sér faglega krísustjórnun helst hún 

gjarnan í hendur annars fags eða stöðugildis líkt og mannauðsstjórnunar, almannatengsla eða 

breytingastjórnunar. Þetta endurspeglast í námskeiðum í krísustjórnun innan Opna háskólans 

þar sem námskeiðin eru ýmist á sviði stjórnunar og stefnumótunar, mannauðsstjórnunar, 

almannatengsla, breytingastjórnunar og stafrænnar markaðssetningar og viðskipta á netinu 

(Opni háskólinn, 2017).   

Dokkan, sem samkvæmt heimasíðu sinni er vöruhús þekkingar og tengsla, með fjölmörg 

íslensk fyrirtæki í nokkurs konar áskrift, heldur reglulega námskeið og fundi tengda stjórnun 

og rekstri fyrirtækja á einn eða annan hátt. Dokkan hefur undanfarin ár boðið upp á námskeið 

við gerð krísuáætlana og orðsporsáhættumats (Andrés Jónsson, 2017).  

 

Árið 1986 gaf Steven Fink út áhrifaríka bók í krísustjórnun sem bar titilinn Krísustjórnun: Að 

skipuleggja hið óhjákvæmilega (e. Crisis Management: Plannig for the Inevitable). Bókin er 

talin hafa markað upphafið að krísustjórnun sem fagi. Í dag er úrval gagna, fræðibóka og 

rannsókna orðið talsvert og hefur þróast mikið. Krísustjórnun þróaðist ekki að tilefnislausu, 

heldur á rætur að rekja til misheppnaðrar stjórnunar og stjórnunaraðferða sem skiluðu 

hörmulegum afleiðingum (Heath, 2010). Þrátt fyrir vaxandi áhuga á mörgum sviðum 

krísustjórnunar benda aðrir sérfræðingar á að enn sé einungis verið að klóra í yfirborð skilnings 

okkar á krísum og krísustjórnun og hvetja til frekari athugunar á fræðilegum aðferðum (Pearson 

C. M., Roux-Dufort C., Clair J. A, 2007). Þar að auki hafa rannsóknir á þessu sviði verið 

gagnrýndar vegna skorts á fræðilega viðurkenndum rannsóknum. Niðurstöður eru í mörgum 

tilfellum fengnar út frá einstaka tilvikum eða dæmisögum nokkurra atburða. Þar að auki hefur 

verið gagnrýnt að vísindamenn þessa sviðs gefa gjarnan út skýrslur um málefnið án þess að 

byggja á verkum hver annars (e. silo effect). Þannig gætu þeir misst af möguleikunum á að 
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byggja upp þverfaglegt fræðasvið (Kahn, Barton, & Fellows, 2013). Krísustjórnun er gjarnan 

illa samþætt á milli námsbrauta og er farið eftir fjölmörgum ólíkum leiðbeiningum og 

ályktunum sem innihalda stundum ósamræmdar eða misvísandi upplýsingar (Bundy, Pfarrer, 

Short, & Coombs, 2016). Reikningsdæmið ætti að vera einfalt. Krísur geta kostað fyrirtæki 

gríðarlegt fjármagn og þar ætti að vera kominn hvati til að koma í veg fyrir, draga úr og bregðast 

við með sem skynsamlegustum hætti (Heath, 2010). Markmiðið er að lágmarka tjón á heilsu 

fólks, tap á fjármunum og tjón á öryggi fyrirtækis eða almennings. Annað markmið 

krísustjórnunar er að skipulagsheildir nái jafnvægi og geti viðhaldið hefðbundnum og 

æskilegum rekstri (Katrín Pálsdóttir og Kristinn Jón Bjarnason, 2009). Undir þetta tekur Dr. 

Coombs og ítrekar mikilvægi þess að vera vakandi fyrir nýjum hættumerkjum og endurmeta 

stöðu og áætlanagerð fyrirtækja reglulega. Árangursrík krísustjórnun, sem reglulega er 

endurskoðuð og endurmetin geti verndað líf, heilsu, umhverfi, dregið úr þeim tíma sem það 

tekur að ljúka krísutíma, komið í veg fyrir fjárhagslegt tap, takmarkað orðsporsskaða og sparað 

fjármagn. Coombs heldur því einnig fram í mörgum ritum sínum að krísustjórnun ætti að vera 

ein af grunnstoðum hverskyns reksturs og vera fléttuð í grunnstoðir fyrirtækja. Með tilkomu 

fleiri rannsókna er verðmæti slíkrar stjórnunar meiri en þegar vitundarvakningin um 

krísustjórnun hófst seint á áttunda áratugnum (Coombs, 2006). 

  

Samtök iðnaðarins efndu til opins félagsfundar árið 2001 sem var vel sóttur. Á fundinum hélt 

Áslaug Pálsdóttir ráðgjafi í almannatengslum erindi um mikilvægi krísustjórnunar og 

krísuáætlana. Hún fjallaði meðal annars um hversu dýrmæt skjót og fagmannleg viðbrögð væru 

á krísutíma. Áslaug sagði markmið krísustjórnunar vera að draga eins mikið úr áfalli og frekast 

væri unnt með því að bregðast skjótt og rétt við, standa vörð um orðspor fyrirtækja og að draga 

úr eignatjóni og röskunum á viðskiptum. Því fyrr sem brugðist væri við, því betra. Hún sagði 

vel ígrundaða viðbragðsáætlun mikilvægan þátt í viðskiptaáætlun og heildarstefnu fyrirtækja 

og að meta þyrfti hvaða þættir rekstursins væru viðkvæmir fyrir áföllum. Þau fyrirtæki sem hafa 

viðbragðsáætlun til taks standi betur að vígi er vanda ber að höndum. Áslaug fjallaði einnig um 

mikilvægi þess að koma á fót krísuteymi og að skipa talsmann eða upplýsingafulltrúa, enda 

batni vandamál ekki með tímanum væru þau hunsuð (Þóra Kristín Jónsdóttir, 2001). 

 

Krísustjórnun er, eins og áður hefur verið komið inn á, viðameiri en viðbrögð á tímamótum en 

stór hluti hennar snýst um forvarnir og undirbúning. Árangursrík krísustjórnun krefst þess að 

stjórnendur ekki einungis skilji uppsprettur mögulegra krísa, heldur geri nauðsynlega greiningu 

til auðkenningar á mögulegum vandamálum (Heath, 2010). Krísa hefst sjaldan á heiðskírum 
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himni og hafa nokkur viðvörunarmerki í mörgum tilfellum verið hunsuð eða stjórnendur ekki 

komið auga á þau fyrr en of seint. Margir stjórnendur eru með þá hugmynd að ekkert slæmt 

muni koma fyrir þeirra rekstur. Þeir eru í afneitum og reyna að ýta viðvörunarmerkjum á undan 

sér án þess að takast á við þau. Erfitt getur reynst að skilgreina alvarlegri hættur frá þeim sem 

hafa engin áhrif á reksturinn, en þó er ekki hægt að ítreka nægilega vel mikilvægi áhættumats, 

greininga og áætlanagerða (Crandall, Parnell, & Spillan, 2010). Sá liður ætti með réttu að fara 

fram í rólegu umhverfi áður en eiginleg krísa ríður yfir, með reglulegri og ítarlegri endurskoðun 

á skipulagsáhættu og auðkenningu þess sem gæti leitt til vandræða (Luecke, 2004).  

  Æfingar í æskilegum viðbrögðum við krísu eru mikilvægur liður í krísustjórnun en slíkar 

æfingar fara oft fram með raundæmum. Sjónrænt efni, svo sem myndskeið, geta einnig verið 

öflug til að læra að takast á við krísur og æfa viðbrögð. Þá er áætlunum, hugtökum og módelum 

beitt (Shrivastava, Mitroff, & Alpaslan, 2012). 

 

Líkön geta gefið góða innsýn í ferli krísa og krísustjórnunar og aukið skilning á þeim mikilvægu 

viðbrögðum sem grípa ætti til. Skilgreiningar á sjálfri krísunni endurspegla ákjósanleg viðbrögð 

og áfanga. Mitroff (1994) kynnti til leiks fimm þrepa líkan í viðleitni sinni til að gera ferli 

krísustjórnunar skil (W. Timothy Coombs and Sherry J. Holladay, 2010). 

 

 

Mynd 1. Fimm þrepa skilgreining Mitroff á krísum og krísustjórnun 

 

Við innleiðingu krísustjórnunar þarf í einhverjum tilfellum að taka fyrirtækjamenningu í gegn 

en hún getur spilað stórt hlutverk. Krísutími er gjarnan ný aðstæða þar sem engin nákvæm 

fyrirfram tilbúin svör eru til staðar. Jafnvel fyrirtæki sem hafa þróaða krísuáætlun geta ekki 

verið fullkomlega undirbúin fyrir hverskyns krísur. Þá spilar fyrirtækjamenning og menning 

öryggis og áreiðanleika inn í krísuviðbrögðin. Hvort áhersla muni verða lögð á að hámarka 

hluthafaviðskipti eða draga úr tapi hagsmunaaðila, er venjan sú að taka ábyrgð á misgjörðum 
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eða öðrum kennt um. Er vandamálum gjarnan afneitað, er sendiboða slæmra tíðinda refsað eða 

hann verðlaunaður og fleira í þeim dúr (Shrivastava, Mitroff, & Alpaslan, 2012).  

Ekkert má vera óljóst þegar kemur að hlutverkaskiptingu starfsmanna í stærri krísum og 

allir þurfa að þekkja sitt hlutverk. Við ráðningu nýrra starfsmanna þarf að fara yfir þessa hluti 

og þeim gert ljóst hvert þeir eiga að leita við hinar ýmsu aðstæður. Einnig er mikilvægt að þeir 

þekki ábyrgð sína innan neyðar-, fjarskipta-, og viðskiptaáætlana (Vinch, 2017). 

Þó að allar skilgreiningar á krísustjórnun fari ekki endilega saman að öllu leyti, eiga þær 

þó nokkurn samhljóm. Meðal annars varðandi mikilvægi viðvarandi kerfisbundinnar viðleitni 

til þess að bera kennsl á og koma í veg fyrir hugsanlega áhættuþætti og að viðbrögð við krísum 

sem upp geta komið séu framkvæmd með það að markmiði að draga úr skaðsemi og áföllum. Í 

kjölfarið er svo æskilegt að draga lærdóm af ástandinu, rýna reglulega áætlanir og grípa til 

frekari þjálfunar. 

 

2.5 Krísustjórnun og almannatengsl 

Það nægir að fylgjast með fréttum til að staðfesta og sannreyna það að flest fyrirtæki geta átt 

von á því að upp blossi krísa sem skaðað getur ímynd eða valdið fjárhagslegu tjóni. Um þetta 

eru fjölmörg dæmi bæði hér á landi og erlendis. Krísur, áföll og annað sem aflaga fer hjá 

fyrirtækjum tekur allra jafna mikið pláss í fréttamiðlum og fréttatengdum þáttum. Fréttir af 

óvenjulegum atburðum eru gjarnan á forsíðum prentmiðla og aðalfréttatíma ljósvakamiðlanna 

(Katrín Pálsdóttir og Kristinn Jón Bjarnason, 2009).  

Almannatenglar eru sérfræðingar í samskiptum og ráðleggja einstaklingum og 

fyrirtækjum hvernig hagkvæmast er að koma skilaboðum á framfæri til almennings og 

hagsmunaaðila. Einn angi af slíkri þjónustu er krísustjórnun og samskipti við fjölmiðla á 

ögurstundum (Baskin, Aronoff, & Lattimore, 1997). 

Þegar óvæntir atburðir verða eru árangursrík boðskipti nauðsynlegur þáttur í 

árangursríkri krísustjórnun. Þá þurfa stjórnendur að vera reiðubúnir að horfast í augu við 

vandann og vera viðbúnir að svara; hvar, hverjir, hvernig, hvenær og hvers vegna. Við lifum á 

tímum hraðs upplýsingaflæðis og fylgst er mun betur með starfsemi fyrirtækja og stofnana en 

áður fyrr. Það fyrirtæki sem er vel undir erfiðar aðstæður búið, nýtur góðs af því þegar á reynir 

(Þóra Kristín Jónsdóttir, 2001). Nálgun fyrirtækja varðandi samskipti og upplýsingagjöf getur 

verið margvísleg. Sumir stjórnendur eru lokaðir og stanslaust í vörn sem getur virkað illa á 

fjölmiðlafólk. Slíkir stjórnendur eiga því á hættu að fá fjölmiðla upp á móti sér. Slíkt viðmót 

getur orðið til þess að fyrirtæki missir traust og trúverðugleika. Frumskilyrði árangursríkrar 
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stjórnunar í lýðræðislegum samfélögum, bæði í hversdagslegum kringumstæðum og þegar áföll 

dynja á, er að viðhalda trausti almennings og fjölmiðla (Ásthildur Elva Bernharðsdóttir, Lina 

Svedin, 2004). Velgengni byggir að miklu leyti á ímynd fyrirtækis en almenningsálitið er 

nátengt fjölmiðlaumfjöllun líðandi stundar. Sum fyrirtæki leitast við að eiga frumkvæði að því 

að sjá fyrir upplýsingum og eiga vinveitt samband við fjölmiðla. Slík fyrirtæki ráða einatt til 

sín almannatengil eða upplýsingafulltrúa til að sjá um upplýsingamál og samskipti (Baskin, 

Aronoff, & Lattimore, 1997).  

 

Þegar heimasíður og starfsemi íslenskra fyrirtækja sem sérhæfa sig í almannatengslum eru 

skoðaðar kemur í ljós að flest þeirra bjóða fram aðstoð og ráðgjöf í krísustjórnun og 

áfallasamskiptum. Einhver opinber dæmi eru um að fyrirtæki, skipulagsheildir, ráðuneyti, 

stjórnmálamenn og frambjóðendur hafi keypt slíka þjónustu frá utanaðkomandi ráðgjafa- og 

almannatengslafyrirtækjum.  

  Þar má nefna Lögregluna á höfuðborgarsvæðinu sem greitt hefur fyrir sérfræðiþjónustu 

á þessu sviði (Ægir Þór Eysteinsson, 2015). Samkvæmt heimildum Stundarinnar fékk embættið 

aðstoð og ráðgjöf á sviði krísustjórnunar og ímyndarfegrunar. Sami almannatengill og sinnti 

því starfi fyrir lögregluembættið hefur áður verið ráðinn til skipulagningar kosningabaráttu 

stjórnmálaflokks, aðstoðar stjórnmálamanni við að rétta sinn hlut í fjölmiðlum, gegnt starfi 

upplýsingafulltrúa innan ráðuneytis og verið aðstoðarmaður formanns stjórnmálaflokks 

(Jóhann Páll Jóhannsson, 2015). 

   

Fjölmiðlasamskipti voru snemma lykilatriði rannsókna á samskiptum í krísu. Sérfræðingar og 

fræðilegar rannsóknir hafa að einhverju leyti greint hvað talsmenn fyrirtækja ættu og ættu ekki 

að gera og segja á krísutímum. Sérfræðingar eru sammála um ýmis atriði sem þeir byggja á 

rannsóknum og fjölmörgum dæmisögum. Þar má nefna þegar stjórnandi reynir að forðast 

spurningar eða viðtal með því að neita að svara (e. „no comment“). Rannsóknir staðfesta að 

þegar almenningur heyrir stjórnanda eða talsmann svara spurningu með þeim orðum, veldur 

það neikvæðum viðbrögðum. Áhorfandi dregur þá upp neikvæða mynd af fyrirtæki svaranda 

og telur að fyrirtækið sé að hylma yfir eitthvað (Heath, 2010). Áslaug Pálsdóttir telur að 

stjórnendur ættu að hugsa sig um áður en þeir neita að svara fyrirspurnum fjölmiðlafólks. 

Skynsamlegt væri að leiða hugann að því fyrst hvort fréttamaðurinn gæti unnið fréttina án svara 

við spurningunum, sem í flestum tilfellum er raunin. Þá ætti að leiða hugann að því hvort ekki 

væri betra að koma sjónarmiðum fyrirtækisins á framfæri (mbl.is, 2002). Aðrar rannsóknir á 
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sviði samskiptaráðgjafar telja að traust augnsamband, örugg líkamsstaða og málrómur og fáir 

kækir séu líklegri til að auka trúverðugleika og traust almennings (Heath, 2010). 

 

Ýmiss konar frásagnir geta leitt til krísuástands þar sem krísustjórnunar er þörf. Orð geta verið 

tekin úr samhengi, sögð eða rituð án tillits til túlkunar, stjórnendum gerðar upp skoðanir og 

áfram mætti telja. Á grunni krísustjórnunar innan almannatengsla er ásamt öðru dregið úr líkum 

þess að fólk misstígi sig í samskiptum og möguleikar skoðaðir til að snúa vörn í sókn ef 

mannlegur breyskleiki gerir vart við sig. Það gæti til dæmis hent að sendandi fari mannavillt er 

hann sendir tölvupósta eða önnur skilaboð og viðkvæmar upplýsingar gætu lent í höndum 

rangra aðila. Flestir kannast við slík mistök enda algengt að slík atvik gerist annað slagið. Það 

er svo þegar slík mistök hafa átt sér stað sem reynir á hæfileika fólks til gera gott úr atvikinu í 

stað þess að gera illt verra (Cohn & Wolfe Íslandi, 2015). 

Fjölmiðlafólk leitar oft að öfgum og virðast hlutirnir oft á tíðum vera góðir eða slæmir 

í fjölmiðlum, þar sem fjallað er um hetjur eða illmenni. Krísustjórnun innan almannatengsla 

snýst um að hafa áhrif á hvorum megin fjölmiðlar staðsetja einstaklinga eða fyrirtæki og að 

forðast neikvæða athygli fjölmiðla með áherslu á samskiptamáta, upplýsingagjöf og 

áætlanagerðir (Heath, 2010). 

 

2.6 Skipulag, stefnumótun og áætlanir 

Rekstrarumhverfi fyrirtækja er síbreytilegt og standa stjórnendur fyrirtækja frammi fyrir nýjum 

verkefnum á degi hverjum. Samkeppni á alþjóðagrundvelli hefur breitt úr sér og viðskipti 

einkennast af meiri hraða en nokkru sinni fyrr. Neysla hefur stóraukist og líftími vöru er styttri 

en áður.  

  Þróunin hefur leitt til sífellt flóknara umhverfis fyrir fyrirtæki, á sama tíma og kröfur 

um gæði og þjónustu hafa stóraukist. Það er því grundvallaratriði að fyrirtæki hafi gott skipulag 

(Runólfur Smári Steinþórsson, Marteinn Þór Arnar, Sigurður Arnar Jónsson, 1995). Fyrirtæki 

eru hópur fólks sem vinnur hvert með sínum skipulagða hætti að þeim verkefnum sem það 

sinnir (Runólfur Smári Steinþórsson, 2007). Skipulag fyrirtækis segir til um það fyrirkomulag 

og aðferðir sem notuð eru til að gera ætlunarverk þess að veruleika. Skipulagið er jafnframt 

umgjörð um ferli ákvarðanatöku, upplýsingavinnslu og boðmiðlunar innan fyrirtækisins. 

Skipulagið er þannig í raun tæknilegt og félagslegt tengslanet sem fyrirtækið þarf til að geta 

starfað (Runólfur Smári Steinþórsson, Marteinn Þór Arnar, Sigurður Arnar Jónsson, 1995).  
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Stefnumótun/stefnumörkun er ferli þar sem fyrirtæki leitast við að setja fram áætlun og stefnu 

um hvernig breytingum frá núverandi ástandi skuli náð fram og hver sé æskileg eða viðunandi 

staða eftir tilsettan tíma. Þetta er viðamikill þáttur í allri starfsemi hins opinbera (Stjórnarráð 

Íslands, 2013). Í áætlunum er gerð greining á núverandi stöðu, markmið og stefnur tilgreindar, 

framkvæmda- og fjárhagsáætlanir skilgreindar, ásamt skilgreiningu á því með hvaða hætti 

eftirliti með aðgerðum verður háttað. Slíkar áætlanir byggjast bæði á langtíma- og 

stefnumarkandi áætlun fyrirtækisins (Þórhallur Guðlaugsson, 2016). Það ætti þó ekki að koma 

á óvart ef einhverjir stjórnendur eða starfsmenn væru spurðir út í þróun áætlana fyrirtækis sem 

þeir starfa fyrir að lítið yrði um svör. Í mörgum fyrirtækjum hafa áætlanir legið ósnertar og 

óuppfærðar síðan áður en flestir starfsmenn voru ráðnir til starfa (Beqiri, 2014). 

  Mikilvægi þess að stjórnendur fyrirtækja komi sér saman um stefnumótun og leggi fram 

skýra og markvissa stefnu er óumdeilanlegt. Slík áætlun er framkvæmd með greiningu á bæði 

innra og ytra umhverfi fyrirtækisins. Innri greining snýr að því að skoða og leggja mat á innviði 

(auðlindir og færni) fyrirtækisins með það að markmiði að skilgreina styrk- og veikleika. 

Auðlindum og færni má skipta í fjóra flokka: Fjárhagslegar auðlindir, efnislegar auðlindir, 

mannauð og skipulagsauð (Friðrik Eysteinsson, 2009). Mikilvægt er að skilgreina stefnu, 

markmið og takmörk í innri greiningu (Bjarndís Fjóla Jónsdóttir, 2012). 

Þegar framkvæmd er ytri greining er horft á fyrirtækið utan frá og inn (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2007). Í ytri greiningu eru tækifæri og ógnir í ytra umhverfi greind með ítarlegum 

hætti. Þar er markaður starfsemi fyrirtækisins skoðaður ásamt samkeppni, efnahagsumhverfi og 

öðrum umhverfisþáttum sem hafa áhrif á starfsemi fyrirtækisins. Markaðsstarfsfólk getur í 

mörgum tilvikum ekki haft áhrif á ytri umhverfisþætti og þarf því að skilgreina stefnu sem 

gengur út á að forðast ógnanir og nýta tækifærin (Þórhallur Guðlaugsson, 2016). Algengt er að 

notast við svokallaða SVÓT greiningu í ferli sem þessu, en SVÓT stendur fyrir styrkleika, 

veikleika, ógnanir og tækifæri (Bjarndís Fjóla Jónsdóttir, 2012).  

 

Starfsemi sérhvers fyrirtækis stefnir ávallt í einhverja átt og stefna er því alltaf til staðar í 

fyrirtækjum óháð því hvernig hún er fengin fram, skráð eða vistuð. Að huga að, vinna með og 

vinna í samræmi við stefnu fyrirtækis er verkefni sem aldrei verður klárað. Allt sem tengist 

stefnu eða áætlunum er þannig bæði óhjákvæmilegt og viðvarandi verkefni eigenda, stjórnenda 

og starfsmanna (Runólfur Smári Steinþórsson, 2007). Krísu- og áfallastjórnun er samtvinnuð 

stefnumiðaðri stjórnun og skipulagi. Þó að krísustjórnun og krísuáætlanir séu ólík fyrirbæri er 

krísuáætlun mjög mikilvægur hluti krísustjórnunar (Coombs, 2006). 
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2.7 Krísu- og viðbragðsáætlanir 

Lífvænleiki fyrirtækja byggist á fáu öðru en stefnumörkun og áætlunum. Allar viðskiptatengdar 

áætlanir sem fjalla um mikilvæg málefni á ólíkum hagnýtum sviðum en takast ekki á við 

krísustjórnun eru stórgallaðar (Shrivastava, Mitroff, & Alpaslan, 2012). Stefnumótandi 

áætlunargerð í krísustjórnun snýst um að koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum krísa með 

skipulögðum hætti ef forvarnir duga ekki til. Þær gætu innihaldið kerfi til að bera kennsl á 

mögulegar krísur, auðkenningu á áhrifum á ákveðna hópa og viðskiptavini og verklagsreglur 

til að fylgja á krísutímabili (Penrose, 2000).  

Að meta hættur og varnarleysi í stefnumótandi ákvarðanatökuferli er lykillinn að því að sjá 

og koma í veg fyrir krísur. Áður en slík áætlun er sett upp er mikilvægt að fara í alhliða 

greiningu á innra og ytra starfi fyrirtækis. Mikilvægt er að nota sambærilegar greiningar til að 

meta hættuástand, en krísuáætlun ætti einnig að byggjast á kerfisbundinni alhliða greiningu á 

innri eiginleikum og utanaðkomandi þáttum. Samkvæmt bókinni Crisis Management in the 

New Strategy Landscape eru skrefin eftirfarandi: 

 

• Í fyrstu þarf að kanna þær uppsprettur krísa sem gætu átt sér stað í ytra umhverfi 

fyrirtækis. Dæmi um slíkar ógnir gætu verið vírusar í hugbúnaði og mikilvægi 

viðeigandi ráðstafana líkt og uppfærsla vírusvarna.  

• Næst ætti að fjalla um þá veikleika innan fyrirtækis sem leitt gætu til krísu. Sem dæmi 

má nefna ef starfsfólk hefur ekki hlotið næga þjálfun. Það gæti orsakað vinnuslys eða 

neikvæð viðbrögð viðskiptavina. Önnur dæmi geta verið vafasamar eða umdeilanlegar 

auglýsingar sem leitt gætu til málaferla, aldur búnaðar og verkfæra og fleira af þeim 

toga. 

• Í næsta skrefi þarf að rýna þróanir og áætlanir mismunandi stiga allra deilda. Stefna sem 

leggur áherslu á alþjóðlega útrás gæti skapað meiri hættu á krísu en stefna með innlenda 

markaðsstefnu.  

• Að lokum þarf að fara í alhliða stefnumörkun og aðgerðir til að koma í veg fyrir 

óæskilegar eða óvæntar niðurstöður sem koma frá framkvæmd áætlana. Eftir að 

greining hefur verið framkvæmd ætti stjórnandi stefnumótunar að hefja gerð 

krísuáætlunar (Crandall, Parnell, & Spillan, 2010). 
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Í krísu- og viðbragðsáætlanir eru skráðir helstu ferlar og verkfæri til að glíma við margs konar 

krísur. Þær halda gjarnan utan um upplýsingar um skipan krísuteymis og áætlanir um þjálfun, 

þróun samskiptaáætlana og stefnumótun til endurmats og endurskoðunar á áætluninni sjálfri. 

Slík alhliða áætlun ætti að vera unnin sem samstarf allra stiga stjórnunarinnar og ná til allra 

sviða fyrirtækis (Penrose, 2000). Allar mögulegar aðstæður ættu að vera hluti af greiningunni. 

Í krísuáætluninni ætti svo að leggja fram almennar leiðbeiningar um æskileg viðbrögð 

starfsmanna við krísum og ákjósanleg viðbrögð stjórnenda (Crandall, Parnell, & Spillan, 2010). 

  Uppsetning krísuáætlunar getur verið margvísleg en algengasta uppsetningin er í formi 

útprentaðs heftis. Á forsíðunni eru upplýsingar um fyrirtæki og logo, dagsetning og lagalegur 

fyrirvari. Því næst er efnisyfirlit, þó að bókin ætti ekki að vera margar blaðsíður er mikilvægt 

að hægt sé að fletta upp ákveðnum atriðum með fljótlegum hætti. Því næst ætti bókin að 

innihalda lista með meðlimum krísuteymis og helstu upplýsingum líkt og starfstitlum, 

símanúmerum og tölvupóstföngum. Ljóst þarf að vera hvar hægt er að halda neyðarfundi á 

ögurstundu þar sem helstu stjórnendur koma þá saman og leggja á ráðin. Því næst kemur sjálf 

krísuáætlunin með skref fyrir skref leiðbeiningum um æskileg viðbrögð við ólíkum atvikum. 

Ítarleiki krísuáætlunar er breytilegur eftir stærð fyrirtækis. Sum fyrirtæki kjósa að halda 

áætluninni einungis meðal meðlima krísuteymis eða stjórnenda fyrirtækisins. Aðrir dreifa henni 

til eigenda, stjórnenda og allra helstu hagsmunaaðila. Aðrir kjósa að dreifa henni til allra 

starfsmanna (Crandall, Parnell, & Spillan, 2010). Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra hefur 

gefið út fjölda áætlana, bæklinga og upplýsingarita sem hægt er að nálgast í tölvutæku formi í 

gegnum vefsíðu þeirra. Þar má meðal annars nálgast sniðmát viðbragðsáætlunar fyrir 

heilbrigðisstofnanir, beinagrind vinnulags viðbragðsáætlana og fleira sem tengist starfsemi 

almannavarna (Almannavarnadeild ríkislögreglustjóra, e.d.). 

 

Mikilvægt er að rýna áætlunina með reglulegu millibili á fyrirfram ákveðnum fundartímum 

meðlima krísuteymis. Einnig er mikilvægt að uppfæra krísuáætlunina ef breytingar verða í 

fyrirtækinu (Katrín Pálsdóttir og Kristinn Jón Bjarnason, 2009). Æfingar á krísuáætluninni eru 

mikilvægar og ætti slík þjálfun að fara fram í fundarsal þar sem starfsmenn eru æfðir í hvernig 

þeir ættu að bregðast við tilteknum krísum. Skrifleg verkefni, sem og verklegar æfingar eru 

æskileg. Bæði er nauðsynlegt að þjálfa alla meðlimi krísuteymis og einnig almenna starfsmenn 

(Crandall, Parnell, & Spillan, 2010). Algengasta dæmið um þess lags þjálfun hér á landi eru 

eldvarnaæfingarnar, en nauðsynlegt er að æfa viðbrögð við fleiri áhættuatriðum samkvæmt 

kennsluefni í krísustjórnun.   
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  Áætlun sem ekki hefur verið prófuð af starfsfólki getur reynst gagnslaus á ögurstundu 

(Katrín Pálsdóttir og Kristinn Jón Bjarnason, 2009). 

 

Krísuáætlun er ferli sem lýsir viðbrögðum við allskyns atburðum sem geta skaðað eða skemmt 

ímynd og ásýnd fyrirtækja eða vörumerkja þannig að fjárhagslegt tjón hljótist af (Argenti, P.A., 

2007). Góð krísu- og viðbragðsáætlun er besta vörnin gegn áföllum. Hún er, ásamt öðru, 

samskiptatæki fyrirtækisins við hlutaðeigendur s.s. viðskiptavini, starfsmenn, fjárfesta og 

fjölmiðla. Sé rétt að málum staðið getur óvæntur atburður veitt tækifæri til að sýna styrk sinn 

og koma starfsemi sinni og markmiðum á framfæri (Þóra Kristín Jónsdóttir, 2001). 

Þó að krísuáætlun sé mikilvæg getur óljóst eðli krísa þó gert áætlanagerð erfiða. Fyrirtæki geta 

lent í því á viðkvæmum tímum að krísu- og viðbragðsáætlunin sé ekki eins gagnleg og vonir 

stóðu til. Þó eru viðurlögin við því að vera algjörlega óundirbúinn alloft enn skelfilegri 

(Penrose, 2000). 

 

2.8 Krísuteymi 

Æ algengara er að fyrirtæki skipi sérstök krísuteymi innan fyrirtækja til að sjá um krísustjórnun. 

Slík teymi takast á við aðstæður sem einkennast af mikilli áhættu, tímaþrýstingi og óvissu og 

verða meðlimir að vera færir um að laga sig að ólíkum kringumstæðum. Yfirleitt fer slíkt teymi 

saman í undirbúning og áætlanagerð og skipar svo í hlutverk innan teymis (Jobidon, o.fl., 2016).

 Í grein Pearson, Misra, Clair og Mitroff ályktuðu þau að flest krísuteymi stærri 

fyrirtækja samanstæðu af sex til tíu yfirstjórnendum. Þar á meðal væri yfirleitt forstjóri, 

fjármálastjóri, almannatengill eða upplýsingafulltrúi, lögfræðingur og heilbrigðis- eða 

öryggisráðgjafi. Allir meðlimir ættu að hafa vald og virðingu svo að úthlutun ábyrgðar á 

stefnumótun, stefnu og framkvæmdum væri ekki bundin af pólitískum eða öðrum hagsmunum 

innan fyrirtækisins. Krísuteymið þyrfti svo þjálfun og æfingar þar sem krísur væru settar á svið 

til að bera kennsl á æskileg viðbrögð og lausnir (Pearson, Misra, Clair, & Mitroff, 1997). 

Krísuáætlanir og krísuteymi koma að litlu gagni ef aldrei eru settir á svið atburðir og látið reyna 

á viðbrögðin (Norman R. Augustine, 1995). 

 

Krísuteymi hér á landi eru einnig kölluð áfallaráð og má meðal annars finna í mörgum skólum 

og opinberum stofnunum. Sem dæmi má nefna Húsaskóla, en samkvæmt heimasíðu skólans er 

hlutverk áfallaráðsins eftirfarandi: 

• Að hlúa að nemendum og starfsfólki við áfall. 
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• Gera áætlun um viðbrögð og skipulagningu við áföllum og kynna fyrir öðru starfsfólki. 

• Hefja ákveðið verkferli og aðhlynningu við áföll eða válega atburði. Til dæmis má nefna 

slys á nemendum eða starfsfólki, andlát nemenda eða starfsfólks, eldsvoða eða 

náttúruhamfarir. 

• Standa að fræðslu um viðbrögð nemenda við áföllum. 

• Kynna foreldrum mikilvægi þess að láta skólastjórnendur vita ef breytingar verða á 

högum nemenda, svo sem alvarleg veikindi, andlát eða annað sem áhrif gæti haft á líðan 

þeirra. 

Í áfallaráði Húsaskóla veturinn 2017 – 2018 sitja skólastjóri, hjúkrunarfræðingur, ráðgjafi, 

skólasálfræðingur og skólaritari. Þar að auki er kallaður til sá sem næstur stendur málinu hverju 

sinni (Húsaskóli, 2016). 

 

Að vera meðlimur í krísuteymi er mikil ábyrgðarstaða. Krísuteymi ætti að funda með reglulegu 

millibili, læra af krísum sem hafa orðið innan annarra sambærilegra stofnana, greina ítarlega og 

fjalla um krísur sem hent hafa á vinnustaðnum og gangast undir þjálfun og æfingar við 

raundæmum. Að auki ætti teymið að rýna áætlun fyrirtækisins að minnsta kosti árlega með allar 

mögulegar og ólíkar verstu aðstæður sem upp geta komið í huga (Shrivastava, Mitroff, & 

Alpaslan, 2012). 

Skilvirk samskipti eru gríðarlega mikilvæg hjá fyrirtækjum í krísu. Mikilvægt getur 

reynst að setja á fót sérstakar samskiptareglur, velja og þjálfa sérstakan talsmann fyrirtækisins 

bæði út á við og til annarra starfsmanna, skilgreina markhópa og lykilskilaboð og ákveða hvaða 

samskiptaaðferð er hentugust áður en krísan skellur á. Fræðimenn og rannsakendur eru 

sammála um að fyrirtæki sem hafa skipað og starfrækt krísuteymi séu mun betur í stakk búin 

til að takast á við krísu heldur en þau fyrirtæki sem treysta á einn einstakling, í flestum tilfellum 

forstjórann, til að takast á við krísuna (Penrose, 2000). 
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3. Krísustjórnun og krísuáætlanir innan lítilla fyrirtækja 

Á Íslandi eru starfrækt mörg þúsund fyrirtæki í einkaeigu. Þessi fyrirtæki eru í fjölbreyttum 

atvinnurekstri, ný og gömul, stór og smá. Í þessum fyrirtækjum grundvallast vöruframleiðsla 

og þjónusta í hagkerfinu og þau veita tugþúsundum Íslendinga atvinnu. Þessi fyrirtæki eru 

hryggjarstykki íslensks efnahagslífs og þeirrar velsældar sem landsmenn geta gert ráð fyrir að 

búa við (Davíð S. Davíðsson, Finnur Oddsson, Frosti Ólafsson, Haraldur I. Birgisson, 2009). 

Árið 2012 voru lítil fyrirtæki yfir 95% allra einkafyrirtækja í heiminum og áttu um 65% nýrra 

starfa (Spence, 2014). Athygli er þó vakin á því að skilgreining á litlu fyrirtæki sem notast var 

við í þeirri rannsókn voru fyrirtæki með færri en 500 starfsmenn en hér á landi er viðmiðið 250 

starfsmenn. 

Þegar litið er til Evrópu voru lítil og meðalstór fyrirtæki með yfir tvo þriðju allra 

starfsmanna í einkageiranum. Mikilvægi stöðugs reksturs lítilla fyrirtækja er því óumdeilanlegt 

(Spence, 2014). Atvinnutækifæri lítilla fyrirtækja hafa gríðarleg félagsleg áhrif á sveitarfélög, 

og að því leyti bera þau félagslega ábyrgð. Gohmann og Fernandez (2014) rekja aukningu á 

lokunum smærri fyrirtækja til aukningar atvinnuleysis í Bandaríkjunum. Ef tekið er mið af 

atvinnumöguleikum sem smærri fyrirtæki stuðla að þegar kemur að heildarstöðuleika 

hagkerfisins, er nauðsynlegt að stjórnendur þrói og æfi aðferðir krísustjórnunar sem koma að 

gagni á erfiðum tímum og gerir starfseminni kleift að ná sér á strik eftir krísu. Til að tryggja 

áframhaldandi framlag til efnahagslífs og sveitarfélaga verða leiðtogar að taka krísustjórnun 

alvarlega (Wilson, 2016).  

 

Árið 2007 gaf breska viðskiptaráðuneytið (DTI) út tölulegar lífslíkur nýrra fyrirtækja frá 

árunum 1995 til 2004. Niðurstöðurnar sýndu fram á örlítið auknar lífslíkur lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja á árinu 2004 eftir stöðugt lækkandi lífaldur í átta ár þar á undan. Um 8% fyrirtækja 

hafði mistekist innan eins árs á árinu 2004 og um 29% fyrirtækja sem voru nýskráð árið 2002 

voru hætt í rekstri innan þriggja ára. Brahim Herbane sem fjallar um rannsóknina ásamt öðru í 

skýrslu sinni telur að í ljósi þeirra utanaðkomandi atburða sem geta haft neikvæð áhrif á rekstur 

fyrirtækja, hvort sem er af mannavöldum eða náttúruhamförum, sé ekki hægt að hunsa samband 

milli skorts á krísustjórnun í litlum fyrirtækjum og stutts lífaldurs. Krísur geta haft úrslitaáhrif 

á lífvænleika fyrirtækja og því er erfitt að hunsa mikilvægi krísustjórnunar í litlum fyrirtækjum 

(Herbane, 2010).  

Fjölbreyttar rannsóknir sýna fram á að lítil og meðalstór fyrirtæki eru almennt ekki með 

krísuáætlanir. Samkvæmt rannsókn sem Neha Kalra og Dr. Shaveta Gupta framkvæmdu árið 
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2013 voru 78% lítilla fyrirtækja í Bandaríkjunum ekki með skriflega áætlun um hvernig 

bregðast ætti við óvæntum áföllum og krísum (Wilson, 2016). Önnur rannsókn var framkvæmd 

á vegum Bank of Scotland árið 2003 sem sýndi fram á að yfir tvær milljónir lítilla fyrirtækja 

væru óundirbúin til að takast á við krísur og ógnir. Sú könnun var gerð meðal 1000 eigenda og 

rekstrarstjóra og varpaði ljósi á að 49% þátttakenda höfðu enga áætlun um hvernig bregðast 

ætti við rekstrarógnunum (Herbane, 2010). Önnur rannsókn, sem framkvæmd var á vegum 

vátryggingafélagsins AXA árið 2005 leiddi í ljós að 46% lítilla og meðalstórra fyrirtækja í 

Bretlandi höfðu ekki skráðar áætlanir til að grípa til við truflun á rekstri (The Economist, 2005). 

  Þegar Brahim Herbane dró saman fjölmargar rannsóknir sem hann vitnaði til í 

International Small Business Journal árið 2010, áætlaði hann að niðurstöðurnar bentu til þess 

að á milli 40% og 59% lítilla fyrirtækja hefðu ekki krísuáætlun til staðar. Hann bendir á 

rannsókn John M. Penrose sem framkvæmd var á litlum fyrirtækjum árið 2000 og gaf til kynna 

að 80% af litlum fyrirtækjum lifa einungis í tvö ár vegna krísu. Í framhaldinu ítrekar hann að 

samkvæmt annarri rannsókn ná fyrirtæki sem innleitt hafa krísustjórnun og krísuáætlanir sér 

tvöfalt hraðar á strik eftir krísur en þau sem ekki hafa gert slíkar áætlanir (Herbane, 2010).  

Runyan, Spillan og Hough hafa skoðað og rannsakað krísuáætlanir í smáfyrirtækjum og 

komist að þeirri niðurstöðu að slíkar áætlanir sé frekar að finna í stærri fyrirtækjum (Herbane, 

2010). Runyan er í engum vafa um hversu mikill skortur er á krísustjórnun og áætlunum innan 

lítilla og meðalstórra fyrirtækja og undirstrikar umbyltandi áhrif krísa á minni fyrirtæki, vegna 

þess hve illa þau eru undirbúin. Hann ítrekar varnarleysi þeirra og persónulegri áhrif á eiganda 

eða framkvæmdastjóra þegar kemur að töpuðum tekjum, sem ekki endilega á við þegar um er 

að ræða stjórnendur stærri fyrirtækja. Þau minni fyrirtæki sem eru með áætlanir og gott skipulag 

eru líklegri til að ná árangri en þau sem ekki hafa slíkar áætlanir. Þá skiptir ekki máli á hvaða 

stigi þróunar fyrirtæki eru þegar þau hefja markvissa og víðtæka áætlanagerð, ávinningurinn er 

alltaf til staðar (Runyan, 2006).  

 

Komið hefur til mikillar vitundarvakningar um samfélagslega ábyrgð á meðal fyrirtækja og 

stofnana um heim allan síðustu ár. Þar er Ísland engin undantekning og hafa allskyns fyrirtæki 

í ólíkum atvinnugreinum orðið vör við kröfu erlendra viðskiptavina um að til staðar sé yfirlýst 

stefna í samfélagsmálum (Íslandsstofa, e.d.). Í ljósi mikilvægis reksturs lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja á sveitarfélög þegar kemur meðal annars að atvinnutækifærum kunna einhverjir að 

líta svo á að það tilheyri samfélagsábyrgð fyrirtækja að hafa til taks vel ígrundaðar skriflegar 

áætlanir m.a. þegar kemur að undirbúningi undir krísur og æskilegum viðbrögðum. Samkvæmt 

heimasíðu Festa, sem er miðstöð um samfélagsábyrgð fyrirtækja, er samfélagsábyrgð innan 
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fyrirtækja meðal annars öxluð með því að koma sér upp gildum, ferlum og skipulagi til að koma 

í veg fyrir að fyrirtækið valdi skaða með starfsemi sinni (Festa, e.d.).  

 

Mörg stærri fyrirtæki leggja metnað í þróaðar og ítarlegar áætlanir til að grípa til á krísutíma. 

Þau eru oft með vel þjálfað krísuteymi sem er tilbúið að bregðast við margvíslegum krísum og 

áföllum. Töluvert minna er um slíkan metnað til að takast á við krísur í litlum fyrirtækjum. Lítil 

fyrirtæki virðast trúa því að minni líkur séu á krísum innan þeirra veggja, og treysta á að ef svo 

ólíklega vill til að komi til krísu geti stjórnin leitt fyrirtækið í gegnum hana án áætlunar 

(Caponigro, 2000). Önnur lítil fyrirtæki virðast trúa því að ekki sé þörf á krísuáætlunum eða 

sérstakri krísustjórnun vegna þess að þau hafi fjárfest í góðum tryggingum. Því miður ná 

tryggingar þó ekki yfir óefnislega hluti líkt og orðspor og ímynd fyrirtækisins eða viðskiptavild 

viðskiptavina (Spillan & Hough, 2003). Breski krísusérfræðingurinn John Sharp bendir á að 

líkleg ástæða þess að minni fyrirtæki fjárfesti síður í gerð áætlana gæti verið kostnaðurinn. Ein 

önnur ástæða gæti verið að í litlum og meðalstórum fyrirtækjum sé almennt minna um 

stefnumótun og skipulagningu (Herbane, 2010). Sumir viðskiptastjórar greina frá því að þeir 

hafi einfaldlega ekki nægan tíma til að framkvæma krísuáætlun, enda sé það tímafrekt. Það að 

lágmarka hversdagsleg vandamál og að halda rekstrinum gangandi haldi þeim of uppteknum til 

að þeir geti gefið sér tíma í að leiða hugann að mögulegum vandamálum eða óvissu sem 

framtíðin ber í skauti sér (Caponigro, 2000). Störf stjórnenda í minni fyrirtækjum snúa oft að 

því að lifa af frá degi til dags í hörðum heimi samkeppninnar og telja þeir sig hafa lítinn tíma 

til að skipuleggja stefnu til frambúðar. Fyrir vikið er algengt að ný þekking spretti fram 

tilviljunarkennt og af handahófi við dagleg störf og því miður er slíkri þekkingu sjaldan miðlað 

milli starfsfólks og oftar en ekki glatast þekkingin út úr fyrirtækinu án þess að vera hagnýtt sem 

skyldi (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 

Þó að áskoranirnar við að halda rekstri lítilla fyrirtækja gangandi geri þessar réttlætingar 

nokkuð skiljanlegar, getur skortur á krísuáætlunum og öðrum áætlunum skaðað árangur lítilla 

fyrirtækja (Caponigro, 2000). Það kann því að vera skynsamlegt að setja á laggir áætlun um 

krísustjórnun til að bjarga fyrirtækinu í dag og einbeita sér aftur að viðskiptum augnabliksins, 

bandalögum, tilboðum og öðru á morgun. Stjórnendur þurfa að vega mismuninn á fjárfestingum 

í krísuáætlunargerð á móti hugsanlegum kostnaði og afleiðingum þess að lenda í alvarlegri 

krísu. Þessi ákvörðun helst þó í hendur við skilning á þeim krísum sem hent gætu (Spillan & 

Hough, 2003). 

  Að baki ákvörðunar um innleiðingu krísustjórnunar og krísuáætlana innan minni 

fyrirtækja geta þó legið aðrar ástæður en áhyggjur af afleiðingunum sjálfum. Menntun er oft 



25 

 

talin auka á þekkingu og leiðir til að koma í veg fyrir vandræði. Fólk er yfirleitt menntað til að 

það búi yfir þeirri þekkingu sem heldur því frá neikvæðri reynslu. Hough (2002) bendir á að 

rekja megi það aftur til tíma síðari heimsstyrjaldarinnar að félagsvísindamenn hafi reynt að nota 

menntaaðgerðir til að auka vitund og þekkingu með sannfæringu. Síðan þá hafa þó 

samskiptasérfræðingar á borð við Hovland (1965) og fleiri haldið því fram að þó að menntun 

auki þekkingu og vitund, er hún árangurslaus í tilraunum til að breyta stefnumörkun eða 

sannfæra einstaklinga. Þó að það sé líklegt að fræðsla og menntun til eigenda lítilla fyrirtækja 

er varðar krísur gæti aukið vitund þeirra á krísum, er ekki hægt að reikna með því að menntun 

sé árangursrík til að sannfæra eigendur minni fyrirtækja um að hefja aðgerðir til krísustjórnunar 

(Spillan & Hough, 2003). 

Það er mat ýmissa sérfræðinga að krísustjórnun eigi erindi í samfélög lítilla fyrirtækja vegna 

fjögurra ástæðna. Í fyrsta lagi vegna vaxandi tegunda ógna sem fyrirtæki standa frammi fyrir, 

líkt og með aukinni tækniþróun og tækifæra til umsvifa svika, þjófnaða og tölvuárása. Í öðru 

lagi ætti ekki einungis að meta áhrif krísu út frá tekjutapi hverrar klukkustundar eða sólarhrings, 

heldur einnig sem tjón á þjónustustigi, orðspori og eftirspurn. Í þriðja lagi eru ástæður fyrir því 

að stjórnvöld eru með auknar áhyggjur af viðskiptaþoli fyrirtækja og eru á sumum svæðum að 

setja ákvæði um aukið viðskiptaþol. Og í fjórða lagi setja stór fyrirtæki gjarnan nú á tímum 

kröfu um að viðskiptaaðilar og birgjar sem þau versla við hafi sýnilega krísustjórnunargetu til 

að tryggja samfellt framboð á vörum eða þjónustu (Herbane, 2010). 
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4.  Fyrri rannsóknir 

Í þessum hluta verða fyrri rannsóknir á málefnum fræðilega hlutans skoðaðar. Bæði verða 

rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á erlendum markaði skoðaðar og íslenskar rannsóknir 

á íslenskum fyrirtækjamarkaði. 

 

4.1 Erlendar rannsóknir 

Prófessor John M. Penrose gerði rannsókn árið 2000 á 500 meðalstórum og stórum 

skipulagsheildum innan Fortune 500 listans. Sá listi samanstendur af 500 stærstu fyrirtækjum 

Bandaríkjanna ár hvert og er birtur opinberlega í tímaritinu Fortune. Svörun rannsóknarinnar 

var um 23%, eða um 115 fyrirtæki sem svöruðu rannsókninni.  

  Niðurstöður leiddu í ljós að 78% fyrirtækjanna voru með krísuáætlun, þar af höfðu 63% 

þeirra haft krísuáætlunina í 5 ár eða skemur. Aðrar niðurstöður rannsóknarinnar leiddu meðal 

annars í ljós að það væri samansemmerki á milli ytri samskipta fyrirtækis og skynjunar á krísu 

sem ógn. Ef fyrirtæki gerðu sér grein fyrir mögulegum ávinningi af vel meðhöndlaðri krísu 

væru þau líklegri til að innleiða krísustjórnun. Lykilatriðið væri því skynjun og skilgreining á 

krísu meðal stjórnenda. Penrose telur rannsóknarniðurstöður leiða líkur að ákveðinni 

vitundarvakningu sem hafi átt sér stað um mikilvægi krísuáætlana og benti á sambærilega 

rannsókn Fink frá árinu 1986. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að einungis 50% svarenda 

væru með krísuáætlun. Hann telur að auðveldara sé fyrir stór fyrirtæki, sem oftar hafa meira 

fjármagn, að berja frá sér annars alvarlegar krísur. Minni og síður þekkt fyrirtæki þyrftu hins 

vegar að horfa til þess að 80% fyrirtækja án krísuáætlunar, væru horfin úr rekstri innan tveggja 

ára verði þau fyrir alvarlegri krísu. Hann dró þá ályktun að öll fyrirtæki, sérstaklega lítil og 

meðalstór fyrirtæki, ættu að hafa krísuáætlun því annars gætu krísur orðið þeim að falli 

(Penrose, 2000).  

 

Bandaríska vefsíðan Disaster Recovery Journal hefur verið starfrækt við töluverðar vinsældir 

síðan árið 1987. Fyrirtækið sem á hana gefur reglulega út greinar á vefsíðu sinni og stendur 

fyrir viðburðum fyrir áskrifendur sína, sem samkvæmt vefsíðunni eru yfir 58.000 talsins. Eins 

og nafnið gefur til kynna sérhæfir fyrirtækið sig í upplýsingum tengdum áætlanagerðum fyrir 

og eftir atburði sem hafa neikvæð áhrif á rekstur fyrirtækja.   

  Á vefsíðu þeirra eru framkvæmdar vikulegar kannanir fyrir áskrifendur, tengdar ógnum, 

bataferli og áætlanagerð í rekstri. Í slíkri könnun sem gerð var 23.-30. september árið 2001 í 
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kjölfar umfangsmikillar hryðjuverkaárásar í Bandaríkjunum var spurt hvort hryðjuverkin sem 

framin voru 11. september 2001 hefðu orðið til þess að stjórnendur hefðu breytt einhverju í ferli 

eða stöðu krísu- og áfallaáætlana innan fyrirtækja. Alls svöruðu 75% þátttakenda því jákvætt, 

eða samtals 1650 áskrifendur. Í framhaldinu svöruðu 2996 áskrifendur eða 90% svarenda 

annarri könnun sem lögð var fram 14.-21. október sama ár því játandi að þeir fyndu fyrir auknu 

varnarleysi í kjölfar hryðjuverkaárásarinnar (Ballman, 2002). Þessar niðurstöður þóttu gefa til 

kynna að í kjölfar hryðjuverkaárásarinnar hefðu fleiri stjórnendur áhyggjur af atburðum sem 

gætu haft áhrif á rekstur þeirra, jafnvel þó að þessi tiltekni harmleikur hafi ekki haft bein áhrif 

á þeirra fyrirtækjarekstur.  

 

John Spillian og Michelle Hough framkvæmdu megindlega rannsókn meðal smárra fyrirtækja 

í Pennsylvaniu og New York í Bandaríkjunum árið 2003. Svarendur voru samtals 162 og var 

stærsti hluti þeirra eða 74,7% stjórnendur fyrirtækja með færri en 100 starfsmenn. Svarhlutfall 

stjórnenda fyrirtækja með fleiri en 100 starfsmenn var 15,4% en þar af svöruðu 3,7% að þeir 

væru með fleiri en 500 starfsmenn og fóru því yfir starfsmannafjölda hefðbundinnar 

skilgreiningar á litlu fyrirtæki. Tæp 10% svöruðu ekki spurningunni um fjölda starfsmanna.

  Niðurstöður rannsóknarinnar voru meðal annars þær að einungis 10,5% fyrirtækja væru 

með krísustjórnunarteymi. Við frekari greiningu kom í ljós að þau fyrirtæki sem ekki voru með 

krísuteymi höfðu ekki meiri áhyggjur af möguleikunum á krísum en þau sem voru með 

krísuteymi til taks. Einnig kom í ljós að þau fyrirtæki sem áður höfðu upplifað krísu voru 

líklegri til að hafa áhyggjur og grípa til ráðstafana en þau sem ekki höfðu gengið í gegnum 

krísur. Ennfremur kom í ljós að áhyggjur svarenda væru töluvert meiri á sjálfu krísutímabili en 

af því að mæta krísu óundirbúinn. Myndun krísuteymis var því lítið áhyggjuefni meðal 

svarenda, þangað til eftir að krísa átti sér stað. Rannsakendur lýstu yfir áhyggjum sínum af 

niðurstöðunum þar sem ekkert fyrirtæki væri óhult fyrir krísum sem haft geta skelfilegar 

afleiðingar í för með sér (Spillan & Hough, 2003).   

 

Árið 2010 var framkvæmd rannsókn á krísustjórnun innan lítilla breskra fyrirtækja. Með tilliti 

til efnahagslegs mikilvægis og varnarleysis lítilla fyrirtækja, var skoðað hvernig eigendur þeirra 

hugsa og starfa í tengslum við viðleitni til krísustjórnunar. Ein af niðurstöðum rannsóknarinnar 

var að fyrirtækin sem tóku þátt einblíndu frekar á krísustjórnun á krísutíma, en fyrirbyggjandi 

aðgerðir. Skortur á krísuáætlunum var mikill, hvort sem það var vegna skorts á fjármagni, 

reynslu, þjálfun eða þekkingu. Fyrirtækin drógu takmarkaðan lærdóm af eigin krísum og krísum 

sambærilegra fyrirtækja eða fyrirtækja í nágrenninu. Fyrirtækin voru ekki jákvæð gagnvart 
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aðstoð ráðgjafafyrirtækja sem sérhæfðu sig í krísustjórnun. Samkvæmt rannsakanda var ein af 

áhugaverðustu niðurstöðum rannsóknarinnar sú að svarendur höfðu tekið áhættu þegar þeir 

hófu reksturinn og að helsta áhyggjuefnið væri peningastreymi. Í rannsókninni var vakin athygli 

á því að rannsóknir á krísustjórnun innan lítilla fyrirtækja væru sjaldgæfar og það þyrfti að 

skoða nánar. Einnig var vakin athygli á skorti bókmennta og fræðsluefnis í þessu tilliti til minni 

fyrirtækja. Rannsakandi lauk skýrslunni með þeim orðum að hann teldi að vekja þyrfti frekari 

athygli á þessu málefni og að breyta þyrfti hugarfari eigenda lítilla fyrirtækja, sem þyrftu að 

gera sér frekari grein fyrir ógnum og afleiðingum þeirra sem þeir stæðu hugsanlega frammi 

fyrir og skilja varnarleysi sitt (Herbane, 2010). 

 

4.2 Íslenskar rannsóknir 

Lítil og meðalstór fyrirtæki eru burðarás í bæði íslensku og evrópsku atvinnulífi. Við flokkun 

fyrirtækja eftir stærð er almennt litið til starfsmannafjölda, veltu og efnahagsreiknings. Lítil og 

meðalstór fyrirtæki eru þau fyrirtæki sem eru með færri en 250 starfsmenn, ársveltu undir 50 

milljónum evra og efnahagsreikning undir 43 milljónum evra (European Commission, 2017). 

Um 99% allra starfandi fyrirtækja innan Evrópusambandsins eru lítil eða meðalstór. Á 

undanförnum fimm árum hafa þessi fyrirtæki skapað um 85% allra nýrra starfa innan 

Evrópusambandsins og standa fyrir um tveimur þriðju hluta starfa innan einkageirans 

(European Comission, 2017).   

  Ekki er auðvelt að nálgast nýlegar fjöldatölur eða lista yfir lítil og meðalstór fyrirtæki á 

Íslandi eða starfsmannafjölda fyrirtækja. Í úttekt sem Hagstofa Íslands vann fyrir Samtök 

atvinnulífsins í september árið 2013 sýndu niðurstöður fram á að umfang lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja á Íslandi árið 2012 væri gríðarlegt. Áætlaður fjöldi örfyrirtækja, sem hafa færri en 10 

starfsmenn, er tæplega 7.700 talsins á landinu öllu og með um 27 þúsund starfsmenn í vinnu. 

Lítil fyrirtæki, með 10-49 starfsmenn, voru alls 1.570 og starfsmannafjöldinn um 30 þúsund. 

Meðalstór fyrirtæki, með 50-249 starfsmenn, höfðu um 26 þúsund starfsmenn í vinnu (Samtök 

atvinnulífsins, 2013). Þjóðhagslegt mikilvægi þeirra er því ótvírætt og ekki úr vegi að kalla eftir 

hugarfarsbreytingu gagnvart íslensku viðskiptalífi á þá leið að litlum og meðalstórum 

fyrirtækjum verði gert hærra undir höfði (Davíð S. Davíðsson, Finnur Oddsson, Frosti Ólafsson, 

Haraldur I. Birgisson, 2009). 

 

Árið 2009 framkvæmdi Kristinn Jón Bjarnason rannsókn í Stjórnun og stefnumótun við 

Háskóla Íslands. Rannsóknin, sem byggði á megindlegri rannsóknaraðferð náði til 264 stærstu 
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fyrirtækja á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort áfallastjórnun væri til staðar 

í stærri fyrirtækjum. Þá kannaði hann hvort áfallaáætlun væri til staðar í fyrirtækjunum, hvert 

viðhorf svarenda væri til áfallastjórnunar, hvort nauðsynlegt væri að auka þekkingu um 

áfallastjórnun og hvort áfallateymi væri til staðar. Helstu niðurstöður rannsóknar Kristins voru 

að flestir töldu fyrirtæki sitt hafa orðið fyrir krísu og töldu líklegt að komið gæti til frekari áfalla. 

Um 28% úrtaksins höfðu til staðar áfallaáætlun og um þriðjungur fyrirtækja var með 

áfallateymi. Niðurstöður sýndu að ákveðinn talsmaður vegna áfalla væri oftast 

framkvæmdastjóri fyrirtækis. Stjórnendur fyrirtækja töldu þörf á slíkum áætlunum og yfir 

helmingur þátttakenda taldi nauðsynlegt að auka þekkingu á áfallastjórnun (Kristinn Jón 

Bjarnason, 2009).  

 

Óskar Örn Árnason framkvæmdi rannsókn til meistaraprófs við viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands árið 2009. Markmið verkefnisins var að koma auga á og fjalla um þau atriði sem brýnast 

væri að koma auga á og greina við gerð áfallaáætlana. Annað markmið var að koma auga á 

helstu aðferðir og tæki sem nota má til áfallaáætlunargerðar. Óskar framkvæmdi rannsókn þar 

sem fyrirtæki voru beðin um að svara spurningu um hvort þau gerðu áfallaáætlanir. Hann 

heimsótti einnig tvö fyrirtæki og kannaði hvernig þau höguðu áfallaáætlunargerð og afstöðu 

þeirra til slíkra áætlana. Rætt var við sérfræðing á sviði sviðsmynda. Draga má þá ályktun af 

umfjöllun verkefnisins og niðurstöðu eigindlegrar rannsóknar Óskars Arnar að lítið sé um 

ítarlegar áfallaáætlanir hjá íslenskum fyrirtækjum (Óskar Örn Árnason, 2009). 

 

Árið 2012 framkvæmdi Dagmar I. Birgisdóttir rannsókn til meistaragráðu við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Rannsóknin var framkvæmd á tíu íslenskum fyrirtækjum, 

í þeim tilgangi að kortleggja krísustjórnun í fjórum atvinnugreinum.. Tvö fyrirtækjanna voru 

byggingafyrirtæki, tvö flutningafyrirtæki, fjögur stóriðjufyrirtæki og tvö útgerðarfyrirtæki. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að öll fyrirtækin voru með krísustjórnunarkerfi til 

staðar fyrir utan annað útgerðarfyrirtækjanna. Litlu munaði á milli atvinnugreina hvað snerti 

forvarnir, krísustjórnunaráætlanir og samskipti í krísu (Dagmar I. Birgisdóttir, 2012). 

 

Af öðrum fyrri rannsóknum er vert að nefna lokaverkefni Regínu Ásdísardóttur frá árinu 2012 

við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Rannsókn Regínu sneri að áhrifaþáttum við 

krísustjórnun fyrirtækja með rannsóknarspurningunni: Hvernig má ýta undir árangursríka 

krísustjórnun fyrirtækja? Í skýrslu hennar kemur meðal annars fram að starfsemi hins opinbera 

hafi oftar verið í brennidepli en einkafyrirtæki í rannsóknum um krísustjórnun á Íslandi. Því eru 
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rannsóknir í þessum efnum hjá einkafyrirtækjum af skornum skammti. Niðurstöðurnar byggir 

hún á fræðum um krísustjórnun og tilviksrannsókn sem framkvæmd var um krísustjórnun 

Icelandair þegar eldgos varð í Eyjafjallajökli árið 2010 (Regína Ásdísardóttir, 2012). 
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5.  Aðferðafræði rannsóknar 

Könnunin sem framkvæmd var er byggð á megindlegri rannsóknaraðferð. Við vinnslu 

rannsóknarinnar var stuðst við þær kröfur sem Háskólinn á Bifröst gerir varðandi framkvæmd 

fræðilegra rannsókna, meðal annars í skjali F180 sem finna má á heimasíðu skólans. Það skjal 

leggur línur um ritun lokaritgerða í grunnnámi við Háskólann á Bifröst. Einnig var mikið stuðst 

við bókina Handbók í aðferðafræði rannsókna eftir fjölda höfunda undir ritstjórn Sigríðar 

Halldórsdóttur. 

 Megindlegar rannsóknir eiga sér langa hefð og einkennast í stuttu máli af því að 

upplýsingum er safnað á tölulegu formi á kerfisbundinn og hlutlægan hátt. Því næst er 

tölfræðilegum aðferðum beitt við framsetningu og túlkun gagna. Slíkar rannsóknir hvíla á 

grunni vísindahefðar raunhyggju (e. positivism) út frá þekkingarfræðilegum grundvelli 

hluthyggju (e. objectivism) með það að markmiði að komast að „hinu sanna“ með mælingum 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Rannsóknin var framkvæmd í formi spurningalista sem sendur var með tölvupósti til 70 

fyrirtækja. Fyrirtækin uppfylltu öll fyrirfram ákveðin skilyrði rannsakanda en nánar verður farið 

í þau hér að neðan. Svörunin var ekki eins góð og vonir stóðu til, en einungis bárust 23 svör, 

eða samtals 16,1% svörun, þrátt fyrir ítrekun. Hér að neðan er farið í tilurð spurninga, grein 

gerð fyrir þátttakendum rannsóknar, úrtaki og aðgengi. Þá verður farið ítarlega í hvernig 

rannsóknin var framkvæmd og öflun gagna, réttmæti og þátttöku. Því næst verður farið í með 

hvaða hætti gögnin voru greind. 

 

5.1 Spurningarnar og tilurð þeirra 

Meginmarkmið með vali á spurningum var að útbúa spurningalista þar sem svörun gæti fært 

rannsakanda nær því markmiði að svara rannsóknarspurningu með eins ítarlegum hætti og hægt 

væri. Spurningakönnunin innihélt 20 spurningar, sem kanna áttu hvort samhengi fyndist á milli 

bakgrunns og starfsemi fyrirtækis og innleiðingar krísustjórnunar og áætlana. Einnig var leitað 

eftir mati svarenda á því hversu undirbúið fyrirtækið væri undir mögulegar krísur. 

 Hugmyndir að spurningum voru ýmist fengnar við vinnslu fræðilega kafla verkefnisins, 

vangaveltum rannsakanda eða úr öðrum svipuðum rannsóknum, íslenskum og erlendum. Meðal 

spurninga sem fengnar voru úr öðrum svipuðum rannsóknum má nefna rannsókn John Spillan 

og Michelle Hough. Í rannsókn þeirra sem framkvæmd var árið 2003 var meðal annars spurt út 
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í tilvist krísuteymis og hvort fyrirtæki hefðu lent í krísu áður en skipað var í slíkt teymi (Spillan 

& Hough, 2003). 

 

Engin spurninganna myndi flokkast sem lýðfræðileg spurning um bakgrunn þátttakenda, enda 

þótti rannsakanda það ekki þýðingarmikið fyrir þessa tilteknu rannsókn. Fyrstu átta 

spurningarnar snéru að rekstri og starfsemi fyrirtækja þar sem rannsakandi leitaði eftir 

upplýsingum um starfsheiti svarenda, atvinnugrein fyrirtækis, staðsetningu á höfuðstöðvum, 

rekstraraldur, kyn forstjóra, fjölda starfsmanna, stöðugildi innan fyrirtækis og veltu.  

  Næstu fimm spurningar snéru að því hvort fyrirtæki væru með krísuáætlun, og ef svo 

var, hversu ítarleg hún væri, hversu oft hún væri yfirfarin og uppfærð, hver eða hverjir hefðu 

samið áætlunina og hverjir hefðu aðgang að henni.  

  Í framhaldi voru lagðar fram spurningar varðandi krísuteymi, æfingar og þjálfun og 

hvort allir starfsmenn fyrirtækis þekktu hlutverk sitt á krísutímabili. Því næst var spurt hvort 

fyrirtækið hefði áður þurft að kljást við krísu og ef svo var, hvort fyrirfram skráð áætlun hafi 

verið notuð í því tilviki. Að lokum var spurt um mat svarenda á því hversu undirbúið fyrirtækið 

væri undir krísur og hvort svarendur vildu koma einhverju fleiru á framfæri varðandi 

viðfangsefni rannsóknar. 

 

5.2 Þátttakendur rannsóknar 

Íslenski vinnumarkaðurinn skiptist í megindráttum í almennan og opinberan vinnumarkað. Á 

almennum markaði starfa fyrirtæki í eigu einkaaðila og hlutafélaga, en á opinberum 

vinnumarkaði eru fyrirtæki og stofnanir í eigu ríkis og sveitarfélaga, auk félaga og stofnana sem 

veita opinbera þjónustu (Island.is, e.d.). Muninn á þessum tveimur mörkuðum er helst að finna 

í lögum, reglum, stjórnarháttum, kjarasamningum og launum (Alþýðusamband Íslands, e.d.). 

Aðaleðlismunur á stjórnun og rekstri opinberra stofnana og einkafyrirtækja felst í því að 

endanlegur mælikvarði árangurs, líkt og hagnaður eða tap er ekki til staðar innan opinberra 

stofnana líkt og hagnaður eða tap er endanlegur mælikvarði á árangur einkafyrirtækja. Laga- 

og regluumhverfi opinberra stofnana er oft margþætt og flókið en opinberum rekstri fylgja 

ítarleg fyrirmæli laga á meðan einkafyrirtæki hafa frekar frelsi til athafna innan þess ramma 

sem þeim eru sett með lögum. Því er sveigjanleiki einkafyrirtækja á almennum markaði mun 

meiri en t.d. opinberra stofnana á opinberum vinnumarkaði (Unnur Brá Konráðsdóttir, 2004). 

  

Nauðsynlegt er að velja gott úrtak í upphafi rannsóknar en úrtak (e. sample) er tiltekinn fjöldi 
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einstaklinga sem valinn er úr fyrirfram skilgreindum hópi einstaklinga sem kallast þýði (e. 

population) (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Þýði þessarar rannsóknar var 

sem áður sagði lítil og meðalstór einkafyrirtæki með færri en 250 starfsmenn. Fyrirtækin eru 

öll í eigu einkaaðila og hluthafa sem hafa það að markmiði að reksturinn gangi vel, skili hagnaði 

og að eigendur einir bera ábyrgð á skuldbindingum félagsins. Spurningakönnunin var einungis 

send til eigenda, forstjóra, framkvæmdastjóra, mannauðsstjóra og 

almannatengla/upplýsingafulltrúa. Vert er að taka fram að þátttakendur tóku þátt í rannsókninni 

af fúsum og frjálsum vilja án þess að vera umbunað fyrir framlag sitt. 

 

5.3 Aðferðafræði rannsóknar, öflun gagna, réttmæti og þátttaka 

Þegar ákvörðun hafði verið tekin varðandi hvert úrtak rannsóknarinnar ætti að vera var hafist 

handa við að finna fyrirtæki sem uppfylltu skilyrðin. Eftir að ýmsum leitarorðum hafði verið 

slegið inn á leitarvélar á internetinu kom í ljós að ekki var hægt að nálgast lista sem innihélt 

nöfn lítilla og/eða meðalstórra fyrirtækja. Á vefsíðu VR fannst þó listi sem innihélt nöfn 

fyrirmyndarfyrirtækja árið 2015 og var hægt að velja starfsmannafjölda fyrirtækja sem óskað 

var eftir að skoða nánar. Þau fyrirtæki voru skráð niður og við tók rannsóknarvinna þar sem 

leitað var eftir tölvupóstföngum eigenda, forstjóra, framkvæmdastjóra, almannatengils eða 

mannauðsstjóra. Að endingu tókst að útbúa lista með tölvupóstföngum fyrrgreindra 

starfsmanna 70 lítilla og meðalstórra einkafyrirtækja.  

Innra réttmæti (e. internal validity) er trúverðugleiki rannsóknar eða sannleiksgildi 

niðurstaðna samanborið við raunveruleikann (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Það er erfitt að 

segja til um hve úrtak þarf að vera stórt, en það fer meðal annars eftir því hve mikillar nákvæmni 

er krafist í rannsókninni. Þá skiptir einnig máli hvernig unnið er úr gögnunum (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Niðurstöðum þessarar rannsóknar var því bara ætlað 

að veita vísbendingar, enda ekki raunhæft að alhæfa út frá svo litlu úrtaki. Skekkjumörk úr þýði 

voru afmörkuð með því að senda spurningakönnunina einungis á eigendur og stjórnendur 

fyrirtækja. 

Spurningalistinn var settur upp með spurningaforritinu Google Forms. Þegar hann hafði 

verið fullunninn og yfirfarinn var hann sendur rafrænt í gegnum tölvupóst ásamt kynningarbréfi 

og ósk um þátttöku sem nálgast má í viðauka.  

Rannsóknin gekk þó ekki áfallalaust fyrir sig. Könnunin var opin fyrir þátttöku frá 

þriðjudeginum 27. september kl. 13 til 6. október kl. 20, eða samtals í rúma 9 sólarhringa. 

Fjórum dögum eftir að könnunin var send út barst tölvupóstur frá þátttakanda sem reynt hafði 
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að svara spurningakönnuninni í gegnum snjallsíma. Sá þátttakandi tók eftir því að svörin höfðu 

ekki skilað sér þegar ýtt hafði verið á „senda“ hnappinn. Í kjölfarið kannaði rannsakandi þetta 

tæknivandamál en hugbúnaðarvillan lá hjá vefhýsli spurningakönnunarinnar og ekki unnt að 

laga hana. Því má leiða líkur að því að einhverjir hafi reynt að svara könnuninni á snjallsíma 

eða spjaldtölvu en svörin ekki skilað sér. Ekki var auðséð fyrir þátttakendur að svörin hefðu 

ekki hlaðist inn vegna þess að þeim bárust engin villuskilaboð. Glöggi þátttakandinn sem 

tilkynnti vandamálið tók eftir því að síðan hlóð sig ekki í lok könnunarinnar. Að morgni 

miðvikudagsins 4. október sendi rannsakandi annan tölvupóst á þátttakendalista með ítrekun 

um ósk svara og stuttri lýsingu á vandamálinu. Biðlað var til þeirra sem þegar töldu sig hafa 

svarað könnuninni í gegnum snjallsíma eða spjaldtölvu að taka könnunina aftur. Enginn gat þó 

tekið könnunina tvisvar svo ef svör skiluðu sér í fyrri tilraun var ekki hægt að senda inn önnur 

svör. Það var vegna ákvörðunar sem tekin hafði verið í upphafi varðandi það að einungis væri 

hægt að svara könnuninni einu sinni úr hverju tölvupóstfangi til að niðurstöður yrðu sem 

marktækastar.  

  Þegar könnuninni var lokað höfðu 23 svör borist. Það eru eflaust fjölmargar ástæður að 

baki lágu svarhlutfalli en mögulega er orsökin að einhverju leyti samspil tæknigallans og 

viðfangsefni spurninganna. Nánar verður farið í vangaveltur varðandi svörun í kafla 7 hér að 

neðan, Umræður og ályktanir. 

 

5.4 Greining gagna 

Þegar spurningakönnuninni hafði verið lokað voru niðurstöður settar upp í tölfræðiforritið 

Excel. Öll svör voru skoðuð og greind hvert fyrir sig. Því næst voru öll svörin sett upp í 

viðeigandi myndrit með aðgengilega framsetningu í huga. Nánar er fjallað um niðurstöður 

hverrar spurningar fyrir sig fyrir neðan hvert myndrit í kafla 6 og í viðauka. 
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6. Niðurstöður rannsóknar 

Spurningakönnunin samanstóð af 19 lokuðum spurningum þar sem einungis fyrirframgefnir 

svarmöguleikar voru í boði, og einni opinni spurningu þar sem þátttakendur gátu komið hverju 

sem er á framfæri. Samtals voru því spurningarnar 20 talsins. Hér að neðan eru niðurstöður 

rannsóknar birtar í myndritum og farið í svörun einstakra spurninga. Einungis er fjallað um þau 

svör sem heyra beint undir viðfangsefni rannsóknar, en nálgast má fleiri svör einstakra 

spurninga, ásamt spurningalista í heild sinni, í viðauka. 

 

 

 

Mynd 2. Starfsheiti þátttakenda 

 

Á mynd 2 má sjá að flestir svarendur voru framkvæmdastjórar fyrirtækja eða 61% svarenda, 

alls 14 einstaklingar. Forstjórar voru alls átta eða 35% svarenda og einn einstaklingur ber annað 

starfsheiti en upp voru gefin í fyrstu spurningu könnunarinnar. Valmöguleikar annarra 

starfsheita voru mannauðsstjóri, almannatengill/upplýsingafulltrúi, deildarstjóri og 

markaðsstjóri en enginn svarenda bar þau starfsheiti. Samtals svöruðu 23 stjórnendur, eða allir 

þátttakendur þessari spurningu. 
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Mynd 3. Árafjöldi fyrirtækis í rekstri 

 

Flest fyrirtækjanna hafa verið í rekstri í 20 ár eða lengur eða samtals 47,8% svarenda. Þar á eftir 

hafa 26,1% fyrirtækja verið í rekstri í 5-10 ár, 8,7% fyrirtækja hafa verið í rekstri í 15-20 ár, 

önnur 8,7% í 10-15 ár og önnur 8,7% svarenda í 0-5 ár. Samtals svöruðu 23 stjórnendur, eða 

allir þátttakendur þessari spurningu. 

Rétt tæpur helmingur fyrirtækja hefur því verið í rekstri í 20 ár eða lengur. Fyrirtæki 

sem hafa verið í rekstri lengur en fimm ár eru langstærsti hluti þátttakenda eða samtals rúm 

90%.  

 

 

 

Mynd 4. Starfsfólk í ólíkum stöðugildum 
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Spurningin hér að ofan var fjölþætt og svarendur því beðnir um að haka í reit við þau stöðugildi 

sem væru til staðar í fyrirtækinu. Átta fyrirtækjanna eru eingöngu með markaðsstjóra, þrjú 

fyrirtæki eru með mannauðsstjóra og markaðsstjóra, tvö með almannatengil/upplýsingafulltrúa 

og markaðsstjóra og eitt með mannauðsstjóra, almannatengil/upplýsingafulltrúa og 

markaðsstjóra. Samtals eru því þrjú eða 13% með starfandi almannatengil/upplýsingafulltrúa, 

fjögur fyrirtæki eða 17,4% með mannauðsstjóra, 14 eða 60,9% með markaðsstjóra og níu eða 

39,1% fyrirtækjanna með ekkert starfsfólk í uppgefnum stöðugildum. Ekkert fyrirtækjanna er 

með breytingastjóra eða krísustjóra í vinnu. Svör við þessari spurningu bárust frá öllum 23 

þátttakendunum. 

 

 

 

Mynd 5. Ársvelta fyrirtækis árið 2016 

 

Samtals veltu 13% þátttakenda 50-100 milljónum á síðasta ári, 30,4% fyrirtækjanna veltu 100-

500 milljónum, 17,4% veltu 500-1.000 milljónum á síðasta ári, 34,8% þátttakenda veltu 1.000-

5.000 milljónum og 4,3% veltu 5.000-10.000 milljónum. Ekkert fyrirtækjanna velta minna en 

50 milljónum eða meira en 10.000 milljónum á síðasta ári. Öll fyrirtækin 23 svöruðu þessari 

spurningu. 
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Mynd 6. Tilvist krísuáætlunar í fyrirtækjum 

 

Við þessa spurningu tilgreindi rannsakandi sérstaklega þá skilgreiningu krísuáætlunar sem miða 

ætti út frá með eftirfarandi hætti:   

 

Á grunni krísuáætlunar eru skráð niður helstu ferlar og verkfæri til að glíma við fjölbreyttar 

krísur. Slíkar áætlanir gætu innihaldið kerfi til að bera kennsl á mögulegar krísur, hvernig 

stjórnendur eiga að ræða við fjölmiðla á krísutímabili, ferli til að fara eftir er krísa dynur 

yfir, skipan og þjálfun krísuteymis og hvar og hvernig setja á upp upplýsingamiðstöð 

krísuteymis við stærri áföll. 

 

Af þátttakendum rannsóknar eru samtals 65% svarenda ekki með krísuáætlun innan 

fyrirtækisins. Einungis fjórðungur svarenda eða 26% eru með krísuáætlun og 9% þátttakenda 

vita ekki hvort krísuáætlun sé til staðar eða ekki innan fyrirtækisins. Allir þátttakendur svöruðu 

þessari spurningu.  
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Mynd 7. Ítarleiki krísuáætlunar 

 

Spurningunni hér að ofan svöruðu samtals 65,2% að fyrirtækið væri ekki með krísuáætlun. Sjö 

eða 30,4% heildarþátttakenda svöruðu að krísuáætlun væri til staðar, þar af voru þrír eða 13% 

sem svöruðu að krísuáætlunin væri ekki ítarleg. Í tveimur tilfellum eða hjá 8,7% 

heildarþátttakenda og 25% þeirra sem eru með krísuáætlun nær hún einungis yfir örfáa 

mögulega atburði/aðstæður og æskilega ferla/viðbrögð, og önnur 8,7% heildarsvarenda eða 

25% þeirra sem eru með krísuáætlun eru með frekar ítarlega krísuáætlun sem nær yfir marga 

mögulega atburði/aðstæður og æskilega ferla/viðbrögð. Enginn hakaði í valmöguleikann um 

tilvist mjög ítarlegrar krísuáætlunar sem næði yfir allar mögulegar krísur og æskileg viðbrögð. 

Þeir 15 sem ekki eru með krísuáætlun svöruðu því áfram hér. Einn þátttakandi hakaði í 

valmöguleikann „veit ekki“. Allir þátttakendur svöruðu þessari spurningu.  

Athyglisvert er að hér sýna svörin að sjö fyrirtæki eru með krísuáætlun en í spurningunni 

hér að ofan svöruðu sex fyrirtæki því játandi. Mögulega telur annar þátttakandinn sem svaraði 

„veit ekki“ við spurningunni um tilvist krísuáætlunar að einhvers konar krísuáætlun sé til staðar, 

en hún falli ekki undir skilgreininguna sem gefin var við fyrri spurningu. 
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Mynd 8. Hversu oft krísuáætlun er yfirfarin og uppfærð 

 

Við þessari spurningu hér að ofan svöruðu samtals sjö eða 30,4% að krísuáætlun væri til staðar 

og einn hakaði í „veit ekki“. Einn þátttakandi eða 4,3% svaraði að krísuáætlunin væri aldrei 

yfirfarin, tveir eða 8,7% svöruðu að hún væri yfirfarin árlega, 4,3% svöruðu að farið væri yfir 

krísuáætlunina árlega til á tveggja ára fresti, og tveir eða 8,7% svöruðu að hún væri yfirfarin á 

tveggja til fimm ára fresti. Einn svaraði að krísuáætlunin væri yfirfarin sjaldnar en á fimm ára 

fresti. Áfram svöruðu 15 manns eða 65,2% að ekki væri til staðar krísuáætlun innan 

fyrirtækisins, og sjö eða 30,4% að krísuáætlun væri til staðar.  

 

 

Hver samdi krísuáætlunina? 

Mynd 9. Höfundur krísuáætlunar 

 

Mynd 9 sýnir starfsheiti þeirra sem komu að því að semja krísuáætlunina. Við þessari spurningu 

svaraði einn þátttakandi að höfundur krísuáætlunarinnar væri utanaðkomandi ráðgjafi og/eða 

þjónusta. Eitt svarið var að forstjóri eða framkvæmdastjóri fyrirtækisins hafi einn samið 

krísuáætlun, og eitt svarið var einungis að annar starfsmaður hafi samið krísuáætlunina. Þar 
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sem þessi spurning var fjölvalsspurning gátu svarendur hakað við eins marga möguleika og 

þurfti, ef gerð krísuáætlunarinnar var samvinnuverkefni nokkurra aðila. Eitt svarið var að 

krísuáætlunin væri samvinnuverkefni forstjóra eða framkvæmdastjóra fyrirtækisins og annars 

starfsmanns. Annað svarið var að forstjóri eða framkvæmdastjóri fyrirtækisins og rekstrarstjóri 

hefðu báðir komið að áætluninni og einn svaraði að áætlunin væri samvinnuverkefni 

mannauðsstjóra eða starfsmannastjóra fyrirtækisins, forstjóra eða framkvæmdastjóra og annars 

starfsmanns. Einn hakaði í „veit ekki“ og 15 fyrirtæki svöruðu áfram að ekki væri krísuáætlun 

til staðar hjá fyrirtækinu. 

Forstjóri eða framkvæmdastjóri fyrirtækja kom oftast að gerð krísuáætlana eða í fjórum 

af sjö tilfellum. Þeir komu þó einungis einir að krísuáætluninni í eitt skipti af sjö. 

Almannatengill eða upplýsingafulltrúi kom í engu tilfelli að gerð krísuáætlunarinnar og í 

einungis einu tilfelli af sjö kom mannauðsstjóri að gerð krísuáætlunarinnar. 

 

 

 

Mynd 10. Áætlun kynnt nýjum starfsmönnum 

 

Við spurninguna hér að ofan var krísa tilgreind með frekar opnum hætti:  

 

  *Vinsamlegast athugið að skilgreining krísu sem höfundur miðar út frá er: Hvaða atburður, 

vandamál eða truflun sem framkallar neikvæð viðbrögð og getur haft áhrif á orðspor, viðskipti, 

fjárhagslegan styrk eða mannauð fyrirtækis. 

 

Í þremur fyrirtækjanna er krísuáætlun og hlutverk við krísu einungis kynnt stjórnendum við 

ráðningu, í einu fyrirtæki er farið yfir krísuáætlun og hlutverk við allar ráðningar og í 
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fyrirtækjum fjögurra þátttakenda er aldrei farið yfir áætlunina við ráðningu nýrra starfsmanna. 

  Hér svöruðu 15 fyrirtæki áfram að ekki væri til staðar krísuáætlun. Allir þátttakendurnir 

23 svöruðu þessari spurningu. 

 

 

 

Mynd 11. Tilvist krísuteymis innan fyrirtækja 

 

Af þeim sem svöruðu spurningunni um krísuteymi eru 18 eða 81,8% ekki með slíkt teymi á 

vinnustað sínum. Tvö fyrirtæki eða 9,1% eru með krísuteymi, og tveir þátttakendur eða 9,1% 

vita ekki hvort krísuteymi sé til staðar. Allir þátttakendur svöruðu þessari spurningu. 

 

 

 

Mynd 12. Æfingar á viðbrögðum og ferlum við krísu 
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Samtals eru æfingar á viðbrögðum og ferlum við krísur haldnar hjá fjórum eða 18% 

fyrirtækjanna. Fjögur fyrirtækjanna eða 18% svarenda eru aldrei með æfingar á viðbrögðum og 

ferlum við krísu og ekkert fyrirtækjanna oftar en mánaðarlega.  

Athygli vekur að hér svöruðu 14 því að ekki væri krísuáætlun innan fyrirtækisins og því 

færu aldrei fram æfingar á æskilegum viðbrögðum. Við öllum hinum spurningunum sem greint 

hefur verið frá hér að ofan höfðu 15 þátttakendur sagt að krísuáætlun væri ekki til staðar. Hins 

vegar bárust alls 22 svör við þessari spurningu en við þeim sem greint er frá hér að ofan bárust 

yfirleitt 23 svör. 

 

 

 

Mynd 13. Þekkja starfsmenn hvert þeir eiga að leita og hlutverk sitt ef upp kemur krísa 

 

Þessari spurningu svöruðu sex þátttakendur eða 26% játandi og sjö þátttakendur eða 30,4% 

neitandi. 8,7% þátttakenda svöruðu að flestum starfsmönnum væru kunnugt um hvert þeir ættu 

að leita og þekktu hlutverk sitt við krísu. Aðrir tveir eða 8,7% sögðu að fæstir starfsmenn væru 

með þessi atriði á hreinu. Fjórir þátttakendur eða 17,3% svarenda vissu ekki hvernig þessi mál 

stæðu og aðrir tveir sem almennt svöruðu hinum spurningum könnunarinnar kusu að svara 

þessari spurningu ekki.  
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Mynd 14. Fjöldi fyrirtækja sem þurft hafa að kljást við krísu á undanförnum 10 árum 

 

Alls svöruðu 13 fyrirtæki eða 59,1% þátttakenda því að þau hafi þurft að kljást við krísu á 

undanförnum 10 árum. Átta eða 36,4% fyrirtæki svarenda höfðu ekki þurft að kljást við krísu 

síðastliðin 10 ár. Einn þátttakandi eða 4,5% heildarsvarenda vissi ekki til þess. Alls kaus einn 

svarandi sem tók þátt í öðrum spurningum að svara þessari spurningu ekki. 

 

 

 

Mynd 15. Fjöldi tilfella þar sem skráð áætlun hefur verið notuð í krísu 
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Í krísuástandi hafa 10 fyrirtæki sem tóku þátt í könnununni eða 47,6% svarenda að engu leyti 

stuðst við skráða áætlun. Eitt fyrirtækjanna hafði stuðst við skráða áætlun að mjög litlu leyti, 

eitt fyrirtækjanna notaði skráða áætlun að einhverju leyti og eitt fyrirtækjanna notaði skráða 

áætlun að miklu leyti. Sjö fyrirtæki höfðu ekki gengið í gegnum krísu. Tveir þátttakendur kusu 

að svara þessari spurningu ekki. 

Heildarsvör þeirra sem notuðu skráða áætlun að einhverju leyti í krísuástandi voru því 

þrjú eða 30% á móti þeim 10 eða 70% sem ekkert höfðu stuðst við krísuáætlun í krísu. 

 

 

 

Mynd 16. Hversu undirbúið er fyrirtækið til að takast á við krísur 

 

Samtals svöruðu fjórir eða 17,4% að fyrirtækið væri mjög lítið undirbúið til að takast á við 

krísur. Fimm eða samtals 21,7% telja fyrirtækið frekar lítið undirbúið og 12 eða 52,2% í 

meðallagi undirbúið. Einungis tvö fyrirtæki telja sig frekar vel undirbúin, og enginn þátttakenda 

telur fyrirtækið vera mjög vel undirbúið. 
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Enginn einn samdi krísuáætlun,  

Ekki er hægt að greina á milli - Almannatengill, Upplýsingafulltrúi, Mannauðsstjóri, 

Starfsmannastjóri, Rekstrarstjóri, Forstjóri eða Framkvæmdastjóri, þessir sjö eru geymdir í 

2-3 mönnum hjá okkur. 

Erum með grófa krísuáætlun en hún er ekki hluti af ISO gæðakerfinu en stefnt að því innan 

2 ára og mun ítarlegar. 

Mynd 17. Opin spurning um annað sem þátttakendur vildu koma á framfæri 

 

Þessi spurning var opin og þátttakendum gefinn kostur á að svara því hvort þeir vildu koma 

einhverju á framfæri. Það kusu alls fimm þátttakendur að gera.  
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7.  Samantekt og ályktanir 

Ljóst er að svörun rannsóknarinnar hefði mátt vera betri. Eflaust eru ýmsar ástæður að baki lágs 

svarhlutfalls en líkleg ástæða gæti að einhverju leyti verið samspil tæknigallans og viðfangsefni 

spurninganna. Mögulega er tilurð krísuáætlana innan fyrirtækja viðkvæmt viðfangsefni. 

Skömm gæti fylgt því að vera ekki undirbúinn undir vandamál sem geta stigmagnast upp í krísu 

eða óvæntan atburð sem sett getur dramatískt strik í reikninginn. Auk þess gæti verið bagalegt 

ef það bærist til hagsmunaaðila eða jafnvel samkeppnisaðila að fyrirtækið sé að engu leyti 

undirbúið undir hverskyns vandamál og krísur. Önnur ástæða lágs svarhlutfalls gæti verið að 

stjórnendur gefi sér ekki tíma í að svara spurningakönnunum, ekki síst frá nemendum sem þeir 

þekkja engin deili á. 

Um 96% svara þátttakenda tilheyra forstjórum og framkvæmdastjórum fyrirtækja og því 

má álykta að langstærsti hluti þátttakenda búi yfir ítarlegri þekkingu á rekstrinum. Rúm 90% 

fyrirtækjanna hafa verið í rekstri lengur en fimm ár. Það þarf þó ekki að vera að stjórnandinn 

sem svaraði könnuninni hafi starfað hjá fyrirtækinu öll rekstrarárin. Í þeim tilfellum gæti hafa 

misfarist að skrá og miðla upplýsingum og þekkingu áfram til nýs stjórnanda eða starfsmanna 

líkt og komið er inn á í þriðja hluta verkefnisins. Það er afar slæmt með tilliti til lærdóms og 

þróunar. Samkvæmt kenningum sem fjallað var um, væri stór hluti þátttakenda rannsóknarinnar 

þegar búinn að þurfa að kljást við krísur á rekstrartíma sínum. Það reyndist tilfellið samkvæmt 

svörum þátttakenda en alls hafa rúm 59% fyrirtækjanna þurft að kljást við krísu á undanförnum 

10 árum. Af þeim höfðu rúm 14% stuðst við krísuáætlun að einhverju leyti í krísuástandi. 

Samkvæmt niðurstöðum spurningar sem finna má í viðauka tilheyrðu öll svör 

þátttakenda sannarlega litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Flestar rannsóknir benda til þess að 

lítið sé um formlegar krísuáætlanir í litlum fyrirtækjum, en þau þeirra sem hana framkvæma að 

einhverju leyti standa betur en önnur. Krísustjórnun er oft samvinnuverkefni stjórnenda í öllum 

deildum fyrirtækis, þar sem unnið er að greiningu mögulegrar uppsprettu krísa og komið 

tímanlega auga á viðvörunarmerki. Markmiðið er að koma í veg fyrir eða græða auka tíma til 

að takast á við vandamál á byrjunarstigi. Það er þó engin trygging fyrir því að hægt sé að sjá 

allt fyrir sem komið getur fyrir. Samkvæmt fræðum og kennsluefni er mikilvægt að bregðast 

hratt við á viðkvæmu krísutímabili og mistök eða fljótfærni geta orðið rekstrinum dýrkeypt. 

Handahófskennd vinnubrögð geta grafið dýpri holur, og jafnvel haft úrslitaáhrif á reksturinn. 

Sérfræðingar benda á að flestir kannist við dæmi þess að krísur stigmagnist og geti þar af 

leiðandi haft alvarlegri afleiðingar í kjölfar vanhugsaðra viðbragða. Þegar krísa dynur yfir gefst 

ekki mikill tími til að setjast niður, hugsa rökrétt um alla mögulega fleti og setja saman áætlun 
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um viðbrögð. Því er mikilvægt að gefa sér tíma í rólegu hlutlausu umhverfi, áður en til vandræða 

kemur, og fara í alhliða áhættumat á öllu sem upp á gæti komið og gera krísuáætlun. 

Sérfræðingar á þessu sviði taka það skýrt fram að slík áætlanagerð sé besta vörnin við áföllum 

og krísum. Áætlun ætti að búa yfir upplýsingum um hvaða skref þarf að taka til að lágmarka 

tjón á rekstrinum, ná honum í samt horf á sem stystum tíma og draga þekkingu af krísunni sem 

gagnast getur síðar meir. Þeir telja það bjartsýni að áætla að krísur gerist bara hjá öðrum, enda 

sé lífið sjaldnast svo einfalt. Samkvæmt þátttakendum rannsóknar er krísuáætlun einungis til 

staðar í um 26% - 30,4% fyrirtækjanna, þrátt fyrir að ljóst sé að umsvifamikill rekstur er í húfi. 

Einungis 8,7% töldu krísuáætlunina vera frekar ítarlega og ná yfir marga mögulega atburði og 

æskilega ferla eða viðbrögð.  

Sérfræðingar eru sammála um að það sé grundvallaratriði að yfirfara og uppfæra 

áætlunina reglulega. Það þarf að framkvæma við allar stærri breytingar innan fyrirtækis og í 

takt við þróun umhverfisins. Af þeim 23 fyrirtækjum sem tóku þátt eru samtals fimm eða 21,7% 

fyrirtækja sem yfirfara og uppfæra krísuáætlun sína á árs til fimm ára fresti. Algengast var að 

forstjóri eða framkvæmdastjóri kæmi að gerð krísuáætlunar, en yfirleitt var það samstarf 

nokkurra starfsmanna. Það passar við umfjöllum fræðikaflans þar sem fram kom að 

framkvæmdastjórar og forstjórar lítilla og meðalstórra fyrirtækja væru líklegastir til að sinna 

krísustjórnun. 13% fyrirtækja sem þátt tóku í rannsókninni höfðu almannatengil í sínum röðum, 

en þrátt fyrir tengsl krísustjórnunar og almannatengsla kom sá starfsmaður í engu tilfelli að gerð 

krísuáætlunarinnar.  

Þegar kemur að hlutverkaskiptingu starfsmanna á ögurstundu krísu verða allir að þekkja 

sitt hlutverk og ekkert má vera óljóst samkvæmt sérfræðingum í krísustjórnun. Í einungis einu 

fyrirtækjanna sem tók þátt er farið yfir krísuáætlun við ráðningu allra nýrra starfsmanna og í 

þremur fyrirtækjum einungis hjá stjórnendum. Þó telja 34,8% þátttakenda að öllum eða flestum 

starfsmönnum fyrirtækisins sé kunnugt um hvert þeir eiga að leita og þekkja hlutverk sitt ef upp 

kemur krísa. Æfingar í æskilegum krísuviðbrögðum eru einungis haldnar hjá 18% 

fyrirtækjanna, en fjallað var um mikilvægi æfinga samkvæmt sérfræðingum á þessu sviði. 

Leggja þarf áherslu á þjálfun og æfingar í að beita áætlunum, hugtökum og módelum og þar 

gæti sjónrænt efni, svo sem myndskeið verið öflug leið til að læra að takast á við krísur. 

Einungis rúm 9% fyrirtækja rannsóknarinnar eru með krísuteymi. Hægt er að sinna 

krísustjórnun þó að krísuteymi sé ekki til staðar, en það fer oft eftir stærð fyrirtækis. Fyrri 

rannsóknir og sérfræðingar telja að krísuteymi séu töluvert sjaldgæfari í minni fyrirtækjum.  
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Að þessu sögðu telja 52,2% þátttakenda fyrirtækið þó í meðallagi undirbúið undir krísur, og 

tæp 8,7% fyrirtækið vera frekar vel undirbúið undir krísur. Rannsakanda þykir þetta benda til 

þess að eiginlegur undirbúningur undir krísur sé ekki endilega í beinu samhengi við mat og 

upplifun stjórnenda á því hversu vel undirbúið fyrirtækið er. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eiga töluverðan samhljóm með rannsóknarniðurstöðu 

Kristins frá árinu 2009 sem fjallað var um hér að ofan. Þar höfðu 28% úrtaksins krísuáætlun til 

staðar. Þó var þriðjungur fyrirtækja sem hann rannsakaði með áfallateymi en einungis 9% 

svarenda þessarar rannsóknar. 

 

Því var varpað upp í fræðilega hluta verkefnisins að tenging væri á milli fyrirtækja í rekstri í 

minni sveitarfélögum og samfélagslegrar ábyrgðar. Það er vegna félagslegra þátta og tengingar 

á milli minna framboðs á störfum og mikilvægi reksturs fyrirtækja nálægt byggð. Nauðsynlegt 

væri að fyrirtæki gerðu allt sem í þeirra valdi stæði til að fyrirbyggja það að leggja þyrfti niður 

rekstur í kjölfar krísa. Því betur sem fyrirtæki tekst að takast á við áföll og krísur, því meiri líkur 

á farsælum og stöðugum rekstri. Það þykir rannsakanda rökrétt, bæði fyrir hagtölur rekstursins 

og félagslega þætti samfélaga. Ein rannsóknarspurninganna snéri að staðsetningu höfuðstöðva 

fyrirtækis. Þó að niðurstaða spurningar hafi verið að 87% fyrirtækja hefðu höfuðstöðvarnar á 

stór-höfuðborgarsvæðinu þarf það ekki að þýða að enginn rekstur sé á vegum fyrirtækisins á 

landsbyggðinni. Eftir á að hyggja hefði rannsakandi frekar átt að spyrja beint hvort að fyrirtækið 

væri með rekstur á landsbyggðinni. 

 

Að þessu sögðu verður að segjast að niðurstöður rannsóknar bendi til þess að íslensk lítil og 

meðalstór einkafyrirtæki séu ekki vel undirbúin undir krísur, allavega ekki samkvæmt 

hefðbundnum hætti fræða krísustjórnunar. Ef undirbúningur felst í að fara reglulega í markvissa 

leit að mögulegum uppsprettum krísu og áætlanagerð í æskilegum viðbrögðum, sem bæði er 

yfirfarin reglulega og æfð stendur meirihluti fyrirtækja sem þátt tóku í rannsókninni ekki vel að 

vígi. Fyrirtækin missa þá einnig að tækifærinu til að draga lærdóm úr ástandinu sem gæti komið 

sér vel síðar í rekstrinum. Það skýtur skökku við að telja sig vera undirbúinn undir krísu ef 

eingöngu er treyst er á Guð og lukkuna. 
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8.   Lokaorð 

Haft hefur verið eftir bandaríska auðkýfingnum Warren Edward Buffett, sem í ágúst 2017 var 

annar ríkasti Bandaríkjamaðurinn og fjórði auðugasti maður heims að það taki 20 ár að byggja 

upp gott orðspor og fimm mínútur að eyðileggja það. Með það í huga framkvæmi fólk með 

öðrum hætti.  

Markmið rekstraraðila hlýtur að vera í öllum tilfellum að reksturinn gangi sem best, að 

ímynd og orðspor fyrirtækis séu almennt jákvæð og að framtíðin sé björt. Að því sögðu er 

raunsætt að viðurkenna að hafsjór neikvæðra atburða getur skyndilega blossað upp eða kraumað 

undir, jafnvel án áberandi ummerkja. Það verður að teljast heillavænlegast að stjórnendur geri 

allt sem í þeirra valdi stendur til að koma í veg fyrir vandræði og krísur. Fræði krísustjórnunar 

hljóma skynsamlega að mati höfundar, og krísuáætlanagerð rökrétt framhald á framkvæmd 

annarra áætlana sem snúa að rekstri og markaðsmálum. Höfundur telur krísustjórnun og 

krísuáætlanir eiga samhljóm með gagnrýnni hugsun og að temja sér hana þegar kemur að 

rekstrarmöguleikum, undirbúningi og aðhaldi hljóti að vera skynsamlegt þegar miklir 

fjármunir, orðspor og jafnvel heilsa eru í húfi. Nauðsynlegt er að koma fræðslu krísustjórnunar 

á borð allra stjórnenda fyrirtækja, ekki síst minni fyrirtækja. Það gæti verið þarft verkefni fyrir 

hagsmunasamtök á borð við Samtök atvinnulífsins, Samtök iðnaðarins eða Viðskiptaráð að 

standa fyrir slíkri fræðslu og þjálfun meðal starfsmanna aðildarfyrirtækja. Framtíðarrannsóknir 

á þessu sviði geta snúið að því að ákvarða leiðir til að skapa vitund um afleiðingar krísa og að 

finna leiðir til að standa að fræðslu og undirbúningi. Krísa er sannanlega ógn, en hún getur 

einnig verið tækifæri ef rétt er að málum staðið. 
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10. Viðaukar 

Í fyrri hluta hér að neðan eru birtar spurningar ásamt tölfræði svörunar sem ekki voru notaðar í 

niðurstöðukafla rannsóknar. Í síðari hluta má finna tölvupósta sem sendir voru þátttakendum 

rannsóknar. 

 

10.1  

Spurningar og svör sem ekki var greint frá í niðurstöðum rannsóknar. 

 

 

Mynd. Atvinnugreinar fyrirtækja 

 

Við þessari spurningu bárust alls 24 svör frá 23 þátttakendum. Rannsakandi gerði þessa spurningu að 

fjölvalsspurningu vegna þess að mögulega heyrði starfsemi fyrirtækis undir fleiri en eina atvinnugrein. Rétt tæp 

70% svarenda starfa innan verslunar og þjónustu eða samtals 14 aðilar, 17,4% starfsemi fyrirtækja tilheyra iðnaði, 

8,7% framleiðslu, 4,3% innan menntastofnunar og 8,7% svarenda tilheyrðu annarri atvinnugrein en upp voru 

gefnar. Þær atvinnugreinar sem enginn merkti við voru sjávarútvegur, landbúnaður, upplýsinga- og þekkingarsvið 

og heilbrigðisþjónustu. Samtals svöruðu 23 stjórnendur, eða allir þátttakendur þessari spurningu. 
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Mynd. Staðsetning höfuðstöðva fyrirtækja 

 

Langflest fyrirtækjanna voru staðsett á stór-höfuðborgarsvæðinu eða 87% fyrirtækja, 20 talsins. Tvö fyrirtækjanna 

eða 8,7% voru staðsett á Suðurlandi og eitt þeirra eða 4,3% á Austurlandi. Ekkert fyrirtækjanna hefur höfuðstöðvar 

sínar á hinum uppgefnu möguleikunum sem voru á Norðurlandi, Vesturlandi eða erlendis. Samtals svöruðu 23 

stjórnendur, eða allir þátttakendur þessari spurningu. 

 

 

 

Mynd. Kyn forstjóra fyrirtækis 

 

Karlar eru forstjórar flestra fyrirtækja sem tóku þátt í rannsókninni eða samtals 15, eða 68,2% svarenda. Konur eru 

forstjórar sjö fyrirtækja eða samtals 31,8% svarenda. Samtals bárust 22 svör við þessari spurningu, eða einn sem 

kaus að svara henni ekki. 
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Mynd. Starfsmannafjöldi fyrirtækja 

 

Alls sjö svör eða 31,8% svarenda kom frá fyrirtæki með 1–20 starfsmenn. Sex fyrirtækjanna eða 27,3% hafa 20-

40 starfsmenn, þrjú fyrirtæki eða 13,6% eru með 40-60 starfsmenn, eitt fyrirtæki, eða 4,5% svarenda með 80-100 

starfsmenn og fimm eða 22,7% með 100-250 starfsmenn. Samtals bárust 22 svör við þessari spurningu, eða einn 

sem kaus að svara henni ekki. 

 

10.2  

Tölvupóstar sem sendir voru til stjórnenda fyrirtækja. 

 

Ósk um þátttöku 

Kæri viðtakandi, 

 

þessi könnun er ætluð forstjórum, framkvæmdastjórum eða öðrum sem hafa upplýsingar um m.a. veltu, fjölda 

starfsmanna og krísustjórnun fyrirtækisins. Spurningakönnunin er send á 70 einkafyrirtæki með fleiri en 10 

starfsmenn. 

 

Mér þætti afar vænt um ef þú gætir séð af örfáum mínútum til að taka þátt. 

Nánari upplýsingar má finna í kynningarbréfi spurningalistans. 

 

Með fyrirfram þökk, 

María Magnúsdóttir 

mariam15@bifrost.is 
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Kynningabréf 

 

Kæri viðtakandi, 

 

þessi könnun er ætluð forstjórum, framkvæmdastjórum eða öðrum sem hafa upplýsingar um m.a. veltu, fjölda 

starfsmanna og krísuáætlanir fyrirtækis. Pósturinn er sendur á 70 einkafyrirtæki með fleiri en 10 starfsmenn.  

Meðfylgjandi spurningakönnun er liður í lokaverkefni mínu til BA-gráðu í miðlun og almannatengslum við 

Háskólann á Bifröst. Leiðbeinandi verkefnisins er Ingibjörg Rósa Björnsdóttir.  

Markmið rannsóknarinnar er að svara rannsóknarspurningunni: Eru íslensk einkafyrirtæki undirbúin fyrir krísur? 

 

Spurningakönnunin sem lögð er til grundvallar inniheldur 20 spurningar og óska ég eftir þinni þátttöku til að 

rannsóknin verði sem marktækust. Það ætti að taka á bilinu 5 – 8 mínútur að svara könnuninni. 

Hafir þú einhverjar spurningar eða athugasemdir varðandi könnunina eða verkefnið er þér velkomið að senda mér 

tölvupóst.  

 

Athugið að engum er skylt að svara einstaka spurningum eða spurningalistanum í heild sinni. Öll þátttaka er þó 

innilega vel þegin. Vert er að taka fram að könnunin er með öllu nafnlaus svo ekki er hægt að rekja svör til einstakra 

aðila eða fyrirtækja. Hvorki nafn fyrirtækis né svarenda verða tilgreind í verkefninu. 

 

Með von um góðar viðtökur og fyrirfram þökk. 

  

Virðingarfyllst, 

 

María Magnúsdóttir 

mariam15@bifrost.is 

 

Ósk um þátttöku – ítrekun 

 

Kæri viðtakandi 

Fyrir viku síðan sendi ég spurningakönnun til 70 fyrirtækja og óskaði eftir svörun á spurningalista sem er hluti af 

lokaverkefninu mínu til BA-gráðu í miðlun og almannatengslum við Háskólann á Bifröst. Með þessum tölvupósti 

langar mig að ítreka hversu mikilvæg þátttaka þín er til þess að niðurstaða rannsóknar verði sem marktækust. 

Spurningakönnunin verður opin fram til næsta föstudags, 6. október kl. 20. 

 

Mér hefur borist til eyrna að galli hafi verið á uppsetningu könnunarinnar að því leyti að þau svör sem veitt voru í 

gegnum farsíma eða spjaldtölvu komust ekki til skila. Mig langar því að biðla til þeirra sem svöruðu könnuninni á 

slíkum raftækjum að taka könnunina aftur með því að velja FILL OUT FORM hér að neðan. Þegar svör hafa verið 

send inn ætti að opnast ný síða þar sem ég þakka fyrir þátttöku. 

mailto:mariam15@bifrost.is
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Ef þú hefur þegar tekið könnunina á borð- eða fartölvu biðst ég afsökunar á ónæðinu og langar að þakka þér 

kærlega fyrir. Ef þú hefur enn ekki gefið þér tíma til að svara langar mig að ítreka innilega ósk mína eftir þátttöku 

þinni. 

 

Virðingarfyllst, 

María Magnúsdóttir  

mariam15@bifrost.is 

 

10.3 

Spurningalisti í heild sinni 

 

 

1. Hvert er starfsheiti þitt? 

A. Forstjóri 

B. Framkvæmdastjóri 

C. Mannauðsstjóri 

D. Almannatengill / upplýsingastjóri 

E. Deildarstjóri 

F. Markaðsstjóri 

G. Annað 

 

2. Hvaða atvinnugrein tilheyrir starfsemi 

fyrirtækisins sem þú starfar fyrir? 

A. Sjávarútvegi 

B. Landbúnaði 

C. Iðnaði 

D. Verslun og þjónustu 

E. Upplýsinga- og þekkingariðnaði 

F. Heilbrigðisþjónustu 

G. Framleiðslu 

H. Menntastofnun 

I. Annað 

 

3. Hvar eru höfuðstöðvar fyrirtækisins? 

A. Stór-höfuðborgarsvæðinu 

B. Norðurlandi 

C. Suðurlandi 

D. Austurlandi 

 

E. Vesturlandi 

F. Erlendis 

 

4. Hversu lengi hefur fyrirtækið verið í 

rekstri? 

A. 0 - 5 ár 

B. 5 - 10 ár 

C. 10 - 15 ár 

D. 15 - 20 ár 

E. 20 ár eða lengur 

 

5. Forstjóri fyrirtækisins er: 

A. Kona 

B. Karl 

C. Annað 

 

6.  Hversu margir starfsmenn starfa innan 

fyrirtækisins? 

A. 1 - 20 starfsmenn 

B. 20 - 40 starfsmenn 

C. 40 - 60 starfsmenn 

D. 60 - 80 starfsmenn 

E. 80 - 100 starfsmenn 

F. 100 - 250 starfsmenn 
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7. Hefur fyrirtækið starfsfólk í eftirfarandi 

stöðugildum: 

Ath. Hægt er að haka í fleiri en einn 

svarmöguleika 

A.  Almannatengil / upplýsingafulltrúa 

B.  Mannauðsstjóra  

C.  Breytingastjóra 

D.  Krísustjóra 

E.  Markaðsstjóra 

F.  Ekkert ofantaldra stöðugilda 

 

8.  Hver var velta fyrirtæksins á síðasta ári?  

A. Minni en 50 milljónir  

B. 50 milljónir - 100 milljónir 

C. 100 milljónir - 500 milljónir 

D. 500 milljónir – 1.000 milljónir 

E. 1.000 milljónir – 5.000 milljónir 

F. 5.000 milljónir - 10.000 milljónir 

G. 10.000 milljónir eða meiri 

 

9. Er fyrirtækið með krísuáætlun*? 

*Skilgreining á krísuáætlun sem rannsakandi 

miðar út frá er eftirfarandi: Á grunni 

krísuáætlunar (einnig kölluð áfallaáætlun, 

viðbragðsáætlun, áætlun vegna áfalla og fl.) eru 

skráð niður helstu ferlar og verkfæri til að glíma 

við fjölbreyttar krísur. Slíkar áætlanir gætu 

innihaldið kerfi til að bera kennsl á mögulegar 

krísur, hvernig stjórnendur eiga að ræða við 

fjölmiðla á krísutímabili, ferli til að fara eftir er 

krísa dynur yfir, skipan og þjálfun krísuteymis 

og hvar og hvernig setja á upp 

upplýsingamiðstöð krísuteymis við stærri áföll. 

A. Já 

B. Nei 

C. Veit ekki 

 

10. Hversu ítarleg er krísuáætlun 

fyrirtækisins? 

A. Mjög ítarleg. Nær yfir nær allar 

mögulegar krísur og æskileg viðbrögð 

B. Frekar ítarleg. Nær yfir marga 

mögulega atburði/aðstæður og 

æskilega ferla/viðbrögð 

C. Nær einungis yfir örfáa mögulega 

atburði/aðstæður og æskilega 

ferla/viðbrögð 

D. Ekki ítarleg 

E. Erum ekki með krísuáætlun 

 

11. Hversu oft er krísuáætlun fyrirtækisins 

yfirfarin? 

A. Mánaðarlega 

B. Hálfs árs fresti 

C. Árlega 

D. Árlega til tveggja ára fresti 

E. Tveggja til fimm ára fresti 

F. Oftar 

G. Sjaldnar 

H. Aldrei 

I. Erum ekki með krísuáætlun 

 

12. Hver samdi krísuáætlunina? 

Ath. Hægt er að haka í fleiri en einn 

svarmöguleika 

 

A. Almannatengill eða upplýsingafulltrúi 

fyrirtækisins 

B. Mannauðsstjóri eða starfsmannastjóri 

fyrirtækisins 

C. Forstjóri eða framkvæmdastjóri 

fyrirtækisins 

D. Rekstrarstjóri fyrirtækisins 

E. Annar starfsmaður fyrirtækisins 

F. Utanaðkomandi ráðgjöf og/eða 

þjónusta 

G. Veit ekki 

H. Erum ekki með krísuáætlun 
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13. Er áætlunin kynnt við ráðningu nýrra 

starfsmanna og þeim gert kunnugt um 

hlutverk sitt ef upp kemur krísa*? 

*Vinsamlegast athugið að skilgreining krísu sem 

höfundur miðar út frá er: Hvaða atburður, 

vandamál eða truflun sem framkallar neikvæð 

viðbrögð og getur haft áhrif á orðspor, viðskipti, 

fjárhagslegan styrk eða mannauð fyrirtækis. 

 

A. Já, öllum starfsmönnum 

B. Einungis stjórnendum 

C. Nei 

D. Veit ekki 

E. Erum ekki með krísuáætlun 

 

14. Hefur fyrirtæki þitt krísuteymi 

A. Já 

B. Nei 

C. Veit ekki 

 

15. Hversu oft fara fram æfingar á viðbrögðum 

og ferlum þar sem t.d. krísur eru settar á 

svið? 

A. Einu sinni í mánuði 

B. Hálfs árs fresti 

C. Eins árs fresti 

D. Eins til fimm ára fresti 

E. Oftar 

F. Sjaldnar 

G. Aldrei 

H. Erum ekki með krísuáætlun 

 

16. Erum öllum starfsmönnum fyrirtækisins 

kunnugt um hvert þeir eiga að leita og 

þekkja hlutverk sitt ef upp kemur krísa? 

A. Já 

B. Nei 

C. Flestir 

D. Fæstir 

E. Veit ekki 

 

17. Hefur fyrirtækið sem þú starfar hjá þurft að 

kljást við krísu á undanförnum 10 árum? 

A. Já 

B. Nei 

C. Veit ekki 

 

18. Var fyrirfram skráð áætlun notuð í 

krísuástandinu? 

A. Já, að öllu leyti 

B. Já, að miklu leyti 

C. Að einhverju leyti 

D. Að mjög litlu leyti 

E. Nei, ekkert var stuðst við krísuáætlun 

F. Veit ekki 

G. Höfum ekki gengið í gegnum krísu 

 

19. Er fyrirtækið lítið eða mikið undirbúið fyrir 

krísur, að þínu mati? 

A. Mjög lítið undirbúið 

B. Frekar lítið undirbúið 

C. Í meðallagi undirbúið 

D. Frekar vel undirbúið 

E. Mjög vel undirbúið 

 

20. Eitthvað fleira sem þú myndir vilja koma á 

framfæri varðandi viðfangsefnið? 

 

 

 


