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Formáli 

Ritgerð þessi er 6 ECTS-eininga lokaverkefni til BS-prófs með áherslu á stjórnun og forystu 

við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Hún fjallar um fjarvinnu, eða störf án 

staðsetningar, hvernig hugtakið hefur þróast og stöðu fjarvinnu á Íslandi. Áhuga höfundar 

má rekja til þess að foreldrar hennar fluttu með fjölskylduna frá Reykjavík til Siglufjarðar 

árið 1993 í leit að betra samræmi fjölskyldulífs og atvinnu. Þá var fjarvinna ekki jafn algeng 

og hún er í dag, enda bauð tæknin ekki upp á þann möguleika, líkt og nú er. Hugmyndin 

að lokaverkefninu kom svo fyrst til í október 2018 þegar Hólmfríður Sveinsdóttir, 

sérfræðingur í samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu, kom fram í viðtali við Landann 

til að kynna störf án staðsetningar og nýja byggðaáætlun. Ég vil þakka foreldrum mínum, 

Ástu Júlíu Kristjánsdóttir og Hálfdán Sveinsson, og Snorra Mássyni litla bróður mínum. 

Einnig þakka ég þeim Margréti Jónsdóttur Njarðvík og Hólmfríði Sveinsdóttur frænku 

minni sem veittu mér innblástur og endalausan stuðning við gerð verkefnisins. Loks vil ég 

þakka leiðbeinanda mínum Arneyju Einarsdóttur, sem veitti mér ómetanlega leiðsögn og 

aðstoð. 
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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á uppruna, þróun og stöðu fjarvinnu á Íslandi. 

Til að gera það var litið á fræðilega umræðu, fyrirliggjandi skýrslur, rannsóknir og umræðu 

í fjölmiðlum. Á sama tíma leitaðist höfundur við að svara tveimur spurningum um þróun 

hugtaksins og stöðu þess hér á Íslandi. Niðurstöðurnar eru skýrar. Fjarvinna getur verið 

gagnleg leið fyrir stjórnendur til að gefa starfsmönnum betra jafnvægi milli einkalífs og 

vinnu. Fjarvinnustörf geta stuðlað að jákvæðri byggðaþróun og gefið háskólamenntuðu 

fólki möguleika á að gegna draumastarfinu sínu hvar á landinu sem það kýs að búa. 

Jafnframt gefur fjarvinna fyrirtækjum tækifæri til að ráða það sérhæfða starfsfólk sem 

það vantar, óháð búsetu. Þannig hagnast allir á því að fjarvinna sé í boði í fyrirtækjum 

hvort sem um ræðir höfuðborgarsvæðið eða á landsbyggðinni.  

Hugtakið fjarvinna kom til á áttunda áratugnum í Bandaríkjunum og hefur þróast og 

breyst í takt við tækniframfarir síðustu fjóra áratugi. Það virðist ekki hafa fest rætur á 

Íslandi fyrr en á tíunda áratug síðustu aldar. Ritgerð þessi sýnir að stöðnun er á fyrirbærinu 

fjarvinna, bæði í umræðu og framkvæmd hér á Íslandi og hefur það vart náð að fara frá 

kenningu yfir í framkvæmd. Vitaskuld vinna fjölmargir landsmenn heiman að frá sér á 

hverjum degi án þess að það sé mælt. Stjórnvöld vilja stuðla að jákvæðri byggðaþróun og 

hafa oftar en einu sinni haft fjarvinnustörf sem verkefnismarkmið í byggðaáætlunum. 

Þrátt fyrir það vantar eftirfylgni og sérstaklega framkvæmd. Margt bendir því til þess að 

fjarvinna sé munaðarlaust fyrirbæri hér á landi. 
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Abstract 

The main focus of this research paper is to examine remote work, its origin, development 

and status in today’s Icelandic job market. To come to a conclusion the author examined 

theoretical discussions, available reports/research and discussion in the media, 

meanwhile trying to answer two research questions regarding the development of 

remote work and its current status in Iceland. The conclusion of this research paper was 

that remote work can be a useful work arrangement to provide a better work-life balance 

to employees. Furthermore, remote work can be utilised to contribute to positive 

regional development and give people the opportunity to find their dream job, no matter 

where they are situated. It is not only beneficial for employees, it also opens doors for 

companies to expand their candidate pool and to find specialized employees. Remote 

work can therefore be a win-win arrangement. 

The concept of remote work originated in the United States in the ‘70s and has 

developed with the technological developments of the last three decades. Iceland seems 

to have picked up this work arrangement 20 years later, in the ‘90s. The results showed 

that it appears that there is some sort of stagnation in the development and utilisation of 

remote work in Iceland. Theoretical and media discussions are lacking as well as research 

and measurements of this arrangement. There are undoubtedly many Icelandic remote 

workers, that work from home for example. They have not been documented. The 

government states it wants to support positive regional development but action is 

lacking. It seems that nobody is following up on the development and status of remote 

work in Iceland and therefore it has not been as successfully implemented as in the USA. 

Hence, the conclusion is that the research points to remote work being somewhat of a 

orphan in Iceland, in the sense that it is not being duly monitored. 
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1  Inngangur  

Krafan af hálfu starfsfólks um fjölbreytileika og sveigjanleika í starfi fer stöðugt vaxandi 

ásamt væntingum um meira samræmi á milli einkalífs og vinnu (e. work-life balance). Svar 

stjórnenda fyrirtækja við þessari kröfu hefur meðal annars verið að þróa fjarvinnustörf. 

Fjarvinna (e. remote work) hefur stundum verið kynnt sem „starf án staðsetningar“ þar 

sem það er starf sem starfsmaður sinnir utan hefðbundins vinnustaðar (Hardill og Green, 

2003).  

Markmið verkefnisins er að varpa ljósi á uppruna, þróun og stöðu fjarvinnu. Skoðuð 

verður saga og uppruni fjarvinnu og hver hugmyndafræðin er á bak við störf án 

staðsetningar. Litið verður á þýðingu fjarvinnu frá sjónarhorni samfélagsins, 

vinnuveitandans, stjórnenda og starfsfólks. Lögð verður áhersla á þróun hugtaksins 

síðustu fjóra áratugina og hvort íslenskir vinnuveitendur hafi verið að nýta sér 

fjarvinnustörf. Að lokum verða dregnar saman helstu niðurstöður og settar fram tillögur 

að framtíðarrannsóknum. 

Fjarvinna virðist hafa komið til um 1973 í Bandaríkjunum en er tiltölulega nýtt hugtak 

á Íslandi. Fyrst fór að bera á hugtakinu í íslenskum fjölmiðlum um 1989 en með 

tækniframförum síðustu ára hefur hún orðið að veruleika fyrir marga. Því er áhugavert að 

skoða hvernig fjarvinnustörf hafa þróast, hver staða þeirra er í dag og hvað framtíðin gæti 

borið í skauti sér. Einnig er mikilvægt að meta hvort fjarvinna sé hagstæður kostur fyrir 

ólíka hagsmunaaðila, samfélagið í heild og starfsfólk. Þá er nauðsynlegt að skoða hvort 

fjarvinna opni nýja möguleika fyrir menntað fólk á landsbyggðinni, sama fólk og áður fyrr 

neyddist til að flytja til Reykjavíkur í leit að draumastarfinu eða þá velja að vera heima og 

sætta sig við starf sem þeim fannst ekki eins spennandi. Er fjarvinna einnig svar fyrir 

Reykvíkinga sem hefur dreymt um að flytja út á land eða fyrir þá sem eru í leit að betra 

jafnvægi einkalífs og vinnu á höfuðborgarsvæðinu? Þá er ótalið hversu mikil hlunnindi því 

fylgja fyrir fjölmarga íbúa höfuðborgarsvæðisins að geta unnið einhverja daga vikunnar 

heima hjá sér. Atvinnurekendur græða einnig á því þar sem starfsmaður með veikt barn 

getur sinnt vinnunni að heiman frekar en hringja sig inn veikan.  
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Höfundur mun vitna í bæði íslenskar og erlendar fræðigreinar, fjölmiðlaumfjallanir og 

bækur. Þar sem um er að ræða heimildaritgerð mun höfundur byggja niðurstöður á 

fyrirliggjandi fræðilegri umræðu, opinberri umræðu, úttektum í skýrslum og umræðu í 

fjölmiðlum. Tvær spurningar sem höfundur mun leitast við að svara eru: Hvernig hefur 

fjarvinna þróast síðustu áratugi? Hver er staða fjarvinnu á íslenskum vinnumarkaði í dag? 
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2 Fræðilegt yfirlit 

2.1 Hugmyndafræði og þróun hugtaksins 

Hugtakið fjarvinna kom til á áttunda áratugnum þegar eðlisfræðingurinn Jack M. Nilles 

hóf rannsóknir á fyrirbærinu. Ensku hugtökin telecommuting og teleworking eru talin 

koma frá honum árið 1973 og hefur hann verið nefndur faðir fjarvinnunnar (Avery og 

Zabel, 2001). Á þessum tíma var olíukreppa og fjarvinna var nýtt sem ein leið til að draga 

úr umferð, orkuneyslu og löngum ferðalögum til og frá vinnu. Það var þó ekki bara 

olíukreppan sem ýtti undir þróun fjarvinnustarfa. Á áttunda áratugnum vantaði 

stórfyrirtækið IBM starfskrafta en tölvuforritarar voru af skornum skammti á þeim tíma. 

Fjarvinnustörf reyndust þá góð lausn fyrir fyrirtæki eins og IBM til að finna hæft starfsfólk 

til að fylla þessar stöður, óháð búsetu þeirra (Avery og Zabel, 2001). Að framansögðu er 

ljóst að skortur á einu sviði getur skapað tækifæri og fær fólk til að hugsa upp á nýtt – 

spara olíu og finna hæfasta fólkið óháð búsetu þess. 

Fjölgun kvenna á vinnumarkaði á áttunda og níunda áratugnum ýtti einnig undir 

þróunina. Þá var fjarvinna hentug fyrir pör sem vildu sinna bæði vinnu og fjölskyldulífi 

(Allen, Golden og Shockley, 2015). Höfundar geta þess ekki að fjarvinna getur verið lausn 

þegar annað hjóna þarf að flytjast milli fylkja vegna vinnu. Margt bendir til að tíundi 

áratugurinn hafi verið mikilvægur tími fyrir þróun fjarvinnustarfa, en þá áttu sér stað 

miklar tækniþróanir sem einfölduðu fjarvinnu. Um ræðir sama áratug og notkun 

tölvupósts varð útbreiddari og almennari. Bandarísk stjórnvöld settu einnig þrýsting á 

fyrirtæki með lagasetningu um hreinna loft (e. Clean Air Act) og lagasetningu fyrir 

hreyfihamlaða Bandaríkjamenn (e. Americans with Disabilities Act) svo nokkuð sé nefnt. 

Þessar lagasetningar eru taldar hafa haft áhrif á fjölgun fjarvinnustarfa í Bandaríkjunum 

(Goluboff, 2001).  

Löggjöfin um hreinna loft kom fyrst til á sjöunda áratugnum til að draga úr mengun í 

Bandaríkjunum en miklar breytingar voru gerðar á löggjöfinni á áttunda og tíunda 

áratugnum. Þær voru gerðar til að fylkin þyrftu að þróa áætlanagerðir til að ná og viðhalda 

ákveðnum stöðlum í loftgæðum. Með því þurftu fylkin til dæmis að fylgjast með mengun 

af völdum bifreiða og draga úr notkun þeirra. Breytingarnar á tíunda áratugnum urðu til 

þess að fylkin settu þrýsting á fyrirtæki að gera áætlanir til að draga úr mengun. 

Fjarvinnustörf voru ein leið til að mæta þessum nýju kröfum (Popp, 2003; Goluboff, 2001). 
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Önnur löggjöf sem kom sterk inn á tíunda áratugnum var löggjöfin fyrir hreyfihamlaða 

sem bannaði fyrirtækjum að mismuna einstaklingum vegna fötlunar. Þessi löggjöf varð til 

þess að fyrirtæki þurftu að búa til störf án staðsetningar sem hentuðu betur fyrir 

hreyfihamlaða einstaklinga á vinnumarkaði (Goluboff, 2001). Þannig má segja að fjarvinna 

hafi ekki eingöngu komið til vegna þess að fyrirtæki sáu sér hag í því. Hún þróaðist ekki 

sem fyrsti valkostur heldur vegna þrýstings stjórnvalda á fyrirtæki og stofnanir um 

aðgerðir af þeirra hálfu til að draga úr mengun og því í raun viðbragð af þeirra hálfu við 

lagasetningu. Í þessum greinum er ekki fjallað um draumaskilyrði fjarvinnu þegar fyrirtæki 

vill ekki missa starfsmann sem flyst búferlum. Þá eru það beinir hagsmunir fyrirtækisins 

að stuðla að fjarvinnu. 

Hugtakið fjarvinna er ekki öllum kunnugt, hvað þá hér á Íslandi. Erfitt er að segja fyrir 

víst hvenær þetta hugtak festi rætur hér á landi. Viðtal Ásdísar Haraldsdóttur (1989) við 

Jón Erlendsson, verkfræðing og þáverandi forstöðumann Upplýsingaþjónustu Háskólans, 

frá 1989 fjallar um svokallaðar fjarvinnustofur (e. telecottages) og hvernig þær gætu haft 

jákvæð áhrif á byggðaþróun (e. regional development). Fjarvinnustofa segir Jón að sé: 

„..lítill vinnustaður, oftast í dreifbýli, þar sem vinna allt niður í einn mann. Þar eru unnin 

ýmis störf og þar getur einnig farið fram nám og kennsla á tölvur.“ (Ásdís Haraldsdóttir, 

1989 ). Skilgreiningin er barn síns tíma og frá þeim tíma sem tölvur voru að ryðja sér til 

rúms í daglegu lífi almennings. Í dag eru fjarvinnustofur betur þekktar sem samnýtt 

vinnusvæði (e. coworking). Jón bendir á áhrif þróunar tölvu- og fjarskiptatækni á atvinnu- 

og byggðaþróun hér á landi. Hann nefnir ráðstefnu sem var haldin í nóvember 1988 af 

samtökunum FILIN (Föreningen av Informationsteknologiska Lokalcentral í Norden) sem 

voru að kynna samnýtt vinnusvæði fyrir íslenskum atvinnurekendum. Eftir þessa 

ráðstefnu var stofnaður hópur fyrir atvinnurekendur sem höfðu áhuga á að skapa ný 

atvinnutækifæri. Í þessum hópi voru meðal annars Póstur- og sími og Upplýsingaþjónusta 

Háskólans (Ásdís Haraldsdóttir, 1989). Ári síðar skrifaði Jón Erlendsson (1990) grein um 

fjarvinnu og hvernig hún getur skapað ný atvinnutækifæri. Hann bendir á bæði kosti og 

galla fjarvinnustarfa og að fyrirtæki hafa verið treg við að taka upp þessi störf. 

Fjölmiðlaumfjöllunin bendi því til þess að umræðan hafi hafist hér á landi fyrir um 30 

árum, eða sextán árum síðar en í Bandaríkjunum. 
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Til að finna íslenska skilgreiningu á hugtakinu leitaði höfundur til Samtaka 

atvinnulífsins (2006, bls. 1) sem skilgreina fjarvinnu sem: „Fjarvinna er form hvað varðar 

skipulag og/eða framkvæmd vinnu með notkun upplýsingatækni innan ramma 

ráðningarsamnings eða í ráðningarsambandi þar sem vinna sem einnig væri hægt að inna 

af hendi í starfsstöð vinnuveitanda er unnin reglulega utan þeirrar starfsstöðvar”.  

Fjarvinna og starf án staðsetningar eru hugtökin sem eru helst notuð á Íslandi en eins og 

samantektargrein Allen, Golden og Shockley (2015) sýnir þá á fjarvinna sér mörg heiti á 

ensku, þar á meðal er telecommuting, telework, remote work, distributed work, virtual 

work, flexible work, flexplace, og distance work. Öll þessi heiti eru skilgreind sérstaklega 

en ekki verður nánar farið út í það hér. Í þessu verkefni var aðallega stuðst við hugtakið 

telecommuting þegar rannsökuð var saga hugtaksins og skilgreining þess. Þá er átt við 

skipulag sem gerir starfsmönnum kleift að vinna á heimili sínu eða á vinnustöð sem er 

staðsett nærri heimili starfsmanns án tillits til staðsetningar fyrirtækis (Pearce, 2009). 

Þessi skilgreining segir í raun það sama og sú íslenska frá SA þó hún sé kannski aðeins 

liprari. Hugtakið fjarvinna er því í raun eins konar yfirhugtak án þess að skilgreina 

útfærsluna á fjarvinnunni eða hvaða tæki eða tól eru notuð til að gera fólki kleift að inna  

störf af hendi fjarri vinnustað, t.d. á heimili sínu eða á öðrum starfsstöðvum þar sem fleiri 

fjarvinnuaðilar starfa fyrir ólík fyrirtæki og stofnanir. 

2.2 Samfélagslegt sjónarhorn 

Eins og áður kom fram urðu fjarvinnustörf til á áttunda áratugnum meðal annars út af 

þörf samfélagsins til að draga úr umferðarteppu og orkuneyslu. En það eru fleiri kostir 

sem fjarvinnustörf geta leitt af sér fyrir samfélagið. Fjarvinna býr til fleiri atvinnutækifæri 

fyrir einstaklinga sem búa í dreifbýli og þar með stækkar umsækjendahópur fyrirtækja. 

Báðir aðilar njóta góðs af og gerir þetta fyrirtækjum kleift að ráða hæfasta einstaklinginn 

í starfið burtséð frá búsetu. Það er oft einblínt á þennan kost hérlendis því með því að 

fjölga störfum án staðsetningar er hægt að hafa jákvæð áhrif á byggðaþróun. Þá er 

fjarvinna lykilatriði fyrir ungar fjölskyldur með börn. Aftur hagnast báðir aðilar á þeim 

sveigjanleika. 

Á áttunda áratugnum og enn í dag eru jákvæð áhrif á umhverfið nefnd sem einn af 

samfélagslegum kostum fjarvinnustarfa. Því hafa skipulagsfræðingar stundum bent á 

fjarvinnustörf sem eina leið til að draga úr umferðarteppum í stórborgum. Í fljótu bragði 
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hljóma fjarvinnustörf eins og augljós leið til að draga úr mengun en eins og 

samantektargrein Allen, Golden og Shockley (2015) sýnir, stangast stundum gamlar og 

nýjar rannsóknir á. Það sýna gögn úr rannsókn sem var gerð 1966 til 1999 sem bar saman 

akstur starfsfólks í fjarvinnustörfum og þeirra sem keyrðu til starfsstöðvar vinnuveitanda. 

Í henni kom í ljós að akstursvegalengd þeirra sem unnu fjarvinnuna var 0,8% minni en 

hinna. Á móti voru gögn frá National Household Travel Surveys frá árunum 2001 til 2009 

sem bentu til að þvert á móti væru fjarvinnustarfsmenn að keyra fleiri kílómetra að 

meðaltali. Árið 2001 ferðuðust þeir u.þ.b. 61 km meira og árið 2009 hafði sú tala hækkað 

í 72 km (Zhu og Mason, 2014). Ein af ástæðum fyrir þessu er að fjarvinnustarfsmennirnir 

óku fleiri ferðir, eins og t.d. út í búð eða að skutla börnum í skólann, heldur en aðrir 

starfsmenn sem voru frekar að nýta ferðalagið til og frá vinnu í slík verkefni. 

Niðurstöður frá OECD-fundi (2008) sem var haldinn í Suður-Kóreu um framtíð 

hagkerfisins og internetsins voru hins vegar á jákvæðum nótum um að fjarvinna geti 

mögulega minnkað mengun og þar með ríkisútgjöld í samgöngur. Að sama skapi var 

rannsókn frá Sviss sem gerð var á árunum 2002 til 2013 sem sýndi jákvætt samband á 

milli fjarvinnustarfa, umferðar og mengunar (Giovanis, 2018). Niðurstöður rannsókna 

virðast stundum stangast á en það gæti verið út af því að fjarvinnustörf eru af öllum toga. 

Mikill munur er á að rannsaka fjarvinnustarfsfólk sem er í sölustörfum eða 

dreifingarstörfum og fjarvinnustarfsfólk sem vinnur fyrir auglýsingastofu eða 

bókhaldsstörf. Fyrri hópurinn er augljóslega alltaf á ferðinni.  

Ef litið er til Íslands hafa fjarvinnustörf, eða störf án staðsetningar, verið í opinberri 

umræðu þegar rætt er um byggðaþróun. Fjarvinna innan fyrirtækja hefur ekki ratað í 

opinbera umræðu. Byggðaþróun hefur verið skilgreind sem „framvinda atvinnulífs og 

búsetu á tilteknu svæði eða landi“ (Dóra Hafsteinsdóttir og Sigríður Harðardóttir, 1990, 

bls. 235). Hún snýst um, eins og heitið gefur til kynna, þróun byggða, hvort sem það er 

jákvæð eða neikvæð þróun. Til að stuðla að jákvæðri byggðaþróun geta sveitafélög og 

ríkið mótað byggðaáætlanir með stefnu og aðgerðum. Árið 1994 var stefnumótandi 

byggðaáætlun samþykkt sem átti að stuðla að aukinni þjónustu og starfsemi opinberra 

stofnanna á landsbyggðinni. Fjórum árum síðar kom í ljós að áætlunin varð ekki að 

veruleika, þvert á móti þá fækkaði störfum opinberra stofnanna á landsbyggðinni 

(„Ásetningur um fjölgun starfa utan Reykjavíkur gekk ekki upp“, 1998).  
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Ný byggðaáætlun var samþykkt á Alþingi árið 2018 þar sem meðal annars kemur fram 

að „[h]elstu viðfangsefni byggðaáætlunar verði að takast á við fækkun íbúa á einstökum 

svæðum, einhæft atvinnulíf, tæknibreytingar og þróun og aðlögun er varðar einstakar 

atvinnugreinar“ (Alþingi, 2018, bls. 1). Ein af aðgerðum þessarar byggðaáætlunar 

inniheldur verkefnismarkmiðið að a.m.k. 10% allra auglýstra starfa ráðuneyta og stofnana 

þeirra sem störf án staðsetningar árið 2024, þannig að búseta hafi ekki áhrif við val á 

starfsfólki. Verkefnismarkmiðið tekur sérstaklega fram að ef starfsmaður er ráðinn sem 

býr ekki nálægt vinnustöðinni þá muni vinnuveitandinn sjá um að finna starfsaðstöðu sem 

er nálægt heimili starfsmannsins. Ráðstöfunin bendir til þess að hugsanlega sé verið að 

reyna að fyrirbyggja félagslega einangrun með að fá þessa starfsmenn til að vinna á 

samnýttum vinnusvæðum frekar en heiman frá sér.  

Hugmyndin um að störf ríkisstofnanna geti verið tilvalin fyrir samnýtt vinnusvæði var 

einnig studd af Jóni Erlendssyni fyrrnefndum. Í viðtalinu við Ásdísi Haraldsdóttur (1989) 

þegar hann ræðir hvaða verkefni laga sig vel að samnýttum vinnusvæðum bendir hann á 

að vinna ríkisstofnana gæti farið fram út á landsbyggðinni. Hann nefnir að gögnin gætu 

verið send á milli í pósti eða á rafrænu formi. Þar sem þessi störf snúast oft um einfalda 

gagnaskráningu þá segir Jón að það „skipti engu máli hvar hún er unnin.“ Á hinn bóginn 

virðist vanta umræðu og meðvitund meðal almennings um að nýta fjarvinnu á 

höfuðborgarsvæðinu til að spara orku og minnka umferð. 

2.3 Sjónarhorn vinnuveitanda og stjórnenda 

Margt bendir til þess að fjarvinna hafi bæði kosti og galla í för með sér fyrir 

vinnuveitendur. Kostirnir fyrir fyrirtæki sem skapa fjarvinnustörf eru meðal annars lægri 

húsnæðiskostnaður og óbeinn kostnaður (Yap, 1996). Þessi störf geta einnig dregið úr 

þörf á verktökum og því minnkað launakostnað þar sem þeir geta verið kostnaðarsamir. 

Skýrsla frá fjarskiptafyrirtækinu AT&T (2013) segir frá fjarvinnustarfsmönnum þeirra sem 

vinna a.m.k. einn dag í viku heima hjá sér eða utan veggja fyrirtækisins. Í henni kemur 

fram að kostir þessara starfa eru meðal annars þeir að þau spara fyrirtækinu að meðaltali 

6500 dollara (798.200 kr.) í húsnæðiskostnað fyrir hvern fjarvinnustarfsmann. 

Starfsmannavelta (e. employee turnover) og fjarveruhlutfall fjarvinnustarfsmanna var 

einnig töluvert lægri. Þessar niðurstöður benda til að fjarvinnustarfsmenn séu með lengri 

viðdvöl (e. retention) í fyrirtækjum og þar með geti vinnuveitendur nýtt sér þessi störf 
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sem eina leið til að lækka kostnaðarsama starfsmannaveltu. Erfitt er að reikna út kostnað 

starfsmannaveltu og er hún einnig breytileg út frá mismunandi störfum. Því virðast ekki 

vera til tölur um hvað starfsmannavelta er að kosta íslenskum fyrirtækjum að meðaltali.  

Rannsóknir og skýrslur fyrirtækja hafa sýnt fram á að sveigjanlegt vinnufyrirkomulag 

(e. flexible work arrangements), eins og fjarvinna, getur aukið starfsánægju starfsmanna 

(McNall, Masuda, og Nicklin, 2009). Það er auðvitað kostur fyrir vinnuveitendur að 

starfsmenn þeirra sé ánægðir í starfi. Aukin starfsánægja getur einnig leitt af sér að 

starfsmenn haldi frekar tryggð við fyrirtækið og yfirmenn sína. Ein leið til að auka 

starfsánægju er að koma til móts við aukna eftirspurn starfsmanna á meira samræmi 

einkalífs og vinnu. Starfsánægja hefur ekki alltaf verið álitin hvati fyrir framleiðni 

starfsmanna. Það fór að breytast á þriðja áratug síðustu aldar út af t.d. Hawthorn-

rannsóknin. Rannsóknin var gerð í Illinois-fylki Bandaríkjanna á þriðja og fjórða áratugnum 

skoðaði framleiðni starfsmanna Western Electric við mismunandi aðstæður 

(Roethlisberger og Dickson, 1939). Í henni var m.a. ákveðið að breyta þáttum í 

starfsumhverfinu, eins og lýsingu, og öðrum starfstengdum þáttum eins og vinnutíma og 

fjölda vinnuhléa. Niðurstöðurnar komu fræðimönnum á óvart en þær voru að aukning 

framleiðni stafaði ekki af breyttum vinnuaðstæðum heldur af starfsánægju. 

Starfsmennirnir fengu meiri athygli frá stjórnendum á meðan rannsóknin stóð yfir og þeim 

leið því eins og þeir væru mikilvægir. Síðan hafa fjölmargar rannsóknir verið gerðar á 

starfsánægju og er hún nú starfshvati sem stjórnendur hafa hag af að fylgjast með. 

Alþjóðleg samanburðarrannsókn (Galanaki og Stavrou, 2017) skoðaði ýmsar aðferðir 

sem er beitt á sviði mannauðsstjórnunar, meðal annars ýmiss konar vinnufyrirkomulag 

hjá yfir 6000 fyrirtækjum og stofnunum í alls 35 löndum í heiminum. Í þessari alþjóðlegu 

rannsókn er skoðað hvaða leiðir fyrirtæki nýta til að auka jafnvægi milli einkalífs og vinnu 

fyrir starfsmenn sína. Þar kom fram að sveigjanlegt vinnufyrirkomulag var ein leið sem 

fyrirtæki nota til að bregðast við breyttum þörfum starfsmanna sinna. Niðurstöður Cranet 

má flokka í fjóra flokka. Í fyrsta flokknum var hefðbundið vinnufyrirkomulag sem flestir 

kannast við, eins og vaktavinna (e. shift work), yfirvinna (e. overtime) og helgarvinna (e. 

weekend work). Annar flokkurinn innihélt fjarvinnu og vinnu að heiman (e. home based 

work) sem er nýrra vinnufyrirkomulag. Í þriðja flokknum var meðal annars hlutavinna (e. 

part-time) sem er hefðbundin og gefur starfsmönnum aukinn sveigjanleika. Síðasti 
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flokkurinn innihélt meðal annars tímabundna ráðningarsamninga (e. fixed-term contract), 

íhlaupavinnu (e. casual work) og vinnur þar sem tveir eða fleiri deila starfi (e. job share). 

Rannsóknin sýndi að algengasta vinnufyrirkomulagið var mismunandi eftir löndum og 

heimshlutum. Lönd innan Evrópusambandsins (ESB) bjóða oftast upp á hlutavinnu, 

yfirvinnu og tímabundna ráðningarsamninga. Niðurstöðurnar fyrir evrópsk lönd sem eru 

ekki hluti af ESB, eins og Ísland, voru svipaðar en þessi lönd voru líklegri til að bjóða upp 

á vaktavinnu, yfirvinnu og tímabundna ráðningarsamninga. Algengasta fyrirkomulagið í 

löndum utan Evrópu var helgarvinna, vaktavinna og yfirvinna. Hefðbundna fyrirkomulagið 

lítur út fyrir að vera algengast í flestum löndum og einnig tímabundnir 

ráðningarsamningar hjá fyrirtækjum og stofnunum í evrópskum löndum. Þrátt fyrir það 

að fjarvinna virðist ekki vera algengt vinnufyrirkomulag þá sýndi Cranet-könnunin að 

rúmlega 60 prósent fyrirtækja og stofnana hér á landi bjóða upp á einhvers konar 

fjarvinnustörf (Galanaki og Stavrou, 2017; Arney Einarsdóttir, Katrín Ólafsdóttir og Ásta 

Bjarnadóttir, 2015). Einu löndin sem voru með hærra hlutfall voru Bandaríkin með 61,1 

prósent og Danmörk með 62,7 prósent. Ísland var ekki eins hátt á listanum yfir fyrirtæki 

sem buðu upp á vinnu að heiman, en 22,1 prósent íslenskra fyrirtækja bjóða upp á þess 

konar fyrirkomulag. Það er nákvæmlega sama hlutfall og meðaltalið hjá ESB löndunum. 

Hæst á þeim lista var Bretland með 49,3 prósent en þar bjóða einungis 35,9 prósent upp 

á fjarvinnu. Það er því ljóst að mörg fyrirtæki á Íslandi, Norðurlöndunum og 

Bandaríkjunum eru opin fyrir hugmyndinni um fjarvinnustörf en eru þó mögulega ekki að 

nýta þau að fullu. 

Bandaríkjamenn virðast því vera fremstir í flokki þegar kemur að nýtingu 

fjarvinnustarfa enda er flutningur fólks á milli fylkja mjög algengur. Rannsókn sem var 

framkvæmd í Bandaríkjunum af Karnowski og White (2002) bendir á hvaða ástæður 

fyrirtæki gáfu fyrir að búa til fjarvinnustörf eða forðast þau. Af fyrirtækjunum sem buðu 

ekki upp á þessi störf sögðust 52 prósent að fjarvinna væri ekki hentug fyrir starfsemi 

þeirra, 34 prósent höfðu áhyggjur af því hvernig ætti að stjórna starfsmönnunum og 16 

prósent höfðu áhyggjur af öryggi. Stjórnunaraðferðir fyrir þessa starfsmenn er því 

áskorun sem oft kemur upp frá stjórnendum. Áhyggjur af eftirliti, samskiptum og áhrif á 

móralinn innan fyrirtækisins eða fyrirtækjamenninguna koma reglulega upp sem atriði 

sem mæla gegn fjarvinnu. Sú virðist hafa verið raunin hjá stórfyrirtækinu Yahoo sem leiddi 
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til ákvörðunar forstjórans, Marissu Mayer, að leggja niður fjarvinnustörf (Goudreau, 

2013). 

Innleiðing breyttra starfshátta, t.d. í formi fjarvinnu, getur verið yfirþyrmandi verkefni 

fyrir önnum kafna og oft störfum hlaðna stjórnendur sem eru vanir að beita 

stjórnunaraðferðum sem gera ráð fyrir að stjórnandinn eigi samskipti við starfsmenn 

augliti til auglitis. Samantektarskýrsla frá OECD (2008) sýndi að fjarvinna var á þeim tíma 

vannýtt og ein ástæða þess var rakin til ósveigjanleika í fyrirtækjamenningu og 

stjórnunarstíl. Því þurfa stjórnendur að aðlaga þessar aðferðir og eða innleiða nýjar 

stjórnunaraðferðir til að halda utan um störf og stjórna fjarvinnustarfsmönnum (Lautsch, 

Kossek og Eaton, 2009). Mikilvægt er að þeir finni nýjar leiðir til að vera aðgengilegir og 

finni traust í leið sem fylgist með fjarvinnustarfsmönnum. Eftirlit er lykilatriði bæði til að 

fylgjast með framleiðni og afköstum en einnig nauðsynlegt til að fylgjast með vellíðan 

starfsmannsins (Kelloway o.fl., 2003). Þannig er hægt að koma í veg fyrir að þessir 

starfsmenn upplifi félagslega einangrun eða annað neikvætt. 

Sama hvernig á það er litið er fjarvinna ómöguleg ef hún byggir ekki á trausti. Eftirlit 

með fjarvinnustarfsmönnum gæti þó jafnvel þurft að vera meira en með þeim sem vinna 

innan veggja fyrirtækisins þar sem stjórnendur geta ekki séð viðvörunarmerkin um 

fyrirbæri eins og einangrun, slæma frammistöðu og áhugaleysi. Hér getur nýst að líta til 

tveggja þátta kenningar Herzberg (Herzberg, Mausner og Snyderman, 1967) sem fjallar 

um starfsánægju og þá þætti sem geta haft neikvæð og jákvæð áhrif á hana. Það sem 

Herzberg telur að geti haft neikvæð áhrif eru m.a. starfsumhverfi og samband við 

yfirmann og vinnufélaga. Viðurkenning, ábyrgð og vöxtur eru m.a. þættir sem Herzberg 

telur geta haft jákvæð áhrif. Þetta eru mikilvægir þættir til að fylgjast með og reynir á 

stjórnanda að gæta þess að skapa skilyrði fyrir vöxt, ábyrgð og viðurkenningu hjá 

fjarvinnustarfsmönnum. Slíkt hefur bein áhrif á framlegð starfsmannsins.  

Til að sporna gegn þessum neikvæðum þáttum þurfa stjórnendur að vera á varðbergi. 

Starfsmaður sem vinnur heiman frá sér eða á fjarvinnustöð á í meiri hættu að upplifa 

félagslega einangrun. Stjórnendur þurfa því að hugsa aðeins út fyrir rammann og finna 

lausnir. Gallup könnun sem var framkvæmd í Bandaríkjunum sýndi að 

fjarvinnustarfsmenn sem mættu á vinnustaðinn a.m.k. einu sinni í viku voru 

hamingjusamastir (Moss, 2018). Þessir starfsmenn voru líklegri til að mynda sterk tengsl 
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við kollega sína og áttu jafnvel nána vini á vinnustaðnum. Því ættu stjórnendur að hvetja 

eða setja sem skilyrði að fjarvinnustarfsmenn mæti á vinnustaðinn a.m.k. einu sinni í viku 

ef það er mögulegt og fjarlægðir ekki of miklar. Fyrir þá starfsmenn sem búa í öðrum 

landshlutum eða erlendis, væri þess virði að fjármagna ferðir fyrir þá til að heimsækja 

vinnustaðinn mánaðarlega eða reglulega yfir árið eða fjölga vinnufundum á netinu þar 

sem starfsmaður sér félaga sína á skjánum. Vinnuveitendur og stjórnendur sem vilja halda 

í góðan starfskraft þurfa því að beita þekktum aðferðum til að halda í gott fólk. 

2.4 Sjónarhorn starfsmanna 

Rétt eins og sjónarhorn vinnuveitenda og stjórnenda er þekkt, þá hafa rannsóknir bent til 

þess að fjarvinnustörf geti falið í sér alls kyns kosti og galla fyrir starfsmenn. Frá 

sjónarhorni starfsmannsins eru kostir fjarvinnustarfa meðal annars meira frelsi og 

sveigjanleiki sem getur leitt til meiri starfsánægju og framleiðni. Óhætt er að þakka 

mannauðsstjórnun (e. human resource management) að einhverju leyti að áherslan á 

starfsánægju og þar með lægri starfsmannaveltu jókst á níunda áratugnum. Fræðimenn 

eins og David Guest (1987) sýndu hvernig nýting mannauðsstjórnunar gaf af sér betri 

frammistöðu starfsmanna og minni starfsmannaveltu vegna betra sambands og 

samskipta stjórnenda og starfsmanna. Þannig fengu stjórnendur tæki í hendurnar sem 

hjálpaði þeim að halda í lykilstarfsmenn.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fjarvinnustarfsmenn þjást síður af streitu eins og 

skýrslan frá fjarskiptafyrirtækinu AT&T (2013) sem sýndi að 90 prósent 

fjarvinnustarfsmanna þeirra fannst þeir geta betur tekist á við streitu vinnudagsins en 

áður. Samræmi einkalífs og vinnu jókst hjá nánast öllum starfsmönnum þeirra, en 98 

prósent sögðust upplifa meira jafnvægi. Starfsánægja getur haft áhrif á frammistöðu 

starfsmanna og rannsóknir hafa sýnt að verk sem koma frá fjarvinnustarfsmönnum eru 

oft með þeim bestu í hópnum (Allen o.fl., 2015: Bailey og Kurland, 2002). Þessi störf gefa 

fólki sem býr úti á landi, í sveit eða utan stórborga sömu möguleika og kollegar þeirra til 

að stunda þá vinnu sem þeir eru hæfir í og dreymir um. Þar að auki getur starfmaður sem 

vinnur heima hjá sér og losnar við áreitið á vinnustaðnum einbeitt sér betur og skilað 

betra verki. Að sama skapi opna þessi störf möguleika fyrir hreyfihamlaða sem voru ekki 

til áður fyrr (Allen o.fl., 2015). 
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Það sem veldur því að oft eru skiptar skoðanir á fjarvinnustörfum er að þrátt fyrir 

kostina þá fylgja þeim einnig gallar. Meðal annars getur heimavinnandi 

fjarvinnustarfsmönnum reynst samþætting vinnu og fjölskylduábyrgðar erfið. 

Stafsmaðurinn getur upplifað þrýsting frá maka til að sinna heimilinu meira þegar hann 

vinnur að heiman og getur það valdið streitu og vanlíðan. Þessi ókostur er hins vegar 

persónubundinn, fer eftir fjölskyldugerð og aldri starfsmanns. Einn af stærstu göllunum 

sem starfsmenn upplifa í fjarvinnu er félagsleg einangrun, þ.e. að starfsmennirnir 

einangrist og sakni félagslegu örvunarinnar frá vinnufélögunum. Fyrir aðra getur þetta 

verið frelsun. Sumir starfsmenn sakna félagslegu þáttanna sem hafa hvetjandi áhrif innan 

vinnustaða eins og það til dæmis að kasta fram hugmyndum á milli kollega. Á þetta var 

bent í umfjöllun fjölmiðla þegar netrisinn Yahoo lagði niður þessi störf vegna áhrifa þeirra 

á liðsandann og fyrirtækjamenninguna (Allen o.fl., 2015: Bailey og Kurland, 2002). 

Þarfakenning Maslow (1954) setur fram kenningar um starfshvatningu. Hann heldur 

því fram að maðurinn hafi fimm grunnþarfir sem þarf að örva. Þarfirnar fimm eru 

líffræðilegar þarfir, öryggisþarfir, félagslegar þarfir, þarfir tengdar viðurkenningu og þarfir 

tengdar sjálfsraungervingu. Maslow-píramídinn gefur vísbendingu um af hverju 

starfsmenn geta átt erfitt með fjarvinnu. Ef þörf þeirra fyrir félagsskap og viðurkenningu 

eru ekki uppfylltar getur verið hætt á ferðum. Þannig eru félagslegar þarfir tengdar ástúð, 

vináttu og því vera hluti af hóp. Þörf á viðurkenningu á m.a. við virðingarstöðu, 

sjálfsvirðingu, árangur og orðstír. Auðvelt er að sjá fyrir sér angist fjarvinnustarfsmanns 

yfir framgangi í starfi þar sem hann er ekki á staðnum. 

Til að uppfylla sálfræðilegu þarfirnar og forðast félagslega einangrun þá hefur verið 

bent á kostinn við samnýtt vinnusvæði í stað þess að þessir starfsmenn vinni á heimili 

sínu. Með þeim er dregið úr hættunni á félagslegri einangrun (Jón Erlendsson, 1990) þó 

að félagar sem deili vinnusvæði flokkist ekki sem vinnufélagar eða raunverulegir 

samstarfsmenn. Síðast en ekki síst virðist sem blanda af báðum heimum gæti reynst besta 

niðurstaðan (Meister, 2013). Í því tilfelli sækir starfsmaður vinnustaðinn og er þá á sama 

stað og aðrir samstarfsfélagar þegar þarf að skipuleggja, fara á hugarflug og sinna 

félagslegum þáttum. Hins vegar þegar þörf er á næði og miklum afköstum er gott að fá 

að vinna óáreittur heima hjá sér eða í algeru næði í sinni heimabyggð.   
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2.5 Rannsóknir á fjarvinnu 

Rannsóknir benda til þess að störf sem eru sveigjanleg þ.e. gefa starfsmönnum svigrúm 

til að vinna á sínum hraða og krefjast ekki samskipta augliti til auglitis séu tilvalin til 

fjarvinnu. Því henta til dæmis sölu- og markaðsstörf oft vel sem fjarvinnustörf (Bailey og 

Kurland, 2002). Í viðtali Ásdísar Haraldsdóttur (1989) við Jón Erlendsson spyr hún hvers 

konar störf aðlaga sig best að samnýttum vinnurýmum. Jón segir eina af áskorunum við 

þessi vinnusvæði að finna hvaða verkefni henta þeim. Að hans mati eru það störf eins og 

gagnasöfnun, skráning og bókhald sem geta hentað vel. Hann bendir á að störf eins og 

þessi fyrrnefndu, sem krefjast einbeitingar og næðis, séu því tilvalin þar sem 

starfsmaðurinn fær að vinna í ró og næði. Vert er að taka fram að hér er átt við umræður 

um vinnusvæði, en ekki er litið til þess að starfsmaður geti unnið heima hjá sér eða þar 

sem hann er staddur hverju sinni. Þá geta sömu rök átt við um hámenntaða og sérhæfða 

starfsmenn eins og háskólakennara og aðra sérfræðinga.  

Bandarísk gögn og rannsóknir á fjarvinnu sýna að hún hefur aukist undanfarna áratugi. 

Þar má til dæmis nefna að árlegar kannanir hafa verið framkvæmdar af bandarísku 

Mannauðsstjórnunarsamtökunum (e. Society for Human Resources Management/SHRM) 

á því hvaða fríðindi bandarískir vinnuveitendur bjóði starfsmönnum sínum. Könnunin er 

send til mannauðsstjóra fyrirtækja með lista yfir um þrjú hundruð fríðindi. Gögn frá 2018 

sýna að yfir 70 prósent bandarískra vinnuveitenda bjóða upp á einhverskonar 

fjarvinnustörf, ýmist sem hlutastarf eða fulla vinnu og er það flokkað sem fríðindi frekar 

en sem hagsmunir fyrirtækisins að ná í besta starfsfólkið. Samkvæmt könnunum SHRM 

hefur fjölgun fjarvinnustarfa verið nokkuð stöðug undanfarin fimm ár, eða um 3 prósent 

frá 2014 til 2017, úr 59 í 62 prósent. Að sama skapi hafði fyrirtækjum sem bjóða upp á 

hlutafjarvinnu fjölgað um 8 prósentustig frá árinu 2014 til 2018, þ.e. úr 29 í 37 prósent 

(Society for Human Resources Management, 2018). Þessar tölur má lesa þannig að 62% 

fyrirtækja bjóða upp á fjarvinnu og þar af eru 37% unnin í hlutafjarvinnu. Hvort fyrirtækin 

eða starfsmennirnir óskuðu eftir fjarvinnunni er ekki tekið fram.  

Tíðni fjarvinnu hjá fyrirtækjum og stofnunum er eitt. Annað er hvers vegna fólk kýs 

fjarvinnu. Patricia Lyon Mokhtarian, prófessor í umhverfis- og byggingarverkfræði, er ein 

af þeim sem hefur rannsakað fjarvinnustörf og áhrif þeirra á umhverfið meðal annars. 

Hún tók þátt í rannsókn árið 1997 á yfir 500 starfsmönnum hjá opinberum stofnunum í 
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Bandaríkjunum sem sýndi hvaða þættir innan vinnustaðarins virtust hvetja starfsmenn til 

að sækja um fjarvinnustörf. Stórir jákvæðir áhrifaþættir voru að samskiptin á 

vinnustaðnum voru góð fyrir, starfsmaðurinn hafði sjálfstraust til sjálfstæðra vinnubragða 

og hugmyndir starfsmannsins um getu sína sem og viðhorf stjórnenda til fjarvinnustarfa 

fóru saman. Áhrifavaldar innan heimilis- og einkalífsins sem starfsmenn töldu mæla gegn 

fjarvinnu voru meðal annars truflanir á heimilinu, skortur á sjálfsaga, dálæti á að vinna í 

hóp og vinnufíkn. Þar fyrir utan áttu tæknilegir þættir nokkurn þátt, þ.e. hvort á heimilinu 

væri aðgengi að tölvum, símum og slíku. Það stóð upp úr í þessari rannsókn að þættirnir 

sem vógu mest fyrir starfsmenn í fjarvinnustörfum voru innan vinnustaðarins en ekki 

heimilisins (Mokhtarian og Salomon, 1997). Einnig vekur athygli að löngun til að stytta 

ferðatímann sem eytt er í að ferðast milli heimilis og vinnu virtist ekki vera eins sterkur 

hvati eins og margir höfðu haldið (Mokhtarian og Salomon, 1997; Stanek og Mokhtarian, 

1998). Aðrar rannsóknir sýna að starfsmenn í fjarvinnustörfum búa gjarnan lengra frá 

vinnustaðnum en samstarfsmenn þeirra. Þrátt fyrir þær niðurstöður benda 

samgöngurannsóknir til þess að fjarlægð búsetu frá starfsstöð sé ekki ein af 

aðalástæðunum fyrir að einstaklingar kjósa fjarvinnustörf (Olszewski og Mokhtarian, 

1994).  

Eins og áður kom fram, þá eru fjarvinnustörf orðin mun algengari í dag og viðhorf til 

þeirra hafa breyst. Sú þróun sést m.a. með einum af árlegu listunum sem ameríska 

viðskiptatímaritið Fortune birtir. Listinn kynnir hvaða fyrirtæki eru talin koma best fram 

við starfsmenn sína (Colvin, 2006). Með honum fylgja upplýsingar um hvaða fríðindi 

fyrirtækin bjóða upp á og hvað þau eru að gera til að stuðla að góðri fyrirtækjamenningu 

og starfsánægju. Áhugavert var að bera saman niðurstöður þeirra frá 1999 og 2006. Af 

100 bestu fyrirtækjunum á þeim lista árið 2006 buðu 79 þeirra starfsmönnum sínum að 

vinna a.m.k. 20 prósent utan vinnustaðarins. Árið 1999 buðu einungis 18 fyrirtæki á 

þessum lista upp á fjarvinnu. Þessar niðurstöður benda til að þessi störf eru að vega meira 

fyrir starfsmenn eftir aldamótin. Það gæti verið að hluta til vegna þess að aukið jafnvægi 

einkalífs og vinnu hefur verið meira í umræðu og huga starfsmanna og stjórnenda á 

tuttugustu og fyrstu öldinni. Því miður eru íslenskar rannsóknir á fjarvinnu vandfundnar 

og því styðst ritgerðin helst við erlendar rannsóknir.   
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2.6 Fjölmiðlaumfjöllun og pólitísk umræða 

Skiptar skoðanir hafa verið um fjarvinnu sem er skiljanlegt þar sem þetta 

vinnufyrirkomulag storkar eldri hugmyndum um hvernig fólk stundar vinnu, þar sem 

starfsfólk mætir á sinn vinnustað og á samskipti við yfirmenn, samstarfsmenn og eða 

viðskiptavini augliti til auglitis. Umfjöllun um fjarvinnu hefur líka mismunandi mörg andlit 

þar sem ýmist er lögð áhersla á betra samræmi einkalífs og vinnu, kolefnisfótspor okkar, 

byggðaþróun eða fjölgun atvinnutækifæra (Gajendran og Harrison, 2007). 

Þegar skoðuð er fjölmiðlaumfjöllun á Íslandi þá virðist hún hafa byrjað með kynningu 

á fjarvinnu með ráðstefnunni sem haldin var árið 1988 af samtökunum FILIN. Þá voru 

einkafyrirtæki hvött til að taka upp þessi störf og sýnt var fram á hvaða kostir fylgdu þeim. 

Umræðan fór svo ekki almennilega af stað fyrr en undir lok tíunda áratugarins og um 

aldamótin. Þá var hún komin yfir í að sýna hvernig nýir vinnuhættir geta haft áhrif á 

starfsánægju og hvernig vinnuumhverfið var að breytast, m.a. með tilkomu 

fjarvinnustarfa („Skiptir starfsumhverfi máli?“, 2000). Á sama tíma fór pólitísk umræða að 

aukast í kringum fjarvinnustörf og þau urðu hluti af byggðastefnu. Frá aldamótum hefur 

umræðan um fjarvinnu snúist í kringum annaðhvort byggðastefnu eða starfsánægju 

stafsmanna og sveigjanleika í vinnu.  

Gæðastjórnunarfélag Íslands skapaði umræðu um fjarvinnustörf í kringum 

Gæðavikuna árið 2000, þar sem hluti af dagskránni var fyrirlestur um fjarvinnu og áhrif 

hennar á lífsgæði starfsmanna („Skiptir starfsumhverfi máli?“, 2000). Þar var Sæmundur 

Þorsteinsson, starfsmaður Landssímans, að kynna niðurstöður rannsóknar sem fyrirtækið 

gerði á áhrifum fjarvinnu á lífsgæði starfsmanna og fjölskyldur þeirra. Niðurstöðurnar 

bentu til að mikilvægt væri fyrir bæði starfsmanninn og vinnuveitandann að finna gott 

jafnvægi milli fjarvinnu og viðveru starfsmannsins á vinnustað.  

Fjarvinna hefur reglulega komið upp í pólitískri umræðu á Íslandi síðustu tvo áratugi. 

Fjölmiðlar greindu frá umræðu um störf án staðsetningar sem fór fram á Alþingi árið 2008 

þar sem Steingrímur J. Sigfússon, þáverandi formaður Vinstri grænna, gagnrýndi sitjandi 

ríkisstjórn fyrir sýndarmennsku. Hann spurði um áform ríkisstjórnarinnar um fjölgun 

starfa án staðsetningar og af hverju það væri ekki verið að fylgja þeim eftir. Aðrir bentu 

þá á að það væri búið að fjölga störfum út á landi hjá sjávarútvegsráðuneytinu og á vegum 

menntamálaráðuneytis („Áform um störf án staðsetningar sýndarmennska?“, 2008). 
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Rúmu ári síðar var ríkisstjórnin aftur gagnrýnd fyrir að svíkja þessi loforð, þá af Birki Jóni 

Jónssyni þingmanni Framsóknarflokksins. Hann benti á óefnd kosningaloforð 

Samfylkingarinnar um 1200 ný störf án staðsetningar (Magnús Már Guðmundsson, 2009). 

Þessi gagnrýni um tóm loforð hefur haldið áfram í gegnum árin, meðal annars frá Vífli 

Karlssyni, hjá Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi, sem tók saman hagvísi fyrir 

Vesturland árið 2015. Í þeirri skýrslu kom fram að opinberum störfum hafði fækkað á 

Vesturlandi á undangengnum tveimur árum þrátt fyrir fjölgun opinberra stofnana („Færri 

störf þótt stefnan sé að fjölga störfum“, 2015).  

Mikið var rætt um fjarvinnu opinberlega í Bandaríkjunum árið 2013 þegar Marissa 

Mayer, forstjóri Yahoo, lagði niður fjarvinnustörf hjá fyrirtækinu. Ástæðan fyrir þessari 

ákvörðun Mayer var að Yahoo fannst fjarvinnan hafa slæm áhrif á starfsandann, 

hugmyndavinnu og þróun í fyrirtækinu. Umræðan í fjölmiðlum benti til að ekki væru allir 

sammála því að þetta væri jákvæð þróun og fannst þetta vera skref aftur til fortíðar 

(Goudreau, 2013). Á sama tíma gerði Hubert Joly, forstjóri Best Buy, slíkt hið sama og 

stöðvaði Result-Only Work Environment verkefnið sem snerist um að starfsmenn mættu 

vinna hvar sem er svo framarlega sem vinnan skilaði sér á réttum tíma. Joly gaf þó ekki 

sömu ástæður og Mayer sem skýringu. Honum fannst verkefnið ekki ganga upp 

stjórnunarlega séð (Schafer, 2013). Hann útskýrði að afkastaverkefnið hentaði ekki öllum 

starfsmönnum, að hver starfsmaður væri mismunandi og þyrfti því mismunandi 

stjórnunarstíl til að þjálfa þá og hvetja.  

Stuttu seinna birti viðskiptatímaritið Forbes grein sem rýndi í sveigjanlega vinnustaði 

(e. flexible workpaces). Í henni er nefnt að þá voru 30 milljónir Bandaríkjamanna að vinna 

a.m.k. einn dag í viku að heiman og ályktað að sú tala muni fara hækkandi (Meister, 2013). 

Rætt var hvort þessi störf séu fyrst og fremst fríðindi fyrir starfsmennina eða hvort þau 

nýttust líka atvinnurekendum. Þá var vitnað í fjarvinnustörf sem American Express og 

tryggingafyrirtækið Aetna sköpuðu sem dæmi um árangursrík fjarvinnustörf. Þessi störf 

bættu framleiðni starfsmanna og spöruðu fyrirtækjunum á milli 10 til 15 milljónir dollara 

í fasteignakostnað árlega. Aetna segir að af 35.000 starfsmönnum þeirra hafi 14.500, þ.e. 

41 prósent, ekki skrifstofu innan veggja fyrirtækisins. Þannig gátu þeir minnkað 

vinnurýmið umtalsvert og þannig lækkað fasteignakostnað fyrirtækisins. BlueWork 

verkefnið sem hefur verið farsælt hjá American Express býður upp á fjórar tegundir starfa. 
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Störfin hafa mismikinn sveigjanleika til fjarvinnu. Þau bjóða upp á val um að vera alfarið 

innan starfsstöðvarinnar yfir í að vinna nánast alfarið utan hennar. Formaður 

fjármáladeildar American Express benti á að það fari eftir því hvert hlutverk 

starfsmannsins er innan fyrirtækisins en ekki eftir óskum starfsmannsins hvort hann geti 

verið settur í fjarvinnustarf. Þannig er ráðið inn í störfin út frá eðli þeirra frekar en út frá 

þörfum og óskum starfsmannsins.  

Höfundur Forbes-greinarinnar, Jeanne Meister, var almennt mjög hlynnt 

sveigjanlegum störfum og segir fyrirtæki sem nýta sér þau ekki vera föst í fortíðinni. Hún 

bendir þó á að þessi störf feli í sér nýjar áskoranir hvað varðar stjórnunaraðferðir og vitnar 

í Angelu Morabito, starfsmann American Express, sem sagði að við innleiðingu 

fjarvinnustarfa hafi komið upp nýjar áskoranir sem þau komust yfir með tímanum. 

Morabito segir að starfsmenn fyrirtækisins grípi minna fram í á fundum núna, hvort sem 

það sé í persónu eða í rafrænum samskiptum og skiptast því á upplýsingum á skilvirkari 

hátt en áður (Meister, 2013).  

Umfjöllun um fjarvinnu hér á landi virðist vera tvíþætt. Hún einblínir annars vegar á 

ánægju starfsmanna og notkun fjarvinnu til að auka hana. Hins vegar einkennist hún af 

pólitískri umræðu og byggðapólitík sem snýr að því að viðhalda byggð á landsbyggðinni 

og færa opinber störf þangað. Minna fer fyrir umfjöllun í fjölmiðlum um hvað einstök 

fyrirtæki á einkamarkaði eru að gera, líkt og raunin er í Bandaríkjunum þar sem mikið er 

fjallað um framkvæmdina í einstökum fyrirtækjum. Þar eru einkafyrirtæki að segja frá 

sinni reynslu af fjarvinnustörfum, hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð, og þar með eru 

þessi störf kannski meira í umræðu meðal stjórnenda í Bandaríkjunum en hér á Íslandi. 

2.7 Þróun og staða fjarvinnu á Íslandi 

Erfitt er að segja fyrir víst hvenær fjarvinnustörf komu til hér á Íslandi. 

Morgunblaðsgreinin frá 1989 gefur einhverja vísbendingu um hvenær byrjunarskrefin 

gætu hafa verið tekin. Það er í takt við þróunina í Bandaríkjunum þar sem fjarvinna ruddi 

sér til rúms á tíunda áratugnum. Jón Erlendsson virðist hafa verið að ýta undir kynningu 

fyrirbærisins hér á landi en var vonsvikinn yfir dræmum viðbrögðum fyrirtækja og 

stofnana (Jón Erlendsson, 1990). Út frá íslenskum fjölmiðlum má sjá að síðustu þrjá 

áratugi hefur umræðan um fjölgun fjarvinnustarfa, eða starfa án staðsetningar, komið 
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reglulega upp í umræðunni. Byggðaáætlanir hafa verið mótaðar en hafa mætt gagnrýni 

yfir árin og þá aðallega fyrir að hafa ekki verið hrint í framkvæmd.  

Íslensk fyrirtæki hafa hægt og rólega byrjað að bjóða upp á fjarvinnustörf, eins og 

auglýsingastofan Pipar/TBWA og Pixel. Þessi fyrirtæki hafa bæði starfsmann sem vinnur í 

Vestrahúsinu á Ísafirði sem er samnýtt vinnusvæði. Gunnar Bjarni Guðmundsson, 

prenthönnuður hjá Pixel, hefur unnið fyrir fyrirtækið sem er staðsett í Reykjavík, í 

fjarvinnu frá Ísafirði í rúm 10 ár. Í viðtali í Landanum (Þórgunnur Oddsdóttir og Edda Sif 

Pálsdóttir, 2018) talar Gunnar um að fjölskyldan vildi flytja sig um set á Ísafjörð og því 

hafði hann stungið upp á þessu vinnufyrirkomulagi við stjórnendur Pixel sem tóku vel í 

tillöguna og gáfu honum grænt ljós. Gunnar segir frá að í byrjun þurfti hann að aðlagast 

þessu nýja vinnuumhverfi en að hann upplifi meira næði til að vinna vinnuna sína. Hann 

segist þó sakna þess að vera hluti af teymi, en félagslegi þátturinn er eitthvað sem kemur 

oft upp í þessari umræðu og því eru samnýtt vinnusvæði, eins og Vestrahúsið á Ísafirði, 

mjög mikilvæg. Þessi vinnusvæði hafa verið að spretta upp hér á landi og er það jákvæð 

þróun. Einnig má nefna Nýheima sem er þekkingarsetur á Höfn í Hornafirði og 

Stjórnsýsluhúsið í Borgarnesi.  

Fjarvinnustarfsmenn Pixel og Pipar/TBWA áttu það sameiginlegt að eiga frumkvæðið 

og hugmyndina að fyrirkomulaginu og lögðu það til sjálfir við vinnuveitendur sína. Í dag 

eru sum fyrirtæki byrjuð að auglýsa störf og taka sérstaklega fram ef þau henta sem 

fjarvinnustarf. Í auglýsingu Ferðamálastofu á þessu ári var eftirfarandi tekið fram: 

„Starfsmaðurinn getur haft starfsaðstöðu hvort heldur er á skrifstofu Ferðamálastofu í 

Reykjavík eða á Akureyri. Einnig kemur til greina að starfið sé án staðsetningar en í því 

felst að komið verði upp starfsaðstöðu þar sem viðkomandi starfsmaður býr.“ 

(Ferðamálastofa, 2019) Í þessari auglýsingu er sérstaklega tekið fram að ef einstaklingur 

sem er utan Akureyrar eða Reykjavíkur yrði ráðinn í starfið þá yrði starfsaðstöðu komið 

upp. Af þessu má ætla að stofnunin hefur sennilega ekki áhuga á að hafa starfsmanninn 

heimavinnandi, heldur á starfsstöð.  

Undanfarna þrjá áratugi hefur fjölgun fjarvinnustarfa og styrking atvinnu- og 

byggðaþróunar verið verkefnismarkmið í byggðaáætlunum. Ákveðið mynstur virðist hafa 

myndast. Reglulega er það sett fram sem stefna að fjölga fjarvinnustörfum en svo er lítil 

sem engin eftirfylgni. Stefnumótandi byggðaáætlunin frá 1994, sem áður var nefnd, hafði 
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það að markmiði að fjölga störfum opinberra stofnana á landsbyggðinni. Niðurstöðurnar 

sýndu hins vegar að í Reykjavík fjölgaði störfum um 236 en í öðrum kjördæmum landsins 

fækkaði þeim um 26 („Ásetningur um fjölgun starfa utan Reykjavíkur gekk ekki upp“, 

1998). Byggðastofnun gefur reglulega út tölur þar sem borinn er saman fjöldi starfa 

opinberra stofnana miðað við íbúafjölda. Þar hefur komið í ljós oftar en einu sinni að 

hlutföll starfa eru ekki í samræmi við íbúafjölda. Tölur frá 2016 sýna að 71 prósent 

opinberra starfa voru í Reykjavík sem er hærra en þau 64 prósent landsmanna sem voru 

búsettir þar (Rúnar Snær Reynisson, 2018). Í skýrslunni, sem sýndi fram á að 

verkefnismarkmið byggðaáætlunar frá 1994 urðu ekki að veruleika, var einnig bent á að 

hlutfall starfa var lægra en íbúafjöldi í öllum kjördæmum nema í Reykjavík, þar sem 

hlutfall stöðugilda var 63,3 prósent en íbúahlutfall var 39,1 prósent. Það er því ljóst að 

þessi skekkja hefur verið til staðar í a.m.k. tvo áratugi og því tímabært að lagfæra hana. 

Eins og Snorri Björn Sigurðsson, forstöðumaður þróunarsviðs Byggðastofnunar, sagði í 

viðtali við RÚV:  

Það er orðið fjöldi vel menntaðs fólks úti á landi sem er tilbúinn að takast á 
við krefjandi störf og vill búa vítt og breytt á landsbyggðinni. Það er ákveðið 
réttlæti fólgið í því að fólk eigi, hvar sem það býr á landinu, aðgang að þeim 
störfum sem hægt er í rauninni að vinna hvar sem er. (Rúnar Snær Reynisson, 
2018) 

Eins og Rúnar bendir á er þetta réttlætismál fyrir landsmenn og því er brýn þörf á 

viðhorfsbreytingum hér á landi þegar kemur að fjarvinnustörfum. 

Það er ekki mikið til af rannsóknum á Íslandi um fjarvinnu og því er ekki hægt að gefa 

nákvæmar tölur um fjölda starfa. Hagstofa Íslands hefur ekki gefið út nein gögn um 

fjarvinnu en er núna að safna gögnum um fólk í fjarvinnu í nýrri vinnumarkaðsrannsókn 

(Arndís Vilhjálmsdóttir, starfsmaður Hagstofu Íslands, munnleg heimild, 11. apríl 2019). 

Þegar umfjöllunin hér á landi er skoðuð þá sést að hún virðist hafa byrjað um lok níunda 

áratugsins, fyrir utan eina grein sem minntist á fjarvinnu í Bandaríkjunum árið 1979, en 

ekki er farið almennilega af stað fyrr en um aldamótin. Frá 2000 til 2009 var umfjöllunin 

áberandi hæst og síðan 2010 hefur hún dalað umtalsvert eins og sjá má á mynd 1.  
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Mynd 1 Fjöldi birtra greina og auglýsinga sem fjölluðu um fjarvinnu frá 1970 til 2019 

Það sem er víst er að Hagstofan er núna fyrst farin að skoða fjarvinnu og nýjasta 

byggðaáætlunin hefur fjölgun starfa án staðsetningar sem verkefnismarkmið fyrir næstu 

sex ár, eða til ársins 2024. Gefur það hugmynd um hvernig fjarvinna gæti þróast á næstu 

árum hér á landi. Markmiðin í byggðaáætluninni eru: „Fyrir árslok 2019 skal hvert 

ráðuneyti hafa skilgreint hvaða störf verði hægt að vinna utan ráðuneytis. Fyrir árslok 

2021 skulu 5% auglýstra starfa vera án staðsetningar og í árslok 2024 skulu 10% auglýstra 

starfa vera án staðsetningar.“ (Alþingi, 2018, bls. 12). Áhugavert verður að fylgjast með 

hvort þessum markmiðum verður fylgt eftir og náð og hvað mælingar Hagstofunnar á 

fjarvinnustörfum hjá einkafyrirtækjum munu sýna. Það er a.m.k. jákvæð þróun að í 

nýjustu byggðaáætlunni eru sett skýr markmið sem hægt er að mæla til að sjá hvort þau 

nái fram að ganga og verða að raunveruleika. 
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3 Niðurstöður og umræður 

Eftir að hafa safnað heimildum og skoðað fjölmiðlaumfjöllun um fjarvinnu er tímabært að 

rifja upp markmið verkefnisins, spurningarnar tvær sem höfundur leitaðist við að svara 

og draga saman helstu niðurstöður. Markmið verkefnisins var að varpa ljósi á uppruna, 

þróun og stöðu fjarvinnu og tvær spurningar voru settar fram í inngangi verkefnisins; 

Hvernig hefur fjarvinna þróast síðustu áratugi? Hver er staða fjarvinnu á íslenskum 

vinnumarkaði í dag? Eftir að spurningunum er svarað mun höfundur draga ályktanir af 

niðurstöðunum og koma með tillögur að framtíðarrannsóknum. 

Við upphaf verkefnisins var sett það markmið að varpa ljósi á uppruna, þróun og stöðu 

fjarvinnu. Eftir ritun verkefnisins er nokkuð ljóst að fjarvinna hefur breyst heilmikið yfir 

síðustu fjóra áratugina. Það liggur í augum uppi að ef ekki væri fyrir tækniframfarir 20. og 

21. aldar hefði þróunin ekki verið jafn hröð. Rök má færa fyrir því að hugmyndafræðileg 

þróun mannauðsstjórnunar, sem var á svipuðum tíma og þróun fjarvinnu, hafi stuðlað að 

breyttum viðhorfum vinnuveitenda. Mannauðsstjórnun hefur breytt viðhorfum 

vinnuveitanda til starfsmanna og sambandi stjórnenda og starfsmanna. Í dag vilja 

fyrirtæki finna hæfustu starfsmennina og halda þeim sem lengst. Því hafa stjórnendur 

verið að skoða fjarvinnu og sveigjanlegt vinnufyrirkomulag sem leið til að stækka 

umsækjendahópinn og auka starfsánægju starfsmanna sinna. 

Skilgreining fjarvinnu, að minnsta kosti á enskri tungu, virðist hafa breyst með þróun 

hugtaksins yfir árin. Það var hindrun sem kom á óvart í fyrstu skrefum verkefnisins þegar 

hugtakið fjarvinna var rannsakað með aðstoð enskra leitarvéla. Hugtakið á sér mörg heiti 

á ensku og hvert þeirra hefur mismunandi skilgreiningu. Samantektargrein Allen, Golden 

og Shockley (2015) var á sama máli og því kom listi þeirra yfir algengustu ensku heitin og 

skilgreiningar að góðum notum. Eftir rannsókn á sögu fjarvinnu lítur út fyrir að hugtökin 

hafi breyst reglulega með þróun fyrirbærisins. Bæði hafa skilgreiningarnar breyst með 

tímanum og samtímis viðhorf stjórnenda og vinnuveitenda til þess hvernig fjarvinna er 

nýtt. Því til sannindamerkis má segja frá því að til að skoða sögu fjarvinnu á áttunda 

áratugnum þurfti að nota enska leitarorðið telecommuting. Það hugtak hljómar úrelt í dag 

enda barn síns tíma. Þá var fjarvinna aðalega hugsuð til að minnka umferð og mengun og 

símar, póstur og telexvélar tækin sem voru helst notuð fyrir þessu störf. Því var 
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samsetning tele og commuting augljós. Í dag eru hins vegar ensk heiti eins og remote work 

mun algengari þar sem það lýsir nútíma fjarvinnustörfum betur. 

Hugtakið var upprunalega tengt við „ósýnileg störf“ eins og gagnasöfnun, skráningu og 

bókhaldsstörf. Á tuttugustu öldinni þegar tölvutæknin var að taka sín fyrstu skref, er 

skiljanlegt að fjarvinna hafi verið hugsuð aðalega fyrir störf þar sem var minni þörf á 

samskiptum. Á tuttugustu og fyrstu öldinni er það frekar úrelt hugmynd. Fjarvinna er ekki 

lengur eingöngu möguleiki fyrir ósýnilegu og einföldu skráningarstörfin. Nú getur 

háskólagengið fólk, sérfræðingar á fjölda sviða, átt þess kost að finna draumastarfið hvar 

sem er í heiminum. Sem dæmi um sérfræðistörf má nefna hönnun, blaðamennsku, 

ritstörf, ferðamennsku, forritun, rannsóknavinnu og fræðistörf svo nokkuð sé talið. Því 

verður spennandi að fylgjast með hvernig þessi störf halda áfram að þróast og hvaða áhrif 

fjórða iðnbyltingin mun hafa á framtíð þeirra. 

Frá því að vera nýtt sem svar við umferðarteppum, mengun og olíukreppu í 

Bandaríkjunum á áttunda áratugnum hefur fjarvinna þróast yfir í að vera sveigjanlegt 

vinnufyrirkomulag sem vinnuveitendur geta nýtt til að auka starfsánægju starfsmanna 

sinna, draga úr húsnæðiskostnaði, minnka starfsmannaveltu og auka afköst. Miðað við 

sögu hugtaksins virðist það hafa færst frá því að vera leið til að draga úr mengun og 

framfylgja lögum yfir í starfsmöguleika sem hentaði bæði fyrirtækjum og starfsmönnum 

þeirra. Ekki einungis hefur hugtakið fjarvinna þróast yfir síðustu áratugi heldur hefur 

stjórnunarstíll þurft að gera slíkt hið sama. Þannig hefur aukin fjarvinna haldist í hendur 

við almennan nútímalegan stjórnunarstíl sem byggir á gagnkvæmu trausti. Í það minnsta 

er augljóst að stjórnunarstíll tuttugustu aldarinnar nær ekki yfir störf tuttugu og fyrstu 

aldar. Þannig væri vert að rannsaka menntun þeirra sem njóta þeirra hlunninda að vera í 

fjarvinnu, hvort þeir séu almennt með hærra menntunarstig en þeir sem þurfa að vera á 

staðnum. Augljóst er að þetta á ekki við alls staðar, samanber augljósa nauðsyn þess að 

skurðlæknar séu á staðnum, en vert er að skoða þetta atriði.  

Þegar skoðuð var staða fjarvinnustarfa á Íslandi þá voru það fræðilegar umræður, 

fjölmiðlaumfjöllun og byggðaáætlanir sem gáfu stærstu vísbendingar um að það væri 

stöðnun í þróuninni hér á landi. Sú staðreynd að Hagstofa Íslands hefur hvorki verið að 

fylgjast sérstaklega með né mæla umfangið á fjarvinnu hér á landi bendir til að fyrirbærið 

hafi ekki fengið næga athygli. Það eru þó framfarir að Hagstofan sé nú að afla gagna sem 
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lúta að fjarvinnustörfum í nýrri vinnumarkaðsrannsókn enda pólitískt mikilvægt mál. 

Regluleg umræða og tóm loforð eru ekki nóg og því hefur ríkisstjórnin verið gagnrýnd fyrir 

aðgerðaleysi. Af einhverjum ástæðum hefur fjarvinna ekki komist almennilega á legg hér 

á landi, hvort sem það er út af áhugaleysi, skorti á eftirfylgni eða samspili af hvoru tveggja. 

Þá má einnig leiða líkur að því að þar sem opinbera umræðan er nátengd stjórnmálum þá 

hefur fjarvinna í einkafyrirtækjum þróast óáreitt í kyrrþey. Við vitum ekki hvert umfang 

hennar er í einkafyrirtækjum í dag og enn síður vitum við hver er ávinningur hennar fyrir 

starfsfólk og fyrirtæki. Það virðist enginn fylgjast með þróuninni eða halda utan um þessi 

störf. Flest bendir því til þess að fyrirbærið fjarvinna hafi þróast áfram munaðarlaust fram 

að þessu.  

Takmarkanir verkefnisins voru helst þær að höfundur framkvæmdi ekki rannsókn og 

hafði því engin ný frumgögn til að nota. Það bíður meistararitgerðar. Verkefnið var því 

alfarið byggt á fræðilegri umræðu og rannsóknum annarra, opinberum skýrslum og 

umræðu í samfélaginu. Upprunalega átti verkefnið að fjalla mestmegnis um fjarvinnu á 

Íslandi en höfundur komst fljótt að því að lítið er um rannsóknir sem framkvæmdar hafa 

verið hér á landi til að styðjast við og enn minna um mælingar. Umræðan í fjölmiðlum 

einskorðast jafnframt mest við flutning opinberra starfa á landsbyggðina en lítið sem 

ekkert fjallað um hvað einkafyrirtæki eru að gera varðandi starfsfólk sem er staðsett á 

höfuðborgarsvæðinu eða jafnvel erlendis. Frumkvæðið virðist liggja hjá starfsfólki sjálfu 

sem stundar fjarvinnu, en ekki í stefnumörkun eða ákvörðunum stjórnenda sjálfra.  

Út frá rannsóknum á sálfræðilegum og félagslegum þáttum sem geta haft áhrif á 

starfsmann, t.d. þarfakenningum Maslow og tveggja þátta kenningu Herzberg, er nokkuð 

ljóst að samnýtt vinnusvæði eru æskilegri kostur fyrir fjarvinnustarfsmenn sem eru 

búsettir það langt frá vinnustaðnum að þeir hafa ekki tækifæri til að heimsækja vinnuna. 

Hins vegar á annað við um starfsmenn sem búa t.d. innan höfuðborgarsvæðisins og gætu 

með góðum árangri unnið að heiman og gert sér ferð á vinnustaðinn a.m.k. einu sinni í 

viku. Slíkt kemur í veg fyrir að þeir missi tengsl við vinnustaðinn. Þar sem takmarkaðar 

rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi væri athyglisvert að tala við fjarvinnuveitendur og 

heimsækja samnýtt vinnusvæði til að tala við einstaklinga í fjarvinnustörfum og fá þannig 

dýpri innsýn í stöðuna í dag. Áhugavert væri að gera bera saman viðhorf og upplifun 

fjarvinnustarfsfólks sem vinnur heiman frá sér og á þeim sem vinna á samnýttum 
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vinnusvæðum og skoða sérstaklega félagslega þáttinn. Þá er lykilatriði að skoða hvers 

vegna fólk vinnur fjarvinnu. Er það vegna þess að það flytur búferlum og vill ekki missa 

góða vinnu? Er það vegna þess að það vill næði til að vinna starf sem krefst mikillar 

einbeitingar? Er það vegna þess að það þarf að fá meira jafnvægi milli vinnu og einkalífs? 

Hvaða ástæður liggja þar að baki? Enn fremur er mikilvægt að sjá hversu mikil fjarvinna 

er best? Er betra að koma tvisvar í viku á vinnustað eða þrisvar og hver er 

skurðarpunkturinn á milli hagsmuna fyrirtækja og aðstæðna starfsmanns? 

Rannsókn á íslenskum fyrirtækjum sem nú þegar bjóða upp á fjarvinnu væri áhugaverð 

til að mæla hvort þessi störf séu, eins og rannsóknir sýna að, lækka kostnað, eins og t.d. 

húsnæðiskostnað. Viðtöl við starfsmenn og stjórnendur þessara fyrirtækja geta gefið 

vísbendingar um hvaða fyrirkomulag reynist best. Þá er vert að vita hvort þessir 

starfsmenn séu að upplifa meiri starfsánægju en áður og þar með að haldast lengur í 

starfi. Fyrir jafn lítið og strjálbýlt land, eins og Ísland er, væri áhugavert að skoða hvort 

fyrirtæki séu opin fyrir fjarvinnustarfsmönnum sem eru búsettir fyrir utan landsteinana 

einkum og sér í lagi þar sem umsækjendahópurinn getur verið takmarkaður fyrir sérhæfð 

störf. Stór hindrun hvað það varðar er þó tungumálið okkar íslenskan en þekkt er að 

íslensku háskólarnir hafi ráðið til sín erlenda sérfræðinga, sem þeir fljúga inn í tímabundin 

kennsluverkefni (Margrét Jónsdóttir Njarðvík, munnleg heimild, 9. maí 2019). 

Síðast en ekki síst væri vert að gera fleiri rannsóknir á sambandi fjarvinnu og mengunar. 

Flestir þekkja nú hugtakið samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja (e. corporate social 

responsibility) sem hefur verið meira í umræðunni undanfarin ár og hefur sett þrýsting á 

fyrirtæki til að huga betur að ábyrgð sinni gagnvart ólíkum hagsmunaaðilum þ.m.t. 

samfélaginu, umhverfinu og starfsmönnum. Þegar skoðaðar voru rannsóknir á fjarvinnu 

og hvort hún dragi úr mengun hafa niðurstöður stundum stangast á. Það gæti mögulega 

verið útskýrt með því að fjarvinnustörf eru margskonar í dag. Fjarvinnustarfsmaður sem 

vinnur í sölustörfum er líklegri til að menga meira en fjarvinnustarfsmaður sem vinnur við 

skrifborð allan vinnudaginn. Því er þörf á frekari rannsóknum til að skoða hvort 

fjarvinnustörf gætu verið ein leið til að minnka kolefnafótspor mannkynsins. 
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4 Lokaorð 

Fjarvinna er sveigjanlegt vinnufyrirkomulag sem allir geta hagnast á; samfélagið, 

vinnuveitendur og stafsmenn. Hún getur stuðlað að jákvæðri byggðaþróun, t.d. með því 

að veita þjónustu eins og sálfræðimeðferð í gegnum fjarvinnubúnað til bæjarfélaga sem 

annars gætu ekki boðið upp á slíka þjónustu. Þannig er hægt að vinna gegn skorti á fólki 

með sérmenntun á landsbyggðinni, þar sem fjarvinnustarfsmenn geta unnið vinnu sína 

hvar sem er á landinu. Að sama skapi gera fjarvinnustörf vinnuveitendum kleift að finna 

og halda í sérhæfða starfsmenn óháð búsetu þeirra. Enn fremur hafa rannsóknir sýnt að 

fjarvinnustörf geta lækkað bæði starfsmannaveltu og húsnæðiskostnað fyrirtækja. Ein af 

ástæðunum fyrir lægri starfsmannaveltu eru ánægðari starfsmenn því fjarvinna gefur 

þeim tækifæri til að ná meira jafnvægi milli einkalífs og vinnu.  

Tækniframfarir síðustu áratuga hafa gert það að verkum að fjarvinna er mun 

auðveldari í framkvæmd í dag en á áttunda áratugnum. Nú er einfalt að fylgjast með því 

hvað stafsmenn eru að gera með fjaraðgangi og hægt er að vera í stöðugum samskiptum 

við starfsfólk sem er utan vinnustaðar. Samhliða tækniþróun hafa viðhorf vinnuveitenda 

og stjórnenda breyst. Áður fyrr var fjarvinna eitthvað sem fyrirtæki skoðuðu einungis 

þegar nauðsyn bar til en í dag er hún frekar skoðuð út frá hagkvæmnisjónarmiði. Við 

höfum hér fylgst með því hvernig fjarvinna hefur þróast frá því að vera lausn við 

umferðarteppum og hækkuðum olíukostnaði, lausn sem var þvingað upp á fyrirtæki, yfir 

í að vera nytsamlegt vinnufyrirkomulag sem getur gagnast bæði vinnuveitendum og 

starfsmönnum. 

Af öllu því sem hefur verið fjallað um í þessari ritgerð er ljóst að það er þörf á 

rannsóknum og mælingum á fjarvinnustörfum á Íslandi. Skortur á upplýsingum um 

fjarvinnustörf á Íslandi veldur því að ómögulegt er að fá hugmynd um hversu margir 

stunda fjarvinnu og hversu mikla. Cranet kannanir frá 2015 og 2017 sýndu að rúmlega 60 

prósent íslenskra fyrirtækja bjóða upp á fjarvinnustörf. Það gefur einhverja vísbendingu 

um hversu algengt þetta sveigjanlega vinnufyrirkomulag gæti verið. Höfundi þykir því 

mikilvægt að þessi störf og starfsmenn séu rannsökuð og gefin meiri athygli af hálfu 

stjórnvalda og stjórnenda. Framtíð fjarvinnustarfa á Íslandi gæti verið björt ef sköpuð er 
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þekking til að hún þróist öllum til hagsbóta og fyrirbærinu veitt verðskulduð athygli og 

eftirfylgni.  
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