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Úrdráttur 

Rannsóknin fjallar annars vegar um hvernig málastjórn er háttað innan félagsþjónustu og 

barnaverndar. Er reynt að varpa einhverju ljósi á það sem einkennir málastjórnunina og 

þá hvaða afleiðingar fylgja því að vinna við mál með þeim hætti sem málastjórn bíður 

upp á. Hins vegar er leitað svara við því hvort að verkfæri úr kistu verkefnastjórnunar 

geti hjálpað til við vinnslu mála varðandi flæði, ferla og álag á starfsfólk. Niðurstöðurnar 

gefa sterkar vísbendingar um að mörgu sé ábótavant við vinnubrögðin í dag. Mikið álag 

virðist fylgja vinnunni innan félagsþjónstu og barnaverndar og er vinnslan óskilvirk og 

lítið fer fyrir ferlun. Málin virðast vera unnin út frá tilfinningu hvers og eins málastjóra 

sem gerir að verkum að mismunandi þjónusta er í boði fyrir skjólstæðinga. Viðmælendur 

rannsóknarinnar hafa að einhverju leyti unnið með verkfæri verkefnastjórnunnar og beita 

þeim við vinnu sína í dag. Vísbendingar komu fram í niðurstöðum um að viðmælendur 

væru búnir að tileinka sér Agile vinnubrögð og jafnvel fundið sína útgáfu af Scrum sem 

virðist skapa meiri skilvirkni og flæði en áður. Þeir nýta einnig sjónrænt skipulag sem 

hefur gert að verkum að fyrr er brugðist við þegar mál koma upp eða áætlun gengur ekki 

eftir af einhverjum orsökum og virðist sem meiri ánægja sé hjá þeirra skjólstæðingum 

eftir að þeir tóku upp vinnubrögð sem áður hafa helst verið notuð af 

hugbúnaðarfyrirtækjum eða framleiðslufyrirtækjum. Rannsóknin var framkvæmd á 

vormánuðum 2019 og var notast við eigindlega aðferðarfræði við framkvæmd hennar.  
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Inngangur 

Lög um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 kveða á um hvaða þjónustu skuli veita 

og úrræðum beita þeim íbúum sem standa höllum fæti eða eiga við erfiðleika að glíma. 

Er það markmið laganna að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð 

íbúa á grundvelli samhjálpar. Barnaverndarlög nr. 80/2002 kveða á um hvernig skuli 

standa að vinnslu mála sem inn til barnaverndar berast vegna aðbúnaðar barns eða 

foreldris. Er það markmið laganna að búa svo um að börn njóti þess réttar að öðlast 

vernd og umönnun. Í því felst að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða 

stofni heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð. Til þess að uppfylla þær 

lögbundnu skyldur sem hvíla á sveitarfélögum gagnvart skjólstæðingum er ráðið 

fagmenntað starfsfólk til starfa við félagsþjónustur og barnavernd. Við vinnslu mála sem 

berast félagsþjónustunni er litið til þess að skapa úrræði sem henta hverjum og einum og 

eru úrræði mörg hver að finna innan laganna. Það fer lítið fyrir ábendingum um hvernig 

starfsmaður skuli vinna með málin innan ramma laganna og virðist sem það vinnulag 

sem notast er við vinnslu mála, byggi á gamalgróinni hefð. Til að mæta því álagi sem 

starfsfólk finnur fyrir þarf að huga að mörgum mismunandi þáttum. Rannsóknir hafa sýnt 

að of mikið vinnuálag er einn þáttur en einnig að skortur á skipulagi, stuðningi og 

upplýsingaflæði spili þar stórt hlutverk. Aðrir þættir eins og ófullnægjandi vinnuaðstaða 

og óraunhæfar kröfur til starfsfólks ásamt neikvæðum starfsanda eykur svo á álagið og  

afleiðingin getur verið streita sem leitt getur til kulnunar (Buchanan og Huczynski, 2003; 

Hrafnsdóttir og Jóhannesdóttir, 2006). 

 

Mál sem inn á borð félagsþjónustunnar og barnaverndar berast er ætlað að vara 

tímabundið, þó með þeirri undantekningu þar sem varanlegan stuðning þarf að veita. Vinnslan 

felst í þjónustu og ráðgjöf ásamt því að vísa til og, eða sameina, þá sérfræðinga sem að málinu 

koma og jafnvel setja upp teymi. Þau hafa þannig tímaramma sem oftast er óskilgreindur en 

með markmið um að úrræði, stuðningur og ráðgjöf verði með bestu móti fyrir 

þjónustuþegann. Skilgreining á verkefni í sinni einföldustu mynd er á þann veg að það hafi 

upphaf og endi og séu tímabundin ferli. Verkefnið varir yfir svokallað æviskeið og gefur af 

sér afurð sem geti verið vara, þjónusta eða einhver ákveðin niðurstaða fyrir stofnun eða 

fyrirtæki. Líta má því á hvert mál fyrir sig sem verkefni sem ætlað er að skila sem bestri 

niðurstöðu fyrir hagaðila hvers máls. Málavinnslan sem unnin er á félagsþjónustu og 

barnavernd eru því verkefni. Þar sem viðvarandi álag hefur verið undanfarin ár á 

vinnustöðum þessum fannst höfundi áhugavert að skoða hvað einkennir vinnubrögð við 

málastjórnun innan félagsþjónustunnar og barnaverndar. Enn fremur að skoða hvort 

stjórnunartæki og verkfæri verkefnastjórnunar séu í notkun eða geti nýst í starfi á 

fyrrgreindum stofnunum. Við vinnslu mála hjá félagsþjónustu og barnavernd er verklagið 

með þeim hætti að málum er úthlutað til starfsmanna sem fylgja þeim eftir og bera 

ábyrgð á að vinnslan sé í samræmi við lög og að viðeigandi úrræðum sé beitt. Fjöldi mála 

á hvern starfsmann hefur þótt óhóflegur og talað um að starfsmaður geti ekki borið 

ábyrgð á svo mörgum málum ef þjónustu eigi að veita sem ætluð er til árangurs. Skapast 

þá hætta á að starfsmaðurinn verði nokkurskonar afgreiðslumaður á málum frekar en að 

sinna málunum af fagmennsku með ráðgjöf og þjónustu. Með þeim hætti getur 

fagmaðurinn ekki nýtt sér hæfni sína og þekkingu til að valdefla einstaklinginn og það 

hefur álagsvaldandi áhrif á starfið hans (Freydís Jóna Freysteinsdóttir, 2012). 

 

Höfundur er að ljúka námi og útskrifast með MPM gráðu frá Háskólanum í 

Reykjavík. Hann er með MA í félagsráðgjöf og hefur sjö ára starfsreynslu hjá barnavernd. 

Höfundur hefur ekki farið á mis við það álag sem einkennir vinnu 

barnaverndarstarfsmanna og félagsþjónustu. Varð það því meginþema í náminu að 

tengja félagsráðgjafarstarfið við verkefnastjórnun og finna þar verkfæri sem nýtast við 

vinnslu mála hjá barnavernd. Á þeim nótum var ákveðið að fara af stað með 

lokaverkefnið í MPM náminu og gera eigindlega rannsókn. 
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Markmið 

Undanfarin misseri hefur verið mikið rætt um kulnun í starfi félagsráðgjafa og annarra 

starfsstétta. Ýmsar leiðir eru farnar til að vinna að því að létta álagi af félagsráðgjöfum. 

Helst hefur verið nefnt að fækka málum á hvern starfsmann og ítreka að starfsmaður leiti 

sér handleiðslu hjá fagmenntuðum handleiðara. Höfundur hefur eins og aðrir sem vinna 

innan félagsþjónustu áhyggjur af því að kulnun verði áfram vandi sem starfsfólk glímir 

við. Rannsókninni er því ætlað að draga fram og gefa vísbendinar um hvernig unnið er 

með mál innan félagsþjónustu í sveitarfélögum. Reyna að draga fram vísbendingar um 

hvað veldur álagi og hvernig unnið er með álag starfsmanna á vinnustöðum þeirra. Þá að 

fá fram hugmyndir sem geta nýst félagsþjónustum til að fá fram skilvirkari vinnu og betra 

flæði við málavinnslu, sem og að kostnaður, tímastjórnun, afköst, gæði og stöðlun við 

vinnslu mála gæti orðið betri. Í ljósi þeirra umræðu sem hefur verið hefur á síðustu 

mánuðum er það von höfundar að þær hugmyndir sem fram koma við rannsóknina geti 

að einhverju leyti undið ofan af því álagi sem er á starfsfólki félagsþjónustunnnar.  

  

Ritgerðinni er því ætlað að svara tveimur spurningum sem eru 

rannsóknarspurningar þessa verkefnis: 

 

Hver eru helstu einkenni vinnubragða við málavinnslu starfsmanna innan 

félagsþjónustu og barnaverndar? 

 

Geta verkfæri verkefnastjórnunnar haft áhrif til að minnka álag og ná fram 

skilvirkari vinnu, ferlum og flæði innan félagsþjónustu og barnaverndar?   

 

Höfundi er annt um að leggja sitt að mörkum við að ná fram umbótum sem geta 

nýst starfsfólki félagsþjónustu og vonar að rannsóknin geti orðið að undirlagi fyrir stærri 

og víðtækari rannsóknir á sviðinu. 

 

Verkefni, verkfæri og vinnuaðferðir 

Verkefni hafa verið leyst frá upphafi sögulegs tíma og má sjá afurðir um 

stórkostlega vinnu verkefna víða um heim. Það er þó ekki langt síðan verkefnastjórnun 

fór að verða áberandi sem fag og kennsla byrjaði á Íslandi. Má segja að árið 1984 hafi 

orðið vakning hér á landi og beindist áhugi margra að þá nýlegri aðferðarfræði sem tók á 

stjórnunarlegum þáttum verka og viðfanga. Það voru helst tæknimenntað fólk og aðrir 

sem komu úr atvinnugreinum framkvæmda sem sótti námskeið í verkefnastjórn en um 

1990 fór að bera á öðrum fagstéttum. Hefur þróunin leitt til að nú sækja sér menntun í 

verkefnastjórnun fólk frá öllum atvinnugreinum sem vilja öðlast skilning á 

aðferðarfræðinni. Útbreiðsla aðferða verkefnastjórnunar hefur átt sér stað á heimsvísu og 

hefur aðferðarfræðin breiðst út hratt síðustu ár (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór 

Ingason, 2016). 

  

Aðferðarfræði verkefnastjórnunar felur í sér undirbúning, skipulagningu, 

uppsetningu áætlunar ásamt stýringu og eftirliti með öllu sem snýr að verkefni. 

Verkefnastjórn miðar þannig sérstaklega að stjórna sem best tíma, fjármagni og 

aðföngum, þar með talið mannafla til þess að hámarka gæði afurðar. Þrír þættir, 

kostnaður, tími og gæði, hafa í gegnum tíðina verið notaðir til þess að leggja mat á 

hvernig til tókst með verkefni og er það kallað járnþríhyrningurinn. Það hefur þó fleira 

komið til á seinni tímum við matið og má segja að samskipti og ánægja viðskiptavina í 

verkefnisferlinu ásamt eftirliti á verkefnatíma og að draga úr sóun séu áhrifamiklir þættir 

við að meta hvernig til hefur tekist. Þá er krafa um lausnarleit og aukna arðsemi 

mikilvæg líka (Atkinson, 1999). Turner (2009) bendir á að allt breytist með tímanum og 

þar með talin viðmið um hvað segir til um hvernig til hefur tekist við framkvæmd 

verkefna. Hann segir í handbók sinni um verkefnadrifna stjórnun að aðeins eitt ætti að 

vera öruggt við uppbyggingu á verkefni, það er að hafa áætlun. Áætlun um að samræma 

vinnu fólks sem að verkefninu kemur og hvernig aðföngum og peningum skuli varið. 

Hann segir að fólk verði þó að gera sér grein fyrir að áætlunin muni aldrei standast og að 

verkefnið muni ekki skila nákvæmlega þeirri niðurstöðu sem áætlunin gerði ráð fyrir. Því 
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leggur hann til að áætlun sé lögð til sem rammi utan um verkefnið og að fólk verði að 

vera tilbúið til að bregðast við breytingum eftir því sem verkefninu fram vindur (Turner, 

2009). Að aðlaga sig breyttum aðstæðum og finna vinnu sinni farveg við stjórnun 

verkefna er flókið og því mikilvægt að vera opinn fyrir breytingum. Annars er hætta á að 

dragast aftur úr og staðna þannig að gæði og nýsköpun verða lítil. Stöðugar umbætur og 

leit að nýjum leiðum til að bæta gæði afurðar þykir höfundi merki um metnaðarfulla 

vinnu.  

 

 „Allt er breytingum háð“  

Breytingar eiga sér stað innan fyrirtækja og stofnanna, í síkviku umhverfi þar sem 

samkeppni er til staðar, hvort heldur sem um er að ræða á markaði eða við að gera betur 

innan þjónustustofnana. Breytingar geta meðal annars verið vegna niðurskurðar, 

kreppuástands, menningu eða vegna þess að endurhanna þurfi verklag. Breytingar verða 

ekki aðskildar frá stjórnun fyrirtækja og stofnana og á síðustu áratugum hefur tíðni 

breytinga aukist stórkostlega. Breytingar hafa orðið til góðs hjá mörgum skipuheildum en 

stundum verður tilskildum árangri ekki náð og innleiðing breytinga nær ekki þeim árangri 

sem stefnt var að (Kotter, 2012).  

 

Málastjórnun (e: case management) 

Málastjórnun á uppruna sinn í Bandaríkjunum og eru heimildir allt aftur til 1860 

um hvernig málastjórnun var háttað á þeim tíma. Í tímans rás hafa komið fram ýmsar 

skilgreiningar um hvað málastjórnun er og nú er svo komið að fjöldinn allur af 

skilgreinginum er til frá hinum ýmsu fagstéttum. Skilgreiningar eiga það sameiginlegt að 

samvinna virðist vera lykilorð þegar útskýrt er hvað felst í málastjórn. Það er þó ávallt 

einn sem fer með málastjórnina í hverju máli fyrir sig. Brennan og Kaplan (1993) 

skilgreina málastjórn sem, “Aðferð sem veitir þjónustu þar sem fagmenntaður 

félagsráðgjafi metur þarfir skjólstæðings eða fjölskyldu skjólstæðings, þegar við á, og 

útvegar, samþættir, fylgist með og skipuleggur pakka fjölbreyttrar þjónustu til að mæta 

ákveðnum, flóknum þörfum skjólstæðingsins” (Park, 2006). 

 

Commission for Case Management certification skilgreinir málastjórn sem  

 

„...samstarfsferil sem metur, áætlar, útfærir, fylgist með og metur valkosti og 

þjónustu sem þarf til að mæta velferð skjólstæðings. Málastjórn einkennist af 

talsmanni, samskiptum og aðfangastjórnun sem stuðlar að gæðum og 

hagkvæmum inngripum ásamt niðurstöðum“(Commission for Case Manager 

Certification, e.d.). 

  

Eins og sjá má á skilgreiningum þeim sem teknar eru sem dæmi hér á undan fer 

það nærri að litlar sem engar breytingar hafi verið á skilgreiningu málastjórnunar 

undanfarna áratugi. Félagsráðgjafar og aðrir starfsmenn þjónustumiðstöðva, 

félagsþjónusta og barnaverndar eru nær undantekningarlaust málastjórar og beita þeim 

aðferðum sem þarf til að uppfylla þarfir skjólstæðinga sinna. Það er þó heldur á brattann 

að sækja þegar málafjöldi fer fram úr hófi og á höndum hvers málastjóra eru milli 50 og 

100 mál. Það segir sig nokkuð sjálft að með slíkan fjölda mála er erfitt að halda yfirsýn 

eða eins og kjörorð félagsráðgjafa er „Heildarsýn“ á mál skjólstæðinga sinna. Kulnun 

meðal félagsráðgjafa er algeng og rakin til þess hve mikið álag er á þeim með þann fjölda 

erfiðra mála sem þeir eiga að sinna. Una Björk Kristófersdóttir (2012) gerði rannsókn á 

kulnun meðal félagsráðgjafa á Íslandi. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa skýr svör við 

hvernig félagsráðgjafar hafa upplifað kulnun eða einkenni kulnunar í starfi sínu. 31% 

þátttakenda höfðu uppfyllt viðmið um kulnun með alvarlegum afleiðingum fyrir bæði 

fagmanninn og vinnustað hans, svo ekki sé undanskilin þjónusta við skjólstæðing hans 

(Una Björk Kristófersdóttir, 2012). Í nýlegri stjórnsýsluúttekt Capacent hjá 

Hafnarfjarðarbæ kemur fram að mikið álag sé á fagsviðum og skortur á verkferlum hafi 

leitt af sér að þjónusta Hafnarfjarðarbæjar hafi ekki þróast og eflst í takt við breytta 

tíma. Þá þarfnast verkferlar stjórnsýslunnar endurskoðunar þar sem þeir eru að mörgu 

leyti byggðir á gamalli hefð sem hentar ekki umfangi bæjarins. Þá segir að miklu álagi 
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væri hægt að mæta með því að auka fjölda stöðugilda en tekið fram að það væri 

óskynsamlegt til lengri tíma því að efla þurfi verulega þjónustu sem má leysa með fyrstu 

snertingu. Hvað varðar fjölskylduþjónustu Hafnarfjarðar er sérstaklega gætt að því að 

verkaskipting starfsfólks sé óljós og að sum mál virðast vera í vinnslu á fleiri en einum 

stað án þess að almenn vitund sé um það. Erfitt er að fá heildarsýn yfir þjónustu til 

einstaklinga og þau úrræði sem eru í notkun. Þá er skortur á samráði milli deilda 

(Capacent, Arnar Pálsson, 2019). Hafnarfjarðarbær er líkast til ekki eina sveitarfélagið 

sem glímir við slík vandamál eins og hér er lýst. Niðurstöðurnar gefa til kynna að þörf er 

fyrir breytingar við vinnulag og má eflaust heimfæra á önnur sveitarfélög líka, ekki síst í 

ljósi þess að vinnubrögð félagsráðgjafa innan sveitarfélaga er oftar en ekki á þann veg að 

starfsmanni er falið mál og er þar með orðinn málastjóri. Ekki verður annað séð en að 

vinna félagsráðgjafa á þjónustumiðstöðvum og í barnavernd sé fólgin í að stýra 

verkefnum sem eru í eðli sínu afar viðkvæm. Því verður vikið að verkfærum úr 

verkfærakistu verkefnastjórnunar í kaflanum hér á eftir. 

 

Agile 

 Agile er að mati höfundar best þýtt sem lipurleiki. Árið 2001 komu saman 17 

einstaklingar sem áttu sameiginlegt að vinna við hugbúnaðargerð. Ætlunin var að 

skemmta sér á skíðum með afslöppun inn á milli en einnig að finna sameiginlegan 

grundvöll vinnu sinnar. Úr varð „Agile Manifesto“. Agile Manifesto hefur á bak við sig tólf 

meginreglur sem byggja allar á sveigjanleika og lipurleika.  

 

 Stefnuyfirlýsingin var stutt og hnitmiðuð og er að finna á íslenku á heimasíðu 

agilemanifesto.org.  

„Við leitum betri leiða til að þróa hugbúnað með því að þróa hann og aðstoða 

aðra við það. Með þessari vinnu höfum við lært að meta: Einstaklinga og 

samskipti fram yfir ferla og tól. Nothæfan hugbúnað fram yfir ítarlega skjölun. 

Samvinnu við viðskiptavini fram yfir samningaviðræður. Að brugðist sé við 

breytingum fram yfir að fylgja áætlun. Það er, þó að atriðin til hægri hafi gildi, 

þá metum við atriðin til vinstri meira“(„Manifesto for Agile Software 

Development“, e.d.). 

 Paul Naybour stýrir fréttasíðunni Project Accelerator og er vel þekktur fyrirlesari 

hjá APM association for project management. Í pistli hans frá 2015 er talað um að 

aðferðarfræðin bjóði upp á nokkra möguleika við að stjórna Agile verkefnum. Tvær þær 

þekktustu séu Scrum og Lean. Munurinn á Agile verkefnum og hinum venjubundnu 

verkefnum sé fyrst og fremst fólgin í að venjubundin verkefni eru leyst með nákvæmri 

áætlun og vel skilgreindum aðföngum í byrjun, sem reynt er að fylgja eftir í hvívetna. Við 

Agile verkefnastjórnun sem einkennist af stuttum sprettum við vinnuna er staðan stöðugt 

endurmetin á verkefnistíma og þannig leitað eftir að mæta þörfum skjólstæðingsins eða 

viðskiptavinarins. Þessar stöðugu ítranir á meðan á vekrefnistíma stendur eru kjarni þess 

að vinna Agile og vegna þess hvernig vinnan er unnin verður úr samvinna og samskipti 

milli allra hagaðila. Umfangið í venjubundum verkefnum er, eða á að vera vel skilgreint 

en við Agile verkefni er reiknað með að geta aðlagað sig að umfangi vegna þarfa 

viðskiptavinar án þess þó að missa tök á því. Hlutverk verkefnisstjórans hefur einnig 

tilhneygingu til að verða öðruvísi við Agile verkefni því að verkefnastjórinn sér um að 

leysa úr vandamálum og höndla hindranir sem upp kunna að koma svo að teymið fái frið 

til að vinna að afurðinni. Má verkefnastjóranum gjarnan líkja við Scrum master eða 

verkefnislóðs (e:Project facilitator). Agile verkefnastjórnun þarf einnig á ítarlegri skjölun, 

endurskoðun og ferlum að halda líkt og um önnur venjubundin verkefni gildir. 

Sérstaklega til að hafa stjórn á kostnaði, gæðum og tíma. Agilestjórnun horfir þó að 

einhverju leyti minna til skjölunar í minnstu smáatriðum og krefst ekki yfirsýn á hin 

minnstu smáatriði áður en haldið er af stað með verkefnið. Í stað þess er horft til hver 

afurðin á að vera og hvort hún þjóni örugglega tilgangi sínum. Er með því sjónarmiði lagt 

upp með að mæta betur viðskiptavini eða skjólstæðingi og fínpússa afurðina á 

verkefnistíma svo hún falli að þörfum þess er á afurðinni þarf að halda. Auðvitað er 
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áhætta tekin með því að byrja á verkefninu áður en afurðin er fullhönnuð en áhættuna 

má minnka með því að hraða ferlinu og skila af sér afurð sem allir eru sammála um að 

verði ekki fullkomin í fyrstu en muni ná betrun með ákveðnum ítrunum (Paul Naybour, 

2015). 

Teymi og teymisvinna 

Teymi er skilgreint sem hópur einstaklinga sem sameinar krafta sína og vinnur að 

sameiginlegu verkefni til að ná fram markmiðum. Þau geta verið fjölbreytileg, með 

ákveðin sérkenni og hjá þeim er áherslan oft lögð á tiltekin viðfangsefni. Þau eru tiltekin 

gerð af hópum sem stafa oft undir álagi vegna tímamarka og samkeppni (Haukur Ingi 

Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2012). Þegar teymi eru formuð er einhver kraftur sem 

myndast, þ.e., einstaklingar koma saman með starfsorku sína og hæfileika og úr verður 

meiri sköpun en þegar einstaklingurinn vinnur einn að verkefni sínu. Teymið þarf þó að 

vera samsett einstaklingum sem bæta hvern annan upp og eru skuldbundnir til að vinna 

að markmiðum teymisins sameiginlega, sem og að koma með sín áhrif á 

einstaklingsgrunni (Forsyth, 2018). Einnig eru þverfagleg teymi og er þar átt við að 

sérfræðingar á ólíkum eða líkum sviðum komi saman og vinna saman að lausn mála. 

Þverfagleg teymisvinna rekur uppruna sinn til seinna Búastríðs og fyrri heimstyrjaldar á 

upphafsárum tuttugustu aldarinnar. Kom það til þegar starfsfólk sjúkrahúsa og aðrir sem 

komu að málum slasaðra hermanna reyndu að sameina krafta sína í þágu sjúklinga eða 

skjólstæðinga. Markmiðið var að græða sár þeirra og félagslegt umhverfi á meðan þeir 

voru til meðferðar hjá þeim. Opin teymisvinna í heilbrigðisgeiranum og í félagslegri vinnu 

gerir ráð fyrir að sérfræðingar hittist og ræði þann vanda sem uppi er hjá skjólstæðingi 

og leggi til úrræði sem að gagni geti komið. Aðrir aðilar utan þverfaglega teymisins sjá 

svo um að vinna með skjólstæðingum í úrræðinu (Payne, 2000). 

  

Teymisvinna hefur margar og ólíkar uppsetningar. Markmiðin eru sett fyrir 

vinnuna og verkefnin og allir eiga að hafa hlutverk innan teymis. Hætta er til staðar ef 

markmið og hlutverk eru ekki nógu skýr á að fólk upplifi sig ekki nægjanlega 

þátttakendur og að þeir sem minnst hafa sig frammi við verði útundan. Því er mikilvægt 

að áætlun sé skýr og að réttur fjöldi einstaklinga sé innan teymis. Frammistaða teymis 

verður að meta á einhvern hátt til að sjá hvort eitthvað sé hægt að bæta. (Hackman, 

1987). Það er þó ekki alltaf svo að það nægi til að skila af sér góðu og vel unnu verkefni. 

Frammistaða er stundum metin eftir því hvernig skilvirkni vinnunnar er og einnig hvort 

hún mæti þeim væntingum sem stefnt var að. Skilvirkni er metin í samhengi tíma og 

kostnaðar en væntingar metnar eftir því hvort afurðin kemur að gagni eða er yfir höfuð 

það sem beðið var um. Það er þó einnig notað til að meta hvort væntingar til samstarfs 

innan teymis hafi staðist og þá hvort teymið hafi yfir höfuð náð að vinna vel og skilvirkt 

saman. Þannig fer matið fram innan teymis og utan með áherslu á afurð (Hackman, 

1987). 

  

Scrum 

Scrum kom fyrst fram í kringum 1990. Orðið kemur úr ruðningi þar sem merking 

þess er að liðið vinnur sem heild í að komast að marklínu með samspili á boltanum milli 

manna. Scrum er sagt henta vel þar sem verið er að hanna nýja vöru sem er í sífelldri 

þróun og aðlögun á líftíma verkefnisins. Aðferðin byggir á nánu samstarfi 

verkefnateymisins og viðskiptavinar og hefur henni verið mikið beitt í þróun hugbúnaðar. 

Í Scrum aðferðinni er sjónum beint að samspili samskipta og einstaklinga fremur en tól 

og ferla. Áhersla er lögð á afurðina sjálfa í stað skráninga á smæstu atriðum, samvinnu 

við viðskiptavini í stað samningaviðræðna og bregðast við breytingum í stað þess að 

halda fyrirfram mótaðri áætlun. Með Scrum aðferðinni eru hlutverk allra skýr og það á 

við um ábyrgð og stjórnun einnig. Scrum teymi eru sjálfstýrð og velja sjálf hvernig best 

er að haga sinni vinnu. Þau eru einnig uppbyggð þannig að þau hafa alla þekkingu sem til 

þarf við vinnuna og þurfa ekki að leita annað innan vinnustaðar til þeirra sem ekki eru 

hluti af teyminu. Teymisvinnan er hönnuð til að ná fram hámarks lipurleika, 

sköpunargáfu og framleiðni (Schwaber og Sutherland, 2017). 
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Scrum teymi er sett saman af afurðareiganda, þróunarteymi og Scrum meistara. Hver og 

einn hefur hlutverk og ábyrgð. Afurðareigandi fer með ábyrgð á verkefninu, sem þýðir að 

hann passar upp á að allt sé til staðar og skýrleiki sé á hver verkefni teymisins eru. 

Forgangsraðar þeim verkefnum sem teymið hefur á verkefnalista sínum, heldur utan um 

samskipti við hagaðila og yfirstjórn fyrirtækisins. Hann getur verið þáttakandi í 

teymisvinnunni en einnig haldið sig við ábyrgðina á að ekkert vanti, hvorki upplýsingar 

né þau verkfæri sem þarf til að standa skil á afurðinni. Hann þarf einnig að vera með 

skýra innsýn og þekkingu á því umhverfi sem afurðinni er ætlað að mæta (Schwaber og 

Sutherland, 2017). 

 Þróunarteymið er samansett af sérfræðingum sem vinna að lausn einhvers 

vanda eða nýrrar afurðar. Þróunarteyminu verður ekki sagt til um hvernig það vinnur og 

hvenær það setur fram afurð. Þegar Þróunarteymið er tilbúið með afurð til að prófa er 

hún sett út en jafnframt er teymið tilbúið að taka við henni aftur og bæta. Það er 

ákjósanlegt að teymið sé staðsett allt á sömu vinnustöð svo að gagnsæi verði sem mest 

og samskipti vel virk. Mikilvægt er að teymið líti á sig sem eina heild, nái vel saman, eigi 

auðvelt með samstarf og hafi sameiginleg markmið að sækja. Teymið þarf að bera 

sameiginlega ábyrgð á vinnu sinni og vera sjálfstætt í skipulagningu, úrlausnum og 

ákvarðanatöku. Þau þurfa því að hafa fullgilt traust og frelsi frá yfirmönnum til að leysa 

úr sínum verkum, jafnvel þó upp komi ágreiningur. Scrum meistari er teyminu til halds 

og trausts. Hann heldur teymisliðum upplýstum og hjálpar öllum til að skilja verkefnið, 

þ.e. að skilja scrum aðferðina, verklagið, reglurnar og gildin. Hann passar upp á og 

þjónustar teymið að því marki að engin truflun eigi sér stað á meðan unnið er að 

verkefni. Hann heldur samskiptum við þá sem standa utan við teymið og lætur vita hvað 

gæti verið gagnlegt fyrir teymið og hvað ekki. Hlutverk scrum meistara er einnig að 

passa upp á að umfangi á verkefninu sé haldið innan marka. Hlutverk hans er því að vera 

þjónandi leiðtogi (Schwaber og Sutherland, 2017). 

 Vinnulag scrumteymis fer þannig fram að skilgreind er sýn verkefnisins í 

samvinnu við viðskiptavininn og þar eru eiginleikar afurðar skilgreindir. Afurðareigandi 

skýrir svo fyrir teyminu á fundi hver markmiðin eru og afurð. Vinnuteymið kemur sér 

saman um eiginleika og hvaða verkþættir þurfa að koma fram svo að afurðin þjóni 

óskum viðskiptavinar. Teymið metur hvað þarf til og hvað þarf að gera á bak við hvern 

verkþátt og hefst handa við að koma afurðinni saman. Vinnueining í scrum er kallað 

sprettur og er tímalengd spretts aldrei lengri en fjórar vikur. Byrjað er á skipulagsfundi 

þar sem afurðareigandi og teymið ákveða hvað skal hafast að í hverjum verkþætti. 

Ákvörðun er tekin og það sem gera á sett í backlog, sem er verkefnalistinn. Úr 

verkefnalistanum er forgangsraðað og stýrir afurðareigandi hvað skal vera með í fyrsta 

spretti. Ekki má hreyfa við og breyta viðfangsefni spretts eftir að hann hefur farið af stað. 

Í sprettinum er unnið í fjórum skrefum: 1) greining á hvaða notkunarkröfur þarf að 

uppfylla. 2) Hönnun fer fram til að uppfylla notkunarkröfur. 3) Smíða nothæfa eiginleika 

afurðar. 4) prófa eiginleikann og skjala niðurstöður. Markmiðið er að eftir að spretti lýkur 

hafi afurðin verið fullkomin og hægt að bera hana undir viðskiptavininn. Miðað skal við að 

hægt sé að nota vöruna á þessum tíma en hún verður þó betrumætt enn frekar með fleiri 

sprettum (Schwaber og Sutherland, 2017). 

 Daglegir stöðufundir eru haldnir og sem scrum meistarinn stýrir. Þar fer hver og 

einn teymisliði yfir hvað hann gerði frá síðasta fundi og miðlar til annara í teyminu. Einnig 

er farið yfir hvað hver og einn ætlar að gera fram að næsta fundi og þá rætt hvort og 

hvaða hindranir gætu verið í veginum. Verkefni sprettsins eru sett á töflu sem er þriggja 

dálka, To Do, Doing, Done. Fundirnir skulu ekki vera lengur en 15 mínútur að hámarki. 

Srum of scrums fundir eru svo haldnir vikulega eða mánaðarlega eftir því hvað hentar 

hverju fyrirtæki fyrir sig. Þeir fundir eru aðeins með scrum meisturum til að fara yfir 

stöðu hvers teymis fyrir sig og heyra hvort einhverjar hindranir séu í veginum. Á þessum 

fundum er staðan tekin frá hverjum scrum meistara, hvað teymið hans gerði frá síðasta 

fundi og hvað liggur fyrir. Ef einhver vandamál eru sem tengjast öllum teymum eru þau 

tekin út fyrir fundinn svo að fundurinn vari ekki lengur en fimmtán til tuttugu mínútur. Í 
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lok hvers spretts er afrakstur hans kynntur fyrir afurðareiganda og öðrum hagaðilum og 

fengin endurgjöf á vinnuna. Afurðareigandinn ákveðu þá hvort að verkum sé lokið en ef 

ekki fara þau á verkefnalistann aftur. Í framhaldinu er annar fundur þar sem rætt er um 

hvernig ferlið gekk og hvað má betur fara í ferlinu með tilliti til samstarfs í teyminu og 

frekari spretta í framtíðinni (Schwaber og Sutherland, 2017).  

 Kostir þessarar aðferðar eru að afurðin er í stöðugri aðlögun að þörfum og 

hugmyndum afurðareiganda. Stöðugar athuganir gefa tækifæri til að breyta og bæta 

afurðina og bregðast fljótt við ef vandamál koma upp. Samstarf við viðskiptavin er gott 

og hann hafður með í ráðum allan tímann, sem eykur líkurnar á að afurðin uppfylli kröfur 

hans. Teymisvinnan er sem ein liðsheild og nýtur trausts sem eykur skuldbindingu við 

verkefnið. Það að teymið hafi sjálfstjórn stuðlar einnig að jákvæðni og hollustu við 

verkefnið. Þá eru ábyrgðarhlutverk og ákvarðanataka skýr og ýtt undir gagnsæi. Gallar 

eða ókostir eru að erfitt reynist að meta tíma og kostnað sem fer í verkefnið. Þar sem 

ekki er vitað í hvaða átt verkefnið þróast er erfitt að gera kostnaðarmat og því verður 

það frekar gróflega áætlað. Stjórnskipulag breytist með því að teymi fái svo mikið frelsi 

sem sjálfsjórn býður upp á og krefst það mikillar samvinnu sem getur hentað 

einstaklingum misjafnlega (Schwaber og Sutherland, 2017). 

Straumlínustjórnun (e: LEAN) 

Hugmyndafræði straumlínustjórnunnar á rætur sínar í Japan upp úr miðri 

tuttugustu öldinni. Þó að japanir séu skrifaðir fyrir upprunanum hefur á seinni tímum 

verið viðurkennt að lean sé í eðli sínu svipuð þeim fjöldaframleiðslulínum sem hafa verið 

allt frá tímum fyrir 1950. Vélaverkfræðingurinn Eiji Toyoda hafði heimsótt Ford 

verksmiðjurnar og kynnti hugmyndir sínar um straumlínustjórnun fyrir Taiichi Ohno 

framleiðslustjóra Toyota. Niðurstaðan varð að sá mannauður sem vann hjá Toyta var 

skorinn niður um 25% og þeir sem eftir voru hjá fyrirtækinu fengu æviráðningu og loforð 

um aldurstengdar launahækkanir ásamt því að bónusar yrðu greiddir til þeirra frá 

hagnaði fyrirtækisins. Þannig varð til samband starfsmanna og eigenda og er það álitið 

mikilvægast í innleiðingu straumlínustjórnunnar þannig að aðferðarfræðin haldi sér 

(Duggan, 2007). Taiichi Ohno er eignað hugmyndafræðina á bak við straumlínustjórnun 

en síðan hann steig sín fyrstu skref hafa margir unnið með hana og þróað. Það er 

samdóma álit þeirra sem hafa innleitt straumlínustjórnun í sín fyrirtæki að það þarf að 

tileinka sér hugarfar aðferðarinnar og vinna stöðugt með hana því annars er hætta á að 

allt ferlið gangi til baka og falli þar af leiðandi í sama farið og áður. Til að innleiðing megi 

heppnast og skipulagsheildin fái notið aðferðarinnar er það álitið nauðsynlegt að 

stuðningur æðstu stjórnenda sé til staðar og ekki síst að fyrirtækja menningunni verði 

breytt í átt að lean þar sem stöðugt er leitað umbóta (Liker og Convis, 2011). 

 

Muda – átta tegundir sóunnar 

Muda er japanska orðið yfir sóun. Þar er sérstaklega átt við athafnir sem skapa 

ekki virði eins og mistök sem kalla á leiðréttingu, framleiðslu sem engin eftirspurn er 

eftir, óþarfa aðgerðir, óþarfar birgðir, óþarfa flutning á vörum og fólki. Þá er einnig talað 

um að flöskuhálsar þar sem flæði stoppar vegna tafa hjá vinnuhóp sem seinkar ferli. Svo 

á einnig við að afurð sú sem afhent er stenst ekki væntingar viðskiptavina Til að finna 

möguleika á úrbótum þarf að greina ferlana og hanna þá að nýju þar sem sóun er mest 

(Womack, James P, Jones og Daniel T, 2003).  

 

Eitt af því sem á að tryggja stöðugar umbætur er að nota PDCA, sem útleggst 

Plan, Do, Check, Act. Þetta er hringrás og lifandi lærdómshjól sem stuðlar að aukinni 

þekkingu á ferlum og vinnulagi. 

Plan vísar til áætlanna um hvernig skuli ná fram markmiðum. 

Do stendur fyrir innleiðingu á áætlun. 
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Check stendur fyrir eftirlit með hvort innleiðing hafi gengið eftir og markmið náðst. 

Act er svo stöðlunin sjálf og framkvæmd á þessara nýju aðferða.  

 Lítillega hefur verið farið yfir lean eða straumlínustjórnun hér að framan og tæpt 

á einstaka einkennnum og vinnubrögðum. Ítarlegar væri hægt að fara í efnið en 

lesendum er bent á að fjöldi bóka, vefsíða og lærðra greina sem má finna um efnið og 

þannig auka enn frekar á þekkingu sína vegna plássleysis hér. Sjónræn stjórnun eða 

skipulag hefur mikið að segja þegar rætt er um stöðugar umbætur og 

straumlínustjórnun. Eftirfarandi kafli mun fara yfir helstu þætti sjónrænnar stjórnunar 

eða skiplags. Þrátt fyrir að straumlínustjórnun sé tilkomin frá fjöldaframleiðslu og úr 

bílaiðnaði er það útbreiddur misskilningur að ekki sé hægt að beyta aðferðinni 

annarsstaðar en í framleiðslu. Lokatakmark með innleiðingu lean er að skapa fullkomið 

virði í því sem þú fæst við í ferlinu og útrýma sóun. Fyrirtæki og stofnanir af öllum 

tegundum eru farnar að nýta sér hugmyndafræðina og á það við sjúkrahús og 

ríkisstjórnir líka („What is Lean?“, e.d.). 

Sjónrænt skipulag (e: visual management) 

 Visual management eða stjónræn stjórnun og sjónræn gagnarýni er af gömlum 

grunni sprottin. Ein elsta heimild sem til er um sjónræna stjórnun tengist byggingu 

pýramída í Egyptalandi fyrir 4500 árum (Tezel, BA, Koskela, LJ og Tzortzopoulos, P, 

2009).  Þróun nútímalegri aðferða við sjónræna stjórnun er rakin aftur til fimmta áratugs 

20. aldarinnar og þá til framleiðsludeildar Toyota. Voru þar settar aðferðir fram til að 

gera ferlin við framleiðslu sýnileg til að sjá hvort starfsmenn fylgdu ferlum og hvar þeir 

voru staddir við vinnu sína. Var þetta ekki síst gert til að nýjir starfsmenn væru fljótari að 

læra þar sem mikið af sérfræðingum voru tilkallaðir til hernaðar. Kanban borð voru notuð 

til að sýna hvar hver verkþáttur var staddur í ferlinu og er slíkt borð gjarnan notað í dag 

hjá þeim sem nýta sér straumlínustjórnun (Taiichi Ohno, 1988). Þróunin hélt áfram og 

ýmsar sjónrænar töflur og greiningartæki voru notaðar til þess að greina vandamál sem 

upp komu og ekki síst til að eyða út sóun á tíma og aðföngum. Á næstu árum komu fram 

greiningartæki eins og fiskibeina skýringarmynd sem greinir orsök og afleiðingar, en 

einnig studdust þeir hjá Toyota við flæðirit, gátlista, Pareto skýringarmyndir og fleira sem 

nýttist þeim við að leysa gæðavandamál og ferli. Mikið af þeim sjónrænu verkfærum sem 

Toyota studdist við voru þó ekki frá þeim sjálfum sprottin en það má ef til vil segja að 

þeir hafi byrjað fyrstir að nýta sér samlegðaráhrif sjónrænna verkfæra (Tezel o.fl., 2009). 

 

 Í grein Tezel og fleiri er skilgreining fyrir sjónræna stjórnun þannig lýst. „ 

stjórnunarkerfi sem gerir tilraun til að bæta frammistöðu skipuheildar með því að tengja 

og samræma sýn skipuheildarinnar, grundvallar gildi, markmið og menningu með öðrum 

stjórnunarkerfum, vinnu, ferli, vinnustað og hagaðila með því að nota örvun sem beint er 

að einu eða fleirum af þeim skynfærum sem maðurinn hefur. Þessi áreiti aðstoða fólk til 

að skynja skipulagssamhengið í hnotskurn með því að skoða og hafa samskipti við þann 

sem verkið vinnur og til þess að vinnustaðurinn verði sjálfskýrður, sjálfsbjarga, 

sjálfstjórnað og sjálfbættur“. Þegar þessi texti er dreginn saman, þá er sjónræn stjórnun 

samansafn verkfæra og aðferða sem nota má við að koma upplýsingum og verkþáttum 

verkefna áfram sem einskonar leiðarvísir að bættum vinnubrögðum og betra flæði. 

Trúlega má nota sjónræna stjórnun á tvenna vegu. Annarsvegar til að koma upplýsingum 

á framfæri og þá er ekki verið að beina sjónum að frammistöðu þar sem upplýsingarnar 

gefa engin fyrirheit um kröfur til afkasta eða afurðar. Inn í þennan hluta myndi falla 

flæðirit, skjölun og önnur ferlunarskjöl. Nafn eiganda verkefnis, gildi og annað sem gefur 

til kynna hver viðkomandi er fellur einnig undir þennan hluta skipulagsins. Hins vegar eru 

svo þau verkfæri sem beinast beint að afurðinni til viðbótar við upplýsingagjöfina, ferlinu 

sem sýnir hvar verkefnið er statt og greinir það sem upp getur komið á leiðinni að 

lokaafurð (Abdekhodaee, Kurczewski, Eaidgah og Maki, 2016).  
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Verkefnastjórnun 

Ætla má að hugbúnaðarfyrirtæki hafi hvað mest breytt því umhverfi sem við búum við í 

dag. Sést það best á öllum veruleika einstaklingsins ef hann gefur sér tíma til að skoða 

sig um í samfélagi sínu. Framfarir á tæknibúnaði sem hannaður er af hugbúnaðarstofum 

eru greinanlegar í mörgu af því sem meirihluti mannkyns hefur til daglegrar notkunnar. 

En það eru ekki bara tæknilegar framfarir við þau hugbúnaðarverk sem hafa átt sér stað. 

Vinnubrögð þar eru sniðin að því að mæta kröfum og þörfum þess er þarf afurðina á 

skilvirkan hátt. Oft eru teymi sett saman vegna verkefnis sem skal vinna að. Teymisvinna 

krefst þess að samvinna sé góð og ferlar séu í lagi, sköpunargáfu þarf til að varan nái að 

þróast og verða að gagni fyrir notandann. Hugbúnaðarstofur og fyrirtæki eru lifandi og 

kvik, stöðugt með þarfir notandans að leiðarljósi. Það er ekki ósvipað því sem unnið er að 

innan félagsþjónustu og barnaverndar. Þar er lifandi umhverfi og úrræðasköpun. Þar þarf 

að bregðast hratt við og passa vel upp á að setja ekki upp úrræði sem gagnast 

skjólstæðingum að litlu sem engu leiti. Ferlar verða að eiga sér sess og samvinna við 

skjólstæðing í fyrirrúmi. Hugbúnaðarfyrirtæki hafa í auknu mæli nýtt sér 

verkefnastjórnun, aðlagað þau verkfæri og þróað að sinni vinnu. Aðferðir sem upprunnar 

voru í kring um 1950 og nær eingöngu voru nýttar við fjöldaframleiðslu og færibönd hafa 

nú þróast og breiðst út í hinar ýmsu starfsstéttir. Höfundur hefur trú á að þær aðferðir 

sem hafa verið til umfjöllunar hér á undan geti nýst innan félagsþjónustu og 

barnaverndar og var það tilefnið að þessari rannsókn.  

 

Framkvæmd rannsóknar 

 Í kaflanum hér á eftir er farið yfir rannsóknaraðferð og grein gerð fyrir 

framkvæmd hennar. Höfundur ákvað að gera litla eigindlega rannsókn og er í kaflanum 

fjallað um trúverðuleika slíkra rannsókna, réttmætis og áreiðanleika. Ennfremur verða 

dregnir fram styrkleikar og veikleikar slíkra rannsókna og gert grein fyrir hvernig 

gagnaöflun fór fram. 

 

Eigindleg rannsóknaraðferð 

 Höfundur valdi eigindlega rannsóknaraðferð til að skoða efnistök. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir tilheyra þeim flokki rannsókna sem notaðar eru innan félagsvísinda 

og er ætlað að skoða hinn félagslega heim. Eigindlegar rannsóknir byggja öðru fremur á 

viðtölum, áhorfi og athugunum þar sem rannsakanda er eftirlátið að túlka og fá fram 

vísbendingar úr litlu þýði eða úrtaki. Rannsóknaraðferðin er laus við alla tölulega 

útreikninga en ekki má skilja það svo að ekki sé notast við talningu eða tölur í 

eigindlegum aðferðum rannsókna (Esterberg, 2002). 

 

 Við eigindlegar rannsóknir fylgir rannsakandinn viðfangsefninu og setur fram 

kenningu að gagnasöfnun lokinni. Hann leitar eftir að sjá félagslegan heim þeirra er þátt 

taka í rannsókninni í víðara samhengi en hjá þeim rannsakendum sem stunda 

megindlegar rannsóknir til að mynda. Þannig getur rannsakandinn í eigindlegri rannsókn 

þurft að ferðast fram og til baka í sinni rannsókn eftir því sem fram vindur og meta 

upplýsingar sem eru gefnar. Þá verður hann oft að svara spurningum sem jafnvel voru 

ekki lagðar fyrir í upphafi en komu fram við gagnaöflun rannsóknarinnar. Þannig geta 

svörin sem leitað var eftir í upphafi verið við öðrum spurningum en rannsakandinn lagði 

upp með við rannsóknina. Það er aðleiðsla þar sem gögnum er safnað í ferlinu sem leiða 

að kenningu sem styður við niðurstöður. Þegar rannsakandinn hættir að fá nýjar 

upplýsingar í samhengi við það sem rannsakað er snýr hann sér að úrvinnslu og túlkun 

niðurstaðna til að leggja þær fyrir aðra sem áhuga hafa á viðfangsefninu (Esterberg, 

2002). 

  

 Með eigindlegum rannsóknum er hinn félagslegi heimur skoðaður út frá 

uppbyggingu hans og honum lýst fremur en að reyna að útskýra hann beint. Þess vegna 

er afar mikilvægt að rannsakandinn leggi sínar skoðanir og hugmyndir um viðfangsefnið 

til hliðar og rannsaki hlutlaust það sem augu hans beinast að við greiningu gagna. Það 

skal ávallt gæta hlutleysis og reyna að færa sig í hlutverk þeirra sem þátt taka svo að 

betur megi skilja þeirra upplifun og sýn á veruleikann (Bogdan og Biklen, 2003). 
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Siðferðisleg álitamál rannsóknarinnar  

Í siðfræði heilbrigðisgreina er nokkur samstaða um að fjórar höfuðreglur séu öllum 

siðaboðum hærri og til grundvallar.  

Sjálfræðisreglan tekur til þess að sýna af sér virðingu fyrir manneskjunni og koma af 

heilindum. Ávallt skal veita allar upplýsingar um rannsóknia og passa vel upp á að 

þátttakandi sé vel upplýstur um eðli rannsóknar. Þá skal heldur engu leyna og eru þá 

engin mörk fyrir hversu léttvæg atriði rannsakandi telur um að ræða. Reglan leiðir einnig 

af sér að kröfuna um að fá upplýst og óþvingað samþykki. 

 

 Skaðleysisreglan tekur til þess að heilbrigðisstarfsmenn skuli ætíð leggja sig 

fram um að valda ekki skaða. Viðmælendur í rannsókninni verða að geta treyst á að 

rannsóknin sé siðferðislega réttmæt og þjóni hagsmunum þeirra sem þátt taka. Einnig 

verður að vera vissa fyrir því að rannsakandinn njóti trausts viðmælenda því þeir eru 

sjaldnast dómbærir á hvort að rannsóknin uppfylli fyrrgreind skilyrði reglunnar. 

  

 Velgjörðarreglan tekur til þess að ávallt skuli láta gott af sér leiða. Að 

rannsóknin hafi í för með sér bættar aðstæður og að markmið séu um að auka líkur þess 

að samfélög verði á einhvern hátt bættari, að hún nái fram bestun fyrir samfélög. Þá er 

að lokum réttlætisreglan sem tekur til þess að hvernig val á þátttakendum fer fram og 

hvað hver og einn fær fyrir framlag sitt. Þá skal huga vel að því að dreifing byrða og 

gæða sé sanngjörn (Sigurður Kristinsson, 2003). Við rannsóknina hafði höfundur þessar 

meginreglur til hliðsjónar og fylgdi þeim boðum sem snúa að siðfræðilegum þáttum í 

rannsókninni. 

 

Réttmætti og áreiðanleiki rannsóknarinnar 

 Réttmæti eigindlegra rannsókna er meðal annars metið út frá hversu vel tekst til 

að bæta aðstæður og ástand hjá fólki. Þá má benda á að það þykir auka réttmæti að 

höfundur geri grein fyrir sjálfum sér, reynslu og bakgrunni, til að auka gagnsæi. Er það 

gert til þess að lesandinn geti þá lagt mat á eigið réttmæti varðandi framkvæmd 

rannsóknar og gagnaöflun (Helga Jónsdóttir, 2003). Áreiðanleiki eigindlegra rannsókna er 

lítill sem enginn þar sem veruleiki viðmælanda getur ekki verið borinn saman við 

veruleika annara viðmælenda um sama efnið. Því er margprófun leið rannsakenda til að 

ná fram áreiðanleika. Með því að safna fleiri gögnum með öðrum aðferðum og láta lesa 

þau yfir má ná fram áreiðanleika, það er, að sá sem les fái fram sama skilning á efninu 

og útkomunni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

  

 Höfundur er starfsmaður á félagsþjónustu og hefur sjö ára reynslu af vinnslu við 

mál innan barnaverndar. Einnig er höfundur vel kunnugur starfsemi innan annara deilda 

félagsþjónustu en barnaverndar. Hann er því vel meðvitaður um að áhrifa þess gæti orðið 

vart í rannsókninni og reyndi því meðvitað að halda hlutleysi sínu og starfsreynslu utan 

vinnslu við gagnaöflun og úrvinnslu. Til þess að lágmarka hættu á hlutdrægni sem 

skekkja myndi áreiðanleika var ákveðið að fá tvo útskriftarnema í félagsráðgjöf til að 

framkvæma viðtölin sem tekin eru við gagnaöflun rannsóknarinnar. Nemarnir tveir hafa 

nýlega skrifað sínar meistararitgerðir við félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands og 

framkvæmdu báðir eigindlega rannsókn. Þeir eru því vel meðvitaðir um hvernig skuli 

framkvæma eigindleg djúpviðtöl og hvernig skuli halda áreiðanleika rannsóknar innan 

marka. Það þótti einnig kostur að þau hafa litla sem enga þekkingu á sviði 

verkefnastjórnunar og þurftu því að reiða sig alfarið á viðtalsvísi, ásamt því að spyrja 

frekar út í þau viðföng sem upp koma í viðtölunum. Höfundur valdi að fá sjónarhorn 

þriggja starfsmanna félagsþjónustu sem reynslu hafa af málastjórn þar sem þau eru ein 

með ábyrgð á vinnslu máls en einnig reynslu af því að vinna í verkefnadrifnu teymi sem 

nýtir sér sjónræna stjórnun og ýmis verkfæri verkefnastjórnunar.  
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Viðmælendur rannsóknarinnar 

Rannsóknin fór fram í mars og apríl 2019. Höfundur hófst handa við gagnaöflun í byrjun 

mars og lauk vinnu við ritgerðina þann 13. maí þegar lokaskil voru á verkinu. Höfundur 

fékk leyfi fyrir viðtölum hjá yfirmönnum viðmælenda og var opið og heiðarlegt samtal um 

tilgang rannsóknar undanfari að vali á viðmælendum. Viðtöl voru tekin við þrjá 

starfsmenn og verður gerð grein fyrir þeim hér. 

 

Viðmælandi 1 

 Er 40 ára hjúkrunarfræðingur sem hefur víðtæka reynslu innan 

heilbrigðisstofnana. Reynsla hans kemur ekki síst af samstarfi við starfsmenn 

félagsþjónustu og barnaverndar. Viðmælandi 1 hefur auk sinnar menntunar sótt fjölda 

ráðstefna og vinnustofa sem beint er að vinnslu með skjólstæðinga sem tilheyra fleiri en 

einu kerfi, þ.e. bæði sem sjúklingar innan spítala og heilsugæslu sem og á félagsþjónustu 

og barnavernd. Viðmælandi 1 hefur reynslu að því að vinna mál sín einn sem málastjóri 

og einnig í verefnadrifnu teymi. 

 

Viðmælandi 2 

 Er 33 ára félagsráðgjafi með MA til starfsréttinda og hefur 7 ára reynslu af vinnu 

innan félagsþjónustu. Hann hefur verið í samskiptum og samvinnu við allar deildir innan 

félagsþjónustu og vann um skamma hríð á barnavernd. Viðmælandi 2 hefur einnig sótt 

sér viðbótarþekkingu á ráðstefnum og vinustofum er tengjast vinnu hans.  Viðmælandi 2 

hefur reynslu að því að vinna mál sín einn sem málastjóri og einnig í verkefnadrifnu 

teymi. 

 

Viðmælandi 3 

 Er 45 ára félagsráðgjafi með tæplega tuttugu ára starfsreynslu. Hann hefur 

unnið að mestu á þjónustumiðstöð en fékk einnig reynsu í starfi frá félagsmálastofnun 

áður en til breytinga kom og þjónustumiðstöðvar voru stofnaðar í Reykjavík. Einnig hefur 

hann mikla reynslu á samstarfi við barnavernd þó það hafi aldrei verið eiginlegur 

vinnustaður hans. Viðmælandi 3 hefur einnig reynslu af vinnu erlendis þar sem hann nýtti 

reynslu sína í starfi innan skólakerfisins. Viðmælandi 3 hefur reynslu af vinnu sem 

málastjóri og einnig menntað sig á sviði verkefnastjórnunnar og þekkir því vel til vinnu 

og verkfæra úr verkefnastjórn. 

 

Framkvæmd viðtala 

Viðtölin sem tekin voru byggðu á viðtalsvísi (sjá viðauka 1) og voru hljóðrituð af 

stjórnendum viðtala. Höfundur afritaði þau og greindi að lokinni vinnslu við upptökur. 

Viðtölin voru mislöng en það lengsta var 65 mínútur og það styðsta 36 mínútur. 

Mismuninn má skýra með því að viðmælendum var gefinn kostur á að tjá sig út frá 

opnum spurningum á sínum forsendum. Leitast var við að viðmælendur stýrðu sjálfir 

sinni frásögn og varð það til þess að á stundum fór viðmælandinn aðeins út fyrir efnið. 

Viðtölin voru samanlagt rúmlega tvær klukkustundir að lengd og þótti höfundi sem hann 

fengi nægar upplýsingar til að fá fram þemu fyrir efnið. Þemun sem voru sameiginleg hjá 

viðmælendum og skáru sig út úr eru voru eftirfarandi: 

 

1. Kulnun, ósamræmi vinnubragða og ábyrgð. 

 

2. Samskipti, fundir og samstarf. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar  

 

Við greiningu gagna hafði höfundur rannsóknarspurningar verkefnisins til hliðsjónar og 

greindi í þemun. 

 

Þema 1: Kulnun, ósamræmi vinnubragða og ábyrgð.  

 

„Álagsvaldandi málastjórn með sjónarhorn á kulnun“ 

 

 Viðmælendur skilgreindu málastjórn á þann hátt að um væri að ræða þann aðila 

sem bæri ábyrgð á vinnslu máls og héldi vinnslu málsins gangandi. Með því að kalla til þá 

sérfræðinga sem þarf að máli skjólstæðings, samræmir fundi og þjónustu. Einnig töluðu 

þeir allir um að yfirsýn yrði að halda og hún væri á höndum málastjóra. Einkennandi fyrir 

vinnuaðferðir viðmælenda var að þeim var falið mál og eftir það var það á þeirra höndum 

hvert farið var með það, engir ferlar voru til að fylgja og þeim uppálagt að finna úrræði 

og lausnir fyrir sína skjólstæðinga. Viðmælandi 1 sagði að það hafi verið áberandi að það 

fór eftir málastjóra hvernig málið var unnið. 

 
 „Ef það var þessi þá vissi maður að það yrði unnið á þennan hátt og það var ekki eins 
vinnsla hjá öllum. Það vantaði verklag og að allir væru að gera eins. Það var pínu galið 
að vinnslan fór bara eftir því hver fékk málið en ekki eftir ákveðnum ferlum... Þá lentu 
oft einstaklingar í bið sem leiddi til kaos. Þá komu einnig upp atvik þar sem málastjórar 
höfðu betri tengsl við til að mynda aðra sérfræðinga og gátu komið sínu fólki fyrr að 
vegna þess. Þannig að það byggði svolítið á því hvaða hugmyndir málastjórinn hafði.“ 

 

  Viðmælandi  2 sagðist hafa þurft að bera einn ábyrgð á vinnslu hvers máls fyrir 

sig og það hefði verið erfitt þar sem fundir til að fá endurgjöf á áætlun eða ráðleggingar 

hafi verið einu sinni í viku. 

 
 „... það var algilt og yfirleitt þannig, og ef það þurfti álit og ráðgjöf einhvers þá þurfti 
sérstaklega að að leita eftir henni eða bíða og fá fram ráðleggingar á fundi sem haldnir 
voru vikulega í mínu teymi...þannig var það líka í barnaverndinni, meðferðarfudir einu 
sinni í viku þar sem málin voru rædd stuttlega, jafnvel einungis byggð á greiningu 

málsstjóra. Umræða um ferli mála var lítið rædd en það voru jú kannski ákveðnir 
þættir sem voru stundum ræddir við upphaf máls en ég man ekki eftir að það hafi 
verið skrifað eða skráð innan félagsþjónustunnar hvernig ferlin skuli vera við vinnuna. 
En það kom bara með tímanum og hver og einn innan teymis hafði þá sína vitneskju 
um hvernig ferlið var og fór eftir eigin innsæi“.  

 

 Svo viðist sem allir viðmælendur hafi upplifað sína ábyrgð sem málastjórar á 

líkan hátt og verið falið að finna lausnir við vanda sinna skjólstæðinga að mestu á eigin 

forsendum.  Viðmælandi 3 sagði að einkennandi hafi verið að það hafi verið misjöfn 

vinnubrögð og úrræði eftir því hvaða starfsmaður átti málið og ekki hafi verið stöðlun á 

vinnulagi. Vinnan varðandi hlutverk og ábyrgð við skjólstæðing hafi verið unnin eftir 

áætlun sem búin var til eftir viðtal við skjólstæðing.  

 
„ Það var ég sem stýrði svolítið hvert var verið að fara með vinnunni. Ef það tóks ekki 
varð að tilkynna málið til barnaverndar og þau tóku svolítið við. Ég hef gagnrýnt þessa 
nálgun við vinnslu mála mjög mikið í kerfinu. Ég hefði viljað að skráningar varðandi 
það sem var gert og hver niðurstaðan varð varðandi úrræðið sem beitt var hefði verið 
meiri og betri, bara til að vera þá skapandi og finna aðrar lausnir. Sum málin mölluðu í 
kerfinu nær endalaust. En með aukinni samvinnu hefur verið reynt að breyta 
verklaginu og hafa viðvarandi þjónustu. Þetta batnaði aðeins með tilkomu teymisfunda 

en auðvitað var það málastjóri sem stýrði hver mál skildi fara“. 

  

 Í svokölluðum þyngri málum sem til barnaverndar og félagsþjónustu berast eru 

stundum fengir tveir málastjórar á málin. Það hefur að sögn viðmælenda gefist ágætlega 

en oft valdið því að misskilningur og erfiðleikar hafi þá átt sér stað. Kemur það til vegna 



17 

 

skráninga og óákveðinna verkaskiptinga þar sem ekki eru ferlar að vinna eftir, heldur 

aðeins notast við innsæi og þau úrræði sem fyrir eru. Þykir viðmælendum sem óhóflegur 

málafjöldi standi þeim fyrir þrifum við að skapa dýpt við vinnu sína og einnig að ná fram 

hugarflugi um sköpun og beitingu nýrra úrræða. Það meðal annarra þátta veldur 

viðmælendum álagi og hafa þeir allir upplifað þreytu eða kulnunareinkenni hjá sér eða 

samstarfsfólki.  

 Mikill málafjöldi hefur orsakað skort á yfirsýn og jafnvel leitt af sér að þyngri 

málin taki allan tíma málastjóra og öðrum málum verið lítið sinnt eða jafnvel lagst í dvala 

til lengri tíma. Viðmælandi 1 sagði varðandi málafjölda og álag.  

 
„Það sást að málastjórar sem höfðu mörg mál, jafnvel um 50, þeir voru að sinna 
þessum erfiðustu málum en þessi vægari voru jafnvel án samskipta í allt að ári. Það 
fór svolítið eftir málastjóranum hvernig þessu mál fóru. En það skapaðist kannski líka 

af álagi því þetta gat verið flókið. Mikil starfsmannavelta og alltaf nýtt fólk að koma inn 

sem gekk í málin sem fyrir voru og fengu kannski 20 mál í hendur og áttu bara að 
byrja að vinna. Handleiðsla inn í málin var ef til vill ekki til staðar og kannski var sá 
sem átti málin áður hættur og engin sem gat leitt þann nýja inn í málin. Yfirfærslan 
var ekki góð“. 

 

  Viðmælandi 2 taldi teymið sitt vera of fámennt og þar af leiðandi of mörg mál á 

hvern starfsmann sem leiddi til lakari þjónustu og hraðari afgreiðslu, hann sagði 

 
 „Það var einnig mikið álag sem skapaðist vegna þess að tveir einstaklingar fóru í frí og 
það var seint ráðið inn fyrir þá starfsmenn, þá hlóðust málin upp og ollu álagi. Ég 
upplifði álagið illa því að ég komst ekki yfir málin mín og þurfti að forgangsraða 
málum. Þá var reynt að hraða öllum afgreiðslum þannig að málin voru unnin ver og 
þjónustan varð verri. Ég komst lítið eða sjaldan á dýptina með fólki“   

 

 Upplifun viðmælanda þegar þeir fundu að þeir voru ekki í stakk búnir til að vinna 

málin eins vel og þeir vildu var á svipuðum nótum hjá öllum þremur. Það lagðist illa á þá 

að geta ekki sinnt skjólstæðingum sínum og samviskubit gerði stundum vart við sig 

vegna þess að ekki náðist að klára það sem fyrir var lagt. Allir sögðust hafa þurft að 

forgangsraða málum sínum og þannig varð tilfinningin gagnvart þeim sem urðu að bíða 

enn verri. Allir fengu þeir handleiðslu hjá fagmanni utan stofnunnar en voru sammál um 

að ekki hafi verið gagn af því í þeim skilning að mæta álaginu sem starfinu fylgdi. 

Viðmælandi 3 sagði um forgangsröðunina álagið og yfirsýnina. 

 
„Svo þegar ég var orðin sjóuð þá fór ég að halda betur utan um og forgangsraða 
málum en það var líka erfitt því maður var kannski í einhverjum hópum sem funduðu 
reglulega og voru að reyna að þróa úrræði og svona. Og þá bara stundum jókst álagið 
og maður fór að nota svona fundi sem vítamínsprautur til að þróa úrræði þrátt fyrir að 

vera allveg að bugast. Mjög oft þurfti að skrá niður öll sín mál til að fá yfirsýn og 

forgangsraða þeim. Æ þetta var skráning og skráning og skráning og.... Það var bara 
svo erfitt að fá aukatíma eða fjármagn til að mæta álagi nema skrá. Þetta var bara 
ógeðslega erfitt. Við fengum handleiðslu en það mætti ekki álaginu“. 

 

             Aðspurðir um afleiðingar nefndu þeir að kulnun og ofþreyta hafi verið tíður 

fylgifiskur vinnu þeirra. Viðmælandi 1 sagði. 

 
„Kulnun sést oft í fari fólks og á vinnslu málanna. Það sést á viðbrögðum fólks það fer í 
varnir fólks. Það sést á streitueinkennum og hvernig fólk bregst við þegar rætt er um 

málin þeirra. Fara mikið í vörn. Streita og erfiðleikar koma fram„. 

 

            Hann sagðist hafa séð það á fólki þegar það var við að bugast en starfstaðurinn 

hefði ekki brugðist sérstaklega við því. Um ástæður þess að ekki hafi verið brugðist við 

sagði hann að kannski hafði það verið reynt en starfsmannaflæðið í gegnum vinnustaðinn 

hafi falið það. Fólk hafi bara hætt þegar það var komið að því að brenna yfir og nýtt fólk 

hafi þá bara komið í stað þeirra. Viðmælandi 2 sagði að það væri kannski ekki rétt að tala 

um að fólk hafi mikið kulnað í starfi þó að einhverjir hafi kulnað. Hann sagði, 
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„Ég veit ekki hvort á að kalla það beint kulnun en það hefur verið mikil þreyta“. Og 

spurður hvernig það lýsir sér sagði hann, „ Bara erfiðleikar með að halda utan um mál 
og erfiðleikar að sinna því sem þarf að sinna, þurfa að leita mikið eftir aðstoð frá 
öðrum og svo er óöryggi við vinnslu mála. Svo hafa náttúrulega bara einhverjir verið 
fjarverandi. Fólk hefur ekki hætt vegna kulnunar en verið mikið frá vegna veikinda. 
Það hefur verið mikil óreiða við vinnslu mála og lítil samfella í málum þeirra „. 
 

 Viðmælandi 3 sagði,  
„ Kulnun var þónokkur á þessum tíma, nokkrir sem hættu en aðrir sem eru enn að 
störfum og eru bara stopp einhvernvegin. Maður fann svolítið hjá fólki að það varð lítið 
úr málunum hjá þeim og fólki fannst það eðlilega óþægilegt en maður var með svona 
meðvirkni, meðvirkni var hjá samstarfsfólki og oftast litið fram hjá því að lítið gerðist í 
málum hjá þeim. En það er svolítið samt á ábyrgð hvers og eins að láta vita hjá sínum 
yfirmanni... og kannski gerði fólk það en fékk ekki viðbrögð. Ég veit ekki um það en sé 

þetta bara út frá mínu sjónarhorni„. 

  

            Fram kom í viðtölum við viðmælendur rannsóknar að teymisvinna er notuð mikið 

í þeirra starfi. Þeir áttu sín sæti í mismunandi teymum sem voru þá þverfagleg eða teymi 

utan um þann afmarkandi þátt sem þau unnu við. Svo sem barnaverndarteymi, 

ráðgjafateymi, skólateymi og svo framvegis. Það var þó einkennandi fyrir þá teymisvinnu 

að fundir voru settir á vikulega eða mánaðarlega til að fara yfir stöðu máls, að sjaldan 

var komist að einhverri niðurstöðu, heldur meira um reyfun á máli. Einnig kom fram í 

máli þeirra að mikið af spjalli um málin hafi farið fram á göngum og skrifstofum 

vinnufélaga og þá oft einfaldlega til að pústa aðeins út um málin. Þeir fundir skildu ekki 

eftir sig neina úrlausn eða bókun um aðgerðir. Stundum komst á einhver skilvirkni eins 

og viðmælandi 1 tók dæmi um 

 
„Teymisvinnan fór þannig fram að þverfagleg teymi voru sett upp og teymisstjórinn 
hélt utan um að boða alla til fundar. Stór fundur allra sérfræðinga sem að málinu 

komu. Fundur einu sinni í viku til að ræða um ný mál sem höfðu komið inn til vinnslu. 

Þá var rætt um mál sem voru að klárast. Svo voru minni teymi sem voru undir stóra 
teyminu sem gátu skipts á upplýsingum. Sú vinna var makvissari og það voru gefnar 
meiri endurgjafir á þá vinnu sem málastjórinn var að vinna„. 

 

             Þrátt fyrir að vera í teymi sem átti að vinna að sameiginlegum markmiðum var 

það raunveruleiki þeirra að þeir voru einir með ábyrgð og mættu sem slíkir á fundi hjá 

þverfaglegum teymum, eða eigin teymum, með sínar lausnir eða úrræði byggðar á eigin 

tillögu og hugmyndum. Viðmælandi 2 sagði,  

 
„Það er unnið í mismunandi teymum. Flestir í gamla teyminu mínu eru félagsráðgjafar 
og ekki er unnið þverfaglega þar sem allir eru með félagsráðgjafarmenntun. Þegar litið 
er til baka er þetta kannski ekki teymisvinna sem slík heldur getur maður kannski 
leitað álits eða ráðgjafar annara innan teymis en málin eru ekki unnin sameiginlega 

eins og gert er í teymum. Samt sem áður var þetta hugsað sem teymi „. Aðspurður 
um hvað teymið gerði þá með málin sagði hann, „Hvað var þá gert sem teymi í 

málum? Ákveða hvað ætti að gera eða nei ekki einu sinni... það var bara að passa upp 
á að unnið væri eftir reglum„. 

 

Þema 2: Samskipti, fundir og samstarf.  

 

„Skipulagt skipulagsleysi varð að snemmtækri íhlutun, skipulögðum aðgerðum og 

markvissri eftirfylgd“. 

 

 Eins og fyrr er greint frá eru allir viðmælendur með reynslu í dag af bæði 

hefðbundinni málastjórn eins og tíðkast á félagsþjónustum og barnavernd og reynslu af 

því að nýta sér ákveðnar aðferðir verkefnastjórnunar. Þeir voru beðnir um að lýsa 

hvernig vinna þeirra er í dag og bera saman við fyrri vinnubrögð.  

Viðmælandi 1 
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„Við erum með skýra verkferla og liggur mikil vinna á bak við þá. Það er skýrt hvernig 

vinnsla máls fer fram og fundar teymið saman um hvernig vinna skuli mál til að þau 
séu unnin eins. Það eru fundir með þeim sérfræðingum sem koma að málum þeirra 
skjólstæðinga og þar er farið yfir hver er með hvaða hlutverk og ábyrgðinni dreift. 
Vinnan er römmuð vel inn og skýrt hver þau hlutverk eru sem deildin á að bera. Einnig 
er lagt upp úr að hver og einn úr þessu þverfaglega teymi geri sína vinnu áður en sá 
næsti kemur að. Til þess þarf að nota tilvísunareyðublöð og allt þarf að vera skráð svo 
að vinnan verði sem skilvirkust. Það hjálpar einnig til þannig að fólk sé ekki að vinna í 

kross og að allir sem að málinu koma, t.d skóli, heilsugæsla og aðrir sem vinna með 
skjólstæðinga séu upplýstir um framgang málsins“.  

  

 Aðspurður um hvernig ferli mála sé rætt í dag sagði hann að það hafi verið í 

mótun og stöðugum umbótum. Það sé í raun vinna sem muni ekki stoppa því það sé 

alltaf verið að leita leiða til að einfalda vinnslu mála og fá fram úrlausnir fyrr í ferlum 

máls.  

 
„Teymið ræðir vikulega sín mál og leggur línur. Teymið okkar samanstendur af þremur 
einstaklingum sem deila vinnuaðstöðu og hafa því góðan aðgang að hver öðrum. 
Teymið setur upp fundina með þeim sem að málum koma og deila upplýsingum sem 
að gagni geta komið og fá á móti upplýsingar fyrir sig“. 

  

 Varðandi mælingar á því hvort þessi nálgun sé að skila sér betur til 

þjónustuþega sagði hann  

 
„Mælingar hafa sýnt að mikil ánægja er með vinnu teymisins hjá skjólstæðingum 
okkar. Mælingar voru á viðhorfi til deildarinnar og vinnu teymisins. Þar koma fram 

umsagnir og má segja að fólk sé almennt mjög ánægt. Þá talar hann um að engin bið 
hafi verið á aðstoðinni síðan þessi vinnubrögð voru í gang sett og að auðvelt hafi verið 
að komast að hjá þeim. „Aðgengi að skjólstæðingum er rosalega gott og fólki fannst 

það svo gott að það var hringt strax. Mikil samskipti eru og talar fólk um að þau að 
lausnir taki tíma þá eru samskiptin svo stöðug og mikil að þau finna vel að það stendur 
einhver á bak við þau“.  
 

 Viðmælandi 1 sagði teymið vinna saman að úrlausnum og nýta þekkingu hvers 

annars til að finna hverju máli sinn farveg til úrlausnar. Hvert og eitt mál er metið til að 

finna út hversu mikið þarf að leita aðstoðar annara úr teyminu, og því er vinna þeirra 

gagnsæ. Vinnan fer fram á stöðufundum hjá þeim og þar eru öll mál viðruð og skráð. 

Skilvirkni við vinnuna hefur breyst mikið. Teymið flokkar betur mál og greinir. Teymið 

kortleggur málin sín og skráir til að vera með alla þætti vinnunnar skýra. 

  

 Viðmælandi 1 sagði teymisstjórann vera menntaðan úr verkefnastjórnunarnámi 

og að hann hafi sett upp Ganttrit og noti mikið sjónrænt skipulag, Kanban og fleira sem 

hangir uppi á vegg. Það sé verið að þróa betur allt varðandi skráningu og verið sé leggja 

drög að betra kerfi fyrir skráningu. Hjá teyminu á allt að vera sjónrænt til að meta hvað 

liggur fyrir og hvenær skal framkvæma það. Talning mála er mikilvæg og því eru málin 

öll á töflu til að halda yfirsýn. Teymið hefur fengið frjálsar hendur yfirmanna til að skapa 

eigin vinnu og finnst viðmælanda 1 það hafa borið ríkulegan ávöxt. Þetta er í fyrsta skipti 

sem viðmælandi 1 vinnur svona markvisst með verkefnadrifnu teymi. Aðspurður um 

hvernig hann upplifi álag, ábyrgð og flæði í núverandi starfi miðað við áður sagði hann, 

 
„ Mér finnst ég sjá skýrt hversu vel hefur til tekist með flokkun mála út frá sjónrænu 

skipulagi, það sést svo vel hvar þunginn liggur. Við náttúrulega notum litakóða til að 
segja til um þyngdina og úrræðin og til að greina eðli mála eða hvaða vanda málið ber. 
Þannig stoppar fyrr það álag sem er að hlaðast upp og allt teymið leggst á eitt við að 
ná tökum á álaginu. Það sést alltaf hver er að glíma við hvað og því er auðvelt að 
staldra við og láta teymið allt leggjast á árar við að létta undir... þannig líka mælum 

við álagið á hverjum og einum jafn óðum. 
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Viðmælandi 2 sagði,  
 
„Það sem einkennir vinnubrögð okkar í dag er kannski helst sjónrænt skipulag, það er 
enginn einn sem situr uppi með ábyrgð á máli. Við erum fámennt teymi sem vinnur 
saman að hverju máli og er eiginleg málastjórn á höndum okkar allra þó að 
deildarstjóri sé skráður fyrir málunum. Við vinnum mjög þétt saman og því er allt 
þaulrætt og skráð svo hægt sé að læra af hverju máli fyrir sig og bæta ferlin. Það er 

öðruvísi en áður á þann hátt að það er allt önnur vinnsla. Það er náttúrulega öðruvísi 
að sitja einn með mál og hérna finna einn út úr öllu og þeirri þjónustu sem 
einstaklingurinn þarf heldur en að ræða það jafnóðum. Ef eitthvað kemur upp þá er 
hægt að ræða það strax og vinna áfram með það. Við erum fljótari að veita 
þjónustuna... ég veit ekki, þetta er bara allt öðruvísi því við erum með öll verkefni fyrir 
augunum og allt sem þarf að vinna. Við erum með miklu færri fundi en var áður og 
kannski er munurinn mestur á því að við tökum stöðuna á stuttu spjalli þegar við 

þurfum. Við tökum samt skipulagðan fund vikulega og störtum þannig vikunni með að 

fara yfir mál síðustu viku og hvað er framundan. Hvaða verkefni við ætlum í og 
hvernig. 

 

            Viðmælandi 1 sagði mikinn mun vera á verklagi út frá þeim aðferðum sem 

notaðar væru í dag miðað við áður fyrr. Alltaf sé hægt að leita lausna og ráða hjá 

teyminu því unnið er stöðugt að sömu málum og þau öll sýnileg á tússtöflu og uppi á 

vegg. Greiningar gangi líka betur og ekki sé bið á að setja í gang úrræði því ákvarðanir 

séu teknar innan teymis jafnóðum og vandi kemur upp. 

  

            Viðmælandi 2 sagði varðandi mun á álagi frá fyrri nálgun og verkefnateymis, 

 
 „Álagið verður allt öðru vísi þegar unnið er svona náið með málin. Það getur verið gott 
og slæmt. Ég þarf að hafa ró í kring um mig þegar ég er að vinna og það getur verið 
ókostur þegar maður deilir rýminu með öðrum. En það kallar líka á svo mikil samskipti 

að vinna svona þannig að maður þarf að vera opin með það að stundum er ekki nægur 
friður“.  Um hvernig álagið er nú miðað fyrri málavinnslu sagði hann“ Það hefur ekki 
aukist en það er öðruvísi. Það fær ekki að liggja á teyminu því það er leyst eins hratt 
og hægt er með því að ræða það sem veldur álaginu. En þessi nálgun hefur ekki verið í 

langan tíma svo það er ekki komin reynsla á það. En málin eru ekkert færri og við 
erum kannski með svolítið flóknari mál en ég hef kynnst áður, þó ég hafi snert aðeins 
á þeim fyrr. En já þetta er tvennt ólíkt. Við erum í nánari samskiptum við 
þjónustuþega og ef eitthvað kemur upp er það leyst. Það er ekkert sem bíður nema 
kannski þegar beðið er eftir þjónustu einhvers sem við vísum til og þarf að gefa 
sérstakan tíma. Þegar ég var einn með mál þá var kannski bið í mánuð af því að það 

var ekki tími til að færa málið til úrlausnar. Núna hittum við skjólstæðinga örar og við 
leysum þjónustu yfirleitt strax en það getur líka farið meiri tími í þessi flóknari mál“. 

  

            Hann telur það til hagsbóta fyrir skjólstæðinga deildarinnar að svona sé starfað. 

Hann minnir þó á að deildin og þar með vinnubrögðin séu ný og það þurfi tíma til að 

þroskast og þróa betur það sem unnið er eftir. Það sé samt ljóst að vinnan er nú þegar 

orðin skilvirkari og hefur hann trú á að það verði bara betra með tímanum. Varðandi 

vinnu með skjólstæðingum telur hann að nú sé mun meiri sveigjanleiki þó að mörkum 

gagnvart skjólstæðingum sé haldið skýrum. Meiri vinna fer fram úti á vettvangi og það 

skilar sér í meiri ánægju skjólstæðinga. 

 

            Varðandi kulnun sagði viðmælandi 2 að hann teldi þessa nálgun við vinnu sína 

geta verið til varnar kulnun og þreytu í starfi. Það sé líka ákveðinn öryggisventill fólginn í 

því að vinna svo náið saman í litlu teymi. Það komi fljótt í ljós ef einhver er að kikna 

undan álagi og því sé dreyfing vinnunar stjórnað svolítið út frá því. 

 
„Það kemst enginn upp með að klára ekki sinn þátt í vinnslu hvers máls. Sú vinna sem 
er í dag hjá teyminu var áður á höndum nokkurra teyma sem unnu málin út frá 

hefðbundinni málastjórn... og þá áttu fyrri starfsmenn í litlum samskiptum við aðrar 
deildir, unnu mikið einir og skráðu lítið vinnu sína. Ég held það hafi gert útslagið í 
vinnunni hér áður fyrr varðandi kulnun og ofþreytu“. 
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            Um skilvirkni og mælingar sagði viðmælandi 2,  

 
„Já það er allt til staðar. Málin eru flokkuð eftir því á hvaða stigi þau eru, litakóðuð og 
allt er sjónrænt. Skilvirkni verður náð fram með því að hafa skýra verkferla og ræða 

stöðugt um það sem við getum þróað og bætt. Það hefst með sjónrænu skipulagi og 
við erum stöðugt að vinna í að gera kerfin og ferlana betri. Við notum líka tölulegar 
uppýsingar og skoðum vel hvernig fólki okkar gegnur úti í samfélaginu að ákveðnum 
tíma liðnum, svo er ánægja skjólstæðinga kannski bara besti mælikvarðinn“.  

 

Viðmælandi 3 

 
Það sem einkennir nýjar vinnuaðferðir er að við reynum að hafa þau markviss og innan 
tímaramma. Gefum þeim 3 til 6 mán. Við stöðlum viðtöl og við hverja við tölum. 
Hverja við fáum með. Við reynum að hafa fasta tengiliði við stofnanir sem við erum að 

vinna með. Við erum líka með verklag fyrir tengiliði og erum að staðla þetta. Það er 

reynt að hafa þetta innan handbókar og er verið að skrifa ferlana niður. Ferlin eru 
rædd á föstum fundum, vikulegum fundum. Þar er rætt um ferlin og skráð. Þar er líka 
tekin ákvörðun um að setja ferli eða úrræði í gang og oftast byrjað á þremur 
mánuðum. Stundum styttra. Teymisvinna fer fram á þann hátt að við sameinumst um 
vinnubrögð, bæði gangvart deildum innanhús og úti á öðrum stofnunum. Við erum 
þátttakendur í öðrum teymum og erum þá líka mikið úti og reynum að vinna eins. Við 
ræðum það mikið okkar á milli og samræmum okkur. Við erum í um það bil fimm 

samráðsteymum um hvert mál og það skiptir mestu máli að við berum ábyrgð að 
teymin virki og allir hafi hlutverk. Við höldum utan um það og að það séu skýr 
markmið með vinnunni. Höldum fundargerðir og förum eftir því sem fram kemur. Það 
er helst út á þetta að setja að við náum stundum ekki að undirbúa vel fundina og það 
er svo mikilvægt en við erum að reyna að finna lausnir á því. Tíminn nýtist best ef 
maður er vel undirbúin og þarf því að hafa gott skipulag.  

 

            Varðandi álag segir viðmælandi 3 að erfitt sé að dæma það vegna þess að 

deildin þeirra sé rétt rúmlega eins árs og því lítil reynsla komin á það. Helst hafi álagið 

verið við uppbyggingu nýrra aðferða og ferlunar mála en hann hefur trú á að álaginu 

verði létt með nýjum vinnubrögðum. Hann sagði teymið sitt fá mikið frelsi til að vinna 

málin sín og setja upp nýtt verklag. Það sé mikill stuðningur yfirmanna við deildina og að 

það létti líka á teyminu að finna það traust sem þeim sé gefið. Hann sagði,  

 
„Þetta eru svo ný vinnubrögð að maður er fljótur að sjá hvað virkar og hverju er hægt 
að forgangsraða. Ég held að það sé gott fyrir okkur að við gerum okkur grein fyrir að 
gera ekki allt sjálf og við erum dugleg að dreyfa vinnunni á milli okkar. Það sem veldur 
mestu álagi er þessi uppbygging og það hjálpar mikið til við að hafa skipulagið 
sjónrænt. Við setjum allt upp í tímalínu og Ganttrit, verkefnalista og ég hef þetta alltaf 

uppi. Maður auðvitað áætlar eitthvað og gerir áætlun og svo ef eitthvað fer ekki eftir 

áætlun er maður alltaf opin fyrir að breyta“. Verkefni á vinnustaðnum hafa valdið 
kulnun en ekki má gleyma að kulnun finnst líka á samstarfsstofnunum. Mér finnst 
verkefnadrifin vinna minnka álag og hjálpa mikið af því ég þekki það.... Ég myndi gera 
ráð fyrir að það sé meiri hætta á að álag valdi kulnun hjá þeim sem vinna einir sem 
málastjórar en þeim sem vinna í verkefnadrifnum teymum og deila ábyrgð. Ég get 
ekkert fullyrt um það en myndi alltaf gera ráð fyrir því. Ég sjálfur hef mikla trú á því að 

betra sé að vinna í svona teymisvinnu ef hlutverkin eru vel skilgreind. Það getur líka 
verið verra ef það er ekki vel skilgreint. Það getur valdið álagi líka ef þú veist ekki til 
hvers er ætlað af þér og hlutverkin óljós og þá ertu útsettur fyrir miklu álagi og það 
getur valdið óróa innan teymisins. Þannig að það er áskorun að vera í teymisvinnu og 
þurfa hlutverk og ferlar að vera ótrúlega skýr. 
 

            Viðmælandi 3 sagði skilvirkni við vinnu teymisins vera góða. Það komi í gegnum 

það fyrirkomulag sem verið er að þróa og markmiðasetningu. Það hafa verið gerðar 

mælingar á vinnu teymisins en þær niðurstöður hafa ekki verið birtar. Hann veit þó að 

niðurstöðurnar voru afar jákvæðar. Hann telur að verkefnastjórnunarnám hans hafi nýst 

vel til að setja upp deildina og innleiða vinnubrögðin. Umfangið hafi verið töluvert á reiki 

til að byrja með en svo hafi náðst tök á því og nú sé passað vel upp á að vera innan 
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rammans. Hann sagðist gera hagsmunaaðilagreiningu fyrir hvert mál og nota alla 

hagaðila til að koma að vinnunni. Það gefist vel og sé nýtt í vinnu hans innan 

félagsþjónustu. Litakóðun á sjónrænu skipulagi er hjá teyminu en einnig hefur hann verið 

með hugaflugsfundi og þá sérstaklega til að ná fram hugmyndum um úrræðasköpun. 

Að lokum sagði viðmælandi 3 

 
„Aukin skilvirkni skilar sér með verkfærum verkefnastjórnunar, sparar tíma, minnkar 
vonandi álag, en það þurfa allir í teyminu að kunna það. Þróunin þarf að byrja og þá 
kemur þetta með tímanum. Við erum  á leiðinni með að gera þetta betra hjá okkur og 

það tekur bara tíma“.  

 

Ígrundun  

 Af hverju er vinnsla mála innan félagsþjónustu og barnaverndar með þeim hætti 

sem hún er, þrátt fyrir að starfsmenn séu með einkenni kulnunnar og þreytu? Ítarleg leit 

í heimildum gaf ekkert nægjanlega skýrt svar. Meirihluti þeirra sem koma að vinnu innan 

þessara stofnanna koma úr félagsráðgjöf og á lokaspretti 5 ára náms fara nemar í 

starfsþjálfun á vinnustaði félagsráðgjafa, þar sem þeir tileinka sér vinnubrögð sem fyrir 

eru og byggja að líkindum á gamalgróinni hefð. Þannig getur höfundur sér til að vani hafi 

fest sig í sessi og vinnubrögðin ganga manna á milli án athugasemda.  

 

 Hér að framan hefur verið skrifað um hvernig vinnu þriggja aðila hefur verið 

háttað sem málastjórar þar sem þeir einir báru ábyrgð á vinnslu mála og var þá sjónum 

beitt að því vinnulagi sem var viðhaft. Þeir voru svo beðnir um að bera það vinnulag 

saman við nýja nálgun þeirra við vinnu sína sem byggir á Agile vinnubrögðum og 

sjónrænu skipulagi. Niðurstöður rannsóknarinnar eru byggðar á svörum þriggja 

þátttakenda og upplifun þeirra þannig að rannsóknin hefur ekki alhæfingargildi. Vissulega 

hefði verið ákjósanlegt að hafa fleiri viðmælendur. En eins og niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna er sú nálgun þar sem vinnubrögðum verkefnastjórnunnar 

er beitt ekki að dreyfa innan félagsþjónustu og barnaverndar. Var ákveðið að ræða við þá 

fáu sem þó einhverja reynslu hafa af aðferðarfræði verkefnastjórnunar og starfa á 

fyrrgreindum stofnunum. Reynsla viðmælenda af vinnustöðum sem beita hefðbundinni 

málastjórn spannar samanlagt rúmlega 30 ár á nokkrum vinnustöðum. Skilja mátti á 

þeim að á öllum vinnustöðum hafi þeir verið einir með mál sem þeim var úthlutað og 

unnið málin eftir sínu innsæi ásamt því að nýta þau úrræði sem til voru. Ábyrgðin á að 

málinu þokaði áfram lá á þeim og þegar óhóflegur málafjöldi var kominn á borð þeirra 

varð eitthvað undan að láta. Það kom fram hjá þeim að heildarsýn helst ekki og mál eiga 

það til að tínast eða gleymast um óræðan tíma.  

 

 Forgangsröðun mála er áberandi hjá þeim öllum með tilheyrandi óþægindum 

fyrir starfsmanninn sem þá gat ekki sinnt öllum sínum verkum sem hann þurfti að sinna 

og olli þeim álagi. Líkur má að því leiða að svona sé ástatt víða miðað við að í rannsókn 

Unu Bjarkar Kristófersdóttur frá 2012 kom fram að 31% félagsráðgjafa hafði upplifað 

kulnun eða einkenni kulnunnar í starfi. Allir viðmælendur í rannsókn þeirri sem hér var 

gerð, töldu vinnustað sinn hafa brugðist lítið eða illa við álagi starfsmanna sinna og var 

það helst handleiðsla sem var boðið uppá til að mæta álaginu, sem að þeirra mati leysti 

ekki úr vandanum. Einn nefndi að hugsanlega hefði starfsmannavelta hulið svolítið 

vandann því að algengt var að starfsmenn hrökluðust úr starfi vegna álags. Líkur eru 

einnig að því leiddar út frá frásögnum þátttakenda að samvinna hafi verið ómarkviss og 

skilvirkni lítil á málum þeirra. Þyngri málin virtust komast áfram þar sem mikill þungi lá á 

þeim og varð það til að þjónusta við þá sem ekki tilheyrðu þyngri hópnum varð 

óákjósanleg eða jafnvel féll niður. Einnig kom fram hjá þeim að teymisvinna hafi verið 

óskilvirk og oft á þann hátt að mál voru reyfuð frekar en eiginleg vinnsla færi fram. 

  

 Þá kom einnig fram hjá viðmælendum að oft hafi fundir verið haldnir á göngum 

og skrifstofum án þess að skýr markmið lægju fyrir með niðurstöðu um úrlausn. Þá eru 

vísbendingar um að þátttakendur hafi upplifað sig svolítið eina og að stuðningur við 

málavinnslu þeirra hafi verið af skornum skammti. Má jafnvel geta sér þess til að sú hafi 

verið niðurstaðan vegna þess að flestir starfsmenn hafi þá verið í sömu sporum, þ.e. 
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ofhlaðnir málum og undir miklu álagi. Það var skýrt í svörum þeirra að þeir höfðu séð 

kulnaða samstarfsmenn innan vinnustaðar en eins og kom fram hjá einum viðmælenda, 

þá var ákveðin meðvirkni í gangi sem leiddi til afskiptaleysis líka. Endurgjöf á vinnu 

þeirra var að þeirra mati áfátt og kom fram að ferlun og stöðlun á málum var ekki til 

staðar. Einn viðmælandi sagði að málin hefðu verið unnin eftir því hver átti í hlut sem 

málastjóri og mátti skilja að hver og einn hefði átt sína aðferðarfræði varðandi úrlausn 

eða meðferðaráætlun sem honum líkaði við. Hann sagði það pínu galið að ekki hafi verið 

farið eftir ferlum með vinnuna, heldur málastjóranum. Og bætti við að jafnvel 

kunningsskapur við einstaka sérfræðinga flýtti fyrir meðferð hjá sumum en ekki öðrum, 

frekar en að meðferðaráætlun stjórnaði því hver fengi hvaða aðstoð. Er það mat 

höfundar að sú aðferðarfræði sem notuð er við vinnslu mála með hefðbundinni 

málastjórn þarfnist gagngerrar endurskoðunar. Það er ekki ásættanlegt að unnið sé með 

þennan viðkvæma hóp fólks á jafn óskilvirkan hátt eins og niðurstöður rannsóknarinnar 

gefa vísbendingar um. 

  

 Varðandi nýjar nálganir þeirra með verkfærum úr verkfærakassa 

verkefnastjórnunar vakti helst eftirtekt hve miklu þeir töldu muna um teymisvinnuna og 

sjónrænt skipulag. Þó svo að þeir vinni ekki allir eins í sínum teymum var samtónn í 

frásögn þeirra. Málin voru sett upp á vegg þar sem þau voru sýnileg öllum teymisliðum. 

Verkefnalistinn er sýnilegur og litakóðaður. Notast er við Kanban töflur, 

greiningarverkfæri og Ganttrit svo eitthvað sé nefnt. Þá virðist sem teymin dreyfi 

verkefnum þannig að álaginu sé stýrt. Eins og fram kom hjá viðmælendum sést með 

sjónrænu skipulagi hvar þunginn liggur og er þá brugðist við með að allt teymið leggst á 

árar við að koma málinu á réttann kúrs. Nálægðin við hvern annan innan teymis gerir 

einnig að verkum að stutt er í stuðninginn og samvinnuna með málin. Einn þátttakandi 

sagði frá því að ábyrgð mála væri hjá öllum í teyminu, þó svo að deildarstjóri bæri 

ábyrgðina. Má líkur að því leiða að þar náist fram meiri skuldbinding við málin því að 

sameiginleg ábyrgð elur af sér að teymisliðar vilji standa sig fyrir liðið. Allir viðmælendur 

voru sammála um að meiri skilvirkni væri á málum þeirra eftir að breytingar hófust með 

nýtt fyrirkomulag, meira flæði virðist vera á málum þeirra og fyrr gripið inn í mál þegar 

eitthvað kemur upp á. Þeir vinna meira úti á vettvangi sem virðist falla skjólstæðingum 

þeirra betur um geð en þeir áður hafa upplifað. Ánægja skjólstæðinga virðist vera meiri 

og þátttaka þeirra líka. Skipulag og vinna með utanaðkomandi stofnunum og öðrum 

sérfræðingum virðist einnig skila sér í meiri skilvirkni og ákveðnari vinnu varðandi 

lausnir.  Allir telja þeir of snemmt að segja til um langvarandi áhrif varðandi kulnun og 

álag því að of stutt sé síðan þeir breyttu um vinnufyrirkomulag. Þeir telja þó út frá því 

hvernig aðferðarfræðinni er beitt að álag verði minna og því hætta á kulnun í samfellu við 

það. Það kom einnig fram hjá þeim að það sé krefjandi að starfa svo þétt sem teymið 

býður þeim að gera. Einn sagðist þurfa að hafa ró í kring um sig þegar hann væri við 

vinnu og það væri stundum erfitt. Hann tók einnig fram að vinnulagið væri í stöðugri 

þróun og eflaust rétt á upphafspunkti en það væri líka eðli vinnunar að bæta ferla og 

vinnutæki áfram.  

 

Rannsóknarspurningar þessa verkefnis voru tvær: 

 

Hver eru helstu einkenni vinnubragða við málavinnslu starfsmanna innan 

félagsþjónustu og barnaverndar? 

 

Geta verkfæri verkefnastjórnunar haft áhrif til að minnka álag og ná fram 

skilvirkari vinnu, ferlum og flæði innan félagsþjónustu og barnaverndar? 

 

 Að mati höfundar hefur nokkuð skýru ljósi verið varpað á einkenni vinnubragða 

við málavinnslu innan félagsþjónustu og barnaverndar. Hafa ber í huga að hér eru aðeins 

þrír viðmælendur og því aðeins um þeirra upplifun að ræða. Frásögn þeirra ber með sér 

að lagfæringa við málastjórn sé þörf og komu fram vísbendingar um að verkfæri 

verkefnastjórnunar geti þar lagt töluvert til. Þykja frásagnir þeirra svara spurningum 

rannsóknarinnar ágætlega og er svarið við síðari rannsóknarspurningunni að margt bendi 
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til þess að með verkfærum verkefnastjórnunnar sé hægt að fá fram skilvirkari vinnu, 

ferlun og flæði þannig að álagi verði að einhverjum hluta létt af starfsfólki félagsþjónustu 

og barnaverndar.  

   

Lokaorð 

 Það lítur út fyrir höfundi að lítið hafi verið rannsakað hvernig bæta megi 

vinnubrögð við vinnu félagsrágjafa varðandi málastjórn. Gefur það vísbendingar um að 

hér sé óplægður akur upplýsinga sem fá má fram með rannsóknum um hvernig er hægt 

að þróa starf félagsráðgjafa og annarra starfsmanna á fyrrgreindum vinnustöðum. 

Undanfarið hefur höfundur átt óformlegt spjall við ýmsa reynda félagsráðgjafa sem eiga 

langt og farsælt starf innan félagsþjónustu og barnaverndar og samkvæmt upplýsingum 

frá þeim má segja að þrátt fyrir að álag og stress hafi fylgt starfi þeirra sem vinna að 

félagsþjónustumálum hjá sveitarfélögum lengur en elstu starfsmenn muna, hefur ekki 

tekist að létta nægilega undir vinnu þeirra. Ýmislegt hefur verið reynt og þá helst það 

sem snýr að bættum úrræðum, fleiri úrræðum og fleira starfsfólki. Þá einnig uppsetningu 

þverfaglegra teyma til að funda um hvernig til tekst með úrræði, og hvaða skref skal 

taka út frá stöðunni eins og hún er. En það virðist ekki duga til. Verkefnastjórnun er í 

raun samansafn ýmissa verfæra sem nýtast vel til að takast á við hvaða verkefni sem er. 

 

 Þau teymi sem viðmælendur rannsóknarinnar tilheyra sækja ýmis verkfæri frá 

verkefnastjórnun, allt frá bílaiðnaði til hugbúnaðarvinnslu. Höfundur metur það svo að 

þrátt fyrir að lítil reynsla sé komin á vinnu þeira með útfærslu vinnubragða 

verkefnastjórnunnar sé það þó farið að bera árangur varðandi flæði, skilvirkni og að 

draga úr álagi. Það skiptir litlu hvaðan gott kemur og telur höfundur að tími sé kominn til 

að innleiða nýjar aðferðir við málastjórn á félagsþjónustum og í barnavernd. Málastjórn 

verður alltaf málastjórn þó svo starfsmönnum fjölgi eða úrræðum. Það þarf að koma á 

hugarfarsbreytingu varðandi lausn á því álagi sem virðist tilheyra fyrrgreindum 

stofnunum og leggja upp með áætlun til breytinga.   
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Viðauki 1 

 

Viðtalsvísir fyrir þátttakendur rannsóknar 

 

Bakgrunnur 

 

o Aldur, menntun, starfsaldur? 

 

 

Hugtakamerking  

 

o Hvaða merkingu leggur þú í málastjóri? 

o Hvaða merkingu leggur þú í tímastjórnun? 

o Hvernig skilgreinir þú gæði við málavinnslu? 

o Hvernig er ábyrgðarhlutverk málsstjóra best lýst? 

o Hvernig er persónulegri ábyrgð best lýst? 

o Hvernig er samábyrgð best lýst? 

o Hvernig lýsir þú kulnun? 

 

 

Opnar spurningar  

 

Málastjórnun á fyrri vinnustöðum 

 

Hvað einkenndi vinnubrögð við vinnslu mála á vinnustað þínum? 

 

Hvernig var rætt um ferli mála innan vinnustaðar þíns? 

 

Getur þú lýst hvernig teymisvinna fór fram á vinnustað þínum? 

 

Hvernig var sambandi við skjólstæðinga háttað, varðandi ábyrgð og hlutverk? 

 

Getur þú gert grein fyrir hvernig þú upplifir álag við vinnu þína og hvernig var unnið með 

álag á vinnustaðnum? 

 

Höfðu verkefni á vinnustaðnum ollið kulnun hjá starfsmönnum sem þú starfaðir með? 

 

Hvernig var unnið með starfsánægju innan vinnustaðar? 

 

Getur þú lýst hvernig skilvirkni var náð við vinnu þína? 

 

Hvernig var skilvirkni mæld? 

 

Hvernig var farið með þær upplýsingar? 

 

Hvernig var mælikvarðinn fyrir árangur? 

 

Þekktir þú einhver tæki og tól við verkefnastjórnun, ef já, þá hver? 

 

Hvernig öðlaðist þú þekkingu á vinnubrögðum þeim sem notuð voru við vinnu þína? 

 

 

Málastjórnun í dag 

 

Hvað einkennir vinnubrögð við vinnslu mála á vinnustað þínum? 

 

Hvernig er rætt um ferli mála innan vinnustaðar þíns? 
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Getur þú lýst hvernig teymisvinna fer fram á vinnustað þínum? 

 

Hvernig er sambandi við skjólstæðinga háttað, varðandi ábyrgð og hlutverk? 

 

Getur þú gert grein fyrir hvernig þú upplifir álag við vinnu þína og hvernig er unnið með 

álag á vinnustaðnum? 

 

Hafa verkefni á vinnustaðnum ollið kulnun hjá starfsmönnum sem þú hefur starfað með? 

 

Hvernig er unnið með starfsánægju innan vinnustaðar? 

 

Getur þú lýst hvernig ná má fram skilvirkni við vinnu þína og er einhver mæling sem fer 

fram? 

 

Fer fram athugun á árangri og þá hvernig er farið með þær upplýsingar? 

 

Þekkir þú einhver tæki og tól við verkefnastjórnun? 

 

Hvernig öðlaðist þú þekkingu á vinnubrögðum þeim sem notuð eru við vinnu þína? 

 

Getur þú lýst hvernig er að vinna með sjónrænt skipulag og í verkefnadrifnu teymi, 

varðandi álag og ábyrgð?  

 

Getur þú gert grein fyrir hver er helsti munurinn á því að vinna eftir gamla eða nýja 

kerfinu, kostir og gallar? 

 

Þekkir þú til þess að vinnsla með verkefnadrifin teymi séu starfandi innan félagsþjónustu 

og getur þú lýst fyrir mér hvernig þú telur þau starfa? 

 

 

 

 


