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ÚRDRÁTTUR 

Þær breytingar sem skyndilega urðu á daglegu lífi fólks vegna Covid-19 veirufaraldursins í 

byrjun árs 2020 höfðu áhrif á flest störf ef ekki öll störf á Íslandi með beinum eða óbeinum 

hætti.  Sum fyrirtæki og stofnanir voru í aðstöðu til að halda áfram rekstri en þó í breyttu 
formi með fjarvinnu flestra starfsmanna.   

Í eigindlegri rannsókn sem framkvæmd var með djúpviðtölum við nokkra reynda 

stjórnendur á Íslandi kom fram að reynslan af núverandi krísu muni hafa varanleg áhrif á 

starfsumhverfi framtíðarinnar.  Allir voru stjórnendurnir í atvinnugeira sem haldið gat uppi 
meiri hluta rekstrar með breyttu vinnufyrirkomulagi og fjartengingu starfsmanna.   

Það krefst ákveðinnar fínstillingar við stjórnun og það hvernig maður beitir sér í 
samskiptum, að starfsfólk og stjórnendur vinni dreift í stað þess að vera flest á sama stað. 

Varanlegu áhrifin sem viðmælendur nefndu að þessi reynsla myndi stuðla að, er að 

fyrirtæki sem það geta, munu bjóða starfsmönnum sínum meiri sveigjanleika í vinnu og 
val um fjarvinnu að hluta.  

Fjarvinna, fjarvinnulausnir og fjarfundir hafa kosti og galla sem hafa áhrif á fólk, m.a. gæði 

samskipta, félagsleg tengsl, flækjustig við úrlausn smærri verkefna og fleira. Samskipti 

augliti til auglitis hafa það umfram fjarfundi að fólk getur notað fleiri tjáningaform til að 

miðla sínu máli, s.s. svipbrigði, holningu, látbragð og húmor.  Góð hljóðgæði og ýmis 

tæknileg atriði svo sem myndfundir, geta gert mikið til að nálgast þau gæði sem 

nærsamskipti geta veitt.  Í sumum tilfellum geta fjarfundir verið skipulagðari, skilvirkari og 
ódýrari en venjulegir fundir. 

Einkenni þessarar krísu að mati viðmælenda er aðlögunarhæfni starfsfólks og samstaða 

auk sérkennilegrar og langvarandi einangrunar. 

 

 

 

 

 

1. INNGANGUR 

Fæstir núlifandi Íslendinga hafa áður upplifað krísu eins og þá sem náði hápunkti á Íslandi 

í apríl 2020.  Covid-19 er farsótt sem tekist hefur að halda í skefjum með fordæmalausum 

aðgerðum viðbragðsaðila á Íslandi.  Fyrirtækjum hefur verið gert að stöðva rekstur og 

önnur hafa stöðvast m.a. vegna takmarkana á ferðafrelsi fólks um allan heim.  Önnur hafa 

getað haldið starfsemi sinni áfram í breyttu formi.  Reglur um fjöldatakmarkanir hópa hafa 

m.a. haft áhrif á vinnuaðstöðu margra fyrirtækja.  Ástandið hefur valdið forsendubresti hjá 

mörgum og breytingu á vinnulagi.  Alþingi Íslendinga hefur gripið til mótvægisaðgerða 

ásamt stofnunum vegna þessa ástands á efnahagslífið, til að styðja fólk og fyrirtæki vegna 

afkomubrests.  Talið er að það geti tekið mánuði eða ár þar til lífið eins og fólk þekkti fyrir 

Covid-19 verði komið í samt horf.  Sumir telja að Covid-19 muni breyta lifnaðarháttum 

fólks til frambúðar. 



 
 

En hvernig beitum við okkur öðruvísi vinnulega séð við svona sérkennilegar 

aðstæður?  Hversu afgerandi munu breytingarnar verða á störf okkar til framtíðar eftir að 

hafa öðlast þessa reynslu af breyttu vinnulagi vegna Covid-19, og hvað er það sem kemur 
á óvart við svo umfangsmikla breytingu á daglegum störfum í miðri krísu? 

Til að leita svara við þessum spurningum voru framkvæmd djúpviðtöl við nokkra 

stjórnendur í ríkisstofnun sem gegnir lykilhlutverki í Íslensku samfélagi, ekki sýst þegar 

kemur að því að bregðast við krísu.  Markmiðið er ekki að fá fram eina rétta niðurstöðu 

heldur að komast að því hvað viðmælendurnir upplifa við þessar aðstæður, og bera það 

saman við áður útgefið efni um þau atriði sem helst snerta störf og vinnulag í krísu af 

þessari gerð, s.s. áherslur í krísustjórnun, árangur vinnuteyma, áhrif nærveru og fjarveru 
og þess háttar. 

Spurningarnar sem fyrir viðmælendur voru lagðar voru 8 talsins.  Í kjölfar hverrar 

spurningar er stutt umfjöllun höfundar um niðurstöður og samanburður við áður útgefið 
efni þar sem það á við. 

 

2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

Það kennir ýmissa grasa í yfirferð á fræðilegri umfjöllun í tengslum við þetta verkefni, 

vegna þess hversu fjölbreitt áhrif svona stórtæk krísa hefur á starfsumhverfi og 

stjórnun.  Reynt er að greina efnið í nokkra flokka eftir viðfangsefni og tegund. 

Hvernig geta fyrirtæki undirbúið sig fyrir veirufaraldur – eldra efni 

Watkins o.fl. gerðu rannsókn á meðal lítilla og meðalstórra fyrirtækja árið 2008 á því 

hversu vel þau væru undirbúin fyrir inflúensu faraldur (Watkins o.fl., 2008).  Þau 

framkvæmdu eigindlega rannsókn á nokkrum hópum stjórnenda og eigenda þessara 

fyrirtækja sem áttu í samskiptum um áhrif faraldurs á þeirra fyrirtæki, og hvernig fólki 

fannst það geta undirbúið sig fyrir slíka krísu.  Þar kom fram ákveðið máttleysi gagnvart 

svo stórtækum skakkaföllum en að stórfyrirtæki og stjórnvöld væru betur í stakk búin til 

að gera áætlanir um viðbrögð.  Eitt af því sem lítil og meðalstór fyrirtæki gætu þó gert til 

að undirbúa sig væri að vera með viðbragðsáætlun sem geri ráð fyrir að fólk geti unnið 

heima.  

Osterholm (2007) bendir á að það sé einstaklega erfitt verk að vera vel undirbúinn fyrir 

stóran veirufaraldur vegna þess að hagkerfi heimsins byggi að mestu leyti á just-in-time 

hugsunarhætti.  Samfélög, fyrirtæki og stofnanir birgi sig ekki upp eins og þyrfti í raun að 

gera til að vera viðbúin þegar krísur af þessari stærðargráðu ríða yfir, en við þurfum að 

gera mun betur í þeim málum.  Áskorunin er að finna hvernig verjast megi þeim gríðarlegu 

efnahagslegu áhrifum sem veirufaraldur getur haft og hvernig hægt er að halda dánartíðni 

í lágmarki. 

Leiðtoginn, stjórnandinn, teymi, skipulag, öryggi og samskipti – útgefið efni 

Bókaflokkur eftir Hauk Inga Jónasson og Helga Þór Ingason inniheldur m.a. bækur um 

Samskiptafærni, Leiðtogafærni og Skipulagsfærni, sem tengja má viðfangsefninu á marga 

vegu. Fjallað er um leiðtogafærni í samnefndri bók (Jónasson, H. I. og Ingason, H. Þ. 

2011).  Ýmsir þættir í þeirri bók eru áhugaverðir í samhengi við áhrif veirufaraldurs á störf 

stjórnenda og starfsfólks enda margir þættir sem slíkt ástand getur haft áhrif á.  Ekki 

verður hér birtur tæmandi lista yfir áhugaverð umfjöllunarefni bókarinnar sem tengjast 

þessu ástandi, en ég nefni hér nokkur kaflaheiti og undirheiti sem snerta málefnið á einn 

eða annan hátt: Varnarhættir sjálfsins, Sjálfstjórn, Atferli og venjur, Jafnvægi, Tilfinningar, 

Framtíðarsýn, Leiðtogastíll, Órökræn hugsun og Ákvarðanataka í hópum og þriðja stigs 

hluttekning. Í bókinni Samskiptafærni er m.a. spurt „hverjir eru annmarkar þess að geta 

ekki greint og tjáð tilfinningu sína“ (Jónasson, H. I. og Ingason, H. Þ., 2012, bls. 93). Í 

krísu má einmitt gera ráð fyrir að stjórnendur og starfsfólk þurfi að glíma við aðrar 



 
 

tilfinningar en þegar allt leikur í lyndi.  Það getur reynt á stjórnendur að sinna starfsfólki 

sem upplifir erfiðar tilfinningar vegna sérstakra aðstæðna svo sem kvíða, ótta eða 

vanmáttartilfinningu. Í bókinni Skipulagsfærni er fjallað um heilsu og öryggi starfsmanna 

(Ingason, H. Þ. og Jónasson, H. I., 2012, bls. 80–81). Þó svo að í bókinni sé mest fjallað 

um skipulagsfærni í tengslum við verkefni, þá er jafnframt hægt að heimfæra efnið á 

stjórnun í fyrirtækjum almennt, og líta má á ferlið við að komast í gegnum krísu sem 

verkefni.  Í bókinni er einnig kafli um óvissustjórnun sem tengist vissulega 

umfjöllunarefninu hér. 

Nýtt efni tengt Covid-19 um leiðtogann, stjórnandann, teymi, samskipti og skipulag í krísu 

Í grein McKinsey Insight er rætt við þrjá reynslumikla stjórnunarráðgjafa um lærdóm þeirra 

af fyrri krísum og hvað megi nota frá þeirri reynslu í núverandi krísu (Bague, H., Cava, J., 

& Hopkinson, M., 2020).  Stjórnendur þurfa að standast freistingu við að stýra miðlægt og 

láta teymi í staðinn taka ákvarðanir um það sem þau geta tekið ákvarðanir um.  Til þess 

að svo megi verða þarf ábyrgð að vera vel skilgreind og forgangur aðgerða og verkefna 

öllum ljós og miðlað reglulega frá yfirstjórn.  Stjórnandi getur ekki virkjað teymi sitt til 

sjálfstæðrar ákvarðanatöku á árangursríkan hátt án þess að miðla með skýrum hætti hvert 

er stefnt og hver forgangsröðin er.  

Í annarri grein frá McKinsey Insight sem ber heitið „Viðbrögð við corona faraldrinum og 

áskoranir framtíðarinnar“ er rætt um mikilvæg atriði fyrir stjórendur í krísu (D’Auria, G. og 

Smet, A. D., 2020).  Þar er rætt um hvernig fyrirtæki ættu að skipuleggja sig í krísu og 

einnig hvernig góðir stjórnendur halda jafnvægi í storminum, eða eins og þessi eiginleiki 

góðra stjórnenda hljómar á ensku í greininni „The value of deliberate calm and bounded 

optimism“.  Í því felst m.a. að geta tekið yfirvegaðar ákvarðanir þó svo að upplýsingar séu 

af skornum skammti. 

Stjórnunarráðgjafar DEKRA í Bandaríkjunum gáfu stjórnendum nýverið nokkur hollráð um 

hvernig bregðast skyldi við niðursveiflu í hagkerfinu eins og þeirri sem nú vofir yfir (DEKRA 

insight, 2020). Ráðin eru afrakstur viðtala þeirra við stjórnendur viðsvegar um Bandaríkin 

sem þeir miðla til annarra stjórnenda.  Þeir benda á að krísa og ringulreið geti bæði dregið 

fram það besta og það versta í stjórnendum, og að það byggi helst á leiðtogahæfni hvernig 

fyrirtækjum og stofnunum takist að lifa af þessa krísu.  Þar sem leiðsögn er ábótavant er 

hætta á að starfsfólk upplifi ótta, kvíða, stefnuleysi, vangetu, og ákvarðanataka líði fyrir. 

Ráð DEKRA Insight í íslenskri þýðingu höfundar eru: 

1. Haltu fólki upplýstu og tryggðu góð samskipti. Fyrsta ráð DEKRA Insight er að 

stjórnendur og stjórnendateymi þurfa að eiga samskipti við sitt starfsfólk og upplýsa 

það ört um markmið og aðgerðir og mikilvægt sé að gefa sér tíma í að upplýsa um 

bakgrunn ákvarðana sem teknar eru.  Í krísu er freisting til  að taka margar 

ákvarðanir og innleiða þær á skömmum tíma.  Stjórnendur ættu að hægja á og 

upplýsa um bakgrunn ákvarðana svo starfsfólk sé meðvitað um hvert stefnir, svo 

það hafi á tilfinningu að það sé vel upplýst. 

2. Hafðu fókus á öryggi. Það gefur tækifæri á að tengjast fólki betur. Sem stjórnandi 

þarftu ávallt að hafa fókus á öryggi og vega og meta þá áhættu sem að steðjar 

gagnvart þér og þínu fólki, og gagnvart því skipulagi og verklagi sem þitt fyrirtæki 

eða stofnun vinnur eftir og hefur þróað á líftíma sínum.  Í ringulreið er mikilvægt 

að halda fókus á hegðun og viðbrögðum, og stjórnendur munu verða undir smásjá 

hjá starfsmönnum um það sem þeir segja og það sem þeir segja ekki, og hvernig 

viðbrögð þeirra eru almennt. 

3. Forgangsraðaðu með skapandi hugsun, og þróaðu bætt verklag. Forgangsröðun er 

mikilvæg í krísu.  Jafnframt því að hafa fókus á mikilvægustu aðgerðirnar, þarf að 

hugsa um framtíðina með það fyrir augum að reksturinn komi heill útúr krísunni og 

að neikvæð áhrif á starfsumhverfið verði sem minnst.  Stjórnendur þurfa að nýta 

skapandi hugsun og mannaflann til að sjá fyrir, hvaða breytingar á starfsumhverfi 

verði líklegar eftir að faraldur er yfirstaðinn. 



 
 

4. Haltu fólki uppteknu og virkjaðu þekkingarbrunn starfsfólksins því tilgangur vinnur 

gegn kvíða og vanmætti. Fólk verður öruggara og það minnkar kvíða og ótta ef það 

hefur á tilfinningunni að það sé stjórn á hlutunum.  Fáðu fólkið með þér í að finna 

lausnir til að umbreyta vinnuaðferðum fyrirtækisins eftir að storminn af krísunni 

hefur lægt.  Gefðu fólki tilgang og virkjaðu verkvit þess og skapandi hugsun. 

5. Leystu verkefni í teymisvinnu en ekki aleinn sem stjórnandi. Nýttu starfsfólkið í að 

koma með hugmyndir um aðferðir við að bregðast við ógninni, svo sem aðferðir við 

að sinna starfinu á öruggan hátt, að halda lífi í fyrirtækinu eða stofnuninni, að halda 

starfinu sínu og svo framvegis. 

 

3. AÐFERÐAFRÆÐI 

Markmið rannsóknarinnar er að skilja áhrif Covid-19 farsóttarinnar á störf stjórnenda og 

starfsmanna fyrirtækja sem starfa í þannig geira að mögulegt er að viðhalda starfsemi með 

breyttu fyrirkomulagi. Viðmælendurnir voru fjórir reyndir stjórnendur hjá ríkisstofnun sem 

gegnir lykilhlutverki í íslensku samfélagi ekki sýst þegar kemur að því að bregðast við krísu.  

Hver stjórnandi hafði á bilinu 20 til 40 starfsmenn. Ástæða fyrir vali viðmælendanna var 

reynsla þeirra af stjórnunarstörfum og starfsemi sem undir þá heyrði var þess eðlis að 

hægt var að viðhalda starfseminni með breyttu sniði í faraldrinum.  Ekki var leitað til 

stjórnenda sem þurft höfðu að stöðva sinn rekstur að fullu vegna eðli þess atvinnugeira 
eða starfsemi sem þeir voru í. 

3.1 Um viðtalsaðferðina 

Covid-19 faraldurinn hafði staðið í um tvo mánuði þegar viðtölin voru framkvæmd.  Viðtölin 

fóru fram ýmist augliti til auglitis eða með fjarfundabúnaði.  Fyrir viðtalið var viðmælendum 

gert ljóst að fyllsta trúnaðar yrði gætt og að viðtalið yrði hljóðritað til að vinna niðurstöður 

og að endingu yrði hljóðritum fargað á öruggan máta. Traust var milli aðila í öllum 

viðtölum, sem stuðlaði að því að viðmælendur tjáðu sig af einlægni. Hvert viðtal tók innan 

við klukkustund. Listi með spurningum var undirbúinn og viðmælandi svaraði hverri 

spurningu áður en næsta spurning var borin upp.  Spurningarnar snérust um Covid-19 

ástandið og ýmis áhrif þess á starf stjórnandans og starfsfólk.  Efnislega snérist viðtalið 

um að draga fram hjá viðmælanda upplýsingar um áhrif, breytingar og helstu áskoranir og 

tækifæri.  Spurningarnar voru þessar: 

1. Hver eru áhrif Covid-19 farsóttarinnar á starf þitt og þíns starfsfólks? 

2. Er eitthvað sem stendur uppúr sem lýsir vel áhrifum þessarar krísu? 

3. Hvernig hefur þú breytt þínum stjórnunaraðferðum og starfsháttum vegna 

núverandi krísu? 

4. Hvernig undirbýrðu þig öðruvísi við þessar aðstæður? 

5. Hvernig beitirðu þér öðruvísi við þessar aðstæður? 

6. Nýtirðu önnur verkfæri en áður við stjórnun og dagleg störf? 

7. Hver hefur verið helsta áskorunin eða hindrunin fyrir þig við þessar aðstæður? 

8. Hver eru helstu tækifærin sem þú sérð fyrir þig og þitt svið sem þetta ástand dregur 

fram, og hver heldurðu að varanlegu áhrifin muni verða? 

 

4. NIÐURSTÖÐUR OG UMFJÖLLUN 

Í þessum kafla eru niðurstöður viðtalanna greindar eftir spurningunum sem bornar voru 

undir viðmælendur og reynt að draga saman það sem var sameiginlegt og hvað var 

sérstakt.  Í kjölfar hverrar spurningar leggur höfundur svo mat á svörin og ber saman við 

fræðilegu umfjöllunina.  Reynt er að koma auga á hvað sammerkt er með því sem aðrir 

hafa skrifað um efnið og því sem viðmælendur svöruðu.  Svör viðmælendanna eru ekki 

auðkennd hverjum og einum, en bein svör eru annað hvort auðkennd með gæsalöppum 

eða inndregin í meginmáli. 



 
 

Niðurstöður fyrstu spurningar: Hver eru áhrif Covid-19 farsóttarinnar á starf þitt og 

þíns starfsfólks? 

Það var ákveðinn samhljómur hjá viðmælendum að álag hafi aukist bæði á stjórnendur og 

starfsfólk.  Álagið var þó af misjöfnum toga eftir aðstæðum og fjölskyldumynstri, og einnig 

hvort starfsmenn væru enn starfandi á sinni vinnustöð eða hefðu verið sendir heim til að 

vinna.  Einstæðingar sem voru sendir heim að vinna gátu að mati tveggja viðmælanda 

upplifað aukið álag vegna þess að þau áttu kannski frekar á hættu að verða einmana og 

einangruð ef viðkomandi hafði ekki félagsskap heima.  Fjölskyldufólk með ung börn sem 

var sent heim til að vinna gat verið undir meira álagi vegna þess að sinna þurfti börnum 

og vinnu samhliða.  Vegna þess að örfáir starfsmenn voru eftir á vinnustöð sinni, var aukið 

álag á þá starfsmenn sökum þess hve fáir þeir voru, því verkefnin voru enn ærin, eða eins 

og einn viðmælenda komst að orði: 

Það er meira vinnuálag á þeim starfsmönnum sem enn eru á vinnustöð sinni, 

annars vegar vegna þess að samstarfsfélagar þeirra í heimavinnu geta ekki 

skilað fullum vinnudegi við þessar aðstæður og hins vegar vegna þess að 

kröfur hafa aukist um meiri gögn til að undirbyggja ákvarðanir. 

Krísustjórnun var lýsingin sem einn viðmælanda gaf á fyrstu vikum ástandsins.  Eftir það 

kom ákveðin lægð sem hann kallaði týnda tímabilið. 

Það má gjarnan flokka fyrstu tvær vikurnar undir krísustjórnun þar sem allt 

var sett í bið annað en að koma starfsfólkinu í heimatengingu.  Við þær 

aðstæður þurfti að treysta mikið á samvinnu starfsmanna og stoðsvið og 

álagið var mikið.  Eftir á að líta gékk þetta hratt og vel fyrir sig vegna þess 

að allir lögðu sig fram og voru lausnamiðaðir; létu ekki kvart né kvein aftra 

sér í ferlinu. Eftir það tók við nokkurra daga tímabil sem einkenndist af 

hægagangi, nokkurs konar leikhlé, þar sem fólk var að átta sig á breyttum 

aðstæðum og koma upp vinnutakti sem hentaði hverjum og einum.  Á þessu 

tímabili var eins og tengslin hefðu rofnað aðeins á milli starfsfólksins og 

fókusinn varð nokkuð óskýr. 

Það kom fram að „fæstir starfsmenn höfðu reynslu af að sinna sínu starfi í fjarvinnu“.  Það 

var því ákveðið lærdómsferli fyrstu vikurnar hjá flestum að beita sér með nýjum hætti við 

dagleg störf.  Einn viðmælandi sagðist hafa haft ”töluverðar efasemdir um það í byrjun að 

það tækist að halda framleiðni uppi í fjarvinnu en það reyndust óþarfa áhyggjur“. 

Einn viðmælenda komst svo að orði um fólk í heimavinnu: „Ég sé hvenær fólk er við í 

rauntíma, og ef eitthvað er þá er það meira við tölvuna sína heldur en þegar það var á 

vinnustaðnum, þannig að það hefur komið mér þægilega á óvart.“ 

Túlkun og samanburður við fræðilega umfjöllun 

Eftirfarandi stikkorð einkenna svör viðmælanda við fyrstu spurningu: álag; samskipti; 

krísustjórnun. 

Það eitt að vera viðbúin því að láta starfsfólk vinna að heiman var nefnt sem augljósasta 

ráðið sem lítil og meðalstór fyrirtæki gætu uppfyllt til að vera undirbúin fyrir krísu (Watkins 

o.fl., 2008).  Ef þau hafa ekki verið með viðbúnaðaráætlun nú þegar, má gera ráð fyrir að 

mörg fyrirtæki og stofnanir séu betur í stakk búin að beita sér með fjarvinnulausnum eftir 

núverandi reynslu. 

Það má ekki vanmeta þörf starfsfólks á að læra að vinna á nýjum stað með nýju 

fyrirkomulagi.  Þetta gefur stjórnendum tækifæri á að nýta lærdómsferli starfsmanna og 

safna í sarpinn því sem vel reynist og hvað má betur fara.  Nota bylgjuna sem myndast og 

bregðast hratt við.  Oft hafa smávægileg atriði mikil áhrif á líðan starfsmanna og framgang 



 
 

verkefna.  Það er því mikilvægt við svona breytingar að horfa heildstætt á breytingarnar 

sem verða á daglegu vinnulagi starfsmanna og átta sig á hvar þurfi að fínstilla samskipti 

og verklag til að ná fram bestu mögulegu útkomu og fyrirbyggja óþarfa árekstra.  Það er 

einnig mikilvægt fyrir stjórnendur að taka tímabundið með í reikninginn breytt álag á 

starfsmenn og þ.a.l. mögulega minni afkastagetu starfsmanna. 

 

Niðurstöður annarar spurningar: Er eitthvað sem stendur uppúr sem lýsir vel áhrifum 

þessarar krísu? 

Hér voru viðmælendur beðnir um að ímynda sér að krísan væri yfir staðin og jafnvel langt 

um liðið.  Voru þeir beðnir að nefna það sem væri einkennandi fyrir ástandið.  Viðmælendur 

höfðu ólíkar skoðanir á þessu en nefndu atriði eins og aðlögunarhæfni fólks og hversu vel 

hefur gengið að vinna við þessar aðstæður, en einnig hversu skrítið það hefur verið að 

þurfa að halda fjarlægðarregluna sem viðbragðsstjórn hefur sett um tveggja metra 

fjarlægð milli fólks. 

Efnahagsleg áhrif eru líka veruleg en samstaðan er að jafnaði mikil um aðgerðir: 

Í raun það sem við Íslendingar höfum verið að reyna að gera er að bjarga 

mannslífum nánast hvað sem það kostar, og þess vegna verður 

efnahagsáfallið mjög þungt.  En það virðist ekki vera mikill ágreiningur um 

að það sé rétt leið. 

Viðmælendur dáðust að aðlögunarhæfni fólks þegar á reynir og hversu vel hlutirnir hafa 

gengið þrátt fyrir þessa miklu breytingu á vinnulagi og skyndilegu breytingum á lífsháttum: 

Á þessum síðustu mánuðum hefur maður séð að við getum aðlagast svona 

skyndilegum og gríðarstórum breytingum á lifnaðarháttum okkar á 

örskömmum tíma.  Litlar og ómerkilegar breytingar mæta jafnvel meiri 

mótþróa.  Þetta byggir svo mikið á hugarfari.  Við svona aðstæður eru allir 

tilbúnir að taka þátt í breytingum sem þarf að grípa til.  Þetta tímabil 

einkennist af miklum samhug og kannski þess vegna gengur breytingaferlið 

snurðulaust. 

Í fyrsta lagi hefur það komið manni á óvart hvað þetta hefur gengið vel, því 

stór hluti starfsmanna gat með takmörkuðum hætti unnið heima hjá sér fyrir 

Covid-19, en á stuttum tíma hefur það komið upp vinnuaðstöðu og sumir 

með börnin í kringum sig heima.  Þrátt fyrir allt þetta hafa verkefnin gengið 

mjög smurt og fólk verið jákvætt. 

Fjarlægðarmörk milli fólks var einnig nefnt sem sérkenni þessarar krísu: 

Það er þessi fjarlægð sem maður upplifir sem hefur svo skrítin áhrif á 

mann.  Allir þurfa að halda ákveðinni fjarlægð frá næstu manneskju og ekki 

hægt að heimsækja fólk.  Allir þurft að vera innilokaðir.  Fólk er vant því að 

geta verið nálægt öðrum, sem er erfitt núna. 

Túlkun og samanburður við fræðilega umfjöllun 

Eftirfarandi stikkorð einkenna svör viðmælanda við annarri spurningu: samstaða; 

aðlögunarhæfni; einangrun. 

Ef samvinna og samskipti eru léleg í starfsmannateymum eða stjórnendanteymum mun 

það ástand ágerast í krísu.  Heiðarleiki og traust eru því mikilvægir eiginleikar í samskiptum 



 
 

og samvinnu og ávallt gott veganesti ef krísa brestur á (Bague, H., Cava, J., & Hopkinson, 

M., 2020). 

Það sem einkennir viðbrögðin við þessari krísu er samstaðan, aðlögunarhæfni og hjálpsemi 

starfsfólksins.  Þessi óværa er jú ekki mannanna verk og þess vegna er samstaðan mikil 

og mótspyrnan lítil samanborið við áföll sem mannfólkið veldur. 

 

Niðurstöður þriðju spurningar:  Hvernig hefur þú breytt þínum stjórnunaraðferðum 

og starfsháttum vegna núverandi krísu? 

Fyrstu viðbrögð eins viðmælanda við þessari spurningu voru „skipulagðari samskipti, meira 

niðurnjörvað, og minna spontant“.   

Samskipti báru oft á góma í svörum viðmælenda við þessari spurningu.  Samskipti voru 

tíðari og jafnframt oft nákvæmari um vinnutengd efni en áður.  Fólk undirbjó sig betur, 

áður en samskipti hófust í gegnum fjarfundi eða símtöl, með því að hugsa um hvað það 

ætlaði að segja og punkta það frekar niður hjá sér fyrir fund. 

Maður tekur líka meira tillit til aðstæðna fólks sem er í heimavinnu, vill síður 

trufla það í sífellu með spurningum.  Maður verður samt var við að ef maður 

biður um eitthvað þá er það leyst einn tveir og þrír.  Það eru allir boðnir og 

búnir að hjálpa og framkvæma hlutina. 

Einnig var áberandi aukning á samskiptum um persónuleg og óvinnutengd málefni vegna 

þessara skrítnu aðstæðna í þjóðfélaginu.  

Maður þarf að sinna starfsfólkinu meira en áður, á persónulegri nótum en 

áður, og ekki endilega svo mikið vinnutengt heldur bara spjalla við fólk.  Við 

fundum reglulega með fjarfundabúnaði og það fer meiri tími en áður í spjall 

um hluti sem ekki eru vinnutengdir.  

Nánast öll samskipti fóru nú í gegnum síma eða fjarfundabúnað eins og skype, teams, 

zoom og fleira, og ef deildin samanstóð af mörgum teymum þá voru daglegu samskiptin 

mest innan teymanna sjálfra með millistjórnendum.  Deildarfundir voru kannski haldnir á 

tveggja vikna fresti á meðan teymin voru gjarnan með nokkra fundi í viku eða daglega 

fundi. 

Helmingur viðmælenda notaði oftast hljóðfundi á meðan hinn helmingurinn valdi frekar 

myndfundi vegna þess að það reyndist þeim betur að vera í mynd. 

Það er mikilvægt að þeir sem eru í heimavinnunni geti verið á fjarfundunum 

í mynd, af því að samskipti fólks fara að miklu leiti fram í gegnum 

látbragðið.  Þú nærð einhverju í gegnum málróminn en þú sérð það líka 

þegar þú ert að segja eitthvað að menn kinka kolli og þú sérð svipbrigði og 

svona.  Húmor miðlast líka miklu betur ef þú ert í mynd, það er allskonar 

nánd. 

Túlkun og samanburður við fræðilega umfjöllun 

Eftirfarandi stikkorð einkenna svör viðmælanda við þriðju spurningu: samskipti. 

Allir viðmælendur töluðu um breytinguna sem hefði orðið á samskiptum.  Það þyrfti að eiga 

meiri samskipti og einnig öðruvísi undirbúning fyrir samskipti, sem passar vel við 

ráðleggingar sérfræðinga um áherslu á samskipti í krísu (DEKRA insight, 2020). 



 
 

Samkvæmt einum viðmælanda gæti það reynst sumum stjórnendum erfitt að gefa 

óvinnutengdum atriðum eins og birtast í krísum, mikið vægi í sinni dagskrá.  Hopkinson 

bendir á að framþróun starfsmanna og uppbygging trausts innan teyma er síður en svo 

óþarfa hliðarvinna sem skera má niður í krísu.  Það er mikilvægt að sinna slíkum málum 

jafnhliða því sem sem áríðandi vinnutengd verkefni eru leyst (Bague, H., Cava, J., & 

Hopkinson, M., 2020). 

 

Niðurstöður fjórðu spurningar:  Hvernig undirbýrðu þig öðruvísi við þessar 

aðstæður? 

Hér voru viðmælendur með mörg mismunandi svör.  Einn sagði að undirbúningur væri ekki 

svo ýkja frábrugðinn því sem hann var vanur áður.  Öðrum fannst áskorun að halda öllum 

upplýstum og undirbúningur hefði því breyst að því leiti. 

Maður reynir að huga meira að upplýsingaflæði til starfsfólksins.  Það er 

einhvern veginn erfiðara að tryggja að allir sem þurfa að vera upplýstir um 

ákveðin mál séu það.  Maður er meira vakandi yfir því að missa ekki boltann 

einhversstaðar niður, og að einhverjir verði útundan.  Það er einhvernvegin 

erfiðara á þessum tímum, þegar fólk er ekki allt á sama stað. 

Þriðja fannst undirbúningur vera minni vegna þess að dagleg truflun hafði minnkað hjá 

viðkomandi, en jafnframt þyrfti að undirbúa sig öðruvísi fyrir fundi vegna þess að fólk hafði 

einnig þörf fyrir að ræða óvinnutengd málefni. 

Stutta svarið er, ég undirbý mig minna fyrir hvern vinnudag af því að maður 

hefur meira næði og það er minna áreiti á vinnustaðnum.  Einnig vegna þess 

að fjarfundir klárast oft á undan áætlun og þá hefur maður tíma til að lesa 

tölvupóst og taka símtöl sem maður hafði ekki áður. 

Undirbúningurinn er einnig öðruvísi vegna þess að á fjarfundum núna fer 

meiri tími í óvinnutengd málefni og alls konar persónulegt tal, sem er líka 

mikilvægt en bara öðruvísi mikilvægt, og fyrir það þarf maður að vera 

undirbúinn. 

Fjórði sagðist vera skipulagðari nú en áður vegna þess að hann þyrfti að undirbúa fundi og 

samskipti með formlegri hætti en hann var vanur að gera. 

Ég er kannski búinn að hugsa meira og skrifa hjá mér hvað ég vil tala um, 

hvaða atriði það eru sem ég þarf að fara yfir.  Það er eiginlega orðin 

mekanískari hugsun í kringum fund sem einhverskonar stjórntæki.  Ég hugsa 

meira um til hvers er þessi fundur, eða hvað er það sem ég vil taka fyrir 

áður en ég opna gólfið fyrir hina til að koma með sín erindi. 

Túlkun og samanburður við fræðilega umfjöllun 

Eftirfarandi stikkorð einkenna svör viðmælanda við fjórðu spurningu: skipulag; einbeiting; 

áskorun að halda öllum upplýstum; tilfinninganæmni. 

Aftur kemu hér í ljós þörfin á að horfa heildstætt á breytingarnar sem verða á daglegu 

vinnulagi starfsmanna og reyna að átta sig á sem stjórnandi hvar fínstilla þurfi samskipti 

og verklag.  Þetta eru í raun bara fínstillingar á því hvernig maður undirbýr sig öðruvísi. 

 

Niðurstöður fimmtu spurningar:  Hvernig beitirðu þér öðruvísi við þessar aðstæður? 



 
 

Allir viðmælenda nema einn voru fámálir um hvernig eða hvort þeir beittu sér öðruvísi nú 

en áður, en þó voru svörin öll tengd samskiptum á einhvern hátt.  Tveir viðmælendur 

nefndu að þeir hugsuðu meira um samskiptin við samstarfsfólk sitt. 

Maður er kannski meira hugsi með samskiptin, að tryggja að maður heyri í 

öllum reglulega, sem maður var kannski minna að hugsa um áður, því þá 

var maður alltaf að hitta fólk í vinnunni. 

Einn viðmælenda sagðist beita sér mjög afgerandi með öðrum hætti nú en áður. 

Ég delegera meira formlega og skriflega.  Ég nota IM og tölvupóstinn og 

annað og þegar ég læt frá mér beiðnir eða fyrirspurnir þá er það meira 

strúktúrerað, ég nota meira skrifuð skilaboð í gegnum póst og skype.  Besta 

leiðin til að koma hlutunum frá sér er að skrifa þá niður, og það gerir manni 

einnig auðveldara með eftirfylgni. 

Frekar en að hringja í einhvern og vita ekki hvort hann er upptekinn við að 

gera eitthvað þá sendirðu honum eitthvað sem hann getur unnið þegar 

honum hentar, þannig að ég nota miklu meira þannig samskipti. 

Túlkun og samanburður við fræðilega umfjöllun 

Eftirfarandi stikkorð einkenna svör viðmælanda við fimmtu spurningu: formlegri 

vinnutengd samskipti (skrifleg í stað munnleg); óvinnutengd samskipti. 

Það jákvæða við að eiga meira í skriflegum samskiptum en munnlegum, er að beiðnir og 

fyrirspurnir verða varanlegar og það gefur líka þeim sem skrifar tækifæri á að hugsa hlutina 

áður en þeir eru sendir til viðtakanda.  Viðtakandinn getur þá líka unnið í málinu þegar 

hann hefur tíma til.  Ég velti fyrir mér hvort fjarlægðin á milli starfsfólks og þetta með að 

skriflegum beiðnum fjölgar og munnlegum fækkar, veiti fólki almennt betra næði og geri 

það um leið mögulegt að vera skipulagðara í hugsun?  Báðir aðilar hafa þá tíma til að hugsa 

áður en þeir bregðast við. 

 

Niðurstöður sjöttu spurningar:  Nýtirðu önnur verkfæri en áður við stjórnun og 

dagleg störf? 

Eina verkfærið sem viðmælendur nefndu var fjarfundabúnaður eða netfundabúnað.  Það 

var misjafnt hvort viðkomandi notuðu myndfundi eða eingöngu hljóðfundi.  Það kom fram 

hjá tveimur viðmælendum að fjarfundir með stærri hópum væru erfiðir vegna þess hvernig 

viðbrögð fundarmanna væru falin á fundunum.  Það væri erfitt að fá „feedback“ á stórum 

fundum sem gerði það að verkum að tilfinning fyrir hópnum var lítil.  Flestir „mute-uðu“ 

sig á fundunum og því var oft bið á því að fólk tjáði sig, og oft byrjuðu fleiri en einn að tala 

í senn sem gerði þetta hálf afkáralegt.  Það var skoðun þeirra að kannski myndi þetta 

vandamál leysast með því að hafa alla í mynd því þá væri hægt að sjá hverjir ætla að fara 

að taka til máls og einnig væri þá hægt að greina svipbrigði. 

Já, við notum fjarfundabúnað út í eitt.  Við reynum að vera alltaf í 

mynd.  Mér finnst það skipta miklu máli á þessum fjarfundum. 

Fjarfundabúnaður er mikið notaður núna sem er nýtt fyrir okkur en við erum 

vön því að hafa hefðbundna fundi. Það er erfiðara að vita hver vill taka til 

máls á fjarfundum.  Það byrja kannski tveir eða þrír að tala á sama tíma og 

það verður ekki alveg eins markvisst.  Kannski er hægt að leysa það 

vandamál með því að hafa fólk í mynd en hljóðfundir eru algengari hjá okkur. 



 
 

Maður nýtir fjarfundaforrit á hverjum einasta degi núna.  Maður nýtti þetta 

helst ef maður átti fundi með einhverjum erlendis. Kosturinn við þessa 

reynslu er að maður veit núna hvað þetta býður uppá, og maður nýtir þetta 

örugglega meira í framtíðinni.  Margir hafa sagt að svona fjarfundir virki ekki 

en ég held að þetta ástand hafi sannað að þetta gengur bara mjög vel. 

Túlkun og samanburður við fræðilega umfjöllun 

Eftirfarandi stikkorð einkenna svör viðmælanda við sjöttu spurningu: fjarfundabúnaður. 

Allir töluðu um fjarfundabúnað en enginn um aðrar lausnir sem styðja við og auðvelda 

fjarvinnu teyma og samskipti.  Dæmi um slíkt er að teymi leyfi sínum stamstarfsmönnum 

að sjá dagatal hvers annars.  Þannig má t.d. liðka fyrir samskiptum og minnka truflun ef 

fólk sér hvað samstarfsmenn eru að gera hverju sinni. 

Ef til vill hafa starfsmenn almennt aðgengi að upplýsingum um sína samstarfsmenn sem 

nýtast vel þegar fólk vinnur dreift, eða að viðmælendur hafi ekki hugsað svo langt í 

lausnum þegar þeir svöruðu þessari spurningu enda snérist allt um fjarfundi á þeim 

tíma.  Það getur verið tímasparnaður og verðmæti í því fyrir teymi að vita hvort 

samstarfsfélagar eru uppteknir á fundi eða hafi bara merkt frátekinn tíma í dagatalinu fyrir 

eitthvað sem þeir þurfa að vinna í.  Þannig mætti minnka truflun á tímum sem starfsmenn 

eru raunverulega uppteknir og það gefur einnig færi á að starfsmenn skipuleggi sig betur. 

Annað tæknilegt atriði sem vert er að gefa gaum vegna fjarfunda, er að tryggja að allir 

þátttakendur hafi hágæða hljóðnema, og helst með stefnumiðað hlustunarsvið.  Það 

minnkar truflandi hljóð í nærumhverfinu og fækkar hættu á mistúlkun og endurtekningu 

vegna lélegra hljóðsamskipta.  Þetta á ekki sýst við í svona faraldri þar sem heimavinnandi 

starfsfólk er jafnvel með fjölskyldu og börn í kringum sig á fundum sem geta valdið óþarfa 

truflun.  Sumir gætu veigrað sér við að hafa hljóðnema virkan á fjarfundum vegna truflunar 

í kringum þá, en það veldur því að viðkomandi á erfiðara með að tjá sig spontant. Léleg 

hljóðgæði, ekki sýst á fjölmennum fundum, geta tafið framvindu fjarfunda og tími fólks er 

verðmætur. 

Fjarsamskipti geta falið í sér nokkra neikvæða þætti í samanburði við nærsamband, svo 

sem félagsleg tengsl fara minnkandi með tímanum, túlkun er fábrotnari vegna skorts á 

nærveru, sérstaklega ef ekki eru nýttir eiginleikar myndfunda, og misskilningur getur verið 

vegna lélegra hljóðgæða.  Til að vinna gegn þessu er í það minnsta hægt að gefa því gaum 

að stjórnendur og starfsfólk tileinki sér opinská samskipti með áherslu á hluttekningu sem 

snýst einmitt um að bæta gæði samskipta og minnka misskilning.  Um hluttekningu I, II 

og III er m.a. rætt í bókinni Samskiptafærni (Jónasson, H. I. og Ingason, H. Þ., 2012).  Ein 

forsenda hluttekningar er ágætlega lýst í grein McKinsey Insight: 

Annað mikilvægt hlutverk leiðtoga, sérstaklega við tilfinningaþrungnar 

aðstæður eins og einkenna krísur, er að ýta undir sálfræðilegt öryggi svo 

fólk geti óhindrað rætt hugmyndir, lagt fram spurningar, og viðrað áhyggjur 

án þess að óttast afleiðingar þess (D’Auria og Smet, 2020). 

 

Niðurstöður sjöundu spurningar:  Hver hefur verið helsta áskorunin eða hindrunin 

fyrir þig við þessar aðstæður? 

Það sem var sammerkt í svörum fleiri en eins viðmælanda hér, var að samskipti vegna 

smærri viðvika og verkefna væru erfiðari þegar fólk er ekki nálægt hvert öðru. 

Mér finnst erfiðara að klára svona lítil 5 mínútna verkefni sem krefjast 

aðkomu annarra af því að maður getur ekki bara kallað á fólk.  Það er stóri 



 
 

mínusinn í þessu ástandi.  Ég held að til lengri tíma þá fari þetta versnandi, 

og maður þarf að finna lausn á þessu vandamáli sérstaklega. 

Svo eru það þessi litlu verkefni sem maður fær leyst nánast á göngunum í 

vinnunni.  Það er ákveðin hindrun að þurfa að hringja í fólk til að fá lausn 

við þessum minni viðvikum. 

Félagslegi parturinn við því að vera á sama stað bar einnig á góma hjá fleirum en einum. 

Svo eru það öll þessi litlu atriði í samskiptum sem hjálpar fólki að 

tengjast.  Maður er einhvern veginn liðlegri við fólk sem maður þekkir 

vel.  Það verður erfiðara að tengjast fólki sem ekki er nálægt manni og góð 

tengsl geta jafnvel fjarað út.  Fjarlægðin gæti ógnað þessu og jafnvel komið 

niður á hjálpsemi fólks. 

Svo þarf að passa uppá að missa ekki félagslegu tenginguna ef maður vinnur 

lengi í fjarvinnu.  Þetta snýst mikið um þennan félagslega þátt. 

Einn viðmælenda nefndi eigin sannfæringu sem erfitt hefði væri að snúa í byrjun.  Hann 

hafði ekki trú á því að hann gæti stjórnað sínu sviði með sömu afköstum ef flestir 

starfsmanna hans væru vinnandi heima.  Það kom honum síðan á óvart hversu vel það 

gékk. 

Áskorunin var í byrjun að átta sig á þessu nýja umh verfi, mér fannst það 

erfiðast fyrst, síðan hefur reynslan kennt mér að sjá jákvæðu áhrifin af 

þessu.  Ég var mjög vantrúaður á að ég gæti haldið uppi afköstum á mínu 

sviði við þessar aðstæður, streittist soldið á móti þegar var verið að gera 

mér að senda allt liðið heim, en þetta hefur gengið miklu betur en ég átti 

von á. 

Stærsta áskorunin var í rauninni tregðan til þess að bregðast við í upphafi 

sem að maður síðan neyddist til að gera en það hefur algerlega snúist í það, 

að það sem ég sá sem vandamál í upphafi sé ég sem tækifæri í dag. 

Túlkun og samanburður við fræðilega umfjöllun 

Eftirfarandi stikkorð einkenna svör viðmælanda við sjöundu spurningu: samskipti vegna 

smáverkefna; félagsleg tengsl; sannfæring; sveigjanleiki; viðhorfsbreyting. 

Það er ljóst að það þarf að huga öðruvísi að framkvæmd og samskiptum vegna 

smáverkefna og viðvika þegar fólk vinnur ekki nálægt hvert öðru.  Gott er að vera 

meðvitaður um að það getur verið erfiðara að viðhalda nánum samböndum og þar með að 

fá aðstoð vegna smá viðvika þegar fólk er ekki á sama stað. 

Einnig er áhugavert að velta fyrir sér í sambandi við svar eins viðmælanda um sannfæringu 

hans og mikilvæga ákvörðun sem þurfti að taka, hvort ákvarðanir sem byggi á samtali 

margra séu til þess fallnar að vera betri eða verri en ef ákvörðun er tekin af einum 

aðila.  Þrátt fyrir að hið gagnstæða geti einnig verið rétt, þá er margt sem „bendir til þess 

að hópur upplýstra einstaklinga hafi almennt séð betri möguleika á að taka góða ákvörðun 

en einstaklingur sem er einn og óstuddur“ (Jónasson, H. I. og Ingason, H. Þ., 2012, bls. 

167).  Í því sambandi má vísa í orð Hopkinson um tilhneigingu stjórnenda til að miðstýra í 

krísu: 

Freisnin hjá stjórnendum í krísuástandi er að setja sjálfan sig í miðpunkt 

allra aðgerða.  Það er skiljanlegt að þeir vilji tryggja að allt sé undir stjórn, 

jafnvel þó hið gagnstæða sé einmitt það sem þarf í krísu (Bague, H., Cava, 

J., & Hopkinson, M., 2020). 



 
 

 

Niðurstöður áttundu spurningar:  Hver eru helstu tækifærin sem þú sérð fyrir þig og 

þitt svið sem þetta ástand dregur fram, og hver heldurðu að varanlegu áhrifin 

muni verða? 

Allir viðmælenda nefndu tækifærin sem felast í fjarvinnu, s.s. tækifæri til að taka þátt í 

fundum erlendis með fjarfundabúnaði, það gæti fækka ferðalögum sem eru tímafrek og 

kostnaðarsöm.  Nú væri þetta mögulegt vegna þess hve notkun fjarfundabúnaðar er orðin 

almenn og öllum þekkt.  Þetta gæti sparað bæði tíma og kostnað. Einnig var viðmælendum 

tíðrætt um möguleikann fyrir starfsfólk á að vinna að hluta til heima, og að því fylgdu 

margir kostir.  Eina neikvæða við heimavinnuna sem viðmælendur nefndu var að félagsleg 

tengsl gætu rofnað ef starfsfólk er lengi í burtu frá samstarfsfélögum sínum. 

Ég sé fyrst og fremst tækifæri í sveigjanlegri vinnutíma í framtíðinni.  Okkur 

var hent útí þetta og sjáum að það eru ákveðnir kostir sem felast í svona 

sveigjanleika.  Það getur líka verið fjárhagslegur sparnaður fyrir fyrirtæki 

sem bjóða upp á fjarvinnu, og jafnvel fyrir starfsfólkið líka. 

Tækifærin hljóta að vera þau að nýta t.d. svona fjarfundabúnað í meira 

mæli.  Við förum t.d. töluvert á fundi erlendis, og þó svo að ekkert komi í 

veg fyrir svona persónuleg samskipti, þá sé ég fyrir mér að svona 

fundabúnaður verði notaður meira, hann er búinn að sanna sig. Og ég held 

að starfsfólk geti farið að vinna meira heima að hluta til, það getur í 

ákveðnum aðstæðum einbeitt sér betur heima.  Þetta er bara win-win, sjáðu 

umferðavandann til dæmis, fólk situr kannski bara í umferð í hálftíma, ég sé 

bara ákveðin tækifæri í þessu. 

Þrátt fyrir annmarkana þá er það fjarfundabúnaðurinn sem er tækifærið í 

þessu.  Ég sé fyrir mér að fjarfundabúnaður verði nýttur meira í framtíðinni 

bæði fyrir fundi og ráðstefnur, en samt í bland við hefðbundna fundi. Og svo 

einnig að starfsmenn geti unnið að hluta til að heiman. Nú er fólk búið að fá 

þjálfun í að vinna heima.  Nú kann það að vinna að heiman.  Það getur 

hentað í mörgum tilfellum.  Það getur t.d. sparað ferðir til og frá vinnu, 

bílastæðavandamál, minnkað spennu og fleira. 

Einn viðmælanda upplifði meira sjálfstæði hjá sínum teymum vegna þess að stjórnandinn 

var nú lengra í burtu frá sínum starfsmönnum og því ekki hægt að nálgast hann á eins 

auðveldan hátt með því bara að „droppa við“ á skrifstofunni til að bera undir hann hitt og 

þetta.  Þannig hafi þetta haft þau áhrif að starfsfólk virtist sjálfstæðara í ákvarðanatöku. 

Fólk þarf að vera meira sjálfbjarga við svona aðstæður.  Það er jákvætt að 

fólk vinni sjálfstætt og að það treysti sér til að taka ákvarðanir.  Þú hóar ekki 

bara í yfirmanninn til að taka ákvörðun, það þarf oft bara að taka 

ákvörðun.  Mér finnst það jákvætt en það þarf náttúrulega að ríkja traust og 

vera skýr ábyrgð.  Maður þarf líka að taka mistökum sem lærdómstækifæri 

til að ýta undir þetta. 

Þá varð viðmælendum einnig tíðrætt um að sveigjanlegri vinnutími geri kröfu um vandaðra 

vinnubókhald í stað viðveruskráningar og stjórnendur myndu horfa meira á verkefnin og 

að vinnuumhverfið yrði meira verkefnamiðað í stað þess að horfa svona stíft á viðverutíma 

starfsmanna. 

Sum svið eru enn að nota stimpilklukku.  Ég held að áherslan á 

stimpilklukkuna gæti minnkað. 



 
 

Ég held að þetta muni valda vatnaskilum í vinnuumhverfinu til hins betra.  Ég 

held að menn hafi vaknað upp, í rauninni þurft að kynna sér lausnir sem 

augljóslega geta bætt bæði vinnuumhverfið, sveigjanleika, framlegð, 

framleiðni vinnuaflsins og aukið vinnugleði starfsfólks, og líka bætt 

samþættingu vinnu og einkalífs. 

Ef stjórnendur setja meiri vigt á verkefnin en minni á fasta viðveru 9-5 þá 

muni það leiða til góðs og vera hvati fyrir starfsfólkið að vinna öðruvísi að 

verkefnum, og klára verkin í stað þess að vera sífellt að hugsa um tímann, 

hvenær vinnudegi ljúki. 

Á opinberum vinnustöðum og í einkafyrirtækjum hefur stimpilklukkan lengi 

verið í lykilhlutverki sem einhverskonar aðhaldstæki á vinnuframlag, það 

mun örugglega breytast.  En það mun líklega gera það að verkum að við 

munum þurfa að taka upp vandaðra vinnubókhald, sem mun líka skila því 

að við fáum betri innsýn í það hvernig við erum að ráðstafa þeim resorsum 

sem við höfum, til að skila þeim verkefnum sem okkur eru falin. 

Ég held að við munum sjá í framtíðinni að starfsfólk mun verða dæmt af 

verkum sínum og að hugtak eins og vinnutími verði hjá mjög mörgum miklu 

sveigjanlegri, og það verði miklu meiri áhersla á output heldur en viðveru, 

og það sé varanleg breyting. 

Túlkun og samanburður við fræðilega umfjöllun 

Eftirfarandi stikkorð einkenna svör viðmælanda við áttundu spurningu:  sveigjanlegur 

vinnutími; fjárhagslegur sparnaður; sjálfstæði teyma; fækkun vinnuferða erlendis; 

samþætting vinnu og einkalífs; meiri verkefnahugsun; vandaðra verkbókhald. 

Í tengslum við það sem einn viðmælanda nefndi um aukið sjálfstæði teyma, talar 

Hopkinson um ákvarðanatöku í teymum í stað miðstýringar sem mikilvægt tækifæri til að 

finna nýjar leiðir við að leysa verkefni (Bague, H., Cava, J., & Hopkinson, M., 2020).  Það 

að virkja starfsfólk til meiri ábyrgðar býður uppá tækifæri að storka ríkjandi aðferðum og 

vinnulagi, sem getur verið nauðsynlegt til að vera undirbúinn fyrir nýjan veruleika þegar 

faraldur er yfir staðinn.  Það er einmitt hugvit og útsjónarsemi sem getur skilið að fyrirtæki 

sem falla og þau sem halda áfram rekstri eftir krísu.  Til að auka líkur á að fyrirtæki lifi af 

krísur er óvitlaust að virkja frekar hugvit fleiri en færri á meðan á krísu stendur.  Þar kemur 

teymisvinna sér vel. 

Ráðgjafar DEKRA taka í sama streng og nefndu að mikilvægt væri að halda fólki uppteknu 

og virkja þekkingarbrunn starfsfólksins (DEKRA insight, 2020).  Það að hafa tilgang hefur 

einnig jákvæð áhrif gegn kvíða og vanmætti sem er neikvæður fylgikvilli krísu. 

 
5. NIÐURLAG 

Það er ánægjulegt að fimmtíu prósent viðmælenda nefnir að viðveruskráning starfsmanna 

muni í framtíðinni fá minna vægi með tilkomu betri verkefnaskráningar og ítarlegri 

skráningar við framvindu verkefna.  Þetta gefur tilefni til bjartsýni um aukna fagmennsku 

því verkefnastjórnun snýst um fagmennsku.  Það eru ótal kostir að vinna eftir skipulagi 

verkefnastjórnunar í samanburði við að gera það ekki.  Það er bæði til þess fallið að auka 

gæði ferla á meðan á framkvæmd verka stendur og einnig útkomu og afurðir verka sem 

unnin eru.  Verkefnastjórnun hefur skíra samlegð við krísustjórnun eins og lesa má úr 

tilvitnun í bókinni Skipulagsfærni.  Tækifæri til hagræðingar eru jú einnig mikilvægur hluti 

þess að koma rekstrarhæfur út úr krísu.  Ef skipt er út orðinu „verkefni“ fyrir orðið „krísu“ 

í tilvitnun úr bókinni hér fyrir neðan, sést hvernig verkefnastjórnun, þar með talið 

óvissustjórnun, er nátengd þessu ástandi sem við erum að upplifa með Covid-19: 



 
 

Í hröðu viðskiptaumhverfi samtímans er óvissan mikil, áhætta og tækifæri 

eru daglegt brauð.  Dagleg stjórnun verkefnis [eða „krísu“, innskot höfundar] 

gengur ekki sýst út á að sjá vandamál fyrir og bregðast við þeim áður en 

þau valda erfiðleikum – jafnframt að koma auga á tækifæri til hagræðingar 

og sparnarðar og nýta þau (Ingason, H. Þ. og Jónasson, H. I., 2012, bls. 

213). 

Það væri áhugavert framtíðar rannsóknarefni að skoða hver raunveruleg áhrif núverandi 

faraldurs munu verða á fyrirkomulag vinnu almennt í framtíðinni.  Mun fjarvinna verða 

augljósari valkostur hjá fyrirtækjum?  Mun framlag og árangur skipta meira máli en 

viðvera?  Mun jarðvegur fyrir vandaða verkefnastjórnun verða frjórri eftir þessa skrítnu 

krísu?  Erum við líkari maurum en öpum í hátterni þegar kemur að skipulagi vinnutíma og 

verklags?  Þetta eru allt áhugaverðar spurningar sem hægt verður að skoða þegar frá líður. 
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