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Útdráttur  
 

Skrifstofustarfsfólk flugfélagsins Icelandair fór í fjarvinnu í kjölfar Covid-19 heimsfaraldursins 

árið 2020. Markmið rannsóknarinnar var að skoða fjarvinnu út frá tveimur 

rannsóknarspurningum, hvaða áhrif hefur fjarvinna á starfsánægju hjá starfsfólki og hvaða áhrif 

hefur fjarvinna á líðan starfsfólks. Blönduð aðferð var notuð í rannsókninni þar sem megindleg 

spurningakönnun var lögð fyrir skrifstofustarfsfólk fyrirtækisins og eigindleg hálfopin viðtöl 

(e. semi-structured interviews) tekin við sex stjórnendur og millistjórnendur innan fyrirtækisins 

sem voru með mannaforráð. Þar voru kannaðir þeir þættir sem hafa haft áhrif á starfsánægju og 

líðan í fyrri rannsóknum. Áhrif fjarvinnu á starfsánægju var mismunandi á milli hópa, hún jókst 

hjá hluta starfsfólks og minnkaði hjá öðrum. Þeir sem voru með minnsta jafnvægið á milli vinnu 

og einkalífs upplifðu minni starfsánægju.  Flestir stjórnendur töldu að fjarvinna hefði neikvæð 

áhrif á líðan starfsfólks. Fyrirtækið gekk í gegnum mikla óvissutíma samhliða því að 

heimsfaraldur Covid-19 hafði mikil áhrif á samfélög um heim allan. Mikið var um 

hópuppsagnir í fyrirtækinu samhliða því að fólk var í fjarvinnu. Það getur einnig haft áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar.  

 

Hugtök: Fjarvinna, starfsánægja, líðan,  
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Abstract 
 

Office employees from the airline operator Icelandair teleworked following the Covid-19 

pandemic in the year 2020. This research aimed to look at the effect of telework on job 

satisfaction and well-being. A mixed method was used as a quantitative questionnaire for office 

employees at Icelandair and qualitative semi-structured interviews took place with managers 

within the company. Factors that have in previous research affected job satisfaction and well-

being were explored with those methods. Employees with the least work-life balance had lower 

job satisfaction. Most managers thought that telework affected the well-being of their 

employees negatively. The company was going through a rough patch caused by the Covid-19 

pandemic, which affects societies worldwide. Collective redundancies repeatedly happened 

during the first half of the year. Those factors could also affect the findings of this research. 

 

Concepts: Telework, job satisfaction, well-being 
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1. Inngangur  
 
Hugtakið fjarvinna (e.telework) kom til sögunnar á 8.áratugnum þegar Jack Niles hannaði 

samskiptakerfi (e.communication system) fyrir NASA og bandaríska flugherinn. Hann setti 

saman hóp starfsfólks í kjölfarið, sem vann í fjarvinnu út frá þessu samskiptakerfi (Chiru, 2017). 

Skömmu síðar, árið 1979, birti Franck Schiff grein í tímaritinu Washington Post sem fjallaði 

um ef starfsfólk ynni heima hjá sér myndi það draga stórlega úr eldsneytisneyslu en þetta 

stuðlaði að því að koma hugtakinu fjarvinnu enn frekar á kortið (Chiru, 2017). Samkvæmt PGI 

Global Telework Survey var fjarvinna sífellt vinsælla vinnufyrirkomulag um heim allan árið 

2015 (Chiru, 2017). 

Starfsfólk í fjarvinnu tilheyrir skipulagsheild en framkvæmir ekki vinnuna innan veggja 

vinnustaðarins. Fyrirkomulag fjarvinnu getur verið misjafnt eftir vinnustöðum og er starfsfólk 

í vinnu frá vinnustaðnum að hluta til eða það getur verið í fullu starfi. Þetta starfsfólk er með 

vel skilgreind verkefni sem það sinnir í fjarvinnu og er það hlutverk stjórnandans að veita þeim 

aðhald líkt og þau væru á vinnustaðnum (Nijp og fl., 2016). Starfsfólk í fjarvinnu vinnur með 

samstarfsfólki og á samskipti við það með aðstoð tölvutækninnar (Bentley og fl., 2016). 

 

1.1. Fjarvinna vegna Covid 
Í marsmánuði 2020 byrjaði Covid-19 heimsfaraldurinn að hafa víðtæk áhrif á íslenskt samfélag 

með tilheyrandi samkomubanni og öðrum sóttvarnarráðstöfunum. Viðbrögð stjórnvalda við 

faraldrinum fólu  m.a. í sér kröfur um fjöldatakmarkanir í rými og reglu um tveggja metra bil 

milli einstaklinga sem höfðu mikil takmarkandi áhrif á vinnustaði. Mörg fyrirtæki buðu því 

starfsfólki sínu að vera í fjarvinnu heima fyrir. Þetta fyrirkomulag var notað í fyrirtækjum og 

stofnunum um allan heim til að bregðast við ástandinu. Það að svona stórir hópar af vinnuafli 

hafi verið sendir heim í fjarvinnu á sér enga hliðstæðu í nútímanum og hafði mikil áhrif á 

atvinnulífið um heim allan. Þekking á fjarvinnu og fyrri rannsóknir sem hafa rannsakað líðan 

og starfsánægju hjá starfsfólki, byggja ekki á þeim aðstæðum sem sköpuðust þarna. Að þessu 

sinni var fólk sent í fjarvinnu vegna heimsfaraldurs sem hafði áhrif á vinnufyrirkomulag flest 

allra vinnustaða um heim allan.     

1.2. Icelandair 
Íslenska flugfélagið Icelandair var stofnað árið 1937 og var með um það bil 3.500 starfsmenn í 

vinnu í upphafi árs 2020. Innan Icelandair eru starfshópar sem sinna mjög ólíkum störfum. Þar 

má nefna flugvirkja, flugmenn, flugfreyjur og þjóna, starfsfólk í flugvallarafgreiðslu og 
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skrifstofufólk sem sinnir fjölbreyttum störfum sem snýr að rekstri flugfélagsins. Því er 

starfsmannahópur Icelandair mjög fjölbreyttur og starfsfólk með ólíkan bakgrunn og menntun.  

Mikið af skrifstofustarfsfólki var beðið um að vinna heima með mismunandi útfærslum 

þegar sóttvarnaraðgerðir voru settar á í samfélaginu. Frá lok aprílmánaðar var mikið um 

uppsagnir innan fyrirtækisins vegna gjörbreyttra aðstæðna í flugrekstri og mikils tekjutaps. 

Mörgum löndum var lokað og flugumferð var í algjöru lágmarki mest allt árið 2020. Starfsfólk 

hefur því upplifað mikla óvissu um starfsöryggi sitt á þessu tímabili þar sem gripið var til 

hópuppsagna og fjöldi starfsfólks fór niður í tæplega 2.000 manns. Til að bjarga rekstrinum var 

staðið að hlutafjárútboði á árinu. Mikil óvissa var í vinnuumhverfinu þangað til það var 

yfirstaðið á haustmánuðum 2020. Starfsemi fyrirtækisins hefur gjörbreyst á mjög skömmum 

tíma og hafa verkefni breyst hjá stórum hluta starfshópsins. Flugferðir Icelandair voru um það 

bil 20 til 30 á degi hverjum en hafa verið ein til tvær á dag frá miðjum ágúst til desember 2020. 

Hertari reglur voru settar á landamærum til að stöðvar útbreiðslu Covid  sem hafði þau áhrif að 

ferðamannastraumur til landsins nánast stöðvaðist.   

Fram að þessu var skrifstofustarfsfólk hjá fyrirtækinu vant því að vinna í opnu 

skrifstofurými þar sem margir einstaklingar deildu rýminu. Fjarvinna var ekki algeng í 

fyrirtækinu og starfsfólk nýtti sér hana einungis í undantekningartilfellum. Fjarvinna var því 

ekki áberandi þáttur í vinnustaðamenningu Icelandair. Þar sem þurfti að bregðast við þessum 

breyttu aðstæðum með skömmum fyrirvara höfðu yfirmenn ekki vel útfærðar og 

þaulskipulagðar áætlanir hvernig ætti að hrinda þessu breytta skipulagi í framkvæmd.  

 

1.3. Markmið og rannsóknarspurningar 
Frá því að fyrirtæki þurftu að grípa til þess ráðs að senda starfsfólk sitt í fjarvinnu vegna Covid-

19, fjölluðu fjölmiðlar mikið um að mögulega gæti fjarvinna verið framtíðarlausn fyrir 

fyrirtæki. Húsnæðiskostnaður sparaðist og því var haldið á lofti að framleiðni starfsfólks ykist 

í fjarvinnu. Þessi nálgun vakti rannsakanda til umhugsunar þar sem hún var sjálf búin vera í 

fjarvinnu og fannst umræðan heldur einsleit; að það þyrfti að meta þetta vinnuskipulag með 

heildrænum hætti út frá starfsfólkinu sjálfu. Það sem virtist gleymast í umræðunni var hvaða 

áhrif fjarvinna hefur á líðan og starfsánægju hjá starfsfólki. Ef fyrirtæki ætla sér að vera 

eftirsóknarverður starfsvettvangur í framtíðinni er mikilvægt að þau skoði þá þætti sem stuðla 

að starfsánægju starfsfólks og vellíðan í því vinnufyrirkomulagi sem unnið er eftir.  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða upplifun skrifstofustarfsfólks Icelandair af 

fjarvinnu og áhrif þessa fyrirkomulags á líðan þess og starfsánægju. Þessi rannsókn mun beina 

sjónum að þessum þætti hjá skrifstofustarfsfólki Icelandair í fjarvinnu. Blönduð aðferð var 
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notuð í rannsókninni þar sem megindleg spurningakönnun var lögð fyrir skrifstofustarfsfólk og 

eigindleg hálf-opin viðtöl tekin við stjórnendur til að fá betri innsýn í niðurstöður 

spurningalistans. Rannsakandi taldi niðurstöður hálf-opnu viðtalanna geta mögulega skýrt 

frekar þætti sem höfðu áhrif á líðan og starfsánægju starfsfólks. Þær rannsóknarspurningar sem 

er leitast eftir að svara eru:  

Hvaða áhrif hefur fjarvinna á starfsánægju hjá starfsfólki.  

Hvaða áhrif hefur fjarvinna á líðan starfsfólks. 

1.4. Uppbygging ritgerðar 
Markmið þessarar rannsóknar er að kanna áhrif fjarvinnu á andlega líðan og starfsánægju 

skrifstofustarfsfólks flugfélagsins Icelandair á Covid tímum. Farið verður yfir rannsóknir sem 

áður hafa verið gerðar um efnið í fræðayfirliti og þær nýttar við gerð mælitækja í rannsókninni. 

Rannsóknaraðferðin er síðan útlistuð í aðferðarkafla þar sem val á þátttakendum verður lýst. 

Einnig framkvæmd viðtala við stjórnendur hjá Icelandair og spurningalisti sem var lagður fyrir 

skrifstofustarfsfólk. Farið verður yfir niðurstöður í niðurstöðukafla ritgerðarinnar þar sem 

kemur meðal annars fram að margir þátttakendur upplifðu félagslega einangrun meðan á 

fjarvinnu stóð og stór hluti starfsfólks upplifði að fjarvinna hefði einhver áhrif á starfsánægju. 

Flestir stjórnendur sögðust einnig hafa breytt viðhorfum sínum gagnvart fjarvinnu. Í 

framhaldinu verða niðurstöður ræddar í umræðukafla, þær mátaðar við rannsóknarspurningar 

og fyrri rannsóknir. Í síðasta kafla ritgerðarinnar, samantekt, verður rannsóknin tekin saman og 

farið yfir helstu atriði sem hafa komið fram.  
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2. Fræðiyfirlit

2.1.  Umgjörð fjarvinnu 
Almennt er fjarvinna (e.telework) skilgreind sem vinnufyrirkomulag þar sem starfsfólk er ekki 

staðsett á vinnustað á meðan vinnu stendur. Sameiginleg langtímamarkmið skipulagsheildar 

tengja starfsfólk saman. Það vinnur saman og á samskipti sín á milli með aðstoð 

upplýsingatækninnar (e.information technology) (Ahuja og Carley, 1999). Samkvæmt Di 

Martino og Wirth (1990) er fjarvinna sveiganlegt vinnufyrirkomulag þar sem starfsfólk vinnur 

fjarri skrifstofu eða vinnustað skipulagsheildarinnar og hittir ekki samstarfsfólk í persónu en 

hefur kost á því að eiga samskipti við vinnufélaga með upplýsingatækni (Bentley og fl., 2016). 

Annað skylt vinnufyrirkomulag er stafræn vinna (e.virtual work) sem einnig tengist hugtakinu 

um stafræn teymi. Í slíku vinnufyrirkomulagi er starfsfólk staðsett um allan heim á mismunandi 

tímabeltum og í mismunandi menningarheimum (Hall, 2005). Hindranirnar sem þessi teymi 

standa frammi fyrir eru heldur eru fleiri en þær sem teymi í fjarvinnu kljást við. Eins og að 

vinna þvert á tímabelti, menningarmun og landfræðilega staðsetningu (Maznevski og Chudoba, 

2000). 

Nær allan 9. áratuginn og fyrri part 10. áratugarins var fjarvinna (e.telework) í raun bara 

hugmynd úr bók Alvin Toffler sem kom út í upphafi 9.áratugnum, The Third Wave, þar sem 

hann talar um hugtakið „electronic cottage“. Fjarvinna hafði heillað bæði stjórnendur og 

starfsfólk sem lausn við löngum ferðalögum á milli heimilis og vinnu í mikilli umferð, 

þvingaðri setu í vinnubásum í skrifstofuhúsnæði og ósveigjanlegum vinnudögum (Raghuram 

og fl., 2001). Sum fyrirtæki gerðu tilraunir með þetta vinnufyrirkomulag á þeim tíma með því 

að leyfa útvöldum starfsmönnum að vinna í fjarvinnu að hluta til. Á sama tíma voru fræðimenn 

og ráðgjafar að geta sér til um bæði félagslega og rekstrarlega áhættu af slíku 

vinnufyrirkomulagi (Shamir og Salomon, 1985). Það var ekki fyrr en um aldamótin 2000 sem 

starfsfólk fór að vinna í fjarvinnu í einhverju magni þar sem fólk var að vinna að heiman, í 

bílnum, á hótelum eða annarstaðar en í höfuðstöðvum fyrirtækisins (Raghuram og fl., 2001). 

Samkvæmt rannsókn International Telework Association and Council voru 10% af vinnuafli í 

Bandaríkjunum í fjarvinnu árið 1999 (Raghuram og fl., 2001).  

Þróun í upplýsinga- og samskiptatækni hefur verið ör frá árinu 1999 og hefur haft mikil 

áhrif á hvernig fólk stundar sína vinnu (Vuori og fl., 2019). Samkvæmt Baane og fl. (2011) hafa 

fyrirtæki lagt upp með sveigjanlegra vinnufyrirkomulag þar sem starfsfólk fær tækifæri til að 

aðlaga vinnu að skyldum í einkalífi til að viðhalda hárri framleiðni (e.productivity). Með þessu 

fyrirkomulagi styðja fyrirtækin við starfsfólkið. Þetta hefur verið kallað NWW eða „New Ways 
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of Working“ (Kotera og Vione, 2020). Starfsfólk nýtir tölvutæknina við vinnu og til að eiga 

samskipti við samstarfsfólk. Vel skilgreind markmið frá stjórnendum þurfa að vera til staðar til 

þess að þessi vinnuaðferð gangi upp (Nijp og fl., 2016). Bæði umgjörð og tenging við annað 

starfsfólk hefur áhrif á aðlögun starfsfólks  í fjarvinnu. Þeir þættir sem hafa mestu áhrifin á að 

starfsfólk aðlagist fjarvinnu fyrirkomulaginu eru geta til þess að vinna sjálfstætt, gagnsæ viðmið 

um vinnuframlag, traust og tenging við skipulagsheildina. Aldur, kyn og fyrri reynsla af 

fjarvinnu skiptir einnig máli (Raghuram og fl., 2001).  

2.2. Valkvæð fjarvinna 
Þegar starfsfólk er í fjarvinnu og vinnur heima, þá reynir meira á að halda jafnvægi á milli vinnu 

og einkalífs. Sjálfviljug fjarvinna (e.voluntary) snýr að því þegar starfsfólk velur sjálft þetta 

vinnufyrirkomulag en ekki fyrirtækið. Fólk velur þá fjarvinnu út frá sínum þörfum. Ýmsar 

ástæður geta verið fyrir því að fólk kjósi fjarvinnu, t.d. sleppa við umferðarteppur, geta stundað 

líkamsrækt um miðjan dag og þurfa ekki að klæða sig upp fyrir vinnu. Þetta geta allt verið 

ástæður fyrir því að velja fjarvinnu. Fólk getur einnig stýrt hvaða verkefnum það kýs að vinna 

í fjarvinnu og hver eru unnin á vinnustaðnum, innan ákveðins ramma (Lapierre og fl., 2016).  

Taka verður tillit til hvort að starfsfólk sé í fjarvinnu að eigin ósk eða ekki. Sú staðreynd hefur 

oft ekki verið tekið til greina í fyrri rannsóknum (Mahler, 2012). Þegar starfsfólk vinnur í 

fjarvinnu meira en því þykir ákjósanlegt og það er skyldað til að fara í fjarvinnu, þá telst hún 

ekki vera sjálfviljug (e. involuntarily) (Lapierre et al., 2016). Starfsfólk er þá látið vinna í 

fjarvinnu án tillits til óska þess.  

Munur er á því hvort fólk velji sjálft að vinna í fjarvinnu að hluta til eða öllu leyti, eða 

ef hún er ekki valkvæð. Þegar fólk velur sjálft að vinna í fjarvinnu þá nær það að halda betra 

jafnvægi í milli vinnu og einkalífsins. Fyrir fólk sem er með mikla sjálfsgetu (e.self-efficacy) til 

að halda þessu jafnvægi hefur fjarvinna lítil áhrif á það. Einstaklingar ná þá að skipuleggja sig 

og vinna eftir því. Aftur á móti ef fólk er með lita sjálfsgetu þá getur fjarvinna farið að hafa 

mikil neikvæð áhrif á jafnvægið milli einkalífs og vinnu. Fólki getur þá reynst erfitt að klára 

bæði verkefni sem snúa að vinnunni á tilskyldum tíma og einnig að sinna kröfum einkalífsins 

(Lapierre og fl., 2016)  

Nokkrar rannsóknir fjalla um þátt stjórnenda í að skapa og viðhalda vinnugleði og 

skilvirkni starfsfólks í fjarvinnu. Hlutverk stjórnanda starfsfólks í fjarvinnu þarf að vera skýrt. 

Hann þarf að axla þá ábyrgð sem honum er falin sem stjórnanda og stýra starfshópnum úr 

fjarlægð (Wiesenfeld og fl., 1999). Það er ekki nóg að láta starfsfólk hafa fartölvur og senda 

það burtu frá vinnustaðnum í fjarvinnu. Fyrirtæki geta gert þau mistök að draga þá ályktun að 
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það sé einungis fríðindi fyrir starfsfólk að vera í sjálfviljugri fjarvinnu. Þegar það gerist þá 

gleymist að fylgja því eftir hvernig starfsfólk upplifir sig sem hluta af skipulagsheildinni og 

hvernig það tengjast öðru starfsfólki í fyrirtækinu (Raghuram og fl., 2001). Mikilvægt er að 

þjálfa starfsfólk í notkun á tækjabúnaði, beita tímastjórnun og setja sér mörk á milli vinnu og 

einkalífs áður en það fer í fjarvinnu (Greer og Payne, 2014). Það er rétt að benda á að áhrif 

Covid-19 hafi neytt mismunandi geira atvinnulífsins að setja starfsfólk í fjarvinnu án 

undirbúnings og skipulagðar framkvæmdar á henni. Það þarf að skoða hvaða áhrif það mun 

hafa í framhaldinu (Kotera og Vione, 2020). 

2.3. Magn fjarvinnu 
Margar rannsóknir hafa lagt áherslu á að mæla áhrif fjarvinnu á starfsfólk út frá því að það sé í 

fjarvinnu alla virka daga vikunnar. Það á við hluta af starfsfólki í fjarvinnu en alls ekki allt. 

Taka þarf tillit til þessa þegar rannsóknir eru gerðar og áhrif mæld. Ramsower benti á þetta 

1985 en ekki hafa allar rannsóknir tekið mið af því (Bailey og Kurland, 2002). Þættir eins og 

félagsleg einangrun, starfsmat, tryggð við fyrirtækið, vandamál gagnvart stjórnanda eiga ekki 

við þá sem vinna heima hluta vinnutímans eins og margar rannsóknir hafa gert ráð fyrir (Bailey 

og Kurland, 2002). 

Bélanger (1999) komst að því að starfsfólk sem vinnur í fjarvinnu að hluta til stendur 

ekki fyrir utan félagsnet skrifstofunnar og hefur fjarvinna mun minni áhrif á það starfsfólk 

heldur en það sem er í fjarvinnu alla daga vikunnar (Bailey og Kurland, 2002). Það starfsfólk 

sem er í fjarvinnu að hluta til, verður ekki ósýnilegt á vinnustaðnum, missir ekki af 

kjaftasögunum og verður ekki félagslega einangrað (Bailey og Kurland, 2002).  

2.4. Samband stjórnenda og starfsfólks 
Samband milli starfsfólks og stjórnenda spilar stórt hlutverk þegar kemur að starfsánægju. LMX 

(e.Leader member exchange) kenningin snýr að gagnvirku sambandi og samstarfi á milli 

leiðtoga og fylgjenda sinna, þar sem betra samband leiðir til betri viðhorfa, hvatningar og 

frammistöðu starfsmanna. Stjórnandi nýtir tækifæri til að sýna starfsmanni stuðning og leiðsögn 

í starfi (Graen og fl., 1986). Samkvæmt kenningunni er starfsfólk reiðubúið að leggja meira á 

sig heldur en starfslýsing segir til um og leitast eftir að nota skapandi leiðir til að ná markmiðum 

starfshópsins í heild. Stjórnandinn launar starfsfólki sínu fyrir auka framlagið af þeirra hálfu 

með því að gefa þeim meiri ábyrgð og fleiri tækifæri til starfsþróunar. Stjórnandi gefur einnig 

þeim sem eru í hans nánasta teymi meiri tíma og stuðning heldur en þeim sem eru fyrir utan 
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það teymi (Northouse, 2018). Þegar leiðtogi á gott og náið samband við fylgjendur sína í 

fyrirtækinu eru meiri líkur á að markmiðum einstaklinganna, leiðtogans og fyrirtækisins í heild 

sinni verði náð. Einnig ættu leiðtogar að horfa ekki einungis til sinnar deildar þegar stofna á til 

góðra tengsla heldur einnig fylgjenda í öðrum deildum fyrirtækisins (Northouse, 2018).  

Fjarvinna í eðli sínu getur búið til fjarlægð milli starfsfólks og stjórnanda (Sweeney og 

fl., 2012; Wiesenfeld og fl., 1999). Traust á milli stjórnenda og starfsfólks gegnir mikilvægu 

hlutverki í aðlögun starfsfólks í fjarvinnu. Traust hefur síðan meira vægi eftir því sem starfsfólk 

öðlast meiri reynslu í því vinnufyrirkomulagi (Raghuram og fl., 2001).  

Til að byggja upp traust á milli starfsfólks í fjarvinnu þurfa stjórnendur að vinna að 

góðum samskiptum við starfsmenn sem hluta af vinnufyrirkomulaginu. Stjórnandi verður að 

stuðla að slíkum samskiptum með aðstoð fjarbúnaðar og sýna einlægan áhuga á verkefnum sem 

starfsfólk er að sinna (Jarvenpaa og Leidner, 1998). Fjarvinna getur flækt vinnufyrirkomulag á 

vinnustöðum með því að hafa áhrif á samskipti og samvinnu. Samskipti verða meira krefjandi 

þrátt fyrir að starfsfólk hafi nægar upplýsingar og góða samskiptatækni til að miðla þeim 

(Mahler, 2012).  

Samband stjórnanda og starfsfólks hefur áhrif á starfshollustu (e.organizational 

commitment), starfsánægju og frammistöðu í starfi og er í hlutfalli við umfang fjarvinnu. 

Rannsóknir benda til þess að eftir því sem umfangið á fjarvinnu eykst, því mikilvægara verði 

sambandið á milli stjórnenda og starfsfólks til þess að hafa jákvæð áhrif á þessa þrjá þætti. Ef 

sambandið var ekki sterkt þá upplifði starfsfólk minni starfsánægju, mældist með minni 

starfshollustu og stóð sig verr í starfi (Golden og Veiga, 2008). 

Til þess að fjarvinna nái að skipa sess í vinnustaðamenningu (e. organisational 

culture) fyrirtækja þarf að ríkja gagnkvæmt traust milli stjórnenda og starfsfólks. Það skiptir 

einnig máli að horfast í augu við að viðeigandi mæling á vinnu eru afköst en ekki vinnutími 

(Baruch, 2000). Samkvæmt Harrington og Ruppel (1990) hefur traust stjórnenda til starfsfólks 

áhrif á það hvort fyrirtæki taka upp fjarvinnu eða ekki (Bailey og Kurland, 2002). Ef 

skipulagsheildir ætla að taka upp fjarvinnu sem vinnufyrirkomulag verða stjórnendur að sýna 

starfsfólki sínu traust (Pyöriä, 2011).  

2.5. Áhrif á líðan og starfsánægju starfsfólks 
Einnig er gerð krafa til fyrirtækja nú til dags að þau viti hvernig eigi að viðhalda mikilli 

starfsánægju og starfsþátttöku (e.job involvement) hjá öllu starfsfólki fyrirtækisins (Fernández-

Salinero og fl., 2020). Nú á tímum Covid-19 heimsfaraldursins skapast nýjar hindranir fyrir 

fyrirtæki og hefur fjarvinna verið ein af nýbreytni í starfi margra fyrirtækja á meðan hann 
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gengur yfir (Fernández-Salinero og fl., 2020). Ef fyrirtæki taka ekki tillit til félagslegra þátta 

starfsfólks í þeirri nýbreytni, getur það haft áhrif á starfsánægju þess (Oeij og fl., 2019).  

Þó að almennt sé álitið í stjórnendafræðum að fjarvinna ýti undir starfsánægju þá hafa 

rannsóknir fundið bæði jákvæða og neikvæða fylgni á milli þessara þátta (Golden og Veiga, 

2005). Sjálfstæði í verkefnum og sjálfræði (e.discretion) í vinnu hafði mikil áhrif á þetta 

samband. Þannig má draga ályktun af því að eiginleikar starfa stýri þessu tengslum (Golden og 

Veiga, 2005). Sá sveigjanleiki sem fólk hefur í fjarvinnu til þess að vinna í burtu frá 

vinnustaðnum á þeim tímum sem því hentar hefur einna helst áhrif á starfsánægju. Það getur 

leitt til þess að starfsfólk finnist það hafa meiri stjórn yfir starfi sínu og upplifi meira sjálfstæði 

(Kelliher og Anderson, 2010; Tietze og Musson, 2005). 

Golden (2006) telur að þegar starfsfólk vinnur í fjarvinnu að hluta til og ekki meira en 

12 tíma á viku, getur það dregið úr neikvæðum áhrifum af fjarvinnu eins og einangrun og 

pirring.  Það getur þá upplifað meira sjálfstæði og öðlast meiri starfsánægju fyrir vikið (Feldman 

og Gainey, 1997). Starfsfólk sem vann í fjarvinnu þrjá daga í viku mældist með meiri 

starfsánægju heldur en þeir sem voru í fjarvinnu í fullu starfi. Þegar starfsfólk er hinsvegar í 

fjarvinnu í miklu magni treystir það meira á tæknina til að eiga samskipti við samstarfsfélaga 

(Fonner og Roloff, 2010).  Fjarvinna í miklu magni getur þá aukið líkurnar á einangrun og 

pirringi, sem gæti unnið á móti kostum fjarvinnu og minnkað starfsánægju (Beauregard og fl., 

2019). 

Sýnt hefur verið fram á jákvæð áhrif fjarvinnu á starfsánægju. Aðallega vegna þess 

að einstaklingar eru að uppfylla eigin þarfir með því að aðlaga verkefni sín eftir 

hentugleika í fjarvinnu (Baltes og fl., 1999). Golden og Veiga (2005) gátu ekki fullyrt eins 

og margar fyrri rannsóknir að fjarvinna ein og sér hafi jákvæð áhrif á starfsánægju heldur 

skiptir máli í hve miklu magni hún er. Niðurstöður Golden og Veiga (2005) bentu til 

þess að það væri boglínudregið (e.curvilinear) samband á milli fjarvinnu og starfsánægju. 

Eftir því sem fjarvinna jókst því meiri starfsánægju upplifði starfsfólk upp að vissu 

marki, en eftir það fór hún minnkandi.   

Samkvæmt Travis, Nugent og Lengnick-Hall (2019) er fyrirtækjum meira umhugað um 

að ýta undir vellíðan (e.well-being) og ánægju starfsfólks nú en áður fyrr (Fernández-Salinero 

og fl., 2020). Rannsókn Cooper og Kurland (2002) sýndi fram á minni starfsánægju hjá 

starfsfólki í fjarvinnu sem upplifði mikla félagslega einangrun vegna minni félagslegra 

samskipta og tengsla við vinnufélaga. Samkvæmt Baruch og Nicholson (1997) eru margar 

rannsóknir sem styðja það að fjarvinna gæti leitt til félagslegar einangrunar (Beauregard og fl., 

2019). 
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Starfsfólk í fjarvinnu upplifir minni persónuleg samskipti augliti til auglits og samskipti 

þar sem fólk ræðir opinskátt um tilfinningar sínar, sem það myndi ekki gera í 

tölvupóstsamskiptum eða í gegnum síma (Cooper og Kurland, 2002). Starfsfólk sem er í mikilli 

fjarvinnu á minni samskipti augliti til auglits við samstarfsfélaga sem eykur á upplifun þeirra 

um að missa tenginguna við vinnustaðinn. Einangrun á meðal starfsfólks í fjarvinnu getur haft 

neikvæð áhrif á frammistöðu þeirra (Golden og fl., 2008). 

Þegar starfsfólk upplifir félagslega einangrun í fjarvinnu missir það tengingu við 

vinnuumhverfið og upplifir að það tilheyri ekki vinnustaðnum (Bentley og fl., 2016). Þrír þættir 

stuðla að því að starfsfólk í fjarvinnu upplifi ekki þessa félagslegu einangrun. Fyrsti þáttur er 

að starfsfólk upplifi að það tilheyri skipulagsheildinni. Annar að það hafi val um hvernig 

fjarvinnunni er háttað og það hafi eitthvað að segja um ýmis atriði varðandi umgjörð 

fjarvinnunnar, hvar hún fer fram, vinnutíma  o.s.frv., þriðji þátturinn er síðan að það hafi góða 

þekkingu á því hvernig skipulagsheildin starfar áður en fjarvinnan hefst (He og Brown, 2013). 

Starfsfólk í fjarvinnu sem upplifir einangrun hefur minna sjálftraust gagnvart þeirri færni og 

þekkingu sem það nýta til leysa verkefni. Færri tækifæri gefast til að eiga samskipti við 

samstarfsfélaga og nýta upplýsingar sem koma fram í þeim samskiptum til að leysa verkefni. 

Það getur því bitnað á gæði vinnuframlags af þeirra hálfu (Beauregard et al., 2019).  

Rannsókn Mann og Holdsworth sýndi að starfsfólk í fjarvinnu upplifði einmanaleika, 

eirðarleysi (e.irritability), áhyggjur og samviskubit (e.guilt) í meira mæli en starfsfólk sem vann 

á vinnustaðnum. Bæði starfsfólk í fjarvinnu og skrifstofustarfsfólk upplifði streitu tengt 

starfinu. Starfsfólk sem vann á vinnustaðnum fundu einnig fyrir streitu vegna ferða til og frá 

vinnu. Einnig gat skrifstofupólitík sem átti sér stað á vinnustaðnum valdið þeim streitu (Mann 

og Holdsworth, 2003). Fólk sem er mjög félagslynt er mun líklegra til að sakna 

vinnustaðaumhverfisins þar sem annað fólk er til staðar og finnst það vera félagslega einangrað 

þegar það vinnur heima fyrir (Raghuram og fl., 2001).  

2.6. Jafnvægi vinnu og einkalífs 
Vinnusjálfræði (e.job discretion) er það svigrúm sem einstaklingur hefur til þess að framkvæma 

þau verkefni sem honum er falið í vinnu. Mismunandi störf bjóða upp á mismunandi 

vinnusjálfræði (Langfred, 2000). Þegar fólk hefur svigrúm til að meta sjálft hvaða verkefni eru 

unnin í fjarvinnu út frá þörfum heimilislífsins, gengur betur að hafa skýrari línur á milli vinnu 

og einkalífs (Gajendran og Harrison, 2007).  Starfsfólk getur stýrt betur samskiptum við aðra 

með því að þurfa ekki að fást við óvænta truflun frá samstarfsfólki og yfirmönnum á 

vinnustaðnum þegar það er í fjarvinnu (Dubrin, 1991). Sumar rannsóknir hafa sýnt fram á að 
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fjarvinna orsaki minni árekstra á milli vinnu og einkalífs, sem leiðir til meiri starfsánægju 

(Fonner og Roloff, 2010). Þegar starfsfólk getur stjórnað vinnutíma sínum þá getur það hjálpað 

til við að finna jafnvægi á milli vinnu og einkalífs (Beckers og fl., 2012) sem tengist góðri 

andlegri heilsu í starfi (Kotera og fl., 2019).  

Neikvæðu hliðarnar af fjarvinnu eru meðal annars að starfsfólk upplifir síður stuðning 

frá vinnufélögum (Halford, 2005), færni starfsfólks er metin meiri en hún raunverulega er sem 

getur leitt til minna sjálfstæðis af þeirra hálfu í starfi (Mazmanian og fl., 2013) og samkvæmt 

Demerouti og fl. (2014) raskast jafnvægi á milli vinnu og einkalífsins með óskýrum línum á 

milli þeirra (Fedáková og Ištoňová, 2017; Kotera og Vione, 2020).  

Samkvæmt þessum fyrri rannsóknum er ýmislegt sem hefur áhrif á starfsánægju og líðan 

starfsfólk í fjarvinnu. 
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3. Aðferðafræði

Rannsóknaraðferðum í félagsvísindum er alla jafnan skipt upp í tvær fylkingar, megindlegar- 

(e. quantitative)  og eigindlegar (e. qualitative) aðferðir (Bryman, 2016). Megindlegar 

aðferðir byggja á tölulegum upplýsingum, mælingum á ýmsum breytum og sambandið á milli 

þeirra er skoðað. Hún byggir á afleiðslu (e.deductive) nálgun á sambandið á milli kenningar og 

rannsókna. Hún gengur út á að sannreyna tilgátu sem er lagt af stað með í upphafi rannsókna. 

Sú aðferð snýr að því að kanna alhæfingargildi rannsókna. Það eru notaðir afmarkaðir 

svarmöguleikar og niðurstöður gefa upp ákveðna mynd af viðfangsefninu sem segja ekki alltaf 

alla söguna (Bryman, 2016). Eigindlegar aðferðir byggja á að rannsaka viðhorf, upplifun 

og reynslu þátttakenda. Sú aðferð byggir á aðleiðslu (e.inductive) nálgun þar sem niðurstöður 

er leiddar að kenningunni. Aðferðin byggir á því að leita að merkingu í viðfangsefninu og kafa 

dýpra heldur en tölulegar niðurstöður gefa (Bryman, 2016). Megindlegar niðurstöður geta 

verið takmarkandi að því leiti að þær gefa ekki heildarsýn af viðfangsefninu og eigindlegar 

niðurstöður eru háðar því að þátttakendur gefi raunverulega mynd af viðfangsefninu. 

Í þessari rannsókn verður notast við blandaða aðferð (e.mixed methods) þar sem bæði 

megindlegar og eigindlegar aðferðir verða notaðar (Bryman, 2016). Ástæðan fyrir því að 

blönduð aðferð var notuð í rannsókninni er til þess að fá nánari upplýsingar og dýpri þekkingu 

á viðfangsefninu heldur en eigindleg eða megindleg hefðu skilað sitt í hvoru lagi (Bryman, 

2016). Rannsakandi taldi að blönduð aðferð myndi gefa réttmætari mynd af viðfangsefninu. Í 

megindlegum mælingum rannsóknarinnar verður spurningalisti lagður fyrir skrifstofustarfsfólk 

Icelandair sem fór í fjarvinnu á einhverju tímabili árinu 2020. Í eigindlega hluta rannsóknarinnar 

verður notast við hálfopin viðtöl (e. semi-structured interviews) við sex stjórnendur og 

millistjórnendur hjá Icelandair. 

3.1. Megindleg spurningakönnun 
Ákveðið var að leggja spurningalistann fyrir skrifstofustarfsfólk þar sem fyrirtækið er með 

fjölbreytta starfsemi og eðli starfa misjafnt. Fyrri rannsóknir hafa komist að ýmsum þáttum sem 

hafa áhrif á starfsánægju og líðan starfsfólks, en þeir þættir voru til hliðsjónar við gerð 

spurningalistans (sjá viðauka 1). Með spurningalistanum er hægt að ná til fleira fólks og fá meiri 

upplýsingar á styttri tíma frá starfsfólki sem sinnir ólíkum störfum (Bryman, 2016) úr 

fjölmörgum deildum fyrirtækisins heldur en með öðrum rannsóknaraðferðum. Ákveðið var að 

leggja spurninglistann fyrir skrifstofustarfsfólk frekar en stjórnendur til að fá betri yfirsýn yfir 

áhrif fjarvinnu á starfsfólk sem sinnir ólíkum störfum innan fyrirtækisins. Spurningarnar á 
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spurningalistanum voru samdar af rannsakanda til þess að fá upplýsingar frá starfsfólki á 

upplifun þeirra á fjarvinnu og hvaða áhrif hún hafði á starfsánægju og líðan. Þær voru byggðar 

á niðurstöðum fyrri rannsókna og spurt um þætti sem sýnt hafa áhrif á starfsánægju og líðan í 

þeim rannsóknum. Einnig vildi mannauðsdeild fyrirtækisins bæta við nokkrum spurningum 

sem snéru að þáttum sem mögulega hafa áhrif á viðfangsefni rannsóknarinnar. 

3.2. Eigindleg hálf-opin viðtöl 
Stjórnendur þurftu að bregðast við nýjum stjórnunarháttum í fjarvinnu með skömmum 

fyrirvara. Tekin voru viðtöl við stjórnendur til að öðlast nánari innsýn í upplifun þeirra af þessu 

vinnufyrirkomulagi og áhrif þess á starfsánægju og líðan á vinnustaðnum. Notast var við hálf-

opin viðtalsramma þar sem rannsakandi spyr alla viðmælendur sömu spurninganna (sjá viðauka 

3) til þess að reyna að fá svör við rannsóknarspurningum en hefur þó svigrúm til að spyrja frekar

út í ákveðin atriði ef hann telur þörf á (Bryman, 2016). Sex stjórnendur úr mismunandi deildum

fyrirtækisins urðu fyrir valinu. Eftir sex viðtöl var ákveðin samhljómur í niðurstöðum og því

ekki talin þörf á að taka viðtöl við fleiri stjórnendur.

Rannsakandi bjó til viðtalsrammann og er hann hannaður út frá spurningalistanum með 

sjónarhorn stjórnenda í huga. Stjórnendur gátu þá líka lagt mat á það hvað það var sem hafði 

áhrif á þessa þætti sem var erfiðara að túlka út frá spurningalistanum. Viðtölin buðu upp á að 

fá dýpri skilning á viðfangsefninu og mögulega sé þá hægt að greina niðurstöður 

spurningalistans frekar með þeim upplýsingum (Bryman, 2016). Með því að nota blandaða 

aðferð með hálfopnum viðtölum og spurningalista fær rannsakandi meiri dýpt í niðurstöður og 

fær skýrari mynd af áhrifum fjarvinnu á líðan og starfsánægju.  

3.3. Val á þátttakendum 

Rannsakandi er sjálf starfsmaður fyrirtækisins og þess vegna varð hentugleikaúrtak fyrir valinu. 

Ekki var talið nauðsynlegt að leggja spurningakönnunina fyrir allt starfsfólk Icelandair sem eru 

rétt tæplega 2.000 manns þegar hún var lögð fyrir, þar sem störf margra eru þess eðlis að þau 

er ekki framkvæmanleg í fjarvinnu til dæmis flugvirkjar, flugmenn og flugfreyjur. Þegar búið 

er að taka þá starfshópa frá heildarfjöldanum standa rúmlega 600 manns eftir sem unnu nánast 

öll í fjarvinnu að einhverju leyti á tímabilinu. 

Þegar stjórnendur voru valdir fyrir viðtöl þá var haft til hliðsjónar að þeir tilheyrðu ekki sömu 

deild. Einnig að deildir sem þeir stjórnuðu þjónuðu mismunandi hlutverki. Rannsakandi var 

málkunnug öllum þessum stjórnendum í gegnum starfs sitt og því urðu þessir sex fyrir valinu. 
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3.4. Framkvæmd 
Við framkvæmd rannsóknarinnar setti rannsakandi sig í samband við mannauðsdeild Icelandair 

til að fá bæði samþykki fyrir rannsókninni og aðstoð við að koma spurningalistanum til 

starfsfólks. Mannauðsdeildin fór yfir spurningalistann og kom með tillögu að 

viðbótarspurningum en samþykkti allar sem fyrir voru. 

Forstöðumanneskja mannauðsdeildar Icelandair setti tilkynningu 19.október 2020 á 

Workplace á svæði sem er fyrir starfsfólk sem vinnur á skrifstofu fyrirtækisins í Reykjavík og 

Hafnarfirði, með upplýsingum um rannsóknina ásamt tengli á rafræna spurningakönnun (sjá 

viðauka 1). Allir í fyrirtækinu hafa aðgang að Workplace og er það notað í þeim tilgangi að 

miðla upplýsingum til starfsfólks. Forstöðumanneskja mannauðsdeildar sendi síðan tölvupóst 

á tvo stjórnendur í Keflavík og bað þá um að áframsenda póstinn með upplýsingum um 

spurningarkönnunina á sitt skrifstofustarfsfólk. Í Keflavík starfar stór hópur fólks ekki í 

skrifstofustarfi og því var ekki viðeigandi að birta tilkynningu á Workplace  fyrir þann starfshóp 

sem er samsettur af öllu starfsfólki í Keflavík. Allt þetta starfsfólk tilheyrir deildum sem fóru í 

fjarvinnu á árinu 2020 og sinnir skrifstofustarfi. Ein áminning var send út til starfsfólks einni 

viku eftir að hún var fyrst kynnt 26.október og henni lokað að kvöldi 27.október. 

Spurningalistinn var á rafrænu formi og var útbúinn í forritinu Microsoft Forms. Með 

því að nota rafrænan spurningalista var hægt að ná til sem flestra með auðveldum hætti. 

Niðurstöður voru síðan skoðaðar út frá ýmsum þáttum og athugað hvort að það var munur á 

milli til dæmis kynja, sviða, aldurs og starfsaldurs þegar kemur að fjarvinnu. 

Rannsakandi hafði samband við sex stjórnendur og bað þá um að veita sér viðtal fyrir 

rannsóknina sem allir samþykktu. Almannavarnir hertu sóttvarnaraðgerðir í október 2020 og 

voru allir hjá Icelandair sem gátu hvattir til þess að vinna heima. Samkvæmt áætlun voru 

viðtölin bókuð á tímabilinu 6. til 21.október og þar sem stefna fyrirtækisins var að blanda ekki 

saman starfsfólki á milli deilda gat rannsakandi ekki hitt viðmælendur í persónu nema einn 

stjórnanda. Brugðið var á það ráð að taka viðtölin í gegnum fjarfundarbúnað með forritinu 

Teams. Allir viðmælendur voru með kveikt á myndavél á tölvum sínum svo að rannsakandi og 

viðmælandi sáu hvorn annan á meðan á viðtalinu stóð. Rannsakandi notaði viðtalsramma til að 

leiða viðtölin áfram. Viðmælendur voru tilbúnir að svara öllum spurningum og útskýrði 

rannsakandi spurningar frekar ef til þurfti. Rannsakanda fannst ekki koma að sök að þó að hún 

hitti ekki viðmælendur í persónu og fannst flæðið í viðtölum gott. Viðtölin sex voru á bilinu 40 

til 70 mínútur að lengd. 



14 

Niðurstöður viðtalsrannsóknarinnar voru bornar saman við niðurstöður spurningalistans og 

skoðað hvort þær bættu einhverjum frekari upplýsingum við til að svara 

rannsóknarspurningum. 

3.5. Þátttakendur í spurningakönnun 
Spurningarlisti rannsóknarinnar var sendur á 600 manns og svöruðu 154 könnuninni. 

Svarhlutfallið var því 26%. Af þeim sem tóku þátt voru 66% konur og 34% karlar. Þátttakendur 

voru á aldrinum 18 ára til 66 ára og eldri. Fæstir voru á aldrinum 18 til 25 ára en flestir á 

aldrinum 36 til 46 ára.  

Mynd 1. Á hvaða sviði starfar þú innan Icelandair? 

Á Mynd 1. sést fjöldi þátttakenda í spurningalistanum eftir í hvaða sviðum þeir unnu hjá 

fyrirtækinu. Langflestir þátttakendur unnu á flugrekstrarsviði, (Operations) sem er mjög stórt 

og þar er flest starfar skrifstofustarfsfólk innan fyrirtækisins. Bæði Aircraft Leasing and 

Consulting og Cargo eru lítil svið með fá stöðugildi.  

Stór hluti þátttakenda hafði unnið hjá Icelandair í lengri tíma. 43,2% af þátttakendum höfðu 

starfað 10 ár eða lengur hjá fyrirtækinu. Einungis 3,4% af starfsfólki hefur unnið í minna en eitt 

ár. Starfstöðvar fyrirtækisins eru þrjár, í Hafnarfirði, Keflavík og Reykjavík. 73% af 

þátttakendum voru með aðsetur í Reykjavík, 16,3% í Hafnarfirði, 6,1% í Keflavík og 4,8% af 

þátttakendum fer á milli starfstöðva. Þetta endurspeglar ekki dreifingu skrifstofustarfsfólks í 

fyrirtækinu. Langstærsti hópurinn vinnur í Reykjavík en mun stærri hópar vinna í Hafnarfirði 

og Keflavík sem er annað en svörun gefur til kynna.   
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3.6. Viðmælendur í viðtalsrannsókn 
Fjórir af þeim sex stjórnendum sem voru viðmælendur í rannsókninni hafa unnið 10 ár eða 

lengur hjá fyrirtækinu. Allir sex stjórnendur hafa sinnt þeirri ábyrgðarstöðu sem þau eru í núna 

í einungis tvö til þrjú ár. Fjórar konur og tveir karlar voru viðmælendur á aldrinum 32 til 53 ára. 

Þau eiga það sameiginlegt að vera með mannaforráð yfir starfsfólki sem sinni ólíkum störfum 

innan fyrirtækisins en eru allt skrifstofustörf og fór í fjarvinnu á einhverju tímabili árið 2020. 

Viðmælendum var gefin viðurnefnin Angantýr, Hildur, Margrét, Tinna, Tómas og Vala  í 

niðurstöðum rannsóknarinnar sem eru ekki þeirra raunverulegu nöfn. 

 

3.7. Réttmæti, áreiðanleiki og takmarkanir 
Áreiðanleiki (e. reliability) er þegar sambærilegar mælingar fást þegar þær eru endurteknar  

(Bryman, 2016). Allir þátttakendur spurningakönnuninnar fengu sömu spurningarnar og gátu 

fyllt út listann þegar þeir höfðu tíma og næði til. Þátttakendur voru tiltölulega nýbyrjaðir að 

vinna aftur í fjarvinnu í þriðju bylgju Covid þegar mælingar fóru fram. Rannsakandi telur því 

að niðurstöður séu nákvæmari því fólk þurfti ekki að treysta jafn mikið á minnið, heldur voru í 

þeim aðstæðum sem voru viðfangsefni rannsóknarinnar. Flestir þátttakendur voru einnig 

komnir með reynslu af fjarvinnu fyrr á árinu 2020 og höfðu þar af leiðandi mótaðri skoðun á 

viðfangsefninu heldur en í upphafi fjarvinnu. Að mati rannsakanda juku þessar aðstæður því 

áreiðanleika niðurstaðna.  

Allir sex viðmælendur í rannsókninni voru spurðir sömu spurninganna. Þær voru 

útskýrðar frekar ef viðmælendur skildu þær ekki. Þar sem reynsla af fjarvinnu var orðin töluverð 

þegar viðtölin voru tekin eykur það mögulega áreiðanleika niðurstaðna viðtalanna. Ef langur 

tími hefði liðið frá því að stjórnendur voru með starfsfólk í fjarvinnu gæti það skekkt 

áreiðanleika að einhverju leyti. Möguleiki er á því að rannsóknin sé áreiðanlegri vegna 

blandaðrar aðferðar þar sem niðurstöður veita nánari upplýsingar um viðfangsefnið.   

Réttmæti (e. validity) snýr að því hvort raunverulega verið er að mæla það sem á að vera 

mæla (Bryman, 2016). Innra réttmæti (e.internal validity) er þegar það eru tengsl á milli 

niðurstaðna rannsóknarinnar og fræðilegu kenningar sem rannsakandi hefur þróað (Bryman, 

2016). Þegar viðtölin voru þemagreind komu fram upplýsingar um alla þá fjóra þætti sem verið 

var að rannsaka út frá fjarvinnu, umgjörð fjarvinnu, líðan og starfsánægja, jafnvægi milli vinnu 

og einkalífs og síðan samband stjórnenda og starfsfólks í svörum viðmælenda. Út frá 

spurningalistanum má sjá að fjarvinna hafði einhver áhrif á bæði starfsánægju og líðan hjá 

starfsfólki. Það má því halda því fram að mælitækin hafi verið að mæla það sem þau áttu að 

mæla og niðurstöður um viðfangsefnið fengnar. Fimm viðtöl voru tekinn með fjarfundabúnaði 
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sem var ekki upphaflega áformað og er hugsanlegt að það hafi einhver áhrif hversu mikið 

viðmælendur tjáðu sig þó að flæðið hafi verið gott í viðtölum að mati rannsakanda. Ytra 

réttmæti (e.external validity) snýr að því hvort hægt sé að alhæfa um niðurstöður miðað við 

fyrri rannsóknir (Bryman, 2016). Niðurstöður bæði úr spurningakönnuninni og viðtölum voru 

í takt við flestar fyrri rannsóknir um efnið. Það eru þó ekki til rannsóknir um fjarvinnu á meðan 

heimsfaraldur geisar. Lítið er hægt að alhæfa um önnur fyrirtæki þar sem rannsóknin snýr bara 

að Icelandair. Ekki er til annað íslenskt fyrirtæki með samskonar rekstur og samsetningu 

starfsfólks. Ekki er hægt að alhæfa um önnur flugfélög erlendis þar sem þar getur verið annað 

rekstarform, menningarmunnur, önnur vinnustaðamenning og marg fleira sem gæti haft áhrif á 

niðurstöður.  

Takmarkanir rannsóknarinnar voru að svarhlutfall spurningalista hefði mátt vera meira 

í öllum deildum fyrirtækisins og þá sérstaklega á öllum starfstöðvum.  Kynjahlutfallið er einnig 

skakkt og hefði verið ákjósanlegra að fleiri karlar hefðu tekið þátt í spurningakönnuninni til að 

að jafna kynjahlutföllin. Hópur viðmælenda hefði ef til vill þurft að vera stærri þar sem 

fyrirtækið er með mjög fjölbreytta starfsemi og ná sex viðmælendur mögulega ekki að vera 

fulltrúi fyrir þarfir allra starfshópa í skrifstofustarfi hjá fyrirtækinu. Rannsakandi er starfsmaður 

Icelandair og gæti það mögulega haft áhrif á túlkun niðurstaðna, sérstaklega í viðtölum. 

Rannsakandi lagði sig alla fram við að gæta eins mikils hlutleysis og unnt var. Flest viðtöl fóru 

ekki fram augliti til auglits vegna samkomutakmarkana sem voru í gildi meðan gagna var aflað. 

Rannsakandi taldi vera gott flæði í öllum viðtölum þó að þau hafi farið fram í gegnum 

fjarfundabúnað. 

Þar sem rannsóknin snýr að því að skoða áhrif fjarvinnu á starfsánægju og líðan má ekki 

gleyma þeirri staðreynd að þátttakendur hafa gengið í gegnum mikla álagstíma hjá fyrirtækinu 

árið 2020. Það getur haft áhrif á líðan starfsfólks og starfsánægju fyrir utan fjarvinnu.  

3.8. Siðferðilegt álitamál 
Siðareglum í rannsóknum er skipt upp í fjóra megin þætti. Í fyrsta lagi hvort þátttakendur hljóti 

einhvern skaða af rannsókninni. Í öðru lagi þarf að gæta nafnleyndar og trúnaðar. Í þriðja lagi 

þurfa þátttakendur að hafa veitt upplýst samþykki. Þeir eru upplýstir um það að þeir séu partur 

af rannsókn og í hvaða tilgangi hún er gerð. Í fjórða lagi þarf einnig að passa að friðhelgi þeirra 

sé virt og ekki má beita neinum blekkingum (Bryman, 2016). Fyrirkomulag rannsóknarinnar 

stuðlaði ekki að skaða þátttakenda. Einungis rannsakandi veit raunveruleg nöfn viðmælenda. 

Svör þátttakenda í spurningakönnuninni voru nafnlaus og því eru niðurstöður ekki 

persónugreinanlegar. Þátttakendur spurningalistans fengu upplýsingar um könnunina áður en 
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þeir svöruðu (sjá viðauka 1) og viðmælendur fengu kynningu á efninu í upphafi viðtals og 

einnig upplýsingablað sem þeir skrifuðu undir (sjá viðauka 2).  

3.9. Staða rannsakanda 
Rannsakandi er starfsmaður Icelandair og er málkunnug viðmælendum en þekkir þá mismikið. 

Það gæti haft áhrif á hvernig hún nálgast efnið, þær spurningar sem hún leggur fyrir, hvernig 

viðmælendur svöruðu og hvernig hún túlkar svörin. Henni voru engar hömlur settar hvernig 

hún nálgaðist viðfangsefnið frá fyrirtækinu. Allt þetta kann að hafa áhrif á niðurstöður.  

3.10. Greining gagna 
Niðurstöður spurningakönnunnar voru fengnar úr forritinu Microsoft Forms. Notast var við 

lýsandi tölfræði (e.exploratory data analysis) til að lýsa eiginleikum gagnasafnsins. Við 

framsetningu mynda og taflna var notast við Excel og Word.  Eftir að rýnt var í gögnin skiptust 

þau í fjóra yfirflokka, umgjörð fjarvinnu, líðan og starfsánægja, jafnvægi milli vinnu og 

einkalífs og síðan samband stjórnenda og starfsfólks. Gögnin voru flokkuð eftir þessari 

skiptingu í niðurstöðukafla.   

Viðtölin voru þemagreind (e.thematic analysis) þar sem rannsakandi kóðar (e.coding) 

viðtölin út frá þeim þeim yfirþemum sem koma endurtekið fram í viðtölum. Innihald 

viðtalanna eru síðan kóðuð út frá þessum þemum og gögnin greind út frá því (Bryman, 2016). 

Þegar rannsakandi las yfir viðtölin komu sömu fjögur þemu ítrekað fyrir í hverju viðtali. Þessi 

fjögur þemu voru umgjörð fjarvinnu, líðan og starfsánægja, jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

og síðan samband stjórnenda og starfsfólks. Þessi þemu voru því notuð til að greina 

viðtölin. Þemun tengjast öll fjarvinnu sem er verið að skoða í rannsókninni. Viðtöl 

voru rituð upp eftir hljóðupptöku og rannsakandi þemagreindi þau að því loknu. 

Starfsánægja og líðan tengjast að mörgu leyti; oft hafa margir sömu þættir áhrif og því 

skoðaðir saman. Umgjörð fjarvinnu getur haft áhrif á starfsánægju og líðan sem og viðhorf til 

hennar.  

Niðurstöður viðtalanna voru síðan bornar saman við niðurstöður spurningarlistans og skoðað 

hvort þeim bar saman eða bættu við upplýsingum sem gaf skýrari mynd af viðfangsefninu.  

Notast var við blandaða aðferð við gerð rannsóknarinnar til að fá sem skýrasta mynd 

af viðfangsefninu þar sem megindlegur spurningalisti var lagður fyrir 

skrifstofustarfsfólk Icelandair og eigindleg hálf-opin viðtöl tekin við stjórnendur hjá sama 

fyrirtæki. Spurningalisti var lagður fyrir starfsfólk með aðstoð mannauðsdeildar 

Icelandair í október 2020 og rannsakandi tók viðtöl við stjórnendur í sama mánuði. 

Áreiðanleiki rannsóknarinnar er talinn vera meiri vegna blandaðrar aðferðar heldur en ef hefði 

verið notast við einungis aðra aðferðina. 
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Réttmæti rannsóknarinnar er talið vera gott en lítið hægt að alhæfa niðurstöður á önnur 

fyrirtæki. Svarhlutfall spurningakönnuninnar var 26% og hefði mátt vera hærra. Engar 

persónugreinanlegar upplýsingar voru notaðar í rannsókninni og voru þátttakendur vel upplýstir 

um rannsóknina. Rannsakandi er starfsmaður fyrirtækisins og gæti haft einhver áhrif á 

niðurstöður. Við niðurstöður úr spurningakönnun var notast var við lýsandi tölfræði og 

Microsoft forritin Forms, Excel og Word notuð við greiningu þeirra og myndræna framsetningu. 

Viðtölin voru þemagreind út frá fjórum megin þemum umgjörð fjarvinnu, líðan og starfsánægja, 

jafnvægi milli vinnu og einkalífs og síðan samband stjórnenda og starfsfólks. Með 

ofangreindum aðferðum verða niðurstöður greindar og settar í samhengi við fyrri rannsóknir til 

að draga ályktanir um starfsánægju og líðan starfsfólks í fjarvinnu á tímum heimsfaraldurs. 
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4. Niðurstöður

4.1. Umgjörð fjarvinnu 
Skipulagning fjarvinnu var misjöfn eftir deildum innan Icelandair. Í fyrstu bylgju Covid, vorið 

2020 var fólk hvatt til þess að vinna meira heima til að hindra frekari útbreiðslu á sjúkdómnum. 

Mannauðsdeild Icelandair sendi reglulega frá sér leiðbeiningar varðandi sóttvarnir og nýtti hún 

Workplace til að upplýsa starfsfólk fyrirtækisins. Í upphafi komu fyrirmæli um reglulegan 

handþvott, nálægðartakmörk, fyrirkomulag í matsölum fyrirtækisins og svo framvegis. Þegar 

Almannvarnir mæltust til þess að fyrirtæki sendu starfsfólk sitt í fjarvinnu komu fyrirmæli til 

stjórnenda frá mannauðsdeildinni í kjölfarið. Þegar rætt var við viðmælendur kom í ljós að allir 

voru með mismunandi útfærslur af fjarvinnu fyrir sitt starfsfólk í fyrstu bylgju af Covid. Sumar 

deildir notuðu hópaskiptingu þar sem starfshópurinn skiptist á að vera heima í fjarvinnu og 

koma síðan á skrifstofuna. Aðrir stjórnendur sendu alla í deildinni heim í fjarvinnu. Enn aðrar 

deildir voru með hluta af hópnum á skrifstofunni og örfáir sem völdu að vera alfarið heima.  

Einnig voru einhverjir stjórnendur sem höfðu það valkvætt hvort að starfsfólk mætti á 

skrifstofuna ef heildarfjöldinn í hverju rými á vinnustaðnum var undir opinberum 

fjöldatakmörkunum. Stjórnendur héldu því fram að skýr skilaboð hefðu komið frá 

mannauðsdeildinni nema Tómas. Hann var ekki sammála því og fannst stjórnendur túlka 

skilaboðin á ólíkan máta og leyfa starfsfólki að ráða hvort þau mæta á vinnustaðinn  eða vinna 

heima samanber Tómasi: „Mér finnst skrýtið að það sé ekki tekin afstaða til þeir vinna heima 

sem geta unnið heima. En mér finnst frekar afstaðan hafa verið þeir vinna heima sem geta það 

og vilja. Þarna finnst mér orðræðan frekar hafa verið“. (Tómas).  

Í þriðju bylgju Covid komu aftur upplýsingar frá mannauðsdeildinni til stjórnenda og 

fór þá flest allt starfsfólk Icelandair í fjarvinnu. Þó voru undantekningar á, þar sem sumt 

starfsfólk þurfti að vera á staðnum til að geta sinnt sinni vinnu en í þeim tilvikum var tveggja 

metra reglunni framfylgt. Í þriðju bylgju sendu allir viðmælendur starfsfólk sitt í fjarvinnu nema 

Vala. Hún var með átta manns í vinnu og rúmt skrifstofuhúsnæði fyrir deildina. Hún leyfði 

starfsfólki að ráða hvort það mætti til vinnu á skrifstofuna eða að vera heima í fjarvinnu. En 

skrifstofurými deildarinnar var rúmgott og gætt var að sóttvörnum þegar starfsfólk var á 

svæðinu. Tæplega helmingur starfsfólks í hennar deild kaus að vera í fjarvinnu heima og hinn 

helmingurinn vann á skrifstofunni.  

4.1.1. Vinnuaðstaða starfsfólks í fjarvinnu 
Mikil munur gat verið á vinnuaðstöðu fólks á vinnustaðnum annars vegar og heima fyrir hins 

vegar. Vinnuaðstaða á heimilum starfsfólks gat verið mismunandi eftir atvikum. 23% af 
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þátttakendum spurningakönnunarinnar sögðu að vinnuaðstaða þeirra heima fyrir hafi verið 

frekar léleg eða mjög léleg. Sem þýðir að tæpur fjórðungur starfsfólks var ekki með 

fullnægjandi vinnuaðstöðu í fjarvinnu. Rúm 21% af þátttakendum tilgreindu að þau væru 

ekki með allan tækjabúnað sem á þurfti að halda. Það sem fólki vantaði einna helst var auka 

tölvuskjáir. Það hefði kosið að hafa tölvuskjá heima fyrir í fjarvinnu til að gera vinnuna 

þægilegri í stað þess að vinna á fartölvuskjá. Allt skrifstofustarfsfólk fyrirtækisins er 

með tvo skjái auk fartölvuskjásins á sinni vinnustöð á skrifstofu fyrirtækisins. Því geta það 

verið mikil viðbrigði fyrir starfsfólk að hafa ekki allan þann búnað sem það er vant að hafa 

við vinnslu á sínum daglegu verkefnum. Sá búnaður sem þátttakendur nefndu einnig í 

spurningakönnuninni að vantaði heima fyrir var skrifstofustóll, tölvumús og lyklaborð.  

Til að skoða þetta betur kemur fram í niðurstöðum eigindlega hluta rannsóknarinnar að 

tveir stjórnendur sögðu að það hefði verið erfitt að nálgast búnað í gegnum tæknideild 

fyrirtækisins sbr. upplifun Margrétar „En ég var ekkert að panta skjái […] það hefði alveg verið 

gott að hafa þá en þeir voru eiginlega ekki til. Einhverjir voru bara að taka skjái með sér af 

skrifstofunni en það var enginn hjá mér að gera það“. (Margrét). Sumir stjórnendur voru einnig 

hikandi til að byrja með að senda fólk heim með búnað frá sinni starfstöð. Ástæðan fyrir því 

var að þau áttu frekar von á að fjarvinnu tímabilið yrði styttra en raunin varð. Einnig gat verið 

íþyngjandi fyrir þær deildir sem voru með hópaskiptingu að flytja búnað á milli heimilis og 

skrifstofu reglulega. Þegar leið á árið 2020 og sérstaklega þegar fjarvinna jókst aftur í þriðju 

bylgju Covid hvöttu stjórnendur starfsfólk að taka búnað heim. Stjórnendur töluðu um að fólk 

væri ekki einungis að sækja tæknibúnað heldur einnig skrifborð og skrifborðstóla til að bæta 

vinnuaðstöðu heima fyrir.  

Einnig kom fram að meira var til af búnaði á skrifstofum deildanna þegar leið á árið, þar 

sem hópuppsagnir á árinu gerðu það að verkum að starfstöðvar stóðu tómar. Eins og Vala sagði: 

„[…] ég bauð fólki að taka með sér þann búnað sem það þurfti og það er mjög heppilegt að við 

erum í rauninni með tvöfaldan búnað. Þannig við gætum í raun tínt út helminginn en samt er 

nóg til“. (Vala).   

Misjafnt var hvort að stjórnendur öfluðu sér upplýsinga um hversu góða vinnuaðstöðu fólk var 

með heima fyrir í upphafi fjarvinnu. Helmingur af stjórnendum spurðu sitt starfsfólk hvernig 

vinnuaðstöðu það væri með heima fyrir. Hinn helmingur stjórnenda sagði að það hefði komið 

til tals í óformlegu spjalli þegar fólk sneri aftur til vinnu eftir fyrstu bylgju Covid vorið 2020.  

Vinnuaðstaða starfsfólks var því ekki fullnægjandi hjá tæplega fjórðungi starfsfólks og misjafnt 

hversu mikla áherslu stjórnendur lögðu á að aðstoða fólk við að bæta hana.   
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4.1.2. Umfang fjarvinnu  
Stór hluti starfsfólks var búið að vera í fjarvinnu í langan tíma þegar spurningakönnunin var 

lögð fyrir. 41,6% af starfsfólki var búið að vera í fjarvinnu í níu vikur eða lengur á árinu 2020. 

41,5% þátttakenda voru búnir að vera í fimm til átta vikur í fjarvinnu en einungis fimm 

einstaklingar höfðu ekkert unnið í fjarvinnu og mætt til vinnu á skrifstofur fyrirtækisins frá því 

í mars 2020.  

 Mynd 2. Hversu marga daga í viku (að meðaltali) hefur þú verið í fjarvinnu árið 2020? 

Mynd 2. sýnir að langflestir þátttakendur voru í fjarvinnu fimm daga vikunnar eða 38,6%. 

Einnig var algengt að fólk væri að vinna þrjá daga í viku í fjarvinnu eða rétt tæpur fjórðungur 

þátttakenda. Þeir voru þá mögulega í hópaskiptinga skipulagi sem sumir stjórnendur settu upp 

fyrir starfsfólk sinna deilda. Þessar niðurstöður styðja að fyrirkomulag fjarvinnu var ekki eins 

fyrir starfsfólk alls fyrirtækisins.   

Stjórnendur skipulögðu fjarvinnu með misjöfnum hætti í fyrstu bylgju Covid þrátt fyrir að 

fá sömu leiðbeiningar. Skipulagið var þó eins fyrir flestar deildir í þriðju bylgju Covid þar sem 

flest allt starfólk vann í fjarvinnu. Tæplega fjórðungur starfsfólks var ekki með fullnægjandi 

vinnuaðstöðu heima fyrir í Covid og vantaði búnað. Misjafnt var hversu lengi fólk var búið að 

vera í fjarvinnu á árinu en langflestir voru búnir að vera í meira en fimm vikur. Stór hluti var 

búinn að vera í níu vikur eða meira þegar spurningalistinn var lagður fyrir. Breytilegt var hversu 

marga daga í viku fólk vann í fjarvinnu. Þeir sem höfðu verið í fjarvinnu sem lengst af 

þátttakendum voru flestir að vinna fjóra til fimm daga vikunnar í fjarvinnu. Þeir sem höfðu 

verið lengst í fjarvinnu í vikum talið,  höfðu einnig verið í fjarvinnu flesta daga vikunnar. 
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4.2. Samband milli stjórnenda og starfsfólks 

4.2.1. Upplýsingaflæði og samskipti   
Til þess að starfsfólk væri vel upplýst um hag fyrirtækisins og fengi upplýsingar sem snerta 

verkefni þess, skiptir miklu máli að upplýsingaflæði frá yfirmanni og samskipti séu góð. 

Workplace var notað til að miðla upplýsingum og almennum ráðleggingum varðandi sóttvarnir 

til starfsfólks frá mannauðsdeildinni. Til að halda tengslum við starfsfólk  og miðla 

upplýsingum héldu flestir stjórnendur stöðufundi í gegnum fjarfundarforritið Teams í hverri 

deild fyrir sig.  

Mynd 3. Hversu oft eru stöðufundir með þínum næsta yfirmanni á meðan fjarvinnu stendur? 

Mynd 3. sýnir fjölda stöðufunda í viku hjá starfsfólki. Langalgengast var að stöðufundir væru 

haldnir einu sinni í viku en þar á eftir fimm sinnum í viku. Mikil munur var á milli deilda hversu 

oft starfsfólk hittist á stöðufundi með sínum stjórnanda.  

Þarfir deilda fyrir stöðufundi eru misjafnar út frá þeim verkefnum þeirra. Stjórnendur höfðu því 

misjafnar skoðanir á því hver tíðni stöðufunda ætti að vera í þeirra deild. Tómas talaði um að 

vegna mjög mikilla breytinga í hans deild á árinu, bæði vegna uppsagna og vegna breytinga á 

ábyrgðarsviði starfsfólks þurfti einungis að hafa stöðufund með öllu starfsfólki deildarinnar 

einu sinni í viku sbr. Tómas: 
Í fyrstu bylgju var ég með þessa fundi tvisvar í viku til að fara yfir 

verkefnin. Núna erum við búin að þrengja hópinn í meiri kjarnahóp og 

ég tel mig ekki þurfa að sinna eins mikilli eftirfylgni með verkefnastöðu 

eins og í vor. Það sem er líka komin reynsla á þetta fyrirkomulag. Ég 

hef líka miklu betri innsýn í hvað fólk er að gera hverju sinni af því við 

erum búin að vera breyta og gera skipulagsbreytingar í allt sumar. Ég 

er ekkert sérstaklega að fylgjast með því, ég er alveg að hitta fólk á 

3%

19%

5%

13% 13%

29%

15%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Oftar en fimm
sinnum

Fimm sinnum Fjórum
sinnum

Þrisvar
sinnum

Tvisvar
sinnum

Einu sinni Sjaldnar Aldrei



23 

öðrum fundum út af ýmiskonar málefnum. En ég er ekkert sérstaklega 

að kafa ofan í verkefnastöðu fólks núna. (Tómas).  

Sumir stjórnendur töluðu um að það væri erfitt að ná fólki saman á stöðufundi þegar það er í 

skertu starfshlutfalli sem orsakaðist af rekstrarerfiðleikum fyrirtækisins á árinu. Flestir 

stjórnendur sem voru ekki með daglega fundi reyndu að hafa það sem vinnureglu að hafa 

reglulegt samband við starfsfólk með símtölum eða tölvupóstum þegar færi gafst til. Einnig 

töluðu stjórnendur um að þeir þyrftu að vera meðvitaðri um að viðhalda tengslum við það 

starfsfólk sem er mjög sjálfstætt í fjarvinnu heima fyrir og hefur ekki samband að fyrra bragði. 

Þeir stjórnendur sem nefndu þetta sögðu að þetta væri eitthvað sem þeir þyrftu að minna sig á í 

fjarvinnu fyrirkomulaginu en mun minni þörf er á því þegar starfsfólk væri á staðnum og þessi 

samskipti eiga sér stað fyrirhafnarlaust.  

Stjórnendur voru allir sammála því að fjarfundirnir væru góðir til að miðla upplýsingum til 

starfsfólks deildarinnar. Stjórnendur töluðu um að þeir væru styttri, hnitmiðaðri og 

árangursríkir. Tómas talaði um að þeir væru mun betri en hefðbundnir fundir „Miklu betri, 

miklu markvissari. Fólk kemur sér beint að efninu og er ekki að spjalla um óþarfa hluti“ 

(Tómas).  

Tveir stjórnendur töluðu um að fjarfundirnir nýttust betur þegar þeir væru með ekki of 

fjölmennir. Um leið og fundir fóru að vera stærri í sniðum með fleiri þátttakendum varð erfiðara 

að halda einbeitingu og dró úr virkni þátttakenda. Þeim fannst fólk frekar halda sig til hlés ef 

fundirnir voru fjölmennari. Völu fannst fundirnir ekki ganga nógu vel „Mér finnst þeir ekki 

ganga nógu vel. Finnst þeir ekki góðir í brainstorming og teymisvinnu“. (Vala). En aðrir 

stjórnendur nýttu fundina til að viðhalda tengingu við starfsfólk og notuðu þá sem óformlega 

spjallfundi í upphafi dags. Stjórnandi stuðlaði því að félagslegri tengingu á milli starfsfólks og 

hélt teymishugsun á lofti þegar starfsfólk var ekki allt á staðnum. Fjöldi stöðufunda á viku var 

því misjafn hjá þátttakendum og flestum stjórnendum fannst fundirnir vera skilvirkir fyrir 

upplýsingagjöf og aðrir nýttu þá einnig til að næra félagsþörf starfsfólks.  
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Mynd 4. Ánægja starfsfólks með upplýsingaflæði frá yfirstjórn og næsta yfirmanni. 

Almennt upplýsingaflæði frá næsta stjórnanda og yfirstjórn var síðan skoðað. Starfsfólk var 

ánægðara með upplýsingaflæði frá sínum næsta yfirmanni heldur en frá yfirstjórn 

fyrirtækisins. 74,5% af þátttakendum voru mjög ánægðir eða frekar ánægðir með 

upplýsingaflæðið frá sínum næsta yfirmanni en 68,3% frá yfirstjórn. Fleiri þátttakendur 

svöruðu að þeir væru hvorki ánægðir né óánægðir með upplýsingar frá yfirstjórn, heldur 

sínum næsta yfirmanni. Stjórnendum fannst upplýsingaflæði almennt vera gott í fjarvinnu 

bæði við yfirstjórn og við sitt starfsfólk. Tinna nefndi þó að það væri auðveldara að nálgast 

upplýsingar þegar allt starfsfólkið er á staðnum „Já það auðveldar aðgengi að upplýsingum 

þegar við erum öll á sama stað“. (Tinna).  

Samkvæmt þessum niðurstöðum virtist upplýsingaflæði og samskipti vera nokkuð góð á 

fjarvinnutímabilinu.  
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4.2.2. Samskipti milli stjórnenda og starfsfólks  
Samband starfsfólks við sinn næsta stjórnanda skiptir einnig máli þegar kemur að 

starfsánægju.  

Mynd 5. Afstaða starfsfólks til fullyrðingar „Ég á í góðu sambandi við minn næsta yfirmann“. 

Hátt hlutfall starfsfólks taldi samband sitt við næsta yfirmann vera gott. Eins og sést á Mynd 5. 

telja samtals 83, 6% þátttakenda sig eiga í góðu sambandi við sinn næsta yfirmann og einungis 

lítil hluti taldi það ekki vera gott.   

Mynd 6. Taktu afstöðu til eftirfarandi fullyrðingar: „Ég á í góðu sambandi við minn næsta 
yfirmann“ eftir kyni.  

Lítill munur var á milli kynja hvort þau töldu sig eiga í góðu sambandi við sinn næsta yfirmann. 

Helsti munurinn á milli kynjanna var að hærra hlutfall kvenna sagðist vera mjög sammála 

fullyrðingunni um gott samband við sinn næsta yfirmann, 53% en karlar 45,5%. Fleiri konur 

mátu sambandið sterkara heldur en karlar.  
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Niðurstöður úr viðtalsrannsókn studdu þessar niðurstöður. Stjórnendur töldu sig eiga 

gott samband við sitt starfsfólk. Fjórir stjórnendur tóku það sérstaklega fram að þeir ættu sterkt 

samband við sitt starfsfólk, sambandið væri einlægt og allur hópurinn væri náinn. Hinir tveir 

stjórnendurnir töldu sambandið við sitt starfólk vera gott á formlegri máta.  

Stjórnendur treystu bersýnilega starfsfólki sínu fyllilega. Allir stjórnendurnir sex 

sögðust treysta sínu starfsfólki til að vinna þau verkefni sem það ber ábyrgð á án þess að fylgjast 

með hverju skrefi í verkefninu. Hildur talaði um að starfsfólk í hennar deild væru sérfræðingar 

sem vinna sjálfstætt að þeim verkefnum sem þau bera ábyrgð á. „En annars eru þetta allt 

sérfræðingar sem vinna frekar sjálfstætt meira svona stuðningur og kannski hjálp við að 

forgangsraða“. (Hildur). Einhverjir stjórnendur sögðu að erfiðara væri að halda utan um hópinn 

í fjarvinnu en traust væri lykilatriðið til þess að geta sleppt tökum af því. Stjórnendur segjast 

bera fullt traust til starfsfólks í sinni deild sbr Vala: 
Ef ég horfi á þetta út frá sjálfri mér þá treysti ég fullkomlega öllum sem 

ég er að vinna með hérna. Ég hef aldrei efast um eina mínútu að einhver 

hafi ekki verið að vinna vinnuna sína heima í fjarvinnu og ég segi það 

alveg frá dýpstu hjartarótum. (Vala).  

Samband stjórnenda við starfsfólk Icelandair virðist vera alla jafna mjög gott. Bersýnilegt er 

að stjórnendur bera mikið traust til starfsfólks í sinni deild.  

Þegar starfsumhverfið breytist hratt og fólk er krafið um að fara í fjarvinnu með 

stuttum fyrirvara þurfa stjórnendur að leita nýrra leiða til að styðja við starfsfólkið sitt. 

Stjórnendur fengu engan undirbúning vegna aðstæðna og þurftu að beita annarri nálgun til að 

halda utan um starfshópinn sinn og hvetja hann áfram 

Mynd 7. Hversu mikla eða litla endurgjöf (feedback) færðu frá þínum næsta yfirmanni á 
meðan fjarvinnu stendur samanborið við áður? Eftir kyni 
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Á Mynd 7. má sjá hvernig karlar og konur upplifa endurgjöf frá sínum næsta yfirmanni í 

fjarvinnu út frá kyni. Stærsti hluti karlkyns þátttakenda upplifa enga breytingu á endurgjöf 

59,1% en 43% kvenna. Það er stærri hluti kvenna sem sjá aukningu í endurgjöf frá sínum næsta 

yfirmanni. Fleiri karlar finna ekki fyrir breytingu á endurgjöf í fjarvinnu samanborið við áður.  

Þegar starfsfólk vinnur í fjarvinnu getur það auðveldlega upplifað sig sem afskipt. 

Stjórnandi þarf þá markvisst að leggja sig fram við að veita þeim endurgjöf varðandi verkefnin 

sem þau eru að vinna. Sú endurgjöf gæti mögulega gæti gerst á sjálfvirkari hátt í 

skrifstofuumhverfinu þegar ekki þarf að taka upp síma eða skrifa tölvupóst en geta talað beint 

við viðkomandi í eigin persónu.  

Allir stjórnendur Icelandair eru með fjögur starfsmannasamtöl á ári með hverjum 

starfsmanni í sinni deild. Þetta er fyrirkomulag sem mannauðsdeild fyrirtækisins leggur upp 

með. Þar er farið yfir atriði sem snúa beint að starfsmanninum og hans starfi. Hann er spurður 

hvort að hann sé sáttur með sín verkefni og hvernig er hægt að bregðast við ef svo er ekki. 

Honum eru kynntir möguleikar til starfsþróunar. Starfsmannasamtölin hafa þann tilgang að 

styðja við starfsfólk og leysa úr vandamálum ef einhver eru án þess að þau fái að hrærast innra 

með starfsmanninum í of langan tíma.  

Samkvæmt viðtalsrannsókninni var misjafnt hvernig stjórnendur stilltu upp 

starfsmannasamtölum í fyrstu og þriðju bylgju Covid. Sumir frestuðu þeim því þeir vildu gera 

þau í persónu á meðan aðrir stjórnendur tóku enn fleiri starfsmannasamtöl og vildu þannig reyna 

að styðja betur við starfsfólk sitt. Samkvæmt stjórnendum var misjafnt hversu mikið þeir lögðu 

upp með að veita fólki markvissa endurgjöf á meðan það var í fjarvinnu. Angantýr var einn af 

þeim stjórnendum sem bætti við starfsmannasamtölum í sinni deild og fannst það mikilvægt 

fyrir sitt starfsfólk í þessu ferli sbr. Angantýr: 
Ég finn það alveg þegar ég tala við fólkið mitt og við tökum 

starfsmannasamtöl núna, ég bætti við tékkin samtölum sem 

starfsmannasviðið er með, er með þau oftar. Þá tala ég við þau one-on-

one og spyr þau hvernig ég geti stutt betur við þau. Af því mér finnst 

það ótrúlega mikilvægt. Þetta er bara ógeðslega flókið, þau vita ekkert 

hvert fyrirtækið er að fara eða stefna, Covid er eitt og Icelandair annað. 

(Angantýr).  

Eins og Angantýr segir þá hugsaði hann þessi auka starfsmannasamtöl til að styðja betur við 

starfsfólk í fjarvinnu, kljást við þær hindranir sem koma upp og áhyggjurnar sem fylgja 

óvissunni um framtíð fyrirtækisins. Angantýr talaði einnig um að það væri mikið lagt á herðar 

stjórnenda í fyrirtækinu þegar andlegt ástand starfsfólks væri verra á þessum tímum. „Óvissa, 
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aukið þunglyndi, áhyggjur, stress og tregða. Þetta er tól sem starfsmannasvið er venjulega að 

sjá um og þú getur komið í viðtal en núna geturðu ekkert komið í viðtal“. (Angangtýr). Hann 

talaði um að það mætti til dæmis vera með stjórnendaþjálfun um hvernig stjórnendur ættu að 

tala um andlega líðan í fjarsamskiptum. Angantýr hélt því fram að fólk byggi yfir misjafnri 

færni í samskiptum sbr. Angatýr „Er þú ert bara introvert stjórnandi þá ert þú ekki að fara gera 

neitt fyrir fólkið þitt“. (Angantýr). Á þessum niðurstöðum má sjá að misjafnt var hversu mikla 

áherslu stjórnendur lögðu á að veita starfsfólki sínu markvissa endurgjöf á fjarvinnutímabilinu. 

Upplýsingaflæði var almennt gott að mati starfsfólks og stjórnenda á 

fjarvinnutímabilinu. Stjórnendur báru mikið traust til síns starfsfólks. Samband á milli 

stjórnenda og starfsfólks var metið alla jafnan mjög gott. Misjafnt var hvort að starfsfólk fann 

fyrir breytingu á endurgjöf frá yfirmanni í fjarvinnu og misjafnt var hversu mikla áherslu 

stjórnendur lögðu á að veita starfsfólki sínu aukinn stuðning í fjarvinnu.  

4.3. Áhrif á starfsánægju og líðan starfsfólks 
Breytt vinnufyrirkomulag getur haft áhrif á starfsánægju hjá starfsfólki og benda niðurstöður til 

að áhrif þess hafi verið breytileg.  

Mynd 8. Hefur fjarvinnan aukið eitthvað eða minnkað eitthvað ánægju þína í starfi? 

Út frá niðurstöðum á Mynd 8. hefur starfsánægja bæði aukist og minnkað hjá þátttakendum. 

Aðeins 14,7% þátttakenda segja að hún hafi ekkert breyst.  Því má segja að fjarvinna hafi aukið 

starfsánægju hjá samtals 38,6% starfsfólks en minnkað hjá 33,3% þeirra. Þessar niðurstöður 

sýna að upplifun fólks sé mjög breytileg í fjarvinnu. Samkvæmt gögnunum var ekki hægt að 
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sjá hvort starfsfólk ákveðinna sviða öðlaðist áberandi meiri starfsánægju borið saman við önnur 

svið. Áhrif fjarvinnu á starfsánægju var því álíka breytileg fyrir allan hóp þátttakenda eins og 

einstök svið.  

Mynd 9. Starfsánægja eftir kyni. 

Eins og sést á Mynd 9. er starfsánægja skoðuð út frá kyni. Sjá má að starfsánægja hefur minnkað 

aðeins meira hjá körlum eða 45% en 35,5 % hjá konum. Fjarvinna hefur haft örlítið 

neikvæðari áhrif á starfsánægju karla heldur en kvenna en munurinn er sáralítill.  

Mynd 10. Starfsánægja þátttakenda í fjarvinnu eftir starfsaldri. 
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Mynd 10. sýnir starfsánægju þátttakenda út frá starfsaldri. Tekið skal fram að fáir einstaklingar 

sem voru búnir að starfa í minna en 1 ár tóku þátt í spurningakönnuninni. Dreifing svara er því 

ekki mikil fyrir þann hóp. Sjá má að það starfsfólk sem hefur unnið í 10 ár eða lengur hjá 

fyrirtækinu segja að starfsánægja þeirra hafi aukist 56%. Fleiri þátttakendur sem voru með lægri 

starfsaldur sögðu að starfsánægja hafi minnkað í fjarvinnu. 50% af þátttakendum sem höfðu 

unnið í 1-3 ár sögðu að starfsánægja hafi minnkað eitthvað í fjarvinnu.  

Niðurstöður viðtala veittu nánari innsýn í þennan breytileika í niðurstöðum úr 

spurningakönnuninni. Allir stjórnendur töldu að starfsánægja væri minni hjá sínu starfsfólki 

nema Tómas. Hann vildi meina að ástandið á fyrirtækinu hafi haft áhrif á það en ekki fjarvinna. 

Stjórnendur töluðu um að það sem vantaði helst upp á hjá sínu starfsfólki væri félagsskapur 

samstarfsfélaga. Þeim fannst sá þáttur vega þyngst og hafa neikvæðustu áhrifin á starfsánægju. 

Angantýr sagði að fjarvinna hafi reynst fólki erfið og bitni á starfsánægju sbr.:  

„Heilt yfir þá held ég að þetta reynist fólki erfitt. Stjórnendur sem segja 

eitthvað annað held ég að séu bara að ljúga að sjálfum sér. Þetta er alveg 

næs að gera þetta í nokkra daga en það er alveg ótrúlega erfitt að vera 

ekki face-to-face í tengslum við fólkið sitt […] og þú þarft oft að eiga 

erfiðar umræður við fólk um öryggismál sem eru mjög viðkvæm“. 

(Angantýr).  

Stjórnandi í mannauðsteymi taldi að starfsánægja hafi almennt minnkað í fyrirtækinu á árinu. 

Hann nefnir líka að Covid, uppsagnir og starfsemi fyrirtækisins í alvarlegri kreppu séu líka 

mögulegir orsakavaldar af minnkaðri starfsánægju. Sá stjórnandi er með innsýn inni í margar 

deildir, og fullyrti að starfsfólk ákveðinna eininga finnist þetta frábært vinnuskipulag og nefndi 

þar dæmi um fólk í forritunarvinnu sem situr allan daginn við vinnu sem krefst mikillar 

einbeitingar. Þessu fólki fannst frábært að verða ekki fyrir truflun á vinnustaðnum. Fjarvinna 

hafði því mismunandi áhrif á starfsfólk fyrirtækisins.  

4.3.1. Starfsandi  
Þegar starfsfólk er í burtu í fjarvinnu,  aðskilið hvort frá öðru og færri tækifæri gefast til að eiga 

óformlegt spjall við vinnufélagana getur það haft áhrif á starfsandann. Stór hluti þátttakenda 

fann ekki mun á starfsanda á meðan það vann í fjarvinnu. En 25,8% telja hann vera nokkuð 

verri sem er rétt rúmlega fjórðungur þátttakenda. Einungis 11,4% þátttakenda telja starfsandann 

nokkuð betri í fjarvinnu.  

Til að fá betri innsýn í þessar niðurstöður þá kom fram í viðtölum við stjórnendur að 

þeir upplifðu ekki að starfsandi væri verri í sínum deildum. Þeim fannst fjarvinna ekki hafa haft 

áhrif á samstöðu innan hópsins, eins nefndu þeir að reglulegir stöðufundir hjálpuðu til að 
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viðhalda samstöðu innan starfshópsins og halda teymishugsun á lofti. Nokkrir stjórnendur 

nefndu það einnig að ef stöðufundir væru ekki haldnir gæti það haft slæm áhrif á samstöðu 

innan hópsins og fannst þeim því mikilvægt að hafa fundi daglega ef kostur væri.  

Þeir stjórnendur sem þurftu að segja upp starfsfólki sögðu að það hefði frekar haft áhrif 

á samstöðuna heldur en fjarvinna. Margrét sagði að miklar tilfinningar hjá sínu starfsfólki 

varðandi uppsagnir hafa haft einhver áhrif á starfsandann á ákveðnum tímabilum á árinu sbr. 

Margréti „[…] Ég varð að segja fólki upp og þá voru þær fyrst brjálaðar úti í þá sem fengu ekki 

uppsagnir. Svo voru hinar með samviskubit yfir því að hafa ekki fengið uppsagnir. Þetta var 

bara út og suður“.  

Stjórnendur vildu því meina að ef starfsandinn væri verri á einhverjum tímabilum ársins væri 

það vegna hópuppsagna en ekki vegna fjarvinnu. Því er ekki samhljómur í niðurstöðum 

spurningalistanna og niðurstöðum úr viðtölum við stjórnendur varðandi starfsanda í fjarvinnu.   

 

4.3.2. Félagsþörf 
Þegar fólk vinnur í fjarvinnu missir það af öllum daglegum félagslegum samskiptum sem eiga 

sér stað á vinnustaðnum og eiga einungis samskipti í gegnum fjarfundi, síma eða tölvupóst. 

Fólk hefur þó mismikla þörf fyrir félagsleg samskipti og því hafa minni félagsleg samskipti ólík 

áhrif á fólk fjarvinnu.  

Samtals 69% af þátttakendum lýstu sig hafa mikla þörf fyrir félagsleg samskipti. Því má segja 

að stór hluti þátttakenda er mjög félagslynt fólk og sækist eftir því að eiga samskipti við 

vinnufélaga.  

Allir stjórnendur greindu frá því í viðtalsrannsókn að sitt starfsfólk væri með mikla 

félagsþörf og hefði gaman að því að umgangast hvert annað. Hvort sem það væri í formi 

daglegra samskipta á skrifstofunni eða að hittast fyrir utan vinnutíma og gera sér glaðan dag. 

Þar sem af er þessu ári hafa lítil tækifæri gefist til þess að safna starfshópnum saman utan 

vinnutíma í formi einhverskonar skemmtunar. Stjórnendur töluðu um að starfsfólk saknaði þess 

að fá ekki tækifæri til þess að gera það. Angantýr sagði að það hefðu verið mikil vonbrigði fyrir 

sitt starfsfólk þegar fresta þurfti skemmtun þegar fólki var sett aftur í fjarvinnu í þriðju bylgju 

Covid sbr. Angatýr „[…] við ætluðum að fara í hópefli í dag. Búið að plana allskonar […] og 

þegar var hætt við það voru allir frekar niðurlútir í hópnum. Ekkert annað að fara gerast hjá 

þeim næstu tvær vikurnar“. (Angantýr). Vala talaði einnig um það að sá góði starfsandi sem 

ríkti í hennar deild væri einna helst viðhaldið með samskiptum í kaffipásum sem deildin lagði 

mikið upp úr að halda til streitu tvisvar á dag og fara saman í hádegismat. Þegar sami starfshópur 

fór í hádegismat var passað upp á að láta alla í deildinni vita að hópurinn væri að fara í 
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hádegismat og fólk eindregið hvatt til þess að taka sér hlé frá verkefnunum og fara með hópnum 

í mat. Í þessum kaffipásum settust allir niður og gáfu sér tíma til að eiga samskipti við 

samstarfsfélagana sbr. Völu:  
Það er þá líka kannski sérstaklega að við höfum lagt 

okkur fram við að vera teymi þar sem við setjumst 

niður og fáum okkur kaffibolla, tölum um daginn og 

veginn og ekki endilega að tala um vinnuna. Jú, við 

tölum alveg um vinnuna og það á sér stað svona 

brainstorming og einhverjar hugmyndir. Við höfum 

lagt okkur líka fram við að fara saman í mat, fengið 

okkur kaffi saman líka eftir hádegi. Þarna hefur átt sér 

stað einhver dínamík sem er ekki alveg áþreifanleg 

maður finnur að maður stendur upp og maður er búin 

að hlæja aðeins. (Vala).   

Starfshópar stjórnendanna sex voru áþreifanlega ólíkir í eðli sínu út frá persónueinkennum 

einstaklinganna í hópnum og eðli þeirra starfa sem þeir sinna. Í viðtölum við stjórnendur kom 

fram að margir af hópunum voru með sínar félagslegar hefðir sem virkjuðu alla einstaklingana 

í hópnum til samskipta við hvorn annan. Aðrir hópar fóru á hverjum einasta degi niður í matsal 

fyrirtækisins og borðuðu saman morgunmat eftir að allir voru mættir til vinnu. Allar þessar 

hefðir eru stór hluti af félagslegum samskiptum starfsfólks á vinnustaðnum og eðli málsins 

samkvæmt eiga sér ekki stað þegar fólk er í fjarvinnu.  

Stærsti hluti þátttakenda í spurningakönnuninni sagðist sakna vinnufélaganna mikið eða 76,1%. 

Því má segja að mjög stór hluti þátttakenda í fjarvinnu sakni þess að vera í kringum sína 

samstarfsfélaga.  
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Mynd 11. Starfsánægja eftir félagsþörf. 
 

Þegar við skoðum gögnin úr spurningakönnuninni varðandi starfsánægju út frá félagsþörf sést 

á Mynd 11. að þeir sem eru með mikla félagsþörf er sá hópur sem telur sig upplifa minni 

starfsánægju í fjarvinnu heldur en þeir sem meta félagsþörfina minni.   

Viðtalsrannsóknin gaf sömu niðurstöðu þar sem fimm stjórnendur töldu að allt starfsfólk þeirra 

hefði mikla þörf fyrir félagsleg samskipti við annað samstarfsfólk. Þau sögðu einnig að það 

væri minni starfsánægja hjá sínu starfsfólki.  

Samkvæmt spurningalistanum þar sem þátttakendur voru beðnir um að telja upp ókosti 

fjarvinnu nefndu þeir oftast einmanaleika og félagslega einangrun. Einnig tóku mjög margir 

fram að þeir söknuðu óformlegs spjall við samstarfsfélaga þegar þeir voru í fjarvinnu. Einnig 

kom fram að fólk fann oft óvænt lausnir við vandamálum með óformlegu spjalli við vinnufélaga 

á skrifstofunni sem gerðist ekki í fjarvinnu. Vala tók sérstaklega fram að það skipti máli að 

starfsfólk tæki sér tíma til að eiga þessi samskipti og það stuðlaði einnig að betra samstarfi sbr. 

„Þetta er bara eins og að láta vökva mann að hitta fólk. Þetta er ekki áþreifanlegt. Samskipti eru 

ekki áþreifanleg. […] ég held ef að samstarfið er gott það er það vegna þess að samskiptin eru 

góð“. (Vala).    
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4.3.3. Líðan í fjarvinnu  
Starfsánægja tvinnast saman við hvernig fólki líður andlega. Ef andleg líðan er ekki góð þá mun 

það hafa einhver áhrif á starfsánægju fólks. Samkvæmt viðtalrannsókn fannst öllum 

stjórnendum andleg líðan vera að einhverju leyti verri hjá sínu starfsfólki þegar það var í 

fjarvinnu nema Tómasi. Hann vildi útskýra vanlíðan hjá starfsfólki ef einhver væri, frekar tengd 

erfiðleikum fyrirtækisins á árinu heldur en fjarvinnu. Hann hélt því þó fram að fólk væri orðið 

þreytt á því að vera heima samanber svarið sem hann gaf þegar hann var spurður út í líðan 

starfsfólks í sinni deild: „Bara vel, fólk er alveg orðið þreytt á því að vera heima. Mér finnst þó 

vera léttara yfir fólki núna, skólar voru lokaðir í vor, mér finnst það vera líflegra núna. Kannski 

ekki jafn stressað fyrir framtíð sinni innan fyrirtækisins eins og það var í vor“. (Tómas). Til 

setja það í samhengi voru 71% af þátttakendum í spurningalistanum með mjög miklar eða frekar 

miklar áhyggjur af því að missa vinnuna á árinu.   

Flestir viðmælendur töluðu um að starfsfólki líði ekki vel í fjarvinnu til lengri tíma. 

Angantýr segir „Mín upplifun er sú að það eru fæstir sem fíla þetta til lengdar, eða enginn. Það 

finnst öllum þetta fínt fyrst svo fara allir að klébera“. (Angantýr). Sérstaklega þeir sem koma 

ekkert á skrifstofuna og eru í burtu frá henni í margar vikur í einu. Þeir upplifðu mesta vanlíðan 

samkvæmt stjórnendum.   

Þegar fólk velur ekki sjálft að vinna í fjarvinnu gæti örlað á óöryggi í nýju 

vinnuskipulagi. Helmingur stjórnenda töluðu um að almennt hefðu þeir ekki upplifað óöryggi 

hjá sínu starfsfólki. Tveir stjórnendur töluðu um að ef þær voru að vinna verkefni með ákveðnu 

starfsfólki hefði komið upp óöryggi hjá öðrum einstaklingum sem voru ekki hluti af þeirri 

samvinnu í kjölfarið. Þá hefði starfsmaður ekki fengið upplýsingar um framgang verkefnis sem 

hann bar ábyrgð á ásamt öðru samstarfsfólki. Ef allt starfsfólk hefði verið á vinnustaðnum hefðu 

þessar upplýsingar mögulega ratað til starfsmanns vegna þess að hann hefði verið í nálægð við 

samstarfsfélaga og orðið þá vitni af samskiptunum. Í framhaldi af þessu talaði annar þessara 

stjórnenda um að viðkomandi starfsmaður hafði ekki upplifað sig sem hluta af vinnustaðnum 

þegar þetta atvik kom upp. Í kjölfarið var stjórnandi mun meðvitaðri um að upplýsa allt 

starfsfólk í viðeigandi teymum þegar framgangur varð í verkefnum. Aðrir stjórnendur töluðu 

um að almennt hafi starfsfólk verið óöruggt í einhverjum tilvikum. Angantýr talar um að sitt 

starfsfólk hafi verið óöruggt að einhverju leyti í fjarvinnu sbr.Angantýr: 

 „Já, hjá hluta, þau eru náttúrlega öll svo mismunandi. En sumir 

upplifðu eins og þau voru að missa af einhverju. Sumir upplifðu eins og 

þeir misstu dampinn. […]En ég upplifði hjá sumum að þeim leið eins 

og þeir væru að missa af einhverju“. (Angantýr).   
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Hinir þrír stjórnendurnir vildu meina að óöryggi starfsfólks hafi ekki stafað af fjarvinnu heldur 

beindist það frekar að óöryggi um starfið sitt. Þau töluðu einnig um að það ætti frekar við fyrri 

bylgju Covid heldur en þá þriðju. Mikið var um hópuppsagnir á meðan fjarvinnutímabilinu í 

fyrstu bylgju stóð en ekki í þeirri þriðju. Sbr Tómasi: „Ég hef ekki upplifað óvissu eða stress 

útaf fjarvinnu per se. Heldur óvissu um starfið sitt“. (Tómas). Óöryggi starfsfólks í fjarvinnu 

sneri því aðallega að því að missa af framvindu verkefna og upplýsingum.  

Stjórnendur voru mishrifnir af fjarvinnu sem vinnuskipulagi. Það kom skýrt fram í viðtali við 

Völu að hún var alls ekki hrifinn af þessu vinnufyrirkomulagi. Hún var ekkert búin að vinna 

heima sjálf í fjarvinnu á árinu og sagðist vera óörugg í þessum aðstæðum „Ég tel mig ekki vera 

afturhaldsama, ég tel mig alveg vera opna fyrir nýjum hugmyndum. Kannski er ég bara óörugg 

í þessu umhverfi“. (Vala). Stjórnendur voru að feta sín fyrstu skref í að stýra fólki í fjarvinnu 

og getur það hafa skapað óöryggi að einhverju leyti hjá þeim.  

Flestir stjórnendur töldu sitt starfsfólk vera að einhverju leyti óöruggt í fjarvinnu en einn taldi 

að það stafaði af ástandinu í fyrirtækinu en ekki fjarvinnu. Einn stjórnandi sagðist líka vera 

mögulega óöruggur í þessum nýju aðstæðum.  

Fjarvinnan hefur haft breytileg áhrif á starfsánægju hjá starfsfólki. Vissum hópum innan 

fyrirtækisins fannst frábært að vera í fjarvinnu á meðan öðrum fannst það ekki. Næstum öllum 

stjórnendum fannst starfsánægja vera minni hjá starfsfólki í sinni deild. Þeir tóku það einnig 

fram að slæmt ástand fyrirtækisins og ótti um starfsöryggi hefði einnig áhrif. Fjórðungur 

þátttakenda í spurningakönnun taldi starfsanda vera verri í fjarvinnu en stjórnendur töluðu um 

að tíðir stöðufundir væru mikilvægir til þess að halda í góðan starfsanda og halda teymishugsun 

á lofti í fjarvinnu. Ekki var samhljómur á milli niðurstaðna spurningalistans og niðurstaðna úr 

viðtalsrannsókninni. Starfsfólk fékk mismikinn stuðning og endurgjöf frá yfirmanni á 

fjarvinnutímabilinu. Stjórnendur lögðu mismikla áherslu á að styðja meira við starfsfólk í 

fjarvinnu. Þegar starfsánægja var skoðuð út frá félagsþörf þátttakenda kom í ljós að þeir sem 

voru með mikla félagsþörf upplifðu frekar minni starfsánægju í fjarvinnu heldur en þeir sem 

voru með minni félagsþörf. Viðtöl stjórnenda studdu þessar niðurstöður. Flestum stjórnendum 

fannst líðan starfsfólks vera verri í fjarvinnu og upplifðu ákveðið óöryggi þegar þeim fannst 

þau vera missa af upplýsingum. Stjórnendur upplifðu jafnvel óöryggi í aðstæðunum.  

Greinilegt er að þær erfiðu aðstæður sem voru ríkjandi í fyrirtækinu og óvissuástand í 

samfélaginu og heiminum öllum hafði einhver áhrif á starfsánægju og líðan starfsfólks.  
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4.4. Jafnvægi vinnu og einkalífs 
Stjórnendur tóku það fram í viðtalsrannsókn að þeir hafi ekki beðið starfsfólk að vinna á öðrum 

tímum en þeir gerðu á hefðbundnum vinnudegi á skrifstofunni. Þeir settu því heldur ekki stífar 

skorður um vinnutíma fyrir utan þá fjarfundi sem það þurfti að mæta á. Stjórnendur töluðu um 

að fólk hafi unnið á sínum hefðbundna vinnutíma ef ekki voru börn á heimilinu á meðan 

fjarvinnu stóð. Þeir sem voru með ung börn á heimilinu þegar leikskólar lokuðu á Covid 

tímabilinu voru margir hverjir með slitróttari vinnudag heldur en þeir sem voru það ekki. 

Mynd 12. Starfsánægja út frá börnum á heimili. 

Þrátt fyrir að starfsfólk hafi verið með börn heima fyrir og átt slitróttan vinnu dag sést á Mynd 

12. að starfsánægja hefur aukist hjá þeim sem eru með börn á heimilinu í fjarvinnu um 51,6%.

Samkvæmt þessum niðurstöðum virtist starfsánægja því aukast hjá fólki með börn á heimilinu.
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Mynd 13. Starfsánægja í fjarvinnu út frá jafnvægi milli vinnu og einkalífs. 

Á Mynd 13. má sjá hvernig starfsánægja þátttakenda dreifist eftir því hvort þeir náðu að halda 

jafnvægi á milli einkalífs og vinnu á meðan fjarvinnu stóð. Það sést að eftir því sem starfsfólk 

náði að halda minna jafnvægi því meira bitnaði það á starfsánægju. Þeir sem náðu að halda 

jafnvæginu svipuðu og fyrir fjarvinnu upplifði meiri starfsánægju. Á þessum gögnum má segja 

að jafnvægi vinnu og einkalífs sé mikilvægt til að stuðla að meiri starfsánægju.  

4.5. Afköst í fjarvinnu 
Stór hluti þátttakenda spurningalistann tók fram að kostir fjarvinnu væru að fá ró og næði til að 

vinna að einbeitingarverkefnum og sögðust sjá aukin afköst. Margir nefndu að það væri minna 

áreiti heima fyrir heldur en í opnum skrifstofurýmum á vinnustaðnum.  

Stórum hluta þátttakenda fannst auðvelt að vera vinnusamur þegar þeir unnu heima. 

Einungis 18,9% af þátttakendum héldu því fram að þeim fannst erfitt að vera vinnusamir í 

fjarvinnu. Til að styðja við þessar niðurstöður með upplýsingum úr viðtölunum sáu stjórnendur 

í viðtalrannsókninni almennt ekki mun á afköstum starfsfólks í fjarvinnu nema einum. Völu 

fannst afköstin hjá starfsfólki vera að einhverju leyti minni í fyrstu bylgjunni af Covid. Hún 

talar um að kröfurnar séu orðnar meiri á starfsfólk í þriðju bylgju Covid. Hún vildi meina að 

óvissuástand í fyrirtækinu og tíðar uppsagnir hafi truflað framleiðni starfsfólks sbr.Völu: 
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Munurinn er sá það var svo mikil óvissa að við vorum ekki að 

gera sömu kröfur og við erum að gera í dag. Nú erum við 

komin á þann stað, við erum komin með ákveðinn mannafla 

við svona nokkurn veginn vitum, þó við séum alltaf að fresta 

námskeiðum, hvað er framundan. Í vor vissum við það ekki og 

heldur ekki hverjir voru að fara missa vinnuna. Kröfurnar eru 

klárlega meiri núna. (Vala).  

Aðrir stjórnendur sáu ekki mun á afköstum starfsfólks og sáu mögulega meiri afköst í 

einhverjum tilfellum. En Angantýr talaði um að það skipti mestu máli að fólki liði vel til þess 

að það afkasti mikið í vinnu sbr.: „[…] einstaklingunum líður betur og framkvæma vinnuna 

sína betur og eru duglegri. Fyrst og fremst þeim líður betur. (Angantýr). Jafnframt bætti hann 

við að það ætti ekki við allt starfsfólk í deildinni sbr. „[…] fólk er svo mismunandi. En ég finn 

það með suma að það er rosalega mikilvægt að fá að koma á skrifstofuna annað slagið. Því það 

er ekki alltaf paradís að vinna heima hjá sér.“ (Angantýr). Fjarvinna hafði því frekar jákvæð 

áhrif á afköst starfsfólks heldur en neikvæð.  

Þó að stjórnendur hafi talið að slitróttur vinnudagur hafi stundum einkennt barnafólk þá 

virðist stór hluti fólk sem á börn finna meira jafnvægi á milli vinnu og einkalífs í fjarvinnu 

samkvæmt niðurstöðum. Samkvæmt gögnunum upplifir starfsfólk sem á erfiðara með að halda 

jafnvægi milli vinnu og einkalífs mun minni starfsánægju. Starfsfólk og stjórnendur töldu afköst 

ekki vera minni í fjarvinnu nema þá mögulega á álagstímum þegar hópuppsagnir og mikil óvissa 

ríkti í fyrirtækinu.  

4.6. Viðhorf  til fjarvinnu 
Samkvæmt spurningalistanum höfðu 49% þátttakenda unnið í fjarvinnu fyrir fyrstu bylgju 

Covid árið 2020 hvort sem það var hjá Icelandair eða öðru fyrirtæki. Niðurstöður 

spurningakönnuninnar og viðtalanna við stjórnendur spurðu þátttakendur út í þeirra viðhorf til 

fjarvinnu og hvort það hafði breyst.  
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Mynd 14. Ertu jákvæðari eða neikvæðari gagnvart fjarvinnu eftir þessa reynslu? 

Eins og sést á Mynd 14. þá er hlutfall karlkyns þátttakenda hærra sem hefur ekki breytt um 

viðhorf þegar kemur að fjarvinnu eða 29,5%. En eins og sjá má er stærsti hluti þátttakenda 

jákvæðari gagnvart fjarvinnu eftir að hafa verið í fjarvinnu á Covid tímum árið 2020.  

Mynd 15. Ertu jákvæðari eða neikvæðari gagnvart fjarvinnu eftir þessa reynslu? Eftir aldri. 

Langstærsti hluti af þátttakendum höfðu jákvæðara viðhorf til fjarvinnu eftir reynsluna árið 

2020. Þátttakendur á aldrinum 18-25 ára voru mjög fáir. Niðurstöður út frá þeim aldurshópi 
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gefa því ef til vill ekki rétta mynd fyrir allt starfsfólk á þeim aldurshópi hjá fyrirtækinu. En af 

þeim sem sögðust vera með neikvæðara viðhorf gagnvart fjarvinnu voru flestir á aldursbilinu 

46-65 ára. Ekki var marktækur munur á viðhorfi starfsfólk gagnvart fjarvinnu eftir því hversu 

oft þau unnu í fjarvinnu í viku.

Fjórir viðmælendur sögðu að þeir væru með breytt viðhorf gagnvart fjarvinnu. Áður en 

fjarvinnutímabilið hófst í kjölfar Covid, voru þessi þrír stjórnendur ekkert sérstaklega opnir 

fyrir því að starfsfólk væri að vinna í fjarvinnu ef það óskaði eftir því. Það kaus frekar að fólk 

mætti á skrifstofu fyrirtækisins og ynni þar. Einn stjórnandi sagði að hann hefði alltaf verið 

stuðningsmaður fjarvinnu og væri mjög hrifinn af því vinnufyrirkomulagi áður en Covid 

tímabilið skal á. En eftir þessa reynslu voru fimm stjórnendur jákvæðari gagnvart fjarvinnu. Í 

heildina hefur reynslan af fjarvinnu hefur stuðlað að jákvæðara viðhorfi hjá bæði starfsfólki og 

stjórnendum fyrirtækisins.  

4.7. Endurskipulagning fjarvinnu 
Fjarvinna hefur ekki mikið verið stunduð í fyrirtækinu fram að Covid tímabilinu 2020. Eftir 

þessa reynslu er eðlilegt að stjórnendur fyrirtækisins velti fyrir sér hvort að þetta geti verið 

hluti af þeirra framtíðarskipulagi.  

Mynd 16. Ef fjarvinna yrði fastur liður af þínu starfi, hversu marga daga í viku telur þú henta 
þér að vinna heima? 
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Þátttakendur spurningakönnuninnar vildu flestir vinna einn til þrjá daga í viku eða 70,6% ef 

þeir mættu velja. Einnig  vildu 19,8% vinna í fjarvinnu einstaka sinnum þegar það hentaði.  

Flestir stjórnendur voru opnir fyrir því að fólk ynni í fjarvinnu einstaka sinnum þegar það 

hentaði. Tómas var ákveðinn í því að hann vildi hafa þetta sem framtíðar vinnufyrirkomulag. 

Hann vildi að fólk væri í fjarvinnu og á skrifstofu til helminga. Bæði hann og Vala töluðu um 

að það þyrfti að endurskipuleggja fyrirkomulag fjarvinnu .sbr. Tómas: 
Núna erum við í svoldið reactionari. En ef við verðum þannig félag að 

fólk sé í miklu meiri heimavinnu þá þarf maður að hugsa hlutina svolítið 

upp á nýtt. Núna höfum við verið að gera þetta sem tímabundna lausn. 

En ef þetta er eitthvað fyrirkomulag sem er komið til þess að vera þá 

munu kannski stjórnunarhættir og fyrirkomulag breytast. (Tómas). 

Bæði Vala og Tómas töluðu um að það þyrftu að fara fram vinnustofur með þátttöku frá öllum 

deildum til þess að endurskipuleggja fjarvinnufyrirkomulagið fyrir allt fyrirtækið. Fara yfir 

jákvæðar og neikvæðar hliðar af fjarvinnu. Vala heldur því fram að fjarvinna henti ekki öllum 

deildum fyrirtækisins, heldur fari það eftir starfsemi þeirra.   

Út frá þessum niðurstöðum er áhrif fjarvinnu á starfsánægju og líðan starfsfólks Icelandair  

breytileg og eru sumar hverjar í samræmi við fyrri rannsóknir. Farið verður yfir það í 

umræðukafla.  
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5. Umræður  
 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna áhrif fjarvinnu á líðan og starfsánægju hjá 

skrifstofustarfsfólki Icelandair. Spurningakönnun var lögð fyrir skrifstofustarfsfólk þegar það 

var flest búið að vera í fjarvinnu í tvær til fjórar vikur í þriðju bylgju Covid. Sú víðtæka breyting 

sem Covid hafði á hefðbundið líf allrar heimsbyggðarinnar hefur eflaust einhver áhrif á andlega 

líðan starfsfólks burt séð frá fjarvinnu. Það hefur eflaust haft einhver áhrif á starfsánægju að 

auki. Hafa ber í huga að fyrirtækið gekk í gegnum miklar breytingar og bjó ekki við stöðugleika 

á sama tíma og fjarvinna átti sér stað árið 2020. Mikil óvissa var í marga mánuði, flugferðir 

voru felldar niður í stórum stíl, stórum hluta starfsfólks var sagt upp, endurskipulagning 

fyrirtækisins átti sér stað, hlutfjárútboð fór fram og ýmsir þættir sem gætu haft áhrif á bæði 

líðan og starfsánægju fyrir utan fjarvinnu.  

Rannsóknarspurningarnar sem var lagt af stað með í upphafi rannsóknar voru: 

Hvaða áhrif hefur fjarvinna á starfsánægju hjá starfsfólki.  

Hvaða áhrif hefur fjarvinna á líðan starfsfólks.   

Hér fyrir neðan verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og skoðað hvort að þær samræmist 

fyrri rannsóknum á viðfangsefninu. Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar verða ræddir og 

farið yfir tillögur að úrbótum ef hún verður endurtekin.  

 

5.1. Umgjörð fjarvinnu  
Langstærsti hópurinn sem fór í fjarvinnu hjá fyrirtækinu valdi sér það ekki sjálfur og fór þar af 

leiðandi ekki í sjálfviljuga (e.voluntary) fjarvinnu. Það þarf að hafa það til hliðsjónar þegar farið 

er yfir gögnin eins og Kotera og Vione (2020) bentu réttilega á þegar Covid heimsfaraldurinn 

neyddi fyrirtæki til að skikka starfsfólk í fjarvinnu. Ef heimsfaraldurinn hefði ekki komið upp 

þá hefði þetta fólk ekki farið í fjarvinnu og eflaust hefði fyrirtækið ekki tekið upp þá nýbreytni 

að gera það.  

Stærsti hluti starfsfólks sem tók þátt í spurningakönnuninni var búið að vera í fjarvinnu 

í meira en samtals fimm vikur á árinu. Tæplega fjórðungur starfsfólks var með lélega 

vinnuaðstöðu og álíka hátt hlutfall vantaði einhvern tækjabúnað heim. Það hefði verið hægt að 

standa betur að því að útvega öllu starfsfólki þann búnað sem það þurfti í fjarvinnu. Gott hefði 

verið fyrir fyrirtækið að vera með betra skipulag í kringum það. Það má draga þann lærdóm ef 

fyrirtækið eða önnur fyrirtæki þurfa að senda stóran hóp af starfsfólki í fjarvinnu í einu að gera 

ráð fyrir að fólk sem er ekki með fullnægandi búnað geti nálgast hann með einföldum hætti.  
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5.2. Samband stjórnenda og starfsfólks  

5.2.1. Upplýsingaflæði og samskipti 

Samband starfsfólks við stjórnendur var alla jafna gott hjá starfsfólki Icelandair. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar styðja við LMX kenninguna þar sem stjórnendur og starfsfólk töldu sig 

eiga gott samband sín á milli. Þeir náðu einstaklingsmarkmiðum, markmiðum stjórnandans og 

fyrirtækisins í heild (Northouse, 2018)  á meðan fjarvinnu stóð. Flestir stjórnendur lögðu mikið 

upp úr því að eiga gott samband við sitt starfsfólk þó þau hafi notað mismunandi aðferðir við 

að viðhalda því.  Það kom mjög skýrt fram hjá öllum stjórnendum að þeir báru fullt traust til 

starfsfólks sinnar deildar sem styður fyrri rannsóknir á að traust sé mikilvægur þáttur til þess að 

fjarvinna verði farsæl (Pyöriä, 2011). Það traust gegnir mikilvægu hlutverki í aðlögun 

starfsfólks í fjarvinnuumhverfinu (Raghuram og fl., 2001). Verkefni starfsfólks voru vel 

skilgreind og markmið skýr, en það er í samræmi við rannsóknir Nijp og fl. (2016) að það sé 

forsenda þess að fjarvinnu vinnukomulagið gangi vel. Það að sambandið á milli stjórnenda og 

starfsfólks stuðlaði einnig að því að fjarvinna á Covid tímabilinu gekk vel og starfshópar unnu 

vel að þeim verkefnum sem þeir báru ábyrgð á.   

Það var mjög misjafnt á milli deilda hversu oft stöðufundir voru í deildunum yfir vikuna 

á meðan fjarvinnu stóð. Misjafnt  var hversu oft þessir stöðufundir voru haldnir í viku hjá öllum 

deildum fyrirtækisins. Stjórnendum fannst misjafnt hversu nytsamlegir fjarfundir voru 

samanborið við hefðbundna fundi. Allir voru sammála að þeir nýttust vel til að miðla 

upplýsingum en þeir stjórnendur sem mislíkaði það fundarfyrirkomulag, kvörtuðu aðallega 

undan því að það nýttist illa í teymisvinnu þar sem þyrfti að kasta hugmyndum á milli. Sumum 

stjórnendum fannst þessir stöðufundir mikilvægir til að viðhalda tengingu starfsfólksins við 

teymið og næra félagsþörf þess að einhverju leyti. Samkvæmt fyrri rannsókn er mikilvægt að 

fylgja því eftir hvernig starfsfólk upplifir sig sem hluta af skipulagsheildinni og hvernig það 

tengist öðru starfsfólki í fyrirtækinu (Raghuram og fl., 2001). Stærsti hluti þátttakenda var 

ánægður með upplýsingaflæðið frá yfirstjórn og næsta yfirmanni á tímabilinu. Það stuðlar að 

trausti á milli stjórnenda og starfsfólks sem er mjög mikilvægt í fjarvinnu (Jarvenpaa og 

Leidner, 1998). Stjórnendur þurfa að vera meðvitaðir um að halda tengingu starfsfólks við 

vinnustaðinn þegar starfsfólk er í fjarvinnu.  

 

5.2.2. Stuðningur við starfsfólk  
Starfsfólk upplifði misjafnan stuðning frá sínum yfirmanni á fjarvinnutímabilinu. Fleiri karlar 

fundu fyrir engum mun varðandi endurgjöf sem þeir fengu frá sínum stjórnanda. Stærri hópur 

af starfsfólki upplifði að endugjöf jókst á tímabilinu heldur en að hún yrði minni. Misjafnt var 
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hvort að stjórnendur tóku meðvitaða ákvörðun um að leggja sig fram við að veita fólki aukinn 

stuðning í fjarvinnu heldur en ekki. Sumir stjórnendur juku við fjölda svokallaðra 

starfsmannasamtala meðan aðrir frestuðu þeim og vildu frekar gera þau seinna þegar þau gætu 

hitt starfsfólkið í persónu. Að leggja áherslu á að sýna starfsmanni stuðning og leiðsögn er í 

takt við LMX kenninguna (Graen og fl., 1986; Northouse, 2018). Í framtíðarrannsóknum mætti 

leggja línurnar hjá stjórnendum og leggja áherslu á þeir veittu starfsfólki sínu aukinn stuðning 

í fjarvinnu og með hvað hætti þeir gerðu það. Sú ráðgjöf ætti þá að koma frá mannauðsdeild 

fyrirtækisins og hún yrði stjórnendum innan handar við þá vinnu. 

 

5.3. Starfsánægja og líðan starfsfólks í fjarvinnu  
Áhrif fjarvinnu á starfsánægju starfsfólks Icelandair var ekki samhljóma samkvæmt 

niðurstöðum. Hún bæði eykur starfsánægju hjá hluta starfsfólks og dregur úr hjá öðrum. 

Upplifun starfsfólks er því mjög breytileg í fjarvinnu. Það er ekki í takt við margar fyrri 

rannsóknir sem hafa komist að þeirri niðurstöðu að fjarvinna eykur starfsánægju (Baltes og fl., 

1999; Kelliher og Anderson, 2010; Tietze og Musson, 2005). Það eru margir þættir sem 

rannsóknin nær ekki að mæla sem gæti haft áhrif á starfsánægju. Þessir þættir eru að reksturinn 

fyrirtækisins hálf lamaðist í kjölfar Covid heimsfaraldursins, streita ríkti meðal starfsfólks 

varðandi hópuppsagnir og óvissa var um framtíð fyrirtækisins. Einnig almennar áhyggjur af 

heimsfaraldri og afleiðingum hans sem nútímafólk hefur ekki upplifað áður. Slíkir þættir kunna 

allir að útskýra breytileika í niðurstöðum.  

Þegar starfsánægja var skoðuð út frá kynjum hafði fjarvinna örlítið neikvæðari áhrif á 

karla. Einnig kom í ljós að starfsfólk með hærri starfsaldur sagðist vera með meiri starfsánægju 

í fjarvinnu samanborið við þá sem höfðu unnið styttra. Allir stjórnendur nema einn taldi að 

starfsánægja væri minni hjá sínu starfsfólki vegna fjarvinnu. Stjórnandi í mannauðsdeild tók 

fram að það væru þó ákveðnar deildir innan fyrirtækisins sem væru með starfsfólk sem 

fjarvinnu fyrirkomulagið hentaði mjög vel. Starfsfólk þeirra deilda sinnti yfirleitt verkefnum 

sem kröfðust mikillar einbeitingar og fannst þeim gott að vera laus við erilinn sem fylgdi opnu 

skrifstofurými. Þetta samræmist fyrri rannsóknum með því að starfsfólk getur stýrt betur 

samskiptum við aðra með því að þurfa ekki að fást við óvæntar truflanir frá samstarfsfólki og 

stjórnendum á vinnustaðnum þegar það er í fjarvinnu (Dubrin, 1991). Í framhaldinu gæti 

fyrirtækið kannað hvort að fjarvinna myndi henta sumum deildum betur en öðrum. Sum störf 

innan fyrirtækisns gætu þá jafnvel boðið upp á möguleikann að starfsfólk ynni alfarið í fjarvinnu 

í þeim störfum.  
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Afköst starfsfólks virtust ekki vera minni þegar starfsfólk var í fjarvinnu. Samkvæmt 

Baruch (2000) er viðeigandi mæling á fjarvinnu afköst en ekki sá tími sem starfsfólk eyðir í 

vinnuna. Stjórnendur töluðu um að afköst hefðu orðið eitthvað minni á tímabilum þar sem fólk 

hafði miklar áhyggjur af starfsöryggi sínu á meðan hópuppsögnum stóð og þegar andleg líðan 

var ekki góð vegna fjarvinnu. Afköst starfsfólks voru ekki minni vegna fjarvinnu að mati 

stjórnenda heldur frekar vegna ástand fyrirtækisins. Fólk hafði miklar áhyggjur af starfi sínu og 

framtíð fyrirtækisins í heild.  

Það voru ekki skýr áhrif magns fjarvinnu eða fjölda daga í viku sem starfsfólk vann í 

burtu vinnustaðnum á starfsánægju. Það er ekki í samræmi við  niðurstöður fyrri rannsókna þar 

sem Golden og Veiga (2005) sýndu fram á boglínudregið samband á milli fjarvinnu og 

starfsánægju. Eftir því sem hún jókst því meiri varð starfsánægja. Þar sem fjöldi fjarvinnudaga 

í viku virtist ekki hafa áhrif á starfsánægju í þessari rannsókn. Fyrri rannsóknir hafa komist að 

þeirri niðurstöðu að þeir sem vinna hluta úr vinnuvikunni heima fyrir séu með meiri 

starfsánægju og haldi betri tengingu við vinnustaðinn (Bailey og Kurland, 2002). Þær 

fordæmalausu aðstæður sem samfélagið í heild var í geta haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar og samanburð við fyrri rannsóknir. Einnig var ástand fyrirtækisins í mikilli 

óvissu og í raun allir settir í fjarvinnu án þess að hafa nokkuð val um það. Það getur hafa haft 

áhrif. Ef samskonar rannsókn yrði gerð væri betra að skipta fólki í skilgreinda hópa þar sem 

annar hópurinn ynni í fjarvinnu í fullu starfi og hinn hluta úr viku. Þá væri mögulega hægt að 

sjá skýrari mun. 

5.4. Félagsþörf og starfsandi  
Niðurstöður rannsóknar bentu til þess að mjög stórt hlutfall starfsfólks Icelandair sé með mikla 

þörf fyrir félagsleg samskipti og njóti þess að vera í samneyti með sínu samstarfsfólki. Þeir sem 

voru með mikla félagsþörf mældust með minni starfsánægju í spurningalistanum. Flestir 

stjórnendur töldu minni starfsánægju hjá sínu starfsfólki einmitt stafa meðal annars af þessu. 

Þau söknuðu þess að vera í innan um samstarfsfélaga og það bitnaði á starfsánægju þeirra. 

Þátttakendur töldu einmanaleika og félagslega einangrun vera helstu ókosti fjarvinnu en þetta 

er í samræmi við fyrri rannsóknir (Cooper og Kurland, 2002; Beauregard og fl., 2019). Ef 

fyrirtæki taka ekki tillit til félagslegra þátta í umgjörð fjarvinnu mun það hafa áhrif á 

starfsánægju fólks eins og Oeij og fl. (2019) komust að. Ef fólk er með mikla félagsþörf getur 

það haft áhrif hvernig því líður í fjarvinnu. Einnig ef fjarvinna er í miklu magni þá getur það 

aukið líkurnar á einangrun og gremju (Beauregard og fl., 2019). Þegar fólk upplifir einangrun í 

fjarvinnu missir það tengingu við vinnuumhverfið og upplifir að það tilheyri ekki vinnustaðnum 

(Bentley og fl., 2016). Ef rannsóknin yrði endurtekin væri athyglisvert að skoða muninn á fólki 
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sem telur sig vera með mikla félagsþörf og síðan þeim sem telja hana vera litla. Því upplifun 

þessara tveggja hópa af fjarvinnu er mögulega mjög ólík.  

Fjórðungur þátttakenda sögðu að starfsandinn væri verri í kjölfar fjarvinnu. Stjórnendur 

voru þó ekki á sama máli og fannst starfsandinn vera almennt góður í fjarvinnu. Jafnframt höfðu 

hópuppsagnir á vormánuðum 2020 aftur á móti áhrif á starfsandann í sumum deildum 

tímabundið. Niðurstöður um starfsanda gætu því verið undir áhrifum frá þeim hræringum sem 

fyrirtækið fór í gegnum  og þeirri óvissu sem heimsfaraldurinn olli en ekki einungis fjarvinnu.  

 Bæði starfsfólk og stjórnendur töluðu um að óformlegt spjall væri það helsta sem þau söknuðu 

í fjarvinnu. Þessi samtöl gátu ekki einungis veitt þeim ánægju heldur einnig var oft fundin lausn 

á hindrunum í verkefnum sem starfsfólk var að reyna að leysa. Þetta er í samræmi við fyrri 

rannsóknir (Beauregard og fl., 2019).  Áhugavert væri að skoða hvort fjarvinna hefði sömu áhrif 

á starfshóp sem væri almennt með litla félagsþörf .  

5.5. Líðan í fjarvinnu 
Stjórnendur mátu líðan starfsfólks verri í fjarvinnu heldur en áður en hún hófst. Einn stjórnandi 

vildi þó meina að ef einhver vanlíðan væri til staðar væri hún vegna ástands fyrirtækisins en 

ekki fjarvinnunnar. Flestir stjórnendur töldu fjarvinna hefði slæm áhrif á líðan til lengri tíma. 

Spurningalisti hefði mögulega átt að innihalda spurningu um andlegan líðan starfsfólks. Þá 

hefði verið auðveldara að bera þær niðurstöður saman við frásagnir stjórnenda. Rannsakandi 

mælir með því að spurningalistinn innihéldi slíka spurningu ef rannsóknin yrði endurtekin.   

Þeir stjórnendur sem töldu sitt starfsfólk upplifa óöryggi í fjarvinnu tengdu það við það 

þegar starfsfólki fannst það ekki upplýst um framvindu verkefna. Það er í takt við fyrri 

rannsóknir að þegar starfsfólki finnst það missa tengingu við vinnustaðinn getur haft neikvæð 

áhrif á frammistöðu þeirra (Golden og fl., 2008).  Stjórnendur reyndu því að gæta þess að 

upplýsa alla á stöðufundum til að koma í veg fyrir þetta. Eins og hefur komið fram í fyrri 

rannsóknum þarf hlutverk stjórnandans að vera skýrt og hann þarf að stýra starfshópnum úr 

fjarlægð (Wiesenfeld og fl., 1999). Einn stjórnandi talaði um að vera óöruggur í sínu starfi í 

þessu vinnufyrirkomulagi. Það getur litað hegðun hans og starfsandann í hópnum í fjarvinnu. 

Fyrir stjórnendur sem eru óreyndir í fjarvinnu skiptir miklu máli að þeir komi sér upp vinnulagi 

sem passar upp á að starfsfólk sé vel upplýst þegar það er ekki á vinnustaðnum. Annað getur 

valdið óöryggi hjá stafsfólki.  
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5.6. Jafnvægi vinnu og einkalífs 
Misjafnt var hvort að fólk var með börn á heimilinu á meðan fjarvinnu stóð eða ekki. 

Starfsánægja jókst hjá helmingi starfsfólks sem var með börn á heimilinu. Þegar starfsfólk 

vinnur í fjarvinnu getur það stýrt betur verkefnum vinnu og einkalífs eftir sínum þörfum sem 

leiðir til meiri starfsánægju. Þetta er í takti við rannsókn Fonner og Roloff (2010) sem segir að 

fjarvinna leiði minni árekstra á milli vinnu og einkalífs (Beauregard og fl., 2019). Starfsfólk 

sem var með börn á heimilum gat þá betur stýrt hvernig vinnunni var hagrætt. Þeir sem mátu 

það sem svo að jafnvægi á milli vinnu og einkalífs hefði minnkað í fjarvinnu mældust einnig 

með minni starfsánægju. Sem er í takt við fyrri rannsóknir þar sem minni starfsánægja mældist 

þegar starfsfólk átti erfitt með að halda þessu jafnvægi (Lapierre og fl., 2016). Starfsfólk 

fyrirtækisins var ekki þjálfað í að beita tímastjórnun eða setja mörk á milli vinnu og einkalífs 

áður en það fór í fjarvinnu vegna Covid faraldursins. Það gafst engin tími til þess vegna 

aðstæðna. Fyrri rannsóknir hafa bent á að það sé mikilvægt að sú þjálfun fari fram áður en fólk 

fer í fjarvinnu (Greer og Payne, 2014). Í framtíðarrannsóknum væri hægt að setja upp þjálfun 

fyrir hluta starfsfólk í þessum þáttum áður en það færi í fjarvinnu og síðan annan hóp sem fengi 

enga þjálfun. Niðurstöður á milli jafnvægis á milli vinnu og einkalífs og síðan starfsánægju 

voru afgerandi í rannsókninni. Þeir sem voru með minna jafnvægi upplifði minni starfsánægju.  

 

5.7. Breytt viðhorf til fjarvinnu og endurskipulagning  
Það má segja að viðhorf til fjarvinnu hafi breyst hjá stjórnendum og þátttakendum, einkum til 

hins betra. Ekki var afgerandi munur á viðhorfi starfsfólks eftir hversu margar vikur það var 

búið að vera í fjarvinnu eða hversu marga daga í viku. Sem er ekki í samræmi við fyrri 

rannsóknir.  

Ef fjarvinna yrði vinnufyrirkomulag sem Icelandair vildi nota í framtíðinni eftir að 

heimsfaraldri er lokið þá er starfsfólk jákvætt fyrir því að vinna heima hluta úr viku. Flestir 

myndu vilja vinna heima einn til þrjá daga í viku eða einstaka sinnum þegar það hentar. Flestir 

stjórnendur voru ekkert sérstaklega jákvæðir fyrir því að hafa fjarvinnu sem hluta af 

vinnufyrirkomulagi framtíðarinnar, nema einn hann vildi að vinnufyrirkomulag yrði tekið upp 

hjá fyrirtækinu í framhaldinu. Tveir stjórnendur voru á því máli að það þyrfti að 

endurskipuleggja hvernig hún færi fram. Það yrði gerð góð þarfagreining til þess að nýta þetta 

vinnufyrirkomulag betur. Flestir stjórnendur voru þó mun jákvæðari gagnvart því að leyfa 

starfsfólki sínu að vinna heima fyrir einstaka sinnum þegar það hentaði eftir reynslu ársins 2020 

í fjarvinnu heldur en fyrir hana.  
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5.8. Samantekt á niðurstöðum  
Séu niðurstöður teknar saman þá er ljóst að fjarvinna hefur mismunandi áhrif á starfsánægju og 

líðan starfsfólks og virðast ýmsir þættir spila inn í. Hún hefur örlítið neikvæðari áhrif á karla, 

starfsfólk með hærri starfsaldur var með meiri starfsánægju og ákveðnar deildir innan 

fyrirtækisins voru mjög ánægðar með vinnufyrirkomulagið. Fjöldi daga í viku í fjarvinnu eða 

lengd í vikum virtist hafa lítil áhrif á starfsánægju. Þeir sem voru með minna jafnvægi milli 

vinnu og einkalífs voru með minni starfsánægju í fjarvinnu. Stuðningur við starfsfólk hefði mátt 

vera meiri í öllum deildum fyrirtækisins frá stjórnanda.  

Helstu neikvæðu áhrifin á líðan starfsfólks í fjarvinnu voru einmanaleiki og fólk saknaði 

óformlegs spjall við vinnufélaga. Einnig varð starfsfólk óöruggt þegar það fékk ekki 

upplýsingar og fannst það missa tengingu við vinnustaðinn. Flestir stjórnendur töldu fjarvinnu 

hafa slæm áhrif á líðan starfsfólks til lengri tíma.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar veita ýmsar vísbendingar um upplifun starfsfólks af 

fjarvinnu í heimsfaraldri. Þær eru ekki fyllilega sambærilegar niðurstöðum rannsókna sem 

framkvæmdar voru á fjarvinnu fyrir heimsfaraldurinn. Ýmsir þættir höfðu mögulega áhrif á það 

eins og til dæmis skortur á þjálfun starfsfólks um vinnulag í fjarvinnu, óvissa um framtíð 

fyrirtækisins, starfsöryggi minna hjá starfsfólki á vissum tímabilum, mögulega meiri ábyrgð í 

starfi vegna fækkunar í starfsmannahópnum, sífelldar breytingar í rekstrinum og samfélaginu 

út frá sóttvarnarráðstöfunum.   

 

5.9. Úrbætur fyrir fyrirtækið 
Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar gæti nýst fyrirtækinu Icelandair í framtíðinni ef 

það þarf að senda starfsfólk aftur í fjarvinnu í miklu magni að eftirfarandi leiðir. Betra væri að 

hafa skipulag í kringum búnað fyrir starfsfólk í fjarvinnu sem væri eins fyrir alla í fyrirtækinu. 

Þá væri hægt að styðja betur við það starfsfólk sem var ekki með fullnægjandi búnað heima 

fyrir. Meiri stuðning við stjórnendur varðandi stjórnunarhætti í fjarvinnu. Stjórnendur þurfa að 

vera meðvitaðir að halda tengingu starfsfólks við vinnustaðinn á meðan það er í fjarvinnu. Meiri 

áhersla á að stjórnendur veittu starfsfólki stuðning í fjarvinnu og þær línur lagðar af 

mannauðsdeild fyrirtækisins sem jafnframt gengi úr skugga að þeim væri fylgt. Icelandair gæti 

í framhaldinu kannað hvort að fjarvinna hentaði starfsfólki ákveðinna deilda í framtíðinni. Á 

niðurstöðum mátti sjá að þeir sem voru með meira jafnvægi á milli vinnu og einkalífs upplifðu 

meiri starfsánægju þá væri þýðingarmikið fyrir fyrirtækið að þjálfa starfsfólk í leiðum til að 

halda þessu jafnvægi, áður en það fer í fjarvinnu.   
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5.10. Styrkleikar rannsóknar 
Þátttakendur voru að byrja seinna tímabil sitt af fjarvinnu á árinu þegar það tók þátt í 

rannsókninni. Það gerir niðurstöður áreiðanlegri heldur en ef tími hefði liðið milli þátttöku og 

fjarvinnutímabils. Rannsakandi þekkir starfsemi fyrirtækisins vel og hefur því ákveðinn 

skilning á þeim áskorunum sem starfsfólk og stjórnendur standa frammi fyrir í daglegu amstri. 

Fjarvinna og heimsfaraldur stóð enn yfir við úrvinnslu rannsóknar sem tengir það betur við 

efnið.  

 

5.11. Veikleikar rannsóknar 
Það er erfitt að meta hversu mikil áhrif óvissa með framtíð fyrirtækisins, hópuppsagnir og streita 

sem tengdist öllu sem viðkom heimsfaraldrinum hafði á bæði líðan og starfsánægju hjá 

starfsfólki Icelandair. Spurningalistinn spurði starfsfólk ekki almennt út í líðan þannig ekki var 

hægt að bera saman niðurstöður frá því og niðurstöður stjórnenda úr viðtalsrannsókn. Einnig er 

rannsakandi starfsmaður fyrirtækisins, var að sjálf að vinna í fjarvinnu og gæti það haft áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar. Svarhlutfall af spurningalista hefði mátt vera hærra til þess að fá 

raunsærri mynd af starfshópnum. 

 

5.12. Tillögur að frekari rannsóknum  
Ef samskonar rannsókn verður endurtekin væri gagnlegt að bera saman skrifstofustarfsfólk 

tveggja fyrirtækja í ólíkum rekstri. Í rannsókninni væri hægt að nota allar þær tillögur sem hafa 

komið fram hér á undan. Einnig væri athyglisvert að skipta starfsfólki upp í hópa sem myndu 

vinna fimm daga vikunnar í fjarvinnu og síðan tvo til þrjá daga vikunnar. Þá væri hægt að bera 

hópana saman og mögulega sjá skýrari niðurstöður heldur en fengust í þessari rannsókn. Innan 

þeirra hópa væri síðan áhugavert að sjá hvort það væri munur á fólki sem taldi sig vera með 

mikla félagsþörf eða lita félagsþörf út frá hversu marga daga í viku það væri í fjarvinnu. Þjálfun 

starfsfólks varðandi þætti sem snúa að jafnvægi vinnu og einkalífs væri einnig breyta sem 

áhugvert væri að skoða. Þar sem niðurstöður viðtalsrannsóknar voru ekki í takt við niðurstöður 

spurningakönnunar varðansi starfsánægju. Þá væri gott að bera saman starfsánægju starfsfólks 

vissra deilda við niðurstöður stjórnenda þeirra. Þannig væri hægt að sjá hvort að fjarvinna hafi 

meiri áhrif á starfsfólk ákveðina deilda.  
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6. Lokaorð  
Eftir að rannsóknir hófust á fjarvinnu hafa aldrei áður verið þær aðstæður á vinnumarkaðnum 

þar sem að heimsfaraldur gjörbreytti landslagi fyrirtækja í marga mánuði og mögulega verður 

meira en ár miðað við stöðuna í dag. Stjórnendur gegna mikilvægu hlutverki í fjarvinnu 

fyrirkomulaginu og skiptir máli að þeir séu til staðar fyrir sitt starfsfólk. Þeir verða að tryggja 

að starfsfólk fái þær upplýsingar sem þeim er ætlað og vera til staðar fyrir það þegar það er í 

fjarvinnu. Ein af helstu áskorunum fyrir starfsfólk í fjarvinnu er að halda jafnvægi milli vinnu 

og einkalífs. Ef því tekst það þá mun það frekar upplifa meiri starfsánægju. Andleg líðan fólks 

í fjarvinnu var ekki nægilega góð. Ástandið í fyrirtækinu var ekki gott og gat það einnig haft 

áhrif á líðan starfsfólks þegar það var í fjarvinnu. Margir upplifðu félagslega einangrun og 

einmanaleika heima fyrir í fjarvinnu. Ef fjarvinna verður hluti af vinnufyrirkomulagi Icelandair 

í framtíðinni þyrfti að undirbúa bæði starfsfólk og stjórnendur betur undir þær áskoranir sem 

henni fylgja. 
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Viðaukar 
 
Viðauki 1 
 

Kynningarbréf til þátttakenda 
Ég heiti Þóra Halldóra Gunnarsdóttir og er nemandi í stjórnun og forystu í Háskólanum á Bifröst og er 

einnig starfsmaður Icelandair. Þessi spurningakönnun er hluti af mastersverkefni mínu. Markmið 

verkefnisins er að kanna upplifun starfsfólks Icelandair af fjarvinnu og áhrif þess vinnufyrirkomulags á 

starfsánægju og líðan starfsfólks.   

Ég vil þakka þér fyrir að samþykkja að taka þátt í þessari könnun. Hún inniheldur tæplega 40 spurningar 

og það ætti ekki að taka þig meira en 5-10 mínútur að svara.  

Athugaðu að þér ber ekki skylda til að taka þátt en þátttaka þín hjálpar til við að auka skilning á áhrifum 

fjarvinnu á Covid tímum. Ef þú kýst að taka þátt þá er þér frjálst að svara ekki einstökum spurningum 

eða spurningalistanum í heild og þér er jafnframt frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er. Farið verður 

með öll gögn sem trúnaðarmál, í allri úrvinnslu og í niðurstöðum verður þess gætt að engin leið sé að 

rekja svör til einstakra þátttakenda.  

Helstu niðurstöður meistaraverkefnisins verða kynntar fyrir mannauðsteymi Icelandair og munu hjálpa 

þeim að skilja betur áhrif fjarvinnu á starfsfólk og geta gert betrumbætur á því vinnufyrirkomulagi í 

framtíðinni ef þörf er á.  

 Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og eru þau ekki persónugreinanleg. Gögnin verða einungis 

notuð í þessu verkefni og í engum öðrum tilgangi.  

Ef einhverjar spurningar vakna varðandi könnunina getur þú haft samband við mig með tölvupósti 

(thorag18@bifrost.is) eða leiðbeinanda minn Þóru Þorgeirsdóttur lektor (thorat@bifrost.is). 

 

Bestu fyrirfram þakkir fyrir þátttöku þína.  

Þóra Halldóra Gunnarsdóttir 

 

 

 

 

 

https://icelandair-my.sharepoint.com/personal/thorahalldora_icelandair_is/Documents/Sk%C3%B3li/Mastersritger%C3%B0/thorag18@bifrost.is
mailto:thorat@bifrost.is
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Spurningarlisti  
1) Hversu margar vikur (samtals) hefur þú unnið í fjarvinnu frá því mars 2020 þegar fyrstu 

sóttvarnarreglur voru settar vegna Covid-19 heimsfaraldursins? (Ef þú manst ekki 
nákvæman fjölda vikna, vinsamlegast merktu við þann valmöguleika sem þú telur 
líklegastan).  

    __Ekkert unnið í fjarvinnu 
    __Minna en 1 vika  
    __1-2 vikur 
    __3-4 vikur 
    __5-6 vikur 
    __7-8 vikur 
    __9 eða fleiri vikur.   
 
2) Hversu marga daga í viku (að meðaltali) hefur þú verið í fjarvinnu árið 2020? 
    __Einn dag í viku 
    __Tvo daga í viku 
    __Þrjá daga í viku 
    __Fjóra daga í viku 
    __Fimm daga í viku  
 
 
3) Hversu góða eða lélega vinnuaðstöðu ertu með heima í fjarvinnu? 

Mjög góða Frekar góða    Hvorki né Frekar lélega   Mjög lélega    

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 

□ 
5 

 

4) Ertu með allan tækjabúnað sem þurfti til þess að vinna í fjarvinnu? 

   __Já  

   __Nei 

Ef nei: 

5) Hvaða tækjabúnað vantar þig? 

6) Eru börn á heimilinu á meðan þú ert í fjarvinnu? 

    __Nei  
    __Já  
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Ef já:  

7) Á hvaða aldri eru börnin sem eru á heimilinu á meðan þú ert í fjarvinnu (merkið við 
þann kost sem á við yngsta barnið)? 

    __Já, yngri en 5 ára  
    __Já, 5-10 ára 
    __Já, 11-15 ára 
    __Já, 16 ára og eldri  
 

8) Hversu auðvelt eða erfitt finnst þér að ljúka vinnudeginum á tilskyldum tíma í 
fjarvinnu? 

Mjög auðvelt Frekar auðvelt    Hvorki né Frekar erfitt   Mjög erfitt    

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 

□ 
5 

 

9) Telur þú jafnvægið vera meira eða minna á milli vinnu og einkalífs á meðan fjarvinnu 
stendur miðað við almennt þegar þú mætir á skrifstofuna? 

Mun meira Nokkuð meira     Hvorki né Nokkuð minna Mun minna   

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 

□ 
5 

 

10) Hversu skýrt eða óskýrt er hvaða verkefnum þú berð ábyrgð á í þínu starfi? 

Mjög skýrt Frekar skýrt    Hvorki né Frekar óskýrt   Mjög óskýrt   

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 

□ 
5 
 
 

11) Hversu mikið eða lítið hefur starf þitt og verkefni breyst sem þú hefur verið að sinna 
á árinu 2020? 

Mjög mikið Frekar mikið    Hvorki né Frekar lítið  Mjög lítið    

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 

□ 
5 

 

12) Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með upplýsingaflæði frá yfirstjórn 
(framkvæmdarstjórn og forstjóra) á meðan fjarvinnu stendur? 

Mjög ánægð/ur Frekar ánægð/ur    Hvorki né Frekar óánægð/ur   Mjög óánægður    

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 

□ 
5 
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13) Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur varstu með upplýsingaflæði þínum næsta 
yfirmanni á meðan fjarvinnu stendur? 

Mjög ánægð/ur Frekar ánægð/ur    Hvorki né Frekar óánægð/ur   Mjög óánægður    

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 

□ 
5 

 

14) Hversu mikið eða lítið samræmi finnst þér á því sem kom fram í fjölmiðlum og þeim 
upplýsingum sem komu frá fyrirtækinu til starfsfólks í0 fjarvinnu? 

Mjög mikið Frekar mikið    Hvorki né Frekar lítið  Mjög lítið    

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 

□ 
5 

 

15) Hversu oft voru stöðufundir með þínum næsta yfirmanni á meðan fjarvinnu? 

     __Oftar en fimm sinnum í viku 
    __Fimm sinnum í viku 
    __Fjórum sinnum í viku 
    __Þrisvar í viku 
    __Tvisvar í viku 
    __Einu sinni í viku 
    __Sjaldnar  
    __Aldrei 
 

16) Hversu auðvelt eða erfitt fannst þér að koma skoðun þinni á framfæri á fjarfundum 
(eins og Teams) samanborið við hefðbundna fundi?  

Mjög auðvelt Frekar auðvelt    Hvorki né Frekar erfitt   Mjög erfitt    Á ekki við     

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 

□ 
5 

□ 
6 

 

17)  Fannst þér auðveldara eða erfiðara að ná í samstarfsfélaga á meðan fjarvinnu stóð 
miðað við í hefðbundnu vinnufyrirkomulagi á skrifstofu? 

Mun auðveldara Nokkuð auðveldara    Hvorki né Nokkuð erfiðara  Mun erfiðara    

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 
 

□ 
5 
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18) Hversu skýr eða óskýr voru fyrirmæli frá þínum næsta yfirmanni um hvaða 
verkefni (sem þú ert ábyrg/ur fyrir) þú áttir að setja í forgang meðan á fjarvinnu 
stóð? 

Mjög skýr Frekar skýr    Hvorki né Frekar óskýr   Mjög óskýr   

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 

□ 
5 

 

19) Hversu mikla eða litla endurgjöf (feedback) fékkstu frá þínum næsta yfirmanni á 
meðan fjarvinnu stóð samanborið við áður? 

Mjög mikla Fremur mikla   Hvorki né Fremur litla  Mjög litla    

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 

□ 
5 

 

20) Hversu auðvelt eða erfitt fannst þér að vera vinnusöm/samur þegar þú varst að 
vinna heima samanborið við þegar þú vinnur á skrifstofu fyrirtækisins? 

Mjög auðvelt Frekar auðvelt    Hvorki né Frekar erfitt   Mjög erfitt    

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 

□ 
5 
 

 

21) Hversu mikil eða lítil truflun var í umhverfinu þegar þú varst að vinna heima? 

Mjög mikil Frekar mikil    Hvorki né Frekar lítil  Mjög lítil    

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 
 

□ 
5 

 

22) Hversu mikla eða litla þörf hefur þú almennt fyrir félagsleg samskipti? 

Mjög mikla Frekar mikla    Hvorki né Frekar litla  Mjög litla   

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 
 

□ 
5 

 

23) Hversu mikið saknaðir þú samstarfsfélaganna á meðan fjarvinnu stóð? 

Mjög mikið Frekar mikið    Hvorki né Frekar lítið  Mjög lítið    

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 
 

□ 
5 
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24) Taktu afstöðu til eftirfarandi fullyrðingar: „Ég á í góðu sambandi við minn næsta 
yfirmann“  

Mjög sammála Frekar sammála    Hvorki né Frekar ósammála   Mjög ósammála    

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 

□ 
5 

 

25) Myndir þú segja að fjarvinna hafi haft mikil eða lítil áhrif á ánægju þína í starfi? 

Mjög mikil  Frekar mikil   Hvorki né Frekar lítil Mjög lítil   

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 
 

□ 
5 

26) Ef svarið í spurningunni á undan var „Mjög mikil“ eða „Frekar mikil“ svaraðu 

eftirfarandi spurningu: 

Hefur fjarvinnan aukið eitthvað eða minnkað eitthvað ánægju þína í starfi? 

Aukið verulega  Aukið eitthvað  Hvorki né Minnkað eitthvað Minnkað verulega   

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 
 

□ 
5 

27) Upplifir þú starfsandann vera betri eða verri þegar starfshópurinn vinnur í 

fjarvinnu? 

Mun betri  Nokkuð betri   Hvorki né Nokkuð verri   Mun verri  

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 
 

□ 
5 

 

28) Hversu miklar eða litlar áhyggjur varstu með af því að missa vinnuna á meðan 

fjarvinnu stóð? 

Mjög miklar  Frekar miklar   Hvorki né Frekar litlar  Mjög litlar   

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 
 

□ 
5 

 

29) Ertu jákvæðari eða neikvæðari gagnvart fjarvinnu eftir þessa reynslu? 

Mun jákvæðari Nokkuð jákvæðari   Hvorki né Nokkuð neikvæðari  Mun neikvæðari   

□ 
1 

□ 
2 

□ 
3 

□ 
4 
 

□ 
5 
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30) Ef fjarvinna yrði fastur liður af þínu starfi, hversu marga daga í viku telur þú henta 

þér að vinna heima? 

    __Ég myndi ekki vilja vinna í fjarvinnu  
    __Einn dag í viku 
    __Tvo daga í viku 
    __Þrjá daga í viku 
    __Fjóra daga í viku 
    __Fimm daga í viku  
    __Einstaka sinnum þegar það hentar 
 
30) Hefur þú reynslu af fjarvinnu fyrir Covid tímabilið, hvort sem það er hjá Icelandair 

eða öðru fyrirtæki? 

__Já  

__Nei 

 
31) Hvað ertu gamall/gömul? 
    __18-25 ára 
    __26-35 ára 
    __36-45 ára 
    __46-55 ára 
    __56-65 ára 
    __66 ára eða eldri.  
 
32) Af hvaða kyni ertu? 

    __Karl 
    __Kona 
    __Annað:______ 
 
 

33) Á hvaða sviði starfar þú innan Icelandair? 

    __Aircraft Leasing and Consulting     
    __Air Iceland Connect 
    __Business Development and Digital 
    __Cargo 
    
    __Finance     
    __Operations 
    __ People and Culture 
    __Sales and Customer Experience 
    __Annað 
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34) Hvar er starfstöðin þín staðsett? 

__Hafnarfirði 

__Keflavík 

__Reykjavík 

__Ég fer á milli starfstöðva 

__Annað:_______ 

 

35) Hvað hefur þú unnið hjá Icelandair í mörg ár? 

    __Minna en 1 ár 
    __1-3 ár 
    __4-6 ár 
    __7-9 ár 
    __10 ár eða lengur.  
 

36) Raðaðu upp atriðunum sem þú eyðir hlutfallslega mestum tíma í á hefbundnum degi í þínu 

starfi (mestum tíma efst og minnstum neðst)? 

Einbeitingarvinna 

Fundarseta 

Samskipti við annað fólk í síma eða í persónu 

Verkleg vinna  

37) Hverjir finnst þér vera helstu ókostir við fjarvinnu? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

38) Hverjir finnst þér vera helstu kostir fjarvinnu? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Viðauki 2 

 
Upplýsingabréf fyrir viðmælendur  
 

Ágæti viðmælandi 

 

Ég heiti Þóra Halldóra Gunnarsdóttir og er nemandi í stjórnun og forystu í Háskólanum á Bifröst 
og er einnig starfsmaður Icelandair. Ég er að vinna að mastersverkefni mínu undir leiðsögn 
Þóru Þorgeirsdóttur lektors. Viðtalsrannsókn er hluti af því verkefni þar sem ég tek viðtöl við 
sex einstaklinga sem eru stjórnendur eða millistjórnendur með mannaforráð, afrita viðtölin og 
greini þau. Ég hef kosið að rannsaka upplifun starfsfólks og stjórnenda Icelandair af fjarvinnu 
og áhrif þessa fyrirkomulags á líðan þeirra og starfsánægju.   

 

Ég vil þakka þér fyrir að samþykkja að taka þátt í þessari rannsókn og veit mér viðtal.  Farið 
verður með öll gögn sem trúnaðarmál og nafn þitt mun hvergi koma fram í rannsókninni. 
Gögnin verða einungis notuð í þessu verkefni og í engum öðrum tilgangi. Þér er ekki skylt að 
svara einstökum spurningum og þú getur dregið þig í hlé hvenær sem er. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna getur þú haft samband við mig thorag18@bifrost.is eða 
leiðbeinanda minn thorat@bifrost.is 

 

Samþykki: Ég staðfesti að ég heimila Þóru Halldóru Gunnarsdóttur að nota þau gögn sem aflað 
er í þessu viðtali í mastersverkefni í stjórnun og forystu við Háskólann á Bifröst. 

 

Kærar kveðjur  

 

Þóra Halldóra Gunnarsdóttir, nemandi í Háskólanum á Bifröst 

 

UNDIRSKRIFT RANNSAKANDA:__________________________________________________ 

 

NETFANG OG SÍMANÚMER: __________________________________________________ 

 
DAGS: ___________ UNDIRSKRIFT VIÐMÆLANDA: ___________________________ 
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Viðauki 3 

 

Viðtalsrammi  

Um vinnu viðmælanda 

 Hvert er titill þinn og hvert er hlutverk þitt á vinnustaðnum? 
 Hversu lengi ertu búin að sinna þeirri stöðu sem þú ert í núna innan fyrirtækisins? 
 Hvað er deildin stór sem þú berð ábyrgð á, hvað eru mörg stöðugildi? 

 

Fyrirkomulag fjarvinnu 

 Hvernig var fyrirkomulag á fjarvinnu í þinni deild?  
 Voru fyrirmælin skýr sem þú fékkst varðandi að senda fólk í fjarvinnu frá People and 

Culture (mannauðsdeildinni) bæði núna og í vor? 
 Þurftiru að gera einhverjar sérstakar ráðstafanir varðandi fjarvinnu fyrir starfsfólk í 

þinni deild? 
 Hversu meðvituð/aður varstu um vinnuaðstöðu starfsfólks í fjarvinnu heima fyrir? 
 Gafstu fólki einhver sérstök fyrirmæli varðandi fjarvinnu t.d. forgangsröðun á 

verkefnum og vinnutíma? 
 

Tengsl við yfirmann 

 Hvernig hélstu sambandi við þitt starfsfólk á meðan það var í fjarvinnu? 
 Hvernig fannst þér upplýsingaflæðið vera á milli þín og starfsfólksins í fjarvinnu? 
 Hvernig gekk þér að leiðbeina fólkinu þínu? 

□ En að veita þeim endurgjöf? 
 Hvernig fannst þér Teams fjarfundirnir ganga samanborið við hefðbundna fundi á 

vinnustaðnum? 
□ Fannst þér allir tjá sig opinskátt á þeim fundum? 

 Hversu gott samband átt þú við þitt starfsfólk yfir höfðuð? 

Starfsánægja 

 Upplifðir þú óöryggi hjá þínu starfsfólki á meðan það var í fjarvinnu? 
 Hvaða áhrif telur þú fjarvinna hafi haft á starfsánægju hjá þínu starfsfólki? 

Líðan 

 Hversu mikla þörf telur þú þitt starfsfólk hafa fyrir félagsskap af öðru samstarfsfólki? 
 Hvernig upplifir þú andlega líðan hjá starfsfólks í fjarvinnu miðað við þegar það er á 

staðnum? 
 Hvaða áhrif fannst þér fjarvinna hafa á samstöðu innan hópsins? 

Upplifun stjórnanda 

 Hvernig fannst þér að leiða starfshópinn áfram þegar starfsfólk var í fjarvinnu? 
 Hvernig gekk að ná til allra einstaklinganna í hópnum? 
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 Hver er helsti munurinn á að hafa starfsfólk í fjarvinnu núna í þriðju bylgju Covid 
miðað við þá fyrstu ef einhver er? 

 Hvert er þitt álit á fjarvinnu eftir þessa reynslu á árinu 2020? 
□ Myndiru vilja hafa fjarvinnu sem val fyrir þitt starfsfólk? 

 Er eitthvað sem þú vilt bæta við sem við höfum ekki rætt? 
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