
 

 

Viðskiptadeild 

 

 

 

 

Hvaða áhrif hafði Covid-19 faraldurinn á mannauðsstjórnun á 

hótelum í Borgarfirði? 

Með tilliti til áhrifa faraldursins á upplýsingaflæði til starfsfólks, frammistöðumat, 

líðan starfsfólks og vinnuframlag. 

 

 

 

 

 

Ritgerð til BS gráðu 

Nafn nemanda: Helga Sigurlína Halldórsdóttir 

Leiðbeinandi: Haraldur Daði Ragnarsson 

(haustönn– 2020) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

Hvaða áhrif hafði Covid-19 faraldurinn á mannauðsstjórnun á 

hótelum í Borgarfirði? 

Með tilliti til áhrifa faraldursins á upplýsingaflæði til starfsfólks, 

frammistöðumat, líðan starfsfólks og vinnuframlag. 

 

 

 

Helga Sigurlína Halldórsdóttir 

 

Háskólinn á Bifröst 

haustönn 2020 

 

 

Einkunn: __________ 

 

___________________ 

Stimpill skólans 

 

 

  



 

i 

 

Útdráttur  

Þegar óboðinn vágestur í formi Covid-19 faraldurs geisar á alþjóðavísu þurfa fyrirtæki 

að bregðast við og hugsa rekstrarformið að nýju. Verulegur samdráttur varð í komu 

ferðamanna til landsins og hafði það áhrif á hótel í Borgarfirði líkt og annarsstaðar á 

landinu. En útkoman var sú að mörg hótel þurftu að bregða á það ráð að segja upp 

starfsfólki eða setja það á hlutabótaleið. Stjórnendur þurftu að huga að öllu því sem 

hefur áhrif á reksturinn og þar á meðal mannauðinn sem er lykilþáttur í farsælli 

starfsemi þeirra. Þegar miklar sviptingar eru í starfsumhverfinu er líklegt að starfsfólk 

upplifi óvissu og óöryggi með hvað framtíðin ber í skauti sér. Stjórnendur þurftu því að 

líta til þeirra verkfæra sem dregið geta úr óöryggi hjá starfsfólki en það má meðal annars 

gera með auknu upplýsingaflæði. Því voru sex stjórnendur hótela í Borgarfirði spurðir 

hvaða áhrif Covid-19 faraldurinn hefði haft á líðan starfsfólks, frammistöðumat, 

vinnuframlag, upplýsingaflæði, sveigjanleika og lærdóm í störfum þeirra.  
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1 Inngangur 

Kórónuveirufaraldur kenndur við veiruna Covid-19 braust út á fyrstu mánuðum ársins 

2020 en fyrsta smitið greindist hér á landi þann 28.febrúar (Sóttvarnalæknir, 2020). 

Veturinn var langur og strangur en hann hafði upp á ýmsar hindranir að bjóða fyrir 

landsmenn í formi veðurs og vinda, jarðhræringa og Covid-19. Sóttvarnayfirvöld, 

Landlæknisembættið og Almannavarnir ríkisins sameinuðu krafta sína og lögðust á eitt 

um að reyna að koma böndum á útbreiðslu faraldursins með það að leiðarljósi að vernda 

viðkvæmustu hópa landsmanna. Unnið var myrkranna á milli við að koma fram með 

sóttvarnaaðgerðir sem stuðluðu að því að hægja á útbreiðslunni til þess að lágmarka 

álag á Landspítalann og heilbrigðiskerfið sem var ekki nægilega vel í stakk búið til að 

takast á við slíka áskorun. Þær aðgerðir sem gripið var til fólust í því að minnka 

samneyti fólks í samfélaginu með því að setja samkomubann þar sem einungis 100 

manns máttu koma saman á hvers kyns skipulögðum viðburðum. Vinnustaðir voru 

hvattir til að láta starfsfólk vinna að heiman og einstaklingar þurftu að halda tveggja 

metra fjarlægð frá hverjum öðrum svo eitthvað sé nefnt (Svandís Svavarsdóttir, 2020).  

Afleiðing af útbreiðslu veirunnar á heimsvísu var sú að fjöldi ferðamanna sem 

ferðaðist á milli landa hríðféll. Ferðaþjónustan hér á landi fór ekki varhluta af því 

ástandi og hefur því verið líkt við algjört frost á markaði. Til að mynda má nefna að 

flugferðir Icelandair í mars voru einungis um 14% af áætluðum flugferðum á því 

tímabili (Jóhann Bjarni Kolbeinsson, 2020). Fjölþættar áskoranir blöstu við 

fyrirtækjum í því ástandi sem faraldurinn skapaði og höfðu mikil áhrif á 

rekstrarumhverfi þeirra. Til að draga úr þeim efnahagslegu áhrifum sem faraldurinn 

hafði á fyrirtækin í landinu settu stjórnvöld fram aðgerðapakka með það að leiðarljósi 

að atvinnustig í landinu héldist sem best. 

1.1 Lýsing á viðfangsefni 

Rekstrarumhverfi hótela í landinu varð fyrir barðinu á faraldrinum en verulegur 

samdráttur varð á fjölda erlendra gesta sem leiddi til þess að mörg hótel þurftu að grípa 

til þess ráðs að loka eða skerða opnunartíma sinn frá mars og fram í maí. Í byrjun júní 

verður viðsnúningur þar sem ferðalög Íslendinga voru að mestum hluta innanlands og 
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nýttu hótelin í meira mæli en oft áður. Þar af leiðandi var starfsfólk sem hafði annað 

hvort verið sagt upp eða var í hlutastarfi vegna samdráttar endurráðið í fullt 

starfshlutfall að nýju. Upplifun rannsakanda var sú að í sumar hefði verið mjög mikið 

væri að gera á mörgum hótelum þar sem Íslendingar væru duglegir að nýta sér þjónustu 

þeirra. Vaknaði því áhugi rannsakanda að skoða hvaða áhrif faraldurinn hefði haft á 

mannauðsstjórnun á hótelum í Borgarfirði sem eru aðeins í um klukkustundar fjarlægð 

frá Reykjavík.  

 Faraldurinn sótti hins vegar aftur í sig veðrið þegar fór að hausta og hafa 

samkomutakmarkanir verið í gildi meira og minna frá september og eru enn við lýði 

þegar rannsókn þessari er að ljúka í desember. 

1.2 Rannsóknarspurning 

Í þessari rannsókn verður leitast við að svara rannsóknarspurningunni „Hvaða áhrif 

hafði Covid-19 faraldurinn á mannauðsstjórnun á hótelum í Borgarfirði? Með tilliti til 

áhrifa faraldursins á upplýsingaflæði til starfsfólks, frammistöðumat, líðan starfsfólks 

og vinnuframlag“.  

Taldi rannsakandi að þessir tilteknu þættir gætu varpað ljósi á það hvort 

faraldurinn hefði haft áhrif á mannauðsstjórnunina á hótelunum. Miklar sveiflur höfðu 

verið til staðar í starfsumhverfi starfsfólksins, fyrst verulegur samdráttur en stuttu 

seinna verður mikið að gera og aukið álag. Taldi rannsakandi því að þessar sveiflur 

gætu hafa skapað aðstæður sem kröfðust þess að stjórnendur þurftu að hugsa 

starfsumhverfið upp á nýtt og finna nýjar leiðir til að aðlagast breyttu rekstrarumhverfi. 

1.3 Kynning á aðferðafræði 

Rannsakandi ákvað að styðjast við eigindlega rannsóknaraðferð sem felst í því að taka 

viðtöl við einstaklinga í þeim tilgangi að öðlast frekari innsýn í upplifun, viðhorf og 

reynslu viðmælendanna af áhrifum faraldursins á starf þeirra (Helga Jónsdóttir, 2013). 

Rannsakandi tók viðtöl við sex stjórnendur á hótelum í Borgarfirði með fyrirfram 

ákveðinn spurningalista sem hann taldi að myndu aðstoða við að svara 

rannsóknarspurningunni. Stjórnendurnir eiga það  sameiginlegt að hafa umsjón með 

stjórnun mannauðs hver á sínu hóteli.   



 

3 

 

Rannsakandi ákvað að styðjast við eigindlega rannsóknaraðferð sem felst í því 

að taka viðtöl við einstaklinga í þeim tilgangi að öðlast frekari innsýn í upplifun, viðhorf 

og reynslu viðmælendanna af áhrifum faraldursins á starf þeirra (Helga Jónsdóttir, 

2013). Rannsakandi tók viðtöl við sex stjórnendur á hótelum í Borgarfirði sem eiga það 

sameiginlegt að hafa umsjón með stjórnun mannauðs hver á sínu hóteli. Kostir þess að 

styðjast við eigindlega rannsóknaraðferð felast í meiri nánd við viðmælendur sem gerir 

það að verkum að rannsakandi getur fylgst með svipbrigðum viðmælanda og áttað sig 

betur á skoðunum hans út frá því. Ókostir við eigindlega rannsóknaraðferð eru að 

aðferðin getur verið tímafrek og ræðst útkoman á því hversu vel rannsakandi tengist 

viðmælandanum (Norwood, 2010). 

Við val á viðmælendum studdist rannsakandi við tilgangsúrtak þar sem leitast var 

við að afla viðmælenda sem hefðu þekkingu og reynslu á sviði rannsóknarefnisins 

(Coyne, 1997). Rannsakandi ákvað að rannsaka hver áhrif faraldursins hefðu verið á 

ákveðnu svæði og afmarkaði svæðið við Borgarnes og uppsveitir Borgarfjarðar. Leitast 

var við að finna hótel í svipuðum stærðarflokki en þó ber að nefna að eitt þeirra er 

töluvert minna en hin fimm. Enn fremur ber að nefna að tvö hótelanna eru á fyrstu 

starfsárum sínum á meðan hin hafa lengri starfsaldur. 

 

1.4 Annmarkar rannsóknar 

Þeir stjórnendur sem viðtöl voru tekin við eru ekki titlaðir mannauðsstjórar en einn 

þáttur í starfi þeirra er fólginn í því að sjá um mannauðsmál í sínu fyrirtæki. Þar sem 

rannsóknin felst einungis í því að ræða við stjórnendur má ætla að önnur sýn á 

viðfangsefnið hefði komið fram ef einnig hefði verið rætt við starfsfólk sömu hótela 

eða gerð megindleg rannsókn með spurningakönnun. Þegar rannsakandi lagði af stað 

með rannsóknina og tók ákvörðun um að nota einungis eigindlega aðferð taldi hann að 

margt starfsfólk hótela væri farið af landi brott og væru því of fá svör sem fengjust ef 

gerð yrði megindleg spurningakönnun sem send væri til starfsfólks. En síðar þegar 

viðtöl voru tekin kom í ljós að starfsfólkið býr flest ennþá hér á landi. Einnig má nefna 

að rannsakandi telur annmarka rannsóknarinnar enn fremur felast í þeirri afmörkun sem 

gerð var þegar ákvörðun var tekin um að rýna aðeins í starfsemi hótela í Borgarfirði. 
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En ætla má að ef rannsóknin hefði sem dæmi verið framkvæmd á hótelum á 

höfuðborgarsvæðinu hefði mátt búast við öðrum niðurstöðum. Rannsakandi gerir sér 

fulla grein fyrir því að slíkir annmarkar sem farið var yfir hér að framan gætu hafa haft 

áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar.  

 

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Í fyrri hluta rannsóknarinnar verður farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. 

Fjallað verður um mannauðsstjórnun ásamt því að farið verður yfir þætti sem líta þarf 

til við stjórnun mannauðs á krísutímum. Þar á eftir verða aðgerðir sem stjórnvöld gripu 

til vegna faraldursins kynntar. Í framhaldi af þeirri kynningu verður farið yfir eldri 

rannsóknir sem tengjast rannsóknarefninu.  

 Í síðari hluta rannsóknarinnar verður farið yfir aðferðafræði viðtalsrannsóknar sem 

rannsakandi framkvæmdi áður en fjallað verður um rannsóknina sjálfa. Að síðustu 

verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunni svarað. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun gengur út á það að finna rétta starfsólkið, starfsráðningar, þjálfun 

starfsfólks, mat á frammistöðu og að umbuna starfsfólki eftir því sem við á. Ferli 

mannauðsstjórnunar innifelur einnig að réttindi starfsfólks séu tryggð, að aðbúnaður 

við störf sé góður og að í framgöngu yfirmanna sé sanngirni ávallt gætt (Dessler, 2017). 

Mannauðsstjórnun er einn liður í stjórnun fyrirtækja þar sem litið er til þess 

ávinnings fyrir fyrirtækið að vinna faglega að öllum þáttum sem snúa að mannauðnum. 

Með greiningu starfa áður en ráðningarferli hefst er stuðlað að því að sá starfskraftur 

sem valinn er sé réttur aðili og uppfyllir bæði þær kröfur sem starfið sjálft krefst en 

passar einnig inn í hópinn sem fyrir er. Vel ígrundaðar ráðningar stuðla að lægri 

starfsmannaveltu sem skilar sér í auknum tækifærum fyrir fyrirtækið. Ásamt 

ráðningarferlinu snýst mannauðsstjórnun einnig um greiningu þarfar á mannafla, 

móttöku og þjálfun nýrra starfsmanna, meta frammistöðu, vera í samskiptum við 

starfsfólk, sjá um þjálfun og þróun starfsfólks og ýta undir þátttöku þess í samskiptum 

innan fyrirtækisins. Að auki má geta þess að einn þáttur í mannauðsstjórnun felst í því 

að aðstoða við uppsagnir starfsfólks og sjá til þess að ávallt sé rétt staðið að slíku ferli 

með tilliti til sanngirni og réttmætis (Dessler, 2017).  

Velgengni fyrirtækja er að miklu leyti samofin þeim mannauð sem þau búa yfir 

og getur hann jafnvel skapað fyrirtækjum forskot á samkeppnisaðila sína. Felst 

mannauðsstjórnun þannig í því að samtvinna hagsmuni fyrirtækis og starfsfólks með 

það að leiðarljósi að skila árangri fyrir báða aðila. Skiptir þess vegna miklu máli að hlúa 

vel að starfsfólki alla jafna en sérstaklega á tímum þegar krísuástand ríkir (Dirani, o.fl., 

2020). Þjálfun starfsfólks er mikilvægur þáttur í mannauðsstjórnun enda getur vel 

heppnað þjálfunarferli stuðlað að því að starfsmaður staldri lengur við hjá fyrirtæki. Á 

þann hátt er hægt að draga úr starfsmannaveltu sem er kostnaðarsöm því verulegur 

kostnaður fylgir því að ráða inn nýjan starfsmann og þjálfa (Ingi Bogi Bogason og Ingi 

Rúnar Eðvarðsson, 2008). Kostnaður er fólginn í því að hafa virka mannauðsstjórnun 

til staðar í stjórnun fyrirtækja en þeim kostnaði fylgir þó ávinningur sem vegur upp á 
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móti. Ávinningurinn af virkri mannauðsstjórnun er meðal annars sá að meiri líkur eru 

á því að það starfsfólk sem ráðið er til starfa passi betur í starfið og inn í hópinn sem 

fyrir er. Með þessu er stuðlað að því að starfsfólk sé ánægðara í störfum sínum og sé 

vel að verki staðið næst að hvetja fólk á þann hátt að það sýni hluttekningu og vilja til 

að vinna saman að sameiginlegri sýn heildarinnar (Dessler, 2017).  

Hagur fyrirtækja er að miklu leyti fólginn í að búa yfir mannauði sem 

samanstendur af starfsfólki sem brennur fyrir starfi sínu en í því ljósi geta 

leiðtogahæfileikar stjórnanda haft áhrif á frammistöðu skipulagsheildarinnar (Jones & 

Olken, 2005). Leiðtogi sem vill byggja upp gott samstarf með fylgjendum sínum með 

það að leiðarljósi að unnið verði að sameiginlegum markmiðum verður að vera 

reiðubúinn að viðurkenna og meta persónuleg gildi fylgjenda sinna (Bass, 1985). Finni 

fólk fyrir því að það tilheyri og eigi sér sinn stað innan hópsins er það líklegra til að 

vilja leggja á sig þá vinnu sem þarf til að stuðla að framgangi verkefna sem leiðir til 

betri útkomu fyrir fyrirtækið í heild (Conte & Landy, 2019). 

2.2 Þroskastig mannauðsstjórnunar 

Samkvæmt Paul Kearns eru þroskastig mannauðsstjórnunar (e. human 

resources maturity stage) allt að níu en þau gefa mynd af mismunandi nálgun fyrirtækja 

í stjórnun mannauðs síns. Stjórnun mannauðs kallar á mismunandi aðferðir á ólíkum 

stigum þroskaferlis en einnig eru verkefni og hlutverk mannauðsstjóra breytileg eftir 

því á hvaða æviskeiði fyrirtækið er statt (Ásta Bjarnadóttir, 2012).  

  Cranet (e. Cranfield Network on International Human resource Management) 

er alþjóðlegt samstarf sem Cranet rannsóknin á Íslandi er þátttakandi í. Á Íslandi hefur 

Cranet rannsóknin verið framkvæmd á um það bil þriggja ára fresti frá árinu 2003 og 

er rannsókninni ætlað að varpa ljósi á stöðu mannauðsstjórnunar í íslenskum 

fyrirtækjum  og leggja mat á hvert þroskastig mannauðsstjórnunar á Íslandi er. Með því 

að framkvæma rannsóknina á þriggja ára fresti verður til gagnagrunnur sem hægt er að 

styðjast við til að rýna í þá þróun sem verður (Arney Einarsdóttir, o.fl., 2018).  

Þroskastig mannauðsstjórnunar hafa verið greind í níu stig en hefur í Cranet 

rannsókninni til einföldunar verið fækkað niður í fimm, frá þroskastigi 0 til 4, og verður 

leitast við að skilgreina þau hér á eftir (Ásta Bjarnadóttir, 2012). Á þroskastigi 0 er 
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engin formleg mannauðsstjórnun til staðar og fer hún aðallega eftir innsæi æðstu 

stjórnenda. Mannauðsstjórnun felst að mestu leyti í ráðningu nýs starfsfólks og 

launagreiðslum. Á þessu stigi er aðallega verið að bregðast við þeim aðstæðum sem 

upp koma hverju sinni þar sem ekki er litið til mælinga á árangri í mannauðsstjórnun 

samskiptum (Arney Einarsdóttir, o.fl., 2018). 

Á þroskastigi 1 er um að ræða hefðbundið starfsmannahald þar sem stjórnendur 

hafa komið auga á kosti þess að fylgjast skipulegar með mannauðsmálum og komast 

þannig hjá því að einfaldlega bregðast við aðstæðum þegar þær koma upp. Á þessu stigi 

er farið að styðjast við starfsmannaskrá með það að leiðarljósi að halda utan um fjölda 

stöðugilda og launakostnað en einnig er reynt að gæta samræmis á milli aðila í launum. 

Ákveðnir þættir mannauðsstjórnunar hafa litið dagsins ljós í einhverri mynd en nefna 

má að farið er að bjóða starfsfólki upp á námskeið sem tengjast áhugasviði þess ásamt 

að við ráðningar er farið að styðjast við einföld ráðningarviðtöl. Upplýsingaflæði til 

starfsmanna einkennist af einhliða skilaboðum frá stjórnendum en þátttaka starfsmanna 

er ekki til staðar í þeim samskiptum (Arney Einarsdóttir, o.fl., 2018). 

Þegar komið er á þroskastig 2 hefur fagleg starfsmannastjórnun hafið innreið 

sína og er farið að líta í meira mæli til þess utanumhalds sem mannauðsstjórnun krefst 

þrátt fyrir að enn sé dagleg afgreiðsla mála í forgrunni. Ferli mannauðsstjórnunar eru 

farin að taka á sig mynd hjá fyrirtækinu og oftar er stuðst við þau. Þó ráðningarferlið 

sé enn heldur óformlegt byggja ráðningar í meiri mæli á fyrirfram gerðum 

starfslýsingum og ráðningarviðtöl eru tekin af fleiri en einum aðila. Á þessu stigi er 

móttökuferli nýs starfsfólks komið til. Þjálfunarferli lúta aðallega að námskeiðahaldi 

en snúa nú frekar að þörfum fyrirtækisins og starfseminnar. Farið er að huga að 

frammistöðumati starfsfólks sem enn er þó aðeins óformlegt. Í einhverjum fyrirtækjum 

á þessu stigi hefur starfsmannastjóri verði ráðinn til að vinna að málefninu. Boðskipti 

hafa nú tekið á sig þá mynd að nú virka þau í báðar áttir í stað einhliða upplýsingaflæðis 

frá stjórnendum (Arney Einarsdóttir, o.fl., 2018). 

Þroskastig 3 felur í sér faglega mannauðsstjórnun þar sem stjórnendur hafa áttað 

sig á mikilvægi faglegra vinnubragða á sviði mannauðsmála ásamt þeim ávinningi sem 

hlýst af í betri rekstri fyrirtækisins. Ferli mannauðsstjórnunar eru orðin fullmótuð og 

unnin með markvissum hætti og hafa þannig áhrif á alla þætti starfseminnar. Faglega 
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er staðið að þáttum líkt og ráðningarferli, þjálfun og þróun starfsfólks og 

frammistöðumati. Boðskiptin hafa þróast yfir í að leitað er eftir þátttöku starfsfólks í 

gegnum kannanir þar sem litið er til viðhorfa starfsfólks. Yfirgnæfandi líkur eru á að á 

þessu stigi sé starfandi starfsmannastjóri og starfsmannadeild sem vinna að 

málaflokknum ásamt því að starfsmannastjórinn sitji í framkvæmdastjórn (Arney 

Einarsdóttir, o.fl., 2018).  

Á þroskastigi 4 er unnið með það að leiðarljósi að samþætta rekstur og 

mannauðsstjórnun þar sem litið er svo á að mannauður geti skapað fyrirtækjum 

samkeppnisforskot á markaði. Ferli mannauðsstjórnunar eru nýtt til að auka enn frekar 

færni og getu mannauðsins en í því felst að ráðningar eru vel ígrundaðar út frá þeirri 

viðbótar þekkingu sem leitast er eftir að auka. Frammistöðumat er skilvirkt og því fylgt 

eftir með viðeigandi aðgerðum. Eins er litið til þess hvernig árangur af þjálfunar- og 

fræðsluáætlunum skilar sér í frammistöðu starfsfólks. Á þessu stigi eru litið svo á að 

allir stjórnendur séu færir mannauðstjórar sem sjá um þróun og þjálfun síns starfsfólks. 

Boðskiptin hafa nú þróast enn frekar og eru í formi reglulegrar upplýsingagjafar um 

stöðu og stefnu fyrirtækisins ásamt viðhorfskönnunum til starfsfólks. Starfsmannadeild 

er vel upplýst um reksturinn og vinnur að mörkun stefnumótunar ásamt því að taka þátt 

í viðskiptalegum ákvörðunum (Arney Einarsdóttir, o.fl., 2018). 

Samkvæmt niðurstöðum Cranet rannsóknarinnar árið 2018 má sjá að þróun í 

mannauðsmálum á Íslandi hefur orðið til hins betra en sem dæmi má nefna að árið 2006 

voru 8% fyrirtækja á þroskastigi 0 en 2015 og 2018 er ekkert þátttökufyrirtæki á því 

stigi. Helsta breyting milli 2015 og 2018 er sú að 8% fyrirtækjanna eru farin að styðjast 

við árangursríka mannauðsstjórnun og höfðu farið af stigi 2 yfir á þroskastig 3. Þess má 

geta að flest fyrirtækjanna eða 58% flokkast enn á þroskastigi 2 og styðjast  þannig við 

Mynd 1 Niðurstöður Cranet Rannsóknarinnar 2018 
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faglega starfsmannastjórnun. Meðal þroskastig fyrirtækja hefur hækkað um 0,2 stig frá 

2015 sem leiðir í ljós þá jákvæðu þróun sem á sér stað á sviði mannauðsmála á Íslandi  

(Arney Einarsdóttir, o.fl., 2018).  

 

2.3 Stjórnandi eða leiðtogi 

Mikill munur getur verið á stjórnanda og leiðtoga en til þess að greina á milli þarf að 

líta til þess hlutverks sem einstaklingurinn gegnir. Að vera stjórnandi vísar í starfstitil 

viðkomandi og þá ábyrgð sem sá aðili ber gagnvart fyrirtækinu sem hann starfar hjá 

(Conte & Landy, 2019). Stjórnandi ber ábyrgð á tilteknum hluta starfseminnar og þar 

af leiðandi að þau verk sem inna þarf af hendi séu unnin innan ákveðins tímaramma 

með það að leiðarljósi að auka hag fyrirtækis. Margar leiðir eru færar í stjórnun en oft 

á tíðum eru viðskiptaleg sjónarmið höfð í fyrirrúmi og aðaláherslan lögð á að 

skipuleggja og deila út verkefnum til starfsfólks með ákveðin markmið í huga (Perrin, 

2010).  

 Á undanförnum áratugum hafa augu manna beinst að leiðtogahæfni þeirra sem 

sinna stjórnendastörfum. Leiðtoga er oft á tíðum að finna innan starfsmannahóps en 

þeir búa yfir þeim hæfileikum að samferðafólk þeirra fylgir þeirra ráðum. Leiðtogi er 

sá sem gengur fram fyrir skjöldu og með aðgerðum sínum leiðir hann hóp fylgjendanna 

áfram. Leiðtogi ígrundar þá valkosti sem hann stendur frammi fyrir og velur þann sem 

er skynsamlegastur fyrir hópinn en velur ekki út frá sínum eigin hagsmunum. 

Árangursrík leiðtogamennska er skilgreind á þann hátt að þegar leiðtogi fær hóp 

fylgjenda til að breyta hegðan sinni með því að skapa aðstæður þar sem bæði leiðtogi 

og fylgjendur sjá hag sinn í breytingunni. Leiðtoginn leggur sig fram um að upplýsa 

fylgjendur sína um hvað felst í breytingunni ásamt því að ræða hvaða hindranir eru í 

vegi fyrir því að breyta og sýnir þannig að hann er reiðubúinn til að hlusta á hugmyndir 

hópsins sem þarf að breyta sínum háttum og taka þær til greina. Ávinningurinn sem 

hlýst af slíkri leiðtogamennsku er sá að bæði leiðtoginn og fylgjendurnir verða ánægðir 

þar sem stuðst var við sjónarmið þeirra beggja (Conte & Landy, 2019).   

Eins og sjá má hér að ofan felst munurinn á stjórnanda og leiðtoga í því að 

stjórnandinn hugsar í raun og veru aðallega út frá hag fyrirtækis á meðan að leiðtogi 
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starfar náið með starfsfólki til að ná settum markmiðum. Í rannsókn þessari var ekki 

litið til stjórnarhátta stjórnendanna og tekin afstaða til þess.  

 

2.4 Sálfræðilegi samningurinn 

Þegar einstaklingur ræður sig til starfa hjá fyrirtæki verður sjálfkrafa til óyrtur 

samningur á milli einstaklingsins og vinnuveitandi en sá samningur kallast sálfræðilegi 

samningurinn (e. psychological contract). Er samningurinn af öðrum toga en skriflegur 

ráðningarsamningur þar sem hann felur í sér hugmyndir viðkomandi einstaklings og 

vinnuveitanda um þau gæði sem fylgja með ráðningunni. Sálfræðilega samningnum er 

oft lýst sem að hann byggist á loforði sem myndast hefur í hugum starfsmanns og 

stjórnanda (Rousseau, 2001).  

Strax í ráðningarferlinu mynda vinnuveitandi og starfsmaður hvor í sínu lagi 

ákveðnar væntingar til hvors annars. Í huga starfsmannsins verða til væntingar meðal 

annars út frá starfslýsingu og ráðningarviðtali en hjá vinnuveitanda við lestur ferilskrár 

viðkomandi ásamt viðtali. Í ráðningarviðtali er dregin upp ákveðin mynd af starfinu og 

mynda viðkomandi aðilar ákveðnar væntingar. Við slíkar aðstæður verður til 

sálfræðilegur samningur í huga beggja aðila. Samningurinn þróast eftir því sem fram 

vindur í ráðningarsambandinu og hefur samstarf aðila áhrif á hann. Venjist starfsmaður 

því til dæmis að hann hafi ákveðinn sveigjanleika getur upplifunin verið á þá leið að 

venjan um sveigjanleikann sé loforð um áframhaldandi ástand (Rousseau, 1995).  

Þau óyrtu loforð sem báðir aðilar gangast inn á í byrjun geta verið af ýmsum toga 

en til dæmis geta þau verið hugmynd um hvernig vinnustaðurinn er, hvort komið er 

fram við fólk af sanngirni eða væntingar um starfsþróun innan fyrirtækisins. Eins geta 

væntingar vinnuveitenda verið mismunandi en til dæmis má nefna að starfsmaður sé 

stundvís, sýni frumkvæði eða sýni tryggð við fyrirtækið (Rousseau, 1995). Ef ekki er 

staðið við þau loforð sem sálfræðilegi samningurinn byggist á geta komið brestir í 

samninginn og ef ekkert er að gert getur hann brostið að fullu og starfsmaðurinn horfið 

á brott. Brestur í sálfræðilega samningnum getur meðal annars orðið til ef upplifun 

starfsmanns er á þá leið að vinnuveitandi standi ekki við ákveðið loforð sem var þáttur 

í sálfræðilega samningnum þeirra í milli (Montes & Zweig, 2009).  Auk þess getur það  
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haft í för með sér neikvæð áhrif á samskipti starfsmanna og leitt til þess að starfsmaður 

beri minna traust til fyrirtækisins. Að síðustu má nefna að það hefur einnig þau áhrif að 

fjarvistir starfsfólks aukast (Deery, Iverson, & Walsh, 2006). Því er mikilvægt að 

vinnuveitendur átti sig á vægi sálfræðilega samningsins og taki mið af honum í 

samskiptum sínum.  

Forsendur fyrir því að sálfræðilegur samningur komist á milli aðila geta verið 

breytilegar en settir hafa verið fram þrír flokkar sem byggjast á mismunandi aðstæðum 

starfsfólks. En fyrst ber að nefna flokkinn reiknaður ávinningur (e.calculative 

psychological contract) sem byggist á því að einstaklingur reiknar út virði þeirra gæða 

sem hann nýtur fyrir vinnu sína en gæðin geta meðal annars falist í launum og 

tækifærum til starfsþróunar. Næst ber að nefna flokkinn samvinnu (e.cooperative 

psychological contract) en sá flokkur felur í sér að einstaklingur samsamar sig við gildi 

og stefnu fyrirtækisins og vinnur heilshugar að markmiðum þess. Á sama tíma tekur 

hann þátt í því að velja og skapa þau markmið sem sett eru ásamt því að koma með 

athugasemdir um hvaða leið sé best til þess fallin að vinna að þeim. Þriðji flokkur 

sálfræðilega samningsins byggist á þvingun (e.coercive psychological contract) en 

hann felur í sér að einstaklingar vinna á móti eigin vilja meðal annars þegar starfsfólk 

upplifir að það verður að gera það sem vinnuveitandi krefst þegar atvinnuframboð er af 

skornum skammti í nær umhverfi þess. Ennfremur má nefna að þegar brestir verða á 

sálfræðilega samningnum litast viðbrögð hvers og eins af þeim flokki sem 

samningurinn byggir á (Myers, Hulks, & Wiggins, 2012). 

 

2.5 Breytingastjórnun 

Þegar miklar sviptingar í ytra umhverfi leiða til krísuástands líkt og Covid-19 

faraldurinn hefur leitt af sér krefst ástandið þess að fyrirtæki leiti allra leiða til að komast 

í gegnum ástandið og lifa af. Slíkt ástand verður þar af leiðandi þess valdandi að 

stjórnendur þurfa að taka ákvarðanir um breytingar í rekstrinum til að stuðla að því að 

fyrirtækið eigi möguleika á að halda viðskiptum áfram í gegnum faraldurinn og eftir að 

hann er liðinn hjá. Þegar staðið er frammi fyrir slíkri áskorun þurfa stjórnendur 

fyrirtækja að rýna í hvaða leiðir eru færar til þess að starfsemin haldist gangandi með 
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það að leiðarljósi að vera arðvænleg eftir að faraldurinn hefur runnið sitt skeið. 

Ennfremur þurfa stjórnendur að líta til þess hvort tækifæri felist í ástandinu sem 

faraldurinn skapar sem getur leitt til þess að fyrirtækið standi enn betur að vígi eftir að 

ástandið er liðið hjá (Myers, Hulks, & Wiggins, 2012). 

Þegar farið er í breytingar verður að hafa í huga að þær geta haft mismikil áhrif á 

starfsfólk og verða stjórnendur því að vera meðvitaðir um áhrif breytinga á fólk þegar 

lagt er af stað. Því þegar breytingar eiga sér stað getur starfsfólk upplifað sorg yfir þeim 

missi sem í þeim felst. Í venjulegu árferði áður en breyting á sér stað er oft á tíðum allt 

í föstum skorðum og allir vita sitt hlutverk innan tannhjólsins sem líkja má starfseminni 

við. En þegar breytingar koma til er verið að hrista upp það fasta mynstur sem skapast 

hefur og getur það reynst starfsfólki erfitt þar sem mikil óvissa skapast um framtíðina 

og hvernig starf þess mun verða. Sem dæmi má nefna að við breytingar getur óöryggi 

myndast vegna þess að í vananum hefur starfsfólk unnið í ákveðnu umhverfi og tengst 

vel ákveðnu samstarfsfólki og getur ótti við breytingar meðal annars tengst því að 

starfsfólk hræðist að missa tengslin við náið samstarfsfólk (Myers, Hulks, & Wiggins, 

2012). 

Bridges setti fram módel sem sýnir stig áhrifa breytingastjórnunar á starfsfólk og 

bendir hann á að fyrsta stig feli í sér að starfsfólk upplifi sorg vegna breytinga á sínu 

fasta vinnuumhverfi. Á öðru stigi upplifir fólk doða þar sem það veit ekki hvað 

framtíðin ber í skauti sér. Þriðja og síðasta stigið felur í sér að starfsfólkið er farið að 

sjá hag sinn í breytingunum og er tilbúið að takast á við framtíðina með fyrirtækinu 

(Myers, Hulks, & Wiggins, 2012). 

2.6 Líðan starfsfólks 

Mikil streita í starfi getur haft slæmar afleiðingar á bæði líkamlega og andlega heilsu 

fólks og er því mikilvægt er að reyna að sporna við því að streitan verði of mikil. Álag 

getur verið gott upp að vissu marki og hvatt einstaklinga áfram í þeim verkum sem þeir 

sinna hverju sinni, en verði það hins vegar of mikið til lengri tíma getur það haft ýmsar 

miður góðar afleiðingar í för með sér (Conte & Landy, 2019). 

Viðbrögð líkamans við áreiti skiptast í þrjú stig, á fyrsta stigi bregst hann við 

með því að nýta sér fleiri úrræði til að standast álagið en við það hækkar hjartslátturinn 
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og líkaminn fer að framleiða stress hormón. Á öðru stiginu heldur líkaminn því ferli 

áfram en á sama tíma minnkar þol hans gagnvart áreiti frá öðrum streituvöldum. Ef ekki 

tekst að draga úr álaginu og losa um streituna er komið á þriðja stigið og getur þá leitt 

til þess að varnir líkamans gefi eftir og leiðir það oft á tíðum til sjúkdóma sem erfitt 

getur verið við að eiga (Conte & Landy, 2019). 

Kallast þessi viðbrögð á íslensku að hrökkva eða stökkva og má útskýra þau 

með því að þegar álag eykst þá er viðbragð líkamans annað hvort að takast á við 

vandamálið eða að flýja. Við viðvarandi álag fær líkaminn ekki hvíld frá stöðugri 

viðbragðsstöðu og veldur það á endanum skaða. Því verður líkaminn að fá svigrúm til 

að jafna sig á milli slíkra atvika og þannig minnka losun stress hormóna sem myndast 

og koma hjartslætti í eðlilegt horf þar sem þetta tvennt eru undirliggjandi þættir í 

mörgum þeirra sjúkdóma sem leiða af óhóflegri streitu (Gagnlegt efni um streitu, án 

dags.). 

Þegar of mikið álag er viðvarandi þáttur í daglegu lífi einstaklings má í raun 

segja að orðatiltækið „dropinn holar steininn“ eigi vel við því ef ekki tekst að minnka 

streituna fer á endanum eitt og annað að gefa sig. Á meðal streitutengdra einkenna eru 

kvíði, depurð, svefnleysi, stoðkerfisvandamál og hjarta- og æðasjúkdómar. Líkamleg 

einkenni af völdum streitu geta verið af margvíslegum toga og getur oft á tíðum reynst 

erfitt að henda reiður á hver orsök vanlíðunar er þegar einstaklingur upplifir til dæmis 

kvíða af völdum álags. Örari hjartslætti og hærri blóðþrýsting fylgja til dæmis fleiri 

einkenni en einungis hærri púls því þeir kvillar eru oft undirrót annarra líkamlegra 

einkenna sem valda vanlíðan hjá einstaklingum (Conte & Landy, 2019).    

Þegar fyrirtæki fara í gengum breytingar, hvort sem stjórnendur ákveða að fara 

í þær eða vegna breytinga í umhverfi fyrirtækisins eru miklar líkur á að það hafi áhrif á 

líðan starfsmanna. Sett hefur verið fram módel sem sýnir þau stig sem starfsmenn fara 

í gegnum þegar breytingar í fyrirtækjum verða en samkvæmt sálfræðingnum Kübler – 

Ross eru það sömu stig og dauðvona krabbameinssjúklingar fara í gegnum. Stigin eru 

afneitun, reiði, reyna að semja um aðstæðurnar, þunglyndi og að síðustu samþykki 

(Kübler-Ross, 1969). Eins og sjá má fela stigin í sér tilfinningar af breytilegum toga en 

slíkt ferli er einstaklingsbundið og því misjafnt hvort og hversu lengi hver og einn 
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staldrar við á hverju stigi. Þegar miklar breytingar verða í ytra umhverfi fyrirtækja eins 

og á krísutímum má leiða að því líkur að líðan fólks fylgi að einhverju leyti þessu ferli. 

 

 

2.7 Frammistöðumat 

Frammistöðumat ætti að byggja á grunni starfsgreiningar þar sem væntingar til 

frammistöðu í starfinu eru skilgreindar. Með þeirri nálgun eru væntingar um 

frammistöðu ljósar við ráðningu starfsmanns og geta stjórnendur þannig upplýst 

starfsmann strax við ráðningu um hvers er vænst af honum. Einnig þarf að skilgreina 

með hvaða aðferðum frammistaða verður metin þar sem mismunandi störf geta krafist 

ólíkra aðferða við mælingar. Felist mælingin í seldum gistinóttum ársfjórðungslega er 

mælingin hlutlæg á meðan mæling á því hversu vel hótelherbergi eru þrifin byggir á 

huglægu mati stjórnenda. Fari stjórnendur þá leið að upplýsa starfsfólk strax við 

ráðningu um hvers er vænst af þeim og hvernig frammistaða verður mæld má stuðla að 

því að mannauðurinn sé meðvitaður um þær kröfur sem í starfinu felast (Ásta 

Bjarnadóttir, 2012). Að framangreindu má ráða að ef breytingar verða á væntingum til 

starfsfólks þurfa stjórnendur að upplýsa um þær breytingar til að koma í veg fyrir 

misræmi í væntingum. 

 

Mynd 2 Sorgarferill Kubler Ross. (Organizational Change. 

Perspectives on theory and practice, 2012) 
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2.8 Traust 

Hugtakið traust er skilgreint á þann veg að það sé vænting um ákveðna útkomu frekar 

en raunveruleiki. Að því sögðu má ætla að traust sé því trú einstaklings á því að annar 

aðili muni bregðast við aðstæðum í framtíðinni á ákveðinn hátt út frá fenginni reynslu 

í fortíðinni (Ferrin, Dirks, & Shah, 2006). Til að byggja upp traust þurfa ákveðnir þættir 

að vera til staðar en það grundvallast af tveimur þáttum. Það er trúin sem einstaklingur 

þarf að hafa á að ásetningur þess sem treyst er sé jákvæður ásamt því að sýna einlægni 

og vera reiðubúinn til að sýna varnarleysi sitt. Þegar þessi atriði eru til staðar má ætla 

að traust milli aðila myndist en sé þeim ábótavant getur það valdið vantrausti. Þegar 

starfsfólk og stjórnendur upplifa að ekki sé hægt að treysta hinum aðilanum getur það 

valdið erfiðleikum í samskiptum þeirra á milli (Myers, Hulks, & Wiggins, 2012). 

Traust er sálfræðilegt ástand en það fær oft á tíðum meiri athygli þegar sverfur 

að en þegar hlutirnir eru í góðu lagi. Á krepputímum verður starfsfólk meðvitaðra um 

hversu vel það treystir yfirmönnum sínum og verður það því áhrifameiri þáttur á 

tilfinningalíf og hegðun þess (Kramer, 1999). Þegar miklar breytingar eða sviptingar 

eru til staðar í umhverfi starfsfólks ýtir það undir óöryggi sem getur leitt til mismunandi 

viðbragða þess (Allen, o.fl., 2007). 

Af framangreindu má sjá að traust er ástand sem byggist upp í gegnum tíma og 

leiðir af gjörðum fólks og vinna stjórnendur og starfsfólk sér inn traust í gegnum vinnu 

sína. Byggist menning innan fyrirtækis á trausti á milli aðila getur það gert stjórnendum 

kleift að undirbúa skipulagsheildina fyrir erfiða tíma og vera við því búinn að þurfa að 

bregðast við erfiðum aðstæðum sem krefjast breytinga (James & Wooten, 2005).  

 

2.9 Upplýsingaflæði 

Með skilvirkri upplýsingagjöf til starfsmanna má vinna á móti þeim streituvöldum sem 

skapast við breytingar. Oft á tíðum skapast óvissa hjá starfsfólki um atvinnuöryggi sitt 

og samstarfsfólks síns á tímum krísa og er hægt er að draga úr þeirri óvissu sem og um 

þá stefnu sem tekin er með skilvirkri upplýsingagjöf (Allen, o.fl., 2007).   
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Fræðimenn á sviði krísustjórnunar benda á að best sé að vera undir það búinn 

að krísur komi upp í skipulagsheildum og umhverfi þeirra. Ráðlagt er að stjórnendur 

myndi fyrirfram áætlun um hvernig upplýsingagjöf skuli háttað á krísutímum og geti 

þannig gripið til viðeigandi ráðstafana strax og aðstæðurnar skapast. Upplýsingagjöf til 

starfsmanna skiptir veigamiklu máli þegar litið er til þess að á slíkum tímum eru miklar 

breytingar í ytra umhverfi fyrirtækis og geta verið sveiflur í því jafnvel frá degi til dags 

(Myers, Hulks, & Wiggins, 2012). 

Sé starfsfólk meðvitað um þær aðgerðir sem stjórnendur grípa til má stuðla að 

því að starfsfólk upplifi að þau séu þátttakendur í ferlinu og fái þannig tilfinningu fyrir 

því að það skipti máli. En mikilvægur þáttur í starfsemi skipulagsheilda er að virkja 

starfsfólk og stjórnendur til að stefna sem ein heild að sama marki og að allir séu saman 

í liði. Með virku upplýsingaflæði og samtali má stuðla að því að starfsfólk í öllum 

störfum innan fyrirtækis umvefji þá stefnu sem á að taka og vinni saman sem heild að 

því takmarki sem stefnt er að (Argenti, 2013).  

Sálfræðilegi samningurinn getur beðið hnekki þegar óvissuástand ríkir í 

umhverfinu en upplýsingagjöf stjórnenda um ástandið á hverjum tíma getur stuðlað að 

því að sá samningur sé endurmetinn í ljósi aðstæðna (Hubbard & Purcell, 2001). 

Stjórnendur þurfa því að vera meðvitaðir um að myndist rof í sálfræðilega samninginn 

getur það leitt til þess að starfsfólk beri ekki lengur sama traust og það gerði áður til 

þeirra. Ennfremur þurfa stjórnendur að gera sér grein fyrir því að í upplýsingagjöf 

skiptir miklu máli að koma heiðarlega fram og segja sannleikann því ef starfsfólk 

upplifir að það geti ekki treyst stjórnendum myndast rof í sálfræðilega samningnum 

(Myers, Hulks, & Wiggins, 2012). 

Með því að upplýsa starfsfólk og gefa því réttar upplýsingar um stöðuna hverju 

sinni kemur það í veg fyrir að það myndist gap sem gefur tækifæri til að fylla upp í með 

upplýsingum sem ekki er fótur fyrir. Þannig stuðlar það að því að kjaftasögur fari af 

stað um ástandið og skapi óróa í stað þess að allir séu með réttar upplýsingar og engin 

þörf er fyrir að geta í eyðurnar. Með réttum upplýsingum er stuðlað að því að allir séu 

í sama liði í stað þess að stjórnendur séu í öðru liði en starfsfólkið. Með upplýsingaflæði 

má einnig ýta undir að starfsfólk deili tilfinningum sínum og hugmyndum með 
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stjórnendum sem ýtir undir hluttekningu, þátttöku og helgun starfsfólks sem getur haft 

veruleg áhrif á starfsemi fyrirtækis (Guiniven, 2009).  

 

2.10 Krísur 

Fræðimönnum ber ekki öllum saman um skilgreiningu hugtaksins krísa en Timothy 

Coombs skilgreinir hugtakið í grein sinni útfrá þeim meginatriðum sem koma fram í 

skrifum margra fræðimanna. Skilgreiningin er á þann veg að ástandið skapi veigamikla 

ógn sem steðjar að skipulagsheild og getur leitt af sér neikvæðar afleiðingar fyrir 

starfsemina sé ekki gripið til réttra ráðstafana. Það ástand sem skapast í krísum getur 

ógnað fyrirtækinu sjálfu, hagsmunaaðilum þess ásamt atvinnugreininni í heild. Krísur 

geta haft þrjár mismunandi birtingamyndir ógnana en fyrst skal nefna öryggi 

almennings, þar á eftir fjárhagslegur skaði og síðast en ekki síst geta fyrirtæki orðið 

fyrir því að orðspor þeirra bíði hnekki (Coombs, 2007).    

Pearson og Clair lýsa krísum á þann veg að litlar líkur séu á þeim aðstæðum en 

þegar þær skapast valda þær miklum áhrifum sem einkennast af tvíræðni (e. ambiguity) 

(Pearson & Clair, 1998). Krísur geta komið til af mismunandi þáttum og eru flokkaðar 

eftir því hvort þær birtast óvænt (e.sudden crises) eða einhver vandamál sem krauma 

undir niðri og vinda upp á sig (e.smoldering crises). Sem dæmi um óvæntar krísur má 

nefna náttúruhamfarir, hryðjuverkaárás eða skemmdarverk. Krísa sem stafar af 

alheimsveirufaraldri fellur undir náttúruhamfarir sem ógna starfsemi allra fyrirtækja í 

atvinnugreininni (James & Wooten, 2005).  

Krísustjórnun í fyrirtækjum hefur verið flokkuð niður í fimm stig. Felur stig eitt 

í sér  að taka eftir merkjum sem geta bent til þess að ákveðin atburðarás sé við það að 

hefjast og getur leitt til krísuástands. Stig tvö lýtur að undirbúningi fyrir krísuástand 

eða að reyna að koma í veg fyrir að krísuástand skapist. Ef fyrirtæki líta til þess að vera 

undirbúin fyrir ákveðnar sviðsmyndir getur það stuðlað að betri árangri á krísutímum.  

Stig þrjú byggist á því að leiðtogar reyna að hemja atburðarásina og fara í 

skaðaminnkandi aðgerðir með það fyrir augum að vernda fjárhagslega afkomu 

fyrirtækisins. Stig fjögur felst í að reyna að aðlaga reksturinn með það að leiðarljósi að 

geta haldið starfsemi áfram í sem eðlilegastri mynd. Á stigi fimm er dreginn lærdómur 
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af krísuástandinu, þar sem farið er niður í kjölinn á starfseminni og litið til þess hvaða 

árangur aðgerðir báru og hvort draga megi lærdóm af (James & Wooten, 2005).    

Auðlindir fyrirtækja byggjast á samspili nokkurra mikilvægra þátta í 

starfseminni en ekki aðeins á fjárhaglegum þáttum. Sú þekking og hæfni sem 

mannauðurinn býr yfir, fjárhagslegir þættir eins og til dæmis húsnæði og rekstrarlegir 

munir og viðskiptasambönd sem fyrirtækið hefur byggt upp spila saman á margan hátt 

og eru þær auðlindir sem fyrirtækið og rekstur þess byggir á. Stjórnendur þurfa að hafa 

í huga að til að byggja upp samkeppnislegt forskot á markaði er vænlegt að styrkja 

þessa þætti og huga að þeim jafnóðum þar sem þeir geta í framtíðinni verið hvatning til 

breytinga (Boxall & Purcell, 2008). Þau fyrirtæki sem huga að slíku samspili mannauðs, 

tengslanets og fjárhagslegra þátta auka líkurnar á því að þau lifi af þegar breytingar 

verða í umhverfi þeirra (Myers, Hulks, & Wiggins, 2012). 

Samkvæmt James og Wooten eru það leiðtogahæfileikar stjórnenda sem geta skilið 

á milli þess hvort fyrirtæki lifir af krísuástand eða ekki. Það sé ekki nægilegt að styðjast 

einungis við almannatengsl og upplýsingaflæði heldur þurfi stjórnendur að vera 

meðvitaðir um mikilvægi þess að byggja upp traust. Þeir leiðtogar sem byggja upp 

traustan grunn bæði innan fyrirtækis og ytri hagsmunaaðila geta þannig komist í 

gegnum krísur, lært af ástandinu og nýtt lærdóminn til að gera fyrirtækið enn betra í 

framhaldinu (James & Wooten, 2005). 
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3 Stuðningur yfirvalda við fyrirtæki  

Stjórnvöld settu fram ýmsar aðgerðir til að sporna við efnahagslegum áhrifum 

faraldursins með það að leiðarljósi að viðhalda atvinnustarfsemi og fjölbreytni í 

atvinnulífi. Hér á eftir verður farið yfir nokkur þeirra úrræða sem um var að ræða í 

þessu samhengi. 

3.1 Greiðslur hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti 

Með lögum Alþingis nr.50/2020 samþykkti Alþingi að styðja við fyrirtæki með greiðslu 

hluta af launakostnaði starfsmanna sem sagt hafði verið upp. Lögin voru samþykkt þann 

29. maí 2020 en fyrirtæki þurftu að uppfylla þau skilyrði að til uppsagnanna hafi komið 

vegna verulegrar röskunar á fjárhagslegu umhverfi rekstursins sem væri sannanlega 

afleiðing þeirra aðstæðna sem sköpuðust vegna Covid-19 faraldursins. Úrræðið stóð til 

boða fyrir tímabilið 1.maí til 1. október (Skatturinn, 2020). Segja má að slíkur 

stuðningur hafi í raun og veru miðast að því að hjálpa fyrirtækjum að enda 

ráðningarsambandið sem til staðar var. 

3.2 Hlutabótaleiðin 

Stjórnvöld komu fram með úrræði sem nefnt hefur verið hlutabótaleið en það er útfært 

sem sértækt úrræði til atvinnubóta. Með úrræðinu var vinnuveitendum gefið tækifæri 

til að minnka starfshlutfall starfsmanna í samráði við viðkomandi. Í framhaldi af slíkum 

samningi gat starfsmaður sótt um hlutabætur til Vinnumálastofnunar sem samsvaraði 

þeirri hlutfallslækkun á starfshlutfalli sem um var samið. Með hlutabótaleiðinni var 

tilgangurinn sá að aðstoða fyrirtæki við að viðhalda ráðningarsambandi við starfsmenn 

sína þrátt fyrir að lækka þyrfti starfshlutfall þeirra tímabundið. Gildistími úrræðisins er 

frá 15.mars til 31.desember 2020 (Vinnumálastofnun, 2020).  

3.3 Brúarlán 

Einn þáttur í þeim úrræðum sem stjórnvöld komu fram með á vordögum 2020 til að 

styðja við fyrirtæki á tímum faraldursins voru brúarlán. Úrræðið stóð til boða 

fyrirtækjum sem urðu fyrir skyndilegum samdrætti í tekjum vegna Covid-19 

faraldursins og aðgerða stjórnvalda til að hefta útbreiðslu. Tilgangur brúarlána var að 
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stuðla að því að halda atvinnustarfsemi gangandi og að fjölbreytni í atvinnulífinu þrifist 

áfram en lánunum var ætlað að auðvelda fyrirtækjum greiðslu launa- og 

rekstrarkostnaðar. Fyrirtæki sem höfðu verið með yfir 25% launakostnaðarhlutfall af 

heildarrekstrarkostnaði árið 2019 og urðu fyrir að minnsta kosti 40% tekjuskerðingu 

vegna faraldursins voru gjaldgeng til að sækja um brúarlán (KPMG, 2020).  

3.4 Fleiri úrræði 

Lokunarstyrkir voru veittir til þeirra rekstraraðila sem urðu að loka starfsemi sinni 

vegna sóttvarnaraðgerða á tímabilinu 24.mars til 3.maí 2020. Fjárhæð styrkjar 

ákvarðaðist af rekstarkostnaði hvers aðila fyrir sig á umræddu tímabili, miðað var við 

800.000 krónum á hvern starfsmann en þó að hámarki 2.400.000 króna fyrir hvern 

rekstraraðila (Skatturinn, 2020).  

Tekjufallsstyrkur var einnig í boði fyrir fyrirtæki sem urðu fyrir verulegu tekjufalli 

vegna faraldursins á tímabilinu 1.apríl til 31.október 2020. Veittur styrkur skyldi 

samsvara rekstrarkostnaði á tímabilinu en þó ekki hærri en það tekjufall sem aðili 

raunverulega varð fyrir. Þeir rekstraraðilar sem höfðu orðið fyrir að minnsta kosti 40% 

tekjufalli gátu sótt um styrkinn og voru strangar skorður settar varðandi upphæð veitts 

styrks (Skatturinn, 2020). 

 

3.5 Samdráttur í kortaveltu 

Kortavelta erlendra og innlendra ferðamanna er tekin saman af Ferðamálastofu og sett 

fram á vefnum Mælaborð ferðaþjónustunnar. Samkvæmt þeim mælingum sem þar 

koma fram má sjá að í apríl 2019 er erlend kortavelta rúmir fjórtán miljarðar 

samanborið við 950 miljónir í apríl 2020 (Ferðamálastofa, 2020).  
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4 Fyrri rannsóknir 

Þar sem rannsóknarefnið er hver áhrif Covid-19 hafa verið á mannauðsstjórnun á 

hótelum er ekki um auðugan garð að gresja í fyrri rannsóknum. Faraldurinn er enn við 

lýði og endanleg áhrif hans ekki orðin ljós.  

4.1 Rannsókn um hlutverk leiðtoga í Covid-19 

faraldrinum 

Í rannsókninni (Leadership competencies and the essential role of human resource 

development in times of crisis: a response to Covid-19 pandemic) er farið yfir hlutverk 

leiðtoga í Covid-19 faraldrinum með tilliti til þess hvernig hlutverk þróunar á sviði 

mannauðsstjórnunar hefur breyst í kjölfarið. Litið er til þess hvaða áskoranir felast í 

breyttu umhverfi á tímum krísa og þá hvaða hæfni leiðtogar þurfa að hafa til að bera á 

slíkum tímum. Rannsóknin nær til leiðtoga sem starfa á alþjóðavísu, þjóðarleiðtoga og 

leiðtoga sem stýra fyrirtækjum í þeim aðstæðum sem skapast hafa af faraldrinum 

(Dirani, o.fl., 2020).  

Rannsakendur benda á að þau miklu áhrif sem faraldurinn hefur á samfélög um 

allan heim séu fordæmalaus en viðbrögð leiðtoga muni skera úr um hvernig útkoman 

muni koma til með að verða. Rýnt var í hvaða þættir skipta mestu máli í fari leiðtoga í 

slíku ástandi og dregin voru fram þau atriði sem rannsakendur telja að leggja þurfi 

áherslu á til að auka færni leiðtoga við að leiða samferðafólk sitt áfram á tímum 

faraldursins. Rannsóknin fólst í því að farið var yfir eldri rannsóknir og skrif 

fræðimanna um þá þætti sem leiðtogar þurfa að bera á tímum alheims krísa (Dirani, 

o.fl., 2020). 

Telja rannsakendur að stöðugt upplýsingaflæði sé eitt það mikilvægasta sem 

þarf að vera til staðar þegar tekist er á við faraldur af þessari stærðargráðu. Leiðtogar 

þurfa að líta til þeirra áhrifa sem virkt upplýsingaflæði hefur en með því má leitast við 

að svara spurningum sem brenna á starfsfólki hverju sinni og stuðla á sama tíma að 

minni streitu. Með því að hafa orð á atriðum sem valda starfsfólki áhyggjum er því 

veittur stuðningur með því að viðurkenna að áhyggjur þess eru skiljanlegar. Ennfremur 

þurfa leiðtogar að vera meðvitaðir um að þau skilaboð sem þeir senda séu skýr, 
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raunhæf, jákvæð, að þau beri með sér yfirbragð jafnvægis og að dreifing þeirra sé 

skipulögð svo allir aðilar fái sömu skilaboðin. Eins kemur fram mikilvægi þess að 

starfsfólk sé upplýst um þá stefnu sem tekin er með það að leiðarljósi að komast í 

gegnum faraldurinn. Einnig þarf starfsfólk að vera meðvitað um framtíðarsýn leiðtoga 

á aðgerðir sem gripið verður til þegar hindranir koma upp í síbreytilegu umhverfi. Sé 

vel staðið að því að upplýsa starfsfólk og það meðvitað um áskoranir, aðgerðir og sýn 

leiðtoga á framhaldið geta leiðtogar áunnið sér traust starfsfólks (Dirani, o.fl., 2020). 

Þá benda rannsakendur á að hægt sé að auka möguleika fyrirtækis á að komast 

í gegnum faraldurinn með því að virkja fleiri leiðtoga innan þess þar sem áskoranirnar 

sem felast í faraldrinum séu það víðfeðmar að þær krefjist teymisvinnu. Rannsakendur 

leggja til að æðstu stjórnendur taki ákvarðanir hratt og örugglega ásamt því að marka 

veginn með því að ákveða þá þætti starfseminnar sem einblína þarf á. En virki teymi 

starfsfólks til að finna út vænlegustu leiðirnar til að stuðla að sem bestri útkomu með 

tilliti til markmiða og áskorana vegna faraldursins. Ennfremur benda rannsakendur á að 

með því að virkja fleiri leiðtoga innan hópsins eykst tilfinningaleg fjárfesting 

starfsfólksins sem stuðlar að betri starfsháttum þess (Dirani, o.fl., 2020). 

Að síðustu benda rannsakendur á virði þess að innlima seiglu í menningu 

fyrirtækisins. Seigla er lykilþáttur sem þarf að vera til staðar þegar erfiðir tímar og 

áskoranir blasa við en með það hugarfar í farteskinu vinnur fólk frekar að því að finna 

út úr hlutunum í stað þess að leggja árar í bát. Má því segja að sveigjanleiki sé nátengdur 

seiglu þar sem leiðtogar þurfa að vera tilbúnir til að feta nýjar slóðir á krísutímum með 

það að leiðarljósi að koma út úr erfiðleikunum betur í stakk búinn en fyrir þá (Dirani, 

o.fl., 2020). 

 

4.2 Upplýsingaflæði 

Towers Perrin gerðu rannsókn 2005 á því hvað starfsmenn meta sem skilvirkt 

upplýsingaflæði. Þátttakendur í rannsókninni voru 25.000 starfsmenn alls staðar að úr 

heiminum og úr mörgum atvinnugreinum. Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru að 

starfsmenn setja opin og heiðarleg samskipti í fyrsta sæti. Í sætum tvö til átta eru skýr 

og auðskiljanleg skilaboð, að upplýsingum sé dreift á réttum tímapunkti og að 
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upplýsingar komi frá réttum aðilum sem hægt er að treysta. Að starfsfólk geti fengið að 

segja sína skoðun, að stjórnendur sýni starfsmönnum áhuga, að stöðugt sé verið að 

endurbæta upplýsingagjöf og að síðustu stöðugt upplýsingaflæði milli deilda (Argenti, 

2013). 

4.2.1 Upplýsingaflæði á tímum Covid-19 faraldursins 

Ráðgjafastofan Orangefiery  gerði könnun á meðal starfsmanna á aldrinum 18-64 ára í 

mars 2020 til að kanna hvernig upplýsingaflæði væri háttað í fyrirtækjum. Með 

könnuninni var leitast við að leiða í ljós hver upplifun starfsmanna væri í tengslum við  

upplýsingaflæði í faraldrinum. Notast var við spurningakönnun sem opin var dagana 

25.-29.mars en 445 starfsmenn í bandarískum fyrirtækjum tóku þátt og fór rannsóknin 

fram í gegnum internetið. Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar telja flestir svarendur 

að fyrirtækjum í Bandaríkjunum hafi tekist vel til við að upplýsa starfsfólk sitt með 

virkri upplýsingagjöf um faraldurinn. Eins kemur fram að leiðtogar meta það sem svo 

að vægi upplýsingagjafar sé meira en almennir starfsmenn meta það. Að síðustu má 

nefna að sett var fram opin spurning um hvað fólki þætti mikilvægast að stjórnendur 

gerðu varðandi upplýsingagjöf á tímum faraldurs. Yfir tvöhundruð einstaklingar 

svöruðu á þá leið að stjórnendur þyrftu að vera heiðarlegir og opnir, halda ró sinni og 

leiða starfsfólk áfram með því að sýna fordæmi. Þeir þurfa einnig að vera á staðnum, 

segja hlutina á skýran hátt, taka mið af aðstæðum og finna leiðir til að stuðla að því að 

starfsfólk haldi heilsu sinni (Dopfel & Kuckowski, 2020).  
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5 Aðferðafræðin og afmörkun viðfangsefnis 

Tilgangur rannsóknarinnar er að öðlast innsýn í upplifun stjórnenda af því að takast á 

við þær aðstæður sem Covid-19 faraldurinn hafði í för með sér. Einnig leitast höfundur 

við að fá innsýn í hvort reynslan hefur orðið til þess að lærdómur hafi verið dreginn af 

því að fara í gegnum faraldurinn sem nýst geti í framtíðarerfiðleikum. Til að leitast við 

að svara rannsóknarspurningunni var notast við eignindlega rannsóknaraðferð. 

5.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsakandi notaðist aðeins við eigindlega rannsóknaraðferð og byggði á hálf-opnum 

viðtölum þar sem stuðst var við fyrirfram ákveðinn spurningalista en viðmælendum þó 

gefið tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Með því að styðjast við 

eigindlega rannsóknaraðferð vonaðist rannsakandi til þess að öðlast frekari innsýn í 

upplifun, viðhorf og reynslu viðmælendanna af áhrifum faraldursins á starf þeirra 

(Helga Jónsdóttir, 2013). Kostir þess að styðjast við eigindlega rannsóknaraðferð felast 

meðal annars í því að upplýsingar sem safnað er með viðtölum geta verið mismunandi 

og veitt rannsakanda fleiri sjónarhorn á málefnið. Á meðan viðtalinu stendur getur 

rannsakandi fylgst með svipbrigðum viðmælanda og áttað sig betur á skoðunum hans 

út frá því. Ókostir við eigindlega rannsóknaraðferð eru að aðferðin getur verið tímafrek 

þar sem taka þarf viðtöl, afrita og greina. Einnig ræðst útkoma viðtalsins á því hversu 

vel rannsakanda tekst að ná sambandi við viðmælanda en slíkt fer að miklu leyti eftir 

fasi rannsakanda (Norwood, 2010). 

Úrtakið er tilgangsúrtak þar sem rannsakandi leitaðist við að afla viðmælenda 

sem hefðu þekkingu og reynslu á sviði rannsóknarefnisins (Coyne, 1997). Rannsakandi 

lagði upp með rannsóknarspurninguna hvaða áhrif hafði Covid-19 faraldurinn á 

mannauðsstjórnun á hótelum í Borgarfirði og hafði samband símleiðis við stjórnendur 

sex hótela sem sjá um starfsmannamál í störfum sínum. Allir sex stjórnendurnir voru 

viljugir til samstarfs og þekktust boð um þátttöku strax í símtalinu. Val á viðmælendum 

fór þannig fram að rannsakandi ákvað að rannsaka hver áhrifin hefðu orðið á ákveðnu 

svæði og dró mörkin við Borgarnes og uppsveitir Borgarfjarðar. Leitast var við að afla 

viðmælenda sem starfa á hótelum sem eru í svipuðum stærðarflokki en þó er eitt þeirra 
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talsvert minna en hin. Einnig má nefna að tvö hótelanna eru frekar nýleg á meðan hin 

hafa starfað lengur og má þannig ætla að upplifun einstaklinganna litist af þeim 

mismun.  

Rannsakandi hannaði spurningalista til að spyrja sex stjórnendur hvaða áhrif 

Covid-19 faraldurinn hefði haft á líðan starfsfólks, frammistöðumat, vinnuframlag og 

upplýsingaflæði. Voru þessi þættir hafðir til hliðsjónar við gerð spurningalistans þar 

sem rannsakandi taldi þessa þætti geta endurspeglað þau áhrif sem Covid-19 

faraldurinn hefur haft á mannauðsstjórnun á hótelum í Borgarfirði. Út frá þeim 

aðstæðum sem ríktu í samfélaginu í vor og sumar þar sem miklar sviptingar voru í 

starfsaðstæðum starfsfólks fannst rannsakanda áhugavert að skoða hvort væntingar um 

frammistöðu starfsfólks hafi breyst. Rannsakandi studdist við gerð spurningalistans að 

hluta til við rannsókn (Leadership competancies and the essential role of human 

resource development in times of crisis: a response to Covid-19 pandemic) sem fjallað 

var um í kafla 4.1. Í rannsókninni kom fram mikilvægi þess að virk upplýsingagjöf sé 

til staðar meðal annars til að draga úr streitu starfsfólks. Rannsakandi skoðaði hvort að 

faraldurinn hefði einnig haft áhrif á vinnuframlag út frá því hvort veikindi hefðu aukist 

frá venjulegu árferði. 

Viðtölin fóru fram á tímabilinu 27.október til 10.nóvember og fóru fjögur þeirra 

fram á vinnustöðum viðmælenda en tvö fóru fram í gegnum myndsímtöl. Rannsakandi 

merkti mun á þeim viðtölum sem fóru fram í eigin persónu og þeim sem fóru fram í 

gegnum myndsímtöl. Munurinn fólst í því að upplifun rannsakanda var sú að ekki 

næðist jafn góð tenging á milli aðila í gegnum netið og í þeim sem fram fóru í eigin 

persónu. Viðtölin voru tekin upp á síma rannsakanda og voru þau afrituð orðrétt yfir í 

Word skjöl eftir hvert viðtal þar sem rannsakandi skráði einnig hjá sér hugleiðingar um 

upplýsingar sem komu fram í viðtölunum. Í framhaldinu las rannsakandi gögnin og 

hófst handa við greiningu þeirra. 
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5.1.1 Aðgengi og tengsl 

Rannsakandi hefur stundað nám í Háskólanum á Bifröst og er búsettur í Borgarnesi en 

þrátt fyrir það voru fyrir framkvæmd rannsóknarinnar aðeins tengsl við einn 

þátttakandann. Rannsakandi þekkti aðstoðarhótelstjóra Hótels Hamars fyrirfram en 

ekki stjórnendur hinna hótelanna. Rannsakandi hefur ekki starfað hjá fyrirtækjunum og 

hafði því fyrirfram ekki of mikla þekkingu á aðstæðum starfsmanna í faraldrinum. Eins 

má nefna að höfundur hafði ekki myndað sér fyrirfram skoðun á stjórnendum 

fyrirtækjanna. 

5.1.2 Annmarkar 

Rannsakandi valdi eigindlega rannsóknaraðferð meðal annars vegna þess að hann taldi 

að of fáir starfsmenn væru starfandi til að svara megindlegri rannsókn með 

spurningakönnun. Rannsakandi taldi að margir starfsmenn sem unnu í 

ferðaþjónustufyrirtækjum í vetur hafi farið af landi brott eftir að faraldurinn hóf innreið 

sína á Íslandi. En síðar kom í ljós að svo var ekki og flestir starfsmenn bjuggu enn hér 

á landi. Niðurstöður rannsóknar hefðu líklega verið af öðrum toga ef megindleg 

rannsóknarkönnun hefði verið send til starfsfólks. Þar sem ætla má að upplifun 

starfsfólks sé önnur en stjórnenda. Einnig má nefna að ætla má að upplifun stjórnenda 

hótela í öðrum landshlutum hefðu breytt niðurstöðu rannsóknar. 

Nefna ber að þrátt fyrir að enginn mannauðsstjóri sé starfandi á hótelunum þá er Hótel 

Reykholt hluti af keðjunni Fosshótel og yfirstjórn sem setur fram stefnur fyrirtækisins 

er starfandi á höfuðborgarsvæðinu. Eins er Hótel Hamar tengt keðjunni Icelandair 

hotels en Hamar er í einkaeigu með samstarfssamning við keðjuna.  

Rannsóknarefnið er lifandi og hafði rannsakandi í upphafi rannsóknar ekki gert 

sér grein fyrir því að faraldurinn myndi sækja jafnmikið í sig veðrið og raun varð á 

haustdögum þegar rannsóknin var í gangi. Viðmælendur stóðu því enn í þeim aðstæðum 

að aðlagast jafnóðum þeim sóttvarnaraðgerðum sem gripið var til vegna faraldursins og 

var enn verið að grípa til í byrjun desember. Þessi þáttur gæti gert það að verkum að 

viðmælendur hafi ekki fyllilega unnið úr reynslu sinni þegar viðtölin áttu sér stað 

(Morse, 1999). Enn fremur er af þessum ástæðum mælst til þess að viðtöl séu ekki tekin 

við viðmælendur fyrr en að sex mánuðum liðnum frá atviki með það að leiðarljósi að 



 

27 

 

viðmælendur hafi unnið úr reynslunni og séu ekki enn staddir í miðjum aðstæðunum 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003). 

 

5.2 Lýsing á þátttakendum 

Fosshótel Reykholt er 83 herbergja hótel sem staðsett er í Reykholti rúmlega 40 

kílómetrum frá Borgarnesi. Fjölbreytt aðstaða er í boði fyrir fundi, ráðstefnur og önnur 

tilefni. Veitingastaður og bar eru á hótelinu sem ber þess keim að vera staðsett á 

söguslóðum Snorra Sturlusonar. Margskonar afþreying er í nágrenni hótelsins en ekki 

þarf að keyra langt til að skoða Hraunfossa, Deildartunguhver, Krauma náttúruböð og 

aðrar náttúruperlur Borgarfjarðar (Íslandshótel, 2017). 

Hótel Varmaland er nýlega endurnýjað hótel sem staðsett er í tæplega 23 

kílómetra fjarlægð frá Borgarnesi. Hótelið er byggt á gömlu grunni húsmæðra skólans 

og var við endurnýjunina reynt að halda í sjarma gamla skólans. Á Hótel Varmalandi 

eru 60 hótelherbergi og veitingastaður á efstu hæð með útsýni í allar áttir. Boðið er upp 

á veisluþjónustu fyrir hvers kyns tækifæri ásamt fundaraðstöðu. Ýmis afþreying er í 

nær umhverfi hótelsins en þar má nefna að stutt er í Krauma náttúruböð, Húsafell, 

Hraunfossa, Glanna og ótalmargar gönguleiðir (Hotel Varmaland, án dags.). 

Hótel Húsafell er staðsett í uppsveitum Borgarfjarðar í um 65 kílómetra fjarlægð 

frá Borgarnesi. Herbergi hótelsins eru 48, tveir veitingastaðir eru á hótelinu en fjórir 

veitingasalir eru til staðar þar sem hægt er að taka á móti hópum. Margs konar afþreying 

er í næsta nágrenni við hótelið en þar má sem dæmi nefna Giljaböðin, golfvöll, ferðir á 

Langjökul og gönguleiðir í náttúrunni (Hótel Húsafell, án dags.).  

Hraunsnef sveitahótel er lítið fjölskyldurekið fyrirtæki sem staðsett er við 

þjóðveg eitt í Norðurárdal í Borgarfirði í 33 kílómetra fjarlægð frá Borgarnesi. Á 

Hraunsnefi eru 15 herbergi og þrjú smáhýsi til viðbótar. Þegar litið er til afþreyingar 

eru heitir pottar til staðar og hafa hótelgestir aðgang að þeim allan sólarhringinn 

(Hraunsnef Sveitahótel, án dags.).  

Hótel Hamar er hluti af hótelkeðju Icelandair. Hótelið er í einkaeigu en með 

samstarfssamning við Icelandair hótel. Hótelið má finna rétt við þjóðveg eitt rúmlega 
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þremur kílómetrum frá Borgarnesi. Boðið er upp á fundaraðstöðu fyrir hópa en tveir 

salir eru til staðar og rúma þeir samtals 150 manns. Hvað varðar afþreyingu má nefna 

heita potta og gufubaðstunnu, golfvöll og margar gönguleiðir í nánasta umhverfi 

hótelsins (Icelandair Hotels, án dags.).  

Hótel B59 er nýlegt hótel staðsett í miðju Borgarnesi þar sem stutt er í alla 

þjónustu. Í kjallara hótelsins er spa sem gestir hótelsins hafa aðgang að. Á B59 er einnig 

að finna farfuglaheimili með gistirými fyrir 44 manneskjur. Á hótelinu er starfræktur 

veitingastaður en einnig er veisluþjónusta í boði. Fundaraðstaða er til staðar en salurinn 

rúmar 80-100 manneskjur í sæti. Þar sem hótelið er staðsett í Borgarnesi eru margir 

möguleikar opnir varðandi afþreyingu ekki þarf að aka lengi til að finna náttúruperlur 

(B59 Hotel, 2020).  

 

5.3 Rannsóknin 

Viðtölin fóru fram síðari hluta október og í byrjun nóvember. Rannsakandi hitti fjóra 

viðmælendur á vinnustöðum þeirra en sökum þess að enn voru takmarkanir í 

samfélaginu vegna faraldursins voru tvö viðtalanna tekin í gegnum myndsímtal. 

Rannsakandi hafði útbúið spurningalista með tólf spurningum sem miðuðu að því að fá 

upplýsingar sem tengdust upplýsingaflæði, líðan starfsfólks, vinnuframlagi og 

frammistöðumati. En rannsakandi bætti einnig við tveimur spurningum sem snúa að 

sveigjanleika og lærdómi. Lagt var upp með að rýna í upplifun viðmælendanna af því 

hvaða áhrif Covid-19 faraldurinn hefði haft á framangreinda þætti í störfum þeirra. 

5.3.1 Vinnuframlag 

Með því að spyrja viðmælendur að því hvort veikindadögum hefði fjölgað umfram 

venjulegt árferði leitaðist rannsakandi eftir því að sjá hvort álag vegna faraldursins hefði 

birst í veikindum starfsfólks. En eins og farið var yfir í kafla 2.6 um líðan starfsfólks 

getur langvarandi streita valdið heilsufarslegum vandamálum. Viðmælandi 2 tók svo til 

orða:  

[...] Nei það var ekki þannig að veikindadögum 

fjölgaði hjá okkur við gátum ekki séð [...] að það hefði 

þannig áhrif á heilsu þeirra. 
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 Hinir viðmælendurnir tóku allir í sama streng og sögðust ekki geta merkt neina 

aukningu veikindadaga. Viðmælandi 1 leiðir að því líkur að ástæða þess sé: 

 ... þegar fólk er í sóttvarnarhólfum þá veikist það 

ekkert, það fær ekkert þessar pestar og það er það  sem 

er að gerast. 

 Þessi skýring helst í hendur við þær upplýsingar sem komu fram á  upplýsingafundi 

Almannavarna, Landlæknis og sóttvarnalæknis þann 1.maí 2020. Þar kom fram að 

þátttaka almennings í smitvörnum hafi leitt til þess að í apríl hafi mælst lægri tíðni í 

niðurgangspestum og öndunarfærasýkingum en nokkru sinni áður (Alma Ómarsdóttir, 

2020).  

  Rannsakandi spurði viðmælendur hvernig þeim hefði fundist ganga að 

samþætta þá þætti að halda fólki á tánum á sama tíma og ekki er vitað hvort fólk haldi 

vinnu sinni í komandi framtíð.  Hafði rannsakandi þá í huga hvort stjórnendur hefðu 

fundið fyrir því að óvissa um framtíðina hefði átt þátt í að draga úr vinnuframlagi 

starfsfólks. Fyrirtækin höfðu annað hvort sett starfsmenn sína á hlutabótaleið í vor 

þegar stjórnvöld settu hana fram eða sagt öllum upp. En ráðið starfsfólk aftur í 100% 

vinnu fyrir sumarið. Allir viðmælendurnir segja frá því að nóg hafi verið að gera í sumar 

þegar Íslendingar hófu sumarfrí sín svo næg verkefni voru til staðar en þó ekki 

allsstaðar nægilega mikið af fólki til að sinna þeim. Skoðanir viðmælenda skiptust í 

tvennt, helmingur upplifði að ástandið hefði ekki haft slæm áhrif og var viðmælandi 4 

í þeim hópi og komst svo að orði: 

Mér fannst það ekki vera vandamál, [...] ég hef verið 

alveg óskaplega heppin með starfsfólk, alveg rosalega. 

Og mér finnst eiginlega alltaf allir á tánum og alltaf 

allir að gera sitt besta. Það er bara þannig, það er bara 

eiginlega varla undantekning á því. Fólk er rosalega 

duglegt og það er alveg sama hvort það eru Íslendingar 

eða erlendir starfsmenn, [...] ég þarf ekki að kvarta yfir 

því og við.  

Seinni helmingur viðmælendanna kom í meira mæli inn á hversu krefjandi staðan var 

að þeirra mati. Í máli þeirra kemur fram að þau sem stjórnendur hafi haft hugann við 

aðstæður fólksins sem margt er af erlendu bergi brotið og reynt að vera til staðar. Má 

sem dæmi nefna að einn viðmælandinn svaraði þessari spurningu alfarið út frá líðan 

starfsfólks og hluttekningu varðandi aðstæður fólksins sem býr fjarri heimahögum 
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sínum. Annar viðmælandi kemur inn á það að hann hafi gert fólki það ljóst að það væri 

ekki að fara að missa vinnuna og að hann reyni að vera í miklum samskiptum við fólkið 

með það að leiðarljósi að gera sér grein fyrir því hvað fólkið er að hugsa og að það viti 

á sama hátt hvað stjórnendur eru að hugsa. 

Hlutabótaleið stjórnvalda var nýtt af öllum hótelunum í vor og sum þeirra hafa 

nýtt sér þá leið aftur í haust eftir að hún var framlengd til áramóta. Mismunandi er hvort 

hótelin hafa nýtt sér styrk stjórnvalda við uppsagnir en flest hafa þau nýtt sér þá leið í 

einhverju mæli, eitt hótelanna hefur ekki sagt upp starfsfólki enn. Öll hótelin höfðu 

starfsfólk sitt í 100% vinnu í sumar. Sumum hótelanna hefur verið lokað fyrir veturinn 

eftir að seinni bylgjan hófst í haust, eitt er enn opið en önnur eru með takmarkaða opnun 

enn sem komið er.  

Í ljósi þessarar óvissu spurði rannsakandi hvernig viðmælendunum hefði þótt 

samstarfið ganga á uppsagnarfresti við þá sem sagt var upp. Þeir viðmælendur sem 

höfðu þurft að segja upp fólki voru allir á sama máli um að það hefði gengið vel vegna 

þess að fólk sé meðvitað um ástandið og vilji leggja sitt af mörkum. Viðmælandi 6 

komst svo að orði þegar hann var inntur álits: 

Ekkert mál, það skilja þetta allir voða vel. Það hefur 

verið ekkert mál og fólk vill bara að öllu jafna vinna 

sko [...] fólk vill vinna og það vill ekki fara heim til 

sín. 

Í samtölum við viðmælendur kom fram að staðan heimalöndum erlenda starfsfólksins 

sé enn verri en hér á landi. Komu því flestir viðmælendurnir inn á þann þátt að 

starfsfólkið vill frekar vera hér en að fara til síns heima á meðan faraldurinn geisar. 

Svör tveggja viðmælenda voru aðallega útfrá líðan starfsfólks en viðmælandi 4 sagði: 

Mér fannst það bara ganga mjög vel. Ég í raun og veru 

merkti ekki breytingu á fólki þannig lagað. Af því að 

þú veist við vorum bara... ég var vongóð um að við 

myndum bara halda áfram. Og þú veist það var mjög 

mikið að gera og ég fann engan óróa þannig. Ef það 

kom upp einhver spurning þá náttúrulega bara settist 

ég niður með starfsfólkinu og ræddi það. 



 

31 

 

5.3.2 Frammistöðumat 

Aðstæður breyttust hratt á vordögum 2020, í byrjun fækkar gestum hratt en í kringum 

Hvítasunnuhelgina fjölgar gestum til muna aftur. Eins og farið var yfir í kafla 2.7 um 

frammistöðumat skiptir miklu máli að bæði vinnuveitendur og starfsfólk séu meðvituð 

um hverjar væntingar eru til frammistöðu hvers og eins og séu ásáttir um það mat. 

Rannsakandi spurði því hvort væntingar um frammistöðu starfsmanna hafi breyst í 

faraldrinum. Flestir viðmælendurnir komu inn á að það væru auknar kröfur vegna 

sótthreinsunar og voru viðbrögð viðmælanda 3 við spurningunni á þessa leið: 

Nei það er bara alveg eins hjá okkur. Það er náttúrulega 

sko annað starfsumhverfi til dæmis út af sóttvörnum. 

En þau eru ofboðslega meðvituð um það [...] sko þau 

finna alveg og tala um það að þau eru náttúrulega í 

framlínunni... Við erum að fá gesti hvaðanæva að en 

hvað þetta varðar eru þau ofboðslega vandvirk og ég 

er mjög stolt af því og ánægð með það. 

Þrír viðmælendanna svöruðu á þá leið að kröfur á starfsfólk hefðu ekki aukist en 

breytingin hafi falist í því að verkefnin breyttust sem þurfti að sinna. Hinir þrír 

viðmælendurnir svöruðu á þeim nótum að kröfur á starfsfólk hefðu orðið meiri. Í 

tveimur tilfellum vegna þess að það var ekki nægt starfsfólk til að dreifa álaginu en þeir 

viðmælendur sögðu að þeir hefðu staðið vaktina með starfsfólkinu. Í báðum tilfellum 

var starfsfólk meðvitað um hver staðan væri og það þyrfti að hlaupa hraðar á meðan 

ástandið varaði. Viðmælandi 2 hugsaði sig um þegar spurningin var borin upp og 

svaraði því svo til að líklega hefðu væntingar breyst undir niðri í samræmi við þær 

væntingar sem hann gerði til sjálfs síns. Hugsunin hefði í rauninni verið að þegar það 

fór að vera meira að gera þá hefði hann gert meiri kröfur til sín og líklegast hefði það 

speglast yfir á annað starfsfólk. Ennfremur sagði viðmælandi 2: 

Þú veist þá þarf maður bara aðeins að reyna að leggja 

á sig að hlaupa hraðar og gera meira og þú veist [...] 

við vitum ekki hvað þetta stendur lengi yfir... En það 

var aldrei þannig að maður þyrfti eitthvað að taka 

samtal um þetta eða [...]  allavegana mín upplifun var 

ekki sú að fólki liði eins og það væri [...] lögð einhver 

meiri krafa á þau. Og hérna ég allavegana vona að ef 

að svo hefði verið að fólk hefði talað um það við okkur.  

Þannig má ætla að væntingar til frammistöðu starfsfólks hafi aukist í rauninni en þar 

sem fólk var ánægt með að næg vinna var í boði hafi flestir sett undir sig höfuðið og 
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ákveðið að takast á við þetta verkefni í sameiningu. Ennfremur kom einn viðmælandinn 

inn á það að eitt það erfiðasta í þessu samhengi hefði verið að setja fólki skorður í 

frítíma sínum. 

5.3.3 Upplýsingaflæði 

Í kafla 2.9 um upplýsingaflæði var farið yfir mikilvægi þess að virkt upplýsingaflæði 

sé til staðar í fyrirtækjum meðal annars til að reyna að draga úr streitu starfsfólks. Í ljósi 

þess spurði rannsakandi hvernig upplýsingaflæðinu var háttað hjá fyrirtækinu. Það kom 

fram í máli þeirra allra að þeir teldu upplýsingagjöf vera besta tækið til að halda utan 

um starfsfólkið sitt.  

Greina má af viðtölunum að stjórnendurnir voru allir meðvitaðir um mikilvægi 

þess að upplýsa starfsfólk sitt um stöðuna og vera í sambandi við fólkið. Flestir 

stjórnendurnir sögðu frá því að flæði upplýsinga hefði aukist eftir að faraldurinn skellur 

á og talið það mikilvægt að vera í nær daglegum samskiptum við starfsfólkið. Allir 

viðmælendurnir komu inn á það að þeir hefðu verið á staðnum og reynt að vera til staðar 

fyrir starfsfólkið. Þá höfðu fjórir viðmælendanna orð á því að Facebook væri mikið 

notað til þess að koma upplýsingum til starfsmanna og haldnir voru starfsmannafundir 

á vinnustað. Viðmælandi 6 komst svo að orði: 

.... við náttúrulega notum Workplace voða mikið og ég 

hef alltaf farið yfir allt það sem snýr að Covid bara af 

því að það er svo gott að, það verður að vera skriflegt. 

Og allir eru á Workplace og það er alltaf hægt að leita 

allt uppi þar og ná í það aftur skilurðu... Og hérna svo 

bara starfsmannafundir líka frekar fleiri en færri, stuttir 

þá. 

Viðmælandi 4 sagði frá því að fyrir faraldurinn hefði hann verið koma á kerfi sem 

stuðlaði að því að allir vissu hvað væri að gerast í húsinu á hverjum degi: 

Þetta er svona örstutt „brief“ þar sem að allar deildir 

koma saman eða svona stjórnendur úr hverri deild fyrir 

sig til að gera sér grein fyrir hvað er í gangi. Í sjálfu 

Covid var náttúrulega lokað og þá var 

upplýsingaflæðið ekkert annað en símtöl í hvern 

einasta. En ég hélt ekki fundi með öllum þú veist en 

mér hefur einmitt dottið það í hug að gera það núna..... 

Já ég hringdi í alla persónulega og talaði við þá í fyrsta 

faraldrinum og hef gert það núna líka þú veist... 
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Í máli viðmælendanna kom skýrt fram að þeir fundu þörf fyrir það að upplýsa starfsfólk 

sitt um fleira en aðeins það sem tengdist starfsemi fyrirtækisins. Viðmælandi 2 sagði 

um starfsmannafundi sem haldnir voru:  

... Þar sem við vorum bara svona að fara yfir stöðuna 

[...] þú veist bara það sem var að koma fram í fréttum. 

Þú veist hérna yfirvofandi lokanir landamæra hvernig 

því yrði háttað... En við [...] upplýsingaflæðið okkar og 

fræðsla var aðeins komin svolítið lengra út fyrir 

starfsemina. 

Við greiningu viðtalanna kemur í ljós að upplifun viðmælendanna var á þá leið að þó 

þeir vildu upplýsa starfsfólk sitt sem best þá voru aðstæður ekki alltaf þannig að þeir 

hefðu tök á því. Má sem dæmi nefna aðgerðir stjórnvalda til að stemma stigu við 

efnahagslegum áhrifum faraldursins. Viðmælendur segja til dæmis að hlutabótaleiðin 

hafi verið komin í umræðuna en lítið hafi verið um svör um útfærslu hennar. Hafi 

viðmælendur því upplifað það að vera ekki með svör á reiðum höndum þegar 

starfsfólkið spurðist fyrir um hvernig hún yrði útfærð. 

5.3.4 Líðan starfsfólks 

Mannauður fyrirtækja getur skapað samkeppnislegt forskot á markaði eins og farið var 

yfir í kafla 2.1 um mannauðsstjórnun og má því ætla að huga þurfi vel að líðan 

starfsfólks alla jafna en þó gefa henni enn betri gaum á krísutímum. En langvarandi 

streita getur meðal annars valdið andlegri vanlíðan eins og farið var yfir í kafla 2.6 um 

líðan starfsfólks. Spurði rannsakandi því hvernig viðmælendur teldu að til hefði tekist 

við að hlúa að starfsfólki með tilliti til andlegrar heilsu, almennrar líðan, kvíða og 

fylgikvilla.  

Í viðtölunum kemur fram að upplifun viðmælendanna er sú að þeim hafi tekist 

nokkuð vel að hlúa að starfsfólki sínu á þessum erfiða tíma. En þó má nefna að 

einhverjir viðmælendanna voru á þeirri skoðun að ungur aldur starfsfólks þeirra hefði 

þau áhrif að þau merktu ekki áhyggjur vegna ástandsins hjá því en þvert á móti hefði 

þurft að upplýsa fólk enn betur með þá stöðu sem var uppi í faraldrinum. Meirihluti 

viðmælendanna segir frá því að þeir séu til staðar fyrir starfsfólkið ef eitthvað er. 

Viðmælandi 5 hafði þetta að segja: 
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Já sko sumir eru náttúrulega frá Póllandi þá 

náttúrulega þegar það berast slæmar fréttir þaðan [...] 

þá náttúrulega sér maður að það tekur á fólk. Þá reynir 

maður náttúrulega bara að vera til staðar, eitthvað sem 

maður geti gert eða þá gefið þeim þann tíma sem þau 

þurfa til þess að hringja eða... þau geta þú veist ekki 

farið út. 

Á orðum viðmælendanna má sjá að þeir eru meðvitaðir um það að hluti starfsfólksins 

er fjarri heimahögum og þær skorður sem settar er vegna faraldursins hindra fólkið í að 

fara heim í frí. Þrátt fyrir að einnig komi fram að erlenda starfsfólkið vilji frekar vera á 

Íslandi á meðan faraldurinn geisar út í heimi má ætla að það skapi andlega togstreitu að 

geta ekki farið heim vegna Covid-19.  

Viðmælandi 3 telur að upplýsingaflæði sé enn mikilvægara á þessum tíma og 

fylgist því vel með fréttum til að upplýsa fólkið sitt jafnóðum. Hann segir að til hafi 

staðið að fara í nokkurra daga starfsmannaferð en það hafi ekki gengið upp vegna 

takmarkana á höfuðborgarsvæðinu. Ennfremur sagði viðmælandi 3: 

... og já við erum að svona reyna allt sem við getum. 

Og já bara ég er stanslaust að segja þeim að eins og ég 

talaði um áðan að við erum að reyna að gera allt til að 

halda öllum samningum og af því að við viljum hafa 

þau í vinnu. 

Við greiningu viðtalanna má sjá að helmingur viðmælendanna hefur staðið eða reynt 

að standa fyrir viðburðum utan vinnutíma. Og reynt að stuðla þannig að samskiptum 

sem ekki tengjast vinnunni og treysta þannig sambandið sem er á milli fólks. 

Viðmælandi 2 sagði: 

... Og hérna en ég held eða ég segi að við höfum 

þannig lagað séð verið bara heppin [...] maður sér að 

starfsmenn styðja hvern annan líka. Og við höfum 

alltaf verið tilbúin að taka samtalið við fólk þegar að 

það hefur haft áhyggjur og er að velta fyrir sér 

framtíðinni.  

Upp til hópa voru viðmælendur sáttir við það hvernig tekist hefði að hlúa að 

starfsfólkinu þrátt fyrir flóknar aðstæður. En þar sem mikið hefur verið skrifað og rætt 

um þær afleiðingar sem langvarandi streita getur haft í för með sér ákvað rannsakandi 

einnig að spyrja viðmælendur sína um það hvort Covid-19 hefði sett mark sitt á viðmið 

eðlilegrar streitu.  
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Eins og gefur að skilja var skoðun viðmælenda á þessari spurningu ekki 

afdráttarlaus en meirihluti þeirra var ekki viss um að viðmiðin hefðu breyst og einn 

viðmælandinn sagðist ekki geta svarað þessu þetta yrði að koma í ljós þegar lengra er 

liðið frá. Eins var upplifun viðmælenda mismunandi hvað varðar það sem veldur auknu 

álagi en einn taldi aðalstreituvaldinn vera óvissuna sem fólk býr við á þessu tímabili. 

Viðmælandi 1sagði: 

... ég held að fólk geri sér ekki grein fyrir því að aukið 

álag sem að náttúrulega veldur streitu er svolítið ekki 

tilkomið af auknum fjölda gesta heldur af auknum 

kröfum á hérna sóttvörnum í rauninni. 

Sumir viðmælendanna komu einnig inn á það að það væri svolítið sér íslenskt að vera 

alltaf tilbúinn til að leggja enn meira á sig og tengdu það við að vera ekki alveg dómbær 

á hvort viðmiðin hafi breyst. Einnig kom fram sjónarmið sem rannsakandi hafði ekki 

reiknað með við gerð rannsóknarinnar en viðmælandi 5 komst svo að orði: 

... Því náttúrulega það er minni vinna þú veist og 

rólegra. Og líka þegar það er í vinnunni þá er þetta mun 

afslappaðra en var til dæmis fyrir Covid því þetta var 

bara fullur kofi hér bara upp á hvern einasta dag og [...] 

mikið stress og mikil læti.  

Þetta var sjónarmið sem rannsakandi hafði ekki áttað sig á fyrir viðtalið, starfsfólk var 

á hlutabótaleið í vor og margir hverjir komnir aftur á hlutabótaleið og þar af leiðandi í 

minni vinnu en ella. Á hlutabótaleið má fólk bara vinna í samræmi við hlutfall 

launakostnaðar sem vinnuveitandi greiðir og margir hverjir eru í 25% vinnu sem leiðir 

til lengri frítíma á milli vakta.  

Einn viðmælandinn skar sig frá hópnum og var afdráttarlaus með það að hann kærir sig 

ekki um að upplifa annað svona sumar eins og það sem var að líða. Ætla má að ástandið 

hafi þannig sett ákveðið viðmið í huga viðmælandans. 

Ja ég get ekki hugsað mér að upplifa annað svona 

sumar... Það kemur ekki til greina. Það kemur ekki til 

greina sko þetta var það erfitt. Að það er ekki í 

myndinni. Þetta var náttúrulega varð langt út fyrir það 

sem að [...] eðlilegt telst bara. 

Þær hömlur sem settar hafa verið meðan faraldurinn gengur yfir hafa sett mark sitt á 

samfélagið. Spurði rannsakandi því viðmælendur sína til hvaða aðgerða þeir hefðu 

gripið til að lágmarka streitu hjá starfsfólki sínu.  
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Viðmælendurnir voru flestir á því máli að samtalið við starfsfólk og að vera til 

staðar væri lykilatriði til að draga úr streitu starfsfólks. Einnig tiltóku nokkrir þeirra að 

virk upplýsingagjöf væri veigamikill liður í streituminnkun. Viðmælandi 2 komst svo 

að orði: 

Samtalið. Mér finnst samtalið [...] svona lykilatriði í 

því. Sumir vilja bara fá að tala um þetta og tala um 

framtíðina og þú veist tala um ástandið. Og þá þarf 

maður bara einhvern veginn að gefa þeim bara svolítið 

space í það líka. 

Viðmælandi 3 telur aðalatriðið vera upplýsingagjöf ásamt því að líta á björtu hliðarnar 

og muna eftir jákvæðu punktunum. Viðmælandi 3 tók svo til orða: 

Við segjum ekkert ef þetta klárast einhvern tíman við 

segjum bara þegar. Ég passa mig alveg á því að segja 

alltaf þegar... 

Þrátt fyrir að flestir hafi verið á því máli að upplýsingagjöf, samtal við starfsfólk og að 

vera til staðar hafi verið lykilatriðin í þessum hluta þá voru aðrir sem svöruðu á þá leið 

að ekki hafi verið gripið til neinna sérstakra streituminnkandi aðgerða. Mikið álag hafi 

verið til staðar og í raun haft þau áhrif að ekki hafi gefist tími til fleiri þátta en að komast 

í gegnum verkefnin. Þó sagði einn viðmælandinn í þeim hópi að þrátt fyrir að álagið 

hafi verið óhóflegt hafi hann reynt að haga vaktaplönum þannig að hver starfsmaður 

væri ekki á of þéttum vöktum.  

Eins og sjá má komu viðmælendur fram með nokkuð mismunandi svör og 

áhugaverða punkta en jákvæðni viðmælenda 3 vakti athygli rannsakanda. En það að 

umlykja starfsstöðina jákvæðni og trú um að ástandið vari ekki að eilífu er áhugaverð 

nálgun til að draga úr streitu. Einnig skín það í gegn að viðmælendurnir hugsa um 

starfsfólkið sitt sem hluta af heildinni og það eru allir í þessu saman, þeir eru til staðar 

fyrir fólkið sitt og reyna að styðja það að fremsta megni í gegnum aðstæðurnar. 

 

5.3.5 Sveigjanleiki 

Eins og fram kom í kafla 2.10 um krísustjórnun getur sveigjanleiki getur skipt sköpum 

í rekstri fyrirtækja þegar aðstæður í umhverfi þess breytast hratt eins og raunin var með 

Covid-19 faraldurinn. Spurði rannsakandi því hvort nægjanlegur sveigjanleiki hafi 
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verið til staðar til að taka nýja stefnu inn í sumarið og aðlagast ástandinu til að gera sem 

best úr því sem komið var.  

Meirihluti viðmælenda svaraði því til að sveigjanleikinn hefði verið nægur til 

að taka nýja stefnu í ástandinu. Sem dæmi um slíkt má nefna að tvö fyrirtækjanna fóru 

í viðbætur í þjónustuhúsnæði sínu til að auka fjölbreytileika og vera enn betur í stakk 

búin þegar ferðaþjónustan tekur við sér á ný. Minnihluti viðmælenda sagði að 

sveigjanleikinn hefði verið fólginn í því að starfsfólkið var tilbúið til að vera 

sveigjanlegt og vinna meira.  

Krafan um sveigjanleika spratt að einhverju leyti út frá því að í einu vetfangi 

fylltust hótelin af Íslendingum sem ákváðu að nýta sumarfrís hýruna á Íslandi í stað 

þess að fara erlendis. Þegar inn á hótelin er komið er krafa um hærra þjónustustig en 

starfsfólk og stjórnendur eru vön, aukning í þjónustu á börum og veitingastöðum hótela. 

Viðmælandi 4 komst svo að orði: 

... Við erum ekki tilbúin vegna þess að við vitum 

ekkert hvað verður og við vitum ekkert að 

Íslendingarnir ætla að streyma á hótelin um sumarið. 

Þú veist við rennum bara blint í sjóinn, við opnum og 

við vitum ekki að hótelið er fullt af Íslendingum frá 

fyrsta degi. Með öllu því sem það krefst. 

Merkja mátti á fleiri viðmælendum að það hafi verið kærkomið að Íslendingar tóku þátt 

í því að ferðast innanlands en að sama skapi hafi einmitt þurft sveigjanleika til að takast 

á við verkefnið. Starfsfólk þurfti að vera sveigjanlegt þegar fyrirtækin ýmist settu það 

á hlutabótaleið eða kipptu þeim inn í 100% starfshlutfall eins og einn viðmælandinn 

komst að orði. Viðmælandi 2 hafði þetta að segja: 

... skipulagið hjá okkur er í rauninni þannig svolítið 

líka [...] að starfsfólkið er alveg meðvitað um það 

þegar það kemur hérna til starfa [...] að það gæti þurft 

að fara á milli deilda og svoleiðis þannig [...] að við 

vorum alveg vel í stakk búin með það. 

Viðmælandi 5 segir frá því að í hótelrekstri sé ávallt einhver óvissa og fjöldi 

viðskiptavina sé misjafn frá einum tíma til annars. Eina sem hægt sé að gera sé að vera 

tilbúinn til að takast á við þau verkefni sem morgundagurinn ber í skauti sér.  
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Og mitt teymi er tilbúið í það þú veist þannig að erum 

við með þúsund gesti á morgun eða verðum við með 

lokað sko, það er allt þar á milli. 

Viðmælandinn segist hafa það að leiðarljósi að komast í gegnum í faraldurinn með því 

að halda í sem flest af starfsfólkinu til að vera tilbúinn þegar bóluefni kemur og geta 

þannig haldið áfram að byggja á sínu góða fólki í stað þess að þurfa að byrja á byrjun 

aftur. 

5.3.6 Lærdómur 

Eins og sjá má á viðtölunum hér að framan þá hafa allir þurft að hugsa hlutina upp á 

nýtt til þess að stuðla að því að komast í gegnum ástandið. Eins og fram kemur í kafla 

2.10 um krísustjórnun er einn liður í því að fara í gegnum krísuástand að líta yfir farinn 

veg og rýna í þann lærdóm sem skapast hefur á leiðinni. Rannsakandi spurði því 

viðmælendur sína hvort einhver lærdómur hefði orðið til sem hægt er að byggja á í 

framtíðinni.  

Eins og gefur að skilja voru svör viðmælenda misjöfn en allir brugðust þeir við 

spurningunni á þá leið að ástandið hafi kennt þeim mikið. Viðmælandi 5 kom inn á það 

hversu lítið þarf út af að bregða varðandi sótthreinsun og það gæti haft veruleg áhrif á 

framtíðar afkomu hótelsins ef upp kæmi sýking þar. Viðmælandi 1 sagðist hafa reynt 

að nýta þau tækifæri sem spruttu úr auknum kröfum til þess að finna nýjar leiðir í 

verklagi til að fækka snertiflötum og draga um leið úr álagi á starfsfólk.  

En viðmælandi 2 sagði að ástandið varpi skýru ljósi á mikilvægi þess að traust 

ríki á milli aðila og að samskiptin við starfsfólkið séu góð. Í framhaldi af því sagði 

viðmælandi 2: 

Bæði fyrir okkur sem fyrirtæki að tækla það og fyrir 

starfsmennina að eiga þetta [...] trausta samband á 

milli. Að það sé svona gagnkvæmur skilningur og 

traust. 

Enn fremur má nefna að einn viðmælandinn kom inn á það að það væri ráð að nýta 

rólega tímann núna til að skrá viðbrögðin niður til að eiga í handraðanum þegar til næsta 

faraldurs eða annarrar krísu kæmi. 
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6 Samantekt á niðurstöðum 

Hér á eftir mun koma samantekt á niðurstöðum úr viðtölum rannasakanda við 

viðmælendur. Margir áhugaverðir vinklar komu í ljós og verður farið yfir niðurstöður 

hér á eftir ásamt því að leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni „ Hvaða 

áhrif hafði Covid-19 faraldurinn á mannauðsstjórnun á hótelum í Borgarfirði? Með 

tilliti til áhrifa faraldursins á upplýsingaflæði til starfsfólks, frammistöðumat, líðan 

starfsfólks og vinnuframlag.“  

Eftir greiningu viðtalanna í heild má sjá allir viðmælendur telja sig hafa dregið lærdóm 

af ástandinu. Þrátt fyrir að misjafnar aðstæður séu í starfsumhverfi viðmælenda má 

merkja það að upplýsingaflæði og sveigjanleiki virðast vera lykilþættir þegar kemur að 

viðbrögðum við fordæmalausu ástandi líkt og Covid-19 faraldurinn hefur valdið. 

Upplýsingaflæði tók breytingum í störfum allra viðmælenda og lögðu þeir sig fram við 

að upplýsa starfsfólk sitt um ástandið hverju sinni. Svo draga má þá ályktun að aukning 

á upplýsingaflæði sé megin áhrifavaldur þegar kemur að stjórnun undir álagi. 

Upplýsingaflæðið virtist skila meiri sveigjanleika bæði hvað varðaði stjórnun og 

starfsfólkið sem er í takt við kafla 2.9 um upplýsingaflæði. Bæði sveigjanleiki og aukin 

upplýsingagjöf virðast draga úr streitu hjá starfsfólki þó slíkt geri auknar kröfur til 

stjórnenda. Rannsakandi freistast til að draga þá ályktun út frá því að það sé í samræmi 

við þá upplifun viðmælenda að ekki hafi verið aukning í veikindum eða vanlíðan 

starfsfólks sem hafði neikvæð áhrif á vinnuframlag þess. Þó líklegt megi teljast að 

faraldurinn hafi aukið streitu í samfélaginu þá virðist minna vinnuálag hafa skilað sér í 

jafnvægi starfsfólks og gagnkvæmum skilningi á milli þess og vinnuveitanda. Því þegar 

álagið jókst aftur með sumrinu merktu viðmælendur að starfsfólk var heilt yfir 

reiðubúið til að starfa undir auknu álagi sem einnig er í takt við sálfræðilega samninginn 

sem fjallað var um í kafla 2.4. Eins má nefna að það hafði einhver áhrif eftir því hversu 

rótgróin fyrirtækin eru. Rannsakandi veltir fyrir sér varðandi spurninguna um hvort 

breyting hafi orðið á væntingum til frammistöðu sé raunhæf á þessum tímapunkti þar 

sem ekki sér ennþá fyrir endann á faraldrinum og ekki hægt að leggja raunhæft mat á 

hvar við erum stödd í kúrfunni. Eins og áður hefur komið fram að þegar lagt var af stað 

með rannsóknina var faraldurinn í rénun en þegar samtölin áttu sér stað var hann 

kominn á fulla ferð aftur. Þó viðmælendur hafi vissulega reynt að leggja mat á 
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væntingar sínar má draga þá ályktun að þeir standi í miðjum skaflinum ennþá sem geti 

haft áhrif á tilfinningu þeirra fyrir væntingum sínum. Að því sögðu má draga þá ályktun 

að fræði mannauðsstjórnunar er mikilvægt stjórnunartæki í krísuástandi. Því má segja 

sem svo að mannauðsstjórnun er fordæmið sem fylgja þarf á fordæmalausum tímum. 

Stjórnendur hafa þurft að nýta sér tæki mannauðsstjórnunar til að komast í gegnum 

faraldurinn en rannsakandi dregur þá ályktun að ómeðvitað hafi þeir nýtt sér tæki 

mannauðsstjórnunar. Þetta styður enn frekar þá niðurstöðu rannsakanda að draga þá 

ályktun að þó að stjórnendur hafi nýtt sér verkfæri mannauðsstjórnunar þá hafi 

faraldurinn ekki haft bein og meðvituð áhrif á mannauðsstjórnun í hótelum í 

Borgarfirði.  



 

41 

 

7 Umræður og ályktanir 

Það vakti  athygli rannsakanda að í viðtölunum kom fram að ákveðinn menningarmunur 

er til staðar á milli íslenska og erlenda starfsfólksins. Menningarmunurinn hefur haft 

þau áhrif á mannauðsstjórnunina í fyrirtækjunum að stjórnendurnir hafa á stundum 

þurft að setja sig í aðrar stellingar gagnvart erlenda starfsfólkinu en því íslenska. Meðal 

annars vegna þess að erlenda starfsfólkið treystir ekki allt yfirboðurum sínum og 

yfirvöldum jafnvel og íslenska starfsfólkið gerir. Þurftu viðmælendur því í sumum 

tilvikum að hugsa sérstaklega út í það hvernig þeir gætu komið því til skila að 

upplýsingar um til dæmis hlutabótaleiðina væru traustar og við þær yrði staðið.  

Fram kom hjá einum viðmælanda að lærdómurinn fælist að einhverju leyti í því 

að Íslendingar eru vanir hugtakinu „þetta reddast“ og ef hlutunum er reddað áður en 

þarf að afhenda þjónustuna þá er það í lagi. En erlenda starfsfólkið er ekki jafn vant 

þessum hugsunarhætti og á þar af leiðandi erfiðara með að starfa í þessum 

kringumstæðum. Einnig kom fram að margt erlenda starfsfólkið og þá sérstaklega það 

sem er í yngri kantinum hafði ekki miklar áhyggjur af faraldrinum og taldi einn 

viðmælandinn það stafa af því að ástandið í þeirra heimalöndum hefur verið mun verra 

en hér á landi þannig að fólkið hafi upplifað sig öruggt hér, kannski of öruggt. 

Rannsakandi telur að rannsóknin geti nýst stjórnendum í framtíðinni ásamt því að líta 

enn frekar til verkfæra mannauðsstjórnunar. Í þessari rannsókn var aðeins talað við 

stjórnendur hótelanna en ekki við starfsfólkið sjálf og væri áhugavert að sjá hvort 

munur væri á niðurstöðum ef einnig hefði verið talað við starfsfólk hótelanna. Eins væri 

áhugavert að endurtaka rannsóknina og taka viðtöl við stjórnendur hótela á 

höfuðborgarsvæðinu eða jafnvel í öðrum byggðarlögum á landinu þar sem líklegt 

verður að teljast að staðsetningin hafi einhver áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Enn 

fremur má ætla að ekki sé hægt að alhæfa um niðurstöðurnar þar sem einungis er um 

að ræða viðhorf sex aðila og því ekki hægt að draga þá ályktun að þau endurspegli 

viðhorf fjöldans. 
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8 Lokaorð  

Í þessari rannsókn lagði rannsakandi upp með að rýna í hvaða áhrif Covid-19 

faraldurinn hefði haft á mannauðsstjórnun á hótelum í Borgarfirði. Litið var til þess 

hvort stjórnendur þátttöku hótelanna hefðu merkt áhrif faraldursins í upplýsingaflæði 

til starfsfólks, frammistöðumati, líðan starfsfólks og vinnuframlagi. Í viðleitni sinni til 

að svara rannsóknarspurningunni útbjó rannsakandi spurningalista sem hann taldi að 

svörin við gætu varpað ljósi á hver áhrifin hefðu verið. Stuðst var við eigindlega 

rannsóknaraðferð og voru tekin viðtöl við sex stjórnendur á hótelum í Borgarfirði, einn 

af hverju hóteli. Eftir að hafa greint viðtölin komst rannsakandi að þeirri niðurstöðu að 

Covid-19 faraldurinn hafi haft þau áhrif að stjórnendur hótelanna hafi þurft að grípa í 

auknum mæli til verkfæra mannauðsstjórnunar. Þó freistast rannsakandi til þess að 

draga þá ályktun að faraldurinn hafi ekki haft bein og meðvituð áhrif á 

mannauðsstjórnun í Borgarfirði. 
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