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Útdráttur 
Breytingar eru óhjákvæmilegur hluti allra skipulagsheilda og fagleg breytingastjórnun er 

mikilvægur hlekkur í því að breytingar verði árangursríkar og vel takist til við innleiðingu. 

Einhverjar stærstu samfélagslegu breytingar samtímans áttu sér stað á vormánuðum ársins 2020 

þegar einstaklingar þurftu að færa vinnustöðvar sínar heim vegna útbreiðslu COVID-19. Isavia 

ohf. sinnir rekstri og uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli og var eitt þeirra félaga sem þurfti að 

takast á við slíkar breytingar og senda stóran hluta starfsmanna sinna heim að vinna. Megin 

tilgangur heimavinnu var að hefta útbreiðslu veirunnar innan samfélagsins og á vinnustaðnum 

og halda þannig félaginu starfhæfu. Í rannsókn þessari voru viðbrögð starfsmanna Isavia og 

líðan þeirra skoðuð með eigindlegri aðferð út frá kenningum um árangursríka breytingastjórnun 

og viðbrögðum við breytingum. Auk þess var reynsla þeirra og upplifun af heimavinnu skoðuð 

og það hvernig stjórnendur voru í stakk búnir til að takast á við þessar breytingar. Viðtöl voru 

tekin við fimm almenna starfsmenn á skrifstofu og tvo stjórnendur. Áður hafði reynsla 

starfsmanna af heimavinnu verið skoðuð með megindlegri rannsóknaraðferð af mannauðssviði 

Isavia og voru niðurstöður þessarar rannsóknar meðal annars bornar saman við niðurstöður 

þeirrar könnunar. Helstu niðurstöður benda til þess að starfsmenn hafi almennt brugðist vel við 

breytingunum og hafi á heildina nokkuð jákvæða reynslu af heimavinnunni. Stjórnendur virðast 

hafa verið fremur vel í stakk búnir til að takast á við breytingarnar og að styðja við sitt fólk.  
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Abstract 
Changes are an inevitable part of any organization. Change management is important in order 

for changes and the implentation of changes to become successful. Some of the biggest social 

changes in present times happened in the spring of 2020 when employees had to work from 

home due to COVID-19. Isavia ohf. was one of many organizations that had to face this new 

reality and have employees work from home. The main purpose was to stop the spread of the 

virus within the community and in the workplace, keeping the organization operational. This 

research explores the reaction of Isavia´s employees to the changes using qualitative research 

methods from theories of change management and reaction to change. Their experience of 

working from home was also looked into and how managers were prepared to tackle the 

changes. Interviews were conducted with five general members of the office staff and two 

managers. Previously, Isavia's employees experience of working from home had been 

researched using a quantitative research method, and the results of this study were, among other 

things, compared with the results of that survey. The results indicate that employees adjusted 

well to the changes and have an overall posititve experience of working from home. Managers 

seem to have been fairly well prepared for the changes and successful in supporting their staff. 
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Formáli 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til BS gráðu í viðskiptafræði frá Háskólanum á Bifröst og er vægi  

hennar 14 einingar. Leiðbeinandi minn var Haraldur Daði Ragnarsson aðjúnkt við 

Viðskiptafræðideild og eru honum hér færðar þakkir fyrir gott samtal og leiðbeiningar á 

vinnslutímanum.  

Starfsmenn Isavia sem tóku þátt í þessari rannsókn fá mínar bestu þakkir fyrir sitt 

framlag og fyrir að gefa sér tíma til þátttöku, stjórnendum hjá Isavia þakka ég einnig aðstoð við 

rannsóknina og velvilja. Stelpunum mínum færi ég þakkir fyrir umburðarlyndi og stuðning 

síðustu ár á meðan á náminu stóð og alla tíð. Mínar allra bestu þakkir fær svo sambýlismaður 

minn og aðal hvatamaður, Ingimundur Jónsson, fyrir stuðninginn og fyrir að hafa alltaf óbilandi 

trú á mér í einu og öllu.  

 

Reykjanesbæ, 14. desember 2020 
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 Inngangur  
Síðustu mánuðir hafa kennt okkur fjölmargt nýtt og skorað á okkur að bregðast við ýmsum 

aðstæðum sem við erum ekki vön. Heimsfaraldur COVID-19 kom talsvert aftan að fólki og 

hefur skapað gríðarlega óvissu um allan heim. Aðstæður hafa krafist þess að við aðlögum okkur 

ýmsum nýjum aðstæðum, getum brugðist rökfast við en jafnframt sýnt viðbrögð sem gagnast 

heildinni, en ekki bara okkur sjálfum eða vinnustaðnum. Krísa (e. crisis) hefur verið skilgreind 

sem ástand sem einstaklingur, stofnun eða hópur stendur frammi fyrir og ræður ekki fram úr 

með venjubundnum úrræðum eða aðgerðum og veldur því að streita skapast vegna skyndilegra 

breytinga. Krísur geta valdið ýmsum truflunum, meðal annars raskað félagslegum aðstæðum 

sem brugðist er við bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt (Loosemore, 1998).  

Ástand undanfarinna mánaða má sannarlega skilgreina með þessum hætti og hægt að 

segja að við séum að fara í gegnum krísuástand. Heimurinn hefur áður farið í gegnum krísur og 

þessi sem nú stendur yfir er örugglega ekki sú síðasta. Viðbrögð okkar í krísuástandi segja þó 

mikið til um hver langtímaáhrifin af því verða og því er mikilvægt að átta sig á hvaða áhrif 

breytingar til skemmri eða lengri tíma munu hafa. Það er óhjákvæmilegt að áhrifa muni gæta 

hjá fyrirtækjum næstu árin, á rekstur þeirra, árangur og ekki síður fyrirtækjamenningu. Það er 

því mikilvægt að vera undirbúin undir truflun sem þessa, skilja áhrifin af henni og kunna að 

bregðast við (Johnson, 2020). Fyrirtæki sem hafa innleitt vinnubrögð sem byggja á nútíma 

vinnubrögðum, tækni og hegðun sem byggir á að vinnan sé eitthvað sem við gerum, en ekki 

staður sem við förum á, eru betur í stakk búin til að bregðast heildstætt við ástandi eins og við 

erum að fara í gegnum núna (Increasing Organizational Resilience in the Face of Covid-19, 

2020). 

Fjölmargir einstaklingar á vinnumarkaði þurftu á vormánuðum 2020 að takast á við 

gríðarlega breytingu á vinnuaðstæðum þegar þeir þurftu að færa vinnustöðvar sínar heim og 

sinna vinnu sinni þaðan. Segja má að það hafi verið fyrirvaralitlar og nokkuð stórtækar 

breytingar á vinnuaðstæðum þeirra. Slíkar breytingar geta haft víðtæk áhrif á starfsmenn, líðan 

þeirra og vinnuframlag og krafist þess að á stuttum tíma sýni einstaklingurinn talsverða 

aðlögunarhæfni. Einnig skipta viðbrögð fyrirtækja og stjórnenda, upplýsingaflæði og þær 

aðstæður sem eru skapaðar fyrir starfsmanninn miklu máli. Aðstæðurnar sem sköpuðust áttu 

sér á þessum tíma ekkert fordæmi, því má ætla að fá eða engin fyrirtæki hafi verið tilbúin með 

verkferla til að bregðast við þegar stór hluti vinnandi fólks á einu bretti flutti starfsstöðvar sínar 

á heimili sín. Stjórnendum hefur því verið falið á þeim tíma að innleiða og virkja breytingar 

sem lítil eða engin forskrift var að. Hlutverk stjórnenda er því talsvert umfangsmikið í 
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aðstæðum sem þessum og mikilvægt að þeir geti stutt við starfsmenn þegar breytingar eiga sér 

stað til að þær verði árangursríkar. 

 Rannsóknarefnið - bakgrunnur og aðdragandi 

Rannsakandi upplifði sjálf miklar breytingar á starfsumhverfi sínu hjá Isavia á 

Keflavíkurflugvelli og margvísleg áhrif af þeim breytingum. Á Keflavíkurflugvelli voru 

breytingarnar af ýmsum toga; sumir fóru heim og sinntu verkefnum þaðan, aðrir þurftu að mæta 

á vinnustaðinn en höfðu lítil verkefni, þar sem störf þeirra voru beintengd farþegum, sem voru 

fáir eða engir á þessum tíma. Á sama tíma voru starfsmenn að upplifa ýmsar aðrar breytingar, 

m.a. skipulagsbreytingar innan félagsins og breytingar á ytra umhverfi; efnahagslega lægð, 

óöryggi um störf sín og heilsufarslegu ógnina sem fólst í útbreiðslu COVID-19.  

Áhugi fyrir breytingastjórnun kviknaði eftir að hafa setið áfanga í þeim fræðum í 

Háskólanum á Bifröst og þó upphaflega hafi verið lagt upp með önnur efnistök við þessa ritgerð 

en yfirstandandi heimsfaraldur var ekki hægt að horfa fram hjá aðstæðum síðustu mánaða við 

val á rannsóknarefni.  

 Uppbygging og vinnsla verkefnis  

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar er rannsóknarefnið kynnt ásamt bakgrunni, aðdraganda og 

markmiðum rannsóknarinnar, annmörkum hennar og hver fræðilegur bakgrunnur er. Í kafla tvö 

er farið yfir rannsóknaraðferð, þátttakendur og val á þeim auk framkvæmd rannsóknar og 

greiningar á gögnum og niðurstöðum. Í þriðja kafla er fjallað um Isavia og starfsemi þess og 

Neyðarstjórnar Isavia. Í kafla fjögur er stiklað á stóru um COVID-19 og þar á eftir fylgir 

fræðileg umfjöllun í kafla fimm. Þar er farið yfir breytingar, umfang þeirra og tegundir, aðferðir 

breytingastjórnunar, áskoranir og mistök, viðbrögð við breytingum og fimm stig sorgar, 

breytingar hjá opinberum aðilum auk upplýsingagjafar í breytingum og hlutverk leiðtoga. Kafla 

fimm lýkur á umfjöllun um reynslu, viðhorf og áhrif af heimavinnu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru kynntar í kafla sex og þar á eftir fylgja umræður og ályktanir í kafla sjö og 

lokaorð í kafla átta.  

 Rannsóknarspurningin og markmið hennar 

Markmið þessarar rannsóknar er að svara spurningunni:  

„Hver voru viðbrögð og áhrif á starfsmenn Isavia af fyrirvaralitlum breytingum á 

vinnuaðstæðum í tengslum við COVID-19?“.  

Til að dýpka rannsóknina og fá betri sýn á aðstæður þeirra sem fluttu vinnustöðvar sínar heim 

og áhrif heimavinnu verður einnig unnið með eftirfarandi undirspurningar:  
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„Hver er reynsla starfsmanna af að færa vinnustöðvar sínar heim?“ og „hvernig voru 

stjórnendur í stakk búnir til að styðja við starfsmenn sína í breytingaferlinu?“  

með það að markmiði að fá betri innsýn á aðstæður þeirra starfsmanna sem þurftu að flytja 

vinnustöðvar sínar heim og kanna hver reynsla þeirra af heimavinnunni er.  

Þó faraldurinn hafi rénað talsvert í sumar virðist honum hvergi nærri lokið og þegar þessi 

orð eru skrifuð erum við stödd í því sem kallað hefur verið þriðja bylgja faraldursins. Í þessari 

þriðju bylgju hefur aftur þurft að grípa til þeirra ráðstafana hjá Isavia að senda fólk heim til 

vinnu. Það má því segja að við séum ekki lengur að eiga við fordæmalausar aðstæður og auðsýnt 

að þær geta aftur komið upp með litlum fyrirvara. Það er því mikilvægt að rýna hvað var vel 

gert í breytingunum í vor og hvað mátti betur fara og draga af því einhvern lærdóm. Markmiðið 

er því að kanna út frá reynslu starfsmanna og stjórnenda Isavia hvort eitthvað hefði mátt betur 

fara varðandi flutning vinnustöðva og einnig hvort að heimavinna sé fýsilegur valkostur í 

venjulegum aðstæðum þegar ekki er um krísuástand að ræða líkt og var vorið 2020.  

  Annmarkar rannsóknar og réttmæti 

Viðmælendur í eigindlegri rannsókn voru sjö talsins og er úrtakið því ekki nægjanlega stórt til 

að hægt sé að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar um líðan allra starfsmanna. Þær geta 

þó gefið vísbendingar og dýpri skilning á hvernig starfsmenn upplifðu breytingarnar, hvað var 

jákvætt og hvað hefði betur mátt fara. Allir viðmælendur hafa reynslu af því að færa 

vinnustöðvar sínar heim vegna COVID-19.  

Eins og áður sagði voru hluti starfsmanna Isavia sendir aftur heim að vinna í september. 

Rannsakandi tekur mið af því í rannsókninni en leggur þó megin áherslu á líðan og upplifun 

viðmælenda af fyrstu reynslu sinni af heimavinnu. Nýlegri reynsla þeirra af heimavinnu gæti 

því mögulega litað svör og tímasetning rannsóknarinnar því mögulegur annmarki. Einnig gæti 

tíminn sem liðinn er frá fyrri reynslu spilað inn í svör viðmælenda og hversu vel þeir geta sett 

sig inn í það ástand og líðan sem þeir upplifðu á vormánuðum. Tíminn gæti þó einnig aukið 

réttmæti því Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði mælir með að við slíkar rannsóknir sé að 

minnsta kosti liðið hálft ár frá reynslunni sem um ræðir þannig að viðmælendur hafi fengið tíma 

til að ígrunda reynslu sína og líta yfir farinn veg (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Helstu annmarkar rannsóknarinnar geta verið tengsl við viðmælendur, fámennt úrtak, 

einsleitur viðmælendahópur og möguleikinn á að viðmælendur hafi ekki svarað af jafn mikilli 

hreinskilni og ef um megindlega rannsókn hefði verið að ræða. Rannsakandi reyndi að vera 

meðvitaður um tengsl sín við vinnustaðinn, hlutverk sitt sem stjórnanda og mögulega 

hlutdrægni vegna eigin reynslu af heimavinnu. Til að skapa eins mikla fjarlægð við 
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viðmælendur og hægt var voru þeir valdir með það fyrir augum að þó að rannsakandi þekki til 

þeirra allra tengdust þeir ekki allra nánasta starfsumhverfi rannsakanda. Lagt var upp með að 

spyrja opinna spurninga, nálgast viðfangsefnið af hlutleysi og án persónulegra hagsmuna. 

Megindleg aðferð hefði mögulega skapað meiri fjarlægð við viðmælendur, dregið fram önnur 

svör og haft þannig áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Einnig gætu aðstæður og lengd viðtala 

spilað inn í niðurstöður, en viðtöl voru öll tekin í gegnum fjarfundabúnað sem getur mögulega 

haft áhrif á dýpt þeirra og tengingu milli rannsakanda og viðmælenda. Kosturinn við viðtal í 

gegnum fjarfundabúnað er að viðmælendur voru flestir staddir á heimilum sínum, sem gefur 

ástæðu til að ætla að þeir hafi verið í aðstæðum sem þeim hafi liðið vel í og því óvíst að 

fjarfundur hafi haft truflandi áhrif á niðurstöður.  

 Fræðilegur bakgrunnur og fyrri rannsóknir 

Fræðilegur hluti ritgerðarinnar byggir á rituðum heimildum um breytingastjórnun, innleiðingu 

breytinga, viðbrögð við breytingum og líðan þeirra sem verða fyrir breytingunum. Einnig var 

horft til erlendra rannsókna og heimilda um umfjöllunarefnið. Niðurstöður ýmissa rannsókna 

er snúa að COVID-19 og heimavinnu liggja fyrir, auk áhrifa heimavinnu á útbreiðslu veirunnar, 

og leitaði rannsakandi fanga í þeim eins og kostur var.  

Rannsakandi fékk einnig aðgang að niðurstöðum spurningakönnunar sem lögð var fyrir 

starfsmenn Isavia fyrr á árinu og snéri að reynslu af heimavinnu. Auk þess veitti Neyðarstjórn 

Isavia (hér eftir NIS) aðgang að rýniskýrslu Isavia vegna COVID-19 og innifelur samantekt á 

því hvað var gert og hvað hefði betur mátt fara í aðgerðum Isavia í fyrstu bylgju faraldursins. 

Erlendar heimildir sem rannsakandi sótti í snúa meðal annars að viðbrögðum við breytingum, 

áhrifum og reynslu af heimavinnu og líðan á tímum COVID-19. 

 Aðferðafræði  
 Rannsóknaraðferð 

Í rannsóknum sem þessari er algengast að notast við eigindlegar eða megindlegar 

rannsóknaraðferðir. Við rannsóknir þar sem sóst er eftir tölulegum og mælanlegum 

upplýsingum um hóp, að fá upplýsingar um breytur á bak við þátttakendur eða finna 

orsakasamband er æskilegt að nálgast rannsóknir með megindlegri aðferðafræði. Aðferðin getur 

einnig sýnt okkur fram á mynstur í gögnunum ef það er til staðar. Helsti kostur megindlegrar 

aðferðar er að hægt er að draga ályktanir um stóran hóp út frá niðurstöðum rannsóknar á minni 

hóp, það næst fram ýmis konar samanburður og auðvelt er að endurtaka rannsókn. Hins vegar 

næst ekki sama dýpt með megindlegri aðferð og því hentar hún síður í félagsfræðilegum 

rannsóknum og aðferðin gefur því aðeins mynd af hluta raunveruleikans. Með því að beita 
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eigindlegri aðferð við rannsóknir má nálgast viðmælendur beint og fá innsýn í persónulega 

reynslu þeirra af rannsóknarefninu. Þannig gefst tækifæri til að fara dýpra í rannsóknarefnið og 

skoða þá í tímaröð (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Ýmsar nálganir eru við eigindlegar 

rannsóknir, s.s. vettvangs-, tilfella- og þátttökurannsóknir, en þær eiga allar sameiginlegt að 

leitast er við að fá skilning á mannlegum fyrirbærum og er áherslan á að skilja eitthvað, í stað 

þess að spá fyrir um eitthvað. Kostur eigindlegrar aðferðar er að hún getur veitt dýpri skilning 

á rannsóknarefninu með persónulegri nálgun og í réttu samhengi við umhverfið. Helstu ókostir 

hennar eru að ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum og því erfitt að heimfæra niðurstöður 

yfir á heildina (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Einnig má notast við blandaða aðferð í 

rannsóknum þar sem nýttar eru bæði eigindlegar og megindlegar aðferðir, ýmist til skiptis eða 

saman. Gögn sem fást með slíkri aðferð eru svo tengd saman og eru kostir þeirrar aðferðar að 

þeir gefa enn dýpri mynd af því sem rannsóknin fjallar um og getur dregið úr skekkju í 

niðurstöðum. Ókostur við blandaða aðferð er að oft verður önnur aðferðin meira ráðandi en hin 

í rannsókninni (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013).  

Auk almennrar gagnasöfnunar var í rannsókn þessari notast við eigindlega aðferð og var 

gögnum safnað með hálf opnum viðtölum við viðmælendur. Rannsóknin gengur út á að skoða 

viðbrögð og líðan fólks og er því um svokallaða fyrirbæralýsingu (e. phenomenography) að 

ræða, þar sem þankagangur einstaklinga er rannsakaður og hugmyndir þeirra um ákveðin 

fyrirbæri (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Nálgun rannsakanda var því að nokkru leiti út frá 

fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð, þar sem hugmyndin er að fá svör við 

rannsóknarspurningum með því að leita í reynslu viðmælenda og út frá þeirra sjónarhóli. Í 

fyrirbærafræði er persónuleg reynsla þátttakenda á rannsóknarefninu afar mikilvæg og áhugi 

þeirra fyrir þátttöku. Aðferðin getur því gefið rannsakanda kost á að afla sér verðmætra 

upplýsinga sem erfitt er að ná fram með öðrum hætti (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Með því að nálgast rannsóknina með eigindlegri aðferð fæst ákveðinn sveigjanleiki sem 

gefur færi á að nálgast upplýsingar frá fyrstu hendi og af meiri dýpt en með megindlegri, til 

dæmis um samskipti og félagslegar aðstæður. Val á aðferðafræði tók meðal annars mið af því 

að áður hafði mannauðssvið Isavia látið framkvæma megindlega rannsókn á meðal starfsmanna 

sem snéri að reynslu af heimavinnu og voru þátttakendur í þessari rannsókn í hópi þeirra sem 

bauðst þátttaka í þeirri könnun.  Þannig gafst tækifæri til að blanda saman niðurstöðum 

eigindlegra og megindlegra rannsókna. Niðurstöður megindlegra rannsókna geta kveikt fleiri 

spurningar og því getur verið gagnlegt að sækja frekari upplýsingar og fá dýpri skilning með 

því að fylgja eftir með eigindlegri rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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 Þátttakendur 
Markmið rannsóknarinnar var að fá upplýsingar um persónulega upplifun starfsmanna Isavia 

af heimavinnu og viðbrögð við þeim breytingum sem hún fól í sér og voru viðmælendur valdir 

úr hópi starfsmanna sem hafa reynslu af því úr fyrstu bylgju faraldursins. Hópur viðmælenda 

samanstóð af fimm almennum starfsmönnum skrifstofu og tveimur stjórnendum, þremur 

körlum og fjórum konum. Ekki verður vísað til þeirra með nafni í niðurstöðum rannsóknarinnar 

eða gerð frekari grein fyrir aldri, starfsheitum eða öðru sem að þeim snýr. Við val á 

viðmælendum horfði rannsakandi meðal annars til kyns og fjölskyldusamsetningar, þannig að 

eins mikil breidd væri í hópnum og kostur var. Einnig var horft til þess að viðmælendur störfuðu 

á mismunandi deildum og starfsstöðvum félagsins.  

 Framkvæmd og greining gagna 
Stuðst var við tvo spurningalista (sjá viðauka B og C), annars vegar fyrir almenna starfsmenn 

og hins vegar fyrir stjórnendur, til að varpa ljósi á mismunandi sjónarhorn og voru 

rannsóknarspurningar hafðar til hliðsjónar. Spurningar voru hálfstaðlaðar og var helsta 

markmið þeirra að kalla eftir líðan og viðbrögðum viðmælenda við skyndilegum breytingum á 

vinnuaðstæðum og reynslu af heimavinnu. Viðtöl voru því nokkuð opin og viðmælendur og 

rannsakandi höfðu þannig frelsi til að fara út fyrir stöðluðu spurningarnar. Fyrir liggja 

niðurstöður um helstu tilfinningar og hegðun sem einstaklingar sýna í breytingum og tengjast 

m.a. módeli Kübler-Ross um fimm stig sorgar, en til að koma í veg fyrir að lita viðhorf 

viðmælenda voru þeim ekki gefnar slíkar upplýsingar fyrirfram. 

Viðtöl voru tekin upp í gegnum fjarfundarbúnað Teams dagana 13.-20. október 2020 og 

voru allir viðmælendur nema tveir staddir á heimilum sínum á meðan þau fóru fram, en þeir 

voru staddur á vinnustöð sinni í Flugstöð Leifs Eiríkssonar (hér eftir FLE). Viðtöl höfðu verið 

boðuð með góðum fyrirvara og með fundarboðum fylgdu upplýsingablöð sem skýrðu tilgang 

viðtala, sjá viðauka A. Hjá einhverjum viðmælendum olli viðvera barna eða annarra 

fjölskyldumeðlima lítils háttar truflun en jarðskjálfti upp á 5,7 á Richter átti óvænta innkomu í 

viðtal við einn viðmælanda, sem setti báða aðila örlítið út af laginu í nokkrar mínútur. Annars 

var andrúmsloft í viðtölum afslappað og gott og viðtöl stóðu frá 15 mínútum til 35 mínútna. 

Með tilliti til mögulegrar hlutdrægni reyndi rannsakandi eftir fremsta megni að setja eigin 

fyrirframgefnu hugmyndir til hliðar. Að loknum viðtölum voru þau afrituð orðrétt og 

þemagreind, auk þess sem hugleiðingar og athugasemdir voru settar niður á blað á meðan á 

viðtölum stóð og að þeim loknum. Afritun hvers viðtals tók frá 2 klukkustundum til 6 

klukkustunda. Spurningar voru ekki endilega lagðar fram í þeirri röð sem þær eru á listanum, 

heldur stýrðist það einnig af flæði viðtalsins og viðbrögðum viðmælenda. Fyrir utan nokkurs 
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konar bakgrunnsspurningar sem helst snéru að því hvernig fyrirkomulagi heimavinnu var háttað 

hjá viðmælendum  komu í ljós þrjú megin þemu sem snéru að framkvæmd og úrræðum, líðan 

og viðbrögðum og upplýsingaflæði, samskiptum og stjórnun.  

 Um Isavia ohf. 
Isavia er opinbert hlutafélag og annast rekstur, viðhald og uppbyggingu Keflavíkurflugvallar 

og varð til við sameiningu Flugstoða ohf. og Keflavíkurflugvallar ohf. þann 1. maí 2010. 

Faglegt eftirlit með starfsemi Keflavíkurflugvallar liggur hjá samgönguráðherra, en fjármála- 

og efnahagsráðherra fer með hlut ríkisins í félaginu (Isavia, e.d.). Hlutverk Isavia er að veita 

þjónustu í flugstarfsemi og hefur félagið sett sér þá stefnu til framtíðar að verða miðstöð flugs 

í Norður-Atlantshafi. Gildi félagsins eru þjónusta, samvinna og öryggi (Isavia, e.d.). 

 Mikill vöxtur hefur verið í starfsemi Isavia undanfarin ár og hefur aukning farþega sem 

fara í gegnum FLE verið gríðarleg. Í árslok 2015 höfðu um 4,9 milljónir farþega farið um 

flugvöllinn en þremur árum síðar, í árslok 2018, voru þeir um 9,8 milljónir. Farþegum fækkaði 

nokkuð árið 2019, en í lok þess árs voru þeir voru um 7,2 milljónir (Isavia, e.d.). 

 Starfsemi á tímum COVID-  

Heimsfaraldur COVID-19 hefur haft veruleg áhrif á starfsemi á Keflavíkurflugvelli, en 

takmörkun á landamærum og minni ferðavilji fólks hefur haft þau áhrif að starfsemi hefur verið 

í sögulegu lágmarki. Séu fyrstu átta mánuðir ársins 2020 bornir saman við sömu mánuði ársins 

2019 fækkaði farþegum um 75% (Isavia, 2020). Áhrifa gætti einnig talsvert í daglegri starfsemi 

félagsins, m.a. var gripið til svæðaskiptingar á starfsmannasvæðum þar sem samneyti 

starfsmanna var takmarkað, viðkvæm starfsemi var einangruð og utanaðkomandi aðilum 

bannaður aðgangur. Föstudaginn 20. mars sendi NIS út tilmæli um að frá og með mánudeginum 

23. mars ættu allir sem gætu unnið heiman frá sér að gera það. Starfsmenn hófu að snúa aftur á 

vinnustöðvar sínar eftir tilslakanir sem tóku gildi 4. maí. Fyrsta smit innan Isavia greindist 18. 

mars (Neyðarstjórn Isavia, 2020).  

 Neyðarstjórn Isavia 
NIS gegnir því hlutverki að tryggja heildstæð og samhæfð viðbrögð við atburðum sem geta 

ógnað rekstraröryggi Isavia á landsvísu og milda áhrif af slíkum atburðum. Þannig gegnir NIS 

mikilvægu hlutverki í því að tryggja fulla þjónustu í viðkvæmri starfsemi. Stjórnin er mönnuð 

sérfræðingum innan félagsins og hafa önnur verkefni þeirra meðal annars snúið að 

jarðhræringum á Reykjanesi og veðurfarslegum aðstæðum sem hafa möguleg áhrif á starfsemi 

(Við erum öll almannavarnir, 2020). 
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NIS kom fyrst saman þann 23. janúar 2020 vegna COVID-19 þegar óvissustigi var lýst 

yfir vegna heimsfaraldurs. Eitt af hlutverkum NIS síðustu mánuði hefur verið að veita 

upplýsingar til starfsmanna um ástandið hverju sinni og útfæra ráðstafanir í tengslum við það. 

Stjórnin hefur einnig unnið í samstarfi við sóttvarnaryfirvöld og Almannavarnir og því verið 

mikilvægur hlekkur í þeim verkefnum sem félagið hefur staðið frammi fyrir síðustu mánuði 

(Neyðarstjórn Isavia, 2020). Í byrjun júní hófst rýni á störfum NIS og voru þátttakendur í þeirri 

rýni bæði almennir starfsmenn og stjórnendur (Neyðarstjórn Isavia, 2020).   

 COVID-  
Kórónaveiran COVID-19 sem nú fer um heiminn er hluti af stærri fjölskyldu veira sem geta 

valdið ýmiskonar sjúkdómum í mönnum og dýrum. Kórónaveirur geta orsakað alvarlega 

lungnabólgu og jafnvel dregið fólk til dauða. Fyrstu fregnir af þeirri sem nú geysar bárust frá 

Wuhan í Kína þann 31. desember 2019 þegar kínversk yfirvöld tilkynntu um 

lungnabólgufaraldur. Skömmu síðar, eða þann 9. janúar 2020, var staðfest að faraldurinn var af 

völdum óþekktrar kórónaveiru og fékk sjúkdómurinn sem hún veldur nafnið COVID-19 

(Embætti landlæknis, e.d.). Á næstu vikum eftir að fregnir af veirunni bárust frá Kína dreifðist 

veiran manna á milli, fyrsta tilfelli var staðfest í Bandaríkjunum 21. janúar 2020 og þremur 

dögum síðar greindust fyrstu tilfellin í Evrópu (World Health Organization, 2020). Fyrsta smitið 

greindist á Íslandi 28. febrúar og í framhaldi af því virkjuðu Almannavarnadeild 

ríkislögreglustjóra og sóttvarnarlæknir hættustig. 

 Til þessa hafa um 67 milljónir manna greinst með veiruna um heim allan, þar af um 

5.500 á Íslandi, og eru dauðsföll í heiminum ríflega 1,5 milljón (Worldometers, 2020). 

 Fræðileg umfjöllun 
Fræðilegri umfjöllun er skipt niður í nokkra kafla þar sem farið er yfir helstu tegundir breytinga, 

ástæður, tilgang, áhrif þeirra og hverjar helstu áskoranir og mistök eru í breytingaferli. 

 Breytingar 

Umhverfi skipulagsheilda tekur sífelldum breytingum og þær fara í gegnum ýmis konar 

breytingar, af misjöfnum stærðargráðum og af margs konar ástæðum. Breytingar eru viðbrögð 

við breyttu umhverfi og nauðsynlegar öllum skipulagsheildum, ætli þær sér að þrífast og er 

ferlið frá því að fara frá núverandi ástandi og yfir í það nýja. Sumar breytingar eru af þeim toga 

að þær hafa mikil og jafnvel truflandi áhrif á einstaklingana sem fyrir þeim verða og aðrar eru 

af því tagi að þeirra verður varla vart. Í þessum kafla verður farið yfir helstu tegundir breytinga, 
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ástæður þeirra, tilgang, innleiðingu, áhrif og helstu áskoranir og mistök sem geta átt sér stað í 

breytingaferlinu.  

. . .  Umfang og tegundir breytinga 

Breytingar eru óhjákvæmilegur 

hluti af rekstri skipulagsheilda. 

Umfang þeirra hefur hins vegar 

mismikil áhrif á starfsfólk og 

daglegan rekstur en það ræðst af 

stærðargráðu breytinganna og 

hraðanum sem þær eiga sér stað á 

hver áhrifin af þeim verða. Sjá 

tegundir breytinga í Tafla 1 - 

Tegundir breytinga. 

Stigvaxandi breytingar (e. incremental change) 

Stigvaxandi breytingar eiga sér stað skref fyrir skref í stöðugu umhverfi skipulagsheilda, þannig 

að einstaklingar verða lítið varir við þær. Dæmi um stigvaxandi breytingar eru breytingar á 

starfsmannahópi, verkferlum og ný tækni sem getur falið í sér minniháttar aðlögun innan 

ákveðinna deilda eða starfshópa. Almennt er talið að stærstur hluti breytinga sé stigvaxandi og 

gerist án þess að við verðum að miklu leiti vör við þær.  

Ósamfelldar breytingar (e. discontinuous change) 

Ósamfelldar breytingar eru yfirleitt framkvæmdar hratt og eru af þeirri stærðargráðu að þær 

teljast róttækar og hafa þar af leiðandi meiri áhrif. Dæmi um ósamfelldar og róttækari breytingar 

eru stefnubreytingar, verklagsbreytingar, menningarbreytingar eða breytingar sem gerast 

skyndilega. Ósamfelldar breytingar fara ekki framhjá neinum innan skipulagsheildarinnar og 

eru mun meira krefjandi en stigvaxandi breytingar.  

Fyrirséðar breytingar (e. anticipatory change) 

Fyrirséðar breytingar geta falist í að gera minniháttar breytingar eða í algjörlega nýrri nálgun 

að verkferlum og geta slíkar breytingar því bæði verið stigvaxandi og ósamfelldar. Til dæmis 

ef bregðast þarf við eftirspurn með aukinni framleiðslugetu þarf að ráðast í samfelldar en 

fyrirséðar breytingar. Þær geta einnig verið ósamfelldar ef bregðast þarf við fyrirséðum 

aðstæðum með því að endurskilgreina skipulagsheildina til að mæta framtíðar áskorunum og 

tækifærum.  

Tegundir breytinga 
Stigvaxandi  

(e. incremental)  
Ósamfelldar  

(e. discontinuous) 

Fyrirséðar  
(e. anticipatory) 

Stilling  
(e. tuning) 

Endurvæðing             
(e. reorientation) 

Viðbragðs  
(e. reactive) 

Aðlögun  
(e. adaptation) 

Endursköpun  
(e. re-creation) 

Tafla 1 - Tegundir breytinga 
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Viðbragðsbreytingar (e. reactive change) 

Aðstæður í umhverfinu geta verið ófyrirséðar og krafist þess að skipulagsheildir grípi til 

stigvaxandi eða ósamfelldra viðbragðsbreytinga með því að aðlaga sig aðstæðum sem koma 

upp eða endurskapa þær. Samkeppni á markaði getur kallað á stigvaxandi viðbragðsbreytingar 

ef skipulagsheildir eiga að halda áfram að þrífast. Ósamfelldar viðbragðsbreytingar eru 

algjörlega ný nálgun að einhverju sem við erum vön að gera og eru gjarnan notaðar sem 

viðbrögð í krísuástandi (Myers, Hulks og Wiggins, 2012).  

Fyrsta og annars stigs breytingar (e. first og second order of change) 

Þær tegundir breytinga sem hér hafa verið taldar upp geta bæði verið fyrsta og annars stigs 

breytingar og stigvaxandi og ósamfelldar.  

Fyrsta stigs breyting felst í að gera umbætur á núverandi verklagi eða byggja ofan á það 

og eru framfarir fyrir og eftir innleiðingu breytinga mælanlegar. Annars stigs breyting getur 

falist í að bæta samskipti innan liðsheildar. Annars stigs breyting felur í sér meiri byltingu og 

endurvæðingu á verklagi og að þær forsendur sem unnið hefur verið eftir eru lagðar til hliðar 

(Myers, Hulks og Wiggins, 2012). 

. . . Þörf breytinga 

Rekstrarumhverfi skipulagsheilda samanstendur af þremur auðlindum; áþreifanlegum, 

fjárhagslegum og mannlegum. Á bak við þessar auðlindir eru meðal annars fasteignir, 

framleiðslutæki, eignir og skuldir, viðskiptasambönd og mannauður með þekkingu sem þarf til 

rekstursins. Breytingar eru óhjákvæmilegar í öllum rekstri og á bak við þær er þörf sem þarf að 

bregðast við til að fyrirtæki haldi áfram að þrífast og skapa verðmæti. Grundvallaratriði allra 

breytinga er að fyrirtæki séu lífvænleg á meðan á þeim stendur og þær séu nýttar til enn frekari 

ábata (Myers, Hulks og Wiggins, 2012). 

Breytinga í skipulagsheildum er jafnan þörf vegna krafta í innra eða ytra umhverfi sem 

krefjast þess að ráðast þarf í breytingar af einhverju tagi. Ytri aðstæður geta valdið því að áhrifa 

gætir í öllum skipulagsheildum innan tiltekins iðnaðar og þrátt fyrir að breytingarnar gangi 

þvert á allan iðnaðinn geta skipulagsheildir brugðist við á mismunandi hátt. Hlutverk nýrra 

leiðtoga getur verið innri áhrifavaldur auk vaxtar skipulagsheildarinnar og breytinga á 

auðlindum hennar. Auðlindir skipulagsheilda felast ekki eingöngu í eignum, heldur öðrum 

verðmætaskapandi þáttum eins og mannauði, menningu, viðskiptasamböndum og skilningi á 

þörfum viðskiptavina. Ytri aðstæður eru gjarnan greindar í sex þætti, sem samkvæmt PESTEL 

greiningu eru pólitískar, efnahagslegar, samfélagslegar, tæknilegar, lagalegar og 
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umhverfislegar ógnir sem skipulagsheildir geta þurft að takast á við (Myers, Hulks og Wiggins, 

2012). Skipulagsheildir hafa jafnan meiri stjórn á innra umhverfi en breytingar á ytra umhverfi 

eiga sér stað utan skipulagsheilda og eru því að mestu leyti utan stjórnar þeirra.  

 Áhrifarík breytingastjórnun - kenningar  

Breytingastjórnun er kjarninn í starfi og síbreytilegu umhverfi margra stjórnenda og 

starfsmanna almennt. Í breytingum felast margar áskoranir og í ferlinu felast ekki aðeins 

breytingarnar sjálfar, heldur innihald þeirra og tilfinningaleg viðbrögð einstaklinga við þeim, 

sem eru hluti af breytingaferlinu. Viðbrögð fólks eru almennt ekki fyrirséð og óútreiknanleiki 

þeirra margfaldast í breytingaferli. Einstaklingar upplifa í breytingum missi á einhverju sem er 

þeim kunnuglegt og þurfa að takast á við nýja og óþekkta hluti, þannig geta breytingar haft í 

för með sér afleiðingar sem ekki voru fyrirséðar (Myers, Hulks og Wiggins, 2012). Breytingar 

sem ekki eru fyrirséðar og starfsfólk er óundirbúið fyrir geta valdið meira raski og það getur 

tekið lengri tíma að sættast við þær. Til að draga úr neikvæðum afleiðingum er því mikilvægt 

að beita árangursríkri breytingastjórnun, hafa upplýsingaflæði stöðugt og styðja við starfsfólk í 

gegnum breytingarnar. Að sama skapi þarf að ganga úr skugga um að stjórnendur hafi færni til 

að styðja við fólkið sitt og koma skilaboðum áleiðis með stöðugum hætti (West, 2015). 

Breytingar í dag gerast þó oft með miklum hraða að erfitt getur verið að greina hvort 

einstaklingar fari í gegnum þær með þeim hætti sem módel og kenningar segja til um (Myers, 

Hulks og Wiggins, 2012).  

Í bókinni Management lýsa Coltier og Robbins breytingaferli skipulagsheilda sem eru 

ekki undirbúin eða bregðast ekki við breytingaþörf með kerfisbundnum hætti með eftirfarandi 

myndlíkingu: 

„..skipulagsheildin er eins og lítill fleki sem berst eftir beljandi á og framundan eru ógnandi 
flúðir. Um borð er hálfur tugur manna sem hafa aldrei unnið saman áður, eru með öllu ókunnug 
ánni, óviss um áfangastaðinn, og eru í ofanálag, eins og hlutirnir séu ekki nógu slæmir, að 
ferðast að nóttu til“. 1 

Í þessum kafla verður fjallað um kenningar í breytingastjórnun sem geta stutt við ferlið 

og dregið úr líkum á að það leiði ekki til árangurs, en aðferðin þarf að taka mið af þeim 

aðstæðum sem breytingarnar eiga sér stað í.  

 
1 ... the organization is seen as a small raft navigating a raging river with uninterrupted white-water rapids. 
Aboard the raft are half a dozen people who have never worked together before, who are totally unfamiliar with 
the river, who are unsure of their eventual destination, and who, as if things weren’t bad enough, are 
traveling at night. (Robbins og Coulter, 2018, bls. 210) 
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. . . Átta þrepa módel Kotter  

John P. Kotter fæddist í 

Bandaríkjunum 25. febrúar 

árið 1947 og er í dag talinn 

einn af fremstu og 

reynslumestu talsmönnum 

heims í málefnum forystu og 

árangursríkra breytinga. Hann 

útskrifaðist bæði frá Harvard 

Business School og 

Massachusetts Institute of 

Technology og er einna 

þekktastur fyrir átta þrepa 

ferlið til að leiða breytingar sjá Mynd 1 - Átta þrepa módel Kotter (e. The 8-Step Process for 

Leading Change) (Kotter, e.d.). 

Átta þrepa módelið þróaðist á fjórum áratugum með athugunum Kotter á fjölmörgum 

leiðtogum sem höfðu það verkefni í störfum sínum að umbreyta starfsemi eða innleiða áætlanir 

um breytingar. Niðurstöður greininga hans á þeim þáttum sem leiddu til árangursríkra breytinga 

hjá stjórnendunum urðu að aðferðafræðinni sem birtist í þrepunum átta (Kotter, e.d.). Módelið 

er ekki hugsað sem aðferðafræði eða forskrifuð lausn á breytingaferlinu, fremur sem umgjörð 

um breytingar til að tryggja farsæla innleiðingu þeirra þar sem lykilatriði verða ekki útundan. 

Umgjörðin gerir ráð fyrir aðkomu bæði stjórnenda og almennra starfsmanna og er þeirra 

framlag í ferlinu ekki síst mikilvægt til að draga úr mótstöðu við breytingarnar (Myers, Hulks 

og Wiggins, 2012).   

Hin átta mikilvægu þrep í breytingastjórnun eru samkvæmt Kotter þessi: 

1. Skapa hvata til að breyta (e. create a sense of urgency) 

Hvati eða þörf fyrir breytingarnar þarf að vera til staðar, sannfæringin fyrir því að ráðast eigi í 

þær og hættan af því að gera það ekki þarf að vera ljós. Rannsóknir Kotter hafa sýnt að flestar 

tilraunir til breytinga mistakast og að helsti áhrifavaldur að mistökum sé að hvatinn á bak við 

breytingarnar var ekki til staðar eða honum viðhaldið. Á bak við hvatann liggja tækifæri sem 

eru til staðar í dag en geta verið horfin á morgun, slík tækifæri fá fólk til að sameinast um 

verkefni og beinir orku þeirra í sömu átt.  

Mynd 1 - Átta þrepa módel Kotter 
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2. Byggja upp öflugt bandalag með breytingum (e. build a guiding coalition) 

Árangursrík breytingastjórnun krefst öflugs bandalags starfsmanna og lykilstjórnenda á öllum 

stigum skipulagsheildarinnar sem fylkja sér á bak við breytingarnar. Á bak við völd stjórnenda 

er sérfræðiþekking, upplýsingar, orðspor og sambönd innan heildarinnar. Með því að hafa 

lykilstjórnendur í bandalagi er auðveldara að takast á við mótspyrnu og festa breytingar í sessi. 

Kotter hefur vísað til öflugs bandalags sem miðtaugakerfis átta þrepa ferlisins sem getur tekið 

á sig ýmis form en þarf að samanstanda af einstaklingum úr öllum lögum stjórnkerfis 

skipulagsheildarinnar sem umbreyta upplýsingum í ný vinnubrögð.  

3. Mynda stefnu og hvata (e. form a strategic vision and initiatives) 

Stefna skipulagsheildarinnar þarf að vera skýr og til að hægt sé að framkvæma hana hratt og 

örugglega þarf að vinna markvisst og á samræmdan hátt. Vel gerð stefnumótandi framtíðarsýn 

er fýsileg, sveigjanleg, einföld og auðveld í túlkun. Hér er áherslan sett á aðgerðir og frumkvæði 

breiðs hóps starfsmanna sem vinnur sameiginlega eftir stefnu sem æðri stjórnendur hafa markað 

og eykur tækifæri og gefur sýn á hvernig framtíðin verður frábrugðin fortíðinni.  

4. Fá fólk til liðs við okkur (e. enlist a volunteer army) 

Til að stórfelldar breytingar geti átt sér stað verður umtalsverður fjöldi starfsmanna að flykkjast 

að baki þeim undir merkjum sameiginlegra tækifæra og setja stefnuna í sömu átt. Starfsmenn 

þurfa að finna að þeir hafi heimild til að stíga skrefin áfram og framkvæma. Hvetja þarf til 

þátttöku og á bak við hana þarf að vera hvatinn til að vilja leggja sitt af mörkum, fremur en að 

verða að gera það.  

5. Fjarlægja hindranir (e. enable action by removing barriers) 

Að fjarlægja hindranir felur í sér að við tökum burtu óskilvirka ferla og úrelt viðmið. Þannig 

veita stjórnendur og leiðtogar breytinganna starfsmönnum frelsi til að vinna þvert á mörk og 

skapa tækifæri til að raunverulegra áhrifa. Hluti af því að fella niður hindranir er að koma auga 

á þær og að stjórnendur séu meðvitaðir um hvort að eigin úreltu stjórnarhættir séu orðnir fastir 

í sessi og til ama.  

6. Fagna áföngum sem nást (e. generate short term wins) 

Um leið og við söfnum, flokkum og komum á framfæri niðurstöðum gefst tækifæri til að fagna 

litlu sigrunum og áföngunum sem nást. Þannig næst yfirsýn yfir framfarir, hvati og tilgangur 

fyrir liðsmennina til að halda áfram að knýja fram breytingarnar. Sigrar eru bæði stórir og smáir 

og færa okkur skrefinu nær því markmiði sem við settum okkur og tækifærunum sem við ætlum 
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að nýta okkur. Þeir móta einnig næstu skref sem tekin verða með því að draga lærdóm af 

áfanganum, hvetja til annarrar hegðunar eða bæta ferla.  

7. Viðhalda framvindu (e. sustain acceleration) 

Þegar fyrstu sigrarnir vinnast má ekki slaka á og halda að verkefninu sé að ljúka, heldur þarf að 

viðhalda velgengninni og framvindu breytinganna. Með litlu sigrunum eykst trúverðugleiki 

breytinganna og það nýtist til að bæta innviðina og stefnuna, framvindan er nauðsynleg til að 

ferlið haldi áfram allt þar til framtíðarsýnin sem sett var er orðin að veruleika. Í kjölfar minni 

sigrana er því rétti tíminn til að nota skriðþungann sem af þeim hlýst til áframhaldandi sigra, 

allt þar til lokamarkmiðinu er náð.  

8. Að festa í sessi og viðhalda breytingum  

Í lok breytingaferlisins er nauðsynlegt að festa breytingarnar í sessi (e. institute change) með 

því að sjá til þess að ný hegðun sé endurtekin og það sé ljóst að velgengni 

skipulagseiningarinnar er samofin breytingunum og nýrri hegðun. Til að hægt sé að festa 

breytingar í sessi getur verið nauðsynlegt að fara í umbreytingu á menningu sem á sér djúpar 

rætur og hefur áhrif á hegðun fólks. Slík breyting getur ekki átt sér stað fyrr en eftir að búið er 

að breyta hegðun þannig að tengingin á milli nýrrar hegðunar og betri frammistöðu verði skýrari 

(Kotter, e.d.) (Myers, P., Hulks, S. og Wiggins, L., 2012). Að sama skapi þarf að viðhalda 

breytingum, sé það á annað borð tilgangur þeirra. Umhverfi skipulagsheilda er lifandi og kvikt 

og breytingar koma og fara, sumar festa sig í sessi en aðrar eru hugsaðar sem tímabundin leið 

til að gera hlutina og fyrir liggur að þær munu hverfa og hlutirnir verða aftur eins og þeir voru 

áður. Rannsóknir sýna að eðli skipulagseininga, menning þeirra og innviðir segja mikið til um 

árangur breytinga, jafn vel áður en ráðist er í þær. Breytingar eru ekki gerðar öðruvísi en með 

aðkomu fólksins innan skipulagsheildanna og í gegnum þá ferla sem eru við lýði, með 

skuldbindingu stjórnenda og leiðtoga sem tileinka sér þá stjórnunarhætti sem þarf til að ná fram 

breytingum hjá þeim sem verða fyrir áhrifum af þeim (Myers, Hulks og Wiggins, 2012). 

. . . Breytingar hjá hinu opinbera 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um breytingar á skipulagsheildum innan opinbera 

geirans. Sergio Fernandez, dósent við Háskólann í Indiana, og Hal G. Rainey, prófessor við 

Háskólann í Georgíu, hafa rannsakað stjórnun og breytingar í opinbera geiranum og hjá 

stjórnvöldum. Þeir hafa dregið saman úr ýmsum rannsóknum átta þætti sem þeir telja að þurfi 

að veita sérstaka athygli við breytingar hjá hinu opinbera og tilgreina þessa þætti sem leiðarljós 
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og áttavita fyrir leiðtoga og stjórnendur til að stuðla að árangursríkum breytingum. Þeir þættir 

sem Fernandez og Rainey setja fram hafa að mörgu leiti samhljóm við átta þrepa módel Kotter.  

1. Tryggja þörfina (e. ensure the need) 

Það er hlutverk stjórnenda að sannreyna þörfina fyrir breytingar og miðla henni áfram á 

sannfærandi hátt. Eigi aðrir innan skipulagsheildarinnar að styðja við breytingarnar er 

nauðsynlegt að innri og ytri hagsmunaaðilar séu sannfærðir um nauðsyn þeirra. Góð 

framtíðarsýn getur stutt það ferli en hjá hinu opinbera geta pólitísk tækifæri og ytri áhrif einnig 

nýst leiðtogum við að sannfæra aðra um þörf breytinga. Árangur þess að sannfæra starfsmann 

um nauðsyn breytinganna veltur meðal annars á hæfni stjórnenda til að miðla upplýsingum um 

þær að ofan og niður úr.  

2. Leggja fram áætlun (e. provide a plan) 

Í breytingum þarf að liggja fyrir stefna eða áætlun um hvernig á að framkvæma breytingarnar, 

það er ekki nægjanlegt að sannfæra aðila um þörfina heldur þarf að vera áætlun um hvernig á 

að ná þeirri framtíðarsýn sem lögð er fram. Áætlunin verður þá vegvísir fyrir skipulagsheildina 

sem greinir mögulegar hindranir, áætlar hvernig á að takast á við þær og leiðir hana í átt að 

lokamarkmiðinu. Áætlunin þarf að innifela skýr, tilgreind markmið í samræmi við stefnuna.  

3. Byggja upp innri stuðning við breytingar og sigrast á mótstöðu (e. build internal 

support for change and overcome resistance) 

Til að draga úr mótstöðu þurfa leiðtogar að taka þátttöku í breytingum alvarlega og byggja upp 

innri stuðning með því að virkja aðila til þátttöku í breytingaferlinu, en sú nálgun er gjarnan 

talin áhrifaríkust. Rannsóknir hafa sýnt að kreppur, áföll eða aðrar utanaðkomandi áskoranir 

geta dregið úr mótstöðu við breytingar. Einstaklingar hafa meiri aðlögunarhæfni í breytingum 

sem eru óhjákvæmilegar og því ber að varast að draga úr vægi mikilvægis breytinganna, til að 

draga ekki úr stuðningi við þær. Ýmsar aðferðir eru taldar gagnlegar til að lágmarka mótstöðu, 

má þar nefna hótanir, sannfæringu, gagnrýni, hvatningu og umbun, sálrænan stuðning og 

málamiðlanir. Með hótunum og gagnrýni er þó hætta á því að áhrifin snúist við og að mótstaða 

aukist enn frekar.  

4. Tryggja stuðning og skuldbindingu æðstu stjórnenda (e. ensure top-management 

support and commitment) 

Mikilvægur hlekkur í farsælum breytingum hjá hinu opinbera er stuðningur æðstu stjórnenda 

og ýmsar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á árangur þess að einn einstaklingur sé nokkurs 
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konar kyndilberi breytinganna og leiði þær. Í það hlutverk þarf að veljast einstaklingur sem 

nýtur virðingar og getur stuðlað að framgangi breytinganna og skuldbindingu við þær. Einnig 

hefur verið bent á að árangursríkt sé að á bak við breytingar sé nokkurs konar bandalag eða 

hópur sem styður við þær og þá einstaklinga sem fyrir þeim verða.  

5. Byggja upp ytri stuðning (e. build external support) 

Stjórnendur innan opinbera geirans þurfa að tryggja pólitískan stuðning og stuðning 

utanaðkomandi hagsmunaaðila. Pólitísk öfl geta haft áhrif á skipulagsheildir með lögbundnum 

breytingum og valdi yfir nauðsynlegum úrræðum fyrir skipulagsheildina. Þau geta einnig haft 

áhrif á útkomu breytinga með því að miðla framtíðarsýn, hafa skilning á breytingunum og hafa 

færni og þekkingu til að stjórna breytingunum. Sé farið í breytingar án þess að njóta stuðnings 

hagsmunaaðila getur það flýtt fyrir breytingaferlinu en getur einnig kostað gagnrýni og óánægju 

á meðal þess hóps. 

6. Tryggja auðlindir (e. provide recources) 

Aðgengi að nauðsynlegum auðlindum þarf að vera tryggt til að styðja við breytingaferli og 

hrinda stefnu í framkvæmd. Breytingar hafa alltaf í för með sér einhvern tilkostnað sem getur 

til dæmis falist í endurþjálfun starfsfólks, þróun nýrra ferla, skipulagsbreytinga og miðlun 

breytinganna. Séu fullnægjandi auðlindir til að framkvæma breytingarnar ekki til staðar aukast 

líkur á auknu álagi á starfsfólk, minni starfshæfni heildarinnar og misheppnuðu breytingaferli.  

7. Festa breytingar í sessi (e. institutionalize change) 

Til að breytingar verði viðvarandi þarf að festa þær í sessi þannig að þær verði hluti af daglegum 

venjum og þær gömlu séu lagðar til hliðar. Til að festa nýja hegðun í sessi þarf að meta og mæla 

reynsluna af breytingunum og leyfa starfsfólki að læra á nýjar venjur með því að prófa sig áfram 

með þær. Lögð er áhersla á að safna gögnum um framvinduna þannig að stjórnendur séu 

meðvitaðir um hversu vel starfsmenn hafa lagað sig að breytingunum. Eftirfylgni þarf að standa 

yfir fram yfir innleiðingu breytinganna til að koma í veg fyrir að starfsmenn falli aftur í gamla 

farið. 

8. Fylgja eftir alhliða breytingum (e. pursue comprehensive change) 

Í grundvallarbreytingum þurfa stjórnendur að beita heildstæðri nálgun í öllum lögum 

skipulagsheildarinnar til að ná fram þeirri loka niðurstöðu sem óskað er. Breytingar sem gerðar 

eru í einu eða tveimur lögum heildarinnar eru ekki nægjanlegar til að kalla fram 

grundvallarbreytingu á allri skipulagsheildinni. Áður en lagt er í grundvallarbreytingar er 
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nauðsynlegt að til staðar sé skilningur á uppbyggingu og eðli allra deilda og innviða heildarinnar 

(Fernandez og Rainey, 2006). 

. . . Andstæð öfl 

Annar þekktur fræðimaður á sviði breytingastjórnunar er Kurt Lewin, sálfræðingur af þýsku og 

bandarísku bergi brotinn, sem setti meðal annars fram módel sem greinir andstæð öfl við 

breytingar (e. force field analyses), sjá Mynd 2 - Greining andstæðra afla. Greining á 

andstæðum öflum nýtist til að ná utan um þá þætti sem geta haft áhrif á einhvern hátt.  

Í breytingum geta tvö öfl 

verið til staðar, annars vegar 

þeir sem eru fylgjandi 

breytingunum og verða þannig 

afl sem styður við að koma 

hreyfingu á hlutina (e. driving 

forces) og hins vegar þeir sem 

eru á móti þeim og verða þannig 

afl sem hindrar (e. restraining 

forces) að hlutirnir hreyfist úr 

stað. Með því að greina þessi 

öfl eru skipulagsheildir betur í 

stakk búnar til að bregðast við 

þeim aðstæðum sem geta 

komið upp í breytingaferlinu 

og auka kraft þeirra afla sem styðja við það eða draga úr kröftunum sem hindra (Myers, Hulks,  

og Wiggins, 2012). Í greiningarferlinu er gagnlegt að skilgreina breytingarnar sem á að ná fram, 

skilgreina og meta bæði öflin og gera áætlun yfir hvernig á að auka kraft þeirra sem eru á móti 

og draga úr krafti þeirra sem eru á móti (Connely, 2020). I. Blessing skrifar í ritgerð sinni um 

reynslu af skyndilegum breytingum sem mættu mikilli andstöðu og ollu samdrætti í framleiðni 

starfsmanna, lítilli skuldbindingu við vinnuna, minni hvata og auknum fjarvistum (Ikiseh, e.d.).  

. . . Helstu áskoranir og mistök í breytingaferli 

Það fylgja alltaf áskoranir því að breyta út af gömlum vana og temja sér nýjar leiðir eða nálganir. 

Það er vandasamt verk að breyta og talsverð hætta á að ekki fari allt á þann veg sem lagt var 

upp með í upphafi, þrátt fyrir góðan vilja og göfug markmið. Dr. Sherry L. Giddings nefnir í 

doktorsritgerð sinni frá árinu 2006 að áætlað sé að allt að 50-70% tilrauna til breytinga 

Mynd 2 - Greining andstæðra afla 
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misheppnist (Giddings, 2007). Samkvæmt John P. Kotter má draga þann lærdóm af vel 

heppnuðum breytingum að þær taka umtalsverðan tíma og þær eiga sér stað í nokkrum stigum. 

Hann hefur einnig tekið saman það sem eru að hans mati átta helstu ástæður þess að breytingar 

heppnast ekki. 

1. Að skapa ekki nægjanlegan hvata (e. not establishing a great enough sense of urgency) 

2. Að byggja ekki upp nægilega öflugt bandalag (e. not creating a powerful enough guiding 

coalition) 

3. Skortur á stefnu og framtíðarsýn (e. lacking a vision) 

4. Miðla ekki framtíðarsýninni (e. undercommunicating the vision by a factor of ten) 

5. Fjarlægja ekki hindranir á framtíðarsýnina (e. not removing obstacles to the new vision) 

6. Gera ekki ráð fyrir eða skapa áfangasigra (e. not systematically planning for and creating 

short-term wins). 

7. Lýsa yfir sigri of snemma (e. declaring victory too soon). 

8. Festa breytingar ekki í sessi í menningu skipulagsheildarinnar (e. not anchoring changes 

in the corporations´s culture) (Kotter, 1995). 

Þessi atriði sem Kotter dregur fram yfir mistök sem geta átt sér stað í ferlinu kallast á við nokkur 

af þeim áhersluatriðum sem koma fram í átta þrepa módeli hans að árangursríkri 

breytingastjórnun. Að gera eitthvað af þessum ofangreindu átta mistökum getur haft alvarlegar 

afleiðingar fyrir skipulagsheildir, hægt á ferlinu og unnið gegn ávinningi breytinganna (Kotter, 

1995).  

Dr. Carol K. Goman sérfræðingur í breytingastjórnun hefur út frá reynslu sinni einnig 

tekið saman stærstu mistök sem gerð eru í breytingaferli og hvaða lærdóm má draga af þeim. 

Hún nefnir meðal annars mistökin að vanmeta mismunandi aðlögunarhæfni og viðbrögð fólks 

við breytingum og að meta umbreytingu sem atburð í stað andlegs, líkamlegs og tilfinningalegs 

ferlis. Þannig er litið fram hjá tilfinningalegum viðbrögðum sem stórfelldar breytingar geta haft 

í för með sér og viðbrögðum þeim tengdum, s.s. neikvæðni og afneitun, og hversu djúpt þær 

geta rist. Hún nefnir einnig að það séu mistök að gera ráð fyrir því að starfsmenn meðtaki 

skilaboð um breytingarnar eingöngu með því sem þau heyra eða lesa. Samkvæmt henni meðtaka 

starfsmenn aðeins 10% skilaboða með þeim hætti, 45% meðtaka þeir í gegnum uppbyggingu 

skipulagsheildarinnar og 45% skilaboða eru afhent í gegnum hegðun og atferli stjórnenda. 

Þannig þarf hegðun stjórnenda að vera í samræmi við samskiptastefnu skipulagsheildarinnar 
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þannig að ekki séu send út tvöföld skilaboð. Hún vísar þar í orð Sue Swenson, forstjóra Cricket 

Communication sem sagði: „það sem þú gerir á ganginum er öflugra en nokkuð sem þú segir í 

fundarherberginu“2 (Goman, 2000). 

 Mannlegi þátturinn og viðbrögð við breytingum  

Bill Bridges segir í bók 

sinni Managing 

Transition – Making the 

Most of Change að það 

séu ekki breytingarnar 

sem munu fara með 

okkur, heldur umskiptin 

sem þær fela í sér. 

Breytingar eru 

aðstæðubundnar, færsla 

frá einum stað til annars, 

umskiptin eru hins vegar 

sálrænt ferli sem gerist í stigum sem fólk fer í gegnum þar til það sættist við breytt ástand. 

Breytingaferlið er því ekki bara að tryggja fjárhagslega afkomu, heldur að hjálpa fólki í gegnum 

þau þrjú stig sem Bridges segir að felist í umskiptunum og setur fram í módeli, sjá Mynd 3 - 

Umbreytingamódel Bridges. Á fyrsta stigi þurfum við að sleppa tökum á gömlu venjunum og 

upplifum endalok og missi einhvers (e. ending, losing, letting go) og á lokastiginu komum við 

út úr umbreytingunni og nýtt upphaf hefst (e. the new beginning). Á milli er hlutlaust svæði (e. 

the neutral zone) þar sem hið gamla er horfið en hið nýja ekki orðið að fullu virkt. Það er þá 

sem að sálfræðileg endurskipulagning fer fram og við meðtökum ný hegðunarmunstur (Bridges, 

2003).  

Tilfinningar í breytingum skipta máli, bæði út frá velferð starfsmanna og einnig vegna 

þess að viðbrögð fólks og hegðun litast mjög af tilfinningum. Neikvæðar tilfinningar eru 

ólíklegar til að vera jarðvegur fyrir frumkvæði, góða frammistöðu, samvinnu eða árangursríkt 

starf. Tilfinningar smita einnig út frá sér (e. emotional cantagion) og hafa áhrif á samstarfsfólk, 

viðskiptavini, fjölskyldu og vini og hafa því bein áhrif á árangursríka innleiðingu breytinga, 

hvort sem um er að ræða skipulagðar breytingar eða ekki (Myers, Hulks og Wiggins, 2012). 

 
2  "What you do in the hallway is more powerful than anything you say in the meeting room." (Goman, 2000) 

Mynd 3 - Umbreytingamódel Bridges 
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Skilningur á mismunandi viðbrögðum fólks þarf því að vera til staðar og að gert sé ráð fyrir að 

breytingarnar muni kalla fram ýmis konar viðbrögð og tilfinningar. Skyndilegar eða óvæntar 

breytingar geta haft veruleg áhrif á skipulagsheild og viðbrögð starfsfólks við þeim geta verið 

sterkari en við þeim sem eru undirbúnar (West, 2015).  

Einstaklingar eru hins vegar í eðli sínu óútreiknanlegir og hver og einn bregst við á 

mismunandi hátt og af mismiklu vægi. Viðbrögð og áhrif breytinga geta stjórnast af því hversu 

mikið þær snerta á einstaklingnum, hversu miklir þátttakendur þeir eru í þeim, persónuleikagerð 

og seiglu eða fyrri reynslu af breytingum eða missi. Viðbrögð geta líka stjórnast af eigin 

hagsmunum og sérvisku einstaklingsins. Á hinn bóginn eru tveir þættir sem draga úr áhrifum 

af mismunandi gerðum einstaklinga og geta samstillt tilfinningar í þessari sameiginlegu reynslu 

sem allur starfsmannahópurinn gengur í gegnum. Í fyrsta lagi er allur hópurinn að takast 

sameiginlega á við breytingarnar og í öðru lagi getur smitun tilfinninga haft þau áhrif að 

heildaráhrif verði ekki jafn ólík (Myers, Hulks og Wiggins, 2012).  

. . . Fimm stig sorgar 

Elisabeth Kübler-Ross 

sálfræðingur fæddist í Sviss 

árið 1926 og lést árið 2004. 

Hún fluttist til Bandaríkjanna 

með eiginmanni sínum, 

Emanuel Ross, árið 1962 þar 

sem hún hóf kennslu við 

læknadeild háskólans í 

Colorado. Í námsskrá skólans 

fannst henni skorta 

kennsluefni sem fjallaði um 

meðhöndlun deyjandi 

einstaklinga og hvað þeir 

ganga í gegnum. Árið 1965 fór hún að kenna við læknadeild háskólans í Chicago og þar hóf 

hún að vinna verkefni sem varð grunnurinn að bók hennar On Death and Dying (1969), þar sem 

fram komu fimm stig sem deyjandi einstaklingar ganga í gegnum, sjá Mynd 4 - Fimm stig 

sorgar. Auðkenning þessara stiga þótti byltingarkennd á þeim tíma sem Kübler-Ross lagði þau 

fyrst fram en hafa síðan verið almennt viðurkennd (Biography, 2020).  

Mynd 4 - Fimm stig sorgar 
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Síðari rannsóknir Kübler-Ross leiddu í ljós að syrgjendur fóru í gegnum svipuð stig og 

þeir sem voru deyjandi. Hún lagði jafnframt áherslu á að ferlið væri ekki endilega línulegt 

heldur væri sveigjanlegt, líkt og breytingaferli er. Niðurstöður hennar sýndu einnig að lengd 

hvers stigs var breytilegt og að sumir sjúklingar fóru aðeins í gegnum sum stigin. Módelið felur 

í sér að eftir vitneskjuna um ólæknandi sjúkdóm gangi einstaklingar í gegnum stigin fimm sem 

eru afneitun, reiði, samningaumleitan, þunglyndi og sátt. Frá því að Kübler-Ross lagði fram 

kenningu sína um fimm stig sorgar hafa margir heimfært það á aðra reynslu fólks af breytingum 

sem felur í sér missi á einhvern hátt. Þar á meðal skipulagsbreytingar sem eins og áður hefur 

komið fram, fela alltaf í sér missi eða endalok, hvort sem er á stöðu, samböndum við 

vinnufélaga eða aðferðum sem eru fólki kunnuglegar. Tilfinningin um að um missi sé að ræða 

eykst ef breytingum er þröngvað upp á fólk gegn vilja þeirra og það getur upplifað missi á 

sjálfræði og stjórn (Myers, Hulks og Wiggins, 2012). Það eru því náin tengsl á milli kenningar 

Kübler-Ross og tilfinninga sem fólk upplifir í skipulagsbreytingum. Á seinni tímum hefur 

módelið sem sýndi fimm stig sorgar verið aðlagað og sýnir upplifun fólks af breytingum 

(Kübler-Ross Change Curve) í sjö stigum, sjá Mynd 5 - Kübler-Ross breytingaferlið;  

Áfall: breytingarnar valda áfalli eða koma á óvart.  

Afneitun: vantrú, leitað að vísbendingum um að þetta sé ekki að gerast. 

Gremja: viðurkenning á því að hlutirnir eru breyttir, stundum reiði. 

Þunglyndi: depurð og orkuleysi. 

Mynd 5 - Kübler-Ross breytingaferlið 
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Tilraunamennska: fyrsta prófun á nýjum aðstæðum. 

Ákvarðanataka: að læra að vinna í nýjum aðstæðum, meiri jákvæðni.  

Samþætting: breytingar samþættar, eintaklingur endurnýjast (The Elisabeth Kübler-Ross 

Foundation, e.d.).  

Í rannsókn sem dr. Sherry L. Giddings framkvæmdi í tengslum við doktorsritgerð sína 

kemur fram að rannsóknir á því hvaða hegðun brýst fram innan hvers stigs við 

skipulagsbreytingar séu afar takmarkaðar. Niðurstöður rannsóknar hennar á tengslum breytinga 

við módel Kübler-Ross sýndu meðal annars viðbrögð sem voru brengluð skynjun, ergelsi, 

óþolinmæði, ótti, stjórnleysi og viðkvæmni á stigum afneitunar, gremju og þunglyndis. 

Þátttakendur upplifðu hins vegar skuldbindingu, spennu, nægjusemi, létti og öryggi á því stigi 

þegar þeir sættust við breytingarnar (Giddings, 2007).  

. . . Að skilja breytingar 

Hér að framan hefur verið fjallað um tilfinningar fólks við breytingar og hvernig því líður í 

gegnum slíkt ferli. Skilningur fólks og túlkun á breytingum er einnig beintengdur viðbrögðum 

þess og hegðun. Skynjun (e. sensemaking) er hugtak sem lýsir því hvernig fólk setur fram 

túlkanir og tengir þær við eigin aðgerðir og viðbrögð. Þannig nást fram líklegar og sanngjarnar 

skýringar á breytingunum sem fólk nær að tengja við sín eigin viðbrögð og skoðanir á því sem 

er að gerast. Skýringar á breytingum þurfa ekki að vera hlutlægar, en þær verða að vera 

trúverðugar þeim sem eru að öðlast skilning á þeim. Skynjunarferlið er félagslegt ferli og 

útskýringar og ástæður breytinganna þurfa því í fyrsta lagi að vera samfélagslega viðunandi. Í 

öðru lagi þarf í þessu félagslega ferli að vera hægt að tengja gjörðir sínar og viðhorf við það 

sem er að eiga sér stað hjá öðrum í hópnum, þar sem því er deilt, samið um eða mótmælt í 

samskiptum innan hópsins (Myers, Hulks og Wiggins, 2012).  

. . . Boðskipti og upplýsingagjöf í breytingaferli 

Rannsóknir hafa sýnt fram á gildi upplýsingagjafar í breytingum, hún þurfi að vera skýr og 

stöðug og sé eitt það mikilvægasta til að fá starfsmenn til að skilja og styðja við breytingarnar. 

Aðferðir upplýsingagjafar taka mið af tegund breytinga og þegar um er að ræða breytingar sem 

eru innleiddar með fyrirmælum frá stjórnendum er gjarnan stuðst við skipulagða 

samskiptastefnu (e. programmatic communication strategy). Þar er upplýsingum miðlað að ofan 

og niður úr og stjórnendur upplýsa starfsmenn um hvað muni gerast og leggja þannig fram 

staðreyndir og fyrirmæli um hvað eigi að breytast og af hverju. Tilgangur þess konar boðskipta 

er að skapa jákvætt viðhorf við breytingunum og samræmi í upplýsingagjöf, þannig að með 
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skipulagi og réttum upplýsingum dragi úr mótstöðu og það auðveldi innleiðingu (Myers, Hulks, 

og Wiggins, 2012).  

Rannsóknir hafa einnig sýnt að starfsmenn vilja fá upplýsingar frá næsta yfirmanni, 

fremur en yfirstjórn, þar sem næsti yfirmaður þekkir betur til þeirra, nýtur trausts og á 

auðveldara með að setja skilaboðin í samhengi með þarfir síns hóps í huga. Hins vegar er óvíst 

að millistjórnendur séu nægjanlega vel upplýstir um væntanlegar breytingar til að geta komið 

réttum upplýsingum áleiðis. Upplýsingar geta afbakast og breyst í meðförum margra aðila og 

millistjórnendur taka að auki hlutverk sitt í upplýsingagjöf mis alvarlega, sem getur valdið 

misræmi í upplýsingaflæði til starfsmanna (Myers, Hulks og Wiggins, 2012). Gott 

upplýsingaflæði frá stjórnanda er mikilvægt í heimavinnu því í þeim aðstæðum er hætta á að 

skarð myndist í samskiptum á milli stjórnanda og undirmanna (Shahid, M. og Shareena, P, 

2020). Stjórnendur þurfa að hafa í huga að allur hópurinn er að takast á við nýjar aðstæður og 

því mikilvægt að fólk átti sig á að þeir eru ekki einir í aðstæðunum. Miðla þarf ákvörðunum og 

áskorunum, hafa samræmi í þeim skilaboðum sem send eru út og forðast misræmi í skilaboðum 

stjórnenda (Ayyala, George og Callahan, 2020).  

Neyðarstjórn Isavia sendi öllum starfsmönnum félagsins rýnikönnun eftir aðgerðir á 

vormánuðum og bárust svör frá 333 starfsmönnum. Tæplega 94% starfsmanna þótti 

upplýsingagjöf NIS mjög eða frekar fullnægjandi og stærstum hluta svarenda þótti 

upplýsingarnar alltaf eða oftast réttar, skýrar, aðgengilegar og berast tímanlega. Í 

athugasemdum kom meðal annars fram að þátttakendum þótti jákvætt að tölvupóstar voru 

skýrir, traustvekjandi, upplýsandi og að þeir veittu þeim öryggiskennd. Af því sem þátttakendur 

nefndu að betur hefði mátt fara í upplýsingagjöf NIS var til dæmis að samræma hefði mátt betur 

skilaboð á milli starfsstöðva, óljóst hefði verið hvernig útfæra átti heimavinnu og að misræmis 

hefði gætt í túlkunum stjórnenda á fyrirmælum sem bárust frá NIS (Neyðarstjórn Isavia, 2020).  

 Hlutverk leiðtoga í breytingum  

Bridges segir okkur að hlutverk leiðtoga sé að leiða breytingar og leiða fólkið í gegnum þær, 

en einnig að ákveða hver niðurstaða og tilgangur breytinganna á að vera og minna fólk reglulega 

á það og af hverju er mikilvægt að ná þeirri niðurstöðu fram (Bridges, 2003). Með því að hafa 

betri skilning á líðan og viðbrögðum fólks við breytingum geta leiðtogar betur átt samskipti, 

skipulagt og gert ráð fyrir viðbrögðunum og þannig auðveldað umskiptin (Giddings, 2007). 

Leiðtogar eru þó ekki undanskildir því að ganga sjálfir í gegnum breytingarnar og geta því 

sjálfir verið að upplifa svipaðar tilfinningar eða sýna svipuð viðbrögð og undirmenn þeirra 

(Myers, Hulks og Wiggins, 2012). Munurinn á leiðtoga og stjórnanda hefur verið skilgreindur 
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þannig að leiðtoginn marki stefnuna, miðlar henni og hvetur áfram, leysir úr vandamálum, talar 

fyrir breytingum og er tilbúinn til að taka áhættur ef upp koma vandamál. Á hinn bóginn sé það 

stjórnandinn sem áætlar, verkefnastýrir, skipuleggur og viðheldur skipulagi, fylgir eftir árangri 

og tekur litlar áhættur þegar upp koma vandamál. Það er hlutverk stjórnanda að stýra og leysa 

úr vandamálum en leiðtoga að veita innblástur og hvetja (James Kotterman, 2006).  

Sé horft til umbreytingamódels Brigdes þarf sá sem leiðir breytingar að „selja“ 

hugmyndina á fyrsta stigi til að fólk fái hugmynd um hver tilgangur breytinganna er og af hverju 

þær eru nauðsynlegar. Á þessu stigi er fólk að sleppa takinu á einhverju sem það er vant að gera 

og leiðtogar þurfa að skilgreina hverju á að sleppa takinu á og hvað verður óbreytt. Leiðtogar 

þurfa jafnframt að átta sig á að þeir eiga mun meiri samskipti með hegðun sinni en með orðum, 

eins og áður hefur verið komið inn á í þessari ritgerð. Á stigi tvö, hlutlausa svæðinu, þarf 

leiðtogi að hafa í huga að fólk er að leita leiða til að ná stjórn á aðstæðum sínum, skilja hvað er 

að gerast, endurheimta stuðning og skýra forgangsröðun sína. Á þessu stigi er afar mikilvægt 

að hlusta á fólkið fremur en að útdeila upplýsingum. Á þriðja stigi, þegar farið er að vinna eftir 

nýjum leiðum þarf leiðtogi að sýna sveigjanleika og hafa í huga að fólk er enn að aðlagast 

nýjum venjum. Þá er áhrifaríkt að umbuna fyrir nýja hegðun og eiginleika sem fólk hefur 

tileinkað sér (Bridges, 2003).  

Á óvissu- og krísutímum eins og þeim sem við erum að lifa núna getur hlutverk stjórnenda 

orðið enn flóknara en venjulega. Breytingar starfsfólks felast ekki bara í því að þurfa að sinna 

vinnu að heiman, heldur missi á öryggi í víðum skilningi og stjórn á eigin lífi. Í rannsókn sem 

framkvæmd var á meðal heilbrigðisstarfsfólks í Þýskalandi í fyrstu viku COVID-19 var spurt 

út í hvaða skilaboð og hegðun þau vildu fá frá stjórnendum sínum og það sem meðal annars 

kom þar fram var að starfsfólk sóttist eftir því að stjórnandi hlustaði. Að hann væri aðgengilegur 

og gæfi tækifæri til að ræða mál eða viðra áhyggjur, allir væru að upplifa ástandið á einhvern 

hátt með mögulegri streitu og kvíða (Ayyala, George og Callahan, 2020). Heimildir sýna að 

stjórnendur eru stærsti hópur þeirra sem eru alla jafna vanir að vinna heima og hafa því 

mögulega meiri reynslu af því en undirmenn þeirra (Dockery og Bawa, 2020). 
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 Tilfinningagreind 

Allt sem hefur verið farið yfir hér 

framar um hlutverk leiðtoga í 

breytingum felur í sér að þeir þurfa 

að vera nokkuð vel læsir á 

tilfinningar fólks og næmni á 

umhverfið í heild sinni er hjálplegt 

í þeim aðstæðum sem mannlegt 

eðli spilar inn í. Í því samhengi 

mætti horfa til tilfinningagreindar 

(e. emotional intelligence) leiðtoga 

og stjórnenda sem jákvæðs 

eiginleika til að styðja við fólk í 

breytingaferli. Salovey og Mayer 

skilgreina tilfinningagreind sem hæfileikann til að fylgjast með eigin tilfinningum og annarra 

og nota þær upplýsingar til að leiða eigin hugsun og gerðir. Módel þeirra yfir tilfinningagreind 

samanstendur af fjórum þáttum sem snúa að því að skynja tilfinningar, nota tilfinningar til að 

auðvelda skilvirka hugsun, skilja tilfinningar og stjórna eigin tilfinningum og annarra, sjá Mynd 

6 - Módel Salovay og Mayer. Stjórnendur þurfa óhjákvæmilega að takast á við tilfinningar fólks 

í breytingum og há tilfinningagreind getur því verið verðmætur eiginleiki til að byggja upp getu 

til breytinga (Myers, Hulks og Wiggins, 2012).  

Í rannsókn sem gerð var á tengslum á milli tilfinningalegrar greindar og stjórnunar kom í 

ljós að ef fylgjendur breytinganna höfðu trú á því að leiðtogarnir hefðu skilning á 

tilfinningalegum viðbrögðum þeirra og brygðust við þeim á viðeigandi hátt, leið þeim betur og 

höfðu jákvæðara viðhorf til breytinganna. Í rannsókn R. Dhingra og B. Punia var lögð fram 

kenning um að tilfinningaleg greind byggðist upp á fjórum víddum sem tengsl væri á milli; 

sjálfsvitund, félagsvitund, sjálfsstjórn og félagsfærni. Niðurstöður sýndu að þeim mun hærri 

tilfinningagreind, þeim mun meiri færni til að leiða breytingar (Dhingra og Punia, 2016).   

 Heimavinna 

Samhliða yfirstandandi faraldri hefur heimurinn orðið fyrir efnahagslegu og félagslegu áfalli 

sem er líklegt til að endurmóta viðhorf einstaklinga og skipulagsheilda til starfa og 

vinnuumhverfis, sem gera má ráð fyrir að leiði til frekari breytinga á atvinnulífinu (Kramer og 

Kramer, 2020). Í núverandi aðstæðum má ætla að megin tilgangur flestra skipulagsheilda með 

Mynd 6 - Módel Salovay og Mayer 
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innleiðingu heimavinnu sé að hefta útbreiðslu veirunnar, vernda og halda úti starfsemi þrátt 

fyrir takmarkanir. Úrræðið er því meðal annars hluti af sóttvörnum sem gripið hefur verið til og 

væntingarnar þær að það dragi úr líkum á að smit dreifist innan vinnustaða eða í samfélaginu. 

Heimavinna og annar sveigjanleiki hefur þó í auknum mæli verið valkostur fyrir starfsmenn 

sem það kjósa, óháð takmörkunum eða smitvörnum. 

. . . Áhrif heimavinnu á útbreiðslu 

Í þýskri rannsókn frá apríl 2020 sem snéri að áhrifum innilokunar á smithættu voru áhrif 

heimavinnu á útbreiðslu COVID-19 skoðuð út frá einföldu faraldsfræðilegu módeli. 

Rannsakendur áætluðu að 42% starfa í Þýskalandi mætti vinna að heiman og voru það helst 

störf innan fjármála- og tryggingageirans, í upplýsinga- og samskiptaþjónustu og í kennslu. 

Niðurstöður bentu til þess að hvert prósentustig sem hlutfall heimavinnandi hækkaði um mætti 

tengja við tuttugu færri smit og dauðsföllum gæti um leið fækkað um 0,9 á hverja hundrað 

þúsund einstaklinga (Fadinger og Schymik, 2020). Heimavinna er þó ekki síður mikilvægt 

úrræði til að halda starfsemi fyrirtækja og stofnana gangandi þrátt fyrir að ýmsar takmarkanir 

um samneyti fólks séu í gildi.  

Isavia greip til þessara ráðstafana í þeim tilgangi að hefta útbreiðslu og vernda viðkvæma 

starfsemi félagsins. Í könnun á vegum NIS voru þátttakendur spurðir út í hvort þeir hafi talið 

að reglur og verklag, þar með talið heimavinna, hafi verið viðeigandi til að varna smiti á 

starfsstöðvum og voru 92,5% frekar eða mjög sammála því. Starfsmenn virðast því heilt yfir 

hafa haft trú á þessari ráðstöfun í þeim tilgangi að hefta útbreiðslu veirunnar (Neyðarstjórn 

Isavia, 2020). 

. . . Reynsla og viðhorf til heimavinnu 

Heimavinna er ein mest áberandi breytingin sem COVID-19 hefur haft í för með sér á daglegt 

líf fólks. Stór hópur fólks um allan heim, þvert á atvinnugreinar, hefur þurft að takast á við 

þessar breytingar og færa vinnustöðvar sínar heim. Í þeim hópum eru einstaklingar sem höfðu 

litla reynslu af heimavinnu og einstaklingar sem vildu helst ekki vinna heima, en hafa nú neyðst 

til þess. Niðurstöður þessarar óvæntu tilraunar sem mörg okkar hafa gengið í gegnum síðustu 

mánuði með því að vinna heima gæti leitt í ljós jákvæða reynslu þeirra sem til þessa hafa sýnt 

því mótstöðu. Andstaða við það að vinna heima gæti stafað af gömlum hefðum, vantrausti, 

kynjasamsetningu starfsmannahópsins auk skorti á áhuga og löngun fyrirtækja til að fjárfesta í 

þeim innviðum sem þarf til að geta unnið að heiman (Kramer og Kramer, 2020).  



 

 
  27 

Þann 6. maí 2020 var send könnun um fjarvinnu hjá Isavia á þá starfsmenn hjá Isavia og 

dótturfélögum sem höfðu unnið heima vikurnar á undan, alls 244 starfsmenn. Svör bárust frá 

213 starfsmönnum og var svarhlutfall því 87,2%. Tilgangur könnunarinnar var að skoða hve 

jákvæða eða neikvæða upplifun starfsmenn höfðu af því að vinna heima, hvað gekk vel og hvað 

gekk illa. Í hópi svarenda höfðu 43% unnið heima allan eða nær allan tímann og var reynsla 

meirihluta svarenda frekar eða mjög góð, alls 80%. Aðeins 3,35% höfðu slæma reynslu af 

heimavinnunni. Meirihluti taldi að aðstæður heima einfölduðu það að vinna heima, eða um 

77%. Með aðstæðum var átt við til dæmis skrifborð, rými og annað í umhverfinu heima fyrir. 

Þátttakendur voru einnig heilt yfir sammála því að þeir hefðu greiðan aðgang að þeim tækjum 

og búnaði sem þeir þörfnuðust til að vinna heima, eða 89%. Þegar þátttakendur voru spurðir út 

í hvort þeir teldu sig hafa verið í nægjanlega miklum tengslum við samstarfsmenn sína á meðan 

unnið var heima voru 60% frekar eða mjög sammála því, ríflega 18% voru frekar eða mjög 

ósammála því að hafa verið í nægilega miklum tengslum (Könnun um fjarvinnu hjá Isavia, 

2020).  

Í rannsókn sem Amabile og Kramer gerðu árið 2013 með því að safna saman upplýsingum 

frá bankastarfsmönnum í New York sem höfðu kost á að vinna heima komu í ljós afgerandi 

jákvæð viðbrögð við heimavinnunni. Þátttakendum fannst þeim verða meira úr verki, fannst 

gott að geta losnað undan áreiti á vinnustað og fannst vinnuaðstæður heima fyrir afslappaðri og 

þægilegri. Í könnuninni voru tilfinningar þátttakenda mældar, bæði þá daga sem unnið var 

heima og á vinnustað. Lítill munur var á tilfinningum þeirra að öðru leiti en því að minni gremja 

mældist á þeim dögum sem þeir unnu heima (Amabile og Kramer, 2013). Áströlsk rannsókn 

sem gerð var árið 2014 á því hvert viðhorf starfsmanna væri til þess að vinna heima, gaf til 

kynna að starfsmenn litu á það sem jákvæða viðbót við sveigjanleika í starfi, en að vinnutími 

væri lengri þegar unnið væri heima og vinnan tæki þar með tíma sem þau ættu að eiga fyrir sig. 

Þannig væru bein tengsl á milli heimavinnu og langs vinnudags og ónæðis vinnu á heimilislífið 

(Dockery og Bawa, 2020). Hafa ber í huga að reynsla þeirra sem hafa heimavinnu að vali í 

venjulegum kringumstæðum getur mögulega verið önnur en þeirra sem neyddust til þess sem 

neyðarúrræðis. Önnur áströlsk rannsókn sem gerð var í tengslum við heimavinnu vegna 

COVID-19 sýndi einnig að stærra hlutfall dagsins fór í að sinna vinnu en áður (Nolan, Rumi, 

Anderson, David og Salim, 2020).   Háskólinn í Amsterdam gerði rannsókn á tímabilinu 31. 

mars til 27. apríl 2020 á meðal 1.014 einstaklinga sem unnu heima á þessu tímabili vegna 

faraldursins, en höfðu fram að því mætt á vinnustað. Í þeirri könnun fannst meirihluta svarenda, 

eða 56%, afköst þeirra minnka lítillega í heimavinnu borið saman við það að vera á 
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vinnustaðnum. 43% svarenda fannst þeir afkasta allavega jafn miklu og áður (Rubin, Nikolaeva, 

Nello-Deakin og te Brömmelstroet, 2020). Því hefur þó verið haldið fram að heimavinna ýti 

undir sjálfræði í vinnu og geti þar með aukið framleiðni (Shahid og Shareena, 2020). Meirihluti 

svarenda, eða 61%, sögðust hafa notið vinnunnar minna en áður. Nokkur hluti svarenda hafði 

unnið heima fyrir COVID-19 á meðan aðrir höfðu enga reynslu af því og hafði viðhorf þess 

hóps breyst þannig að þeir urðu jákvæðari til heimavinnu eftir reynsluna. Í niðurstöðum 

rannsóknarinnar er tekið fram að samhengi hennar er óvenjulegt að því leiti að flestir svarenda 

stóðu frammi fyrir gríðarlegum áskorunum öðrum en að færa vinnustöð sína heim. Margir hafa 

í dag áhyggjur af eigin heilsu og ástvina sinna, atvinnu- og tekjuöryggi og það getur haft áhrif 

á viðbrögð við breytingum á vinnuaðstæðum eins og hér um ræðir (Rubin, Nikolaeva, Nello-

Deakin og te Brömmelstroet, 2020). Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á aukin afköst í 

heimavinnu, að því gefnu að störf þeirra bjóði upp á að þægilegt sé að framkvæma þau að 

heiman. Sýnt var að heimavinna gæti aukið afköst um allt að 13% en að gæði vinnunnar hafi 

haldist stöðug (Dockery og Bawa, 2020).  

Það er ekki hægt að horfa framhjá ytri aðstæðum þegar líðan vegna breytinga tengdum 

heimavinnu er skoðuð. Það má segja að umhverfið hafi tekið nokkuð harkalegum breytingum 

strax á fyrstu mánuðum ársins, þegar við misstum það sem við myndum vísa til sem eðlilegs 

ástands og við tók óvissa um hversu lengi yfirstandandi krísa mun vara og hvernig við munum 

á endanum koma út úr henni (Ayyala, George og Callahan, 2020).  

. . . Félagslegar aðstæður 

Stór hluti þess að vera útivinnandi eru félagslegu tengslin sem fólk myndar við vinnufélaga 

sína, tíminn sem eytt er með vinnufélögum er oft meiri en eytt er með fjölskyldu og vinum. Það 

er því hætta á að þau tengsl rofni eða breytist með einhverjum hætti við það að vinna heima og 

vera líkamlega einangruð. Eins og áður var minnst á getur falist röskun á félagslegum aðstæðum 

í krísum á borð við þá sem við erum að ganga í gegnum, sem einstaklingar geta bæði brugðist 

við á jákvæðan og neikvæðan hátt. Til viðbótar við skort á félagslegum tengslum við 

vinnufélaga býr fólk við ýmsar aðrar samfélagslegar takmarkanir sem hafa áhrif á samskipti við 

vini og ættingja. Tveggja metra regla, engin handabönd og takmörkuð snerting hafa verið 

fyrirmæli síðustu mánaða. Það getur verið áskorun fyrir marga að hafa ekki kost á að vera í 

samskiptum augliti til auglitis. Í rannsókn Háskólans í Amsterdam sem vísað var í í kaflanum 

hér að framan kom fram að aðeins um 20% svarenda fannst slík samskipti skipta máli til að þau 

gætu skilað af sér vinnu en ríflega helming þótti þau skipta máli til að þau nytu vinnunar. 

Meirihluta svarenda þótti félagslegar tengingar við vinnufélaga einnig mikilvægari en áður en 
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faraldurinn hafði áhrif á störf þeirra. Skortur á félagslegum tengslum var það sem mældist sem 

helsti ókostur við það að vinna heima, hjá einstaklingum sem voru ekki með börn undir 12 ára 

aldri, og nefndi einn þátttakandi að hann hefði tekið samskiptum við vinnufélaga sem 

sjálfsögðum hlut fram að COVID-19. Þessi upplifun á félagslegri einangrun getur haft áhrif á 

viðhorf til þess að vinna heima (Rubin, Nikolaeva, Nello-Deakin og te Brömmelstroet, 2020).  

Á hinn bóginn má líta á samskiptavenjur dagsins í dag, sem eru að stórum hluta rafræn; 

með textaskilaboðum, símtölum eða í gegnum samfélagsmiðla. Út frá því sjónarmiði má segja 

að fólk hafi þegar verið að miklu leiti líkamlega einangrað í daglegu lífi og þessi breyting því 

ekki krafist jafn mikillar aðlögunar. Nútíma samskiptahættir gætu þannig hafa dregið úr 

einangrun og gert okkur félagslega meira tilbúin fyrir það að vinna heima en áður (Cassells, 

Duncan, Kiely og Mavisakalyan, e.d.). 

 Niðurstöður 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum sem draga má úr rannsókninni, sem 

miðaði að því að svara spurningunni „Hver voru viðbrögð og áhrif á starfsmenn Isavia af 

fyrirvaralitlum breytingum á vinnuaðstæðum í tengslum við COVID-19?“ auk 

undirspurninganna: „Hver er reynsla starfsmanna af að færa vinnustöðvar sínar heim?“ og 

„hvernig voru stjórnendur í stakk búnir til að styðja við starfsmenn sína í breytingaferlinu?“ 

Niðurstöður eru flokkaðar eftir þeim þemum sem komu í ljós við greiningu viðtalana og gerð 

var grein fyrir í kafla 2.3. Í svörum viðmælenda við bakgrunnspurningum kom fram að 

fyrirkomulag heimavinnu var með þeim hætti að allir viðmælendur nema einn voru heima, eftir 

að tilmæli bárust frá NIS um að þeir sem gætu unnið heima gerðu það. Undantekningin á því 

er viðmælandi 4 sem mætti að mestu leiti á vinnustað í fyrstu bylgju faraldursins, en var 1-2 

daga í viku að vinna heima. Fyrirvari að breytingunum hjá starfsmönnum Isavia í tengslum við 

heimavinnu var stuttur og þær gerðar í þeim tilgangi að bregðast við aðstæðum í umhverfinu, í 

þessu tilfelli var því um að ræða ósamfelldar (e. discontinuous) annars stigs (e. second order) 

viðbragðsbreytingar (e. reactive) sem þó áttu aðeins að gilda tímabundið, en sá tími var óljós 

þegar haldið var af stað.  

 Framkvæmd og úrræði 

Hjá fæstum viðmælendum var fordæmi fyrir því að vinna heima fyrir COVID-19, nema ef um 

veikindi barna eða slíkt var að ræða, og var reynslan því að mestu leiti ný. Viðmælendur voru 

spurðir hvort einhverjar hindranir hafi verið við það að færa sig heim og voru þeir almennt 

sammála um að hindranir hafi ekki verið miklar. Flestir voru með aðra fjölskyldumeðlimi á 

heimilinu á meðan unnið var þar, það olli viðmælendum mínum almennt ekki mikilli truflun og 
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virðast þeir hafa unnið í kringum það. Hópurinn skiptist nokkurn veginn í tvennt varðandi það 

hvort aðstaðan hefði verið nægilega góð heima fyrir, þó voru heldur fleiri viðmælendur sem 

töluðu um að aðstaðan hefði verið eins og best var á kosið og þeir hefðu haft allt til alls. 

Þátttakendur í könnun Isavia um fjarvinnu voru á svipuðu máli, það er að aðstæður heima hefðu 

einfaldað þeim að vinna heima og að þeir hefðu fengið nægan vinnufrið.  

Aðgengi að búnaði sem þurfti til var almennt gott og var leyst úr því sem upp á vantaði 

hjá þeim sem þurftu, viðmælendum bauðst öllum að taka með sér heim þann búnað sem þurfti 

til og virðist það hafa verið stefnan almennt að aðgengi að búnaði væri greitt. Þannig virðist 

hindrunum varðandi búnað hafa að mestu leiti verið rutt úr vegi. Nokkrir viðmælendur nefndu 

þó að þeir hefðu mögulega óskað eftir úrbótum á aðstæðum of seint. Ástæður þess voru helst 

óvissan um hversu lengi ástandið myndi vara og hvenær þeir myndu snúa aftur á vinnustaðinn. 

Viðmælandi 2 lýsir því með eftirfarandi hætti: 

Starfsaðstaðan mín var bara mjög fín, ég var sem sagt ... með skjái, dokku og tölvu og allt sem 
ég þarf að nýta en það var kannski það sem ég náði í of seint það var góður stóll, þannig að 
maður var svona aðeins farinn að finna fyrir því og kannski líka maður gerði sér ekki grein fyrir 
því hversu langt ástandið yrði, þannig að maður lagaði kannski ekki aðstöðuna fyrr en hér um 
bil í lokin, kannski aðeins of seint. 

Í samtali við stjórnendur í hópi viðmælenda nefndi þó annar þeirra að í hans starfsmannahópi 

hefðu umkvartanir helst snúið að því að vera ekki með nægilega góðan aðbúnað heima fyrir, 

svo sem góðan stól og skrifborð sem hægt væri að vera með tvo skjái á. Báðir stjórnendur í 

viðmælendahópnum nefndu að allir hefðu haft heimild til að taka þann búnað með sér sem 

þurfti til sinnar vinnu og verkefna. Nokkrir viðmælendur nefndu að ósamræmi í aðbúnaði við 

til dæmis fjarfundi hefði truflað. Á þessum tíma stóð yfir innleiðing á Teams en aðgengi að því 

var ekki í boði fyrir alla starfsmenn eða deildir fyrst um sinn, sem þó voru boðaðir á fundi í 

gegnum Teams, og einn viðmælandi nefndi að það hefði valdið hindrunum. Þó kom fram að 

þegar Teams var orðið aðgengilegt fyrir alla reyndist það mjög gott og gagnlegt tól í 

heimavinnunni. 

Átta þrepa módel Kotter felur meðal annars í sér að koma þarf auga á hindranir sem geta 

staðið í vegi fyrir breytingunum og fjarlægja þær og gera þannig kleift að fara í aðgerðir, auk 

þess að mynda stefnu svo hægt sé að framkvæma breytingarnar markvisst og á samræmdan 

hátt.  
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 Líðan og viðbrögð 

Þegar horft er til líðanar og viðbragða viðmælenda í tengslum við breytingarnar og á þeim tíma 

sem heimavinnan stóð yfir voru þau heilt yfir jákvæð. Þó að breytingarnar hafi átt sér stað með 

skömmum fyrirvara voru önnur fyrirtæki farin að innleiða heimavinnu á þessum tíma. Það gæti 

á einhvern hátt hafa undirbúið starfsmenn Isavia fyrir það hvað var í vændum og dregið úr 

miklum tilfinningalegum viðbrögðum. Rekstrarumhverfi á Keflavíkurflugvelli er einnig 

nokkuð kvikt og starfsmenn því almennt vanir því að þurfa að bregðast hratt við og takast á við 

nýjar aðstæður, það getur einnig verið áhrifaþáttur í viðbrögðum við þessum breyttu 

vinnuaðstæðum. Fyrstu viðbrögð voru misjöfn hjá viðmælendum mínum, einn þeirra nefndi að 

það hafi alveg tekið á að koma sér í þann gír að vinna heima og sætta sig við að þetta væru 

aðstæðurnar sem við værum komin í. Viðmælandi 3 nefnir að sér hafi verið mjög brugðið við 

að heyra af því að þurfa að fara heim að vinna og tengir þau viðbrögð bæði við COVID-19 og 

alvarleikann sem því tengdist, en einnig tilhugsuninni að þurfa að hanga svona mikið heima, 

sem viðmælanda þótti ömurleg tilhugsun. Þessi viðbrögð má tengja við fyrsta skref í 

breytingamódeli Kübler-Ross, sem gerir ráð fyrir að í upphafi finni einstaklingur fyrir áfalli. 

Aðspurður hvort að líðanin hafi breyst eitthvað þegar leið á tímann sagði viðmælandi minn 

eftirfarandi: 

já ... bara eiginlega strax, bara um leið og ég kom mér fyrir þarna fyrsta daginn ... og svona 
annan daginn byrjaði ég svona að slaka á og þá áttaði ég mig á því hvað ég hafði stressað mig 
eða þú veist hvað ég var orðin bara..á nálum ... og þú veist hvað það var ótrúlega mikið af litlum 
hlutum að trufla lífið sem allt í einu bara þurfti ekkert að hafa áhyggjur af. 

Sami viðmælandi nefndi einnig að hafa upplifað öryggi við að vita af öllum heima í því ástandi 

sem ríkti í samfélaginu. Þetta getur tengst þekktum viðbrögðum við breytingum í krísuástandi 

sem fjallað var um í inngangi, þar sem einstaklingar standa frammi fyrir óvissuástandi geta 

upplifað streitu vegna skyndilegra breytinga. Þannig hefur mögulega dregið úr streitu hjá 

viðmælanda að vita af öllum öruggum heima. Viðmælanda 5 var einnig nokkuð brugðið við 

fyrstu fréttir af heimavinnunni og sagði að því hafi fylgt hnútur í magann vegna óvissunar sem 

framundan var eða hversu lengi heimavinnan myndi vara. Hann virðist þó hafa sætt sig við 

breytingarnar mjög hratt því eftir að hafa upplifað óvissu í upphafi tók viðmælandi minn 

eiginlega ákvörðun um að þetta yrði „bara fínt“. Líðan þessa viðmælanda var heilt yfir mjög 

góð á heimavinnutímanum, þó að það hafi komið einn og einn dagur sem ekki var jafn góður 

og aðrir, en eins og viðmælandinn orðaði það sjálfur: „ ...en er það ekki bara eins og þegar 

maður er í vinnunni, það eru ekki allir dagar jafn góðir sko“. Sé horft til breytingamódels 

Kübler-Ross virðist þessi viðmælandi hafa upplifað áfall í upphafi en þaðan farið beint í síðustu 
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tvö skrefin; tekið ákvörðun um að láta hlutina ganga upp og samþætt nýjan veruleika inn í 

vinnuna. Út frá umbreytingamódeli Bridges virðast viðmælendur hafa átt nokkuð auðvelt með 

að sleppa tökum á gömlum venjum og ekki staldrað lengi við á hlutlausa svæðinu, heldur 

tileinkað sér fljótt nýjar venjur.  

Einn viðmælenda segir að fyrstu viðbrögð hafi verið jákvæð, hann sagðist alveg hafa 

verið til í að prófa eitthvað nýtt og vinna heima og virðist hafa upplifað aukið sjálfræði. Það 

hefði veitt ákveðið frjálsræði að geta stundað hreyfingu í hádeginu og honum hefði heilt yfir 

liðið nokkuð vel á þessu tímabili, líðan hefði ekki breyst mikið eftir því sem leið á en þó hefði 

hann upplifað aðeins meira kæruleysi með tímanum. Annar viðmælandi segir að fréttir af 

heimavinnu hafi farið ágætlega í hann en að í framkvæmd hefði þetta reynst honum svolítið 

erfitt til að byrja með. Hann segist þó hafa fundið sig vel á þessum tíma og segir upplifun sína 

vera jákvæða, góð verkefnastaða hefði hjálpað og næði til að vinna heima einnig. Viðbrigðin 

hefðu verið talsverð í byrjun og hann hefði þurft að fóta sig á nýjum stað, það hefði hins vegar 

vanist vel og orðið betra eftir því sem á leið. Það gefur til kynna tilraunamennsku og 

ákvarðanatöku áður en breytingarnar hafa verið samþættar inn í daglegt verklag. Einn 

viðmælenda minna var að mestu á vinnustað á þeim tíma sem um ræðir og var það með 

vitneskju og heimild yfirmanns. Aðspurður segist hann hafa upplifað smá stress við fréttir af 

heimavinnu yfir því hvað væri að fara að gerast og það hefði verið skrítið að sjá fólk flykkjast 

heim með tölvur og skjái undir hendinni. Þetta hefði verið skrítið ástand sem erfitt var að átta 

sig á, eða eins og hann orðaði það:  

Það var náttúrulega jú kannski eitthvað smá stress sem maður áttar sig ekki á beint ... já þetta 
var bara svona svolítið bara skrítin tilfinning svona ... en hérna ekki beint eitthvað svona sorg 
eða eitthvað mikið stress eða neitt svoleiðis ... svo skrítið bara ástand en ekkert eitthvað svona 
þú veist reiði, sorg eða svoleiðis, þetta var bara þú veist undarlegt ... einhvern veginn. 

Það eru ekki sýnileg sterk merki um mikið tilfinningarót af völdum breytinga tengum 

heimavinnu í hópi viðmælenda minna. Fyrstu fréttir virðast helst hafa komið þeim í opna 

skjöldu en svo virðast allir hafa sætt sig við eða tekið ákvörðun um að þetta yrði allt í lagi. 

Viðmælendur mínir virðast því hafa átt heilt yfir auðvelt með að sleppa takinu á því sem því 

sem þau voru vön og aðlaga sig nýjum aðstæðum. Mestu tengslin við þau stig sem koma fram 

í módeli Kübler-Ross eru við það fyrsta og þau síðustu. Þó kom fram ákveðin þreyta þegar á 

leið og það sem viðmælendur nefndu kæruleysi, það gæti mögulega tengst depurð eða orkuleysi 

og mætti tengja við stig tvö og þrjú. Eins og fjallað var um hér framar er ekki óeðlilegt að erfitt 

sé að greina hvort einstaklingar fari í gegnum þau stig sem módel og kenningar segja til um, 

þegar þær gerast á miklum hraða, líkt og í þessu tilfelli.  
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Kotter talar um að hvatinn og sannfæringin fyrir breytingunum sé eitt af þeim mikilvægu 

atriðum sem þurfa að vera til staðar til að ná árangri. Viðbrögð við breytingum hafa beina 

tengingu við það hvernig einstaklingar skynja þær og skýra þær. Það var sammerkt öllum 

viðmælendum mínum að þeir virtust hafa góðan skilning á tilgangi breytinganna og trú á því 

að þær virkuðu, því virðist sem að bæði hvati og skilningur hafi verið til staðar. Það er í 

samræmi við niðurstöður úr könnun NIS sem minnst var á í kafla 5.5.1, þar sem kom fram að 

miklum meirihluta þátttakenda þótti heimavinna viðeigandi úrræði í sóttvarnarlegum tilgangi. 

Einum viðmælanda fannst allir vera á sömu vegferðinni: „það var enginn í einhverri 

handbremsu sko ... það voru allir bara, þú veist auðvitað skildu allir hvernig staðan var í 

þjóðfélaginu, þetta var bara það sem að þurfti að gera.“ Það styður þá kenningu sem fjallað var 

um hér að framan, að nauðsynlegt er að geta tengt breytingarnar við það sem er að eiga sér stað 

í öðrum hópum til að tengja eigin hegðun við þær, þær þurfa að vera samfélagslega viðunandi 

og trúverðugar til að hægt sé að öðlast skilning á þeim.  

Starfsmenn virðast hafa haft vilja til að leggja sitt af mörkum á þessum tíma, það virðist því 

hafa myndast nokkuð öflugt bandalag um breytingarnar, sem er eitt af því sem Kotter mælir 

með að sé gert. Viðmælendur virðast því heilt yfir falla undir það að vera hreyfiafl í þessum 

breytingum en ekki hindrandi afl, sé horft til greiningar andstæðra afla Kurt Lewin. Það gæti 

hafa kallað fram jákvæðari tilfinningar sem hafi smitað út frá sér innan hópa og ýtt undir það 

að heildaráhrif á einstaklingana urðu svipuð. Flestir viðmælendur nefndu hins vegar að 

viðbrögð þeirra og líðan hefði líklega meira stjórnast af ytri aðstæðum, það er vánni sem fólst í 

útbreiðslu veirunnar og óvissunni sem tengdist því, fremur en breytingunum sem fólust í því að 

færa sig heim að vinna. Tengja má þessi viðbrögð viðmælenda minna við það sem kom fram 

um innri stuðning við breytingar hjá hinu opinbera og það að kreppur og utanaðkomandi 

áskoranir geti dregið úr mótstöðu. Einnig má finna samræmi í þeirri aðlögunarhæfni sem 

viðmælendur mínir virðast hafa sýnt og er samkvæmt Fernandez og Rainey talin aukast ef um 

óhjákvæmilegar breytingar er að ræða.  

 Upplýsingaflæði, samskipti og stjórnun 

Þegar spurt var út í upplýsingaflæði var heilt yfir mikil ánægja með störf NIS og 

upplýsingaflæði frá þeim, almennt fannst viðmælendum þeir fá nægar upplýsingar þaðan og 

þær hefðu verið skýrar. Þó nefndu nokkrir viðmælendur að á köflum hefðu tölvupóstar mátt 

vera skýrari varðandi hvort um væri að ræða fyrirmæli eða tilmæli. Aðgengi að NIS hefði þó 

verið gott og auðvelt að leita til þeirra til að fá útskýringar eða nánari upplýsingar. Að því leiti 

virðist hafa verið um skipulagða samskiptastefnu að ræða, þar sem upplýsingum er miðlað að 
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ofan og niður úr um hvað muni breytast og af hverju. Þær niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður könnunar á vegum NIS og kynntar voru hér að framan. Það getur hafa stutt við 

jákvætt viðmót og átt þátt í því að draga úr andstöðu.  

Viðmælendur voru í mjög misjöfnum aðstæðum hvað varðar upplýsingaflæði frá 

stjórnendum og samskipti innan síns hóps. Misjafnt var hvort næstu stjórnendur voru í 

reglulegum samskiptum, hversu skipulega það var gert og hvort að tilmælum eða fyrirmælum 

var fylgt eftir. Nokkrir viðmælendur skildu skilaboð um heimavinnu með þeim hætti að um 

fyrirmæli væri að ræða en aðrir þannig að um tilmæli eða valkost væri að ræða. Þannig virðist 

einhvers misræmis hafa gætt í túlkun stjórnenda og starfsmanna á upplýsingum um heimavinnu. 

Það endurspeglar niðurstöður úr könnun NIS, þar sem þátttakendur nefndu meðal annars 

misræmi og óljósa útfærslu á heimavinnu.  

Öðrum viðmælanda mínum úr hópi stjórnenda fannst tilmælin skýr og auðvelt að útfæra 

verkefnið út frá þeim, en telur að útfærslan hafi þó ekki verið með réttum hætti í upphafi þar 

sem að næsti yfirmaður hans túlkaði tilmælin á annan hátt, sem gefur til kynna brenglun 

skilaboða. Annar viðmælandi nefndi að hann hefði ekki farið heim þar sem að hans skilningur 

hefði verið eftir samtal við yfirmann að um valkost væri að ræða og það væri heimilt að mæta 

á vinnustað og fannst upplýsingagjöf stundum óskýr: 

Ég veit það ekki alveg ... ég var stundum pínku svona rugluð með tölvupóstana sko, þannig að 
þú veist ... allavega fannst mér ekki, ef það áttu að vera skilaboð um að maður ætti að vera 
heima fannst mér það ekkert rosa skýrt.  

Viðmælandi 5 nefndi að stefna og fyrirmæli hefðu alveg verið skýr í sinni deild, allir ættu að 

vinna heima og það var ekki valkostur að mæta á vinnustað, nema til að sækja búnað og slíkt. 

Annar viðmælandi segist hafa velt fyrir sér af hverju einhverjir starfsmenn innan sinnar deildar 

fengju að mæta á vinnustað en hann ekki. Báðir viðmælendur úr stjórnendahópi nefndu 

misræmi í túlkun, viðmælandi 1 taldi að næsti yfirmaður hans hefði ekki túlkað tilmælin rétt og 

taldi að skort hefði á traust til starfsmanna til að vinna heima. Báðir stjórnendur í 

viðmælendahópnum upplifðu ákveðna truflun í sínum starfsmannahóp vegna misræmis í 

útfærslum. Viðmælandi 2 sagði að skilaboðin hefðu verið með þeim hætti að stjórnendur mættu 

taka sjálfir ákvörðun um hvort þeirra deildir eða teymi ynnu heima eða ekki og segist hafa 

gagnrýnt þá útfærslu: 

... það sem að ég hef reyndar gagnrýnt og setti út á strax þarna voru þessi tilmæli að við ættum 
að meta það bara hver stjórnandi fyrir sig hvernig við myndum ... nálgast þetta, hvort að við 
ættum að vinna heima eða vera í vinnunni og það að það voru ekki samræmdar aðgerðir strax 
eins og gerðist núna í haust, mér fannst það mjög gagnrýnivert vegna þess að fólk náttúrulega 
bara sem var að vinna heima upplifði sig rosalega þvingað í það að vinna heima þegar það vissi 
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kannski hreinlega af heilu deildunum eða sviðunum sem vann allt tímabilið [á vinnustað] hefði 
alveg eins getað unnið heima hjá sér líka. Þannig að hérna, að sú framkvæmd ... ákvörðunina 
eins og hún var tekin í vor gagnrýndi ég alveg frá upphafi. 

Viðmælandi 2 talaði einnig um skort á samhljómi í ákvarðanatökum stjórnenda og að hann hafi 

þurft að svara fyrir af hverju starfsmenn í öðrum deildum voru á vinnustað en ekki heima: 

Já, í vor..þá var þetta svona meira svona þú veist, er þetta nauðsynlegt ... af hverju er þessi alltaf 
að mæta, erum við ... sem tókum ákvörðun um að allir myndu vinna heima, erum við að gera 
of mikið úr þessu þú veist, en svo bara einhvern veginn eins og ég segi, þetta var bara 
niðurstaðan og við bara unnum eftir því. En eins og ég segi það var meiri svona samanburður 
og vonbrigði yfir því að vera innilokaður í vor heldur en núna af því að það var ekki eitt látið 
yfir alla ganga eins og er núna. Það finnst mér sem stjórnanda mesti munurinn á mínu fólki. 

Misjafnt var hvort að starfsmenn voru í reglulegum samskiptum við yfirmenn sína og þá hversu 

miklum. Flestir voru á reglulegum fjarfundum með stjórnanda og samstarfsmönnum og var 

tíðni misjöfn, sumir voru á mjög reglulegum fundum frá upphafi en hjá öðrum þróaðist það 

þegar á leið, í einhverjum tilfellum vegna þess að starfsmenn áttu frumkvæðið að því sjálfir og 

söknuðu samskipta við vinnufélaga. Öllum viðmælendum fannst þessi samskipti og 

upplýsingaflæði innan deilda skipta miklu máli varðandi líðan sína. Einn viðmælandi talaði um 

að aðeins hluti af sinni deild hafi verið boðaður á reglulega fundi og hann hafi verið í þeim hópi 

sem varð útundan en hafi þá sjálfur gengið í málið og sett á reglulega spjallfundi með þeim sem 

höfðu ekki verið boðaðir. Aðspurður hvort að samskipti skipti máli upp á líðan að gera svaraði 

hann: 

Já, það skiptir máli og sérstaklega þú veist þetta er fólk sem ég umgengst meira en fjölskyldu 
mína og manninn minn ... og það kemur bara svona pínu, mér fannst það pínu eins og að slíta 
naflastrenginn og þegar maður vinnur við svona vinnu ... og er með þú veist heimili og á alveg 
líf og svona þá eru þetta náttúrulega mín fyrirferðarmestu félagslegu samskipti..og það er rosa 
gróft að „kötta“ bara á það sko.  

Annar viðmælandi nefnir einnig að samskipti við vinnufélaga hafi létt undir og haft áhrif á líðan 

og heimavinnan hafi orðið betri eftir því sem betra skipulag komst á stjórnun. Hann segir 

eftirfarandi: 

Þetta var svolítið erfitt til að byrja með að svona ... mér fannst vanta bara tengslin við 
samstarfsaðilana því maður er alltaf í einhverjum samskiptum innandyra við einhvern eða ... 
mér fannst svolítið lengra í alla og að heyra ekki í öllum svona dagsdaglega var erfitt til að byrja 
með, en svo komum við á skipulögðum fundum á Skype og ... það létti undir með því að bara 
þó ekki væri annað en að heyra í vinnufélögunum ... þegar að stjórnendur áttuðu sig á því að 
það þurftu allir sinn tíma og allir sitt spjall og allir þurftu að blása út og annað slíkt og við 
gerðum það á þessu spjalli fannst mér. 

Viðbrögð viðmælenda speglast vel í því sem kom fram í rannsókn meðal 

heilbrigðisstarfsfólks í Þýskalandi um að það vildi helst að stjórnendur hlustuðu, væru 

aðgengilegir og gæfu tækifæri til að ræða málin. Sama kemur fram hjá Bridges, sem talar um 
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mikilvægi þess að hlustað sé á fólkið, fremur en að útdeilda upplýsingum, þegar það er statt á 

hlutlausa svæðinu í breytingaferlinu.  

Báðir stjórnendur í viðmælendahópnum virðast hafa lagt sig fram um að vera í góðum og 

skipulögðum tengslum við sitt fólk og þannig náð að auðvelda samskipti og gefið tækifæri til 

hlustunar og tjáskipta. Skilningur á mismunandi líðan innan hópsins virðist hafa verið til staðar 

hjá þeim. Einnig virðast þeir hafa lagt upp úr því að hafa samskipti ekki bara vinnutengd heldur 

einnig á léttari nótum og virðast sjálfir hafa haft trú og skilning á nauðsyn breytinganna, sem 

hefur auðveldað þeim að fá hópinn til liðs við þær. Starfsmenn í þeirra deildum virðast hafa 

skilið nauðsyn breytinganna, líkt og Fernandoz og Rainey leggja áherslu á, en það gefur til 

kynna að stjórnendur hafi náð að miðla vel upplýsingum að ofan og niður úr. Hjá öðrum 

viðmælendum virðast samskipti við stjórnendur hafa verið með ýmsum útfærslum og misjafnt 

hvort upplýsingar bárust frá næsta stjórnanda en samskipti voru þó með þeim hætti að þau höfðu 

ekki neikvæð áhrif á viðhorf til breytinganna, þar sem að vantaði upp á virðast viðmælendur 

hafa gengið sjálfir í málið eða kallað eftir meiri samskiptum. Með þeirri undantekningu þó að 

viðmælandi 4 telur sig hafa fallið á milli skips og bryggju vegna skipulagsbreytinga og þess að 

hann hafi á þessum tíma í raun ekki tilheyrt neinni deild, samskipti við stjórnanda voru því 

engin og engir reglulegir fundir með neinum hóp.  

Skipulögð upplýsingagjöf virðist einnig hafa verið með þeim hætti að góður skilningur var 

á breytingunum og tilgangi þeirra, eins og kom fram í kafla 6.2. Þannig hefur verið skapaður 

hvati og þörf fyrir breytingarnar, sem er nauðsynlegur hluti árangursríkra breytinga, eins og 

bæði Kotter og Fernandez og Rainey tala um. Allir viðmælendur voru spurðir út í breytingar á 

öðrum vinnutengdum aðstæðum eftir endurkomu á vinnustað, hvort þau tilmæli hafi verið skýr 

sem snéru til dæmis að fjöldatakmörkunum, grímunotkun, áframhaldandi fjarfundum og 

samgangi á milli vinnustöðva. Flestum þótti þau tilmæli nokkuð skýr en fjara mjög fljótt út eftir 

endurkomu og allir hefðu verið farnir að slaka meira á, samhliða öðrum tilslökunum í 

samfélaginu. Kotter og Fernandez og Rainey tala einnig um það sem lykilatriði í 

breytingastjórnun, að fylgja eftir breytingum þannig að þær festi sig í sessi og verði hluti af 

daglegum venjum. Viðmælandi 3 nefndi að sér hefði þótt erfitt að vera úthlutað dögum sem 

mátti mæta til vinnu við endurkomu í maí, sem gefur til kynna að hann hafi upplifað missi á 

sjálfræði og stjórn.  

 Reynsla af heimavinnu 

Einn viðmælenda minna nefndi að hann hefði ekki sótt í að vinna heima áður, hefði það verið 

valkostur, fyrst og fremst hafði hann ekki áhuga á því en einnig vegna þess að fram að COVID-
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19 hefði ekki verið í boði að fara heim með stól, skjái eða annan búnað sem er nauðsynlegur. 

Eftir reynsluna af heimavinnunni og betri skilning á því hvaða verkefni hentaði að vinna heima 

hefði sér hins vegar snúist hugur og sér þætti það spennandi valkostur í dag. Á heildina var 

reynsla allra viðmælenda jákvæð og nefndi einn að hafa náð góðri einbeitingu og að áhyggjur 

sem hann hefði haft fyrirfram hefðu reynst óþarfar. Það styður við niðurstöður könnunar um 

fjarvinnu hjá Isavia, þar sem meirihluti svarenda hafði frekar eða mjög góða reynslu af því að 

vinna heima, og einnig rannsókn Dockery og Bawa þar sem starfsmenn litu á heimavinnu sem 

jákvæða viðbót við annan sveigjanleika í starfi. 

Flestir viðmælendur töluðu um að afköst og vinnugleði hefðu aukist og þeir hefðu náð að 

klára vel sín verkefni, sem gæti tengst auknu sjálfræði með heimavinnu, aðeins einn talaði um 

minni afköst þegar á leið. Viðmælandi 7 nefndi að hann hefði fundið sig vel á þessum tíma, 

breytingarnar hefðu vanist vel og að honum hafi orðið mikið úr verki. Annar stjórnenda sagðist 

hafa orðið var við aðeins minni afköst hjá einhverjum starfsmönnum en tengdi það frekar 

viðveru barna á heimilinu á vinnutíma heldur en líðan. Nokkrir viðmælendur nefndu einnig að 

dagarnir hefðu gjarnan verið lengri en þegar mætt er á vinnustaðinn, hugurinn hefði verið við 

vinnuna eftir að vinnutíma lauk og hugsanir um hvort þeir væru að gera nóg hefðu verið nokkuð 

ríkjandi framan af. Þetta endurspeglar niðurstöður erlendra rannsókna sem fjallað var um hér 

að framan og sýndu bein tengsl á milli heimavinnu og lengri vinnudags. Tveir viðmælendur 

nefndu að þeir gætu vel hugsað sér að vinna heima 1-2 daga í viku í bland við það að mæta á 

vinnustaðinn, ef verkefni væru þess eðlis að þau krefðust meira næðis en fæst á vinnustaðnum.  

Aðrar vinnutengdar aðstæður virðast almennt ekki hafa spilað mikið inn í reynslu 

viðmælenda, fyrir utan ósamræmi í útfærslum sem áður var nefnt. Heimavinna olli ákveðinni 

einangrun frá öðrum deildum og sviðum og flestir viðmælendur vissu því lítið hvað var um að 

vera utan sinna eininga. Það var sammerkt á meðal viðmælenda að helstu neikvæðu áhrif 

heimavinnunar hafi verið af félagslegum toga. Viðmælandi 7 nefndi að það hafi verið erfitt í 

upphafi því skort hafi á tengsl við vinnufélagana en það hafi létt undir félagslega að heyra í 

vinnufélögunum reglulega og ýtt undir jákvæða reynslu. Viðmælandi 5 segir einnig að það hafi 

hjálpað mikið til að heyra reglulega í vinnufélögunum og það hafi komið í veg fyrir að hann 

upplifði sig einan í þessum aðstæðum. Það er því í samræmi við áður nefndar rannsóknir að 

félagslegar aðstæður virðast hafa beina tengingu við ánægju af því að vinna heima.  
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 Umræður og ályktanir 
Í þeim breytingum sem hér um ræðir og starfsmenn Isavia fóru í gegnum á vormánuðum er 

varla hægt að segja að um mjög skipulagða innleiðingu hafi verið að ræða, þó virðist hafa tekist 

að komast hjá helstu mistökum sem Kotter nefnir og að leyst hafi verið úr helstu áskorunum. 

Ytri aðstæður í samfélaginu kölluðu á að bregðast þurfti hratt við og engir eiginlegir ferlar voru 

til varðandi það að flytja svo stóran hluta starfsmanna á einu bretti heim til að vinna. Út frá 

niðurstöðum viðtala má álykta að svarið við megin tilgangi rannsóknar þessarar, „Hver voru 

viðbrögð og áhrif á starfsmenn Isavia af fyrirvaralitlum breytingum á vinnuaðstæðum í 

tengslum við COVID-19?“, sé fyrst og fremst að bæði viðbrögð og áhrif hafi á heildina verið 

fremur jákvæð, hópurinn virðist hafa lagt sig fram um að láta þetta ganga upp og vinnast sem 

best.  

Viðmælendur virðast ekki hafa orðið fyrir miklum neikvæðum áhrifum af því að vinna 

heima, fremur að þeir hafi upplifað jákvæðar breytingar á til dæmis afköstum. Lítilsháttar 

neikvæð viðbrögð eru við breytingunum í upphafi en þau virðast ekki hafa verið alvarleg eða 

hafa staðið lengi. Öllum þátttakendum þótti auðveldara að takast á við breytingarnar sem fólust 

í því að færa sig aftur heim í september þegar þriðja bylgja faraldursins gekk yfir og má lesa úr 

því að óvissa hafi þá verið minni og starfsmenn hafi betur vitað hvað beið þeirra. Einn 

viðmælandi sagðist til dæmis hafa virkjað strax regluleg samskipti við vinnufélaga til að draga 

úr einangrun og byggði það á reynslu af heimavinnunni í vor. Einnig virðast skýrari tilmæli og 

samstilltari viðbrögð hafa haft jákvæð áhrif, eða sú staðreynd að um fyrirmæli var að ræða og 

allir starfsmenn sem gætu „skyldu“ vinna heima. Af svörum viðmælenda má skilja að 

stjórnendur túlkuðu skilaboðin í vor á misjafnan hátt og ósamræmis hafi gætt þeirra á meðal. 

Æskilegt hefði verið að viðbrögð stjórnenda hefðu verið samræmdari þegar kom að útfærslu á 

heimavinnu og skýrara hefði verið hvernig túlka átti þau skilaboð sem bárust um 

framkvæmdina. Áhugavert væri að gera frekari rannsóknir á stærri hópi starfsmanna og skoða 

líðan út frá deildum eða sviðum, með tilliti til útfærslu á heimavinnu og samskiptum við 

stjórnendur. 

Til umhugsunar fyrir Isavia er hvort breytingarnar hafi í raun verið umfangsmeiri en það 

sem snéri að tímabundinni heimavinnu og hvort hefði þurft skipulagðari innleiðingu og 

eftirfylgni við endurkomu á vinnustað, samanber það að þátttakendum þótti ýmis tilmæli sem 

áttu að viðhaldast eftir endurkomu fjara hratt út. Vinnustaðamenning gæti spilað þar inn í og 

rótgrónar venjur og hegðun sem ekki er breytt eða fest í sessi nema með skipulögðum hætti, 

eins og kemur fram í skrefi 7 og 8 í módeli Kotter. Út frá ástandinu sem hefur skapast í 
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faraldrinum haustið 2020 og að fyrirsjáanlegt er að við munum þurfa að eiga við hann áfram 

um óákveðinn tíma er mikilvægt að betur sé haldið utan um sóttvarnir við endurkomu 

starfsmanna á vinnustað. Fylgja þarf eftir hegðunarbreytingu og festa betur í sessi 

fjarfundamenningu og önnur úrræði sem styðja við sóttvarnir. Það er ljóst að vinnuumhverfið 

er talsvert breytt og verður það mögulega um ókomna framtíð. Skipulagsheildir þurfa því að 

öllum líkindum að endurhugsa fyrirkomulag vinnustaða út frá þessum breyttu forsendum. Það 

gæti til dæmis falist í því hvort mjög stór og opin vinnurými séu ákjósanleg lausn og hvort 

fækka eigi stórum fundarrýmum og fjölga þeim minni þar sem hægt er að vera einn á fjarfundi. 

Einnig gæti þurft að endurskoða svokölluð flökkuborð, borð sem ekki eru bundin við tiltekna 

starfsmenn, eða hvort skynsamlegt sé að flakkað sé á milli húsnæða þar sem starfsemi fer fram 

á fleiri en einum stað, nema brýna nauðsyn beri til. 

Undirspurningunni um hver reynsla starfsmanna af því að vinna heima er verður í stuttu 

máli svarað þannig að hún er á heildina jákvæð. Viðmælendur voru ekki allir á því að þetta væri 

spennandi kostur fyrr en eftir reynsluna í vor, en voru þá flestir á því að þetta gæti verið 

spennandi valkostur í bland við það að mæta á vinnustað og hitta samstarfsfélaga í eigin 

persónu. Niðurstöður benda því til að í ákveðnum aðstæðum telji viðmælendur mínir 

heimavinnu vera fýsilegan valkost. Í samræmi við sveigjanlegan vinnutíma gæti val um að 

vinna heima í bland við það að mæta á vinnustað verið góður valkostur fyrir starfsmenn. Til 

framtíðar litið væri það áhugavert rannsóknarefni að skoða hvort það ýti undir starfsánægju að 

veita starfsfólki meira frelsi til að vinna heima.  

Lykilatriði í þeim breytingum sem hér um ræðir virðist vera skilningur á þeim og augljós 

tilgangur. Aðrir hópar í samfélaginu voru að ganga í gegnum sömu breytingar og þær því 

samfélagslega viðunandi, almennur vilji var til þess að takast á við faraldurinn með þeim ráðum 

sem sérfræðingar töldu að gætu skilað árangri. Í því samhengi er upplýsingagjöf og samskipti í 

heimavinnu mikilvægur liður til að vel takist til og starfsmönnum líði vel í breyttum aðstæðum. 

Stjórnendur voru vissulega í minnihluta í viðmælendahópnum en þeir sem rætt var við virðast 

hafa verið vel í stakk búnir til að styðja við sitt fólk og hafa þannig mögulega átt þátt í að draga 

úr neikvæðum áhrifum. Niðurstöður úr viðtölum við aðra viðmælendur benda þó til þess að 

stjórnendur hafi tekist á við aðstæðurnar með misjöfnum hætti og stutt misjafnlega við 

starfsmenn sína. Það hefði að öllum líkindum styrkt stjórnendur að mynda öflugra bandalag 

þeirra á meðal, eins og Kotter talar um í þrepamódeli sínu, og auðveldað þeim þannig að takast 

á við mótspyrnu og festa breytingarnar í sessi. Einnig eru ákveðnar vísbendingar um að 

félagslegi þátturinn hafi að einhverju leiti verið vanmetinn á þessum tíma og mikilvægi þess að 
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halda tengslum við vinnufélaga. Þetta allt gefur til kynna að það liggi úrbótatækifæri í því hjá 

Isavia að samræma betur verklag og upplýsingagjöf frá stjórnendum. Veita mætti meiri 

eftirfylgni þegar gefa á svo stórum hópi starfsmanna tilmæli eða fyrirmæli sem auðvelt er að 

láta misfarast í meðförum mismunandi stjórnenda. Það myndi jafnframt auðvelda vinnu 

stjórnenda að útfærslur á milli deilda og sviða væru samræmdari og koma í veg fyrir að send 

séu út tvöföld skilaboð.  



 

 
  41 

 Lokaorð  
Rannsókn þessi miðaði að því að fá innsýn í viðbrögð og reynslu starfsmanna Isavia af þeim 

breytingum sem fólust í því að færa vinnustöðvar sínar heim í fyrstu bylgju faraldursins í vor. 

Niðurstöður sýna að viðbrögð og reynsla er heilt yfir jákvæð en hafa ber í huga að núverandi 

aðstæður og ástandið sem við erum að fara í gegnum felur í sér rót af ýmsu tagi og rask á svo 

mörgu í daglegu lífi sem okkur telst eðlilegt. Í stóra samhenginu eru breytingar á 

vinnuaðstæðum því mögulega ekki þær sem hafa kallað fram sterkustu viðbrögðin á meðal 

fólks. Að sama skapi hafa þessar aðstæður ýtt undir samfélagslega samstöðu og mögulega 

munum við horfa til baka síðar meir og muna þennan tíma sem þann sem allir lögðust á eitt. 

Engin krísa er án tækifæra og í þessari og umfjöllunarefninu hér gætu falist tækifæri fyrir 

skipulagsheildir til að aðlaga aðstæður starfsmanna sinna meira að einstaklingnum en heildinni 

og í því að sýna jákvæðara viðmót gagnvart heimavinnu og til þess að vinna er hvað þú gerir, 

ekki hvar þú ert. Út frá eigin reynslu kom nokkuð á óvart hversu lítil hefð var hjá viðmælendum 

mínum fyrir heimavinnu fyrir COVID-19, þar sem ég hef sjálf fengið tækifæri og notið trausts 

til að vinna heima ef verkefnin eru þess eðlis að það henti betur. Ástæður þess að ekki ríkti hefð 

hjá viðmælendum mínum voru misjafnar, sumir höfðu ekki áhuga á því en einhverjir töldu sig 

ekki hafa svigrúm til þess hjá yfirmanni sínum. Hjá Isavia virðist eftir reynsluna í vor hafa 

opnast á áhuga starfsmanna til frekari heimavinnu þó ekki sé um heimsfaraldur að ræða. Í því 

ljósi er æskilegt að samræmi sé á milli stjórnenda varðandi heimavinnu og að félagið ákveði 

hvort gefa eigi kost á henni í bland við að mæta á vinnustað, þannig að starfsmenn njóti sömu 

tækifæra. Að lokum skal það sagt, að þrátt fyrir eigin jákvæðu reynslu af heimavinnu og oft á 

tíðum meiri afköst og einbeitingu, hef ég ásamt sambýlismanni mínum fórnað ákveðnum 

svæðum á heimili okkar undir vinnuna með tilheyrandi raski. Við eldhúsborðið er ein vinnustöð 

og inni í herbergi er önnur, við höfum skapað okkur nokkuð góðar vinnuaðstæður og liðið vel 

á þessum tíma. Börnin þurfa mögulega að breyta hegðun á heimilinu því foreldrarnir eru á 

fundum og einn viðmælandi minn lagði undir sig barnaherbergið á heimilinu fyrir 

vinnuaðstöðu. Heimilið er flestum einhvers konar griðastaður, bæði okkur sjálfum og öðrum 

sem á heimilinu búa. Fyrir Isavia sem og aðrar skipulagsheildir sem einhliða senda starfsmenn 

heim að vinna er vert að hafa í huga að um leið og það er gert er verið að fara fram á það að 

starfsmenn veiti vinnuveitanda sínum afnot af heimili sínu, með tilheyrandi raski og ágangi 

vinnunnar á heimilið og aðra fjölskyldumeðlimi. Ég held að enginn telji þetta eftir sér í því 

ástandi sem nú ríkir, en þetta er þakkarvert þeim starfsmönnum sem hafa lagt þetta á sig og 

heimili sitt í þeim tilgangi að halda vinnustöðum sínum starfhæfum á þessum sögulegu tímum.  
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  Hugtakalisti 
 

FLE: Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

NIS: Neyðarstjórn Isavia. 

Skipulagsheild: Félag eða fyrirtæki sem er stofnað til að vinna að sameiginlegu markmiði eða 

tilgangi.  

Tilmæli: Beiðni, það sem mælst er til. 

Fyrirmæli: Skipun, reglur eða ákvæði. 
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 Viðauki A – Upplýsingabréf 
 

Ágæti viðmælandi. 

 

Rannsókn þessi er unnin í tengslum við skrif BS ritgerðar í viðskiptafræði við Háskólann að 

Bifröst og er þessi viðtalsrannsókn hluti af henni. Leiðbeinandi minn er Haraldur Daði 

Ragnarsson. Rannsóknin snýr að viðbrögðum og áhrifum á starfsmenn Isavia af fyrirvaralitlum 

breytingum á vinnuaðstæðum í tengslum við COVID-19 á vormánuðum 2020. Unnið er út frá 

rannsóknarspurningunni „Hver voru viðbrögð og áhrif á starfsmenn Isavia ohf. af 

fyrirvaralitlum breytingum á vinnuaðstæðum í tengslum við COVID-19“? Til að dýpka 

rannsóknina og fá betri sýn á aðstæður þeirra sem fluttu vinnustöðvar sínar heim og áhrif 

heimavinnu mun ég einnig vinna með eftirfarandi undirspurningar: „Hver er reynsla 

starfsmanna af að færa vinnustöðvar sínar heim?“ og „hvernig voru stjórnendur í stakk 

búnir til að styðja við starfsmenn sína í breytingaferlinu?“ með það að markmiði að fá betri 

innsýn á aðstæður þeirra starfsmanna sem þurftu að flytja vinnustöðvar sínar heim og kanna 

hver reynsla þeirra af heimavinnunni var.   

 

Þátttakendum er þakkað kærlega fyrir þátttöku sína í þessu viðtali. Farið verður með öll gögn 

sem trúnaðarmál og fullri nafnleynd er heitið. Gögnin verða eingöngu notuð í þessu verkefni 

og þeim eytt að lokinni úrvinnslu. Þér ber ekki skylda til að svara einstökum spurningum og 

getur stöðvað viðtalið hvenær sem er.  

 

Ef einhverjar spurningar vakna getur þú haft samband við rannsakendur eða leiðbeinanda okkar.  

 

Samþykki viðmælanda: Ég staðfesti að ég heimila Jófríði Leifsdóttur að nota niðurstöður 

viðtalsins í ritgerð sína við Háskólann að Bifröst. 

 

Með þökkum fyrir þátttökuna, 

Jófríður Leifsdóttir. 
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  Viðauki B – spurningar fyrir almenna starfsmenn skrifstofu 
 

1. Hvernig var breytingum á vinnustöð háttað? 

a. Fórstu strax heim? 

b. Varstu allan tímann við vinnu heima eða skiptist það á milli heimilis og 

vinnustaðar? 

i. Hvernig skiptist það? 

 

2. Voru einhverjar hindranir við að færa vinnustöðina heim? 

 

3. Hvernig voru aðstæður heima við? 

a. Voru maki og/eða börn heimavið? 

b. Hvernig voru vinnuaðstæður? 

c. Var hefð fyrir því að vinna að hluta til heima fyrir COVID-19? 

 

4. Hver voru fyrstu viðbrögð þín við fréttunum um að þú ættir að fara heim að vinna? 

a. Hafðirðu skilning á breytingunum og trú á því að þær virkuðu? 

 

5. Hvernig gekk að aðlaga sig að þessum breytingum, hvernig leið þér? 

a. leið þér alltaf eins eða breyttist það á heimavinnutímanum? 

b. Sættirðu þig við breytingarnar án athugasemda? 

 

6. Höfðu breytingarnar áhrif á afköst þín? 

a. Hvernig? 

b. Af hverju? 

c. Fékkstu hvatningu frá stjórnanda? 

 

7. Var eitthvað annað utanaðkomandi sem hafði áhrif á líðan þína? 

a. Í ytra umhverfi. 

b. Í vinnuumhverfinu. 

 

8. Hvernig var að snúa aftur á vinnustaðinn eftir tilslakanir? 
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a. Hvernig upplifðirðu tilmæli sem kynnt voru við endurkomu, s.s. 

fjöldatakmarkanir á kaffistofum og hvatningu til að nota áfram fjarfundi? 

b. Er ennþá tekið mið af þeim tilmælum eða fjöruðu þau út? 

 

9. Fannstu mun á líðan þinni þegar það komu aftur fyrirmæli um að þú ættir að vinna 

heima í september? 

a. Ef já, hvernig? 

 

10. Voru skilaboð um fyrirkomulag heimavinnu skýr frá stjórnanda? 

a. Fannst þér þú nægilega upplýst/ur um hvernig þetta átti að vera? 

b. Var skýr stefna um hvort átti að vera heima að hluta eða öllu leiti? 

 

11. Varstu í reglulegum samskiptum við yfirmann eða samstarfsfólk? 

a. Með hvaða hætti? 

b. Skiptu samskipti máli fyrir líðan þína? 

c. Voru samskipti við stjórnanda nægjanlega mikil? 

d. Var upplýsingaflæði stöðugt? 

 

12. Fannst þér þú fá nægjanlegar upplýsingar á þessum tíma? 

a. Almennt upplýsingaflæði, til dæmis frá neyðarstjórn, stjórnendum, yfirstjórn 

eða öðrum. 

b. Eitthvað sem mætti bæta? 
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 Viðauki C – spurningar fyrir stjórnendur 
 

1. Hvernig var breytingum á þinni vinnustöð háttað? 

a. Fóru starfsmenn strax heim? 

b. Voru starfsmenn skikkaðir til vinnu heima eða höfðu þeir val á milli heimilis 

og vinnustaðar? 

 

2. Varst þú sjálf/ur við vinnu heimavið eða á vinnustað? 

a. Maki og/eða börn heimavið? 

b. Vinnuaðstæður. 

c. Ef á vinnustað, af hverju? 

 

3. Hvernig gekk að framkvæma breytinguna og færa vinnustöðvar starfsfólks heim? 

a. Var allt til staðar sem þurfti, búnaður og slíkt? 

 

2. Var til staðar stefna eða hefð fyrir heimavinnu starfsfólks fyrir COVID-19? 

 

3. Hefurðu fylgt eftir tilmælum við endurkomu, s.s. fjöldatakmörkunum á kaffistofum eða 

hvatt til áframhaldandi fjarfunda? 

a. Er ennþá tekið mið af þeim tilmælum eða fjöruðu þau út? 

4. Var heimavinna starfsfólks auðveldari í framkvæmd í september? 

a. Hvaða viðbrögð fékkstu frá fólki þá? 

 

5. Hvernig upplifðir þú líðan og viðmót starfsfólks við þessar breytingar? 

a. Var skilningur á breytingunum? 

b. Var mótþrói eða vilji til samvinnu? 

c. Annað? 

 

6. Hvernig leið þér sjálfum/sjálfri á þessum tíma? 

a. Hvernig gekk að stjórna fólkinu að heiman? 

 

7. Voru skilaboð eða fyrirmæli til stjórnenda um fyrirkomulag heimavinnu skýr? 
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a. Fannst þér þú nægilega upplýst/ur um hvernig þetta átti að vera, fékkstu 

stuðning? 

b. Fannst þér þú vita nákvæmlega hvað þú áttir að gera? 

8. Varstu í reglulegum samskiptum við starfsfólk þitt? 

a. Með hvaða hætti? 

b. Skiptu samskipti máli fyrir daglega stjórnun? 

c. Fyrir líðan starfsfólks? 

9. Hvernig upplifðir þú samskipti og upplýsingaflæði á tímum heimavinnu? 

a. Almennt upplýsingaflæði, til dæmis milli stjórnenda, frá neyðarstjórn, yfirstjórn 

eða öðrum. 



 

 

 


