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Útdráttur 

 

Yfirstandandi COVID-19 faraldur, sem nú geisar vegna víðtækrar útbreiðslu 

kórónuveirunnar, hefur markað þáttaskil í rekstri fyrirtækja um allan heim og haft 

gríðarleg áhrif á félagsleg og hagfræðileg gildi. Krísustjórnun er fræðigrein sem leitar leiða 

til að bregðast við erfiðum aðstæðum þannig að sem minnstur skaði verði af og getur  

notkun fræðanna til undirbúnings í þessum efnum skipt höfuðmáli við stjórnun 

skipulagsheilda varðandi hvort fyrirtæki lifi af óvissutíma. Leitað var svara við 

rannsóknarspurningunni „Hvernig upplifa millistjórnendur þá stjórnunarhætti sem X-

fyrirtæki notaðist við á tímum yfirstandandi COVID-19 heimsfaraldurs?“. Markmið 

rannsóknarinnar var að veita innsýn í upplifun sex millistjórnenda á stjórnarháttum 

fyrirtækis í íslenska einkageiranum á tímum COVID-19 heimsfaraldursins með sérstöku 

tilliti til forystuhæfileika, samskipta, upplýsingamiðlunar, ákvörðunartöku og 

fyrirtækjamenningar. Enn fremur var leitast við að gera grein fyrir hugtökunum krísu og 

krísustjórnun og hvað einkenni góða forystuhæfileika, samskipti og upplýsingamiðlun, 

ákvörðunartöku og öfluga fyrirtækjamenningu. Í rannsókninni var unnið eftir eigindlegri 

aðferðafræði með nálgun fyrirbærafræðinnar. Að teknu tilliti til þeirra þema sem birtust 

í upplifun viðmælenda, reyndust ólíkir þættir í stjórnarháttum X-fyrirtækis hafa skipt 

sköpum í rekstri þess á tímum COVID-19 og í viðbrögðum við þeim hindrunum sem 

faraldrinum fylgdu. Má þar helst nefna samspil aðlögunar og sveigjanleika í viðbrögðum 

við óvissu, skýrrar stefnumótunar og langtímamarkmiða, áhrifaríkrar forystu og 

lausnamiðaðrar hugsunar, skilvirkra samskipta og upplýsingagjafar, valddreifingar í 

ákvörðunartöku og öflugrar fyrirtækjamenningar með sérstakri áherslu á samheldni og 

samvinnu ólíkra deilda. Niðurstöður benda til þess að umræddir þættir geti spilað 

lykilhlutverk í árangursríkri krísustjórnun fyrirtækja.  
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1  Inngangur  

Óvissuástand yfirstandandi COVID-19 faraldursins, sem nú geisar vegna víðtækrar 

útbreiðslu kórónuveirunnar, hefur markað þáttaskil í rekstri fyrirtækja um allan heim og 

haft gríðarleg áhrif á félagsleg og hagfræðileg gildi. Fjöldi dauðsfalla, gífurlegt álag á 

heilbrigðisstofnanir og fyrirtæki svo og útgöngubönn víða um heim hafa sett svip sinn á 

hagkerfi heimsins sem upplifir nú verstu heimskreppu sem skollið hefur á alþjóðaviðskipti 

og efnahagslíf síðan Kreppan mikla hófst árið 1929 (Dirani o.fl., 2020). Samfélög og 

stofnanir eru í krísuástandi þar sem unnið er hörðum höndum að því að breyta 

viðskiptaháttum til að mæta grunnþörfum viðskiptavina og tryggja velferð starfsfólksins 

sem er undir miklu andlegu og líkamlegu álagi. 

Krísur geta sprottið upp af ólíkum ástæðum, jafnt af óviðráðanlegum atburðum, eins 

og náttúruhamförum og dreifingu sjúkdóma, sem atburðum af mannavöldum. 

Krísustjórnun er fræðigrein sem leitar leiða til að bregðast við erfiðum aðstæðum þannig 

að sem minnstur skaði hljótist af og getur undirbúningur og notkun fræðanna í þessum 

efnum skipt sköpum við stjórnun skipulagsheilda varðandi hvort fyrirtæki lifi af 

óvissutíma. Vardarlıer (2016) lýsti krísustjórnun sem þeim aðgerðum og hegðun fyrirtækis 

sem býr það undir að meðhöndla meiriháttar áföll eða hamfarir og ófyrirséða atburði á 

öruggan og skilvirkan hátt (Vardarlıer, 2016).  

Til eru mörg dæmi um að fyrirtæki hafi komið vel út úr krísum en þó eru enn fleiri 

dæmi um fyrirtæki sem hafa vanmetið þau áhrif sem krísa getur leitt af sér. Við lok krísu 

er því afar mikilvægt að meta árangur fyrirtækis og skoða hvað gekk vel og hvað hefði 

mátt gera betur. Árangursmatið kann svo að gagnast sem leiðarvísir í undirbúningi og 

áætlanagerð fyrir næstu mögulegu krísu. Þegar fyrirtæki standa frammi fyrir óstöðluðum 

áskorunum (e. non-programmed decisions) á óvissutímum sem þessum reynir á hæfileika 

stjórnenda að finna lausnir án fyrirvara. Þar skiptir samhæfing ólíkra deilda 

skipulagsheildarinnar sköpum við að afla nauðsynlegra upplýsinga og finna lausnir við 

nýjum hindrunum sem kunna að koma upp í rekstri fyrirtækisins.  

Mikil þörf er á rannsóknum á krísustjórnun hérlendis vegna skorts á slíkum 

rannsóknum á Íslandi og þá sérstaklega þar sem tekin eru fyrir einkarekin fyrirtæki í stað 
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opinberra stofnana (Regína Ásdísardóttir, 2012). Er þessari rannsókn ætlað að vera 

framlag til samfélagsins á þessu fræðasviði. Í rannsókninni var tekið til skoðunar fyrirtæki 

í einkageiranum á Íslandi sem sérhæfir sig í framleiðslu og sölu á vönduðum og 

nútímalegum hágæðafatnaði sem stendur af sér ólík afbrigði veðráttunnar, jafnt 

hérlendis sem erlendis (hér eftir nefnt „X-fyrirtæki“) . Hjá fyrirtækinu er notast við 

fléttuskipulag með samblöndu miðstýringar og valddreifingar þar sem ólíkar deildir hafa 

yfirumsjón með sínu ábyrgðarsviði, svo sem fjármálum, markaðssetningu, rekstri 

verslana, fyrirtækjaþjónustu, hönnun og framleiðslu. Er þetta gert til að auka skilvirkni og 

árangur á öllum sviðum skipulagsheildarinnar þar sem enginn einn starfsmaður er talinn 

mikilvægari en annar og er það heildin sem skiptir máli. Því þurfa markmið fyrirtækisins 

til framtíðar að vera afar skýr til að allir geti lagt sitt af mörkum við að ná þeim með 

samvinnu, samheldni, skilvirkri upplýsingagjöf og hvatningu til árangurs.  

Ritgerðinni er ætlað að varpa ljósi á áhrif COVID-19 faraldursins sem krísu í íslensku 

viðskiptalífi á stjórnarhætti einkarekins fyrirtækis og hvaða lærdóm megi draga af henni 

um krísustjórnun í rekstri fyrirtækja til framtíðar litið. Í því samhengi verður bent á 

mikilvægi skjótra viðbragða skipulagsheilda, áhrifaríkrar forystu og ákvörðunartöku, 

skilvirkra samskipta og upplýsingamiðlunar auk öflugrar fyrirtækjamenningar til að sporna 

við þeim neikvæðu afleiðingum sem krísur geta haft í för með sér. 

 

 Leitað er svara við rannsóknarspurningunni: 

Hvernig upplifa millistjórnendur þá stjórnunarhætti sem X-fyrirtæki notaðist við á 

tímum yfirstandandi COVID-19 heimsfaraldurs? 

 

Markmið ritgerðarinnar er þannig að veita innsýn í upplifun sex millistjórnenda á 

stjórnarháttum fyrirtækisins við krísustjórnun á tímum COVID-19 heimsfaraldursins með 

sérstöku tilliti til forystuhæfileika, samskipta, upplýsingamiðlunar, ákvörðunartöku og 

fyrirtækjamenningar og hvernig þeim hafi verið beitt við rekstur fyrirtækisins. Í þessu 

sambandi er m.a. leitast við að gera grein fyrir hugtökunum krísu og krísustjórnun og hvað 

einkenni góða forystuhæfileika, samskipti og upplýsingamiðlun, ákvörðunartöku og 

öfluga fyrirtækjamenningu. Til stuðnings rannsókninni er vísað til fræðilegra heimilda og 

gagna um hvernig verkfæri krísustjórnunar hafa nýst fyrirtækjum og stofnunum á 
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krísutímum. Slíkar heimildir eru enn fremur notaðar í ritgerðinni til að varpa ljósi á ýmis 

lykilhugtök sem hafa þýðingu í þessu sambandi, líkt og áður greinir. Notast var við 

eigindlega aðferðafræði við framkvæmd rannsóknarinnar þar sem tekin voru djúpviðtöl 

með opnum spurningum við millistjórnendurna til að öðlast innsýn í ólíka reynslu og 

upplifun þeirra af viðfangsefninu. Notast var við aðferð og hugmyndafræði 

fyrirbærafræðinnar við framkvæmd og greiningu gagna og áhersla lögð á að fanga 

upplifun viðmælenda nákvæmlega eins og hún birtist þeim sjálfum frekar en að útskýra 

hvað í henni felst. Loks eru settar fram helstu niðurstöður rannsóknarinnar með hliðsjón 

af fræðunum og hvaða lærdóm megi draga af þeim.  

Ritgerðinni er þannig skipt upp í sex meginhluta. Í öðrum hluta er í framhaldi af 

inngangi veitt yfirlit yfir fræðilegan bakgrunn viðfangsefnisins þar sem fyrri rannsóknir eru 

kynntar og lykilhugtök skilgreind. Þá er greint frá helstu verkfærum krísustjórnunar og 

hvernig megi nýta þau í verki. Í þriðja hluta er greint frá þeirri aðferðafræði sem notast er 

við í rannsókninni til að fá innsýn í og skilja upplifanir viðmælenda af rannsóknarefninu. 

Jafnframt er gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar sem og vali þátttakenda og 

uppsetningu viðtalsramma með tilliti til fyrirbærafræði. Í fjórða hluta fer fram túlkun og 

þemagreining viðtalanna þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram og því velt 

upp hvaða lærdóm megi draga af þeim. Í fimmta hluta eru niðurstöður rannsakanda settar 

í samhengi við fræðilegan bakgrunn efnisins. Þá er hagnýtt og fræðilegt gildi 

rannsóknarinnar tekið til umfjöllunar auk þess sem fjallað er nánar um framlag og 

takmarkanir rannsóknarinnar. Jafnframt er rýnt í styrkleika og veikleika gagnanna. Að 

endingu eru lokaorð sett fram.  

 

 

 

 

 

 

 



11 

2 Fræðikafli 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar sem byggir á 

fyrirliggjandi kenningum um krísustjórnun fyrirtækja og stofnana (e. organizational crisis 

management) sem er undirgrein stjórnunarfræða (e. management theory). Þá verða 

hugtökin krísa, krísustjórnun, forysta, samskipti, upplýsingamiðlun, ákvörðunartaka og 

fyrirtækjamenning skilgreind, útskýrð nánar og gerð grein fyrir hvernig megi nýta þau í 

verki við krísustjórnun. 

 

2.1 Krísa á tímum COVID-19 

Birtingarmyndir krísu geta verið eins ólíkar og þær eru margar. Hver krísa er einstök og 

kallar á gjörbreytta nálgun og starfshætti fyrirtækis til að viðhalda góðum rekstri og mæta 

grunnþörfum viðskiptavina sinna. Fjölbreytt svið vísindanna hafa fjallað um krísu sem 

hugtak og hefur það reynst fræðimönnum þrautin þyngri að sammælast um skilgreiningu 

á hugtakinu þar sem ólík viðhorf hvers og eins leiða til mismunandi upplifunar og reynslu 

(Armstrong, 2008; Ritchie, 2009). Þó er krísu jafnan lýst sem ástandi sem erfitt er að sjá 

fyrir, sem getur haft gríðarleg áhrif í för með sér og ógnað lífvænleika fyrirtækja og 

tengdra hagsmunaaðila. Þá einkennist hvers kyns krísa af óvissu þar sem taka þarf réttar 

ákvarðanir með litlum fyrirvara og erfitt getur reynst að segja til um hver endanleg áhrif 

krísunnar verði sem og hvaða viðbrögð séu best til þess fallin að leysa úr henni (James og 

Wooten, 2010; Pearson og Clair, 1998).  

Samkvæmt Boin (2005) getur krísuástand skapað mikið ójafnvægi í rekstri fyrirtækja 

og leitt til mikillar streitu starfsmanna. Í slíkum aðstæðum geta sprottið upp umtalsverðar 

hindranir sem kalla á skilvirka leiðtogahæfni og forystu (Boin, 2005). Þær geta til að 

mynda kallað á aukinn fjölda uppsagna innan fyrirtækisins til að bregðast við 

óvissuástandinu og lágmarka kostnað. Á sama tíma leitast fyrirtækin gjarnan við að auka 

framleiðni með því að viðhalda sínu hæfasta starfsfólki sem talið er búa yfir hæfni, reynslu 

og vitneskju sem nýst geti í baráttunni við krísuna (Adkins o.fl., 2001; Naudé, 2012). 

Krísan sem heimurinn allur glímir nú við í kjölfar tilkomu COVID-19 faraldursins vegna 

útbreiðslu kórónuveirunnar er einstök og markar mikil tímamót í rekstri fyrirtækja. 

Viðskipti ólíkra samfélaga hafa aldrei verið eins háð öðrum ríkjum og nú og hefur 
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heimsfaraldurinn ollið titringi og óvissu af stærðargráðu sem enginn gat fyrirséð (Dirani 

o.fl., 2020; Ritchie, 2004).  

 

2.2 Krísustjórnun 

Krísustjórnun fyrirtækja er almennt álitin fela í sér skilgreint ferli sem hefur það að 

markmiði að bera kennsl á og bregðast við krísu þannig að sem minnstur skaði hljótist af 

henni (Gilstrap o.fl., 2016). Fræðimenn hafa þar lagt megináherslu á undirbúning og 

áætlanagerð fyrir upphaf krísu, fyrirtækjamenningu, miðstýringu, stjórnunarhópa, 

fyrirtækjalærdóm, stofnun krísuteyma, aðlögun verkferla  og þrautseigju (Gilstrap o.fl., 

2016; Pearson og Clair, 1998). Þá hafa enn aðrar rannsóknir beinst að því að skoða hvernig 

stjórnendur geti brugðist við krísuástandi með því að styðjast við fyrri reynslu og fordæmi 

annarra fyrirtækja og samfélaga (Gilstrap o.fl., 2016).  

Pearson og Clair (1998) skilgreina krísustjórnun sem markvissa tilraun meðlima 

skipulagsheildar, sem hefur ytri hagsmunaaðila, til að koma í veg fyrir krísu eða lágmarka 

skaða af völdum hennar á skilvirkan og áhrifaríkan hátt. Aðgerðir í krísustjórnun fyrirtækja 

reynast jafnan áhrifaríkar þegar fyrirtækjum tekst að viðhalda skriðþunga í 

kjarnastarfsemi sinni. Í því felast skilvirk afköst í framleiðslu sem mæta óskum 

viðskiptavina, lágmörkun á tapi innri og ytri hagsmunaaðila og lærdómur sem nýtist í 

viðbrögðum fyrirtækisins til framtíðar (Pearson og Clair, 1998).  

Á tímum krísu geta vel skilgreind framtíðarmarkmið fyrirtækis og skilvirk stefnumótun 

reynst mikill styrkleiki. Krísur skapa óvissuástand sem krefst þess að ákvarðanir séu teknar 

eins fljótt og unnt er til að lágmarka skaða af völdum krísunnar þar sem langtímaáhrif 

hennar eru vanalega óþekkt meðal stjórnenda fyrirtækisins. Þetta þvingar fyrirtækið til 

að bregðast hratt við og vinna undir mikilli tímapressu til að finna lausn eins fljótt og auðið 

er við þeim hindrunum sem komið hafa fram. Það er einmitt þetta atriði sem aðskilur 

krísustjórnun frá hefðbundinni stjórnun skipulagsheilda (Ritchie, 2004; Billings, Milburn 

og Schaalman, 1980; Quarantelli, 1988).  

Sumar krísur, þar sem fyrirtæki þurfa að bregðast skyndilega við breyttum 

kringumstæðum í rekstrarumhverfi sínu sem þau hafa litla stjórn á, eiga sér þó enga 

hliðstæðu í sögulegu tilliti. Útbreiðsla gin- og klaufaveikinnar (e. Foot-and-mouth disease), 

sem hafði gríðarleg áhrif á breskt efnahagslíf árið 2001, er gott dæmi um slíka krísu þar 
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sem viðbragðsáætlanir fyrirtækja við faraldrinum gátu ekki hafist fyrr en eftir upptök 

krísunnar. Svipar COVID-19 faraldrinum mjög til þessa ástands þar sem báðir 

veirufaraldrarnir þvinguðu fyrirtæki til að taka einn dag í einu í aðlögun sinni að flóknu og 

ófyrirséðu ástandinu og gjörbreyta verkferlum sínum og samskiptum til að viðhalda 

rekstri (Ritchie, 2004; Supton o.fl., 2020). Hér fyrir neðan verður því fjallað um sérstöðu 

COVID-19 faraldursins sem óhefðbundin krísa í því samhengi að ekki var hægt að 

fyrirbyggja eða undirbúa sérstaka krísustjórnunarferla til bregðast við áhrifunum og 

óvissunni sem henni fylgdi fyrirfram, ólíkt því sem almennt gildir um annars konar krísur. 

Í næsta undirkafla verður gerð grein fyrir einstökum áhrifaþáttum árangursríkrar 

krísustjórnunar sem til skoðunar eru í þessari rannsókn. Þeir eru: forysta og 

leiðtogahæfni, samskipti og upplýsingamiðlun, ákvörðunartaka og fyrirtækjamenning. 

 

2.3 Þættir í krísustjórnun 

2.3.1 Forysta og leiðtogahæfni 

Hvers kyns krísa, hvort sem hún er af völdum slysa, náttúruhamfara, heimsfaraldurs,  

hryðjuverka eða annarra orsaka, veldur gríðarlegri þörf á árangursríkri leiðtogahæfni og 

forystuhæfileikum þar sem taka þarf ákvarðanir eins fljótt og auðið er þrátt fyrir óvissu, 

skort á tíma og ólíka hagsmuni sem tengjast slíkri krísu (Hadley, 2011). Ætla verður að 

yfirstandandi faraldur COVID-19 muni halda áfram að hafa gríðarleg áhrif á heiminn 

næstu árin. Á sviði fyrirtækjarekstrar er mikil áhersla lögð á hlutverk leiðtoga og 

forystuhæfileika þeirra til að halda lífi í fyrirtækjum sínum á meðan á krísu stendur jafnt 

sem eftir að henni lýkur. Þrátt fyrir þá miklu ábyrgð og áskorun sem felst í 

leiðtogahlutverkinu geta krísutímar einnig haft í för með sér tækifæri fyrir  stefnumótandi 

og markmiðadrifna leiðtoga til að einblína á tækifæri, sigrast á hindrunum krísunnar og 

ná samkeppnisforskoti (Dirani o.fl., 2020). 

Líkt og fram hefur komið reyna skipulagsheildir jafnan að finna leiðir á krísutímum í 

rekstri fyrirtækja til að lágmarka kostnað eins og þær mögulega geta, svo sem með því að 

fækka starfsfólki til að draga úr launakostnaði. Þetta leiðir til aukins andlegs og líkamlegs 

álags á það starfsfólk sem eftir stendur sem þarf að aðlagast nýjum aðstæðum hratt og 

oft á tíðum að taka á sig meira álag og ábyrgð í starfi. Þá tekur óvissa um þörf á frekari 

uppsögnum ekki síður sinn toll. Góð leiðtogahæfni og forystuhæfileikar hafa mikla 
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þýðingu í aðstæðum sem þessum og þurfa leiðtogar að ráðfæra sig náið við 

mannauðsstjórnendur um hvernig þeir geti stutt starfsfólk sitt sem best og meðtekið 

áhyggjur þess og þær tillögur sem fram kunna að koma um aukinn stuðning. Þannig er 

mikilvægt að leiðtogar leggi áherslu á að útvega allan þann stuðning, sálfræðiaðstoð, 

jákvæða hvatningu og þakklæti sem fyrirtækið getur veitt starfsfólki sínu því skilvirk 

samskipti og upplýsingagjöf um stöðu fyrirtækisins ráða miklu um hvernig starfsfólk 

bregst við krísunni. Í alvarlegum krísum eykst þörf starfsmanna fyrir að hafa leiðtoga sem 

þeir geta reitt sig á og treyst til að móta skýra sýn fyrir nauðsynlegar aðgerðir og viðbrögð 

við óvissuástandinu (Dirani o.fl., 2020; Bligh o.fl., 2004). Í þessu samhengi kynnti Khalil M. 

Dirani (2020) til sögunnar fimm meginhlutverk leiðtoga á krísutímum sem stuðla á ólíka 

vegu að seiglu einstakra starfsmanna og fyrirtækisins alls: 

 

 Túlkun (e. sense maker) 

Leiðtogi skal bera ábyrgð á að túlka og innleiða nýjustu áherslur fyrirtækisins 
vegna breyttra aðstæðna af völdum krísunnar svo að allt starfsfólk skilji til hvers 
er ætlast af þeim. Sömuleiðis skulu þeir tryggja viðeigandi leiðsögn og stuðning í 
innleiðingunni sjálfri (bls. 386-387). 

 

 Stuðningstækni (e. technology enabler) 

Leiðtogi skal bera ábyrgð á að móta og þróa áætlun um innleiðingu á notkun 
nýrrar tækni innan fyrirtækisins til að geta betur mætt óskum viðskiptavina og til 
að bæta innri samskipti starfsfólks. Mannauðsstjórar hvetja leiðtogann til að afla 
sér upplýsinga um hagkvæmustu og hentugustu kosti í tækninýjungum til að 
bæta ferla fyrirtækisins og stuðning við starfsfólk (bls. 387-388). 

 

 Staðlyndi og vellíðan starfsfólks (e. emotional stability and employee well-
being) 

Leiðtogi skal styðja við starfsfólk sitt vegna hvers kyns persónulegs vanda, og 
sækja ráðgjöf og stuðning mannauðsdeildarinnar til að öðlast betri færni í að 
nálgast og leiðbeina starfsfólki sínu á óvissutímum. Þetta ýtir undir að samskipti 
leiðtogans og starfsfólks hafi vellíðan starfsfólksins í brennidepli en aðstoðar 
einnig við markmiðasetningu og að áföngum einstakra starfsmanna og hópsins 
alls sé fagnað (bls. 388). 

 



15 

 Frumlegir samskiptahættir (e. innovative communication) 

Leiðtogi skal aðstoða starfsfólk við að fá réttar og uppfærðar upplýsingar 
varðandi rekstur fyrirtækisins til að draga úr óvissu og streitu. Þessu má ná fram 
með reglulegum samskiptum við starfsfólkið, jafnt við einstaka starfsmenn sem 
hópinn allan. Þetta mætti til dæmis gera daglega eða vikulega, allt eftir því hve 
mikil þörfin er á auknum samskiptum, og aðstoða mannauðsstjórar þá 
leiðtogann við að þróa frumlegar samskiptaleiðir til að styðja við starfsfólkið og 
lágmarka óvissu (bls. 388-389). 

 

 Viðhald á fjárhagslegu heilbrigði fyrirtækis (e. maintain financial health of the 
organization) 

Fjárhagsleg streita getur valdið kvíða hjá starfsfólki sem getur til lengri tíma leitt 
til minni afkasta í rekstri fyrirtækisins ef ekkert er að gert. Mannauðsstjórnun 
spilar hér stórt hlutverk í að hanna viðeigandi leiðir til að lágmarka kostnað og 
auka lífvænleika fyrirtækisins (bls. 389-390).  

 

2.3.2 Samskipti og upplýsingamiðlun 

Ófullnægjandi skipulag fyrirtækis getur leitt til þess að rekstur þess hrynji algjörlega. Allir 

þættir skipulagsins þurfa að vera í jafnvægi til að ólíkar deildir geti unnið saman sem ein 

heild. Því eru innri og ytri samskipti á milli deilda gífurlega mikilvæg til að tryggja að allir 

séu upplýstir um nýjustu áherslur fyrirtækisins hverju sinni. Þetta tryggir og hámarkar 

skilvirkni og árangur ef rétt er að farið og vel haldið utan um allar deildir (Angwin o.fl., 

2017). 

Skilvirk samskipti sem og túlkun upplýsinga og miðlun þeirra innan fyrirtækja getur 

skipt lykilmáli í árangri fyrirtækja á krísutímum (Boin o.fl., 2019). Reglulegir fundir 

stjórnenda og ólíkra sviða eru hér nauðsynlegir til að samþætta starfsemi ólíkra 

rekstrarsviða og eiga samtal um árangur fyrirtækisins, viðbrögð hagsmunaaðila við stefnu 

þess og þróun krísunnar til skemmri og lengri tíma. Þá geta óskilvirk samskipti skapað 

mikla óvissu og glundroða í viðbrögðum við krísu þar sem samansafn spurninga hrannast 

upp frá mismunandi hagsmunaaðilum og starfsfólki í leit að svörum. Stofnun krísuteyma 

getur hér komið að góðum notum við að halda utan um mikilvægar upplýsingar tengdri 

nýjustu þróun í framgangi krísuástandsins. Sömuleiðis getur nýting krísuteyma haft í för 

með sér meiri hvatningu og hollustu starfsmanna í garð fyrirtækisins þar sem skilvirk 
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upplýsingagjöf getur dregið umtalsvert úr óvissu þeirra (Ritchie, 2004; Johansen o.fl., 

2012).  

Leiðtogar gegna lykilhlutverki við að eiga í stöðugum samskiptum við ólíka 

hagsmunaaðila fyrirtækisins til að lágmarka óvissu þeirra og leysa mál sem þeim tengjast. 

Krísur geta haft mikil áhrif á líðan starfsfólks jafnt innan sem utan vinnu og þurfa fyrirtæki 

og stofnanir að tryggja að hagsmunaaðilar séu meðvitaðir um nýjustu þróun og stöðu 

fyrirtækisins sem þá varðar. Því er nauðsynlegt að upplýsingum varðandi þessi málefni sé 

miðlað á viðeigandi hátt með réttri notkun ólíkra boðleiða í samskiptum þar sem 

skilaboðin eru sett fram á skýran hátt til að þau nái sem best utan um eðli krísunnar og 

áhrif hennar á fyrirtækið til framtíðar. Með því að framfylgja slíkri upplýsingagjöf á 

skilvirkan og áhrifaríkan hátt eykst traust hagsmunaaðila í garð fyrirtækisins og leiðtoga 

þess (Dirani o.fl., 2020).  

Samskipti skipulagsheilda á krísutímum snúa að stefnumótandi hugsun, samvinnu 

ólíkra deilda og miðlun upplýsinga bæði innan sem utan skipulagsheildarinnar. Við slíka 

upplýsingamiðlun skiptir geta stjórnenda varðandi almannatengsl fyrirtækisins og 

samhæfingu í upplýsingagjöf þvert á skipulagssvið einnig máli, svo sem varðandi auðlindir 

eins og mannauð og framleiðslustöðvar. Samskipti spila sömuleiðis lykilhlutverk við að 

lágmarka skaða af völdum krísunnar og að bæta skilning hlutaðeigandi á helstu 

áhættuþáttum til að hagsmunaaðilar og almenningur geti betur brugðist við aðstæðunum 

sem við þeim blasa með samvinnu og sameiginlegri ábyrgð (Gilstrap o.fl., 2016). 

Samkvæmt Weick (1988) upplifa hópar innan skipulagsheilda óvissu og streitu þegar 

reglulegar breytingar verða á viðbrögðum við krísunni. Hóparnir eru þá í slæmri stöðu til 

að takast á við, aðlagast og bregðast við breytingum í menningu og vinnuferlum 

fyrirtækisins sem leiðir gjarnan til upplausnar í reglulegri starfsemi innan óeðlilegra og 

kvíðavaldandi aðstæðna krísunnar (Weick, 1988).  

Fjarskipti geta haft margvísleg jákvæð áhrif á rekstur skipulagsheilda, svo sem aukin 

afköst og vellíðan starfsmanna, lágmörkun ferðakostnaðar og tímasparnað. Þó geta vinna 

að heiman og fjarskipti sömuleiðis haft neikvæðar afleiðingar í för með sér þar sem þau 

geta með tímanum leitt til skorts á félagslegum samskiptum í eigin persónu, aukinni 

streitu og vanlíðan starfsmanna, óreiðu í upplýsingamiðlun, óöryggis og óþæginda í starfi 
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sem og kvíða vegna stöðugrar notkunar netmiðla í samskiptum og upplýsingagjöf 

(Spagnoli o.fl., 2020). 

Markaðsstarf spilar sömuleiðis lykilhlutverk í samskiptum með því að miðla skýrum 

skilaboðum til ytri hagsmunaaðila fyrirtækisins á krísutímum. Soñmez (1999) bendir  í 

þessu samhengi á mikilvægi þess að markaðsdeild hafi vel mótaða stefnu í 

markaðssamskiptum sem rímar við ímynd og innri samskipti fyrirtækisins til að bæta upp 

fyrir skertan ferðamannastraum á krísutímum og viðhalda sterkri stöðu vörumerkis 

(Soñmez, 1999). 

Skilvirkt árangursmat og endurgjöf á ólíkum stigum krísu skipta jafnframt miklu máli 

í stjórnun skipulagsheilda. Þar er megin markmiðið að viðhalda stjórn á áhrifum krísunnar 

eða lágmarka þau sem mest til að auka lífvænleika fyrirtækisins. Krísur marka jafnan 

vatnaskil í stjórnun fyrirtækja og geta leitt til jákvæðra breytinga í rekstri þess þar sem 

skipulagsheildunum gefst kostur á að læra af því sem gekk vel og illa í starfseminni og 

aðlaga ólíka stefnuþætti (Ritchie, 2004). 

 

2.3.3 Ákvörðunartaka 

Leiðtogar sem taka góðar ákvarðanir velja oftast ákjósanlegasta og hagstæðasta kostinn 

í stöðunni hverju sinni fyrir fyrirtækið. Ákvörðunartaka á tímum krísu er þó ekki eins 

augljós þar sem oft er ekki vitað fyrr en það er um seinan hver besta lausnin er (Hadley, 

2011). Þá er öryggi leiðtoga í ákvörðunartöku gjarnan byggt á trausti þeirra á því ferli sem 

notast er við í ákvörðunartökunni, svo sem varðandi hvernig ólík sjónarmið eru tekin inn 

í myndina og hvernig tekist hefur til að lágmarka annmarka á ákvörðuninni (Sweeny, 

2008; Tett o.fl., 2000). 

Valddreifing í ákvörðunartöku fyrirtækis hefur reynst skipta sköpum í krísustjórnun. 

Með flötu skipulagi og valddreifingu í ákvörðunartöku hafa allir starfsmenn sem koma að 

viðbrögðum gegn krísuástandinu, allt frá æðstu stjórnendum til framlínustarfsfólks, 

tækifæri til að koma að ákvörðuninni og tileinka sér hana. Enn fremur þurfa ólíkar deildir 

að geta nálgast mikilvægustu upplýsingar er varða reksturinn til að geta tekið skilvirkar 

ákvarðanir og brugðist við breyttum aðstæðum á áhrifaríkan hátt (Gorge, 2006; Mitroff, 

2004; Penrose, 2000). Aukin valddreifing leiðir sömuleiðis til meiri sveigjanleika og 

valdeflingar starfsfólks til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og tilkynna mögulegar hindranir 
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til stjórnenda áður en þær raungerast. Enn fremur getur aukin valdefling 

framlínustarfsfólks veitt því tækifæri og þor til að útvega stjórnendum mikilvægar 

upplýsingar um framgang og árangur stefnunnar sem sett hefur verið varðandi hvort hún 

beri í raun árangur gegn krísunni (Ritchie, 2004; Tribe, 1997). 

Hefðbundin miðstýring þar sem ákvörðunum er miðlað beint frá efstu þrepum 

valdapýramídans niður stigann með svokölluðu „top-down“ ferli er ólíkleg til árangurs í 

slíku óvissuástandi þar sem umhverfið er síbreytilegt og ákvarðanir þurfa að vera teknar 

án tafar. Þá getur miðstýrð ákvörðunartaka og lóðrétt valdaskipulag haft neikvæðar 

afleiðingar fyrir fyrirtækið þar sem starfsfólki er sýndur lítill áhugi og skoðanir þeirra 

metnar lítils við útfærslur á ákvörðunum. Þetta getur leitt til aukinnar óvissu og streitu 

starfsmanna þar sem þeir eru illa upplýstir um ákvörðunartöku, skortir hvatningu 

yfirmanna og eiga erfiðara með að tileinka sér þær ákvarðanir sem teknar eru. Mikilvægt 

er því fyrir fyrirtæki að nýta sér þau fjölmörgu tól sem til eru, sérstaklega í krísuástandi, 

til að vakta og fylgjast með áhættu á ofkeyrslu og kulnun starfsfólks sem og vinnufíkn (e. 

workoholism) einstakra starfsmanna þar sem streita og kvíði geta haft mjög hættulegar 

afleiðingar í för með sér fyrir einstaka starfsmenn skipulagsheildarinnar og árangur 

fyrirtækisins í heild sinni (Kezar og Holcombe, 2017; Spagnoli o.fl., 2020). 

Leiðtogar bera ábyrgð á að skapa samvinnuverklag við ákvörðunartöku þar sem öllum 

starfsmönnum innan fyrirtækisins gefst tækifæri til að taka á sig meiri ábyrgð í starfi og 

koma að ákvörðunum með einum eða öðrum hætti. Hlutverk æðstu stjórnenda snýr því 

að því að taka snöggar og skilvirkar ákvarðanir varðandi forgangsatriði í rekstrinum þar 

sem samheldni og samvinna fyrirtækisins alls er nýtt til að skapa sameiginleg markmið og 

móta skýra stefnu sem allir starfsmenn fylgja eftir við útfærslu þeirra breytinga sem ráðist 

er í. Dreifing valds og ábyrgðar er ómetanleg í slíku ástandi þar sem hún felur í sér 

hvatningu ólíkra teyma, bætir ákvörðunartöku og styrkir hollustu ólíkra hagsmunaaðila 

gagnvart fyrirtækinu (Kezar og Holcombe, 2017). Aðkoma fleiri starfsmanna að 

ákvörðunartöku á krísutímum skapar jafnframt sameiginlegan vettvang til að draga fleiri 

skoðanir að borðinu (Penrose, 2000).  
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2.3.4 Fyrirtækjamenning 

Menningu vinnustaðar má kalla eins konar sjálfstýringu fyrirtækis. Stundum er sagt að 

þegar mikill munur er á áherslum stjórnenda og fyrirtækjamenningarinnar þá sé það oftar 

en ekki fyrirtækjamenningin sem heldur velli. Fyrirtækjamenning felur í sér þau gildi, 

forsendur og hegðun sem talin er sjálfsögð í starfsemi tiltekinnar skipulagsheildar og 

kemur hún að gagni við að gera grein fyrir því á hvaða hátt hlutirnir skuli gerðir. Menning 

hvers fyrirtækis er einstök og byggist hún á ólíkum þáttum úr forsögu fyrirtækisins sem 

og því umhverfi sem fyrirtækið starfar í (Angwin o.fl., 2017).  

Hingað til hafa rannsóknir krísustjórnunarfræða mestmegnis beinst að mikilvægi 

skilvirkrar krísuáætlunar í krísustjórnun skipulagsheilda. Þó eru mörg dæmi til um 

fyrirtæki sem hafa komið vel út úr krísum þrátt fyrir að hafa ekki stuðst við sérstaka 

krísustjórnunaráætlun. Þessi reynsla hefur hvatt fræðimenn til að leita annarra þátta sem 

geta haft áhrif á hvort viðbrögð fyrirtækja við krísuástandi séu áhrifarík eða ekki. 

Challenger slys bandarísku geimferðastofnunarinnar NASA er oft tekið sem dæmi um 

krísustjórnun sem lukkaðist ekki þrátt fyrir vel skilgreinda krísuáætlun. Er þar talið að 

slæm samskipti í lokaðri samskiptamenningu fyrirtækisins hafi spilað stórt hlutverk í 

misheppnuðu verkefni NASA (Penrose, 2000). Fræðimenn eru almennt sammála um að 

skilvirk stefnumótun ein og sér sé ólíkleg til árangurs ef fyrirtækið býr ekki að öflugri 

fyrirtækjamenningu sem einkennist af sveigjanleika, aðlögunarhæfni og svörunarhæfni 

(e. responsiveness) (Ritchie, 2004). 

Afar mikilvægur þáttur í krísustjórnun skipulagsheilda er hæfni fyrirtækisins til að vera 

sveigjanlegt og fljótt að aðlagast nýjum aðstæðum í umhverfinu. Sveigjanleiki fyrirtækja 

lýtur að getu þeirra til að bæta stöðu sína í kjölfar krísuástands þar sem megináhersla er 

lögð á að takast á við mótlæti og auka svörunarhæfni við þeim hindrunum sem kunna að 

koma upp. Er þá jafnframt mikilvægt að leita nýrra og skapandi lausna til að takast á við 

erfið viðfangsefni með það fyrir augum að engin ein nálgun í krísustjórnun fyrirtækja er 

eins og að hver og ein krísa sé einstök. Ólíkar aðstæður kalla því á ólík viðbrögð þar sem 

hafa þarf sveigjanleika fyrirtækja í forgrunni varðandi ákvörðunartöku og að byggja 

hugsunarhátt á aðlögunarhæfni og getu skipulagsheildarinnar til að bregðast hratt við (e. 

agile). Fyrirtæki sem hyggjast komast lífs af gegnum krísutíma verða því að þróa með sér 

nauðsynlegar grunnstoðir í fyrirtækjamenningu til að skapa heilbrigð samskipti þvert á 
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ólík svið, gagnvirka ákvörðunartöku og marksækna stefnumótun í sveigjanlegu 

vinnuumhverfi sem er fljótt að bregðast við og stuðlar að vexti fyrirtækisins alls (Raney, 

2014; Gruber o.fl., 2015). Innhverf fyrirtækjamenning þar sem notast er við ráðríki og litla 

valddreifingu getur hindrað framgang áætlana og aðgerða sem tengjast stefnu 

fyrirtækisins og dregið úr getu skipulagsheildarinnar til að bregðast við erfiðleikum í 

rekstri hennar (Smallman og Weir, 1999). Með innleiðingu sveigjanleika í menningu 

fyrirtækisins gefst skipulagsheildinni tækifæri til að þróa með sér betri skilning á 

grundvallarmálum sem varða starfsfólk og bregðast við ólíkum hindrunum með skilvirkri 

og áhrifaríkri ákvörðunartöku (Dirani o.fl., 2020; Dubrin, 2013). 

Sjálfstæði (e. autonomy) er sömuleiðis afar mikilvægt í viðbrögðum fyrirtækja við 

óvissuástandi krísutíma og byggist það almennt á þeim gildum og hefðum sem stuðst er 

við í fyrirtækjamenningunni. Aukið sjálfstæði ólíkra teyma skapar tækifæri til að bregðast 

fyrr við þeim hindrunum sem koma upp vegna skilvirkari boðleiða í samskiptaferlinu og 

lágmörkunar á misvísandi skilaboðum. Stytting boðleiða er því grundvallaratriði í 

samskiptum þegar krísa er fyrir hendi (Penrose, 2000).  

Með þessum kafla er fræðilegri yfirferð lokið. Fjallað hefur verið um helstu kenningar 

og undirstöðuatriði í krísustjórnun fyrirtækja og stofnana. Sömuleiðis hefur verið gerð 

grein fyrir hugtökunum krísu, krísustjórnun, forystu, samskiptum, upplýsingamiðlun, 

ákvörðunartöku og fyrirtækjamenningu. Með þessari ritgerð verður leitast við að veita 

innsýn í upplifun sex millistjórnenda á stjórnarháttum X-fyrirtækis á tímum COVID-19 

faraldursins, með sérstöku tilliti til þeirra þátta sem fjallað var um hér að ofan. 

Rannsóknarspurningin sem höfð er að leiðarljósi í næstu köflum er: „Hvernig upplifa 

millistjórnendur þá stjórnunarhætti sem X-fyrirtæki notaðist við á tímum yfirstandandi 

COVID-19 heimsfaraldurs?“. Í næsta kafla er aðferðafræði og framkvæmd 

rannsóknarinnar kynnt. 
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3 Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem lögð var til grundvallar 

rannsókninni. Þá verður sömuleiðis gerð grein fyrir viðbrögðum X-fyrirtækis við breyttu 

starfsumhverfi á tímum COVID-19, rannsóknaraðferð, vali á þátttakendum, gagnaöflun, 

takmörkunum rannsóknar og greiningu og túlkun gagna. 

 

3.1 Viðbrögð X-fyrirtækis við breyttu starfsumhverfi  

Útbreiðsla kórónuveirunnar hefur haft söguleg áhrif á rekstur fyrirtækja hérlendis sem 

vinna nú hörðum höndum að því að breyta viðskiptaháttum sínum til að tryggja 

áframhaldandi rekstur, mæta grunnþörfum viðskiptavina sinna og tryggja velferð 

starfsfólks. Óvissuástand faraldursins hefur þvingað fyrirtæki til að aðlagast aðstæðum 

með skjótum viðbrögðum og sveigjanleika í forgrunni. Í slíku árferði skiptir miklu máli fyrir 

fyrirtæki að vera vel upplýst um nýjustu fregnir af útbreiðslu veirunnar og gildandi tilmæli 

stjórnvalda um sóttvarnir og samkomutakmarkanir. Hjá X-fyrirtæki var því frá upphafi 

lögð rík áhersla á að auka framleiðni starfsfólks í verslunum með tilliti til 

sóttvarnarráðstafana og hafa rétt mannað á skrifstofu fyrirtækisins þar sem aðeins örfáir 

lykilstarfsmenn máttu mæta til vinnu. Gripið var til ýmissa aðgerða varðandi tekjumissi 

og verkefni sem ekki var lengur hægt að framkvæma eða nýta, svo sem opnanir „pop-up“ 

verslana á bæjarhátíðum og markaðsefni sem hafði verið útbúið allt að ár fram í tímann. 

Þá var úrræði stjórnvalda um hlutabótaleið nýtt í hagræðingarskyni þar sem öllu 

starfsfólki í fullu starfi var komið í skert starfshlutfall. Var þetta gert til að lágmarka óvissu, 

koma í veg fyrir róttækari hagræðingaraðgerðir sem myndu skaða fyrirtækið til lengri tíma 

og tryggja að reksturinn stæði ástandið af sér.  

Vegna mikillar tekjuskerðingar var brýn nauðsyn til að aðlaga ýmsa kostnaðarþætti í 

rekstri fyrirtækisins til að tryggja að það stæði óvissuástandið af sér. Leitast var við að 

skapa ákveðnar sviðsmyndir um hvernig mætti bregðast við ólíkum aðstæðum sem upp 

gætu komið, svo sem hópsýkingu innan fyrirtækisins, lokun verslana eða öðrum 

hindrunum í einstökum þáttum rekstursins. Þannig var starfsmönnum lagersins til að 
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mynda skipt upp í tvö teymi til að tryggja að afhending vara gæti farið fram með 

óbreyttum hætti kæmi smit upp innan annars hópsins. Mikilvægur þáttur í sveigjanleika 

fyrirtækisins varðandi vöktun sjóðstreymisins var notkun svokallaðrar „beyond 

budgeting“ aðferðafræði. Í henni felst lifandi áætlanagerð þar sem bókhald fyrirtækisins 

er uppfært á þriggja mánaða fresti miðað við þróun mála og verkefni hverju sinni. Á þann 

hátt gafst fyrirtækinu tækifæri til að vera ekki með eina fasta áætlun fyrir árið sem þyrfti 

að fylgja heldur var stöðugt hægt að uppfæra áætlanaskjalið eftir því hvernig reksturinn 

þróaðist. 

Í breyttu rekstrarumhverfi faraldursins gafst færi á að líta á reksturinn utan frá og 

horfa inn á við í leit að umbótum í allri starfseminni. Verkefnum var forgangsraðað eftir 

mikilvægi og leiðtogar hvattir til að einblína á helstu tækifæri í umhverfinu til öflunar 

stöðugra tekna. Var þetta gert með helstu markmið fyrirtækisins og framtíðarstefnu að 

leiðarljósi. Með aukinni skilvirkni og hagræðingu í rekstri fyrirtækisins var sérstök áhersla 

lögð á að taka einn dag í einu og líta til tækifæra innan hvers sviðs frekar en til taps 

fyrirtækisins. Stjórnendur leituðu leiða til að hugsa út fyrir kassann, lesa í aðstæður til að 

hámarka reksturinn og tryggja að vörur fyrirtækisins ættu upp á borð í faraldrinum. Þá var 

símaþjónusta aukin í höfuðstöðvum þess til að svara algengum spurningum viðskiptavina 

og aðstoða þá við að finna hvaða verslanir ættu til þá vöru sem sóst var eftir. Settur var 

upp sérstakur spjallþráður á Workplace, innri vef fyrirtækisins, sem var tileinkaður því að 

auka samskipti milli verslana varðandi lagerstöðu og þarfir viðskiptavina. Jafnframt var 

boðið upp á frátekt vara sem greiddar höfðu verið fyrirfram með símgreiðslu og gátu 

verslanir þannig aukið skilvirkni sína í afhendingu vara.  

Lítill tími gafst til að ígrunda vandlega ákvarðanir fyrirtækisins þar sem sveigjanleiki 

og skjót viðbrögð voru nauðsynleg. Var það því lagt í hendur stjórnenda ólíkra deilda að 

hvetja starfsfólk sitt áfram og keyra góðar hugmyndir í gegn. Fjarfundabúnaður hafði 

verið mikið notaður í samskiptum við stjórnendur á vegum fyrirtækisins í Danmörku og 

nýttist vel að geta byggt á þeim grunni í innleiðingu fjarskipta ólíkra sviða. Þá voru 

fjölbreytt fundarform notuð til að viðhalda samskiptum og auka upplýsingagjöf innan 

ólíkra sviða og þvert á deildir. Forstjórinn hélt reglulega upplýsingafundi um rekstur og 

stöðu fyrirtækisins í samhengi við nýjustu sóttvarnartilmæli og samkomutakmarkanir sem 

streymt var í beinni útsendingu á innri vefnum. Voru fundirnir vanalega haldnir vikulega, 
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en oftar þegar mest reyndi á. Stjórnendur ólíkra sviða funduðu jafnframt með notkun 

fjarfundabúnaðar í hverri viku til að auka stuðning við hvern annan og viðhalda góðu 

upplýsingaflæði. Á fundum stjórnenda var minnt á mikilvægi þess að fólk hugsaði um sig 

sjálft og ræktaði sál og líkama til að viðhalda andlegri og líkamlegri heilsu á þessum erfiðu 

tímum. 

Á hverju sviði voru haldnir stöðufundir minnst vikulega þar sem litið var til stöðu og 

framgangs ólíkra verkefna, mælikvarða og markmiða þess. Þar gátu undirmenn látið í ljós 

skoðanir sínar og komið umbótahugmyndum á framfæri. Stjórnendur hvers sviðs 

notuðust jafnframt við einstaklingsbundna fundi til að taka utan um starfsfólk sitt og veita 

því stuðning. Áhersla var lögð á að hlusta á starfsfólkið og grípa þá sem áttu erfitt með að 

finna drifkraft í starfi. Auk þess nýttu einstök svið sér sérstaka tilfinningafundi þar sem 

reynt var að ræða sem minnst um vinnutengd atriði og fólki gafst tækifæri til að segja frá 

persónulegum málefnum sem lægju því á hjarta og ræða almenna líðan sína. 

Ákveðnir aðilar voru þá valdir í svokallað COVID-ráð og þeim falið að sjá um öflun 

upplýsinga um nýjustu þróun mála í faraldrinum og miðlun þeirra. Gátu stjórnendur þar 

með beint spurningum undirmanna sinna sem vöknuðu nafnlaust til þessa ráðs. Upp úr 

þessum spurningum var búinn til hópur á innra neti fyrirtækisins fyrir spurningar og svör 

við þeim. Þannig gat starfsfólk ólíkra sviða leitað sér svara á auðveldan og skilvirkan hátt 

sem reyndist sérstaklega gagnlegt þegar sömu spurningarnar vöknuðu upp hjá fleiri en 

einum. COVID-ráðið nýtti líka innra netið í að deila tilkynningum og halda upplýsingafundi 

um helstu breytingar í aðlögun rekstursins að faraldrinum sem allir höfðu aðgang að. Var 

þá á ábyrgð hvers og eins að kynna sér efnið og hafa samband með þær spurningar sem 

kynnu að vakna. Mannauðsfulltrúar höfðu jafnframt mikilvægu hlutverki að gegna við að 

styðja við stjórnendur og starfsfólk fyrirtækisins. Haldnir voru fundir með starfsfólkinu þar 

sem meðal annars var rætt um hvernig fólki gengi og liði í starfi sínu. Þá var starfsfólkið 

jafnframt hvatt til að nýta sér að senda einkaskilaboð á innri vefnum eða hafa samband 

við mannauðsfulltrúa með tölvupósti eða símtali um hvers kyns aðstoð sem þeir gætu 

útvegað. 

Leitast var við að straumlínulaga ferla í upplýsingamiðlun og skilgreina hlutverk ólíkra 

spjallrása þannig að fólk ætti auðveldara með að nálgast mikilvægar upplýsingar á 

skilvirkan hátt sem ylli sem minnstri óvissu og streitu í starfi. Fjarfundaforritið Microsoft 
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Teams var notað langmest til að halda utan um og geyma mikilvæg skjöl og skrár sem 

sviðin voru að vinna í og allir höfðu aðgang að. Sömuleiðis var forritið mikið notað í spjall 

um vinnuna og fjarfundi sem höfðu áður verið haldnir í eigin persónu í fundarherbergjum 

fyrirtækisins. Innra netið var mikið notað í skemmtispjall þar sem rædd voru óvinnutengd 

málefni. Þó var mikilvægum upplýsingum um stöðu mála og tilkynningum um framgang 

rekstursins jafnan deilt á innra netinu í formi stöðupósta og þá sérstaklega í 

upplýsingamiðlun til starfsmanna á verslanasviði. Lögð var áhersla á að veita 

undirmönnum ólíkra sviða skilvirka endurgjöf með tilliti til markmiða, til dæmis hvað 

varðar sölu í verslunum. Einkaskilaboð og tölvupóstar nýttust þá einnig vel til að hafa 

samband við mannauðsfulltrúa eða starfsfólk þvert á sviðin þegar leitað var svara við 

mikilvægum spurningum. 

Í stórum og erfiðum ákvörðunum sem vörðuðu reksturinn í heild sinni var „top-down“ 

ferli beitt þar sem ákvarðanir voru teknar af æðstu stjórnendum á efsta þrepi 

valdapýramída fyrirtækisins og þeim svo miðlað niður stigann til ólíkra deilda. Fyrirtækið 

hafði orðið fyrir miklum tekjumissi þar sem ferðamenn voru farnir á brott og lítil sala þar 

af leiðandi í verslunum miðsvæðis og á Keflavíkurflugvelli. Sem dæmi um slíkar ákvarðanir 

má nefna nýtingu hlutabótaleiðarinnar, lokanir einstakra verslana, uppsagnir og útvistun 

verkefna á ákveðnum sviðum. Voru þessar ákvarðanir teknar með það að leiðarljósi að 

þær myndu styrkja fyrirtækið til lengri tíma og tryggja að reksturinn stæði hindranir af 

sér. Þó var reynt að fá sem flest sjónarhorn ólíkra aðila til að vega og meta mismunandi 

málsvinkla.  

Uppsögnum var þá nánast eingöngu beitt í upphafi faraldursins þegar óvissa var sem 

mest og voru þar trúnaðarmenn fyrirtækisins fengnir að borðinu. Voru það að mestu 

starfsmenn sem voru nýbyrjaðir og því með stuttan uppsagnarfrest sem urðu fyrir 

uppsögnum. Margir fengu þó ráðningu aftur með sumrinu og sömuleiðis þegar 

jólavertíðin nálgaðist og aukin vinna bauðst. Á fundum verslanastjóra með yfirmanni 

verslanasviðs voru verslanastjórar hvattir til að koma með hugmyndir um útfærslur sem 

hentuðu best á hverjum tímapunkti, svo sem varðandi mönnun í búðum og önnur 

mikilvæg atriði í rekstri verslananna. 

Fjöldi samstarfsfyrirtækja var fenginn til að halda fræðslu- og upplýsingafundi um 

ýmis heilsufarsleg atriði til að hvetja fólk til að huga að sjálfu sér og setja andlega og 
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líkamlega heilsu í fyrsta sæti. Má þar nefna sem dæmi fyrirtækin Greenfit og Heilsuvernd 

sem sérhæfa sig í fræðslu um alls kyns heilsufarslega þætti, ráðgjöf við streitu og hvernig 

einstaklingar geti gripið sjálfir í taumana. Enn fremur hélt hugleiðslufyrirtækið Flow meðal 

annars fyrirlestra um einbeitta markmiðasetningu og forgangsröðun verkefna innan og 

utan vinnu.  

Þá stóð starfsmannafélagið fyrir ýmsum viðburðum á vegum fyrirtækisins á tímum 

COVID-19. Þar voru til að mynda haldin hreyfingarátök þar sem fólk var hvatt til að 

viðhalda sinni rútínu, hreyfa sig og vera virkt á innri miðlum þó að það gæti ekki hist. Þar 

að auki voru alls kyns göngu- og hlaupaferðir, hóptímar í líkamsrækt og keppnir á Strava-

forritinu þar sem starfsfólk skráði kílómetra sem það hafði gengið, hlaupið eða hjólað til 

að leggja sitt af mörkum við að ná sameiginlegu markmiði fyrirtækisins alls. Fjöldi 

rafrænna viðburða var einnig haldinn á vegum starfsmannafélagsins í gegnum innra netið, 

svo sem jólahlaðborð, jólatónleikar og starfsmannabingó. Í jólavertíðinni vann starfsfólk 

allra verslana að sameiginlegu sölumarkmiði með netsölu og fyrirtækjasviði. Voru þar í 

boði vegleg verðlaun fyrir alla starfsmenn sem höfðu unnið lágmarksfjölda vinnutíma á 

tímabilinu. Desember varð besti mánuður í sögu fyrirtækisins í sölu og lögðu allir sín lóð 

á vogarskálarnar við að ná því markmiði. Starfsmenn fengu sömuleiðis vikulegar 

aðventugjafir frá fyrirtækinu í aðdraganda jólanna og sérstaka jólagjöf í lok mánaðarins. 

 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn var unnið eftir eigindlegri aðferðafræði. Tekin voru djúpviðtöl við 

þátttakendur þar sem notast var við opnar spurningar um mögulega þýðingu og gildi 

einstakra fyrirbæra sem tengjast krísustjórnun. Leitast var við að sjá veruleikann út frá 

sjónarhorni viðmælenda. Var það gert til að komast að ólíkri upplifun og reynslu 

þátttakenda af stjórnarháttum fyrirtækisins á tímum COVID-19 heimsfaraldursins á 

áhrifaríkan hátt og leiða fram áreiðanlegar og réttmætar niðurstöður.  

Samkvæmt John W. Creswell (2007) og Uwe Flick (2015) leitast eigindlegar 

rannsóknir við að skoða upplifun þátttakenda í tilteknum aðstæðum þar sem þeir eru 

beðnir um að lýsa eigin reynslu af ákveðnu viðfangsefni. Því er svo fylgt eftir með 

samræðum og ítarlegri spurningum um tiltekin atriði til að framkalla dýpri skilning á 

viðfangsefninu (Creswell, 2007; Flick, 2015). Gagnasöfnun fór fram í náttúrulegu 
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umhverfi viðmælenda, í þessu tilfelli á vinnustað þeirra, þar sem áhersla var lögð á 

næmni rannsakanda fyrir svörum þeirra. Við gagnagreiningu voru þá leidd fram ákveðin 

þemu eða hugmyndir út frá svörum viðmælenda við einstökum spurningum sem 

rannsakandi vann svo með til að setja fram kenningar eða tilgátur um hugsanlegan 

lærdóm sem draga mætti af upplifunum og reynslu þeirra. Þetta var gert með hliðsjón af 

rannsóknarspurningu og markmiðum rannsóknarinnar.  

Þá var notast við aðferð fyrirbærafræðilegrar nálgunar, sem heyrir undir eigindlega 

aðferðafræði, til að skoða og öðlast dýpri skilning á upplifun viðmælenda. Fyrirbærafræði 

(e. phenomenology) er söguleg hreyfing sem ólíkir fræðimenn, svo sem Husserl, 

Heidegger og Jaspers, innleiddu í Þýskalandi við upphaf tuttugustu aldarinnar og náði svo 

útbreiðslu í Frakklandi fyrir tilstilli Merleau-Ponty og Sartre. Hún var síðan tekin upp af 

bandarískum fræðimönnum á borð við Deetz, Ford-Ahmed, Gregg, Hyde og Smith, 

Lanigan, Nelson og Warnick (Lanigan, 1979).  

Fyrirbærafræðileg aðferðafræði er uppgötvunarmiðuð (e. discovery-oriented) og 

leitast við að skoða fyrirbæri á opinn og óheftan hátt eins og þau koma fyrir í 

meðvitundinni. Þar er margræðni (e. ambiguity) álitin mikilvirk, nauðsynleg og verðmæt 

(Lanigan, 1979; Van Manen, 1990). Samkvæmt heimspekingnum Merleau-Ponty snýst 

fyrirbærafræði ekki um að útskýra heldur um að lýsa  „upplifun okkar eins og hún er“ 

(Merleau-Ponty, 2008). Var það einmitt markmið rannsakanda í viðtölum sínum við 

þátttakendur - að fanga upplifanir viðmælenda nákvæmlega eins og þær birtast þeim 

sjálfum.  

 

3.3 Val á þátttakendum 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru sex millistjórnendur ólíkra rekstrarsviða fyrirtækisins 

sem rannsóknin beinist að. Voru þeir allir á aldrinum 30-38 ára við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Tekin voru viðtöl við þrjá karla og þrjár konur með áralanga reynslu á 

sínu sérsviði. Viðtöl við viðmælendur voru tekin upp og afrituð orðrétt. Þá var nöfnum 

viðmælenda breytt í gervinöfn til að gæta nafnleyndar og trúnaðar þar sem rannsakandi 

einn hefði aðgang að gögnunum. Gervinöfn millistjórnenda rannsóknarinnar eru Anton, 

Árni, Gunnar, Guðrún, Lára og Lísa. Rannsakandi hafði samband við einn stjórnendanna 

varðandi skipulagningu viðtalanna. Viðmælendur fengu í kjölfarið sent kynningarbréf og 
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viðtalsbeiðni í gegnum innra samskiptanet fyrirtækisins þar sem upplýst var um fullan 

trúnað og nafnleynd þeirra og fyrirtækisins. Þátttakendur voru því sjálfboðaliðar og fengu 

ekki greitt fyrir þátttöku í rannsókninni. Í kynningarbréfi kom meðal annars fram 

viðfangsefni og mikilvægi rannsóknar, tímarammi viðtals, hvert meginmarkmið 

rannsóknarinnar væri og að um nafnlaust viðtal væri að ræða.  

 

3.4 Gagnaöflun og takmarkanir rannsóknar 

Sami viðtalsrammi var notaður við öll viðtölin og var hann samansettur af opnum 

spurningum sem samdar voru af rannsakanda til að fanga sem best ólíka reynslu 

viðmælenda. Viðtölin tóku öll á bilinu 30-55 mínútur og notaði rannsakandi snjallsíma til 

að taka upp viðtölin. Voru upptökurnar síðar notaðar við afritun á viðtölunum. Úr hverju 

viðtali voru dregin mikilvæg hugtök og lykilsetningar sem mátti nota til að greina helstu 

þemu hvers viðtals fyrir sig. Gögn allra viðtalanna voru svo tekin saman og þau samþætt 

þar til rannsakandi stóð að lokum uppi með fimm meginþemu. Þemun voru loks notuð til 

túlkunar á niðurstöðum rannsóknarinnar í heild sinni. 

 

3.5 Greining gagna 

Í rannsókninni er stuðst við þriggja stiga greiningaraðferð Richard Leo Lanigan (1988) og 

Mark P. Orbe (1998) í fyrirbærafræðilegri nálgun. Stigin í þessari nálgun eru lýsing, 

samþætting og túlkun. 

Á fyrsta stigi nálgunarinnar fer fram lýsing (e. description), þar sem viðtöl eru tekin og 

orðréttri afritun og yfirlestri þeirra lokið í kjölfarið. Hér skal rannsakandi leitast við að 

gæta hlutleysis, vera meðvitaður um skoðanir sínar og leggja til hliðar eigin afstöðu og 

tilgátur sem geta haft áhrif á viðtölin (e. bracketing). Sömuleiðis skal áhersla lögð á að lýsa 

fyrirbærunum sem fram koma frekar en að útskýra þau. Öll svör viðmælenda eru jafn 

mikilvæg og ber rannsakanda að leitast við að fanga lifandi lýsingar af upplifunum 

svarenda eins og þær koma sjálfar fyrir (Lanigan, 1988; Orbe, 1998).  

Annað stigið í ferlinu er samþætting (e. reduction), en þar leitast rannsakandi við að 

draga saman meginefni viðtalanna og greina frásagnir viðmælenda nánar þar til ákveðin 

þemu birtast innan þeirra sem svara best rannsóknarspurningunni. Þemun koma gjarnan 
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í ljós þegar viðmælendur ræða ákveðin hugtök ítrekað með ólíku orðalagi. Fyrsta þrep 

greiningarferlisins er að lesa afrituðu viðtölin án þess að skrifa nokkuð niður. Því næst les 

rannsakandi viðtölin í annað skipti og undirstrikar mikilvæg orð, orðasambönd og 

endurminningar sem birtast í upplifunum viðmælenda. Loks eru þau þemu sem spretta 

fram í viðtölunum sett í sviga eða hringur dreginn utan um þau. Við tekur annar yfirlestur 

þar sem koma gjarnan upp mörg möguleg þemu. Við þriðja endurlestur notast 

rannsakandi við frjálst hugmyndaflug þar sem kemur vanalega í ljós að ofaukið er um 

þemu, þau skarast eða eru tilviljunarkennd (Lanigan, 1988; Orbe, 1998). Hér þarf að 

greina úr hvaða atriði í lýsingunni eru mikilvæg og hver ekki. Samkvæmt Jenny L. Nelson 

(1989) fer hér fram notkun frjáls ímyndunarafls (e. imaginative variation) þar sem 

rannsakandi les margsinnis yfir viðtölin, tekur saman einstaka hluta úr þeim sem 

endurspegla upplifun viðmælenda og rýnir í þá þar til ákveðin þemu koma fram (Nelson, 

1989). Rannsakandi tekur saman afritunina og skerpir á, útfærir nánar og hendir út 

þemum, hugtökum og hugmyndum sem svara ekki rannsóknarspurningunni (Lanigan, 

1988; Orbe, 1998). 

Síðasta stig greiningarvinnunnar er svo túlkun (e. interpretation) sem lýtur að 

samantekt þemagreiningarinnar og túlkun þeirra þátta sem til skoðunar eru. Í lok 

samþættingarferlis eru tengsl milli hugtaka skoðuð nánar og rannsakandi reynir að koma 

auga á hugtök sem fylgjast að og/eða flokkast sem andstæð. Hér leitar rannsakandi eftir 

innbyrðis tengslum þemanna sem voru ekki sýnileg í fyrri skrefum með það að markmiði 

að finna sameiginlega þýðingu eða tilgang (e. meaning) niðurstaðna. Í kjölfarið eru þemun 

svo einfölduð og þeim fækkað þar til kjarni (e. essence) niðurstaðna liggur fyrir (Lanigan, 

1988; Orbe, 1998). Mikilvægt er að rödd flestra eða allra viðmælenda fái hljómgrunn til 

að tryggja ákveðinn samnefnara í upplifun þeirra á tiltekinni reynslu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). 

Yfirferð um aðferðafræði rannsóknar er hér með lokið. Í næsta kafla verður gerð grein 

fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar með rannsóknarspurningu hennar að 

leiðarljósi. 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum úr viðtölum við sex millistjórnendur X-fyrirtækis 

á Íslandi. Viðtölin voru greind með það að markmiði að svara rannsóknarspurningunni 

sem sett var fram í upphafi rannsóknarinnar: „Hvernig upplifa millistjórnendur þá 

stjórnunarhætti sem X-fyrirtæki notaðist við á tímum yfirstandandi COVID-19 

heimsfaraldurs?“. Við skoðun á reynslu og upplifun viðmælenda á stjórnarháttum 

fyrirtækisins á þessum krísutímum komu í ljós nokkur þemu. Stóð þar upp úr að reynsla 

millistjórnendanna einkenndist af aðlögun og sveigjanleika í óvissuástandinu þar sem 

áhersla var lögð á forystu, lausnamiðaða hugsun, skilvirka upplýsingamiðlun og samskipti, 

valddreifingu í ákvörðunartöku og öfluga fyrirtækjamenningu. Gerð verður grein fyrir 

eftirfarandi þemum sem spruttu fram hér að neðan: 1) „Aldrei lent í svona krísu 

áður“/Aðlögun og sveigjanleiki; 2) „Fara úr vörn í sókn“/Forysta og lausnamiðuð hugsun; 

3) „Vera í stöðugu samtali við fólkið“/Upplýsingamiðlun og samskipti; 4) „Hafa valdið eins 

dreift og hægt er“/Ákvörðunartaka og valddreifing; og 5) „Við erum öll í þessu 

saman“/Fyrirtækjamenning – Samheldni og samvinna. Þemun endurspegla niðurstöður 

rannsakanda og fanga upplifun viðmælenda af stjórnarháttum fyrirtækisins á tímum 

COVID-19. 

 

4.1  „Aldrei lent í svona krísu áður“/Aðlögun og sveigjanleiki 

Í viðtölum rannsakanda var óvissan sem umlykur allar hliðar rekstursins á þessum 

fordæmalausu tímum gegnumgangandi í upplifun viðmælenda. Viðmælendur upplifðu 

streitu og óöryggi starfsfólks um eigin stöðu, gríðarlegan tekjumissi, forsendubrest í 

viðskiptaháttum og verkferlum auk breytinga í upplýsingagjöf og miðlun upplýsinga þvert 

á rekstrarsvið meðal margvíslegra birtingarmynda óvissunnar. Árni lýsir ástandinu á þann 

veg að: „maður mætti í vinnuna og vissi ekki hvað maður var að fara að gera þann daginn... 

svo bara kemur upp eitthvað sem hefur svo aldrei gerst áður og það fer allur dagurinn í 

að finna út úr því.“  Þá lýsir Gunnar ástandinu í þessu samhengi svo: 
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Fólk verður svona aðeins, já, kannski stressað um sig og sína stöðu sko. Við höfum 

reynt að halda því í algjöru lágmarki og halda öllum mjög vel upplýstum að þá var 

það svona bara soldið óhjákvæmilegt í svona óvissutímum og þegar einmitt svona 

harðnar í ári. 

 

Upplifun viðmælenda varpaði ljósi á mikilvægi þess að vera vel upplýst um þróun 

krísunnar og að aðlaga starfsemina með hliðsjón af tilmælum stjórnvalda hverju sinni. 

Þannig lýsir Lára upplifun sinni af þessu: „...við erum náttúrulega bara að fylgja tilmælum 

stjórnvalda og erum bara að breyta í rauninni hvernig við erum að vinna vinnuna okkar.“ 

Vegna aukinnar áherslu á framleiðni starfsfólks og rétta mönnun í verslunum var gripið til 

fárra uppsagna. Þegar spurt var hvað var erfiðast við ákvörðunartöku á tímum COVID-19 

svaraði Árni: „Það eru þær ákvarðanir sem að tengjast því að þurfa að láta fólk fara, segja 

upp fólki.“ Flestir viðmælendur voru á sama máli. Viðmælendur upplifðu uppsagnaferlið 

erfitt en nauðsynlegt og voru fegnir að geta ráðið fólkið inn aftur seinna í ferlinu þegar 

tækifæri gafst til þess.   

Viðmælendur voru einnig sammála um að nýting tækninnar hefði komið að 

sérstaklega góðum notum við að skapa sveigjanleika í samskiptum með rafrænni 

starfsemi og bregðast hratt við með aukinni upplýsingagjöf innan einstakra sviða sem og 

þvert á þau. Notkun fjarfundabúnaðar veitti þar starfsfólki tækifæri til að vinna heima 

fyrir og gegndi tölvudeild fyrirtækisins mikilvægu hlutverki í því sambandi við að flytja 

vinnuna heim til þess og aðstoða við uppsetningu á búnaði. Gunnar lýsir reynslu sinni af 

þessu á þann veg að:  

 

Fólk tók bara það sem það þurfti úr vinnunni og setti upp skjái og prentara og hvað 

það var sem það þurfti. En á sama tíma þá vorum við líka svona að reyna að 

lágmarka það að þurfa á einhverjum miklum búnaði að halda og prenturum og 

eitthvað svoleiðis og reyna að færa okkur alveg yfir í rafræna starfsemi. 

 

Millistjórnendur ólíkra deilda lögðu sig fram við að styðja við starfsfólk sitt í þessu 

breytingaferli og sýna gott fordæmi við að líta á innleiðingu nýrrar tækni sem tækifæri til 

að þróa með sér sveigjanleika í verkferlum fyrirtækisins til framtíðar og minnka 
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pappírsnotkun til muna. Meirihluti viðmælenda voru sammála um að ferlið hefði verið 

erfitt til að byrja með en aðlögun hefði gengið hratt og örugglega fyrir sig. Árni lýsir 

upplifun sinni og bendir á mikilvægi sveigjanleika í þessum aðstæðum: „...maður hefði 

ekki getað verið ósveigjanlegur þegar þetta byrjaði og bara svona verið inni í þessum 

svokallaða kassa... þá hefði það bara einhvern veginn ekki gengið upp.“ Þrátt fyrir þessar 

miklu breytingar gekk starfsfólki vel að læra á tæknina þar sem fjarfundabúnaðurinn sem 

notast var við var einfaldur og notendavænn. Þá töldu viðmælendur að þetta væri skref 

sem hefði þurft að taka fyrr eða síðar og að breytingin hafi verið mörgum til góðs þar sem 

starfsfólk hefði nú aukið aðgengi að gögnum hjá hvort öðru án þess að vera á sama stað. 

Lára kemst svo að orði í þessu samhengi: „...núna bara þurftum við að taka þetta skref og 

það var ekki eins erfitt og maður hélt að það myndi vera...“.  

Enn fremur varð breyting í viðhorfi til vinnu að heiman sem nú er fullkomlega 

viðurkennd og samþykkt innan fyrirtækisins og fólk hvatt til að nýta sér slíkt 

vinnufyrirkomulag. Viðmælendur voru á einu máli um að flestum starfsmönnum 

fyrirtækisins líki það vel að geta sinnt vinnunni að einhverju leyti heima fyrir og upplifi 

ekki lengur óöryggi við að taka stærra skref í átt að fjarvinnu þar sem þeir hafi nú öðlast 

reynslu af henni og upplifað á eigin skinni kosti hennar. Guðrún lýsir upplifun sinni á þessu 

á þann veg að: „...ég held að bara langflestir, ef ekki við öll, líki það orðið rosalega vel í 

dag að geta sinnt vinnunni heima fyrir“. 

Viðmælendur upplifðu einnig mikinn styrk í að hafa sveigjanlega áætlanagerð í 

aðlögun kostnaðarþátta í rekstri fyrirtækisins. Þar hafi beyond budgeting aðferðafræðin 

nýst einstaklega vel við að uppfæra áætlanir á auðveldan hátt og taka upplýstar og 

skilvirkar ákvarðanir út frá þeim. Gunnar lýsir ánægjulegri upplifun sinni af 

áætlanagerðinni og kostum hennar þannig að: „við höfum svona tileinkað okkur miklu 

meiri sveigjanleika og einfaldleika í þessari áætlanagerð og getum uppfært okkar áætlanir 

með mjög lítilli fyrirhöfn og með skömmum fyrirvara...“. Þá lýsir Guðrún upplifun sinni af 

þessu nánar að aðferðafræðin „hafi nýst okkur svakalega vel að hérna bara taka upplýstar 

og svona up-to-date ákvarðanir á þessum tíma“. 
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4.2 „Fara úr vörn í sókn“/Forysta og lausnamiðuð hugsun 

Viðmælendur voru á einu máli um að krísuástandið hefði opnað augu leiðtoga 

fyrirtækisins fyrir því hvernig mætti leita umbótahugmynda til að betrumbæta reksturinn. 

Þar var leitast við að forgangsraða verkefnum eftir mikilvægi og einblína á tækifæri í 

umhverfinu til stöðugra tekna. Umbótavinna fyrirtækisins endurspeglast í upplifun 

Guðrúnar að: „þessi staða er náttúrulega alltaf þannig að þegar eitthvað svona kemur upp 

á þá fer fólk bara í ákveðna naflaskoðun, sama hvort það er persónulega eða í, þú veist, 

vinnu og ég held að fyrirtækið hafi gert það ótrúlega vel.“  

Fyrirtækjasvið sneri úr vörn í sókn og stakk því að íslenskum fyrirtækjum að gefa 

starfsfólki sínu þakklætis- og jólagjafir í formi inneigna í verslunum fyrirtækisins. Var þar 

áhersla lögð á að skoða hvaða fyrirtæki væru að koma best út úr ástandinu og hefðu því 

möguleika á að gera eitthvað aukalega fyrir mannauð sinn. Lísa lýsir upplifun sinni af því 

hvernig reynt var að einblína á tækifæri með því að „skoða hvaða fyrirtæki eru að græða 

á COVID sem höfðu rými til að gera eitthvað“. Hún ræðir áfram hvernig þessi nálgun sé 

eitthvað sem mætti „klárlega nýta inn í næstu krísu, sem kemur vonandi ekki bráðum.“ 

Straumlínulögun ákveðinna verkferla fór fram og ólíkum spjallrásum mismunandi 

miðla voru gefin skýr hlutverk til að auka skilvirkni og gagnsæi í miðlun upplýsinga. 

Merkingardeild var lokað og verkefnum hennar útvistað. Fyrirtækjasviðið aðlagaði 

þjónustuferli sitt að ástandinu með það að markmiði að mæta kröfum viðskiptavina á 

hraðari og skilvirkari hátt þar sem allir meðlimir sviðsins gátu hjálpast að með ólík verkefni 

og átt greiðan aðgang að gögnum hvors annars. Fjölmargar umbótahugmyndir komu fram 

og hafa margar þeirra verið innleiddar nú þegar. Voru viðmælendur þar flestir sammála 

um að skilningur stjórnenda fyrirtækisins á kostnaði og skilvirkni í starfsháttum hafi aukist 

til muna. Anton lýsir reynslu sinni svo: „það verður allt skilvirkara hvernig við erum að 

vinna með markmiðin okkar, hvernig við erum að forgangsraða hlutum... ég held bara að 

skilvirkni í hvernig við vinnum bara sé búin að aukast sko.“ 

Markaðsdeild hófst strax handa við að framleiða nýtt efni sem stuðlaði að hreyfingu 

og útivist þar sem vörur fyrirtækisins voru settar í samhengi við lokun 

líkamsræktarstöðva. Markaðsefnið snerist fljótt um hvatningu fólks til hreyfingar. Í því 

sambandi var lögð áhersla á að aðstoða viðskiptavini að fá hugmyndir og leiðbeiningar að 

ólíkri útivist og hvaða vörur mætti nýta við hana. Markmið fyrirtækisins var þannig að 
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koma út úr ástandinu sem sterkara vörumerki, ef mögulegt væri. Voru viðmælendur 

sammála um að markaðsstarfið hefði reynst vel í að samþætta ímynd vörumerkisins í ytri 

markaðssetningu við innri markaðssetningu í menningu fyrirtækisins. Anton lýsir upplifun 

sinni af þessu nánar:  

 

þarna svolítið er þetta bara ástand sem allir eru að díla við og við bara svolítið 

svona hömruðum á að setja það í samhengi... við vissum að líkamsræktarstöðvar 

væru að loka, fólk heldur áfram að lifa sínu lífi og vill hreyfa sig. 

 

4.3 „Vera í stöðugu samtali við fólkið“/Upplýsingamiðlun og samskipti 

Viðmælendur upplifðu skilvirka miðlun upplýsinga og samskipti við starfsfólk sem 

forgangsatriði í stjórnun fyrirtækisins á krísutímum COVID-19. Bar þeim að tryggja stöðugt 

samtal við starfsfólk sitt til að lágmarka óvissu og styðja við þá sem upplifðu erfiðleika í 

ástandinu. Í ljósi aðstæðna voru netmiðlar og fjarfundabúnaður nýttir til fulls þar sem 

erfitt var fyrir fólk að hittast og ræða málin í eigin persónu. Tæknin varð lykilþáttur í 

flestöllum samskiptum á tímum COVID-19 og voru viðmælendur á einu máli um að án 

fjarfundabúnaðar hefði viðhald rekstursins og upplýsingagjöf reynst afar erfið 

viðureignar. Gunnar lýsir reynslu sinni á þann veg að fjarfundabúnaðurinn varð „algjört 

svona bara hjarta í okkar samskiptum og samskiptaleiðum“.  

Fram kom í máli allra viðmælenda að bæði upplýsingafundir forstjóra sem og 

stöðufundir ólíkra sviða fyrirtækisins hefðu reynst gríðarlega mikilvæg undirstaða í 

upplýsingagjöf fyrirtækisins og komið að góðum notum við að stilla saman deildir og taka 

saman upplýsingar um mikilvæg atriði sem svo var miðlað áfram til undirmanna hverrar 

deildar. Árni lýsir upplifun sinni af því hvernig fundirnir „...stilltu svolítið saman deildirnar 

alla vega hvað varðar svona stærri ákvarðanatökur og annað. Ég held að það hafi hjálpað 

mjög mikið.“ Millistjórnendurnir sáu svo um að miðla þeim upplýsingum sem og 

upplýsingum um þróun mála sem fram komu á fundunum áfram til sinna undirmanna. Þá 

voru viðmælendur sömuleiðis sammála um að persónuleg samskipti manna á milli og 

sérstakir tilfinningafundir einstakra sviða hefðu gegnt mikilvægu hlutverki í að byggja upp 

gagnvirkt traust innan sviðanna auk þess að átta sig á hvernig starfsfólkinu liði í raun og 
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hvaða áhrif ytri aðstæðurnar væru að hafa á það. Gunnar lýsir nánar upplifun sinni af 

fundunum: 

 

Við förum bara svona hringinn og eitt af öðru bara léttum aðeins á okkur og tölum 

bara um hvernig okkur líður, hvort það sé eitthvað sem er að valda okkur einhverju 

stressi eða gera okkur eitthvað smeyk eða leið... þetta er eitthvað sem maður 

kannski grípur ekkert endilega svona dags daglega í vinnunni og hvað þá ef menn 

eru að vinna heima hjá sér. Þá er ennþá erfiðara að lesa stemninguna og lesa í 

líðan starfsfólks. 

 

Viðmælendur upplifðu mikinn styrk í því að koma upp sérstöku krísuteymi til að auka 

stuðning við ólík rekstrarsvið í upplýsingamiðlun fyrirtækisins. Guðrún lýsir upplifun sinni 

á ávinningi þess að hafa sérstakt krísuteymi sem tókst „algjörlega að styðja við önnur svið 

varðandi upplýsingagjöf“. Millistjórnendurnir báru ábyrgð á samskiptum við sitt starfsfólk 

þar sem leitast var við að hafa allar nauðsynlegar upplýsingar uppi á borðinu. Upplifðu 

viðmælendur að þetta hefði nýst vel og hvatt til opinskás samtals innan hópsins um líðan 

viðkomandi hópmeðlima. Gunnar gerir í því samhengi grein fyrir upplifun sinni að það hafi 

verið „algjör lykill að átta sig á hvernig starfsfólki líður í raun og hvaða áhrif þetta er að 

hafa á þau“. Þá voru viðmælendur jafnframt sammála um að vel hefði gengið að einblína 

á litlu sigrana í rekstrinum og hafa trú á að allar hindranir myndu leysast. Anton lýsir þar 

upplifun sinni að „þessir sigrar eru alltaf svona miðaðir við hvað svörtustu spár gerðu ráð 

fyrir og þá var þróunin í rosalega jákvæða átt á mörgum sviðum.“  

Enn fremur upplifðu viðmælendur aukin samskipti í krísustjórnun fyrirtækisins ýta 

undir vellíðan starfsfólksins. Gerðar voru mánaðarlegar mannauðsmælingar á tímabilinu 

þar sem allt starfsfólk var hvatt til að svara krossaspurningum um rekstur fyrirtækisins og 

persónulega reynslu af starfi sínu. Í þeim gafst starfsfólki einnig kostur á að leggja fram 

spurningar eða umbótahugmyndir í lok könnunarinnar sem nýta mætti í framhaldinu. 

Kom þar í ljós að aukin upplýsingagjöf um þróun mála í ástandinu og önnur atriði tengd 

rekstrinum leiddi til betri niðurstaðna í mannauðsmælingunum. Anton lýsir sinni reynslu 

í þessu samhengi með orðunum: „fleiri upplýsingar, meiri samskipti, það líður öllum 

betur“.   
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Þá upplifðu viðmælendur straumlínulögun ferla í upplýsingamiðlun og skilgreiningu á 

hlutverkum ólíkra spjallrása, hafa reynst gífurlega mikilvæg í stjórnun fyrirtækisins við að 

auka skilvirkni í rekstri og gagnsæi í miðlun upplýsinga til að lágmarka óvissu starfsfólksins. 

Guðrún lýsir upplifun sinni í því samhengi að: „þegar fólk er ekki að hittast að þá einhvern 

veginn verður þetta allt í einhverjum einum hrærigraut og mikið af upplýsingum sem eru 

að fara á milli.“  

 

4.4 „Hafa valdið eins dreift og hægt er“/Ákvörðunartaka og valddreifing 

Viðmælendur upplifðu allir að innan fyrirtækisins ríkti afar flatt skipulag og að mikil 

valddreifing væri í ákvörðunartöku þar sem áhersla væri lögð á að nálgast mál á 

jafningjagrundvelli og álita væri leitað bæði að ofan og neðan í valdaskipulaginu. Þá voru 

viðmælendur jafnframt á einu máli um að það væri mikils virði að fyrirtækið hefði vel 

skilgreinda framtíðarsýn og skýra stefnu hvað varðar sameiginleg langtímamarkmið. 

Anton lýsir upplifun sinni varðandi þetta að: 

 

...þegar það kemur áfall eða eitthvað að þú sért ekki bara að synda í einhverja 

hringi sko. Þú veist alveg ennþá hvert þú stefnir en, þú veist, leiðin þangað hún 

kannski breytist örlítið, þú þarft að taka einhverjar beygjur á leiðinni en þú ert 

samt alltaf að fara í sömu átt... Og þegar þú ert með þetta allt skilgreint að þá 

verður ákvörðunartakan og í rauninni valdið sem allir hafa í mismunandi deildum... 

það er svo miklu auðveldara að fara með það sko og taka ákvarðanirnar með 

skilvirkum hætti. 

 

Sömuleiðis töldu viðmælendur að mikið virði fælist í að hafa dreifingu á valdi í 

ákvörðunartöku þar sem starfsfólk væri hvatt til að koma með hugmyndir um útfærslur á 

stærri ákvörðunum og vera óhrætt við að segja skoðanir sínar. Þetta hefði enn fremur ýtt 

undir að starfsfólkið tileinkaði sér þær ákvarðanir sem teknar voru. Guðrún lýsir í þessu 

ljósi upplifun sinni af mikilvægi þess að hafa hóp sem er tilbúinn að segja skoðanir sínar 

og að allir þurfi „að vera með í ákvörðuninni til þess að fólk tileinki sér það og, þú veist, 
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sjái breytingar til hins betra... það er ekki einhver einn sem situr á einhverjum stól og tekur 

ákvarðanir fyrir aðra.“  

Viðmælendur voru sammála um að við erfiða ákvörðunartöku stjórnenda um 

forgangsatriði í rekstrinum hefði ríkt mikil óvissa um framhaldið þar sem tími var naumur 

og ómögulegt var að segja til um hvort forsendur myndu standast næstu mánuði. Því hefði 

þurft að taka skjótar ákvarðanir til að viðhalda fjárhagslegu heilbrigði fyrirtækisins og 

lágmarka óvissu starfsfólksins um framhaldið. Gunnar lýsir í þessu samhengi upplifun sinni 

af því hvernig ákvörðunin um hlutabótaleiðina „auðveldaði okkur mjög að komast svona 

klakklaust í gegnum þetta og skapaði mikla ró og varð til þess að við gripum ekki til 

róttækari hagræðingaraðgerða.“ 

Í smærri ákvörðunum sem snertu daglegan rekstur fyrirtækisins og við útfærslur á 

stærri ákvörðunum var valddreifingu beitt þar sem fram fór opið samtal um þá möguleika 

sem lágu fyrir. Upplifðu viðmælendur að þar ríkti öruggt og traust umhverfi þar sem allir, 

bæði millistjórnendur, undirmenn þeirra, verslunarstjórar og fulltrúar mannauðsdeildar, 

gátu komið sínu á framfæri og sagt hvað þeim fyndist í umræðunni um bestu mögulegu 

lausn hverju sinni. Lísa lýsir hér upplifun sinni af því hvernig leitast var við:  

 

að hafa valdið eins dreift og hægt er þannig að allir upplifi alla vega að þeir geti 

bara tekið ákvarðanir bara sjálfir... þó að ég svona að lokum beri ábyrgð á sviðinu 

mínu að þá hefur hver og einn alveg töluvert input um útfærslu á ákvörðunum. 

 

Stöðufundir ólíkra deilda voru að miklu leyti nýttir í slíkar umræður þar sem rætt var um 

framgang einstakra verkefna og hvernig skyldi útfæra breytingar í rekstri út frá stórum 

ákvörðunum sem teknar höfðu verið. Flestir viðmælendur voru sammála um að þar hefði 

mikill sveigjanleiki verið um útfærslur og fór það eftir sérþekkingu hvers og eins hverjir 

voru innvinklaðir við ákvörðunartöku í einstökum málum. Höfðu starfsmenn ólíkra deilda 

þá almennt heimild til að taka sjálfstæðar ákvarðanir varðandi verkefni á sínu sérsviði þar 

sem ákvarðanir voru mestmegnis bornar undir yfirmenn til stuðnings og samþykkis frekar 

en að verið væri að spyrja um leyfi. Anton lýsir upplifun sinni í þessu samhengi á þann 

veg: „við vorum frekar sveigjanleg og gátum hreyft okkur hratt sko af því það þurfti ekkert 

að vera að bíða eftir svari annars staðar frá.“ 



37 

Meirihluti viðmælenda upplifði mikla óvissu og skort á félagslegum þætti við 

ákvörðunartöku á tímabilinu vegna samkomutakmarkana. Þar reyndist þeim erfitt að vita 

fyrir víst hvort ákvarðanirnar væru réttar þar sem allir voru að takast á við slíka óvissutíma 

í fyrsta sinn. Þó var reynt að ráðast í verkefnin og einblína á tækifæri í umhverfinu með 

stefnu fyrirtækisins og markmið að leiðarljósi. Guðrún upplifði mikinn styrk í að hafa 

stóran hóp að taka ákvarðanirnar og hugsa hverja ákvörðun út frá bæði þjónustunni við 

viðskiptavini en sömuleiðis starfsfólki fyrirtækisins. Lýsir hún upplifun sinni í þessu ljósi 

þannig að: „um leið og við vorum að uppfylla þessa tvo þætti... að styðja við báða aðila 

að þá fannst mér bara ákvörðunin vera nokkuð skýr og góð.“ Var hér enn fremur lögð 

áhersla á að vera óhrædd við að prófa ólíka hluti, sjá ávinninginn af þeim ákvörðunum 

sem teknar voru og bregðast við ef eitthvað gekk ekki eins og til var ætlast. 

Þá lýsir Anton nánar upplifun sinni um það óöryggi sem myndaðist varðandi viðbrögð 

við aðstæðum sem enginn þekkti. Hann upplifir að erfitt hafi verið að vera ekki á sama 

stað í að leiða saman fólk úr mismunandi deildum til að ræða mikilvæg rekstrarmál með 

notkun fjarfundabúnaðar og segir í því samhengi að: „Það er auðveldara þegar þú ert með 

fólk nær þér en þegar þetta kemur, þú veist, inn á svona þverfagleg (svið) og svona þvert 

á deildir þá getur verið oft erfitt að hóa fólki saman í þessum aðstæðum þegar allir eru úti 

um allt... Þú ert kominn með nokkra skjái á milli og svona smá distance sko.“ Vegna 

þessarar fjarlægðar upplifði hluti viðmælenda að fjarskipti hefðu orðið beinskeyttari 

vegna skorts á mannlegum samskiptaþætti og ákvörðunartaka hefði stundum tekið lengri 

tíma en ella. 

 

4.5 „Við erum öll í þessu saman“/Fyrirtækjamenning – Samheldni og 
samvinna 

Það kom fram hjá öllum viðmælendum að samheldni og samvinna ólíkra anga 

fyrirtækisins hefði gegnt lykilhlutverki í velgengni rekstursins á óvissutímum COVID-19. 

Vel gekk að þétta hópinn með skilvirkum samskiptum, jákvæðri hvatningu og góðri 

upplýsingamiðlun. Starfsfólk var þakklátt fyrir skýra upplýsingagjöf og viljugt að leggja 

meira á sig en almennt var krafist af því með jákvæðni og þrautseigju í forgrunni.  Segir 

Lísa í því samhengi að allt starfsfólkið hafi verið til reiðu búið að „leggja sitt af mörkum til 
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þess að hjálpa til og það er náttúrulega bara ómetanlegt... að hjálpa og gera sitt, leggja 

meira á sig en var krafist af því.“  

Mikil samstaða ríkti þvert á deildirnar og upplifðu flestir viðmælendur að samskipti 

og samheldni hefðu bara aukist frá upphafi faraldursins. Þrátt fyrir streitu, doða og 

vonleysi starfsfólksins vegna samkomutakmarkana og annarra áhrifa faraldursins voru 

allir mjög samstíga og upplifðu viðmælendurnir viðbrögð undirmanna sinna við 

breytingum einkennast af auðmýkt og skilningi. Árni lýsir í þessu samhengi upplifun sinni 

á þann veg að „það voru allir bara svona mjög samstíga og góð samskipti milli stjórnenda.“ 

Guðrún bætir þá við að „samheldnin var bara búin að aukast ef eitthvað er og... mér 

fannst fólk sýna, þú veist, meiri skilning.“  

Voru viðmælendur enn fremur sammála um að fundir með samstarfsfyrirtækjum á 

borð við Greenfit, Heilsuvernd og Flow hefðu reynst vel við að ýta undir jákvætt viðmót 

og skilvirk samskipti manna á milli um persónulega líðan. Sömuleiðis sinntu hinir ýmsu 

félagslegu og rafrænu viðburðir lykilhlutverki við að auka samstöðu deilda og viðhalda 

léttleika í samskiptum milli þeirra. Árni lýsir í þessu samhengi upplifun sinni á mikilvægi 

þess að „fara aðeins dýpra í líka bara hvernig þú sem manneskja ert að takast á við þetta, 

bæði í vinnu og utan vinnu, af því það hefur líka gífurleg áhrif á náttúrulega hvernig þér 

líður í vinnunni.“  

Jafnframt voru viðmælendur sammála um að jákvæðir hvatar í jólavertíðinni hefðu 

sömuleiðis nýst mjög vel við að hámarka samheldni teymisins og þrautseigju til að ná 

sameiginlegum markmiðum fyrirtækisins. Millistjórnendurnir voru á einu máli um að 

innan fyrirtækisins ríkti sterk fyrirtækjamenning þar sem áhersla væri lögð á mikilvægi 

heildarinnar þar sem enginn einn starfsmaður væri mikilvægari en annar. Þá væri mikið 

lagt upp úr því að halda utan um og styðja við starfsfólkið og lýsir Anton upplifun sinni í 

því samhengi þannig að „ef mannauðurinn er ekki fit og tilbúinn að aðlagast og hlaupa að 

þá skiptir í rauninni sterkt vörumerki litlu sko.“  

Helstu niðurstöður rannsóknar hafa hér verið upptaldar. Í næsta kafla verða þær 

ræddar nánar og mátuð við fræðin. 
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5 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að veita innsýn í upplifun sex millistjórnenda á 

stjórnarháttum fyrirtækis í einkageiranum á tímum COVID-19 heimsfaraldursins með 

sérstöku tilliti til forystuhæfileika, samskipta, upplýsingamiðlunar, ákvörðunartöku og 

fyrirtækjamenningar og hvernig þeim hafi verið beitt við rekstur fyrirtækisins. Í þessum 

kafla er ljósi varpað á þau þemu sem birtust í niðurstöðum rannsóknarinnar og þau mátuð 

við fyrri rannsóknir sem gerð var grein fyrir í fræðikafla. 

 

5.1 Aðlögun og sveigjanleiki 

Viðmælendur voru sammála um að óvissuástandið sem fylgt hefur COVID-19 faraldrinum 

hafi leitt til óöryggis og streitu meðal starfsfólks þar sem „maður mætti í vinnuna og vissi 

ekki hvað maður var að fara að gera þann daginn“, samanber reynslu Árna. Þetta styður 

niðurstöðu Boin (2005) um að krísuástand geti skapað mikið ójafnvægi í rekstri fyrirtækja 

og sömuleiðis leitt til mikillar streitu starfsmanna. 

Þá kom einnig í ljós að viðmælendur töldu lykilatriði í krísustjórnun fyrirtækisins að 

vera vel upplýstir um  þróun krísunnar hverju sinni með hliðsjón af tilmælum stjórnvalda. 

Þetta er í samræmi við niðurstöður Boin o.fl. (2019) varðandi að skilvirk samskipti sem og 

túlkun upplýsinga og miðlun þeirra innan fyrirtækja geti skipt lykilmáli í árangri fyrirtækja 

á krísutímum.  

Viðmælendur upplifðu að í upphafi faraldursins hefði mikil áhersla hefði verið lögð á 

að auka framleiðni starfsfólks og hafa rétt mannað í búðum með tilliti til 

sóttvarnartakmarkana. Þar hafi verið gripið til fárra uppsagna til að lágmarka 

launakostnað en flestum starfsmönnum sem sagt var upp hafi boðist starfið aftur seinna 

þegar tækifæri gafst. Þetta styður niðurstöður Adkins o.fl. (2001) og Naudé (2012) um að 

fyrirtæki bregðist gjarnan við óvissuástandi í kjölfar krísu með auknum fjölda uppsagna til 

að lágmarka kostnað. Sömuleiðis leitist fyrirtæki gjarnan við að auka framleiðni með því 

að viðhalda sínu hæfasta starfsfólki sem talið er búa yfir nauðsynlegri hæfni, reynslu og 

vitneskju sem nýst geti í baráttunni við krísuna. 



40 

Þá töldu allir viðmælendur að nýting tækninnar hafi komið að afar góðum notum við 

að skapa sveigjanleika í samskiptum og bregðast hratt við breyttum aðstæðum með 

aukinni upplýsingagjöf. Þar sinntu millistjórnendurnir mikilvægu leiðtogahlutverki við að 

styðja við starfsfólkið í breytingarferlinu og sýna gott fordæmi við innleiðingu 

tækninýjunga. Þetta samrýmist niðurstöðum Dirani (2020) um leiðtogahlutverk á 

krísutímum hvað varðar ábyrgð leiðtoga við að túlka og innleiða nýjustu áherslur 

fyrirtækisins vegna breyttra aðstæðna af völdum krísu svo að allt starfsfólk skilji til hvers 

er ætlast af þeim. Sömuleiðis skuli leiðtogi bera ábyrgð á að móta og þróa áætlun um 

innleiðingu tækninýjunga innan fyrirtækis til að geta betur mætt óskum viðskiptavina og 

bætt innri samskipti starfsfólks. 

Rík áhersla var lögð á að aðlaga ýmsa kostnaðarþætti í rekstri fyrirtækisins til að 

bregðast við tekjufalli og tryggja að fyrirtækið stæði óvissuástandið af sér. Voru 

viðmælendur þar sammála um að sveigjanleiki í fjárhagsáætlanagerð með notkun beyond 

budgeting aðferðafræðinnar hafi komið að góðum notum. Þetta er í samræmi við 

rannsóknir Dirani o.fl. (2020) og Bligh o.fl. (2004) en niðurstöður þeirra leiddu í ljós að 

skipulagsheildir leiti leiða til að lágmarka kostnað eins og þær mögulega geta til að tryggja 

að fyrirtækið lifi af krísuna. 

 

5.2 Forysta og lausnamiðuð hugsun 

Viðmælendur voru sammála um að lagt hafi verið upp úr því að forgangsraða verkefnum 

eftir mikilvægi þar sem leiðtogar voru hvattir til að einblína á tækifæri í umhverfinu til að 

afla stöðugra tekna. Upplifun þeirra endurspeglar jafnframt að krísuástand COVID-19 

faraldursins hafi ýtt undir sjálfskoðun fyrirtækisins við að bæta skilvirkni og líta inn á við í 

leit að tækifærum til umbóta. Þetta styður við niðurstöður Dirani o.fl. (2020) þar sem fram 

kemur að þrátt fyrir þær miklu áskoranir sem krísur hafi í för með sér geti þær sömuleiðis 

hvatt markmiðadrifna og stefnumótandi leiðtoga til að einblína á tækifæri, sigrast á 

hindrunum krísunnar og ná samkeppnisforskoti. 

Viðmælendur töldu jafnframt að straumlínulögun verkferla og aukin skilvirkni í 

upplýsingamiðlun með skýrum hlutverkum ólíkra spjallrása hafi reynst vel við að auka 

skilvirkni í rekstrinum og gagnsæi í miðlun upplýsinga til að lágmarka óvissu starfsfólksins. 

Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna Dirani o.fl. (2020) og Penrose (2000) þar 
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sem ljósi var varpað á mikilvægi þess að upplýsingum sé miðlað á viðeigandi hátt með 

réttri notkun boðleiða þegar krísa steðjar að.  

Þá voru viðmælendur sömuleiðis á einu máli um að markaðsstarf fyrirtækisins á 

krísutímum COVID-19 hefði komið að góðum notum við að samþætta ímynd 

vörumerkisins í ytri markaðssetningu við innri markaðssetningu í menningu fyrirtækisins. 

Styður þetta við niðurstöður Soñmez (1999) sem benda á lykilhlutverk markaðsstarfs við 

að miðla skýrum skilaboðum til ytri hagsmunaaðila sem og að hafa vel mótaða stefnu sem 

rímar við ímynd og innri samskipti fyrirtækisins.  

 

5.3 Upplýsingamiðlun og samskipti 

Viðmælendur voru á einu máli um að vel hefði tekist til við að viðhalda góðum 

samskiptum og auka upplýsingagjöf innan ólíkra sviða sem og þvert á deildir fyrirtækisins. 

Voru þar upplýsingafundir forstjórans og stöðufundir einstakra sviða mikilvæg undirstaða 

til að halda starfsfólki upplýstu um stöðu fyrirtækisins, stilla saman strengi hjá ólíkum 

deildum og tryggja stuðning starfsfólks hvert við annað. Samrýmast þessar niðurstöður 

rannsóknum Dirani o.fl. (2020) um hlutverk leiðtogans við að nýta frumlegar 

samskiptaleiðir til að styðja við starfsfólkið og aðstoða það við að fá réttar og sem nýjastar 

upplýsingar hverju sinni varðandi rekstur fyrirtækisins til að lágmarka óvissu og streitu 

starfsmanna. 

Viðmælendur upplifðu enn fremur mikinn styrk í skilvirkri upplýsingagjöf með stofnun 

krísuteymis þar sem miðlun upplýsinga og samskipti við starfsfólk var álitið forgangsatriði 

í krísustjórnun fyrirtækisins. Þá var mikil áhersla lögð á að tryggja stöðugt samtal við 

starfsfólkið og styðja við þá sem upplifðu erfiðleika í krísuástandinu. Þetta styður 

niðurstöður Ritchie (2004) og Johansen o.fl. (2012) þess efnis að óskilvirk samskipti geti 

skapað mikla óvissu og glundroða í viðbrögðum starfsfólks við krísu. Þá geti stofnun 

krísuteyma komið að góðum notum við að halda utan um upplýsingar við framgang 

krísunnar og dregið umtalsvert úr óvissu starfsfólksins. 

Viðmælendur voru sammála um að millistjórnendur hefðu sinntu mikilvægu 

ábyrgðarhlutverki gagnvart undirmönnum sínum þar sem leitast var við að hafa allar 

nauðsynlegar upplýsingar uppi á borðinu með reglulegum stöðufundum auk þess að 

hvetja til opinskás samtals innan hópsins. Sumar deildir nýttu sér jafnframt sérstaka 
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tilfinningafundi til að ræða persónulega líðan starfsmanna og veita viðeigandi stuðning. 

Viðmælendur voru þá sammála um að vel hefði gengið að einblína á litlu sigrana í 

rekstrinum og hafa trú á að allar hindranir myndu leysast. Þetta er í takt við niðurstöður 

Dirani o.fl. (2020) um hlutverk leiðtogans til að stuðla að staðlyndi og vellíðan 

starfsfólksins með því að veita stuðning vegna hvers kyns persónulegs vanda, leiðbeina 

starfsfólki sínu á óvissutímum sem og að fagna áföngum einstakra starfsmanna og hópsins 

alls. 

Athygli vekur að viðmælendur upplifðu að aukin samskipti í krísustjórnun 

fyrirtækisins ýttu undir vellíðan starfsfólksins. Studdu mánaðarlegar mannauðsmælingar 

við þessa reynslu millistjórnendanna þar sem í ljós kom að fleiri uppfærslur á ástandinu 

og aukin upplýsingagjöf leiddu til betri niðurstaðna varðandi líðan starfsfólks. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður Kezar og Holcombe (2017) og Spagnoli o.fl. (2020) sem lýstu 

mikilvægi þess fyrir skipulagsheildir að nýta sér vöktunartól til að auka endurgjöf og 

fylgjast með áhættu á ofkeyrslu og kulnun starfsfólks þar sem streita og kvíði geti haft 

mjög hættulegar afleiðingar í för með sér, bæði fyrir einstaka starfsmenn og árangur 

fyrirtækisins í heild sinni. 

 

5.4 Valddreifing, samheldni og samvinna 

Viðmælendur voru á einu máli um að innan fyrirtækisins ríkti flatt skipulag og að mikil 

valddreifing væri við ákvörðunartöku sem snerti daglegan rekstur fyrirtækisins og 

útfærslur á stærri ákvörðunum. Þá væri starfsfólk hvatt til að koma með hugmyndir að 

útfærslum á ólíkum rekstrartengdum atriðum á stöðufundum sviðanna og vera óhrætt 

við að segja skoðanir sínar. Þetta styður við niðurstöður Gorge (2006), Mitroff (2004) og 

Penrose (2000) þar sem fjallað er um valddreifingu sem lykilatriði í ákvörðunartöku við 

krísustjórnun þar sem allir starfsmenn þurfa að koma að viðbrögðum gegn ástandinu og 

hafa tækifæri til að koma að ákvörðuninni og tileinka sér hana. Þá þurfi ólíkar deildir 

sömuleiðis að hafa aðgengi að mikilvægum upplýsingum til að geta tekið skilvirkar 

ákvarðanir og brugðist við aðstæðum á áhrifaríkan hátt. 

Þá upplifðu viðmælendur mikinn styrk í sveigjanleika fyrirtækisins varðandi 

ákvörðunartöku og getu þess til að aðlagast hratt að nýjum aðstæðum. Á stöðufundum 

ólíkra deilda var rætt um framgang verkefna og hvernig skyldi útfæra breytingar í rekstri 
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út frá stórum ákvörðunum sem teknar höfðu verið. Mikill sveigjanleiki var um útfærslur 

og höfðu starfsmenn deildanna heimild til að taka sjálfstæðar ákvarðanir varðandi 

verkefni á sínu sérsviði. Sömuleiðis voru viðmælendur einhuga um að samheldni og 

samvinna ólíkra sviða hefði gegnt lykilhlutverki í krísustjórnuninni þar sem starfsfólk var 

viljugt til að leggja meira á sig en almennt var krafist af því. Þessar áherslur í menningu 

fyrirtækis varðandi sveigjanleika, samheldni og samvinnu á krísutímum styðja við 

niðurstöður Raney (2014) og Gruber o.fl. (2015) sem benda á mikilvægi þess fyrir fyrirtæki 

að þróa með sér nauðsynlegar grunnstoðir í fyrirtækjamenningu til að skapa heilbrigð 

samskipti þvert á ólík svið, gagnvirka ákvörðunartöku og marksækna stefnumótun í 

sveigjanlegu vinnuumhverfi sem er fljótt að bregðast við áskorunum og stuðlar að vexti 

fyrirtækisins alls. 

Jafnframt voru viðmælendur sammála um að mikið virði fælist í því að fyrirtækið væri 

með vel skilgreinda framtíðarsýn og skýra stefnu hvað varðar sameiginleg 

langtímamarkmið. Þetta styður við niðurstöður Ritchie (2004), Billings, Millburn og 

Schaalman (1980) og Quarantelli (1988) um að vel skilgreind framtíðarmarkmið fyrirtækis 

og skilvirk stefnumótun geti reynst mikill styrkur á krísutímum. 

Ákvarðanir sem vörðuðu rekstur fyrirtækisins í heild sinni voru teknar af æðstu 

stjórnendum og miðlað niður stigann með það að leiðarljósi að þær myndu styrkja 

fyrirtækið til lengri tíma og tryggja að reksturinn stæði allar hindranir af sér. Viðmælendur 

töldu allir að í ákvörðunum sem þessum hefði þurft að taka skjótar ákvarðanir til að 

tryggja áframhaldandi rekstur og lágmarka óvissu starfsfólksins. Þetta er í samræmi við 

rannsóknir Kezar og Holcombe (2017) þar sem greint er frá hlutverki stjórnenda við að 

taka snöggar og skilvirkar ákvarðanir varðandi forgangsatriði í rekstrinum. Sömuleiðis 

styður þetta við niðurstöður Dirani o.fl. (2020) um hlutverk leiðtogans við að viðhalda 

fjárhagslegu heilbrigði fyrirtækisins þar sem fjárhagsleg streita getur valdið kvíða hjá 

starfsfólki sem leiðir til minni afkasta í rekstri fyrirtækisins ef ekkert er að gert. 

Þá upplifðu viðmælendur að fundir ólíkra samstarfsfyrirtækja X-fyrirtækis hefðu  

spilað mikilvægt hlutverk við að halda utan um og styðja við starfsfólkið, viðhalda jákvæðu 

viðmóti og auka skilvirkni í samskiptum milli starfsfólks þar sem hvatt var til þess að fólk 

setti eigin heilsu í fyrsta sæti. Sömuleiðis skiptu hinir ýmsu félagslegu og rafrænu viðburðir 

miklu máli við að auka samstöðu deilda og viðhalda léttleika í samskiptum milli þeirra. 
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Voru viðmælendur sammála um að jákvæðir hvatar í jólavertíðinni hefðu jafnframt nýst 

einkar vel í að hámarka samheldni teymisins og þrautseigju til að ná sameiginlegum 

markmiðum fyrirtækisins. Þetta styður við rannsóknir Dirani o.fl. (2020) og Bligh o.fl. 

(2004) þar sem ljósi er varpað á mikilvægi þess að leiðtogar útvegi allan þann stuðning, 

sálfræðiaðstoð, jákvæða hvatningu og þakklæti sem fyrirtækið getur veitt starfsfólki sínu 

þar sem skilvirk samskipti og upplýsingagjöf geti haft mikið að segja um viðbrögð 

starfsfólks við krísunni. 

 

5.5 Samantekt 

Að teknu tilliti til þeirra þema sem birtust í upplifun viðmælenda, reyndust ólíkir þættir í 

stjórnarháttum fyrirtækisins hafa skipt sköpum í rekstri X-fyrirtækis á tímum COVID-19 og 

þeim hindrunum sem faraldrinum fylgdu. Má þar helst nefna samspil aðlögunar og 

sveigjanleika í viðbrögðum við óvissu, skýrrar stefnumótunar og langtímamarkmiða, 

áhrifaríkrar forystu og lausnamiðaðrar hugsunar, skilvirkra samskipta og upplýsingagjafar, 

valddreifingar í ákvörðunartöku og öflugrar fyrirtækjamenningar með sérstakri áherslu á 

samheldni og samvinnu ólíkra deilda. Niðurstöður benda því til þess að umræddir þættir 

spili lykilhlutverk í árangursríkri krísustjórnun fyrirtækja.  

Út frá smæð rannsóknarinnar er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður hennar en þó 

telur höfundur þær gefa vísbendingu um að nýting þeirra verkfæra sem hér eru upptalin 

og tenging þeirra innbyrðis við starfsemi viðkomandi fyrirtækis geti reynst öflug vopn í 

höndum stjórnenda við krísustjórnun fyrirtækja og aukið líkur á lífvænleika þeirra til 

framtíðar við slíkar aðstæður. Þrátt fyrir að rannsóknin sé einungis byggð á sex viðtölum 

við millistjórnendur X-fyrirtækis gefur upplifun þeirra góða innsýn í hvernig nýta megi 

öfluga stjórnarhætti í viðbrögðum við erfiðar krísur til að sem minnstur skaði hljótist af 

þeim. Hafa ber í huga huglægt mat rannsakanda á þeim svörum sem kynnt eru sem og að 

upptalning fyrrnefndra þátta í árangursríkri krísustjórnun er ekki tæmandi talin þar sem 

önnur atriði eins og undirbúningur og áætlanagerð fyrir upphaf krísu og stuðningur við 

fyrri reynslu annarra fyrirtækja og samfélaga geta jafnframt komið að góðum notum.  

Líkt og kom fram í inngangi er skortur á krísustjórnun fyrirtækja á Íslandi og þá 

sérstaklega þar sem tekin eru fyrir einkarekin fyrirtæki í stað opinberra stofnana. Er 

þessari rannsókn ætlað að vera framlag til samfélagsins á því fræðasviði og þá ekki síður 
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í því ljósi að yfirstandandi COVID-19 faraldur verði að teljast til óhefðbundinnar krísu þar 

sem ekki var hægt að fyrirbyggja eða undirbúa ákveðna krísustjórnunarferla til að 

bregðast við áhrifum hennar fyrirfram, ólíkt því sem almennt gildir um krísur. Þá hvetur 

rannsakandi til frekari rannsókna á sviði krísustjórnunar hér á landi þar sem mætti sem 

dæmi skoða nánar þá árangursþætti sem tilgreindir eru í þessari rannsókn með því að 

taka fyrir og bera saman fleiri en eitt íslenskt fyrirtæki í einkageiranum.  
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Lokaorð 

 

Markmið rannsóknarinnar var að veita innsýn í upplifun sex millistjórnenda á 

stjórnarháttum fyrirtækis í íslenska einkageiranum á tímum COVID-19 heimsfaraldursins 

með sérstöku tilliti til forystuhæfileika, samskipta, upplýsingamiðlunar, ákvörðunartöku 

og fyrirtækjamenningar. Rannsakanda þótti sérstaklega áhugavert hversu mikið var lagt 

upp úr því af hálfu stjórnenda að huga að mannauðnum, bæði til að efla samheldni 

liðsheildarinnar en einnig til að grípa þá sem áttu erfitt í krefjandi aðstæðum faraldursins. 

Þó þótti rannsakanda standa upp úr sú mikla áhersla sem lögð var á jákvætt hugarfar með 

því að einblína á tækifærin í umhverfinu fremur en erfiðleikana sem steðjuðu að 

fyrirtækinu. Fram kom í viðtali við einn viðmælanda í rannsókninni að á skrifstofunni hefði 

oft verið gantast með fræg orð Winstons Churchill sem komst eitt sinn svo að orði: „Never 

let a good crisis go to waste“. Að mati rannsakanda má e.t.v. segja að í þeirri speki 

kristallist það viðhorf sem hafi átt lykilþátt í velgengni fyrirtækisins í viðureign þess við 

þær áskoranir sem það stóð frammi fyrir vegna COVID-19 faraldursins. Með slíkt viðhorf 

að leiðarljósi hafi fyrirtækinu tekist að snúa mótlæti í meðbyr og styrkja stöðu 

vörumerkisins og fyrirtækisins enn frekar frá því sem var fyrir tilkomu kórónuveirunnar.  

Þar hafi samheldni og samvinna þvert á teymin, þrautseigja, áræðni og skilvirkir 

krísustjórnunarhættir átt ríkan þátt í góðum árangri. Ætla má að sú reynsla sem fyrirtækið 

hefur öðlast í viðbrögðum við faraldrinum muni reynast því dýrmætt veganesti inn í 

framtíðina og nýtast um ókomna tíð í viðureign við nýjar og einstakar krísur sem upp 

kunna að koma. 
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Viðauki 1 – Viðtalsrammi 

 

Spurningar til millistjórnenda X-fyrirtækis um stjórnun á óvissutímum COVID-19. 
Spurningarnar eru hannaðar af rannsakanda undir leiðsögn Dr. Erlu Sólveigar 
Kristjánsdóttur, prófessors. 

 

• Kyn 
• Aldur 
• Menntun 
• Starfsaldur í núverandi starfi 
 

Almennar spurningar 

  

1. Við hvað starfar þú hjá fyrirtækinu? 
2. Hvert er þitt ábyrgðarsvið? 
3. Hvað tilheyra margir starfsmenn þínu sviði? 
 

Upplifun á krísustjórnun í breyttu rekstrarumhverfi (tengt COVID-19) 

 

 
1. Hvað var erfiðast við reksturinn á þínu sviði á tímum COVID-19? 

 

• Hverjar voru helstu breytingar sem þið gerðuð á rekstri á þínu sviði? 
 

2. Hvað var auðveldast við reksturinn á þínu sviði á tímum COVID-19? 

 

3. Hvernig nýttust þær áætlanir/ferlar sem þið höfðuð úr fyrri krísum til að aðlaga 
reksturinn?  

• Geturðu sagt mér betur frá því hvað fólst í þessum áætlunum/ferlum? 
 

4. Hvað gerðuð þið til að aðlaga reksturinn á þínu sviði? 

• Hvaða þættir voru nýttir í þetta (t.d. stjórnunarferlar)? 

Upplifun á forystuhæfileikum og leiðtogahæfni í breyttu rekstrarumhverfi (tengt 
COVID-19) 

 

5. Hvernig upplifðir þú viðbrögð starfsfólksins við breyttum áherslum og reglum? 

 

6. Getur þú lýst því hvað var gert til að styðja starfsfólkið og hlúa að því á þessu tímabili? 
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7. Hvernig og á hvaða hátt nýttist tæknin til að auðvelda samskipti við starfsfólkið? 

 

Upplifun á ákvörðunartöku í breyttu rekstrarumhverfi (tengt COVID-19) 

 

8. Hvernig voru ákvarðanir teknar með tilliti til valddreifingar? 

• Geturðu gefið mér dæmi um hvernig þetta var gert?  
 

9. Hvernig var ákvörðunartöku beitt þegar sviðið stóð frammi fyrir óstöðluðum 
ákvörðunum? 

• Lágu fyrir einhverjir ferlar sem hægt var að notast við? 
 

10. Hvað var erfiðast við ákvörðunartöku á þínu sviði á tímum COVID-19? 

 

Upplifun á fyrirtækjamenningu, upplýsingamiðlun og samskiptum í breyttu 
rekstrarumhverfi (tengt COVID-19) 

 

11. Hvernig upplifðir þú samheldni og samvinnu ólíkra deilda? 

• Hvað var gert til að styrkja þessa þætti? 
 

12. Hvernig var innri samskiptum háttað á þínu sviði á tímum COVID-19?  

• Hvernig var starfsfólki á þínu sviði gefinn kostur á að koma hugmyndum sínum og 
spurningum á framfæri? 

 

13. Hvernig var ytri samskiptum háttað á þínu sviði á tímum COVID-19? 

• Hvernig var nýjustu upplýsingum um áhrif faraldursins miðlað innan þíns sviðs? 
 

Lærdómur af rekstrinum á tímum COVID-19 

 

14. Hvernig upplifir þú þær breytingar sem hafa orðið á þínu sviði í rekstri fyrirtækisins í 
kjölfar faraldursins? 

• Geturðu gefið mér dæmi? 
 

15. Hvaða lærdóm dregur þú af þessari reynslu? 

 

16. Hvað gekk vel og hvað gekk illa í aðlögun þíns sviðs að breyttu rekstrarumhverfi? 

• Getur þú lýst því hvernig þér finnst ykkur hafa almennt gengið í gegnum þetta 
tímabil? 
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Lok viðtals 

 

Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin?  

Viðtalinu lokið. 

Kærar þakkir fyrir. 
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Viðauki 2 - Kynningarbréf 

 

Sæl/l, 

 

Ég heiti Bjarki Sigurðarson og er nemandi á 3. ári við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.  

 

Ég er að vinna að BS-rannsóknarverkefni mínu um stjórnun á óvissutímum COVID-19. Leitast 

verður við að skoða upplifun millistjórnenda á aðlögun að breyttu rekstrarumhverfi. Markmið 

rannsóknarinnar er að veita innsýn í upplifun millistjórnenda ólíkra deilda fyrirtækisins á 

stjórnarháttum þeirra á tímum COVID-19 heimsfaraldursins, með sérstöku tilliti til 

forystuhæfileika, ákvörðunartöku og fyrirtækjamenningar.  

 

Mikil þörf er á rannsóknum á krísustjórnun hérlendis og verður leitast við að varpa ljósi  á 

áhrif COVID-19 veirunnar á upplifun stjórnenda í starfi og hvaða lærdóm megi draga af henni 

í rekstri fyrirtækja. 

 

Gert er ráð fyrir að viðtalið taki um 45-60 mínútur og yrði ég afar þakklátur fyrir framlag þitt 

til rannsóknarinnar. Tekið skal fram að fyllsta trúnaðar er gætt gagnvart fyrirtækinu og 

viðmælendum þess og verður hvorugt nafngreint í úrvinnslu rannsóknarinnar. 

 

Þá langaði mig að athuga hvort þú hefðir áhuga á að taka þátt í rannsókninni með því að vera 

viðmælandi og þá hvenær á næstu dögum það myndi henta þér. Ef þú hefur tök á að hitta 

mig getur þú látið mig vita hvenær þú ert laus í tölvupósti eða gefið mér upp símanúmerið 

þitt og ég get hringt í þig varðandi að finna tíma sem hentar. 

 

Leiðbeinandi minn við ritgerðarskrif er Dr. Erla Sólveig Kristjánsdóttir, prófessor. 

 

Með fyrirfram þökkum, 

 

Bjarki Sigurðarson 

BS-nemi í stjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands 
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