
  

  
  

   

BSc í viðskiptafræði  
Viðskiptadeild 

  

 

Áhrif fjarvinnu á drifkraft starfsfólks og viðhorf til fjarvinnu í 
framtíðinni  

Innsýn í fyrirtækið Alvotech og almenn rannsókn á viðfangsefninu 

 

 

 

 

 

Maí, 2021 

Nafn nemenda: Alexandra Friðfinnsdóttir 

Kennitala: 020699-3029 

Nafn nemenda: Ragna Björg Kristjánsdóttir 

Kennitala: 270697-2599 

Leiðbeinandi: Freyr Halldórsson 



 

  



Yfirlýsing um heilindi í rannsóknarvinnu  

Verkefni þetta hefur hingað til ekki verið lagt inn til samþykkis til prófgráðu, hvorki 
hérlendis né erlendis. Verkefnið er afrakstur rannsókna undirritaðra, nema þar sem annað 
kemur fram og þar vísað til skv. heimilda skráningarstaðli með stöðluðum tilvísunum og 
heimildaskrá.  

Með undirskrift minni staðfesti ég og samþykki að ég hafi lesið siðareglur og reglur 
Háskólans í Reykjavík um verkefnavinnu og skilji þær afleiðingar sem brot þessara reglna 
hafa í för með sér hvað varðar verkefni þetta.  

Dagsetning  Kennitala      Undirskrift  

 

  
 
 

 

20-12.2020 020699 - 3029 Alexandra Fridfinnsdoctir

20-12.2020 270697 - 2599 Ragna Bj
-

org Kristiansdoltir



 

Formáli  

Þessi B.Sc. ritgerð er lokaverkefni í viðskiptafræði við Háskólann í Reykjavík. Ritgerðin telst til 

12 ETCS eininga. Ritgerðin var unnin á vorönn, frá janúar til maí árið 2021. Höfundar 

ritgerðarinnar, Alexandra Friðfinnsdóttir og Ragna Björg Kristjánsdóttir, vilja þakka öllum þeim 

sem aðstoðuðu við gerð ritgerðarinnar.  

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi okkar, Freyr Halldórsson, fyrir hjálp, stuðning og góða leiðsögn. 

Við viljum þakka stjórnanda hjá Alvotech kærlega fyrir samstarf, aðstoð og áhuga á viðfangsefni 

ritgerðarinnar. Einnig viljum við þakka öllum þeim sem tóku þátt í rannsókninni. Að lokum viljum 

við þakka Arnóri Sveini Aðalsteinssyni, Guðbjörgu Þórhallsdóttur, Margréti Guðvarðardóttur og 

Valgerði Ósk Björnsdóttur fyrir yfirlestur og góðar ábendingar.  

 

  



 

Útdráttur 

Við gerðum rannsókn á drifkrafti starfsfólks með tilliti til fjarvinnu vegna heimsfaraldursins 

Covid-19 og viðhorfi þess og stjórnenda til fjarvinnu í framtíðinni. Fjarvinna hefur aukist 

gríðarlega síðastliðið ár vegna Covid-19. Áhugi stjórnenda á drifkrafti starfsfólks hefur aukist 

undanfarin ár. Þessi aukni áhugi er talinn vera vegna þess að sýnt hefur verið fram á að drifkraftur 

starfsfólks auki árangur fyrirtækja. Rannsóknarspurningin sem leitað var svara við er: Hvernig 

hefur fjarvinna áhrif á drifkraft starfsfólks og hvert er viðhorf þess og fyrirtækja til fjarvinnu í 

framtíðinni?  

Framkvæmd rannsóknarinnar var tvískipt þar sem eigindlegum og megindlegum 

rannsóknaraðferðum var beitt. Eigindlegi hlutinn var í formi viðtals við einn af háttsettum 

stjórnendum Alvotech en einnig var notast við fyrirliggjandi spurningakönnun sem Alvotech sendi 

starfsfólki sínu þar sem viðhorf þess til fjarvinnu var kannað. Megindlegi hlutinn var í formi 

spurningakönnunar sem send var á Facebook síður höfunda og voru þátttakendur 131.  

 Niðurstöður leiddu í ljós að almennt er jákvætt viðhorf til fjarvinnu í framtíðinni. Mjög 

svipaðar niðurstöður voru úr báðum hlutum rannsóknarinnar. Jákvæð fylgni fannst á milli þeirra 

sem höfðu áhuga á því að vinna í fjarvinnu að einhverju leyti og þeirra sem höfðu mikinn drifkraft 

í starfi. Stjórnandinn hjá Alvotech taldi að fjarvinna hefði að mestu leyti jákvæð áhrif á drifkraft 

starfsfólks en nefndi að til staðar væru þó bæði tækifæri og ógnanir. Stærsta tækifærið sem 

fjarvinna býður upp á er sveigjanleiki í starfi. Það er einmitt sá þáttur sem flestir þátttakendur 

megindlegu könnunarinnar töldu hafa áhrif á drifkraft sinn í starfi.  

Efnisorð: Fjarvinna, drifkraftur starfsfólks, sveigjanleg vinna, viðhorf til fjarvinnu, Covid-19.  
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1. Inngangur 

 Fjarvinna hefur aukist að einhverju leyti síðustu ár (Ozimek, 2020). Árið 2020 varð gífurleg 

breyting á vinnumarkaði um allan heim, þar sem fjarvinna jókst í miklum mæli vegna 

heimsfaraldursins Covid-19. Talið er að vinnumarkaðurinn muni mótast vegna þessa atburðar og 

að fjarvinna verði að einhverju leyti varanleg í framtíðinni (Castrillon, 2020). Fjarvinnu er þannig 

háttað að vinna, sem annars væri innt af hendi í starfsstöðum fyrirtækja, er unnin t.d. heiman frá 

starfsfólki eða annars staðar, utan starfsstöðva fyrirtækja. Samskipti milli starfsfólks fara þá 

aðallega fram í gegnum rafrænan búnað, m.a. tölvupóst, fjarfundabúnað eða í síma (Cambridge 

Dictionary, e.d.-c). Þegar heimsfaraldurinn Covid-19 skall á höfðu fyrirtæki ekki mikinn tíma til 

að skipuleggja fjarvinnu starfsfólks þar sem mikil óvissa ríkti í heiminum. Fyrirtæki fengu 

leiðbeiningar frá stjórnvöldum og var þeim skylt að fylgja þeim eftir bestu getu. Þetta varð afar 

krefjandi fyrir marga þar sem fjölskyldulífið og atvinnulífið blandaðist saman og takmarkanir 

gerðu það að verkum að fólk þurfti að vinna heiman frá sér (O Connor o.fl., 2021).   

 Drifkraftur starfsfólks hefur vakið mikla athygli á síðustu árum (Truss o.fl., 2013). Þessi 

aukni áhugi er talinn stafa af niðurstöðum rannsókna sem benda til þess að drifkraftur starfsfólks 

hafi bein áhrif á viðskiptaárangur fyrirtækja (Gallup, e.d.; Truss o.fl., 2013). Ekki er til ein 

skilgreining á hugtakinu drifkraftur en, samkvæmt rannsókn fyrirtækisins Gallup, snýst hann um 

að starfsfólk taki þátt, sé áhugasamt og skuldbundið sínum vinnustað og þeirri vinnu sem það 

vinnur (e.d.).  

Í rannsókn okkar verður drifkraftur starfsfólks skoðaður í tengslum við fjarvinnu hjá 

fyrirtækinu Alvotech en einnig gerð almenn rannsókn á viðfangsefninu til samanburðar. Fyrirtækið 

Alvotech er íslenskt líftæknilyfjafyrirtæki sem var stofnað árið 2013. Það sérhæfir sig í að þróa og 

framleiða samheitalíftæknilyf (e. biosimilars) og er ört stækkandi í þeim geira (Alvotech, e.d.-a). 

Hugsjón Alvotech er einstök. Hún er drifin áfram af tilgangi fyrirtækisins sem snýst um að hjálpa 

sjúklingum að bæta líf sitt, með því að gera líftæknilyf aðgengilegri fyrir fólk um allan heim 

(Alvotech, e.d.-b). Rannsakendum finnst afar áhugavert að fá innsýn inn í fyrirtækið, með tilliti til 

fjarvinnu og drifkrafts starfsfólks og að bera þær niðurstöður saman við almennari rannsókn á 

viðfangsefninu.   
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Á seinustu tveimur áratugum hefur fjarvinna stöðugt verið að aukast. Algengt var að 

fyrirtæki takmörkuðu fjarvinnu eða buðu jafnvel ekki upp á hana eða slíkt fyrirkomulag (Ozimek, 

2020). Á meðan heimsfaraldurinn Covid-19 stendur yfir hefur fjarvinnu og tækifærum hennar 

verið veitt mikil athygli. Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að starfsfólk sem hefur áhuga á að 

vinna að einhverju leyti í fjarvinnu eftir heimsfaraldurinn Covid-19 muni vinna 23% af vinnutíma 

sínum í fjarvinnu, sem eru u.þ.b. tveir dagar í viku. Niðurstöður sömu rannsóknar sýndu fram á 

aukna framleiðni starfsfólks í fjarvinnu í Covid-19. Hún mælist betri en fyrir faraldurinn þegar 

vinnu var sinnt í starfsstöðvum fyrirtækja. Talið er að fjarvinna muni halda áfram að vera eftirsótt 

vinnubragð eftir faraldurinn og því er framleiðni fyrirtækja spáð áframhaldandi aukningu (Barrero 

o.fl., 2021).  

Drifkraftur starfsfólks er hugsmíð sem hefur mikið verið rannsökuð og notuð í praktík 

síðustu 15-20 ár en margar fræðigreinar og bækur hafa verið skrifaðar um viðfangsefnið (Truss 

o.fl., 2013). Fræðimaðurinn William Kahn (1990) var sá fyrsti sem formlega skilgreindi hugtakið 

um drifkraft starfsfólks þegar hann birti fræðigrein um drifkraft starfsfólks og aftengingu þess, 

sem oft er einnig kallað kulnun í starfi. Eins og fram hefur komið hafa rannsóknir sýnt fram á að 

drifkraftur starfsfólks geti haft áhrif á rekstrarárangur fyrirtækja (Gallup, e.d.; Truss o.fl., 2013). 

Til dæmis í formi lægri starfsmannaveltu, meiri framleiðni og hærri arðsemi fyrirtækja (Gallup, 

e.d.).  

Nýleg rannsókn, sem gerð var af Gallup, sýndi að drifkraftur fólks í fjarvinnu var að jafnaði 

meiri en hjá starfsfólki í starfsstöðvum fyrirtækja (Savina, 2020). Lítið er þó um rannsóknir á þessu 

efni þar sem fjarvinna er tiltölulega ný af nálinni. Til eru fjölmargar fræðigreinar um bæði fjarvinnu 

og drifkraft starfsfólks í sitthvoru lagi en ekki margar um sambandið þar á milli.  

Í þessari ritgerð verður leitað svara við því hvernig fjarvinna hefur áhrif á drifkraft 

starfsfólks í heimsfaraldrinum Covid-19 og einnig hvernig viðhorf starfsfólks er til fjarvinnu í 

framtíðinni, þ.e.a.s. eftir faraldurinn. Ritgerð þessi mun svara rannsóknarspurningunni: Hvernig 

hefur fjarvinna áhrif á drifkraft starfsfólks og hvert er viðhorf þess og fyrirtækja til fjarvinnu í 

framtíðinni?  
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2. Fræðilegur kafli 

2.1 Fjarvinna 

2.1.1 Hvað er fjarvinna?   

Starfsfólk í fjarvinnu vinnur heiman frá sér eða á öðrum stað utan starfsstöðva fyrirtækis 

(Cambridge Dictionary, e.d.-c). Það notast við upplýsingatækni sem gerir skipulag og framkvæmd 

vinnu, sem einnig væri hægt að inna af hendi í starfsstöð fyrirtækis, mögulega utan hennar 

(Fjarvinna, e.d.). Starfsfólk í fjarvinnu hefur aðstæður utan starfsstöðva fyrirtækis, t.d. heima hjá 

sér og hefur samband við annað starfsfólk innan fyrirtækisins m.a. í gegnum tölvupóst, 

fjarfundabúnað eða í síma. Ein af þeim stóru áskorunum sem fylgir fjarvinnu er að stjórnun þarf 

að vera árangursrík og skipulögð. Mörg fyrirtæki sjá tækifæri í fjarvinnu sem getur m.a. hjálpað 

þeim að halda í mikils metið starfsfólk innan fyrirtækisins og starfsfólk sem býr ekki nálægt 

skrifstofunni (Cambridge Dictionary, e.d.-c).  

Til eru nokkrar mismunandi tegundir fjarvinnu. Í fyrsta lagi er það fjarvinna í heimahúsi 

(e. home-based telework), þar sem vinnu er sinnt heima við. Í öðru lagi er fjarvinna á fjarskrifstofu 

(e. teleworking from remote offices), þar sem unnið er fjarri aðalskrifstofunni og vinnurými eru 

aðgengileg. Í þriðja lagi er hreyfanleg vinna (e. mobile telework), þar sem unnið er á ferðalögum 

og/eða í húsnæði viðskiptavina. Starfsfólk sem er mikið á ferðalögum vinnur stundum að hluta til 

í flugi, í bílum eða jafnvel á hótelherbergjum. Dæmi um starfsfólk í hreyfanlegri vinnu eru 

sölumenn, þar sem þeir eru oft á ferðinni. Þetta sýnir okkur mismunandi fyrirkomulag fjarvinnu, 

en er þó ekki fullkomið vegna þess að einblínt er á staðsetningu vinnunnar. Ekki er tekið tillit til 

þeirrar staðreyndar að vinnu getur verið innt af hendi á fleiri en einum stað, t.d. blanda af því að 

vinna heima og á skrifstofu fyrirtækis (Daniels o.fl., 2001).  

Fjarvinnu starfsmenn njóta sömu réttinda og bera sömu skyldur og starfsfólk sem innir starf 

sitt af hendi í starfsstöðvum fyrirtækja. Fjarvinna á að vera frjálst val starfsfólks og launagreiðanda, 

því er ekki hægt að þvinga fólk í fjarvinnu án samþykkis. Ef fjarvinna er ekki hluti af starfinu sem 

launagreiðandi býður, hefur starfsfólk rétt á því að hafna tilboðinu. Þegar fjarvinna er tekin upp 

þarf að útbúa skriflegan ráðningarsamning eins og jafnan er gert við upphaf ráðningar annars 

starfsfólks (Fjarvinna, e.d.).  
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Mikil aukning hefur orðið í fjarvinnu undanfarna mánuði vegna heimsfaraldursins Covid-

19 og hafa stjórnendur þurft að aðlaga stjórnunaraðferðir sínar að því (Cambridge Dictionary, e.d.-

c). Í kjölfar faraldursins urðu skyndilegar og hraðar breytingar erfiðar fyrir sum fyrirtæki, þar sem 

vinna stórs hluta starfsfólks var færð úr starfsstöðvum að einhverju leyti og flutt heim (O Connor 

o.fl., 2021).  

2.1.2 Fjarvinna í Covid-19  

Heimsfaraldurinn Covid-19 stóð yfir stóran hluta ársins 2020 og aðstæður þvinguðu 

starfsfólk um allan heim til að vinna heiman frá sér. Fyrirtæki hafa glímt við bæði áhyggjur og 

krefjandi verkefni í faraldrinum. Helstu erfiðleikarnir voru m.a. að passa upp á heilsu og vellíðan 

starfsfólks, varðveita störf þess, fara eftir reglum stjórnvalda og almannavarna og takast á við 

efnahagsörðugleika í kjölfar faraldursins (Sull o.fl., 2020). Ýmsar takmarkanir hafa verið settar á 

meðan heimsfaraldurinn Covid-19 stendur yfir og sumstaðar hefur atvinnustarfsemi jafnvel verið 

stöðvuð. Atvinnuleysi og gjaldþrot eru dæmi um meiriháttar efnahagsörðugleika sem áttu sér stað 

í fyrirtækjum um allan heim (Anderson o.fl., e.d.). Mikið atvinnuleysi ríkir nú í heiminum þar sem 

milljónir manna hafa misst vinnuna í kjölfar Covid-19. Óvissan er mikil og enginn veit 

nákvæmlega hvenær útbreiðslu faraldursins lýkur. Því er óvíst hvenær efnahagslífið tekur aftur við 

sér af fullum krafti (Hildur Jakobína Gísladóttir, 2020). 

Fjarvinna um allan heim hefur skapað nýjar áskoranir og eru fyrirtæki að prófa sig áfram 

við að koma með skapandi lausnir þar að lútandi. Upplýsingatækni gerði stofnunum og samtökum 

kleift að tryggja flestum þátttöku í atvinnulífinu í Covid-19. Unnið var að því að finna lausnir 

áskoranna og tækifæri fyrir starfsfólk fyrirtækja, til að hægt væri að framkvæma fjarvinnu með 

sem eðlilegustum hætti (Prasad o.fl., 2020). Komið hafa fram lausnir á borð við að útbúa starfsfólk 

með þeim búnaði sem það þarfnast í fjarvinnu og endurþjálfa starfsfólk, til þess að halda 

starfseminni gangandi. Starfsfólki hjá flestum fyrirtækjum hefur verið veittur aðgangur að 

samskiptaforritum eins og t.d. Zoom og Microsoft Teams. Það er gert til þess að auðvelda 

starfsfólki vinnu og samskipti innan fyrirtækisins, óháð því hvar það vinnur vinnuna sína. Þegar 

faraldurinn skall á þurfti að leita nýrra leiða við að halda félagslegum samskiptum milli 

samstarfsaðila, t.d. með rafrænum athöfnum á borð við jógatíma og bingó (Sull o.fl., 2020). 

Nokkuð mörg fyrirtæki eru að nýta sér þessar lausnir með því að boða starfsfólk á sýndarfundi, 

ráðstefnur, vinnustofur og málstofur, með ofangreindri samskiptatækni (Prasad o.fl., 2020).  
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Munur er á hefðbundinni fjarvinnu og fjarvinnu sem tengist Covid-19. Heimsfaraldurinn 

gaf fyrirtækjum ekki tíma né svigrúm til þess að innleiða skipulag og stefnur í fjarvinnu, eins og 

venja er þegar fjarvinna er innleidd í fyrirtæki. Í faraldrinum fengu fyrirtæki og starfsfólk 

leiðbeiningar frá stjórnvöldum um allan heim sem þau þurftu að fylgja. Í fyrsta lagi var starfsfólk 

þvingað til þess að vinna heiman frá sér. Í öðru lagi takmörkuðu aðgerðir stjórnvalda ferðir fólks í 

daglegu lífi. Í þriðja lagi voru takmarkanir á starfsemi, eða jafnvel lokanir, í skólum og leikskólum 

barna í mörgum löndum. Því blandaðist fjölskyldulífið og atvinnulífið oft saman (O Connor o.fl., 

2021).  

Reynsla starfsfólks í fjarvinnu í heimsfaraldrinum Covid-19 hefur breyst frá hefðbundinni 

starfsreynslu eins og við mátti búast. Það starfsfólk sem var afkastaminna heima við er líklegra, en 

þeir sem voru afkastamiklir, til að mæta aftur á skrifstofuna eftir að faraldrinum lýkur (Iqbal o.fl., 

2020). En niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að fjarvinna leiði almennt til meiri framleiðni 

en þegar unnið er í starfsstöðvum (Barrero o.fl., 2021; Hill o.fl., 2006).  

Mikilvægt er fyrir leiðtoga fyrirtækja að reyna eins og þeir geta að halda í 

fyrirtækjamenninguna þrátt fyrir að starfsfólk þeirra vinni heima við. Þeir verða að leita leiða 

hvernig best sé að byggja hana upp og viðhalda. Leiðtogar hafa þurft að bregðast hratt við 

aðstæðum sem heimsfaraldurinn hefur borið í skauti sér. Þeir verða að hjálpa starfsfólki sínu að 

búa til gott vinnuumhverfi svo þægilegt sé fyrir það að vinna heima fyrir (Sull o.fl., 2020). 

2.1.3 Möguleikar í sveigjanlegri vinnu 

Sveigjanleg vinna er fyrirkomulag þar sem starfsfólk getur valið á hvaða tíma það vinnur 

vinnuna sína og hvort það vinni í starfsstöðvum fyrirtækis eða heima (Cambridge Dictionary, e.d.-

b). Þetta sveigjanlega fyrirkomulag veitir starfsfólki ákveðin þægindi þar sem þarfir þess eru í 

fyrirrúmi. Til eru mismunandi tegundir af sveigjanlegri vinnu. T.d fjarvinna þar sem unnið er utan 

starfsstöðva, hlutastarf þar sem vinnutíminn er styttri en full vinnuvika og samþjappaður vinnutími 

þar sem starfsfólk vinnur fullan vinnutíma en á færri dögum en venjuleg vinnuvika segir til um. 

Einnig þegar unnið er á ársgrundvelli eftir vinnuálagi sem dreifist mismunandi yfir árið (Flexible 

Working, e.d.).   

Með sveigjanleika í starfi er hægt að auðvelda fyrirtækjum að ná þeim markmiðum sem 

þau hafa sett sér. Fyrirtæki vilja halda hæfu starfsfólki og ná þannig betri árangri. Fleiri hafa áhuga 
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á að sækja um starf þegar kemur fram að sveigjanleiki sé í starfi. Sveigjanleiki í starfi bætir því 

ímynd fyrirtækja og getur aukið samkeppnisforskot. Með auknum sveigjanleika hafa 

atvinnurekendur meiri möguleika á að auka starfsánægju. Þegar starfsfólk er ánægt í starfi leggur 

það sig meira fram, er framleiðnara og rekstur fyrirtækisins verður því betri. Þegar starfsfólk hefur 

meiri sveigjanleika í starfi getur það sameinað vinnu og tíma með fjölskyldunni betur, sýnt meiri 

ábyrgð og aukið lífsgæði sín (Reykjavíkurborg og Gallup, e.d.).  

Helstu kostir við sveigjanlegt starf eru nokkrir og verða þeir helstu nefndir hér. Framleiðni, 

sveigjanlegri vinnutími, persónulegur árangur og aukin teymisvinna. Minni tími fer í persónulegan 

ferðatíma t.d. ferðir til og frá vinnu. Jafnvægi á milli starfs og einkalífs verður betra og 

skrifstofuumhverfið jákvæðara. Sjálfbærni eykst t.d. á sviði umhverfismála, þar sem færri fundir 

eru staðsettir í starfsstöðvum fyrirtækja og því minnkar persónulegt kolefnisspor. 

Viðskiptasamfélagið verður betra þar sem minni truflun verður á viðskiptum vegna veðurs, 

öryggismála og vandamála vegna ferðalaga. Skilvirkni sveigjanlegrar vinnu sparar einnig pláss og 

við það getur einnig orðið minni eignakostnaður. Aðdráttarafl (e. sedution) eykst. En aukið 

aðdráttarafl gerir það að verkum að starfið verður meira aðlaðandi fyrir þátttakendur á 

atvinnumarkaði (Oseland o.fl., 2012). Í sveigjanlegri vinnu hefur starfsfólk tækifæri til að aðlaga 

vinnustaðinn að sínum þörfum og áhugamálum og getur samræmt vinnu og einkalíf (Pavlova, 

2019).  

2.1.4 Jafnvægi vinnu og einkalífs  

Jafnvægi vinnu og einkalífs (e. work-life balance) snýst um þann tíma sem fólk ver í vinnu 

í samanburði við þann tíma sem það ver með fjölskyldunni eða við að gera eitthvað annað sem það 

hefur gaman af (Cambridge Dictionary, e.d.-d). Jafnvægi vinnu og einkalífs er talið huglægt 

fyrirbæri, vegna þess að jafnvægið þar á milli er ekki það sama hjá öllu fólki (Delecta, 2011). 

Upphaflega var fjarvinna leið til að fullnægja þörfum hvers og eins starfsmanns til að draga úr 

átökum á milli vinnu og einkalífs (Iqbal o.fl., 2020).  

Jafnvægi vinnu og einkalífs er mikilvægur þáttur í að stuðla að heilbrigðu vinnuumhverfi 

fyrir starfsfólk. Með því að viðhalda jafnvægi má minnka streitu starfsfólks, sem getur haft mikil 

áhrif á andlega heilsu. Einnig getur það komið í veg fyrir kulnun í starfi, sem verður oft vegna 

mikillar streitu í langan tíma. Starfsfólk sem vinnur mikla yfirvinnu á hættu á að lenda í kulnun í 

starfi. Það hefur áhrif á andlega heilsu ásamt því að draga úr frammistöðu í starfi (Kohll, 2018).   
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Fyrir fólk sem er óvant fjarvinnu er mikilvægt að þróa ákveðna siði, skipuleggja daginn 

vel og að reyna að halda rútínu bæði í vinnu og einkalífi. T.d. að hreyfa sig fyrir eða eftir vinnu, 

fara í sturtu og klæða sig upp eða annað sem var í rútínu starfsfólks fyrir fjarvinnu. Hægt er að 

hafa gaman af því að vinna heima þar sem fólk getur verið sveigjanlegt hvað varðar verkefni 

dagsins, í vinnu og einkalífi (Sull o.fl., 2020).   

2.1.5 Tækifæri og ógnanir í fjarvinnu  

Þau tækifæri sem fjarvinna býður upp á eiga eftir að koma að góðum notum til framtíðar. 

Með nýjum áskorunum lærum við meira á stafræna tækni, sem er lykilatriði þegar kemur að 

fjarvinnu. (Sull o.fl., 2020). Fjarvinna er nú eftirsótt vinnulag sem fjöldi starfsfólks sækist eftir, 

þar sem hún veitir því meiri sveigjanleika (Larson o.fl., 2020). Fjarvinna hefur ýtt starfsfólki 

fyrirtækja af stað til að endurskoða núverandi verkefni og verkferla sem fyrirtæki hafa verið að 

nota og veitt þeim ný tækifæri til að auka skilvirkni og stafræna tækni innan fyrirtækja (Sull o.fl., 

2020). Fjarvinna gerir fyrirtækjum kleift að ráða hæfileikaríkt fólk í vinnu hvaðanæva að úr 

heiminum. Þannig geta fyrirtæki aukið fjölbreytileika. Þá er átt við vinnuafl sem er margs konar, 

þegar kemur að kyni, þjóðerni, kynþætti, getu o.fl. (Balkhi, 2019). Niðurstöður nýlegrar 

rannsóknar sýna fram á tengsl milli fjölbreytileika vinnuafls og fjárhagslegrar frammistöðu 

fyrirtækja (Hunt o.fl., 2018). 

Erfitt getur reynst starfsfólki í fjarvinnu að vinnufélagar, sem vanir eru að vinna saman, 

vinna ekki lengur á sama stað og á sama tíma (Greer og Payne, 2014). Þar sem tíðni samskipta við 

vinnufélagana lækkar í fjarvinnu getur starfsfólk fundið fyrir skorti á vinnutengdum upplýsingum, 

sem hefur síðan áhrif á gæði ákvarðanataka fyrirtækis og starfsfólks (Gorlick, 2020). 

Misskilningur getur auðveldlega orðið á milli starfsfólks. Starfsfólk hefur fundið fyrir því að oft 

getur verið erfitt að fá svör við einföldum spurningum, t.d. vegna samskiptaleysis eða vegna 

erfiðleika við notkun fjarbúnaðar. Oft spyr fólk fleiri fyrirvaralausra spurninga þegar það situr hlið 

við hlið en það þarf að venjast því að nota fjarbúnaðinn einnig í þeim tilgangi. Ekki aðeins þegar 

kemur að formlegum samskiptum eins og t.d. skipulögðum fundum. Sniðugt getur verið að 

stjórnendur setji upp skipulögð símtöl fyrir starfsfólk sitt í þeim tilgangi að halda utan um 

vinnuframlag hvers og eins. Líka til þess að vera til staðar fyrir starfsfólk sitt ef það hefur 

spurningar (Larson o.fl., 2020). Starfsfólkið aðlagar vinnutíma sinn að því sem hentar og vegna 
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þess geta komið upp samskiptaáskoranir, sem geta verið skaðlegar fyrir samstarfið og aukið hættu 

á einangrun frá vinnufélögum (Greer og Payne, 2014). 

Venjulega fer hluti af vinnudeginum í félagsleg samskipti sem getur gleymst þegar um 

fjarvinnu er að ræða. Eitt það erfiðasta sem starfsfólk í fjarvinnu upplifir er einmanaleiki. Þegar 

mikil einangrun og einmanaleiki hefur verið til staðar í langan tíma getur það haft veruleg áhrif á 

afköst starfsfólks (Larson o.fl., 2020). Félagslegar athafnir hafa verið mjög mikilvægur partur í lífi 

starfsfólks í afar langan tíma. Þessar félagslegu athafnir eru t.d hádegismatur, kaffihlé, æfingatímar 

og gleðistundir með samstarfsaðilum (Sull o.fl., 2020). Mikilvægt er að halda í félagslega hluta 

vinnunnar og því er gott að stjórnendur ýti undir athafnasemi starfsfólks en passa þó á sama tíma 

að það endi ekki í óformlegum samræðum, sem ekki snúa að vinnu, í of miklum mæli. Það getur 

verið fín lína þar á milli (Larson o.fl., 2020).  

Ein af þeim ógnunum sem fylgir fjarvinnu er að stjórna mörkum og jafnvægi á milli vinnu 

og einkalífs. Þar sem vinnu- og fjölskyldukröfur eru oft ósamrýmdar, getur verið vandasamt að 

sameina þær (Mulki o.fl., 2009). Starfsfólk í fjarvinnu er oft heima við, þar sem börn og aðrir á 

heimilinu geta truflað einbeitingu og vinnufrið starfsfólksins (Larson o.fl., 2020). Starfsfólk sem 

hefur unnið í fjarvinnu í langan tíma getur átt í erfiðleikum að gefa sér tíma fyrir einkalífið, þar 

sem vinnan getur tekið of langan tíma. Hins vegar hefur fjarvinna hingað til einnig bent til þess að 

hún dragi úr árekstrum milli vinnu og einkalífs með því að bjóða upp á sjálfræði í starfi og 

sveigjanlegar tímasetningar (Mulki o.fl., 2009).  

Stofnanir og samtök bæði opinberra aðila og einkaaðila ættu að velta fyrir sér þeim 

tækifærum, ógnunum og þeim lærdómi sem fyrirkomulag fjarvinnu hefur í för með sér. Fjarvinna 

veitir starfsfólki meira frelsi til að aðlaga vinnutíma að sínum áætlunum og sinni vellíðan (Prasad 

o.fl., 2020).  

2.2 Drifkraftur starfsfólks  

2.2.1 Hvað er drifkraftur starfsfólk? 

Fjölmargir fræðimenn og fyrirtæki hafa rannsakað og greint hugmyndina um drifkraft 

starfsfólks (e. employee engagement) og sett fram mismunandi skilgreiningar. Enn er ekki til ein 

rétt skilgreining en hér að neðan verður greint frá nokkrum (Bedarkar og Pandita, 2014).   
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Merriam-Webster alfræðiorðabók (e.d.) skilgreinir drifkraft (e. engagement) sem 

tilfinningalega þátttöku eða skuldbindingu og einnig að vera í gír. Samkvæmt orðabók Cambridge 

(e.d.-a) telst drifkraftur vera tengdur áhuga. Hann lýsir sér í þátttöku eða ferlinu við það að hvetja 

fólk áfram þegar kemur að áhuga á starfsemi stofnunar eða fyrirtækis. Hér hafa verið nefndar 

almennar skilgreiningar á orðinu drifkraftur en kafað verður dýpra í útskýringar á hugtakinu þar 

sem einblínt er á drifkraft starfsfólks.    

William Kahn var einn af fyrstu fræðimönnum sem skoðaði drifkraft og setti fram kenningu 

sem hann birti árið 1990. Þar skilgreindi hann drifkraft út frá sálrænu ástandi einstaklinga; sem 

virkjun meðlima fyrirtækja og stofnanna í vinnuhlutverkum sínum. Hann telur að fólk beiti sér og 

tjái á þrjá vegu þegar um drifkraft er að ræða; líkamlega, vitsmunalega og tilfinningalega (Truss 

o.fl., 2013). Kahn (1990) setti síðan fram módel sem inniheldur þætti sem hafa áhrif á drifkraft, 

sem við komum síðar að. Síðan Kahn skilgreindi formlega hugmyndina um drifkraft starfsfólks 

hefur áhugi hjá fræðimönnum og sérfræðingum aukist gríðarlega. Fjölmargar fræðigreinar og 

bækur hafa verið skrifaðar um viðfangsefnið, sérstaklega á síðustu 15-20 árum. Áhuginn er talinn 

vera vegna rannsókna sem leitt hafa í ljós að drifkraftur starfsfólks skapi samkeppnisforskot 

fyrirtækja, sem lýsir sér í yfirburðar frammistöðu starfsfólks og betri afkomu fyrirtækja (Truss 

o.fl., 2013).  

Drifkraftur í vinnu (e. work engagement) er annað hugtak sem oft er talið samheiti 

hugtaksins drifkraftur starfsfólks (e. employee engagement) (Truss o.fl., 2013). Bakker, vinnu- og 

skipulagssálfræðingur og prófessor á sama sviði, skilgreindi drifkraft í vinnu sem vinnutengt 

hugarástand; jákvætt og fullnægjandi, sem einkennist af þremur atriðum er varða það hvernig 

starfsfólk upplifir starf sitt. Í fyrsta lagi nefnir hann þrótt (e. vigour); að starf fólks sé örvandi eða 

hvetjandi svo að það vilji leggja metnað og tíma í vinnuna sína. Næsta er hollusta (e. dedication); 

að vinnan sjálf sé þýðingamikil og að hún skipti starfsfólkið sjálft máli. Að lokum nefnir hann 

upptöku (e. absorption); að vinnan sé spennandi og auðvelt sé að ná einbeitingu þegar verkefni eru 

unnin. Það má því segja að hugtakið drifkraftur í vinnu lýsi því hvernig starfsfólk upplifir starf sitt 

(Bakker o.fl., 2011).  

IES (Integrated Electrical Services), fyrirtæki sem sérhæfir sig í rannsóknum og ráðgjöf á 

sviði mannauðsmála, skilgreinir drifkraft starfsfólks sem jákvætt viðhorf þess til vinnu og gilda 

fyrirtækja eða stofnanna. Drifið starfsfólk skilur viðskiptasamhengi fyrirtækisins og vinnur eftir 
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gildum fyrirtækisins að markmiðum þess, í samvinnu við samstarfsfólk. Í rannsókn á vegum IES 

er snert á mikilvægi þess að tvíhliða eðli drifkrafts starfsfólks sé veitt athygli. En drifkraftur 

starfsfólks getur verið ávinningur starfsfólks og fyrirtækja (Robinson o.fl., 2004). Kelleher, 

bókahöfundur og talsmaður á sviði drifkrafts starfsfólks, talar einnig um hið gagnkvæma samband 

sem skilgreinir drifkraft starfsfólks. Hann segir því þannig háttað að fyrirtæki hjálpi starfsfólkinu 

að uppfylla sína möguleika og starfsfólkið hjálpi fyrirtækinu að ná markmiðum sínum. Drifkraftur 

starfsfólks er því beggja hagur, bæði vinnuveitanda og starfsfólks. Kelleher telur drifkraft 

starfsfólks einnig fela í sér menningarbreytingu. Fyrirtækjamenning varðar nánast allt sem gert er 

innan fyrirtækisins. Því er ekki nóg að hugsa um drifkraft starfsfólks sem prógram sem hefur 

byrjunar- og endapunkt, því það mætti segja að leiðin að honum sé eins og ferðalag án áfangastaðar 

(Kelleher, 2013).    

Rannsóknafyrirtækið Gallup talar um drifið starfsfólk og skilgreinir það sem starfsfólk sem 

tekur þátt, er áhugasamt og skuldbundið sínum vinnustað og því starfi sem það sinnir. Stofnunin 

telur að drifkraftur starfsfólks sé mikilvægur þáttur í virðissköpun, viðskiptaárangri og tækifærum 

í vexti fyrirtækja (Gallup, e.d.).  

Eins og fram hefur komið er ekki til ein altæk skilgreining á hugtakinu drifkraftur 

starfsfólks (Bedarkar og Pandita, 2014). Í þessari ritgerð verður stuðst við skilgreininguna sem 

Gallup setti fram og nefnd er hér að framan. Sú skilgreining er bæði hnitmiðuð og skýr. Höfundar 

ritgerðar telja að hún dragi saman á einfaldan máta helstu þætti sem lýsandi eru fyrir drifkraft 

starfsfólks. Þó verður einnig horft til annarra þátta, sem bæta við þessa skilgreiningu þegar kafað 

verður dýpra í það hvað drifkraftur starfsfólks er og hvaða þættir stuðla að honum.       

2.2.2 Drifkraftur starfsfólks og starfsánægja 

Til eru fjölmargar mælingar á viðhorfi starfsfólks til vinnu. Þar má nefna t.d. drifkraft 

starfsfólks, starfsánægju, skuldbindingu og tryggð við fyrirtæki. Algengur misskilningur er að 

túlka drifkraft starfsfólks og starfsánægju sem það sama en svo er ekki (Kelleher, 2013). 

Starfsánægja er hugtak sem mikið hefur verið skoðað en hún lýsir viðhorfi starfsfólks til starfs 

síns. Starfsánægju er lýst bæði sem vellíðan og jákvæðri upplifun í starfi. Skoðað er hversu vel 

starfsfólki líkar starf sitt og starfsumhverfi (Stjórnarráðið, e.d.). Drifkraftur starfsfólks eflir árangur 

en skiptar skoðanir eru á því hvort starfsánægja geri það líka. Kelleher telur að drifkraftur stuðli 

að árangri en að starfsánægja geri það ekki en Gallup hefur aftur á móti sýnt fram á tengsl á milli 
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starfsánægju og rekstrarárangurs í sínum rannsóknum (Gallup, e.d.; Kelleher, 2013). Drifkraftur 

starfsfólks er talinn fara umfram eða lengra en starfsánægja, vegna þess að drifkraftur sameinar 

bæði mikla ánægju í vinnu (hollustu) og virkni þess í starfi (þrótt og upptöku) (Bakker, 2011).  

2.2.3 Kenningar um drifkraft starfsfólks 

 Fjölmargar kenningar hafa verið settar fram sem snúa að drifkrafti starfsfólks og hér á eftir 

verða skoðuð þrjú módel. Módel William Kahn, um drifkraft og aftengingu starfsfólks, er allra 

fyrsta módelið sem sett var fram um drifkraft starfsfólks. Hin tvö eru nýlegri en þau taka tillit til 

fleiri þátta en hið fyrrnefnda. Annað módelið er módel Bakker og Demerouti um drifkraft í vinnu. 

Þriðja og síðasta módelið er módel Deloitte um drifkraft starfsfólks. Öll þessi módel eru nokkuð 

lík í grunninn en taka þó tillit til mismunandi þátta.  

2.2.3.1 Módel William Kahn um drifkraft og aftengingu starfsfólks.  

 Eins og fram hefur komið var William Kahn með þeim fyrstu sem formlega skilgreindu 

drifkraft starfsfólks (Truss o.fl., 2013). Kahn (1990) gerði rannsókn sem snérist um að skoða 

sálfræðilegt ástand bæði persónulegs drifkrafts starfsfólks í vinnuhlutverkum sínum (e. 

engagement) og aftengingar (e. disengagement), sem einnig er kallað kulnun í starfi (e. burnout). 

Kahn setti fram módel sem inniheldur þætti sem hafa áhrif á persónulegan drifkraft og 

aftengingu fólks. Hann taldi að upplifun fólks af sjálfu sér í starfi, sínum vinnuhlutverkum og 

tengingu þar á milli, hefði áhrif á drifkraft þess í því augnabliki. Hann taldi fólk annað hvort beita 

sér og tjá þegar um drifkraft ræðir eða draga sig til baka og verja þegar um aftengingu er að ræða. 

Það veltur allt á því hvernig fólk upplifir sig í hlutverki sínu, hvort sem er í vinnu eða öðrum 

hlutverkum (Kahn, 1990).  

Módelið sem Kahn setti fram inniheldur þrjár tegundir af sálrænu ástandi; mikilvægi (e. 

meaningfulness), öryggi (e. safety) og tiltækileika (e. availablity). Módelið inniheldur undirþætti 

sem taka tillit til margra þátta sem snerta og hafa áhrif á drifkraft starfsfólks (Kahn, 1990). Megin- 

og undirþætti módelsins má sjá á mynd 1.   

 

 

 



 12 

Mynd 1  

Módel Kahn um drifkraft og aftengingu starfsfólks 

 

2.2.3.2 Módel Bakker og Demerouti um drifkraft í vinnu. 

 Bakker og Demerouti (2008), vinnusálfræðingar og fræðimenn á því sviði, settu fram 

almennt módel um drifkraft starfsfólks. Þar eru orskakir og afleiðingar drifkrafts í starfi skoðaðar 

og settar upp í módeli. Fyrstu tveir þættir módelsins; vinnuauðlindir og vinnukröfur, eru byggðir 

á öðru módeli sem sama fræðifólk setti fram, sem nefnist J-DR (e. job demand-resources) módelið. 

Módelið um drifkraft starfsfólks má sjá í heild sinni á mynd 2. 

Fyrsti þáttur módelsins snýst um að vinnuauðlindir (e. job resources), m.a. sjálfstæði, 

stuðningur samstarfsfólks og yfirmanna, fjölbreytni í starfi og markþjálfun yfirmanna, hefji 

hvatningarferli sem stuðlar að drifkrafti starfsfólks. Það ásamt öðrum þáttum leiðir til betri 

frammistöðu. Þegar módelið var útvíkkað, kom í ljós að tengsl voru á milli vinnuauðlinda og 

persónulegra auðlinda. Einnig geta persónulegar auðlindir (e. personal resources), eins og t.d. 

jákvæðni, sjálfstraust, sjálfsgeta og seigla, stuðlað að drifkrafti starfsfólks einar og sér. Annar 

þáttur módelsins er um vinnukröfur (e. job demands). Forsenda módelsins er sú að vinnuauðlindir 

verði meira áberandi og öðlist meiri virkni í hvatningarferli starfsfólks þegar til mikils er ætlast af 
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því. Því hafa vinnuauðlindir og persónulegar auðlindir mikil og jákvæð áhrif á drifkraft starfsfólks 

þegar kröfur eru miklar (Bakker og Demerouti, 2008).  

Drifkraftur í vinnu (e. work engagement) samanstendur af þrótti, hollustu og upptöku 

starfsfólks, eins og áður hefur komið fram. Það að hafa drifkraft í starfi lýsir sér þannig að 

starfsfólk hefur mikla orku, mikla seiglu, er áhugasamt um starf sitt og finnur fyrir mikilvægi þegar 

það sinnir því. Það einbeitir sér vel að vinnu sinni svo að tíminn flýgur áfram. Sýnt hefur verið 

fram á tengslin milli drifkrafts og frammistöðu (e. performance) í þónokkrum rannsóknum. Það 

starfsfólk sem hefur drifkraft í starfi stendur sig vel og er oft talið tilbúið til að leggja meira á sig, 

sem getur leitt til betri frammistöðu (Bakker og Demerouti, 2008).  

Flæðið í módelinu um drifkraft starfsfólks; frá auðlindum, ásamt vinnukröfum, að drifkrafti 

starfsfólks og loks að frammistöðu, sem leiðir svo aftur að nýjum auðlindum o.s.frv., má sjá á 

mynd 2. Starfsfólk sem er drifið og stendur sig vel, getur búið til sínar eigin auðlindir, sem eflir 

drifkraft og því heldur módelið áfram eins og hringrás (Bakker, 2011).  

Mynd 2  

Módel Bakker og Demerouti um drifkraft í vinnu 

 

 Heimild: (Bakker og Demerouti, 2008) 

 

 



 14 

2.2.3.3 Módel Deloitte um drifkraft starfsfólks.  

Módel Deloitte um drifkraft starfsfólks snýst um að gera vinnustaði ómótstæðilega í augum 

starfsfólks og er tiltölulega nýtt. Módelið birtist fyrst í grein Josh Bersin sem Deloitte birti árið 

2015. Fimm þættir módelsins eru; þýðingarmikil vinna, að ýta undir góða stjórnunarhætti, 

sveigjanleg vinna, tækifæri til vaxtar og að lokum að koma á framtíðarsýn, tilgangi og gegnsæi í 

leiðtogahæfni. Undir þessum fimm yfirþáttum eru 20 undirliggjandi stefnur, sem allar saman 

styðja við tilgang módelsins; að gera vinnustaðinn ómótstæðilegan. Allir þessir þættir vinna saman 

að því að ýta undir drifkraft starfsfólks sem haldið er uppi í gegnum menningu fyrirtækja (Bersin, 

2015). Meira verður fjallað um þessar undirliggjandi stefnur í kafla um þætti sem ýta undir drifkraft 

starfsfólks, en hér á eftir má sjá mynd 3 sem sýnir megin- og undirþætti módelsins.  

Mynd 3  

Módel Deloitte um drifkraft starfsfólks 

 

2.2.4 Mikilvægi drifkrafts hjá starfsfólki 

Starfsfólk fyrirtækja tekur ákvarðanir á hverjum degi sem hafa áhrif á fyrirtækið. Áhrifin 

geta verið góð og slæm. Sýnt hefur verið fram á að drifið starfsfólk hefur jákvæð áhrif á 

rekstrarárangur fyrirtækja, t.d. í formi lægri starfsmannaveltu, meiri framleiðni og hærri arðsemi. 

Drifið starfsfólk er einnig almennt ánægðara í starfi en sýnt hefur verið fram á sterk tengsl á milli 

starfsánægju og rekstrarárangurs (Gallup, e.d.).  
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Margar ástæður eru fyrir því að fyrirtæki og stjórnendur þeirra ættu að hafa drifkraft 

starfsfólks ofarlega í huga. Gerðar hafa verið rannsóknir á drifkrafti starfsfólks á heimsvísu og í 

ljós hefur komið að lítill hluti vinnuafls flokkast undir drifið starfsfólk. Árið 2014 var aðeins um 

30% starfsfólks í Bandaríkjunum sem tilheyrði þeim flokki og aðeins 13% á heimsvísu. Í sömu 

rannsókn kom fram að 23% starfsfólks í Bandaríkjunum hefur verið aftengt (e. actively 

disengaged). Þetta sýnir okkur hversu stór vandinn er í raun og veru. Ef stjórnendur vilja bæta 

rekstrarárangur fyrirtækja, þá þarf klárlega að veita umfjöllunarefninu um drifkraft starfsfólks 

mikla athygli (Beck og Harter, 2015).  

Frá árinu 2014 hefur drifkraftur starfsfólks aukist en dregið úr aftengingu. Gallup hefur 

mælt drifkraft starfsfólks síðan árið 2000 og fylgist vel með breytingum sem eiga sér stað. Sögulegt 

fall átti sér stað í drifkrafti starfsfólks í júní árið 2020 en það fall mældist á eftir sögulegu hámarki 

sem var í apríl og maí sama ár. Þegar þetta sögulega fall átti sér stað var auðvitað mikil óvissa í 

heiminum vegna heimsfaraldursins Covid-19, en ekki hefur fallið eingöngu verið tengt við það. 

Þegar mikil óvissa er til staðar er mikilvægt að stjórnendur og leiðtogar hugi að þáttum sem drífur 

starfsfólkið áfram (Harter, 2020).  

Drifkraftur starfsfólks ætti að vera stöðugt ferli lærdóms og framfara. Því er mikilvægt að 

hann sé samþættur menningu fyrirtækja (Bedarkar og Pandita, 2014). Ekki er vitað hvort að þessi 

sögulega minnkun á drifkrafti sé tímabundin eða komin til að vera. Því þarf að byggja 

fyrirtækjamenningu sem styður drifkraft starfsfólks og hafa þætti í huga sem ýta undir hann 

(Harter, 2020).  

2.2.5 Fimm þættir í menningu fyrirtækja sem stuðla að drifkrafti starfsfólks 

 Það eru fjölmargir þættir sem hafa áhrif á drifkraft starfsfólks. Það helsta sem starfsfólk 

vill er að finna fyrir tilgangi sem drífur það áfram í sinni vinnu. Einnig vill það vera þekkt fyrir 

styrkleika sína. Stjórnendur eru þar í lykilhlutverki vegna þess að þeir eiga stóran þátt í því að ýta 

undir drifkraftinn. Þeir stjórnendur sem beita sér eins og leiðtogar og hafa það að leiðarljósi að 

styðja og hvetja starfsfólk sitt til vaxtar, ná betur til starfsfólks (Gallup, e.d.). Fólk vill fyrst og 

fremst finna að það sé mikils metið og fái að vera með (e. involved) (Robinson o.fl., 2004).  

Fyrirtækið Deloitte hefur gert viðamiklar rannsóknir og sett fram módel fyrir drifkraft 

starfsfólks. Módelið byggir á fimm þáttum, ásamt undirliggjandi stefnum, sem gera fyrirtæki 
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ómótstæðileg í augum starfsfólks síns. Módelið, sem nefnt var hér að framan, er notað til þess að 

byggja upp fyrirtækjamenningu sem stuðlar að drifkrafti starfsfólks (e. culture of engagement). 

Deloitte telur að fyrirtækjamenning sé lykilatriði þegar kemur að þeim hluta (Bersin, 2015). Hér á 

eftir verður farið yfir fimm meginþætti módels Deloitte um drifkraft starfsfólks og tilheyrandi 

undirþætti.  

2.2.5.1 Þýðingarmikil vinna.   

Þegar störf eru hönnuð til þess að vera þýðingarmikil þarf að veita starfsfólki aukið 

sjálfræði. Starfshæfni þarf að vera til staðar, vinna unnin í litlum og valdeflandi teymum og 

starfsfólk þarf að fá tíma til að slaka á í stað þess að vera útkeyrt. Fólk þráir að finna fyrir sjálfræði 

í sinni vinnu og að setja fingraför sín á fullunnin verkefni. Þegar störf eru auðguð og starfsfólki er 

veitt ákvarðanavald og stuðningur, þá auka fyrirtæki oft rekstrarárangur sinn. Einnig skiptir máli 

að velja fólk með starfshæfni í huga. Hvernig það passar í starfið og fyrirtækjamenninguna. Fólk 

stendur sig yfirleitt betur í starfi ef það elskar vinnuna sína. Einnig hafa rannsóknir sýnt að í litlum 

og valdeflandi teymum eigi þýðingarmikil vinna sér stað. Vegna þess að innan þeirra eru 

ákvarðanir teknar hraðar, liðsfélagar þekkjast betur og eru tilbúnir til þess að hjálpast að. Að lokum 

er mikilvægt að starfsfólk fái tíma til að slaka á. Það þarf tíma til að hlaða batteríin, svo það brenni 

ekki út. Það þarf að hafa næga orku til að sinna krefjandi verkefnum (Bersin, 2015).  

2.2.5.2 Að ýta undir góða stjórnunarhætti.  

Hlutverk stjórnenda er að setja skýr og gegnsæ markmið, notast við markþjálfun (e. 

coaching) til þess að hvetja starfsfólk sitt áfram, veita endurgjöf með nútíma árangursstjórnun og 

fjárfesta í þróun stjórnenda. Markmið fyrirtækja þurfa að vera vel útskýrð og verða stjórnendur að 

minna á þau reglulega til að frammistaða starfsfólks sé góð. Háttsettir stjórnendur setja fram 

einföld markmið sem auðvelt er að skilja, þ.e. eru skýr og gegnsæ. Starfsfólki líður best þegar það 

veit hvert hlutverk sitt er og hvernig frammistaða er mæld. Stjórnendur sem þjálfa starfsfólk sitt 

sjá styrkleika þess og setja það í hlutverk í samræmi við þá. Starfsánægja fylgir oft þegar starfsfólk 

veit að það getur náð árangi í vinnu (Bersin, 2015).  

2.2.5.3 Sveigjanleg vinna.  

Þættir sem taldir eru stuðla að jákvæðu vinnuumhverfi eru eftirfarandi. Að boðið sé upp á 

sveigjanlega vinnu og vinnuumhverfi, að vinnustaðurinn sé mannúðlegur, að lögð sé áhersla á að 
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viðurkenning sé þáttur í menningu fyrirtækja og að stuðlað sé að bæði sanngirni og fjölbreytileika 

á vinnustaðnum. Vinna og hvernig henni er háttað hefur tekið breytingum nýverið. En miðað við 

eðli vinnu í dag þurfa leiðtogar að veita starfsfólki sínu sveigjanlegt vinnuumhverfi, sem styður 

við þarfir hvers og eins, til þess að það taki þátt og hafi drifkraft í starfi. Mikilvægt er að byggja 

upp fyrirtækjamenningu þar sem áhersla er lögð á viðurkenningu frá bæði stjórnendum og 

jafningjum. Það að jafningjar hrósi hver öðrum og að til staðar sé viðurkenningarkerfi, þar sem 

gildi fyrirtækjanna eru höfð að leiðarljósi, getur létt verulega á stjórnendum. Hlutverk þeirra fer 

þá úr því að vera dómarar, þegar kemur að viðurkenningu, í að leiðbeina í staðinn. Fjölbreytileiki 

og sanngirni þarf að vera hluti af viðskiptastefnu fyrirtækja til þess að menning þess sé í takti við 

framantalda þætti. Það að allt starfsfólk sé meðtalið í starfsemi fyrirtækja er undir leiðtogum 

komið. Þeir þurfa að ýta undir gildi sem stuðla að sanngirni (Bersin, 2015).  

2.2.5.4 Tækifæri til vaxtar.  

Tækifæri til vaxtar snúast um þjálfun og stuðning starfsfólks í starfi, að auðvelda 

færanleika hæfileikafólks, sjálfsmiðað og virkt nám og áhrifamikla námsmenningu. Ef starfsfólk 

sér ekki tækifæri til að þróast í starfi er það líklegt til að leita annað. Flókið getur verið fyrir 

stjórnendur að byggja upp vaxtartækifæri fyrir starfsfólk sitt og getur það verið kerfisbundin 

áskorun. Þróa þarf menningu í fyrirtækjum sem styður við starfsfólkið og gefur því tíma til að læra 

og þróast í starfi. Mikilvægt er að fyrirtæki og stjórnendur auðveldi hreyfanleika starfsfólks milli 

vinnuhlutverka og leyfi starfsfólki sínu að vaxa í starfi, með því að veita því ný tækifæri og frelsi 

til að prófa eitthvað nýtt (Bersin, 2015).  

2.2.5.5 Að koma á framtíðarsýn, tilgangi og gegnsæi í leiðtogahæfni.  

Traust til leiðtoga snýst um tilgang fyrirtækis, stöðuga fjárfestingu í starfsfólki, heiðarleika 

og bæði gegnsæi í leiðtogahæfni og innblástur starfsfólks. Starfsfólk þarf að hafa sterka tilfinningu 

fyrir tilgangi starfs síns. Skilgreina þarf gildi fyrirtækja með tilliti til allra hagsmunaaðila, m.a. 

starfsfólks, fjárfesta, viðskiptavina og samstarfsaðila. Best er að koma hreint og beint fram við alla 

hagsmunaaðila fyrirtækisins. Þ.e.a.s. að ekki sé notast við blekkingar til að fela mistök, svo 

hagsmunaaðilar treysti fyrirtækjum. Fjárfesting í starfsfólki er mikilvæg til að viðhalda þróun 

fyrirtækja. Það má t.d. gera með því að borga nám fyrir starfsfólk og hitta teymið reglulega og gefa 

starfsfólki endurgjöf á verkefni. Leiðtogar fyrirtækja verða að veita starfsfólki stöðugan innblástur 
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og upplýsa það um framtíðina með því deila með því framtíðarsýn fyrirtækisins. Leiðsögn getur 

verið einn af mikilvægustu þáttum drifkrafts þegar kemur að þátttöku starfsfólks (Bersin, 2015).  

2.2.6. Hlutverk leiðtoga/stjórnenda  

Eins og fram hefur komið er talið að stjórnendur hafi mikil áhrif á drifkraft starfsfólks. 

Gallup ályktaði að um 70 prósent frávika (e. variance) drifkrafts starfsfólks séu tilkomin vegna 

yfirmanns þess (Beck og Harter, 2015). Drifkraftur starfsfólks er því svo sannarlega viðfangsefni, 

og jafnvel áhyggjuefni, allra stjórnenda og leiðtoga. Þeir þurfa að leita leiða til þess að hvetja 

starfsfólk sitt áfram og viðhalda drifkrafti þess. Sem síðan leiðir til betri viðskiptaárangurs 

fyrirtækja (Bersin, 2015).  

Stjórnun er mikilvæg færni sem þarf að vanda til og vera til staðar innan fyrirtækja, bæði 

hjá háttsettum stjórnendum og millistjórnendum. Markmiðasetning stjórnenda getur þó verið 

flókin. Margir stjórnendur setja fyrirtækjum markmið sem skipta máli en ekki allir fara eftir þeim. 

Stjórnendur þurfa því að setja einföld, skýr og gegnsæ markmið, sem reglulega er farið yfir (Bersin, 

2015).  

2.2.6.1 Markþjálfun. 

Markþjálfun (e. coaching) er undirþáttur góðra stjórnunarhátta í módeli Deloitte, sem 

fjallað var um að framan og er talin ýta undir drifkraft starfsfólks. Stjórnendur eiga ekki aðeins að 

skipa fyrir, heldur eru verðmætustu hlutverk stjórnenda; þjálfun og þróun starfsfólks (Bersin, 

2015). Áður fyrr var hlutverk stjórnenda að stýra og þróa aðeins það starfsfólk sem gat 

endurskapað fyrri árangur fyrirtækisins. Nú til dags er staðan allt önnur. Breytingar eru hraðari og 

það sem virkaði áður fyrr, þegar kemur að árangri, virkar ekki endilega núna eða í framtíðinni. 

Þess vegna eru leiðtogar eða stjórnendur, á öllum stigum, í auknum mæli þjálfaðir til þess að verða 

markþjálfar starfsfólks síns (Ibarra og Scoular, 2019).  

Góðir þjálfarar veita starfsfólki sínu stuðning og leiðbeina því. Með þeim hætti getur 

starfsfólkið lagað sig að síbreytilegu umhverfi og stuðlað að nýsköpun, nýjum krafti og 

skuldbindingu. Góðir þjálfarar skilja einnig styrk starfsfólks síns og skipuleggja vinnuna svo 

starfsfólkið geti nýtt sér sína styrkleika og þróað þá áfram (Bersin, 2015).  
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2.3 Samantekt markmiða rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að öðlast þekkingu og skilning á hugtakinu drifkrafti 

starfsfólks og hvernig fjarvinna hefur áhrif á hann. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða drifkraft 

starfsfólks með tilliti til aukinnar fjarvinnu og viðhorf þess og stjórnenda til fjarvinnu í framtíðinni, 

bæði hjá fyrirtækinu Alvotech og almennt. Rannsóknarspurningin sem höfð verður að leiðarljósi 

er: Hvernig hefur fjarvinna áhrif á drifkraft starfsfólks og hvert er viðhorf þess og fyrirtækja til 

fjarvinnu í framtíðinni? 

3. Saga Alvotech 

 Alvotech er íslenskt fyrirtæki sem framleiðir líftæknilyf sem einbeitir sér eingöngu að 

þróun og framleiðslu á hágæða samheitalíftæknilyfjum (e. biosimilars). Alvotech var stofnað árið 

2013 af Róberti Wessman. Síðan þá hefur fyrirtækið fest sig í sessi sem lykilaðili og leiðandi 

fyrirtæki á sínu sviði. Tilgangur fyrirtækisins er að bæta líf fólks með því að framleiða og bjóða 

upp á hágæða lyf sem hjálpar fólki að lifa heilbrigðara og virkara lífi. Alvotech vill að líftæknilyf 

séu aðgengileg um allan heim (Alvotech, e.d.-a).  

Menning Alvotech er drifin af tilgangi fyrirtækisins og einkennist hún af yfirburðum og 

skuldbindingu starfsfólksins. Alvotech hefur laðað að sér hæfileikaríkt fólk í þessum geira, sem 

deilir sama tilgangi og fyrirtækið. Menning fyrirtækisins er knúin áfram af virðingu, styrk og 

samstöðu (Alvotech, e.d.-b).  

Alvotech er ört stækkandi fyrirtæki með sterka menningu. Því finnst rannsakendum 

sérstaklega áhugavert að skoða hvert viðhorf stjórnenda sé til mikilvægis drifkrafts starfsfólks og 

viðhorf stjórnenda og starfsfólks til fjarvinnu til framtíðar.  

4. Aðferð 

Í rannsókninni var notast við bæði eigindlega og megindlega aðferðafræði. Tekið var 

viðtal, notast var við niðurstöður fyrirliggjandi spurningakönnunar Alvotech og lögð var fyrir 

spurningakönnun á Facebook. Spurningalistar viðtals og spurningakönnunar voru gerðir af 

höfundum ritgerðar; Alexöndru Friðfinnsdóttur og Rögnu Björgu Kristjánsdóttur. Fyrirliggjandi 

spurningakönnun var gerð af fyrirtækinu Alvotech. Í þessum hluta verður fjallað um þátttakendur, 

framkvæmd rannsóknarinnar, mælitæki og úrvinnslu gagna. 
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4.1 Þátttakendur   

4.1.1 Viðtal 

Tekið var viðtal við einn háttsettan stjórnanda hjá fyrirtækinu Alvotech til að fá betri innsýn 

í viðhorf stjórnenda til drifkrafts starfsfólks í fjarvinnu og hvað framtíðin bæri í skauti sér þegar 

kemur að fjarvinnu hjá fyrirtækinu.   

4.1.2 Spurningakönnun Alvotech 

Spurningakönnun var send til starfsfólks Alvotech, sem er meðalstórt lyfjafyrirtæki á 

Íslandi. 228 starfsmenn af 410 tóku þátt. Svarhlutfall var því um 56%. Þátttakendur voru úr öllum 

deildum fyrirtækisins á Íslandi. Einnig svöruðu örfáir starfsmenn sem starfa erlendis en vinna samt 

fyrir Alvotech á Íslandi og eru þeir meðtaldir.    

4.1.3 Spurningakönnun á Facebook 

Spurningakönnun þar sem fjarvinna og drifkraftur starfsfólks var kannaður var lögð fyrir á 

Facebook. Um er að ræða hentugleika úrtak, þar sem könnuninni var dreift á Facebook síðu 

höfundanna, þar sem vinir þeirra sáu og deildu jafnvel könnuninni. Þátttakendur voru því 

Facebookvinir rannsakenda og vinir vina þeirra. Þátttakendur voru 131.   

4.2 Framkvæmd 

4.2.1 Viðtal 

Tekið var viðtal við háttsettan stjórnanda hjá Alvotech í höfuðstöðvum Alvotech á Íslandi, 

þann 24. febrúar 2021 klukkan 16:00. Viðtalið var tekið upp, með leyfi viðmælanda og var u.þ.b. 

44 mínútna langt. Rannsakendur spurðu viðmælanda 10 spurninga af spurningalista sem gerður 

var af höfundum þessarar ritgerðar. Um var að ræða hálf opið viðtal. Þá var stuðst við fyrirfram 

útbúinn spurningalista en einnig voru rannsakendur ávallt viðbúnir að bæta við eða spyrja nánar 

út í atriði sem komu fram í viðtalinu (Lichtman, 2013).  

4.2.2 Spurningakönnun á Facebook 

 Spurningakönnun var útbúin af rannsakendum og sett upp í viðeigandi forriti. Þegar 

þátttakendur opnuðu könnunina voru þeir upplýstir um tilgang rannsóknar, hversu langan tíma 

tæki að svara könnuninni og að svörin væru ekki persónurekjanleg. Eftir þessa kynningu hófst 

þátttaka svarenda. Svarendur sem ekki höfðu unnið í fjarvinnu vegna Covid-19 svöruðu færri 
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spurningum en þeir sem höfðu gert það. Þær spurningar sem snúa að fjarvinnu fengu aðeins þeir 

þátttakendur sem höfðu unnið í fjarvinnu vegna Covid-19. Þegar spurt var um þætti sem hafa áhrif 

á drifkraft fólks var hugtakið skilgreint. Könnunin var sett á Facebook síður rannsakenda þann 19. 

mars 2021, klukkan 17:00. Spurningakönnuninni var deilt af sjö aðilum til þess að fá fleiri svör. 

Henni var einnig deilt á Facebook hóp tileinkaðan spurningakönnunum. Könnunin var opin til 27. 

mars 2021, klukkan 17:00.  

4.3 Mælitæki   

Þrenns konar mælitæki voru notuð. Viðtal var tekið af rannsakendum, könnun var búin til 

og send á Facebook og fyrirliggjandi gögn voru notuð úr spurningakönnun sem Alvotech sendi á 

starfsfólk sitt.  

4.3.1 Viðtal 

Viðtalið samanstóð af spurningalista sem gerður var af höfundum ritgerðar. Ekki var stuðst 

við sérstakan fyrirliggjandi spurningalista eða módel við gerð spurningalistans, heldur var hann 

settur saman með rannsóknarspurningu ritgerðarinnar að leiðarljósi. Meðal annars var spurt um 

hvaða tækifæri stjórnendur teldu felast í fjarvinnu til framtíðar hjá Alvotech. Einnig hvort 

viðmælandi teldi drifkraft starfsfólks vera mikilvægan fyrir fyrirtækið. Spurningalistann má finna 

í viðauka A.  

4.3.2 Spurningakönnun Alvotech 

Einnig voru fyrirliggjandi gögn notuð sem voru í formi spurningakönnunar. 

Spurningakönnunin var gerð af stjórnendum Alvotech til þess að fá betri innsýn í langanir og þarfir 

starfsfólksins þegar kemur að fjarvinnu og viðhorfi þess til fjarvinnu í framtíðinni. Könnunin 

samanstóð af 11 spurningum. Hún var gerð af Alvotech og send í tölvupósti á starfsfólk 

fyrirtækisins þann 25. janúar 2021. Meðal annars var spurt um: Hversu áhugasamt starfsfólkið sé 

að halda fjarvinnu áfram að einhverju leyti eftir heimsfaraldurinn Covid-19. Einnig hversu marga 

daga í viku starfsfólkið myndi kjósa að vinna í fjarvinnu ef það hefði val. 

4.3.3 Spurningakönnun á Facebook 

Spurningakönnunin innihélt 14 spurningar, þar af voru fjórar bakgrunnsspurningar. 

Spurningarnar voru gerðar af höfundum ritgerðarinnar. Fæstar þeirra voru gerðar eftir 
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fyrirliggjandi spurningalistum eða módelum, þó voru fyrirliggjandi gögn skoðuð við gerð 

spurninga er snéru að drifkrafti starfsfólks.  

Skoðaðir voru þættir í UWES-3, spurningalista með aðeins þremur atriðum, þar sem hvert 

atriði táknar sérstakan þátt þegar kemur að hugtakinu drifkraftur starfsfólks; þróttur, hollusta og 

upptaka. Þessi spurningalisti er byggður á lengri spurningalista sem nefnist UWES-9. Í rannsókn 

var sýnt fram á að hægt væri að nota þessa styttri útgáfu spurningalistans án þess að verulegt tap 

yrði á gæðum upplýsinga um drifkraft starfsfólks (Schaufeli o.fl., 2017). Því var ákveðið að 

styðjast við styttra mælitækið, svo að spurningakönnunin yrði ekki of löng. Búinn var til kvarði af 

rannsakendum um drifkraft í fjarvinnu út frá þessum þremur UWES þáttum; þróttur, hollusta og 

upptaka í fjarvinnu. Kvarðinn samanstendur af meðaltali þessara þriggja þátta og verður notaður 

sem mælitæki á drifkraft starfsfólks í fjarvinnu. Áreiðanleiki mælitækisins var reiknaður í SPSS 

þar sem Cronbachs-alfa (e. Cronbach’s alpha) var há eða nákvæmlega 0,901. 

Einnig var stuðst við nýlegt módel Deloitte um drifkraft starfsfólks. Í módelinu eru fimm 

meginþættir sem taldir eru vinna saman að því að gera vinnustaðinn ómótstæðilegan í augum 

starfsfólks; þýðingarmikil vinna, að ýtt sé undir góða stjórnunarhætti, sveigjanleg vinna, tækifæri 

til vaxtar og að lokum að koma á framtíðarsýn, tilgangi og gegnsæi í leiðtogahæfni (Bersin, 2015). 

Spurt var út í þessa þætti og voru þátttakendur beðnir um að merkja við þá þætti sem þeim fannst 

mikilvægir þegar kemur að drifkrafti þeirra í vinnu.  

Í könnuninni var t.d. spurt um hversu jákvætt eða neikvætt viðhorf þátttakenda sé til 

fjarvinnu í framtíðinni eftir heimsfaraldurinn Covid-19. Spurningarnar til þess að mæla drifkraft, 

þar sem notast var við UWES-3 spurningalistann, voru eftirfarandi staðhæfingar sem þátttakendur 

svöruðu hversu vel eða illa hver og ein þeirra ætti við þá. Staðhæfingarnar voru: Í fjarvinnu er ég 

full/ur af orku til að takast á við verkefni dagsins, í fjarvinnu er ég full/ur af eldmóði um vinnuna 

mína, í fjarvinnu er ég með allan hugann við vinnuna mína (Schaufeli o.fl., 2017). Spurningalistann 

í heild sinni má sjá í viðauka B. 

4.4 Úrvinnsla gagna   

4.4.1 Viðtal 

Úrvinnsla gagna fór þannig fram að rannsakendur hlustuðu á viðtalið aftur og skrifuðu það 

upp svo auðveldara væri að vinna úr gögnunum og fá þær niðurstöður sem leitast var eftir. Gögnin 

úr viðtalinu voru u.þ.b. 18 blaðsíður. Þau voru síðan kóðuð og þemagreind. Það var gert til þess 
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að greina og finna samhengi milli hugtaka og tengsl þema innan gagnanna (Braun og Clarke, 

2006).  

4.4.2 Spurningakönnun Alvotech  

Niðurstöður spurningakönnunarinnar fengu rannsakendur afhendar frá Alvotech. Leyfi var 

fengið frá fyrirtækinu til þess að skoða niðurstöður könnunarinnar og nota þær við úrvinnslu gagna 

í ritgerðinni.  

4.4.3 Spurningakönnun á Facebook 

  Spurningakönnunin var opin í rúma viku og voru niðurstöður hennar fluttar yfir í Excel, 

þar sem gögnin voru hreinsuð og kóðuð. Gögnin voru unnin að hluta til í Excel þar sem unnið var 

með þau í veltitöflum (e. pivot tables), til að skoða hvernig hægt væri að greina niðurstöðurnar. 

Gögnin voru einnig færð yfir í SPSS þar sem m.a. voru framkvæmd kí-kvarðatpróf til að athuga 

hvort tengsl væru á milli ákveðinna breyta. Einnig var fylgni milli breyta skoðuð. Gerð var 

fylgnitafla með helstu breytum sem notast var við í úrvinnslu gagnanna. Athugað var hvort fylgnin 

væri marktæk svo hægt væri að greina frá því í niðurstöðum. Gerð voru súlurit til að útskýra 

niðurstöður myndrænt þar sem við átti.   

5. Niðurstöður 

Niðurstöðum rannsóknarinnar er skipt í þrjá hluta; viðtal, spurningakönnun Alvotech og 

spurningakönnun á Facebook. Leitað var svara við rannsóknarspurningunni sem sett var fram í 

upphafi: Hvernig hefur fjarvinna áhrif á drifkraft starfsfólks og hvert er viðhorf þess og fyrirtækja 

til fjarvinnu í framtíðinni? 

5.1 Viðtal 

Tekið var viðtal við einn háttsettan stjórnanda hjá fyrirtækinu Alvotech. Niðurstöðurnar 

eru settar fram eftir þemum sem fundin voru við úrvinnslu viðtals. Það ferli var framkvæmt með 

rannsóknarspurningu ritgerðar að leiðarljósi. Þemunum er skipt í meginþemu og undirþemu. 

Tækifæri í fjarvinnu greindist í undirþemum sveigjanleika og áhuga á fjarvinnu til framtíðar, 

ógnanir í fjarvinnu greindist í undirþemum félagslega hluta vinnu og jafnvægi vinnu og einkalífs, 

næst var mikilvægi drifkrafts starfsfólks og þættir sem hafa áhrif á hann, og að lokum hlutverk 

stjórnenda þegar kemur að drifkrafti starfsfólks og fjarvinnu.  
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5.1.1 Tækifæri í fjarvinnu 

Rædd voru mun fleiri tækifæri í fjarvinnu heldur en ógnanir sem hún hefur í för með sér. 

Viðhorf stjórnandans, sem rætt var við, var mjög jákvætt. Einnig var nefnt að meirihluti starfsfólks 

fyrirtækisins væri á sama máli. Það má sjá í niðurstöðum fyrirliggjandi spurningakönnunar sem 

Alvotech lagði fyrir starfsfólk sitt. Tækifærin sem stjórnandinn nefndi voru ekki aðeins með tilliti 

til vinnunnar heldur einnig varðandi umhverfi og aukin persónuleg þægindi. Hjá Alvotech er 

plássleysi vandamál, m.a. skortur á bílastæðum og vinnurýmum. Því sér Alvotech tækifæri í 

fjarvinnu og jafnvel lausnir á þessum vandamálum. Ef starfsfólkið væri að hluta til í fjarvinnu 

myndu ekki allir mæta sömu daga sem væri lausn við plássleysi fyrirtækisins.  

Stjórnandinn var einnig afar hissa á því hvað fjarvinna hefur gengið vel í mörgum ólíkum 

fyrirtækjum. Fjarvinnan gekk mun betur hjá Alvotech en vonir stóðu til. Stjórnandinn nefndi að 

velgengnin væri til komin vegna þess að heimsfaraldurinn Covid-19 henti þeim í þessar aðstæður 

og ýtti þeim framar í hinum stafræna heimi. 

Hér á eftir verða tvö undirþemu tækifæra í fjarvinnu skoðuð; sveigjanleiki og áhugi á 

fjarvinnu í framtíðinni.    

5.1.1.1 Sveigjanleiki.  

Stjórnandi hjá Alvotech hefur fundið fyrir því að starfsfólkið vill meiri sveigjanleika í 

starfi. Áhuginn innanhúss á sveigjanleika er mikill, t.d. að geta unnið í fjarvinnu og í starfsstöðvum 

í bland. Stjórnandinn talaði um að niðurstöður úr könnun þeirra, um viðhorf til fjarvinnu sem 

starfsfólk Alvotech tók þátt í, væru þær að starfsfólkið vildi almennt meiri sveigjanleika þegar 

kemur að starfi. Hugmynd viðmælanda var sú að starfsfólkið gæti skráð sig inn að morgni þar sem 

fram kæmi hvort það ætlaði sér að mæta í starfsstöðvar fyrirtækisins eða vinna heiman frá sér. Það 

eina sem þyrfti að vera skýrt er hvort starfsfólkið væri í fríi eða ekki. Ekki er æskilegt að trufla 

starfsfólk í fríi því passa þarf upp á jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Einnig er mikilvægt að 

komið verði til móts við það starfsfólk sem ekki getur nýtt sér þennan sveigjanleika svo öllum líði 

eins og sanngirni sé til staðar á vinnustaðnum og jafnrétti meðal starfsfólksins.  

Alvotech hefur verið að velta fyrir sér tveimur möguleikum þegar kemur að sveigjanleika 

í starfi. Annar möguleikinn er sá að starfsfólk geti pantað sér skrifborð fram í tímann og viti þá 



 25 

alltaf hvert það á að fara þegar það mætir til vinnu. Hinn möguleikinn er sá að fólk geti fundið sér 

skrifborð þegar það mætir til vinnu og unnið þann daginn.  

Það sem starfsfólkinu þykir þægilegt er að það er ekki fastur vinnutími hjá Alvotech, heldur 

getur hver og einn sinnt vinnu sinni á sínum tíma, eftir hentugleika. Með þessu fær starfsfólkið 

meira sjálfræði og traust frá stjórnendum. Viðhorf stjórnandans við sveigjanleika er að best sé að 

hafa sveigjanlegt vinnuumhverfi svo hægt sé að gera breytingar án mikillar umræðu. Stjórnendur 

Alvotech veita starfsfólki sínu sveigjanleika og traust. Stjórnendur verða að treysta starfsfólki til 

að skila sínum verkefnum. Það á ekki að skipta öllu máli hvar verkefnin eru unnin svo lengi sem 

þau eru vel unnin og þeim er skilað. Það er ekki allt starfsfólk sem kann að stjórna tíma sínum 

sjálft og er það verkefni stjórnenda að kenna það.  

5.1.1.2 Áhugi á fjarvinnu til framtíðar.   

Áhugi starfsfólks Alvotech á fjarvinnu í framtíðinni er frekar mikill. Í könnun sem 

Alvotech lagði fyrir starfsfólkið sitt kom fram að um 80% starfsfólks svaraði að viðhorf til 

fjarvinnu að einhverju leyti í framtíðinni væri jákvætt eða hlutlaust. Þetta er auðvitað 

einstaklingsbundið en mjög fáir voru á móti því. Viðhorf stjórnenda Alvotech til fjarvinnu í 

framtíðinni er einnig mjög jákvætt og með henni sjá þeir fjölmörg tækifæri.  

5.1.2 Ógnanir í fjarvinnu 

Helsta ógnun í fjarvinnu, sem viðmælandi nefndi, var minnkun á félagslegum samskiptum 

sem getur valdið einangrun eða einmanaleika. Einnig var jafnvægi milli vinnu og einkalífs nefnt. 

Þó svo sveigjanleikinn sé talinn tækifæri í fjarvinnu þarf að veita viðfangsefninu um jafnvægi 

vinnu og einkalífs sérstaka athygli. Það þurfa að vera skil þar á milli svo jafnvægið raskist ekki. 

Hér á eftir verða tvö undirþemu ógnana í fjarvinnu skoðuð; félagslegi hluti vinnu og jafnvægi 

vinnu og einkalífs.    

5.1.2.1 Félagslegi hluti vinnu.  

Viðmælandi okkar taldi að ein helsta ógnun fjarvinnu væri sú að starfsfólk sem vinnur 

mikið í fjarvinnu missi af félagslega hlutanum sem fylgir hefðbundinni vinnu. Því getur verið hætta 

á að menningin í fyrirtækinu glatist að einhverju leyti. Ef starfsfólk er meðvitað um hvað heldur 

fyrirtækinu saman og gildi þess, er auðveldara að viðhalda menningunni, þótt fólk hittist ekki 

endilega í eigin persónu. Að vera í sambandi við vinnufélaga sína og vera í daglegum samskiptum 
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við þá skiptir miklu máli og er stór hluti þess að vera í vinnu. Það fer mjög mikið eftir fólki og 

þörfum þess hvort því henti betur að vinna í fjarvinnu eða á staðnum, þar sem samskiptin eru að 

einhverju leyti meira gagnvirk í rauntíma. Passa þarf upp á að fólk eigi félagsleg samskipti, þó það 

sé í gegnum fjarskiptabúnað. Til dæmis að fá sér kaffibolla saman, kúpla sig aðeins út og spjalla 

um eitthvað allt annað en vinnuna. Það er ekki gott að fólk gleymi mikilvægi félagslegra samskipta 

og leggi aðeins áherslu á vinnuna. Passa þarf upp á jafnvægið þar á milli.   

5.1.2.2 Jafnvægi vinnu og einkalífs starfsfólks hjá Alvotech.  

Í kjölfar Covid-19 faraldursins hefur fyrirkomulag vinnu breyst mikið eins og áður hefur 

komið fram en jafnframt er áhugi á aukinni fjarvinnu í framtíðinni. Á meðan fjarvinna býður upp 

á tækifæri, á borð við sveigjanlegan vinnutíma og aukið sjálfræði, þarf þó að huga að því að veita 

jafnvægi milli vinnu og einkalífs athygli. Með auknu sjálfræði færist tímastjórnun meira yfir á 

starfsfólk. Því er mikilvægt að stjórnendur kenni starfsfólki að stjórna tímanum sínum. Þá  raskast 

ekki jafnvægi vinnu og einkalífs. Það verða að vera skil þar á svo starfsfólkið eigi ekki á hættu að 

brenna út. Eins og viðmælandi sagði: ,,Þú getur alltaf tekið tarnir og klárað eitthvað en ef törnin er 

bara endalaus þá eigum við náttúrulega hættu á því að brenna starfsmenn okkar upp í báða enda“. 

Erfiðara er að skilja á milli vinnu og einkalífs vegna aukinnar tækni. Fólk er t.d. alltaf með símann 

á sér og með tölvupóstinn opinn. Þetta er ekkert sem þarf að hræðast heldur er mikilvægt að kenna 

fólki að finna jafnvægið.  

5.1.3 Mikilvægi drifkrafts starfsfólks og þættir sem hafa áhrif á hann 

Viðmælandinn skilgreindi drifkraft starfsfólks (e. employee engagement) á þann hátt að 

það væru þeir sem eru tryggir vinnustaðnum sínum og tilbúnir að leggja mikið á sig. Tvíhliða 

samband drifkrafts var nefnt; það að drifkraftur snúist bæði um hvað fyrirtæki geta gert fyrir 

starfsfólk sitt og einnig hvað starfsfólk getur gert fyrir fyrirtækið.  

Drifkraftur starfsfólksins er mikilvægur þar sem hann er fléttaður inn í menningu 

fyrirtækisins. Það er mikil dýnamík í fyrirtækinu Alvotech og því ekki mikið af ferlum til staðar 

ennþá. Þess vegna er allt mjög sveigjanlegt og fljótt að breytast. Því er mikilvægt að starfsfólkið 

sé einnig sveigjanlegt og hafi mikla aðlögunarhæfni. Vinnuumhverfið og menningin er ekki fyrir 

hvern sem er. Mikilvægt er að starfsmaðurinn henti vinnunni og öfugt.  
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Það eru margir þættir sem hafa áhrif á drifkraft starfsfólks. Fyrst og fremst eru það 

áhugaverð verkefni og starfið sjálft sem hafa áhrif á bæði starfsánægju og drifkraft. Einnig umbót 

til athafna. Fólk vill fá að setja sín fingraför á verkefni og öðlast traust til þess. Starfsumhverfið og 

sá sveigjanleiki sem starfsfólk fær hefur einnig áhrif á drifkraftinn. Fólk vill líka hafa tækifæri til 

að þróast í starfi, m.a. með þeim hætti að fá stærri, flóknari eða jafnvel öðruvísi verkefni. Þó svo 

að það hafi ekki allir tækifæri til þess að þróast upp í að verða stjórnendur er mikilvægt að 

stjórnendur hlusti á langanir starfsfólks síns. Viðmælandi okkar taldi þróun starfsfólks vera mjög 

mikilvæga og nefndi að passa þyrfti sérstaklega upp á að starfsfólk festist ekki í þeim verkefnum 

sem það ræður vel við. Þetta er gert til þess að starfsfólk fái meiri fjölbreytileika og fái því síður 

leiða á þeim verkefnum sem það sinnir.  

Fólk vill finna fyrir tilgangi. Auðveldara er að hvetja fólk áfram í fyrirtæki eins og Alvotech 

þar sem unnið er að markmiðum sem styðja við almannaheill. Þar eru lyf framleidd fyrir fólk sem 

áður hefur jafnvel ekki haft efni á því að fá lyf við sínum sjúkdómi. Í fyrirtækjum þar sem þessi 

skýri tilgangur er ekki til staðar þarf mögulega að leggja meiri vinnu í að finna gildi fyrirtækisins 

og sameiginleg markmið. Það er auðveldara að hvetja starfsfólk áfram þegar það virkilega trúir á 

fyrirtækið, tilgang þess og markmið. Vinnan verður þá líka skemmtilegri og auðveldari.  

5.1.4 Hlutverk stjórnenda þegar kemur að drifkrafti starfsfólks og fjarvinnu 

Stjórnendur Alvotech eru frekar samstíga þegar kemur að jákvæðu viðhorfi til fjarvinnu. 

Þeir bera flestir mikið traust til starfsfólks síns, hvar sem það vinnur vinnuna sína. Sú nálgun að 

virði sé metið út frá tíma sem lagður er í vinnu og að fólk þurfi að vera á staðnum til að sinna 

henni, er talin gamaldags eða úrelt hugsun. Afköstin hafa meira að segja en sá tími sem fer í 

vinnuna. Því er gífurlega mikilvægt að byggja upp traust á milli starfsfólks og stjórnenda. Einnig 

er mikilvægt að stilla af væntingar stjórnenda við það sem starfsfólkið ræður við, svo það eigi ekki 

hættu á að brenna út.  

Ekki eru allir stjórnendur reynslumiklir og hefur Alvotech því staðið fyrir leiðtogaþjálfun 

(e. leadership training). Það var gert til þess að þjálfa stjórnendur í að takast á við allskonar verkefni 

sem fylgja því að vera stjórnandi. Þar var m.a. komið inn á það hvernig góð og slæm frammistaða 

starfsfólks skuli rædd, hvernig starfsmannasamtöl virka og hvernig leiðréttandi samtöl fari fram.  
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Mjög mikilvægt er að þjálfa stjórnendur í því að hlusta á starfsfólk sitt, t.d. ef því langar að 

fá ný eða breytt verkefni og hefur áhuga á að þróast í starfi. Stjórnendur þurfa ekki endilega að 

vera með réttu svörin. Þeir þurfa að vera til staðar og hlusta á starfsfólkið. Það er mikilvægt að 

stjórnendur átti sig á þessu svo þeir geti gripið inn í og fundið tækifæri fyrir sitt fólk. Það er í 

verkahring þeirra að taka þessi samtöl.  

Einnig er mjög mikilvægt, eins og áður kom fram, að stjórnendur þjálfi starfsfólk þegar 

kemur að tímastjórnun, bæði í fjarvinnu og einnig þegar um aukinn sveigjanleika er að ræða. Að 

fræða og gefa fólki tól og tæki sem það getur svo nýtt sér þegar það skipuleggur hvernig það vill 

nýta daginn sinn eftir þörfum.  

5.2 Spurningakönnun Alvotech  

Í þessum kafla eru niðurstöður úr fyrirliggjandi spurningakönnun sem Alvotech sendi 

starfsfólki sínu til að athuga fyrirkomulag og áhuga á fjarvinnu. Helstu niðurstöðurnar fara hér á 

eftir. 

Þegar spurt var um vinnuhætti þátttakenda var stærstur hluti þeirra, eða um 59%, sem þarf 

alltaf að nota skrifborð við vinnu sína. 34% eru í skrifstofustarfi og rannsóknarstofustörfum, 5% 

eru í vaktavinnu með takmörkuðum verkefnum sem krefjast skrifborðs og aðeins 2% þátttakenda 

þurfa ekki skrifborð. Stærstur hluti starfsfólks Alvotech þarf því að hafa aðgang að skrifborði, þótt 

notkunin sé ekki stöðug.  

Áhugi starfsfólks á áframhaldandi vinnu að einhverju leyti í fjarvinnu, var kannaður. Í ljós 

kom að 56% þátttakenda hafði mjög mikinn áhuga, 23% einhvern áhuga, 8% voru hlutlausir, 9% 

höfðu ekki mikinn áhuga og 4% engan áhuga. Þetta sýnir okkur að 87% þátttakenda hafa annað 

hvort áhuga á að halda fjarvinnu áfram að einhverju leyti eða voru hlutlausir. Ef 

svarmöguleikunum neikvætt og hlutlaust er hópað saman, þá eru það 79% sem hafa áhuga að vinna 

í fjarvinnu að einhverju leyti í framtíðinni en aðeins 21% sem eru hlutlausir eða neikvæðir fyrir 

því. Þátttakendur voru síðan spurðir út í útkomu vinnu sinnar í fjarvinnu, hvort þeir teldu hana 

betri, svipaða eða verri þegar þeir vinna í fjarvinnu miðað við í starfsstöðvum fyrirtækisins. 18% 

þátttakenda svöruðu að útkoma vinnu þeirra væri mun betri í fjarvinnu, 29% telja að hún sé að 

einhverju leyti betri, 37% voru hlutlausir, 11% telja að hún sé að einhverju leyti verri, 3% að hún 

sé mun verri og 2% töldu spurninguna ekki eiga við. Einnig var athugað hvort það hentaði starfi 
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þátttakenda að vinna að hluta til í fjarvinnu, s.s. að vinna að hluta til heima og að hluta til á 

vinnustaðnum. 93% þátttakenda telja starf sitt henta fjarvinnu að hluta til, en 7% telja starf sitt ekki 

henta fjarvinnu. Í framhaldi af þessari spurningu var það starfsfólk, sem taldi fjarvinnu ekki henta 

starfi sínu að neinu leyti, spurt nánar út í hvers vegna svo væri. 69% töldu það vera vegna þess að 

þeir þyrftu að vera á sama stað og annað starfsfólk, 25% sögðu það vera vegna umfangsmikillar 

pappírsvinnu og 6% vegna annarra persónulegra aðstæðna. 

Eftir að þáttakendur voru spurðir út í fjarvinnu og áhuga á því fyrirkomulagi, var farið 

nánar út í fyrirkomulag sveigjanlegrar vinnu. Athugað var hvað þátttakendur væru til í að vinna 

marga daga í viku í fjarvinnu ef kostur gæfist á því til framtíðar. 15% sögðu að einn dagur í viku 

hentaði þeim, 39% voru til í tvo daga, 28% í þrjá daga, 5% í fjóra daga, 7% í fimm daga og 6% 

voru hlutlaus. Því voru langflestir þátttakendanna sem höfðu áhuga á að vinna í fjarvinnu í bland 

við það að vinna í starfsstöðvum fyrirtækisins. Rúmlega helmingur þátttakenda væri til í að vinna 

einn til tvo daga í viku í fjarvinnu en um 82% væru til í að vinna einn til þrjá daga í viku í fjarvinnu.  

Starfsfólkið var síðan spurt út í ,,hotel desk“ and ,,hot desk“ fyrirkomulag og hvort það 

myndi frekar vilja hafa. Hugtökin voru útskýrð fyrir þátttakendum könnunarinnar. ,,Hotel desking“ 

er fyrirkomulag sem þannig er háttað að pantað er borð eða svæði á vinnustaðnum, oft til lengri 

tíma og með fyrirvara. ,,Hot desking“ er aftur á móti þannig háttað að óskað er eftir skrifborði 

samdægurs og hægt er að innrita sig inn og út. Athugað var á hvoru fyrirkomulaginu væri meiri 

áhugi og 70% þátttakenda voru hrifnari af ,,hotel desking“ en 30% vildu frekar hafa ,,hot desking“. 

Þegar þátttakendur voru spurðir hvort annað fyrirkomulag myndi henta þeim betur komu upp 

þónokkur atriði. Til dæmis að hafa sveigjanleika til þess að geta unnið heima suma daga eða hluta 

úr dögum. Þá eyðir starfsfólkið minni tíma í umferð og meiri tíma með fjölskyldunni eða í vinnu. 

Þetta gæti þá stuðlað að góðu jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Þeir sem vinna alltaf í stafsstöðvum 

fyrirtækisins þurfa alltaf að hafa aðgang að sínu eigin skrifborði. Einnig var nefnt mikilvægi þess 

að fólk innan teyma hittist og vinni saman á sama stað. Hugmynd kom fram um að gott væri fyrir 

yfirmenn að fá leiðbeiningar til þess að auðvelda þeim að safna saman teymum í starfsstöðvar 

fyrirtækisins reglulega.  

Að lokum var athugað hvort starfsfólkið sæi ávinning af sveigjanlegum vinnustað og 

vinnurýmum. 90% af starfsfólkinu var jákvætt fyrir því en 10% ekki. Þegar um er að ræða 

vinnurými komu þátttakendur með hugmyndir að breytingu á vinnuumhverfi sem fæli í sér 
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ávinning fyrir starfsfólkið. Dæmi um hugmyndir af vinnurýmum voru hljóðlát rými, þ.e.a.s. rými 

þar sem hægt er að einbeita sér, rými fyrir hópa og síðan fleiri lítil fundarherbergi fyrir tveggja 

manna fundi.  

5.3 Spurningakönnun á Facebook 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum úr spurningakönnun sem við lögðum fyrir á 

Facebook. Könnunin var opin í rúma viku og var henni deilt af höfundum á eigin Facebook síður 

og einnig á Facebook síðu sem nefnist Spurningakannanir. Gögnin voru færð yfir í Excel þar sem 

þau voru hreinsuð og greind í veltitöflum (e. pivot tables). Einnig voru gögnin færð yfir í SPSS 

þar sem greind voru tengsl milli breyta. Hér á eftir verður fjallað um helstu niðurstöður 

könnunarinnar. Notast verður við marktektarmörk (alfagildi) 5%.   

5.3.1 Lýsandi tölfræði niðurstöður 

 Töflu með lýsandi tölfræði má finna í viðauka C. Þar koma fram helstu upplýsingar um 

gögn í hverri spurningu, þ.e. fjölda svara, lægsta gildi, hæsta gildi, meðaltal og staðalfrávik. 

Töflurnar voru notaðar til þess að skoða hvort að gögnin innihéldu einhverja útlaga (e. outliers).  

5.3.2 Viðhorf til fjarvinnu  

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir hefðu að einhverju leyti unnið í fjarvinnu vegna 

heimsfaraldursins Covid-19. Það var frekar jöfn skipting á milli þátttakenda sem höfðu unnið í 

fjarvinnu og þeirra sem ekki höfðu gert það. 58% höfðu unnið í fjarvinnu vegna faraldursins en 

42% ekki.  

Aðeins 39% þátttakenda yngri en 40 ára höfðu unnið í fjarvinnu vegna Covid-19, á meðan 

78% þátttakenda þeirra sem voru eldri en 40 ára höfðu gert það. Því er meiri hluti þátttakenda sem 

hafði unnið í fjarvinnu vegna Covid-19 eldri en 40 ára. Dreifingu svara um fjarvinnu í Covid-19 

eftir aldurshópum má sjá á mynd 4.  

Kí-kvaðratpróf var framkvæmt til þess að skoða hvort munur sé eftir aldurshópum á því 

hvort fólk hafi unnið í fjarvinnu vegna Covid-19. Flokkar svara voru sameinaðir; aldurshóparnir 

18 ára og yngri, 19-29 ára og 30-39 ára voru settir saman í flokk, en 40-49 ára, 50-59 ára, 60-69 

ára og 70 ára og eldri voru settir saman í flokk. Það var gert til þess að forsendum kí-

kvaðratprófsins yrði mætt; væntigildi var lægra en 5 í færri en 20% af reitum og lægsta væntigildið 



 31 

var hærra en 1. Samkvæmt kí-kvaðratprófinu voru tengslin á milli breytana marktæk, χ2 (1, N = 

131) = 19,32, p < 0,001. Fólk sem er 40 ára og eldra er því líklegra til að hafa verið í fjarvinnu 

vegna heimsfaraldursins.  

Mynd 4  

Hlutfall þátttakenda sem var í fjarvinnu í Covid-19 

 

Þátttakendur voru spurðir hversu jákvætt eða neikvætt viðhorf þeirra til fjarvinnu væri í 

framtíðinni, eftir heimsfaraldurinn Covid-19. Allir svarendur voru beðnir um að svara 

spurningunni, hvort sem þeir höfðu unnið í fjarvinnu vegna Covid-19 eða ekki. 29% þátttakenda 

svöruðu því að viðhorf þeirra til fjarvinnu í framtíðinni sé mjög jákvætt, 45% svöruðu frekar 

jákvætt, 13% hvorki né, 11% svöruðu frekar neikvætt og 2% svöruðu mjög neikvætt. Því voru um 

87% þátttakenda með jákvætt eða hlutlaust viðhorf til fjarvinnu í framtíðinni, á meðan 13% höfðu 

neikvætt viðhorf. Ef hlutlaust viðhorf og neikvætt er hópað saman, eins og gert er í kí-kvaðrat 

útreikningum hér á eftir, má segja að 74% þátttakenda hafi jákvætt viðhorf til fjarvinnu en aðeins 

26% þátttakenda hafi neikvætt eða hlutlaust viðhorf til fjarvinnu í framtíðinni.  

Viðhorf þátttakenda til fjarvinnu í framtíðinni var skoðað út frá því hvort þátttakendur 

höfðu unnið í fjarvinnu vegna Covid-19 eða ekki. Þar kom í ljós að 90% þátttakenda sem höfðu 

unnið í fjarvinnu vegna Covid-19 höfðu jákvætt eða hlutlaust viðhorf til fjarvinnu í framtíðinni. 

Aftur á móti höfðu aðeins 74% þátttakenda sem ekki höfðu unnið í fjarvinnu vegna Covid-19 
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jákvætt eða hlutlaust viðhorf til fjarvinnu í framtíðinni. Dreifingu svara á milli hópa má sjá á mynd 

5. 

Kí-kvaðratpróf var framkvæmt til þess að sjá hvort munur væri á viðhorfi fólks eftir því 

hvort að hefði unnið í fjarvinnu í Covid-19 eða ekki. Flokkar svarmöguleika voru sameinaðir; mjög 

neikvætt, frekar neikvætt og hlutlaust viðhorf var sett saman í flokk, en frekar jákvætt og mjög 

jákvætt viðhorf var sett saman í annan flokk, til þess að forsendum kí-kvaðratprófsins yrði mætt; 

væntigildi var lægra en 5 í færri en 20% af reitum og lægsta væntigildið var hærra en 1. Samkvæmt 

kí-kvaðratprófinu voru tengslin á milli breytanna marktæk, χ2 (1, N = 131) = 5,19, p = 0,023. Fólk 

sem vann í fjarvinnu vegna Covid-19 er því líklegra til þess að hafa jákvætt viðhorf til fjarvinnu 

en aðrir.  

Mynd 5  

Viðhorf til fjarvinnu eftir heimsfaraldurinn Covid-19 m.t.t. fjarvinnu í faraldrinum 

  

Þegar viðhorf þátttakenda er skoðað í samhengi við kyn, þá eru 92% kvenkyns svarenda 

sem hafa jákvætt eða hlutlaust viðhorf til fjarvinnu í framtíðinni, á meðan 74% karlkyns 

þátttakenda voru á sama máli. Dreifingu svara um viðhorf út frá kyni má sjá á mynd 3. 

Kí-kvaðratpróf var einnig framkvæmt til þess að kanna hvort það sé munur á viðhorfi fólks 

eftir því hvort það skilgreinir sig karlkyns eða kvenkyns (sjá mynd 6). Flokkar svarmöguleika voru 

sameinaðir; mjög neikvætt, frekar neikvætt og hlutlaust viðhorf var sett saman í flokk, en frekar 
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jákvætt og mjög jákvætt viðhorf var sett saman í flokk, til þess að forsendum kí-kvaðratprófsins 

yrði mætt; væntigildi var lægra en 5 í færri en 20% af reitum og lægsta væntigildið var hærra en 

1. Samkvæmt kí-kvaðratprófinu voru tengslin á milli breytanna marktæk, χ2 (1, N = 131) = 8,717, 

p = 0,003. Samkvæmt þessu prófi eru konur líklegri til að hafa jákvætt viðhorf til fjarvinnu en 

karlar.  

Mynd 6  

Viðhorf til fjarvinnu eftir heimsfaraldurinn Covid-19 m.t.t. kyns 

 

Þátttakendur sem höfðu unnið í fjarvinnu vegna Covid-19 voru spurðir hvort þeir hefðu 

áhuga á því að vinna í fjarvinnu að einhverju leyti í framtíðinni, þ.e. eftir heimsfaraldurinn Covid-

19. 76% þátttakenda svöruðu játandi en 24% svöruðu neitandi. Þeir sem svöruðu játandi voru því 

spurðir hversu marga daga í viku þeir myndu kjósa að vinna í fjarvinnu, eftir heimsfaraldurinn. Á 

mynd 7 má sjá dreifingu svara við þeirri spurningu. Flestir þeirra, eða rúmlega helmingur, höfðu 

áhuga á því að vinna í fjarvinnu tvo daga í viku. Jafnmargir svarendur höfðu áhuga á að vinna einn 

og þrjá daga í viku. Mjög fáir höfðu áhuga á því að vinna fjarvinnu fjóra daga vikunnar, og enginn 

hafði áhuga á fjarvinnu oftar en fjórum sinnum í viku. Nokkrir svarenda höfðu áhuga á öðru 

fyrirkomulagi. Þar má nefna; sveigjanlegt fyrirkomulag eftir þörfum hverju sinni og fyrirkomulag 

sem felur í sér að unnið er í fjarvinnu eina viku í mánuði.  
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Jákvæð fylgni mældist á milli viðhorfs þátttakenda til fjarvinnu í framtíðinni og fjölda daga 

sem fólk vill vinna í fjarvinnu eftir heimsfaraldurinn Covid-19 (sjá töflu 1). Því jákvæðara sem 

viðhorf þátttakenda var, þeim mun fleiri daga hafði það áhuga á að vinna í fjarvinnu eftir 

faraldurinn. 

Mynd 7  

Fjöldi daga sem þátttakendur kjósa að vinna í fjarvinnu eftir faraldurinn 

 

Jákvæð marktæk fylgni mældist á milli áhuga þátttakenda á að vinna í fjarvinnu eftir 

heimsfaraldurinn Covid-19 og fjölda daga sem það vann í fjarvinnu vegna heimsfaraldursins (sjá 

töflu 1), þ.e. þeir sem höfðu áhuga á að vinna í fjarvinnu í framtíðinni unnu fleiri daga í fjarvinnu 

í faraldrinum en þeir sem ekki höfðu áhuga.  

5.3.3 Drifkraftur starfsfólks í fjarvinnu 

Drifkraftur starfsfólks í fjarvinnu mældist nokkuð hár. 66% mældist með mikinn drifkraft 

í starfi, 22% með miðlungs drifkraft og aðeins 12% með lítinn eða engan drifkraft í fjarvinnu (sjá 

mynd 8). Meðal drifkraftur þátttakenda mældist 3,75 af 5 mögulegum (sjá töflu 1).  
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Mynd 8  

Drifkraftur starfsfólks í fjarvinnu vegna Covid-19 

 

Gerð var fylgnitafla sem sýnir fylgni milli þátta sem spurt var um í spurningakönnun sem 

lögð var fyrir á Facebook (sjá töflu 1). Þar má sjá meðaltal og staðalfrávik hverrar breytu en einnig 

fylgni milli breytanna. Fylgnitaflan var skoðuð og niðurstöður úr henni verða greindar hér á eftir.  

Skoðað var hvort fylgni væri á milli þess hvort þátttakendur hefðu áhuga á því að vinna í 

fjarvinnu að einhverju leyti eftir heimsfaraldurinn Covid-19 og hversu mikinn drifkraft þeir höfðu 

í fjarvinnu (sjá töflu 1). Jákvæð fylgni var þar á milli sem mældist marktæk og nokkuð sterk. Hún 

lýsti sér þannig að þátttakendur sem áhuga hafa á fjarvinnu höfðu meiri drifkraft í henni en þeir 

sem höfðu minni eða engan áhuga á fjarvinnu í framtíðinni.  

Þátttakendur voru spurðir hvaða þætti þeir teldu hafa áhrif á drifkraft sinn í starfi. Þættirnir 

sem þátttakendur gátu valið um voru byggðir á módeli Deloitte um ómótstæðilegan vinnustað. 

Þættirnir eru; þýðingarmikil vinna, góðir stjórnunarhættir, sveigjanleg vinna, tækifæri til vaxtar og 

traust til leiðtoga (Bersin, 2015). Þátttakendur gátu valið um fjölda þátta sem þeir töldu eiga við 

um sig. Allir fimm þættirnir höfðu svipað vægi þegar horft er á hlutfall þátttakenda sem töldu 

tiltekinn þátt skipta máli varðandi drifkraft sinn. Flestir töldu sveigjanlega vinnu hafa áhrif á 

drifkraft í starfi, næst í röðinni var þýðingarmikil vinna og síðan góðir stjórnunarhættir. Þessir 

þættir höfðu áhrif á drifkraft í starfi hjá meira en helmingi þátttakenda. Aðeins færri, eða rétt undir 
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helmingur þátttakenda, taldi tækifæri til vaxtar og traust til leiðtoga skipta máli þegar kemur að 

drifkrafti. Dreifingu svaranna má sjá á mynd 9. Eins og þar má sjá er ekki afgerandi munur á milli 

þátttanna.   

Mynd 9  

Þættir sem hafa áhrif á drifkraft í starfi   

 

Marktæk fylgni var á milli þýðingarmikillar vinnu og þessara þriggja þátta; góðra 

stjórnunarhátta, tækifæra til vaxtar og trausts til leiðtoga. Einnig var marktæk fylgni á milli góðra 

stjórnunarhátta og bæði tækifæra til vaxtar og trausts til leiðtoga. Marktæk fylgni var líka á milli 

tækifæra til vaxtar og trausts til leiðtoga. Fylgnin var sterkust á milli trausts til leiðtoga og bæði 

góðra stjórnunarhátta og tækifæra til vaxtar. 

Fylgni viðhorfs þátttakenda til fjarvinnu í framtíðinni eftir heimsfaraldurinn Covid-19 var 

skoðuð með tilliti til tveggja þátta. Annar af þessum þáttum var áhugi þátttakenda á fjarvinnu að 

einhverju leyti eftir faraldurinn. Marktæk jákvæð fylgni var á milli þessara þátta. Tengsl eru því á 

milli þeirra sem hafa áhuga á að vinna í fjarvinnu að einhverju leyti í framtíðinni og þeirra sem 

hafa jákvætt viðhorf gagnvart henni. Hinn þátturinn var drifkraftur þátttakenda í fjarvinnu vegna 

heimsfaraldursins Covid-19. Marktæk jákvæð fylgni var milli kvarðans um drifkraft í vinnu og 

viðhorfi þátttakenda til fjarvinnu í framtíðinni. Tengsl eru á milli jákvæðs viðhorfs til fjarvinnu í 

framtíðinni og drifkrafts í fjarvinnu.   
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5.3.4 Fjarvinna skoðuð eftir bakgrunnsbreytum 

Skoðað var hvort fylgni væri á milli þess hvort þátttakendur hefðu unnið í fjarvinnu vegna 

heimsfaraldursins Covid-19 og nokkurra bakgrunnsbreyta. Jákvæð marktæk fylgni var á milli þess 

og bæði aldurs og menntunarstigs. Aldrinum var skipt upp í yngri en 40 ára og 40 ára og eldri. Þeir 

sem eru eldri en 40 ára eru því líklegri til þess að hafa unnið fjarvinnu vegna heimsfaraldursins 

Covid-19. Menntunarstigi var skipt upp í stúdentspróf eða lægra menntunarstig og grunn- eða 

framhaldsnám á háskólastigi. Þátttakendur með grunn- eða framhaldsnám á háskólastigi eru 

líklegri til þess að hafa unnið í fjarvinnu vegna faraldursins. Einnig er marktæk jákvæð fylgni á 

milli aldurs og menntunarstigs. Það var ekki marktæk fylgni á milli kyns og hvort þátttakendur 

hefðu unnið í fjarvinnu vegna Covid-19 (sjá í töflu 1).  

Jákvæð marktæk fylgni mældist á milli menntunarstigs þátttakenda og viðhorfs til 

fjarvinnu í framtíðinni, þ.e. því hærra menntunarstig sem þátttakendur höfðu þeim mun jákvæðara 

viðhorf höfðu þeir til fjarvinnu í framtíðinni. Einnig var jákvæð marktæk fylgni milli aldurs og 

menntunarstigs, þ.e. þátttakendur höfðu hærra menntunarstig eftir því sem þeir voru eldri.  

5.3.5 Drifkraftur skoðaður eftir bakgrunnsbreytum 

Drifkraftur í fjarvinnu var skoðaður út frá bakgrunnsupplýsingum. Marktæk jákvæð fylgni 

var á milli drifkrafts (kvarðans um drifkraft í fjarvinnu) og bæði kyns og aldurs. Meiri drifkraftur 

var hjá konum en körlum í fjarvinnu. Drifkraftur var meiri í hópnum eldri en 40 ára en yngri en 40 

ára (sjá í töflu 1). Fylgnin var einnig jákvæð á milli drifkrafts og menntunarstigs en hún var ekki 

nógu sterk til þess að vera marktæk.  

Neikvæð marktæk fylgni mældist á milli aldurs og tækifæra til vaxtar, þ.e. yngri 

þátttakendur töldu tækifæri til vaxtar frekar hafa áhrif á drifkraft sinn heldur en þeir sem eldri voru. 

Jákvæð marktæk fylgni mældist á milli aldurs og trausts til leiðtoga, þ.e. eldri þátttakendur töldu 

traust til leiðtoga frekar hafa áhrif á drifkraft sinn heldur en þeir sem yngri voru.  
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Tafla 1  

Meðaltöl, staðalfrávik og Pearson fylgnitafla (n = 131) 

 

6. Umræða 

Markmiðið með þessum kafla er að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig hefur fjarvinna 

áhrif á drifkraft starfsfólks og hvert er viðhorf þess og fyrirtækja til fjarvinnu í framtíðinni? 

Niðurstöðurnar verða skoðaðar og greindar þar sem fjallað verður um hvað niðurstöðurnar leiddu 

í ljós. Kaflinn er byggður á niðurstöðum úr báðum hlutum rannsóknarinnar. Þær verða svo bornar 

saman við fræðilega kaflann og loks dregnar ályktanir af þeim. Í lokinn koma fram vangaveltur 

um frekari rannsóknir í tengslum við efnið.   

6.1 Samantekt 

6.1.1 Alvotech rannsókn 

Viðhorf starfsfólks og stjórnenda Alvotech til fjarvinnu í framtíðinni er jákvætt, eins og 

fram kom í niðurstöðum viðtals við háttsettan stjórnanda og spurningakönnunar fyrirtækisins. 

Stjórnandi hjá Alvotech taldi mikilvægt að hafa sveigjanlegt vinnuumhverfi fyrir starfsfólk sitt, 

sem blanda af fjarvinnu og skrifstofustarfi býður upp á. Við teljum það vera vegna þess við höfum 

öll ólíkar þarfir. Ef sveigjanleiki er til staðar í starfi þá er möguleiki að uppfylla fleiri þarfir 

starfsfólks sem getur leitt til meiri starfsánægju.  
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Fjarvinna hefur einnig í för með sér ógnanir. Helsta ógnun fjarvinnu telur stjórnandi hjá 

Alvotech vera félagslegi hluti vinnu. Önnur ógnun er röskun á jafnvægi milli vinnu og einkalífs. 

Starfsfólki getur reynst erfitt að skipuleggja tíma sinn en skil verða að vera á milli fjölskyldulífs 

og vinnu. Sveigjanleg vinna getur einnig reynst tækifæri til að kenna starfsfólki að skipuleggja 

tímann sinn vel svo það geti háttað vinnutíma eftir sínum þörfum til þess að gott jafnvægi myndist 

á milli vinnu og einkalífs.  

Um það bil helmingur starfsfólks Alvotech telur afköst sín í fjarvinnu vera meiri en þegar 

unnið er í starfsstöðvum fyrirtækisins. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að framleiðni sé meiri í 

fjarvinnu. Við teljum það vera vegna þess að almennt er meiri vinnufriður heima við og fólk getur 

unnið þegar því hentar.  

Stjórnandi hjá Alvotech talaði um tvíhliða samband drifkrafts starfsfólks, að hann sé 

fléttaður inn í menningu fyrirtækja og áhugaverð verkefni og starfið sjálft séu meginþættir sem 

hafa áhrif á drifkraft starfsfólks.  

6.1.2 Almenn rannsókn  

Meirihluti þeirra sem eru yngri en 40 ára hafði ekki unnið í fjarvinnu vegna 

heimsfaraldursins Covid-19 en meirihluti þeirra sem voru eldri en 40 ára hafði reynslu af því. Af 

þeim sem höfðu unnið í fjarvinnu höfðu 74% jákvætt viðhorf til fjarvinnu í framtíðinni, á meðan 

aðeins 26% höfðu neikvætt eða hlutlaust viðhorf. Í ljós kom að konur voru líklegri til þess að hafa 

jákvætt viðhorf til fjarvinnu en karlar. Svo virðist sem starfsfólk hafi mikinn áhuga á sveigjanlegri 

vinnu. Margir vilja vinna í starfsstöðvum fyrirtækis og heima við í bland. Meirihluti þátttakenda 

hafði áhuga á því að vinna í fjarvinnu eftir heimsfaraldurinn Covid-19. Þar af var rúmlega 

helmingur þátttakenda til í að vinna tvo daga í viku í fjarvinnu. Áhugann á fjarvinnu eftir 

heimsfaraldurinn teljum við hafa kviknað vegna þess að starfsfólk fann hversu mikil þægindi 

fylgdu sveigjanlegri vinnu.  

Drifkraftur starfsfólks í fjarvinnu er klárlega eitthvað sem kom okkur á óvart. Þar sem 

drifkraftur starfsfólks var mikill í fjarvinnu í Covid-19, þrátt fyrir örar breytingar og lítinn 

undirbúningstíma fyrir fjarvinnu hjá fyrirtækjum. Drifkraftur mældist frekar hár hjá þátttakendum, 

þ.e.a.s. þeir voru almennt frekar drifnir þegar þeir unnu heima hjá sér.   
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6.1.3 Samantekt rannsóknar 

6.1.3.1 Viðhorf til fjarvinnu í framtíðinni.  

Fyrirliggjandi könnun Alvotech um fjarvinnu og könnun sem lögð var fyrir á Facebook um 

drifkraft og fjarvinnu sýndu að mörgu leyti svipaðar niðurstöður um viðhorf starfsfólks til 

fjarvinnu í framtíðinni. Meirihluti þátttakenda hafði áhuga á fjarvinnu að einhverju leyti í 

framtíðinni í báðum hlutum rannsóknarinnar. Hjá Alvotech höfðu 79% þátttakenda áhuga á því en 

21% hafði ekki áhuga eða voru hlutlausir. Í almennu rannsókninni höfðu 74% þátttakenda jákvætt 

viðhorf til fjarvinnu í framtíðinni en aðeins 26% höfðu annað hvort neikvætt eða hlutlaust viðhorf. 

Þessar niðurstöður komu okkur á óvart miðað við hve lítið var um fjarvinnu fyrir Covid-19. Við 

teljum að nú sé starfsfólk líklegra til þess að hafa áhuga á fjarvinnu að einhverju leyti í framtíðinni 

vegna þess að faraldurinn ýtti starfsfólki í þá stöðu að þurfa að vinna heima við. Fyrir 

heimsfaraldurinn voru ekki margir í fjarvinnu eins og fram kom í fræðilega kaflanum. Það 

starfsfólk sem þurfti að vinna í fjarvinnu sýndi því fram á aukin þægindi, eins og t.d. meiri 

sveigjanleika, sem við teljum að hafi kveikt áhugann hjá mörgum á fjarvinnu til framtíðar.   

Í ljós kom að ef þátttakendur hefðu val um hversu oft í viku þeir gætu unnið í fjarvinnu var 

algengast að þeir veldu tvo daga, í báðum hlutum rannsóknarinnar. Meirihluti þátttakenda í 

rannsókninni var því tiltölulega sammála um hlutfall á milli fjarvinnu og þess að vinna í 

starfsstöðvum fyrirtækis. Niðurstöður rannsóknar Barreo o.fl., sem fjallað var um að ofan, sýndu 

einnig fram á sömu niðurstöður. Þessar niðurstöður teljum við vera jákvæðar fyrir atvinnulífið í 

framtíðinni, m.a. vegna sjónarmiða jafnvægis á milli vinnu og einkalífs.  

6.1.3.2 Drifkraftur starfsfólks í fjarvinnu.   

  Stjórnandi í Alvotech sagði að starfsfólk vildi sveigjanlegt vinnuumhverfi, tækifæri til að 

þróast í starfi, finna fyrir tilgangi í sinni vinnu, að vinnan sé þýðingarmikil og að það sé traust á 

milli stjórnenda og starfsfólks. Þessir þættir eru einnig megin þættir í módeli Deloitte um 

ómótstæðilegan vinnustað sem fjallað var um í fræðilega kaflanum. Spurt var út í þessa þætti í 

spurningakönnun sem lögð var fyrir á Facebook af rannsakendum og voru þátttakendur spurðir 

hverjir þessa þátta hefðu áhrif á drifkraft þeirra í starfi. Sveigjanleiki í vinnu var sá þáttur sem 

flestir, eða rúmlega helmingur þátttakenda, töldu að hefði áhrif á drifkraft sinn í starfi. Allir þessir 

þættir höfðu þó svipuð áhrif á drifkraft starfsfólks. Í módeli Deloitte kemur fram að menningin í 
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fyrirtækinu er stór þáttur í því að stuðla að drifkrafti starfsfólks. Stjórnandi í Alvotech talaði einnig 

um þetta hlutverk fyrirtækjamenningar. Áhugavert var að sjá að niðurstöður könnunar, sem lögð 

var fyrir á Facebook, sýndi fram á tengsl á milli tækifæra til vaxtar og fólks yngra en 40 ára, þar 

sem þau virðast skipta yngri kynslóðina meira máli en eldri kynslóðina. Tengsl eru síðan á milli 

trausts til leiðtoga og fólks 40 ára og eldra, þar sem það virðist skipta eldri kynslóðina meira máli, 

þegar kemur að drifkrafti þess í starfi.  

Drifkraftur var skoðaður með tilliti til viðhorfs og áhuga á fjarvinnu eftir heimsfaraldurinn 

Covid-19. Þar kom í ljós að þeir sem höfðu meiri drifkraft í fjarvinnu vegna faraldursins höfðu 

jákvæðara viðhorf til fjarvinnu og/eða meiri áhuga á því að vinna í fjarvinnu í framtíðinni.  

Drifkraftur snýst um tvíhliða ávinning, samkvæmt stjórnanda Alvotech. Það sem starfsfólk 

gerir fyrir fyrirtækið og það sem fyrirtækið gerir fyrir starfsfólk sitt. Það styður við fræðilegu 

umfjöllunina um tvíhliða eðli drifkrafts starfsfólks. Þar sem Kelleher talar um að fyrirtæki geri 

starfsfólki kleift að uppfylla möguleika sína og á sama tíma hjálpi starfsfólkið fyrirtækinu að ná 

sínum markmiðum.  

6.2 Veikleikar 

Veikleikar eru til staðar í bæði eigindlega og megindlega hluta rannsóknarinnar. Í 

eigindlega hlutanum var aðeins tekið viðtal við einn stjórnanda hjá Alvotech. Þó svo að það gefi 

innsýn í fyrirtækið, vegna þess að stjórnandinn talaði fyrir hönd þess, þá sýnir það ekki viðhorf 

allra stjórnenda fyrirtækisins. Þegar kemur að megindlega hlutanum er helsti veikleikinn sá að 

úrtakið sem svaraði könnuninni, sem sett var á Facebook, er mjög lítið hentugleikaúrtak. Það 

endurspeglar því ekki viðhorf þýðisins í heild, sem er allur vinnumarkaðurinn. Einnig er það 

veikleiki að hrágögnin úr Alvotech könnuninni voru ekki greind með tölfræðilegu ívafi vegna 

skorts á aðgengi að gögnum. Því var ekki hægt að skoða tengsl milli ákveðinna breyta. Þegar 

kemur að mælingum á drifkrafti starfsfólks í fjarvinnu voru takmarkanir vegna þess að 

rannsakendur gátu ekki borið þær niðurstöður saman við drifkraft þeirra sem ekki voru að vinna í 

fjarvinnu. Það er vegna þess að ekki voru gerðar mælingar á drifkrafti starfsfólks sem vann ekki í 

fjarvinnu vegna Covid-19. 
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6.3 Mögulegar frekari rannsóknir  

Athyglisvert væri að skoða fleiri fyrirtæki og stærri hóp þátttakenda varðandi það hvernig 

fjarvinna hefur áhrif á drifkraft starfsfólks og hvert viðhorf þeirra er til fjarvinnu í framtíðinni. 

Einnig væri áhugavert að skoða hvernig fjarvinna eftir heimsfaraldurinn Covid-19 hafi áhrif á líðan 

starfsfólks. Þar sem hægt væri að bera saman líðan starfsfólks þegar það vann heima í faraldrinum 

við líðan þess þegar það mætir aftur til vinnu í starfsstöðvar fyrirtækja.  

Gaman væri að taka viðtöl við stjórnendur fyrirtækja til að athuga hvernig fjarvinna hafði 

áhrif á rekstur fyrirtækja í Covid-19 og hvort það hafði mikil áhrif að hafa starfsfólkið í fjarvinnu. 

Einnig hvort meiri afköst væru hjá starfsfólkinu í fjarvinnu eða í starfsstöðvunum fyrirtækja. 

Jafnvel væri áhugavert að skoða hvernig framleiðslufyrirtæki gátu unnið í heimsfaraldrinum og 

hvort starfsfólk vann eitthvað í fjarvinnu eða hvort loka hafi þurft tímabundið á meðan áhrif 

faraldursins voru sem mest.  

Einnig væri áhugavert að skoða hvort starfsfólk velji fjarvinnu í meira eða minna mæli í 

framtíðinni, þegar lengra er liðið frá faraldrinum. Áhugavert er að skoða hvernig áhugi starfsfólks 

á fjarvinnu hefur áhrif á fyrirtækin til framtíðar og að athuga hvort starfsánægja aukist eða minnki 

með aukinni fjarvinnu.  

Áhugavert væri að fara enn lengra með rannsóknina og kanna hvort munur sé á drifkrafti 

hjá starfsfólki í fjarvinnu og þeirra sem ekki eru í fjarvinnu. Þá væri hægt að bera það saman og 

skoða út frá því hvort sérstaka athygli þyrfti að veita drifkrafti starfsfólks í fjarvinnu eða hvort það 

skipti ekki máli hvar starfsfólk er staðsett við vinnu sína.  

7. Lokaorð 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að fólk hefur almennt jákvætt viðhorf til 

fjarvinnu í framtíðinni. Fjarvinna hefur aukist gríðarlega síðasta árið vegna heimsfaraldursins 

Covid-19. Þá voru margir skikkaðir til að vinna að heiman vegna aðstæðna í heiminum. 

Mismunandi var eftir fyrirtækjum hvernig fjarvinnu var háttað en flestir þurftu að vinna að 

einhverju leyti í fjarvinnu, sem opnaði augu þeirra fyrir þeim möguleika.  

Drifkraftur í fjarvinnu var mikill að mati rannsakenda samkvæmt niðurstöðum 

spurningakönnunar sem lögð var fyrir á Facebook, þar sem meðal drifkraftur mældist 3,75 af 5 



 43 

mögulegum. Sterk jákvæð tengsl eru á milli drifkrafts og viðhorfs til fjarvinnu í framtíðinni. Því 

meiri drifkraft sem þátttakendur höfðu í fjarvinnu þeim mun jákvæðara viðhorf höfðu þeir til 

fjarvinnu.   

Helstu niðurstöður sýna fram á að starfsfólk vill hafa sveigjanleika í starfi sínu. Það hefur 

áhrif á drifkraft starfsfólks, samkvæmt módeli Deloitte en er einnig tækifæri sem fjarvinna getur 

boðið upp á. Það er vegna þess að fjarvinnan bætir við þeim möguleika að starfsfólk geti stjórnað 

tíma sínum sjálft með meira sjálfræði í starfi.   

Þegar kemur að ógnunum í fjarvinnu er félagslegi hluti hefðbundinnar vinnu mjög 

mikilvægur fyrir geðheilsu starfsfólks. Passa þarf að halda í félagslegu samskiptin milli starfsfólks 

svo einangrun og einmanaleiki geri síður vart við sig. Það getur haft áhrif á afköst starfsfólk í 

fjarvinnu og þannig haft áhrif á rekstrarárangur fyrirtækja. Þó kom einnig í ljós að framleiðni 

starfsfólks er almennt meiri í fjarvinnu en í starfsstöðvum fyrirtækja. Einnig er mikilvægt að hafa 

skýr mörk á milli vinnu og einkalífs þegar unnið er heima við. Rannsakendur telja að fjarvinna 

hafi bæði tækifæri og ógnanir í för með sér þegar kemur að því að viðhalda þessu jafnvægi. Mörg 

tækifæri eru í boði þegar kemur að fjarvinnu. Áhugavert er að fylgjast með hvort fjarvinna muni 

festa sig í sessi á komandi árum.   
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Viðauki A - Spurningalisti fyrir viðtal 

Spurningar varðandi fjarvinnu (e. remote work) 

1. Hvaða tækifæri telur þú að fjarvinna beri með sér til framtíðar (hjá Alvotech?)? 

2. Hvaða ógnanir telur þú að fjarvinna beri með sér til framtíðar (hjá Alvotech?)? 

3. Hvert er viðhorf stjórnenda Alvotech til fjarvinnu? 

4. Hvert er viðhorf starfsfólks Alvotech til fjarvinnu? 

 Spurningar varðandi drifkraft starfsfólks (e. employee engagement) 

5. Hvernig skilgreinir þú drifkraft starfsfólks? 

6. Telur þú drifkraft starfsfólks vera mikilvægan fyrir Alvotech? Ef já, hvernig? 

7. Hvað telur þú að hafi áhrif á drifkraft starfsfólks? 

8. Er drifkraftur starfsfólks hjá Alvotech mældur á eitthvern hátt? Ef svo er, var hann mældur 

fyrir og eftir aukningu í fjarvinnu starfsfólks? 

Spurningar varðandi bæði fjarvinnu og drifkraft starfsfólks 

9. Á hvaða hátt telur þú að fjarvinna hafi áhrif á drifkraft starfsfólks? 

10. Talið er að starfsumhverfi hafi áhrif á starfsánægju t.d. skv. heimasíðu stjórnarráðsins. 

Telur þú að starfsumhverfið sem fólk vinnur í hafi áhrif á drifkraft þess? 

11. Er eitthvað sem þú vilt bæta við eða koma á framfæri? 

 

  



 51 

Viðauki B – Spurningalisti fyrir spurningarkönnun á Facebook 

Hæhæ. Við erum tvær úr Háskólanum í Reykjavík að vinna að B.Sc. lokaritgerðinni okkar í 

viðskiptafræði. Markmið rannsóknarinnar er að skoða drifkraft starfsfólks (e. employee 

engagement) í fjarvinnu og viðhorf fólks til fjarvinnu í framtíðinni. Okkur þætti afar vænt um ef 

þið gætuð svarað örfáum spurningum sem tekur aðeins nokkrar mínútur. Svörin eru ekki 

rekjanleg. Einnig viljum við taka það fram að þú getur hætt þátttöku í könnunni hvenær sem er.  

 

Fyrirfram þakkir,  

Alexandra og Ragna Björg 

Spurning 1: Hver er staðan þín á vinnumarkaði?  

 Í fullu starfi  
 Í fullu starfi með skóla  
 Í hlutastarfi  
 Í hlutastarfi með skóla  
 Í skóla 
 Atvinnulaus 
 Hætt/ur að vinna  
 Annað  

Spurning 2: Hefur þú unnið í fjarvinnu vegna heimsfaraldursins Covid-19? 

 Já  
 Nei 

Spurning 3: Að meðaltali, hversu oft í viku vannst þú í fjarvinnu síðasta árið? 

 1 í viku  
 2 í viku  
 3 í viku  
 4 í viku 
 5 í viku  
 6 eða oftar í viku  
 Annað fyrirkomulag  

Spurning 4: Myndir þú vilja vinna í fjarvinnu að einhverju leyti í framtíðinni eftir heimsfaraldurinn 
Covid-19?  

 Já  
 Nei  
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Spurning 5: Ef þú hefðir valið, hversu marga daga í viku myndir þú kjósa að vinna í fjarvinnu eftir 
heimsfaraldurinn Covid-19? 

 1 í viku  
 2 í viku  
 3 í viku  
 4 í viku 
 5 í viku  
 6 eða oftar í viku  
 Annað fyrirkomulag  

Spurning 6: Í fjarvinnu er ég full/ur af orku til að takast á við verkefni dagsins. 

 Á mjög vel við 
 Á frekar vel við  
 Hvorki né  
 Á frekar illa við  
 Á mjög illa við  

Spurning 7: Í fjarvinnu er ég full/ur af eldmóði um vinnuna mína.  

 Á mjög vel við 
 Á frekar vel við  
 Hvorki né  
 Á frekar illa við  
 Á mjög illa við  

Spurning 8: Í fjarvinnu er ég með allan hugann við vinnuna mína.  

 Á mjög vel við 
 Á frekar vel við  
 Hvorki né  
 Á frekar illa við  
 Á mjög illa við  

Spurning 9: Hvaða þætti telur þú hafa áhrif á drifkraft þinn í þínu starfi? (Drifkraftur starfsfólks er 
þegar það tekur þátt, er áhugasamt og skuldbundið vinnustaðnum sínum og þeirri vinnu sem það 
vinnur).  

 Þýðingarmikil vinna  
 Góðir stjórnunarhættir  
 Sveigjanleg vinna  
 Tækifæri til vaxtar  
 Traust til leiðtoga 
 Annað  

Spurning 10: Hversu jákvætt eða neikvætt er viðhorf þitt til fjarvinnu í framtíðinni eftir 
heimsfaraldurinn Covid-19? 
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 Mjög jákvætt  
 Frekar jákvætt  
 Hvorki né  
 Frekar neikvætt  
 Mjög neikvætt 

Spurning 11: Hvert er kyn þitt?  

 Karlkyns  
 Kvenkyns  
 Annað  

Spurning 12: Hver er aldur þinn?  

 18 ára og yngri  
 19-29 ára  
 30-39 ára  
 40-49 ára 
 50-59 ára  
 60-69 ára  
 70 ára eða eldri  

Spurning 13: Hvert er menntunarstig þitt?  

 Grunnskólapróf  
 Iðnpróf  
 Stúdentspróf  
 Grunnnám með háskólastigi  
 Framhaldsnám á háskólastigi 
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Viðauki C - Lýsandi tölfræði  
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