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Útdráttur 

Á Íslandi búum við svo vel að eiga fólk sem sérhæfir sig í björgun þegar áföll dynja 

yfir, eins og náttúruhamfarir, slys eða eldsvoði, svokallaðir viðbragðsaðilar sem 

bregðast við þegar áföll dynja yfir. Fyrri rannsóknir benda til að við björgunaraðgerðir 

skipti samhæfing ólíkra viðbragðsaðila miklu máli og að leiðtogar björgunaraðgerða 

þurfi að forðast miðstýringu. Fyrri rannsóknir benda til að þjónandi forysta sé 

árangursrík leið í stjórnun en fáar rannsóknir liggja fyrir um stjórnun aðgerða í því ljósi 

og fáar rannsóknir hafa verið gerðar um reynslu breiðs hóps viðbragðsaðila af stjórnun 

mismunandi aðgerða og mikilvægt að kanna hver reynsla vettvangsstjóra er af slíkri 

stjórnun. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á áherslur reynslumikilla 

vettvangsstjórnenda við stjórnun á vettvangi aðgerða og leita svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum. Hver er reynsla vettvangsstjóra og áherslur þeirra í stjórnun 

á vettvangi í aðgerðum? Endurspegla þær áherslur hugmyndafræði þjónandi forystu? 

Gerð var eigindleg rannsókn með viðtölum við ellefu vettvangsstjórnendur, notuð var 

þemagreining og sett fram þrjú yfirþemu og níu undirþemu. Niðurstöður benda til þess 

að vettvangsstjórnendur leggi áherslu á samvinnu ólíkra viðbragðsaðila sem þeir ná 

fram með valdeflingu, hlustun og yfirsýn. Niðurstöður benda einnig til þess að áherslur 

vettvangsstjóranna séu í takt við lykilþætti þjónandi forystu, það er framsýni, hlustun, 

valdeflingu, jafningjabrag, innri styrk og samvinnu. Niðurstöður rannsóknarinnar geta 

verið framlag til þekkingar um árangursríkar áherslur í stjórnun björgunaraðgerða og 

geta nýst meðal viðbragðsaðila sem og fyrir aðra sem takast á við áföll. Niðurstöður 

geta einnig haft hagnýtt gildi fyrir forystu og stjórnun almennt.  

 

Lykilorð: vettvangsstjóri, viðbragðsaðilar, björgunaraðgerðir, yfirsýn, samvinna, 

jafningjabrag, ástandsvitund, þjónandi forysta 
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Abstract 
 

Here in Iceland, we are fortunate to have people, so-called first responders, who 

specialize in rescue when crisis strike, such as natural disasters, accidents, or fires. 

Previous research suggests that in rescue operations, coordination between different 

first responders is important, and that incident commander needs to avoid 

centralization. Few studies have been conducted with focus on management and 

leadership of first responders and the ideology of servant leadership. Therefore it is 

important to shed light on the emphasis of experienced incident commander‘s 

managing such crises. The aim of the study was to shed light on the experience of 

skilled incident commanders of their management and leadership in the field and to 

seek answers to the following research questions. What is the experience and emphasis 

of incident commander‘s in field management in operations? Do those emphases reflect 

the ideology of servant leadership? A qualitative study was conducted with eleven 

incident commander‘s, a thematic analysis was used, and three main themes and nine 

sub-themes emerged. The results indicate that incident commanders emphasize the 

cooperation of different first response parties, which they achieve through 

empowerment, listening and oversight. The results also indicate that the incident 

commander‘s emphasis is in line with key aspects of the ideology of servant leadership: 

foresight, culture of equals, empowerment, inner strength, and collaboration. The 

results of the study can contribute to knowledge about effective emphases in the 

management of rescue operations and can be useful among first responders as well as 

for others who deal with crises. The findings can also have practical value for leadership 

and management in general. 

 

Keywords: incident commander, first responders, rescue operations, perspective, 

collaboration, culture of equals, situational awereness; servant leadership 
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1 Inngangur 

Íslendingar hafa löngum þurft að takast á við óblíð náttúruöfl, slys og hættulegar 

afleiðingar þeirra. Má þar nefna, snjóflóðin á Flateyri og í Súðavík árið 1995, rútuslys 

við Kirkjubæjarklaustur árið 2017 (Arnar Þór Ingólfsson, 2017), þegar 39 ferðamenn í 

janúar 2020 lenda í ógöngum á Langjökli eftir vélsleðaferð í vonsku veðri (Kristín 

Ólafsdóttir, 2020), aurskriðurnar sem tóku með sér hús á Seyðisfirði í desember 2020 

(Sunna Kristín Hilmarsdóttir, 2020), sinueldana á vormánuðum 2021 (Guðrún 

Hálfdánardóttir, 2021) og eldgosið í Geldingadölum sem hófst í byrjun árs 2021.  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar snýr ekki beint að náttúruhamförum og slysum 

á Íslandi heldur að stjórnun vettvangsstjóra (e. incident commander) í aðgerðum meðal 

viðbragðsaðila sem þurfa að takast á við afleiðingarnar og tryggja öryggi allra. Þegar 

náttúruhamfarir og slys verða getur skapast almannavarnaástand. Þá eru viðbragðs-

aðilar, til dæmis úr röðum björgunarsveita, lögreglu, slökkviliðs eða heilbrigðis-

starfsmanna, boðaðir út og hver og einn þeirra gegnir ákveðnu hlutverki í aðgerðum 

Almannavarna. Þekking á hlutverkum viðbragðsaðila, góð þjálfun, markviss stjórnun 

og samhæfing allra viðbragðsaðila er mikilvæg til að tryggja árangur og öryggi allra í 

aðgerðum á vettvangi en fáar rannsóknir eru til um efnið hér á landi.  

Höfundur leitaði í gagnabönkum að rannsóknum sem tengjast viðfangsefni 

ritgerðarinnar. Erfiðlega gekk að finna birtar rannsóknir sem fjölluðu um reynslu 

vettvangsstjóra og áherslur þeirra á vettvangi, þegar eldsvoði, hópslys eða 

náttúruhamfarir verða. Þær sem höfundur fann fjölluðu flestar um einn viðbragðsaðila 

(til dæmis lögreglu, slökkviliðsmenn eða heilbrigðisstarfsfólk) eða einstaka stórar 

aðgerðir (til dæmis Hryðjuverkaárásin í New York 11. september 2011, fellibylinn 

Katrínu) eða við æfingar meðal viðbragðsaðila. Einnig tókst höfundi ekki að finna birtar 

rannsóknir þar sem skoðað er sérstaklega hvort reynsla vettvangsstjóra af stjórnun á 

vettvangi tengist hugmyndafræði þjónandi forystu.  

Í almannavarnaástandi er stjórnun aðgerða í höndum aðgerðarstjóra og/ eða 

aðgerðastjórnar þess umdæmis þar sem atburður á sér stað. Í aðgerðum getur svo 

skapast, það sem kallast, vettvangur, eins og slysavettvangur. Vettvangur er undir 

yfirráðasvæði vettvangsstjóra. Viðfangsefni rannsóknarinnar snýr að stjórnun 

vettvangsstjóra í aðgerðum meðal viðbragðsaðila en til að þrengja rannsóknar-

viðfangsefnið er einblínt á vettvangsstjórnendur aðgerða þegar eldsvoði, hópslys eða 



 

12 

 

náttúruhamfarir hafa orðið. Slíkar aðgerðir geta orðið bæði flóknar og stórar og verður 

því skoðað í þessari ritgerð hverjar áherslur vettvangsstjóra eru þegar þeir stjórna 

umræddum aðgerðum. Enn fremur er markmiðið að kanna hvort og þá hvernig áherslur 

þeirra endurspegla hugmyndafræði þjónandi forystu.  

Í kennsluriti ríkislögreglustjóra um vettvangsstjórnun er fjallað um hvaða 

áherslur vettvangsstjórnendur ættu að hafa í huga á vettvangi. Þessar áherslur eru til að 

mynda hlustun, yfirsýn, samvinna, samhæfing og samskipti (Ríkislögreglustjórinn, 

Almannavarnadeild, 2010). Þessar áherslur má einnig finna í hugmyndafræði þjónandi 

forystu (Greenleaf, 2018) og koma skýrt fram í þriggja þátta líkani Sigrúnar 

Gunnarsdóttur (2011) um þjónandi forystu og mælitæki van Dierendonck og Nuijten 

(2010) sem kallast Servant Leadership Survey (SLS). Þess vegna var ákveðið að skoða 

áherslur vettvangsstjóra á vettvangi og tengja þær við hugmyndafræði þjónandi forystu.  

Gerð var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru viðtöl við ellefu vettvangs-

stjórnendur, úr röðum lögreglu, slökkviliðs og björgunarsveita, til að varpa ljósi á 

áherslur þeirra í forystuhlutverki á vettvangi og kanna hvort þær áherslur endurspegli 

hugmyndafræði þjónandi forystu sem snýst um að taka forystu á grunni þess að vera 

þjónn fyrst (Greenleaf, 2018). Viðmælendur sýndu viðfangsefni rannsóknarinnar 

mikinn áhuga og gáfu verkefninu dýrmæta innsýn í starf vettvangsstjórnenda á 

vettvangi aðgerða.  

Robert K. Greenleaf er upphafsmaður hugmyndfræðinnar um þjónandi forystu 

sem lítur á leiðtogann sem fremstan meðal jafningja sem svo birtist í sönnum áhuga 

leiðtogans á högum annarra, jafningjabrag og sameiginlegri framtíðarsýn (Greenleaf, 

2018). Greenleaf benti á að með góðum samskiptum skapast sameiginlegur skilningur 

á aðstæðum sem ýtir undir gagnkvæma virðingu. Þjónandi forysta er frábrugðin öðrum 

leiðtogafræðum þar sem hún setur fylgjendur leiðtoga í fyrsta sæti (Eva o.fl., 2019; van 

Dierendonck o.fl., 2014). 

Erlendar rannsóknir sýna að þörf er á að þjálfa stjórnendur á öllum stigum meðal 

viðbragðsaðila (Waughn Jr. og Streib, 2006; Useem o.fl., 2005; Devitt og Borodzicz, 

2008). Stjórnendur og leiðtogar sem hafa starfað saman áður og bera traust hver til 

annars ná hvað bestum árangri í slíkum aðstæðum (Rimstad o.fl., 2014; Jensen og 

Waugh Jr, 2014; Sjöberg o.fl., 2011). Rannsóknir hafa einnig sýnt að mikil miðstýring 

geti átt sér stað í aðgerðum (Kapucu og Van Wart, 2008; Waughn Jr. og Streib, 2006) 

og þar kemur fram að betra sé að nýta sér stjórnendur sem eru á vettvangnum sjálfum 



 

13 

 

þar sem í miðstýrðu kerfi geti stjórnendur skort skapandi nálgun og ástandsvitund (e. 

situational awareness) til að bregðast við því sem er að gerast. Huga þarf því vel að 

upplýsingagjöf til þeirra sem eru á vettvangi svo þeir geti tekið upplýstar ákvarðanir 

(Eklund o.fl., 2021; Zhou o.fl., 2011; Waughn Jr. og Streib, 2006). Í aðgerðum þurfa 

stjórnendur svo að vera meðvitaðir um að hver viðbragðsaðili getur verið þjálfaður 

og/eða menntaður á ólíkan hátt. Rannsóknir hafa sýnt að viðbragðsaðilar geti talað ólíkt 

tungumál (Leonard o.fl., 2004) og kjósi frekar að sinna verkefnum sem þeir eru 

þjálfaðir í (Berlin og Carlström, 2011; Ödlund, 2010). 

Nokkuð er til af innlendum rannsóknum um viðbragðsaðila á Íslandi og þá 

aðallega innan heilbrigðiskerfisins (Hulda Rafnsdóttir o.fl., 2015; Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2014; Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013) og fyrir 

liggja óbirtar meistararitgerðir um viðbragðsaðila hér á landi sem tilheyra öðrum 

fagsviðum (Katrín M. Halldórsdóttir, 2019; Sólrún Auðbertsdóttir, 2015; Svavar 

Pálsson, 2013; Elva Tryggvadóttir, 2020). Engin birt rannsókn er til, svo vitað sé, sem 

fjallar sérstaklega um reynslu vettvangsstjórnenda af stjórnun á vettvangi í aðgerðum 

hér á landi eða áherslur þeirra í tengslum við hugmyndafræði þjónandi forystu. 

Rannsóknin getur því haft fræðilegt gildi og jafnframt nýst viðbragðsaðilum á Íslandi 

og haft hagnýtt gildi á sviði stjórnunar og forystu. 

Framkvæmd var eigindleg rannsókn og markmiðið að leita svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum;  

Hver er reynsla vettvangsstjóra og áherslur þeirra í stjórnun á vettvangi í aðgerðum? 

Endurspegla þær áherslur hugmyndafræði þjónandi forystu? 
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1.1 Viðbragðsaðilar á Íslandi 

Markmið almannavarna er að undirbúa, skipuleggja og 

framkvæma ráðstafanir sem miða að því að koma í veg fyrir og 

takmarka, eftir því sem unnt er, að almenningur verði fyrir 

líkams- eða heilsutjóni, eða umhverfi eða eignir verði fyrir 

tjóni, af völdum náttúruhamfara eða af mannavöldum, farsótta 

eða hernaðaraðgerða eða af öðrum ástæðum og veita líkn í nauð 

og aðstoð vegna tjóns sem hugsanlega kann að verða eða hefur 

orðið. (lög um almannavarnir nr. 82/2008) 

 

Taka má dæmi frá eldgosinu í Geldingadölum vorið 2021 til að fá innsýn í aðkomu 

mismunandi aðila að björgunaraðgerðum á vettvangi og hlutverk þeirra. Í júní 2021 

týnist bandarískur ferðamaður við gosstöðvarnar. Notast var við þyrlu Landhelgis-

gæslunnar við leit úr lofti og um 80 manns leituðu á landi sem komu frá björgunar-

sveitum af höfuðborgarsvæðinu, Suðurnesjunum, Suðurlandi og Vesturlandi (Ásrún 

Brynja Ingvarsdóttir, 2021). Vegfarendur hafa gerst sekir um að virða ekki lokanir 

lögreglu við gosstöðvarnar sem björgunarsveitir höfðu aðstoðað við að setja upp (Bjarni 

Rúnarsson, 2021; Guðrún Gyða Eyþórs Árnadóttir, 2021). Almannavarnir hafa 

nokkrum sinnum þurft að loka við gosstöðvarnar vegna gasmengunar (Sunna Kristín 

Hilmarsdóttir, 2021). Nánast daglega eru útköll að gosstöðvum vegna slasaðra 

einstaklinga sem þarf að flytja í burtu (Ólöf Rún Skúladóttir, 2021). Bæta má við að 

álag á heilbrigðiskerfið eykst einnig þegar einstaklingar úr björgunaraðgerðum eru 

fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar. Slíkt álag getur reynst heilbrigðiskerfinu ofviða 

þegar litið er til þess að gjörgæsla Landsspítalans hefur nokkrum sinnum komist að 

þolmörkum vegna COVID-19 smita (Þóra Birna Ingvarsdóttir, 2021). 

Samkvæmt reglugerð nr. 100/2009 eru viðbragðsaðilar á Íslandi eftirfarandi: 

Landhelgisgæsla Íslands, Lögreglan, neyðarverðir Neyðarlínunnar, slökkvilið, 

heilbrigðisstarfsmenn, starfsmenn ISAVIA, starfsmenn og sjálfboðaliðaliðar Rauða 

krossins á Íslandi og Slysavarnafélagsins Landsbjargar. Ábyrgð og stjórn hinnar 

daglegu neyðarþjónustu á Íslandi er alla jafna í höndum stofnana, sem ýmist eru á 

vegum sveitarfélaga eða ríkisins. Ríkið hefur umsjón með almannavörnum í öllu 

landinu, hvort heldur á sjó, í lofti eða á landi. Sveitarfélög fara með almannavarnir 
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innan síns sveitarfélags og vinna í samvinnu við ríkið. Almannavarnanefndir starfa í 

hverju sveitarfélagi og móta stefnu og skipulag fyrir almannavarnir innan síns 

sveitarfélags. Ríkislögreglustjóri fer með málefni almannavarna á Íslandi og tekur 

ákvörðun um almannavarnastig ásamt lögreglustjóra þess umdæmis þar sem atburðir 

eiga sér stað og samhæfir aðgerðir vegna almannavarna í landinu öllu og fer með 

málefni lögreglunnar í umboði dómsmálaráðherra (lög nr. 90/1996; lög nr. 82/2008). 

Lögregluumdæmin á Íslandi eru í dag níu talsins og fækkaði úr fimmtán frá 

áramótunum 2014/2015 (Lögreglan, e.d.). Í hverju umdæmi fyrir sig fara lögreglu-

stjórar með stjórn lögreglu og fer með stjórn leitar og björgunar á landi í sínu umdæmi 

(Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild, 2010).  

Neyðarlínan annast viðtöku allra tilkynninga um aðstoð slökkviliðs, lögreglu, 

sjúkraflutninga, björgunarsveita sem og alla aðra neyðaraðstoð. Neyðarlínan starfar 

eftir lögum nr. 40/2008 og er opinbert hlutafélag (Ríkislögreglustjóri, Almanna-

varnadeild, 2010). Dagleg stjórn Neyðarlínunnar er í höndum framkvæmdastjóra og fer 

dómsmálaráðuneytið með málefni hennar.  

Heilbrigðisþjónustan lýtur stjórn hinna ýmsu sjúkrastofnana og er heilbrigðis-

ráðherra æðsti yfirmaður heilbrigðisþjónustunnar og sjúkraflutninga á Íslandi (Ríkis-

lögreglustjórinn, Almannavarnadeild, 2010). Landinu er skipt í heilbrigðisumdæmi og 

heilbrigðisstofnanir innan hvers umdæmis hafa samvinnu um skipulag heilbrigðis-

þjónustu í umdæminu. Stjórn sjúkraflutninga er í höndum héraðslæknis viðkomandi 

heilsugæsluumdæmis (lög nr. 40/2007 og reglugerð um heilbrigðisumdæmi nr. 

785/2007). Nokkuð er um að slökkvilið á Íslandi annist einnig sjúkraflutninga 

(Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins, e.d.; Slökkvilið Akureyrar, e.d.). Sóttvarnarlæknir 

starfar eftir lögum nr. 19/1997 þar sem kveðið er á um þær aðgerðir sem sóttvarnar-

yfirvöld geta gripið til vegna farsótta (Sóttvarnarlög, 1997). Sóttvarnarumdæmi fylgja 

lögregluumdæmum (reglugerð nr. 387/2015). 

Umhverfisráðherra er æðsti yfirmaður brunamála á Íslandi (lög nr. 75/2000 um 

brunavarnir) og slökkvilið lýtur stjórn viðkomandi slökkviliðsstjóra (Ríkislögreglu-

stjórinn, Almannavarnadeild, 2010). Í eldsvoða eða þegar mengunaróhöpp verða á landi 

fer slökkviliðsstjóri með vettvangsstjórn og tilheyra þá löggæsluaðilar sem og aðrir 

opinberir eftirlitsaðilar undir stjórn slökkviliðsstjóra (lög nr. 75/2000). Málefni hvers 

slökkviliðs er í höndum þess sveitarfélags sem viðkomandi slökkvilið er starfandi í 

(Reglugerð um starfsemi slökkviliða nr. 747/2018). 
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Ríkið fer með málefni Landhelgisgæslunnar og er dómsmálaráðherra æðsti yfir-

maður Landhelgisgæslunnar á Íslandi (lög nr. 52/2006). Forstjóri stofnunarinnar sér um 

daglega stjórn Landhelgisgæslunnar og þyrluþjónustu. Landhelgisgæslan fer með 

stjórnun aðgerða í lofti og á sjó og stjórnar leit að týndum loftförum fram að því að 

slysstaður finnst en þá tekur lögreglustjóri viðkomandi umdæmis við ábyrgð á 

vettvangsstjórn ef loftfarið finnst á landi (Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild, 

2010). 

Framkvæmdarstjóri Landsbjargar sér um daglegan rekstur félagsins í nánu 

samstarfi við stjórn félagsins (Slysavarnarfélagið Landsbjörg, 2019). Innan Lands-

bjargar starfa 93 einingar (Slysavarnarfélagið Landsbjörg, e.d.-b) og er hver félags-

eining sjálfstæð gagnvart félaginu (Slysavarnarfélagið Landsbjörg, 2019). Í lögreglu-

lögum segir að lögreglustjóri fari með stjórn leitar og björgunar á landi í sínu umdæmi 

(Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild, 2010). Um björgun sem tilheyrir skipulagi 

Almannavarna gilda sértæk lög. Dómsmálaáðherra setur reglur um samstarf lögreglu 

og björgunarsveita (lögreglulögin nr. 90/1996; reglugerð nr. 289/2003 um leit og 

björgun á landi og samstarf lögreglu og björgunarsveita; lög nr. 43/2003 um 

björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn).  

Rauði kross Íslands er sjálfstætt og óháð félag sem starfar að mannúðarmálum 

í samræmi við Genfarsamningana frá 12. ágúst 1949 og gegnir félagið stoðhlutverki í 

mannúðarmálum (lög nr. 115/2014 um Lög um Rauða krossinn á Íslandi). 

Framkvæmdarstjóri sér um daglegan rekstur í umboði stjórnar félagsins (Rauði 

Krossinn á Íslandi, 2020). 

Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra er æðsti yfirmaður samgangna á Íslandi 

og rekur ISAVIA ohf. flugleiðsöguþjónustu og flugvelli fyrir hönd íslenska ríkisins. 

Einnig er félagið skuldbundið að sinna öryggis- og varnartengdri starfsemi í samræmi 

við alþjóðlegar skuldbindingar ríkisins er varða flugvallarstarfsemi (lög nr. 76/2008). 

Þegar almannavarnaástand ríkir er stjórn aðgerða í höndum lögreglustjóra í viðkomandi 

lögregluumdæmi. Lögreglustjóri útnefnir vettvangsstjóra sem fer með samhæfingu og 

stjórn á vettvangi (Ríkislögreglustjórinn o.fl., 2016). 

Almenningur er oft fyrstu viðbragðsaðilar á vettvang og reynslan hefur sýnt að 

þátttaka almennings getur skipt sköpum við björgun mannslífa. Hafa ber í huga að 

almenningur telst ekki til viðbragðsaðila en sérþekking og hjálpsemi þeirra getur skipt 

öllu máli við björgunaraðgerðir (Embætti landlæknis o.fl., 2017). Sem dæmi má nefna 
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að þegar hryðjuverkaáraásin í New York varð 11. september 2001 komu margir aðilar 

úr röðum almennings til aðstoðar viðbragðsaðilum, til dæmis veitingahús sem komu 

með mat fyrir viðbragðsaðila, sálfræðingar veittu áfallahjálp og dýraverndunarsamtök 

aðstoðuðu við að leita að dýrum (Waughn Jr. og Streib, 2006). 

Ákvörðun um almannavarnastig er í höndum Ríkislögreglustjóra sem tekur 

slíka ákvörðun í samráði við lögreglustjóra þess umdæmis sem almannavarnaástand 

ríkir og skal það tilkynnt til dómsmálaráðherra. Ríkislögreglustjóra er heimilt að lýsa 

yfir almannavarnaástandi þegar neyðarástand er yfirvofandi, er líklegt, hefur skapast 

eða ef sambærilegar aðstæður eru fyrir hendi (lög um almannavarnir nr. 82/2008; 

Reglugerð um flokkun almannavarnastiga nr. 650/2009). Almannavarnaástand er 

flokkað í almannavarnastig og fer eftir því hvert umfang viðbúnaðar er, hver 

alvarleikinn er og hver þörfin er á forgangshraða viðbragðsaðila. Umfang viðbúnaðar 

er litaflokkað eftir umfangi. Grænt fyrir dagleg verkefni, gult fyrir stærri og flóknari 

aðgerðir, rautt fyrir stórslys og hamfarir og svart fyrir þjóðarvá. Alvarleikinn er fyrst 

flokkaður í hættustig, svo í óvissustig og efst er neyðarstig (Reglugerð um flokkun 

almannavarnastiga nr. 650/2009).  

Sem dæmi hér um hækkaði Ríkislögreglustjóri, í samráði við sóttvarnalækni í 

mars 2021, almannavarnastig úr hættustigi upp á neyðarstig vegna fjölgunar COVID-

19 smita á Íslandi (Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild, 2021). Forgangshraði 

skiptist niður í fjögur stig: F4: ekki forgangur, F3: lítill hraði, F2: mikill hraði og F1: 

mesti hraði. Hver viðbragðsaðili getur svo skilgreint nánar inntak forgangshraða 

samkvæmt eigin skipulagi. Áhafnir á þyrlum Landhelgisgæslunnar eru sem dæmi 

boðaðar með forgangslýsingunni Delta, Charlie, Bravo og Alfa. Við boðun 

viðbragðsaðila þarf að tilgreina hver forgangur boðunar er, hvert stig alvarleikans er, 

hvert þekkt umfang er, hver staðsetning atburðar er, til hvers konar aðgerða er verið að 

boða, hver sendir boðin út og hverja verið er að boða til aðgerða. Viðbragðsaðilar geta 

nýtt skiptinguna við leit og björgun á sjó, landi og í lofti, við daglegan slysaviðbúnað 

og vegna viðbragða ef annað hættuástand hefur skapast þótt ekki hafi komið yfirlýsing 

um almannavarnaástand (Reglugerð um flokkun almannavarnastiga nr. 650/2009). 

Í dag eru stjórnstig í almannavarnaástandi á Íslandi þrjú talsins. Þau eru 

Samhæfingarstöð, aðgerðastjórn og vettvangsstjórn. Í almannavarnaástandi er stjórnun 

aðgerða í höndum aðgerðarstjóra og/eða aðgerðastjórnar þess umdæmis sem atburður 

á sér stað. Aðgerðastjórn sér um sameiginlega stjórn aðgerða hjá viðbragðsaðilum og 
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er í höndum lögreglustjóra hvers umdæmis þar sem almannavarnaástand ríkir. 

Aðgerðastöð aðgerðastjórnar er staðsett í þeim byggðarkjarna þar sem viðkomandi 

lögreglustjóri situr, nema annað sé ákveðið (Ríkislögreglustjórinn, Almannavarna-

deild, 2010). Ef aðgerð eða vettvangur stækkar eða er það stór að hann teygir sig yfir í 

fleiri umdæmi er Samhæfingarstöðin í Skógarhlíð virkjuð sem sér um samhæfingu og 

yfirstjórn almannavarnaaðgerða á Íslandi og er virkjuð þegar nauðsyn krefst. 

Samhæfingarstöð er ekki ofar aðgerðastjórn heldur starfa þær saman í almannavarna-

ástandi. Ríkislögreglustjóri er ábyrgðaraðili Samhæfingarstöðvarinnar (Ríkislögreglu-

stjórinn, Almannavarnadeild, 2010). Í aðgerðum getur svo skapast það sem kallast 

vettvangur, til dæmis slysavettvangur. Vettvangur er undir yfirráðasvæði vettvangs-

stjóra og eru öll þau starfssvæði sem vettvangsstjóri setur upp. Markast vettvangur oft 

af ytri lokunum. Vettvangsstjórn á við þegar lögreglustjóri, slökkviliðsstjóri eða 

Landhelgisgæslan tilnefnir vettvangsstjóra sem sér um stjórn og samhæfingu á 

vettvangi aðgerða og verkefna. Vettvangsstjóri er æðsti stjórnandi á vettvangi og 

stjórnar og samhæfir aðgerðir allra starfseininga á vettvangi. Vettvangsstjóri er tenging 

aðgerðastjórnar við vettvang. Einungis einn aðili getur verið vettvangsstjóri hverju 

sinni en fleiri geta verið í vettvangsstjórn honum til aðstoðar (Ríkislögreglustjórinn, 

Almannavarnadeild, 2010). Aðgerðastjórn er því stjórnstigið fyrir ofan vettvangsstjórn 

og er aðgerðastjórn tengiliður þess umdæmis við Samhæfingarstöð. Aðgerðastjórn 

veitir því vettvangsstjóra stuðning en stýrir ekki aðgerðum á vettvangi (Embætti 

landlæknis o.fl., 2017). Þegar starfssvæði anna ekki lengur þjónustu við vettvang er það 

hlutverk aðgerðastjórnar að skipta þeim í fleiri vettvanga og finna skal nýjan 

vettvangsstjóra fyrir nýja vettvanginn (Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild, 

2010).  

Einnig ber að nefna svæðisstjórn björgunarsveitanna sem fer með tæknilega 

stjórnun björgunarsveita. Þegar björgunarsveitir eru kallaðar út er svæðisstjórn 

tengiliður við lögreglu í aðgerðum. Svæðisstjórn lýtur því boðvaldi vettvangsstjóra 

varðandi samræmdar ákvarðanir í aðgerðum. Svæðisstjórnin sér um tæknilega stjórn 

björgunar- og leitaraðgerða fyrir hönd landsstjórnar innan viðkomandi svæðis 

(Slysavarnarfélagið Landsbjörg, e.d.-a). 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður fjallað um stöðu þekkingar og fyrri rannsóknir, hugtök og kenningar sem 

tengjast viðfangsefni rannsóknarinnar um stjórnun vettvangsstjóra í aðgerðum á 

vettvangi. Fjallað verður um stjórnun og forystu og kenningar í því sambandi, þjónandi 

forysta kynnt og fjallað um mikilvægar áherslur leiðtoga með áherslu á stjórnun og 

forystu á vettvangi aðgerða. Þá verður fjallað um samhæfingu, yfirsýn og hlustun, 

samskipti og upplýsingagjöf, ákvörðunartöku, skapandi nálgun, verkefnastjórnun og 

teymisvinnu, áfalla-, áhættu- og neyðarstjórnun, stjórnun áhafnarsamvinnu kynnt og 

ástandsvitund. Einnig verður fjallað um aðferðir og áherslur viðbragðsaðila og stjórnun 

á vettvangi miðað við þríhyrningskerfi Landsbjargar og SÁBF kerfið (stjórnun, áætlun, 

bjargir og framkvæmd). Að lokum er samantekt á stöðu þekkingar samkvæmt fyrri 

rannsóknum um reynslu stjórnenda af stjórnun aðgerða á vettvangi. 

Heimilda var meðal annars leitað í gagnasöfnum Cinahl, ProQuest, Leitir, 

Google Scholar og PubMed og leitað var að ritrýndum, nýjum rannsóknum og greinum 

sem tengjast stjórnun og forystu á vettvangi. Engar birtar íslenskar rannsóknir fundust 

sem fjalla sérstaklega um áherslur vettvangsstjóra í tengslum við eldsvoða, hópslys eða 

náttúruhamfarir eða um þær áherslur í tengslum við hugmyndafræði þjónandi forystu. 

Ein óbirt meistararitgerð fannst sem er eftir Sólrúnu Auðbertsdóttur (2015) og fjallar 

um áherslur stjórnenda í aðgerðum á Íslandi í tengslum við gosið í Eyjafjallajökli árið 

2010.  

2.1 Stjórnun og forysta á vettvangi aðgerða 

Almannavarnir er hugtak og skipulag sem notast er við þegar margar starfseiningar 

koma saman þar sem stjórnun og skipulag er virkjað í neyðar- og hjálparaðgerðum. 

Markmið þeirra er að skipuleggja og fylgja skipulaginu við hættuástand eins og til 

dæmis við náttúruhamfarir, hópslys eða eldsvoða. Þegar það er virkjað er mikilvægt að 

stjórnendur nái yfirsýn á sem stystum tíma yfir ástandið sem ríkir. Skipa þarf í þau 

hlutverk sem atburðurinn þarfnast, skipta þarf með sér verkum og efla þarf samskipti 

við aðra viðbragðsaðila sem koma að í slíkum aðstæðum (Embætti landlæknis o.fl., 

2017). Mikilvægt er að vettvangsstjóri sé því stjórnandi heildaraðgerða á vettvangi og 

sjái til þess að björgunaraðilar vinni vel saman og að allt björgunarstarf gangi vel fyrir 

sig. Vettvangsstjóri björgunaraðgerða verður því að huga vel að samskiptum og 
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upplýsingaflæði svo aðgerðir gangi vel fyrir sig og allir björgunaraðilar viti til hvers er 

ætlast af þeim (Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild, 2010). Í kennsluriti Ríkis-

lögreglustjóra (2010) um vettvangsstjóra er talað um að tilgangur stjórnunar sé að leysa 

verk eins fljótt og auðið er og næst það best með því að samhæfa störf ólíkra 

viðbragðsaðila. Greina má ef stjórnun er ábótavant og sést það vel ef upplýsingagjöf er 

léleg eða ábótavant, óvissa skapast meðal viðbragðsaðila um hlutverk þeirra og aukast 

þá líkur á því að verkefnið verði illa leyst. Vettvangsstjóri þarf því að huga að 

samhæfingu á vettvangi. 

 Í kennsluriti Ríkislögreglustjóra um vettvangsstjóra (2010) er fjallað um að 

grunnþættir við skipulag vettvangsaðgerða hefur frá upphafi verið: stjórnun, samskipti 

og samhæfing (e. command, communication og control). Sérstaklega er fjallað um 

mikilvægi þess að vettvangsstjóri hugi að samhæfingu ólíkra viðbragðsaðila sem koma 

á vettvang. Vettvangsstjóri er því í forystuhlutverki að samhæfa störf meðstjórnenda og 

verkþáttastjórar (björgunarstjóri, aðhlynningarstjóri, gæslustjóri og flutningastjóri) sjá 

um að allir gangi í takt. Í kennsluritinu kemur fram að þrír færniþættir séu nauðsynlegir 

í fari vettvangsstjóra til að stjórnun og samhæfing á vettvangi gangi vel: 1. Hafa 

frumkvæði; 2. Taka ákvarðanir; 3. Gefa fyrirmæli. Huga þarf einnig að því hvernig 

stjórnun virkar vel á vettvangi. Í leiðbeiningum Ríkislögreglustjóra um vettvangsstjórn 

er einnig fjallað um mikilvægi þess að vettvangsstjóri forðist að viðhafa ofstjórn, þar 

sem allar ákvarðanir eru teknar af honum og engin önnur sjónarmið komi fram. Einnig 

þurfi að forðast vanstjórn þar sem reynt er að koma til móts við öll sjónarmið sem fram 

koma. Vettvangsstjóri þurfi að finna milliveginn milli ofstjórnar og vanstjórnar, að 

hann horfi yfir vettvanginn til að ná yfirsýn, deili út verkefnum og gefi fólki vinnufrið, 

en ávallt þurfi hann að vera viðbúinn að grípa inn í ef þörf krefur (Ríkislögreglustjórinn, 

Almannavarnadeild, 2010). 

2.1.1 Forysta og stjórnun  

Til eru margar skilgreiningar á hugtakinu forysta (e. leadership) og hér verður notast 

við skilgreiningu Northouse (2018) sem talaði um að fjórir þættir einkenndu forystu: 1. 

að forysta er ferli, 2. að forysta fæli í sér að hafa áhrif, 3. að forysta ætti sér stað í hópum 

4. að forysta fæli í sér sameiginleg markmið. Að forysta væri sem sagt ferli þar sem 

einstaklingur hefur áhrif á hóp einstaklinga til að ná sameiginlegu markmiði. Forysta 

er gagnvirkt samband á milli leiðtoga og þeirra sem fylgja honum. Samkvæmt 
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skilgreiningunni getur því hver sem er orðið leiðtogi svo framarlega sem honum tekst 

að skapa sýn sem aðrir eru tilbúnir að fylgja. 

Hugtakið stjórnun (e. management) varð til út frá Iðnbyltingunni og var ætlað 

að koma á skipulagi innan fyrirtækja til að láta þau verða skilvirkari. Í stjórnun er leitast 

við að nýta auðlindir skipulagsheilda sem best til að búa til verðmæti. Stjórnendur gera 

það með því að hafa áhrif á mannauðinn og hvetja þau til að vera skapandi sem býr til 

virði fyrir skipulagsheildina (Northouse, 2018).  

Forysta fjallar því um hóp af fylgjendum sem eru að sækjast eftir 

framtíðarsýninni sem leiðtogi þeirra leggur fram. Stjórnun snýst um teymi sem hefur 

verið ráðið til að framkvæma eða ná tilteknu verkefni. Hvatning og innblástur er 

lykileinkenni leiðtoga. Stjórnandi hins vegar hefur eftirlit með og stjórnar teymi sínu í 

samræmi við það verklag eða stefnu sem sett hafa verið af skipulagseiningunni 

(Northouse, 2018).  

John P. Kotter (1990) rannsakaði muninn á stjórnendum og leiðtogum og komst 

að því að hlutverk þeirra væru ólík. Hlutverk stjórnanda væri að halda reglu og koma á 

stöðugleika. Hann sæi um áætlunar- og fjármálagerð, kæmi á skipulagi og sæi um 

starfsmannamál. Stjórnun og lausn vandamála væri í hans verkahring. Hlutverk 

leiðtogans væri hins vegar að skapa hreyfiafl til breytinga. Hann skapi stefnu og 

framtíðarsýn og stilli saman skipulagsheildina. Hann veiti síðan innblástur og verði 

hvatning fyrir fylgjendur sína. Í töflu 1 má sjá hvernig Kotter ber saman hlutverk 

stjórnanda og leiðtoga.  
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Tafla 1: Áhersluþættir stjórnenda og leiðtoga (Kotter, 1990, bls. 3-8; Northouse, 2018, bls. 13)  

Stjórnandi 

Heldur reglu og skapar stöðugleika 

Leiðtogi  

Skapar hreyfiafl til breytinga 

Áætlunar- og fjármálagerð 

• Verkefnastjórnun 

• Setur tímaáætlun 

• Ráðstafar auðlindum 

Skapar stefnu 

• Skapar framtíðarsýn 

• Skýrir út heildarmyndina 

• Setur stefnu að markmiðum 

Skipulag og starfsmannamál 

• Skipuleggur störf  

• Vinnumiðlun til starfsmanna 

• Kemur á reglu og skipulagi 

Stillir saman skipulagsheildina 

• Miðla markmiðum og sýn 

• Fær fólk til að skuldbinda sig 

• Byggir upp teymi og samvinnu 

Stjórnun og lausn vandamála 

• Þróar hvata  

• Virkjar lausnarmiðað umhverfi 

• Ákvörðunartaka til úrbóta 

Veitir innblástur og hvatningu 

• Hvetjandi og veitir orku 

• Eflir fylgjendur 

• Uppfyllir þarfir 

 

Kapucu og Van Wart (2008) fjalla um í reynslurannsókn sinni þar sem skoðaðar voru 

skýrslur um stóra atburði (til dæmis fellibylinn Katrínu og Hryðjuverkaárásirnar 11. 

september 2001 í New York) en þar eru fjórir meginþættir sem eiga við um forystu í 

neyðaraðgerðum hvort heldur sem í náttúrulegum eða manngerðum hamförum. Í fyrsta 

lagi er það geta leiðtogans til að vinna í samstarfi við aðra (til dæmis ríkið, sveitarfélög 

eða hjálparsamtök), í öðru lagi að geta unnið innan sinnar skipulagseiningar. Umhverfi 

leiðtogans getur því verið mjög flókið og er það í verkahring leiðtogans að stjórna 

upplýsingaflæði, samhæfingu, dreifingu verkefna og ábyrgðar og sjá um fjárhagslega 

þætti neyðarstjórnunar. Þeir leiðtogar sem þekkja aðeins umhverfi sinnar skipulags-

einingar eiga erfiðara með að leiða í svo flóknu umhverfi. Í öðru lagi er forysta í 

neyðaraðgerðum bæði pólitísk sem og stjórnsýsluleg. Pólitískir leiðtogar þurfa að hafa 

kjarkinn til að byggja upp kerfi sem gæti mögulega ekki reynt á í nokkur ár. Þeir þurfa 

að veita forystu með uppbyggingu, skipulagningu, við val á stjórnendum og fleiru við 

uppbyggingu neyðarstjórnunar. Þegar á reynir þurfa leiðtogar að vera tilbúnir að stíga 

upp og vera talsmenn fyrir neyðaraðgerðir til að veita öðrum aðilum forystu. Í þriðja 

lagi þurfa leiðtogar að búa yfir fjölmörgum eiginleikum við forystu í neyðaraðgerðum. 

Má þar nefna sjálfsöryggi, þrautseigju, sveigjanleika, hvata til að taka forystu, 

samskiptahæfileika, tæknilega hæfileika, skipulagshæfileika, lausnaleit, hvatningu, 

hæfileika til að stjórna ágreiningi, yfirsýn á umhverfi og ákvörðunartöku. Á það líka 

við um aðra leiðtoga annarra skipulagseininga. Í fjórða lagi eru þeir hæfileikar sem eiga 
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sérstaklega við í forystu neyðaraðgerða þessir: ákveðni, sveigjanleiki, yfirsýn, 

upplýsingagjöf, lausnaleit, stjórnun breytinga og nýsköpun, ákvörðunartaka, 

starfsmannaskipulag, teymisstjórnun, stefnumótun, gerð tengslanets og hvatning. Þegar 

hamfarir dynja yfir þarf leiðtogi að geta stigið upp og vera sveigjanlegur til að nýta þær 

bjargir sem til eru áður en sérhæfðari aðstoð berst (Kapucu og Van Wart, 2008). 

2.1.2 Áherslur leiðtoga  

Þegar leiðtogafræðin og árangursrík leiðtogamennska er skoðuð þarf að gera grein fyrir 

ólíkum kringumstæðum og aðstæðum (Northouse, 2018). Mismunandi aðstæður geta 

kallað á mismunandi leiðtogastíla og því þurfa leiðtogar að geta aðlagað sig að ólíkum 

aðstæðum hverju sinni. Hersey og Blanchard (1988) lögðu fram kenningu um 

aðstæðubundin stjórnun (e. situational leadership) sem fjallar um fjóra ólíka 

stjórnunarstíla og að mismunandi aðstæður krefjist mismunandi leiðtogastíla en 

samkvæmt þeim eru stílarnir hvetjandi (e. supporting), stýrandi (e. directing), veitandi 

(e. coaching) eða felandi (e. delegating). Kenningin gengur út á að leiðtogar samræmi 

og aðlagi sinn stjórnunarstíl eftir getu og áhuga fylgjenda sinna. Þroskastig fylgjenda 

ákvarðar því stjórnunarstíl leiðtogans og því þurfa stjórnendur að ákveða hvar í 

þroskaferlinu viðkomandi starfsmaður er staddur til að getað aðlagað stöðu sína að 

honum eftir aðstæðum hverju sinni. Kenningin undirstrikar því mikilvægi þess að 

stjórnendur aðlagi sig eftir aðstæðum og þekki starfsfólkið sitt til þess að skapa árangur 

(Hersey og Blanchard, 1988). Aðstæðubundin stjórnun af þessum toga er mikilvæg í 

leiðtogafræðunum vegna þess að hún varpar ljósi á að einstaklingar eru jafn ólíkir og 

þeir eru margir og því er ekki hægt að steypa þá alla í sama mótið. Það þarf að taka mið 

af aðstæðum hverju sinni og því þurfa ólíkir einstaklingar ólíka meðhöndlun svo að 

árangur náist (Hersey og Blanchard, 1988; Northouse, 2018).  

Til eru nokkrar kenningar sem tilheyra hópi kenninga um aðstæður. 

Vegferðarkenningin (e. path-goal theory) eftir House og Mitchell (1997) er ein sú 

þekktasta og byggist hún á því að skilgreina stíl eða hegðun leiðtoga sem best passar 

við starfsmenn og vinnuumhverfi til að ná markmiði (House og Mitchell, 1997). Þá ber 

einnig að nefna kenningu háða kringumstæðum (e. contingency theory) sem Fred 

Fiedler setti fram en í henni kemur fram að það er ekki til nein ein aðferð til forystu og 

stjórnunar. Taka þarf mark á innri og ytri aðstæðum hverju sinni og verða aðstæður að 

henta stjórnunarstíl leiðtogans hverju sinni (Peters, 1985; Northouse, 2018). Kostir 



 

24 

 

þessara kenninga um aðstæður eru að leiðtoginn verður að vera sveigjanlegur og þá 

taka þær tillit til innri og ytri aðstæðna. Meiri áhersla er á starfsfólk, umhverfið og hver 

áhrif leiðtoga er á líðan starfsfólksins og hegðun. Gallar kenninganna eru hins vegar að 

mismunandi aðstæður krefjast mismunandi aðferða og ekki eru allar aðstæður eins. Það 

er því erfitt fyrir leiðtoga að ákvarða hvaða aðferð er best að nota hverju sinni og 

leiðtogi getur jafnvel ekki áttað sig á hvaða aðferðum skal beita (Northouse, 2018).  

Katz (1974) sýndi fram á þrenns konar persónulega færni sem væri 

mismikilvæg eftir því hvar viðkomandi væri niður kominn í leiðtogaferlinu til að verða 

öflugur leiðtogi. Hann nefndi tæknifærni (e. technical skills), mannlega færni (human 

skills) og hugvits /hugmyndafræðifærni (e. conceptual skills). Tæknifærni á við þegar 

viðkomandi hefur ákveðna sérþekkingu á starfi. Mannleg færni er færni í mannlegum 

samskiptum. Hugvits/ hugmyndafræði færni fjallar um getu til að vinna með hugmyndir 

og hugtök. Í kenningu Katz er fjallað um að fólk fæðist ekki með meðfædda eiginleika 

til forystu heldur öðlist færni, læri eða tileinki sér þá á lífsleiðinni. Mismunandi er hvaða 

færni væri nauðsynleg miðað við hvaða stjórnendastöðu viðkomandi gegndi. Æðstu 

leiðtogar hefðu mesta þörf á mannlegri og hugvits færni. Milli leiðtogar hefðu mesta 

þörf fyrir mannlega færni og verkþáttastjórar hefðu mesta þörf fyrir tæknilega og 

mannlega færni. Í rannsókn Waughn Jr. og Streib (2006) var bent á að á níunda 

áratugnum var viðurkennt að árangur neyðarstjórnunaráætlana hvíldi fyrst og fremst á 

mannlegri færni stjórnanda frekar en tæknilegri færni þeirra. 

Mumford o.fl. (2000) sýndi fram á fimm þætti sem leiðtogi ætti að hafa. 

Einstaklingshæfileika (e. individual attributes), hæfni/færni (e.competencies), 

forystuhæfileika (e. leadership outcomes), starfsreynslu (e. career experiences) og 

umhverfisáhrif (e. environmental influences). Þessir þættir eru það sem mun ákvarða 

getu og möguleika hvers leiðtoga (Mumford o.fl., 2000). Það er því hægt, líkt og í 

módeli Katz (1974), að þróa færnina með tímanum. Það gefur því fólki möguleika á að 

þjálfa og þróa sína leiðtogahæfileika og að hún sé aðgengileg fyrir alla (Northouse, 

2018). 

LMX kenningin (e. leader-member exchange) sem Dansereau o.fl. (1975) settu 

fram gerir ráð fyrir að forysta sé ferli sem er óaðskiljanlegur hluti af samskiptum milli 

leiðtoga og fylgjanda. Þetta er gagnvirkt samband (e. dyadic relationship) milli leiðtoga 

og fylgjanda, það sem þátttakan er á milli tveggja aðila. Þetta samband verður 

brennidepill forystuferlisins. Forystuferlið er ferli þar sem einstaklingur hefur áhrif á 
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hóp fólks til að ná fram markmiðum. Sambandinu milli leiðtoga og fylgjanda er svo 

skipt niður í þrjú stig; ókunnugt stig (e. stranger phase), kunningja stig (e. acquaintance 

phase) og þroska stig (e. mature partnership phase). Á ókunnuga stiginu leggur 

stjórnandinn áherslu á að meta hæfileika og hæfni nýrra liðsmanna. Samskiptin fylgja 

gildum og reglum skipulagsheilda eða starfslýsingum og eru meira formföst. 

Fylgjendur fara eftir samskiptum við leiðtogann sem er hærra settur. Á kunningja 

stiginu fara samskiptin að þróast meira út í möguleika á starfsframa fylgjandans. 

Leiðtoginn eða fylgjandinn fara að þróa samskiptin sín og báðir aðilar kanna hvort hægt 

sé að auka við eða þróa starfsferil fylgjandans og er það undir leiðtoganum komið hvort 

hann deili meiri upplýsingum með fylgjandanum. Á þroska stiginu hafa samskiptin 

þróast yfir í að vera meira gagnvirk og mikið traust er komið á milli leiðtoga og 

fylgjanda. Báðir aðilar hafa prófað og þróað sambandið sín á milli og vita að þeir geta 

reitt sig á hvorn annan (Dansereau o.fl.1975). 

Umbreytingaforysta (e. transformational leadership) sem Downton (1973) setti 

var fram leggur áherslu á hæfni leiðtogans til þess að hvetja fylgjendur sína áfram til 

að koma á jákvæðum breytingum á viðhorfum þeirra til að byggja upp hollustu við 

stefnu og markmið skipulagsheildarinnar. Fylgjendur fá mikið frelsi til athafna sig til 

að umbreyta skipulagsheildinni og þá hafa umbreytingarleiðtogar gjarnan mikla 

persónutöfra og eru valdeflandi, skapandi og ástríðufullir einstaklingar (van 

Dierendonck o.fl., 2014; Northouse, 2018). Hér er megináherslan á sameiginleg gildi 

og þarfir í þágu skipulagsheildarinnar fremur en einstaklingsgildi (van Dierendonck 

o.fl., 2014). 

Í kenningum um sanna forystu (e. authentic leadership) sem Bill George (2003) 

setti fram er lögð áhersla á það að hægt sé að þróa hana með sér. Allir eru gæddir 

ákveðnum hæfileikum og reynslu og allir hafa farið ólíkar leiðir til að öðlast þá 

eiginleika. Því eru til ólíkar leiðir til að skoða hvað sannur leiðtogi þarf að búa yfir. 

Hægt er að skoða leiðtogann sjálfan, hægt er að skoða sambandið sem hann hefur við 

fylgjendur sína og sannur leiðtogi hefur getu til að rækta ákveðna hæfileika með sér. 

Mögulegt er að aðgreina skilgreininguna á sannri forystu í tvö svið. Fyrsta er að 

leiðtogar nýti sína eigin reynslu og nái að efla sig með þjálfun og menntun. Hin leiðin 

er að skoða hvað vísindin sýna (Northouse, 2018). George og Sims (2007) fjölluðu um 

sanna forystu og komust að því að sannir leiðtogar hafi mikla þörf fyrir að þjóna öðrum, 

leiða miðað við gildi sín og þeir þekkja sjálfa sig. Í þeirri kenningu fjallar hann um 



 

26 

 

fimm þætti sem sannir leiðtogar hafa. 1. Þeir hafa sterkan tilgang og eru ástríðufullir 

fyrir því sem þeir gera. 2. Þeir hafa sterkan vilja til að breyta rétt og vita sitt sanna 

norður (e. True North), það er þeir þekkja sín gildi og vita hvert skal stefna miðað við 

þau. 3. Þeir mynda sterk tengsl við aðra og byggja upp farsæl sambönd. 4. Þeir hafa 

sterkan sjálfsaga sem hjálpar þeim að setja sér markmið og framfylgja þeim. 5. Þeir eru 

meðvitaðir um hag annarra, þegar leiðtogar þjálfa með sér samúð þá ná þeir sannarlega 

að verða sannir leiðtogar (George, 2003; George og Sims, 2007). 

Talað hefur verið um að prófraun góðs leiðtoga í krísum er hæfileiki hans til að 

einbeita sér að lausnum, forgangsraða með tilliti til þess hversu miklum ávinningi er 

hægt að ná á sem skemmstum tíma. Að framselja ábyrgð á áhrifaríkan hátt, stjórnun 

hans á öðrum stjórnendum og verkefnastjórnun. Viðhafa skýr og góð samskipti og að 

halda haus í krísu (Alexander, 2004). 

Í kennsluriti Ríkislögreglustjóra um vettvangsstjóra (2010) er fjallað um 

mikilvægi þess að vettvangsstjóri samhæfi og stýri aðgerðum allra viðbragðsaðila á 

vettvangi. Vettvangsstjóri þarf því að vera afgerandi stjórnandi heildaraðgerða á 

vettvangi. Mikilvægt er að vettvangsstjóri hafi yfirsýn á alla aðgerðina og dragist ekki 

inn í einstaka verkþætti. Vettvangsstjóri þarf því að sinna öllum viðbragðsaðilum og 

passa að falla ekki í þá gryfju að sinna einungis verkefnum sem tilheyra hans starfsstétt 

heldur öllum (Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild, 2010). 

2.1.3 Þjónandi forysta 

Þjónandi forysta er hugmyndafræði forystu, stjórnunar og samskipta og er 

upphafsmaður hennar Robert K. Greenleaf, sem birti fyrsta rit sitt um efnið árið 1970 í 

The Servant as a Leader. Hugmyndir hans fjalla um að leiðtogi er fyrst og fremst þjónn 

sameiginlegra hugsjóna, sem tekur síðan meðvitaða ákvörðun um að veita forystu 

(Greenleaf, 2018; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Þjónandi forysta varpar nýju ljósi á 

kenningar í leiðtoga- og stjórnunarfræðum en megin hugmyndin er að taka forystu á 

grunni þess að vera þjónn (Greenleaf, 2018; van Dierendonck og Patterson, 2010). 

Mælikvarða á árangri leiðtogans má sjá í prófsteinum þjónandi forystu um hvort að þeir 

sem hann þjónar vaxi sem manneskjur, verði frjálsari, vitrari, heilbrigðari og sjálfar 

líklegri til að verða þjónandi leiðtogar (Greenleaf, 2008, bls. 15). Þjónandi leiðtogar 

leitast við að valdefla fylgjendur sína og leggur þjónandi leiðtogi fyrst og fremst áherslu 

á getu og hæfni einstaklingsins til að ná árangri með stuðningi frá leiðtoganum (van 
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Dierendonck og Nuijten, 2010). Þjónandi forysta er því heildræn nálgun í forystu og 

stjórnun þar sem leiðtoginn setur langtímamarkmið til að virkja fylgjendur sína og 

valdeflir þá til að ná þeim markmiðum. Velferð og hagir hvers og eins eru því 

miðpunktur þjónandi leiðtoga (Eva o.fl., 2019). Forysta við erfiðar aðstæður líkt og að 

veita tilfinningalegan stuðning, efla hæfileika til að leysa vandamál og hafa þekkingu á 

verkefnum, geta sett aðra í fyrsta sæti, valdefling og sýna gott siðferði er oft viðurkennt 

sem nauðsynleg færni við forystu í slíkum aðstæðum (Bechky og Okhuysen, 2011). 

Þjónandi leiðtogar valdefla fylgjendur sína sem færir fylgjendur í átt að verða sjálfir 

þjónandi leiðtogar (Eva o.fl., 2019). Þjónandi leiðtogi leitar því eftir að valdefla og hlúa 

að þroska fylgjenda sinna. Leiðtoginn gerir það með því að sýna þakklæti, gefa 

endurgjöf, gera fylgjendur ábyrga fyrir frammistöðum þeirra og veita þeim áskoranir 

við hæfi. Eykur það líkur á að fylgjendur finni fyrir hvatningu og öðlist sjálfstæði (van 

Dierendonck, 2011). 

 Van Dierendonck og Nuijten (2010) fjalla í grein sinni um mælitæki sem kallast 

Servant Leadership Survey (SLS) og samanstendur af 30 fullyrðingum þar sem 

þátttakendur eru beðnir um að taka afstöðu á 6 stiga Likert-kvarða. Átta þættir skipta 

fullyrðingum upp og eiga þeir að mæla þjónandi forystu. Þættirnir sem um ræðir eru 

valdefling (e. empowerment), en þar eflir þjónandi leiðtogi persónulegan þroska 

fylgjenda og gerir þeim kleift að efla sig til fulls. Ábyrgð (e. accountability), þar sem 

mælt er hvort þjónandi leiðtogi gerir einstaklinga og teymi ábyrg fyrir eigin 

frammistöðu sem gagnast skipulaginu. Forgangsröðun í þágu annarra (e. standing back) 

hefur tvær hliðar. Fyrri hliðin gerir grein fyrir því hvernig leiðtogi veitir öðrum 

nauðsynlegan stuðning og setur hag þeirra í forgang. Seinni hliðin fjallar um að draga 

sig til baka þegar verkefni fá farsæla lausn. Auðmýkt (e. humility), en þar er mælt hvort 

þjónandi leiðtogi viðurkenni sín eigin takmörk og sé óhræddur að leita eftir aðstoð 

annarra. Falsleysi (e. authenticity), þar er mælt hvort leiðtogar séu trúir sjálfum sér og 

vinni og starfi samkvæmt því. Hugrekki (e. courage), þar sem mælt er hvort að þjónandi 

leiðtogi þori að fara nýjar leiðir og taka áhættur. Farið er gegn hefðbundnum leiðum og 

hvatt til nýsköpunar. Fyrirgefning (e. forgiveness), þar er mælt hvort þjónandi leiðtogi 

átti sig á bakgrunni annarra, geti sett sig í spor þeirra og sýnt þeim samúð. Einnig skapar 

hann svigrúm fyrir mistök án þess að hafna viðkomandi og skapar þar með fyrirgefandi 

umhverfi. Að endingu er ráðsmennska (e. stewardship), þar er mælt hvort að þjónandi 
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leiðtogi geti tekið á sig ábyrgð heildarinnar í staðinn fyrir að verja eigin hagsmuni og 

verða þar af leiðandi fyrirmyndir fyrir aðra. 

Í þriggja þátta líkani sínu um þjónandi forystu lýsir Sigrún Gunnarsdóttir (2011) 

þjónandi forystu sem samspili þriggja meginstoða sem mynda saman eina heild og eru 

allar innbyrðis tengdar. Þjónandi leiðtogi leitast við og hefur einbeittan ásetning um að 

hafa áhuga á hagsmunum og hugmyndum annarra. Áhugann sýnir hann til dæmis með 

því að hlusta, sem endurspeglar virðingu en áhugi og hlustun skapa að auki traust. 

Þjónandi leiðtogi leitast við að þekkja bæði styrkleika sína og veikleika, þekkja sjálfan 

sig og temja sér vitund sem endurspeglar hugrekki og auðmýkt. Þetta er forsenda þess 

að við viljum þjóna. Að vera þjónandi leiðtogi byrjar því með eðlislægri tilfinningu og 

á eftir fylgir meðvituð ákvörðun um forystu, en þjónandi leiðtogi hefur yfirsýn og sér 

til framtíðar sem rammar inn þá ábyrgðarskyldu sem starfið felur í sér. Skýr 

framtíðarsýn er forsenda þess að við getum tekið forystu (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

Grundvöllur í þjónandi forystu er jafningjabragur, samfélagsleg ábyrgð og samstillt 

þátttaka starfsmanna. Jafningjabragur lýsir sér í því að leiðtoginn lítur á sig sem 

fremstan meðal jafningja. Hann fer fyrir hópnum og leiðir hópinn á jafningjagrunni þar 

sem allir vinna að sameiginlegu markmiði. Valdapíramídanum er í raun snúið á hvolf, 

þar sem leiðtoginn er á botni píramídans og leiðir hópinn áfram (Sigrún Gunnarsdóttir, 

2011). Í þriggja þátta líkani Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) eru þættirnir settir upp í 

öfugan píramída sem er lýsandi fyrir jafningjabrag þjónandi forystu. 

Þjónandi leiðtogi þarf að beita virkri hlustun en góð hlustun er eitt besta merkið 

um vilja og einlægan áhuga á að kynnast högum og hugmyndum annarra. Samkvæmt 

Greenleaf eru fyrstu viðbrögð hjá sönnum þjóni að hlusta, hlusta á viðhorf, skoðanir og 

hugmyndir annarra, en slíkt krefst mikils sjálfsstjórnar og aga. Einbeitt hlustun er besta 

viðbragðið þegar tekist er á við verkefni. Með því að hlusta á hugmyndir annarra er 

ekki gefið til kynna að leiðtogi samþykki í blindni heldur sýnir hann viðurkenningu á 

sjálfstæði og frelsi einstaklingsins (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Leiðtoginn hefur 

einlægan áhuga á að efla og þroska fylgjendur og samstarfsfólk sitt. Hann sýnir þeim 

virðingu og þau skapa með sér sterk tengsl. Áhugi leiðtogans á högum annarra gefur 

honum kleift að öðlast yfirsýn og spá fyrir um hvað gerist næst (Greenleaf, 2018; Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011). 

Eitt meginþemað í þjónandi forystu er sjálfsþekking leiðtogans, sem leitast 

stöðugt við að þroska sjálfan sig. Þjónandi leiðtogi býr yfir auðmýkt, falsleysi og 
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hugrekki til að efla sig og aðra. Með auðmýkt er átt við að leiðtoginn er næmur og 

einbeitir sér að því að greina þarfir annarra. Leiðtoginn forgangsraðar svo í þeirra þágu 

frekar en sína eigin. Falsleysi sést á nærveru leiðtogans sem skapar traust á meðal 

samstarfsmanna og sýnir hann öðrum virðingu. Hugrekkið sést á því að leiðtoginn er 

tilbúinn að skipta um skoðun þegar á þarf að halda og hlusta á skoðanir annarra (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011). Leiðtoginn eflir sjálfan sig með þekkingarleit og ígrundun, sem 

fæst með góðum undirbúningi. Leiðtoginn verður því að hlusta jafnt á sjálfan sig eins 

og hann gerir með fylgjendur sína. Leiðtogi þarf að draga sér í hlé, beina athygli sinni 

bæði inn á við sem og út á við (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

Þjónandi leiðtogi hefur skýra framtíðarsýn og veit hver tilgangur og hugsjón 

hans er. Leiðtoginn veit að hann er þjónn sameiginlegra hugsjóna og hugmynda. Sú 

sameiginlega hugsjón eflir svo fylgjendur hans. Leiðtoginn eflir framtíðarsýnina með 

daglegum samtölum við fylgjendur sína, sem í staðinn vita til hvers er ætlast af þeim 

og hver stefnan er. Leiðtogar verða því að búa yfir yfirsýn til að geta spáð fyrir um 

framtíðina og séð fyrir hið ófyrirsjáanlega (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Greenleaf 

(2018) lagði áherslu á að skilning og þekkingu leiðtogans á fortíð, framtíð og nútíð og 

að þeir verði að hafa þekkingu á sögu skipulagsheildarinnar sem hann starfar hjá. Stefna 

leiðtogans þarf því að vera skýr og þarf hann að vera tilbúinn að vísa öðrum veginn. Til 

að vísa öðrum veginn þarf að hlusta af einlægni, taka ábyrgð og hafa innri styrkt til að 

veita forystu. Hæfileikinn til að sjá til framtíðar er mikilvægur eiginleiki leiðtogans og 

ef hann glatar því er hann einungis leiðtogi að nafninu til (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

Erlendar rannsóknir meðal viðbragðsaðila og þjónandi forystu fjalla margar 

hverjar um starfsánægu meðal viðbragðsaðila. Í megindlegri rannsókn Lindquist Jr. og 

Russell (2019) voru OLA spurningarlistar sendir út á n = 205 slökkviliðs og 

björgunaraðila í Bandaríkjunum til að kanna starfsánægju meðal þeirra. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að meirihluti slökkviliðs og björgunaraðila litu á yfirmenn sína 

sem þjónandi leiðtoga og þeir upplifðu starfsánægju í störfum sínum. 

Í megindlegri rannsókn Chikeleze o.fl. (2021) (n = 31) var rannsökuð 

starfsánægja meðal lögreglumanna í Coppell lögreglustöðinni í Texas. Nýr stjórnandi 

hafði tekið við nokkru áður og hafði innleitt á sama tíma hugmyndafræði þjónandi 

forystu. Lögreglumennirnir sem tóku þátt í könnuninni höfðu því flestir starfað á 

lögreglustöðinni áður en þjónandi forysta var innleidd. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru þær að mikill meirihluti lögreglumanna leit á yfirmenn sína sem þjónandi leiðtoga 
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og þeir upplifðu meiri starfsánægju í störfum sínum eftir að þjónandi forysta var 

innleidd. 

Niðurstöður Lindquist Jr. og Russell (2019) og Chikeleze o.fl. (2021) eru í takt 

við það sem hefur verið rannsakað um starfsánægju hér á Íslandi. Í megindlegri 

þversniðskönnun Huldu Rafnsdóttur o.fl. (2015) var notast við SLS mælitækið til að 

kanna hvort að þjónandi forystu mætti finna í stjórnunarháttum á hjúkrunarsviðum 

Sjúkrahússins á Akureyri. Athugað var einnig hver afstaða hjúkrunarstarfsmanna væri 

til starfsánægju, gæða þjónustu og starfstengdra þátta og hvort einhver tengsl væru þar 

á milli. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu vísbendingar um að þjónandi forysta sé að 

einhverju leyti til staðar á hjúkrunarsviðum Sjúkrahússins á Akureyri og starfsfólk var 

almennt ánægt í vinnunni. 

Í megindlegri rannsókn Christensen-Salem o.fl. (2021) voru spurningakannanir 

sendar á eina deild innan brasilísku lögreglunnar (Brazilian Battalion of Special 

Operations Policen) (n = 348) til að kanna hver áhrif þjónandi forystu hefði á 

teymisvinnu og samfélagsábyrgð. Þátttakendur störfuðu við gríðarlega erfiðar aðstæður 

í Rio de Janeiro þar sem mikið er um glæpi og glæpastríð. Niðurstöður rannsóknarinnar 

sýndu að þegar efri stjórnunarstig sýna einkenni þjónandi forystu þá hefði það jákvæð 

áhrif á leiðtoga teymis. Þeir leiðtogar yrðu svo sjálfir þjónandi leiðtogar sem skapaði 

traust meðal teymisins á leiðtogann. Traustið á leiðtogann skapaði svo traust innan 

teyma sem jók samheldnina meðal þeirra. Teymin yfirfærðu traustið og samheldnina 

aftur út í samfélagið með þjónandi forystu. 

2.2 Mikilvægar áherslur leiðtoga 

Hér verður fjallað um þá þætti sem hafa verið sagðir mikilvægir fyrir leiðtoga við 

stjórnun vettvangs í aðgerðum. Helstu áherslur sem voru nefndar í eldri rannsóknum og 

greinum sem verða skoðaðar nánar voru þónokkrar en verður skipt í eftirfarandi kafla; 

samhæfing, yfirsýn og hlustun, samskipti og upplýsingagjöf, ákvörðunartaka, skapandi 

nálgun, verkefnastjórnun og teymisvinna, áfalla- áhættu- og neyðarstjórnun, stjórnun 

áhafnarsamvinnu, ástandsvitund og þriggja þátta líkan Endsley um ástandsvitund. 
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2.2.1 Samhæfing, yfirsýn og hlustun  

Heifetz og Linsky (2002) fjalla um að mikilvægt sé fyrir leiðtoga að komast af 

dansgólfinu og upp á svalirnar (e. get on the balcony). Þar fjalla þeir um það að leiðtogar 

verði að geta séð dansinn frá tveimur sjónarhornum, á gólfinu í miðjum dansinum og 

svo af svölunum þar sem horft er yfir allan salinn. Á miðju dansgólfinu getur þú misst 

af fólkinu sem til dæmis stendur við barinn eða fólkinu sem dansar aðeins við rólegu 

lögin. Annað dæmi sem má nefna er fótboltamaður sem getur bæði fylgst með boltanum 

og séð leikinn sem eina heild. Með því að þjálfa hæfileika til að geta verið bæði á 

gólfinu og einnig á svölunum geta leiðtogar öðlast betri yfirsýn. Leiðtogar verða því að 

geta dregið sig til baka til að fylgjast með hvað er að gerast á dansgólfinu. En verða 

einnig að vera viðbúnir að koma aftur á dansgólfið til að hafa áhrif á hvað gerist þar. 

Fjallað var um fjórar algengar gildrur sem fólk fellur í og hvernig best er að forðast 

þær. 1. Aðgreindu hið tæknilega frá hinu mannlega. 2. Að setja sig í spor annarra. 3. 

Hlustaðu á lagið undir orðunum. 4. Leitaðu eftir vísbendingum í hegðun valdhafa 

(Heifetz og Linsky, 2002).  

Að aðgreina hið tæknilega frá hinu mannlega er þegar greina þarf tæknileg 

verkefni frá mannlegum verkefnum og þarf að skoða fimm atriði sem geta haft áhrif á 

hvers vegna tillögur falla fyrir daufum eyrum. 1. Stíllinn sem tillögur eru settar fram. 

Þær geta verið í andstöðu við hvað viðgengst innan hópsins. 2. Afreksskrá þess sem 

kemur með tillögurnar getur verið lítil. 3. Það getur tekið tíma fyrir hópinn að meðtaka 

tillögur. 4. Hver staða viðkomandi er innan hópsins. 5. Fordómar geta haft áhrif. Fyrstu 

þrjú atriðin er hægt að vinna í persónulega, stíga til baka og fylgjast með viðbrögðum. 

Seinustu tvö atriðin er mannlegur þáttur innan hópsins sem tekur lengri tíma að breyta. 

En hvernig veistu hvenær vandinn er tæknilegur eða mannlegur? Í fyrsta lagi veistu að 

vandinn er tæknilegur ef það þarf að breyta viðhorfum innan hópsins. Í öðru lagi er 

hægt að nota útilokunaraðferðina. Ef öllum tæknilegum atriðum er eytt út sést betur 

hvaða mannlegu atriði eru eftir. Í þriðja lagi, ef átök eru enn innan hópsins þá hefur fólk 

ekki aðlagað sig að nýjum tillögum. Í fjórða lagi ef krísa er innan hópsins (Heifetz og 

Linsky, 2002).  

Mikilvægt er að geta sett sig í spor annarra og finna út hver þeirra viðhorf eru. 

Viðhorf annarra getur verið erfitt að breyta og því þarf leiðtogi að vera viðbúinn að 

hlusta á viðhorf annarra áður en hann kemur með sín viðhorf. Með því að stíga til baka 

upp á svalirnar og hlusta á hvað fólk hefur að segja fær leiðtoginn tækifæri til að átta 
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sig á hvað er að gerast á dansgólfinu áður en hann kemur með sínar tillögur (Heifetz og 

Linsky, 2002).  

Að hlusta á lagið undir orðunum er þegar leiðtogi áttar sig á hvar fólk er statt 

og þá er mikilvægt að hlusta á hvað fólk er raunverulega að segja. Orð og líkamstjáning 

getur gefið vísbendingar um hvað fólk er raunverulega að segja. Er því mikilvægt fyrir 

leiðtoga að stíga til baka og greina hvað fólk er raunverulega að segja (Heifetz og 

Linsky, 2002). Túlkun er nauðsynlegt skref. Hvernig og hvort þú tjáir þig verður hins 

vegar að ráðast af menningu og viðhorfum annarra og hvort þau geti aðlagað sig að 

öðrum viðhorfum (Heifetz og Linsky, 2002).  

Að leita eftir vísbendingum í hegðun valdhafa er þegar leiðtogar ætla að nýta 

forystu sýna og þá er mikilvægt að skoða hver hegðun og viðbrögð yfirmanna þeirra 

eru. Yfirmenn þurfa að bregðast við utanaðkomandi áhrifum og hegðun þeirra getur 

gefið leiðtogum vísbendingu um hvað er raunverulega að gerast innan skipulags-

einingarinnar. Sem dæmi ef stuðningur við þig minnkar þá getur það gefið vísbendingu 

um að yfirmenn þínir vilji að þú dragir úr þinni forystu (Heifetz og Linsky, 2002). 

Leiðtogamennska er ákveðinn dans þar sem leiðtogar verða að færast á milli 

dansgólfsins og svalanna. Leiðtogi getur því haft gott skipulag og áætlanir, en dags 

daglega verða þau að bregðast við því sem er að gerast á dansgólfinu. Leiðtogi stígur 

því inn á dansgólfið og gefur fyrirmæli. Svo er mikilvægt að stíga til baka upp á 

svalirnar og sjá hver viðbrögðin í salnum verða, til að geta aðlagað skipulag og áætlanir 

(Heifetz og Linsky, 2002). 

Í kennsluriti Ríkislögreglustjóra (2010) um vettvangsstjóra er fjallað um að til 

að öðlast yfirsýn á vettvang þurfi stjórnendur að skrá jafnóðum hvað er að gerast og 

hvaða ákvarðanir eru teknar. Vettvangsstjórnandi þarf svo að veita öðrum stjórnendum 

þá yfirsýn um hvað er að gerast á vettvangi og er það gert með upplýsingagjöf á 

stöðufundum. Fundirnir skulu haldnir reglulega en góð upplýsingamiðlun á slíkum 

fundum eykur samhæfingu annarra stjórnenda í sínum verkefnum. Góð skráning 

auðveldar stjórnendum svo síðar að skoða alla aðgerðina sem eina heild. Í reglugerð nr. 

100/2009, 2. grein segir: „Fundir stjórnar samhæfingar- og stjórnstöðvar skulu haldnir 

svo oft sem þurfa þykir og ávallt eftir stærri aðgerðir. Formaður stjórnar boðar til funda 

með þriggja daga fyrirvara. Í fundarboði skal gerð grein fyrir dagskrá fundar“.  

Í reynslurannsókn Berlin og Carlström (2011) í Svíþjóð kom fram að eftir að 

aðgerðum lauk fór hver og einn viðbragðsaðili aftur á sýna starfstöð og engin rýni fór 



 

33 

 

fram á aðgerðir. Viðbragðsaðilar áttu því erfitt með að átta sig á hvers vegna sumar 

ákvarðanir voru teknar og í staðinn fyrir umræðu um hvað betur mætti fara, þá 

gagnrýndu viðbragðsaðilar frekar störf annarra.  

2.2.2 Samskipti og upplýsingagjöf 

Einn af hornsteinum vel heppnaðra aðgerða í almannavarnaástandi er góð miðlun 

upplýsinga á milli ólíkra viðbragðsaðila (Embætti landlæknis o.fl., 2017). 

Upplýsingagjöf og samskipti á vettvangi og við hann er mikilvægur hluti starfsins. 

Skiptir miklu máli að vettvangsstjóri hafi góða lýsingu á því hvernig ástand er á 

vettvangi og þannig getur hann beðið um rétta aðstoð og gert betri áætlanir 

(Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild, 2010). Boðleiðir fara fram samkvæmt 

SÁBF skipuritinu og er mikilvægt að virða þær boðleiðir (Embætti landlæknis o.fl., 

2017). Mikilvægt er því fyrir vettvangsstjórn að huga vel að upplýsingaflæði og 

samskiptum við fólk á vettvangi. Huga þarf að því hvort viðbragsaðilar séu óvanir eða 

vanir að vinna saman að verkefnum. Hópar sem eru óvanir að vinna saman þurfa hins 

vegar á meiri upplýsingagjöf og stjórn frá vettvangsstjóra að halda til að leysa verkefni. 

Viðbragðsaðilar sem eru vanir að vinna saman geta unnið samkvæmt venjum og því 

lítil þörf á eiginlegri vettvangsstjórn (Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild, 2010). 

Huga verður að því að upplýsingagjöf og samskipti verði ekki fyrir truflun meðan 

sending fer fram (Al-Fedaghi, 2012). Bent hefur verið á að hópar sem vinna vel saman 

nota færri samskipti heldur en hópar sem vinna illa saman (Endsley, 1995). 

Samskiptaleiðir þurfa að vera greiðar til að árangur náist meðal skipulagsheilda (Sigrún 

Gunnarsdóttir og Birna G. Jónsdóttir, 2013). Samkvæmt Salas o.fl., (2006 -a) þá veldur 

skortur á forystu aukningu á samskiptum innan teymis þar sem þeir þurfa að tjá sig 

meira til að leysa verkefni. Ef brotalöm verður á upplýsingagjöf milli aðila getur það 

valdið togstreitu (Salas o.fl., 2006 -a). Mikilvægt er að fólk nái yfirsýn á verkefni með 

samtölum sín á milli, þannig náist að halda fólki upplýstu og viðhalda ástandsvitund 

(Leonard o.fl.,2004).  

Ef rýnt er í Shannon- Weaver módelið (Al-Fedaghi, 2012) um samskipti má sjá 

að ákveðin truflun getur orðið á samskiptum innan skipulagsheilda sem veldur því að 

skilaboð bjagast eða berast ekki. Megin tilgangur módelsins er að útskýra hvernig 

skilaboð brenglast og/eða glatast í samskiptaferlinu og samanstendur af sex þáttum. 

Þáttur eitt snýr að upplýsingaveitu (e. information source) sem býr til skilaboðin. Þáttur 
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tvö bendir á sendanda (e. transmitter) sem umbreytir skilaboðunum í merki. Þáttur þrjú 

er rásin (e. channel) sem merkin berast um og sá fjórði er móttakandi (e. receiver) sem 

greinir merkin aftur í skilaboðin. Þáttur fimm er áfangastaðurinn (e. destination) þangað 

sem skilaboðin eiga að berast til. Að lokum er þáttur sex hávaði (e. noise) en það er 

truflun sem getur orðið í ferlinu þannig að upplýsingar geti bjagast (Al-Fedaghi, 2012). 

Sem dæmi þá væri munnurinn þinn sendandi skilaboðanna, merkið væri 

hljóðbylgjurnar og eyrað mitt væri þá móttakarinn. Hávaðinn væri þá öll sú truflun sem 

ég yrði fyrir þegar sendingin fer fram.  

Skilvirkni í samskiptum er mikilvæg til að upplýsingar bjagist ekki. Hægt er að 

skipta skilvirkni í samskiptum í tvo flokka. Fyrst skal nefna samskipti í lokaðri hringrás 

(e. closed loop communication) sem felur í sér að sendandi sendi skilaboð, móttakandi 

endurtaki þau og sendandi staðfesti hvort skilaboðin séu rétt. Við það lokast hringrásin 

og tryggir að skilaboðin séu rétt skilin. Samskipti í lokaðri hringrás eru mikilvæg í 

umhverfi sem er krefjandi og flókið. Samskipti í lokaðri hringrás auðvelda upplýsinga-

miðlun sem gerir teyminu auðveldara um vik að öðlast sameiginlega sýn á úrlausn og 

stefnu verkefna (Salas o.fl., 1997). Seinni flokkurinn er að halda skipulagða rýnifundi. 

Mikilvægt er að skipuleggja fundinn vel þar sem farið er yfir bakgrunn, aðstæður, mat 

og tilmæli á atburði (Salas o.fl., 2006 -b). 

Hugmyndir þjónandi forystu samræmast samskiptakenningu Sigríðar Halldórs-

dóttur (2003) en þar fjallar hún um fimm meginsamskiptahætti og áhrif þeirra. Fyrst er 

fjallað um að eflandi persónur hafi siðferðilegt hugrekki til að vera þátttakendur í lífi 

þeirra sem þær hitta og þær styrkja og virða sjálfstæði annarra. Báðar persónur finna 

fyrir samkennd, jafnræði og skilning í tengingu sem byggist á virðingu og kærleika. 

Viðmælandi styrkist og eflist og finnur fyrir aukinni vellíðan og öryggiskennd. Í öðru 

lagi er fjallað um styðjandi persónur en þær deila hluta af valdi sínu með þeim sem í 

hlut eiga en hins vegar verða engin náin tengsl þeirra á milli. Í þriðja lagi er fjallað um 

hlutlausa persónu sem notar ekki vald sitt. Hún hefur takmörkuð eða jafnvel engin áhrif 

á líf annarra sem gerir það að verkum að hin persónan finnst hún vera ein og yfirgefin. 

Í fjórða lagi er fjallað um hamlandi persónur sem virðast standa á sama um aðra og 

virðast tilfinningalausar. Samskiptin einkennast yfirleitt af tilvísanir í reglur, 

fyrirskipanir og fyrirmæli. Slík samskipti takmarka mjög tilfinningafrelsi viðmælanda. 

Í fimmta lagi er fjallað um niðurbrjótandi persónur sem krefjast undirgefni og misbeita 
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yfirleitt valdi sína. Slíkur samskiptaháttur veldur þjáningu, óhamingju, neyð og jafnvel 

örvæntingu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003).  

Í grein Leonard o.fl., (2004) kom fram að ein stærsta ástæða fyrir 

samskiptavandamálum á sjúkrahúsum væri sú að hjúkrunarfræðingar og læknar væru 

þjálfuð í að tala ólíkt tungumál. Læknar hugsa meira um sértæku vandamálin á meðan 

hjúkrunarfræðingar tala oft í víðara samhengi. Í rannsókninni kom einnig fram að þegar 

samskiptaleiðir væru formfastari og einfaldaðar að þá minnkuðu líkurnar á því að 

vandamál kæmu upp. Hannað hefur verið SBAR kerfi innan bandaríska heilbrigðis-

kerfisins til að einfalda samskipti milli mismundandi heilbrigðisstétta. Skammstöfunin 

SBAR stendur fyrir aðstæður (e. situation) það er hvert er vandamálið? Bakgrunnur (e. 

background) það er hver er forsagan? Mat (e. assessment) það er hvert held ég að 

vandamálið sé? og svo meðmæli (e. recommendation) það er hvað mun ég gera til að 

leiðrétta vandamálið? Kerfinu er ætlað að einfalda alla samskiptaferla og aðstoðar fólk 

einnig við að nota gagnrýna hugsun og ástandsvitund (Leonard o.fl., 2004). Samskipti 

á vettvangi og við vettvangsstjóra þurfa því að fara fram í öruggu umhverfi þar sem 

hver meðlimur getur tjáð sína skoðun án fordóma. Líkt og með straumvatnsbjörgun og 

snjóflóð sem dæmi, þá eru ákveðnir verkferlar sem hvor hópur þarf að fara í gegnum 

til að komast að niðurstöðu. Vettvangsstjórar verða því að vera tilbúnir að skapa 

umhverfi þar sem allir eiga möguleika á að tjá sig um málefnin óháð því hvar þau eru 

stödd í ferlinu (Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild, 2010). 

2.2.3 Ákvörðunartaka 

Það eru aðstæðurnar sjálfar sem ákvarða hvaða hugarmódel viðkomandi nýtir sér til að 

leysa verkefnið. Fólki láist oft að leysa ný verkefnin sem þau hafa ekki þekkingu á ef 

röng hugarmódel eru notuð, sama manneskja myndi notast við hugarmódel í aðstæðum 

sem hann/hún þekkir til (Endsley, 1995). Þegar áföll dynja yfir þá krefjast þau þess að 

leiðtogar séu sveigjanlegir í ákvarðanatöku en séu afgerandi. Leiðtogar þurfa að koma 

með skýr svör við spurningum sem kunna að koma til að leysa vandamál. Á meðan 

þurfa þeir að taka góðar ákvarðanir á áhrifaríkan og sameiginlegan hátt fyrir heildar 

skipulagið og kerfið (Kapucu og Van Wart, 2008). 

Russo og Schoemaker (1989) fjölluðu um tíu ákvörðunargildrur sem fólk lendir 

í. 1. Að sökkva sér inn – Hér byrjum við að safna upplýsingum og komumst að 

niðurstöðu án þess að hugsað málið til enda. 2. Römmuð blinda – Við byrjum á að leysa 
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rangt vandamál vegna þess að við höfum búið til andlegan ramma utan um ákvarðanir 

okkar. Horft er framhjá bestu valkostunum og misst af mikilvægum markmiðum. 3. 

Skortur á stjórnun rammans – Ekki hefur tekist að skilgreina vandamálið á fleiri en einn 

veg eða viðkomandi er undir áhrifum frá öðrum. 4. Ofurtrú á eigin dómgreind – Ekki 

hefur tekist að safna helstu staðreyndarupplýsingum vegna þess að við erum of viss um 

forsendur okkar og skoðanir. 5. Skammsýnar flýtileiðir - Að treysta of mikið á 

„þumalputtareglur“ (e. heuristic) til dæmis með því að treysta mest á þær upplýsingar 

sem eru auðfáanlegar eða festa sig of mikið í hentugum staðreyndum. 6. Þetta reddast 

- Að trúa því að við getum haldið öllum upplýsingum sem við uppgötvuðum í höfðinu 

á okkur og látið hlutina „reddast“. Frekar en að fylgja kerfisbundinni aðferð þegar þú 

tekur endanlega ákvörðun. 7. Hjarðhegðun – Að áætla að þegar mikið er af 

sérfræðingum þá fylgi sjálfkrafa góð hugmynd eða lausn og því mistekst að stjórna 

ákvarðanatökuferli hópsins. 8. Að blekkja okkur varðandi endurgjöf – Okkur tekst ekki 

að túlka sönnunargögn frá fyrri niðurstöðum, vegna þess að við þurfum að vernda okkar 

eigin sjálfsálit eða vegna þess að við komumst að annarri niðurstöðu eftir á. 9. Að skrá 

ekki niður – Að gera ráð fyrir því að fyrri reynsla muni sjálfkrafa verða þekking síðar. 

Með því að skrá ekki niður glatast tækifærið til að sjá niðurstöðu ákvarðana okkar og 

fara í gegnum sjálfsrýni. 10. Að endurskoða ekki ákvörðunarferlið - Ekki tekst að skapa 

skipulagða nálgun til að skilja eigin ákvarðanatöku, þannig að við verðum stöðugt fyrir 

öllum ofangreindum mistökum 

Russo og Schoemaker (1989) fjölluðu einnig um fjórar aðferðir við að komast 

hjá tíu helstu ákvörðunargildrunum. 1. Skipulegðu spurninguna - Þetta þýðir að við 

skilgreinum hvað þarf að ákveða og við tökum bráðabirgða ákvörðun með þær 

forsendur og spyrjum okkur hvað myndi valda því að við kjósum einn valkost fram yfir 

annan. 2. Safnaðu upplýsingum - Leitaðu bæði að þekktum staðreyndum og því sem 

gæti mögulega gerst til að geta tekið upplýsta ákvörðun. 3. Komast að niðurstöðu - Vel 

skipulögð spurning og góð upplýsingasöfnun tryggir ekki skynsamlega ákvörðun. Ekki 

er hægt að notast einungis við persónulega reynslu og dómgreind. Einnig verður að 

notast við tækni og formlegar kenningar um ákvörðunartöku. 4. Að læra af endurgjöf - 

Allir þurfa að koma sér upp kerfi til að læra af niðurstöðum fyrri ákvarðana. Þetta þýðir 

venjulega að fylgjast með því sem við bjuggumst við að myndi gerast. Varast að notast 

einungis við skýringar sem þjóna aðeins sjálfum sér og ganga úr skugga um að við 
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rifjum upp þann lærdóm sem viðbrögð okkar hafa skilað næst þegar svipuð ákvörðun 

kemur (Russo og Schoemaker, 1989). 

Í eigindlegri rannsókn Rake og Njå (2009) voru viðtöl tekin við (n = 40) 

vettvangsstjóra (e. incident commanders) og aðra björgunarleiðtoga meðal lögreglu, 

slökkviliðs og sjúkraflutninga. Viðtöl áttu sér stað strax eftir raunverulega vettvanga og 

eftir æfingar í Svíþjóð, Noregi og Bosníu og Hersegóvinu. Markmiðið var að skoða 

hvaða hlutverki vettvangsstjórar gegna í áfallastjórnun. Þar var fylgst með hvernig 

vettvangsstjórnendur tóku ákvarðanir á vettvangi. Ákvörðunartaka var skoðuð út frá 

ákvörðunartökumódeli sem kallast viðurkennd ígrunduð ákvörðun (e. The recognition 

primed decision (RPD) model). Módelið byggist á því hvernig fólk tekur skjótar og 

árangursríkar ákvarðanir þegar það lendir í flóknum og erfiðum aðstæðum. Einnig 

fundu rannsakendur að viðmælendur beittu náttúrulegri ákvörðunartöku (e. Naturalistic 

decision making). Rannsóknir á náttúrulegri ákvörðunartöku byggjast á því að rannsaka 

fólk sem hefur mikla reynslu af erfiðum verkefnum sem þarf að leysa á rauntíma og 

undir tímapressu, svo sem slökkviliðsmenn, lögreglu og flugmenn. Áherslan í módelinu 

er fremur á hvernig viðkomandi metur ástandið heldur en að bera saman ólíka kosti 

(Rake og Njå, 2009). Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að munur var milli landa 

hver væri vettvangsstjóri og var það vegna ólíkra kerfa, hefða og/eða lagaumhverfis. 

Til dæmis í Svíþjóð var meiri áhersla á staðlaða verkferla heldur en í Noregi. 

Sameiginlegt var að þeir sem voru stjórnendur aðgerða höfðu mikla reynslu og höfðu 

unnið sig upp í vettvangsstjórastöðuna. Þegar vettvangsstjóri kom á vettvang fóru fyrstu 

mínúturnar í að meta ástandið áður en ákvarðanir voru teknar. Ef vettvangsstjóri hafði 

ekki þekkingu á eðli vettvangs þá tafðist öll ákvörðunartaka, því þeir áttu erfiðara með 

að meta ástand vettvangs. Flest viðbrögð voru að bregðast við því sem var þekkt fremur 

en að fara í fyrirbyggjandi aðferðir (Rake og Njå, 2009). 

Í breskri rannsókn van den Heuvel o.fl. (2014) var fylgst með lögreglu í 

gíslatökuæfingu. Kannað var hvernig stjórnendur og teymið þeirra tók ákvarðanir í 

aðgerðum þar sem mikil óvissa ríktir og huga þurfti að óvissustjórnun. Athugað var 

hvort teymin kæmust í gegnum hin þrjú stig í ákvörðunartöku þar sem mikil óvissa 

ríkir. Frá ástandsmati (e. situation assessment), til áætlunargerðar (e. plan formulation), 

yfir í framkvæmd áætlunarinnar (e. plan execution). Notast var við RAWFS 

„þumalputtareglu“ módelið (e. RAWFS heuristic) og Ígrundun í verki (e. Reflection in 

action), til að greina hvaða aðferðir væru notaðar til að komast í gegnum stigin þrjú. 



 

38 

 

RAWFS skammstöfunin stendur fyrir að lágmarka óvissu með upplýsingaleit (e. 

reduction). Að forsendur séu byggðar á rökstuðningi til að fylla út í þær upplýsingar 

sem vantar (e. assumption-based reasoning). Að vega og meta kosti og galla til að fá 

huglægt mat á valkosti (e. weighing pros and cons). Að forðast að búa sig undir verstu 

atburðarásina (e. forestalling) og að bæla óvissu til að hunsa misvísandi upplýsingar 

og/eða efasemdir (e. suppression). Ígrundun í verki byggir á því að sérfræðingar dragi 

úr óvissu með því að byggja ákvarðanir á fyrri reynslu og eru þeir stöðugt að taka við 

nýjum upplýsingum og beita gagnrýnni hugsun á þá ákvörðunartöku. Sérfræðingarnir 

eru því stöðugt að endurmeta áætlanir sínar og ákvarðanir (den Heuvel o.fl., 2014).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að teymi verða að eyða óvissu á hverju stigi 

áður en þau geta færst yfir á það næsta. Óvissustjórnun náðist með því að nota módelin 

nefnd hér að ofan. Til að komast í gegnum ástandsmat, notuðu stjórnendur 

upplýsingaleit (e. reduction), rökstuðning ef að upplýsingar vantaði (e. assumption-

based reasoning) og ígrundun í verki (e. Reflection in action). Til að komast í gegnum 

áætlunargerð notuðu stjórnendur rökstuðning ef að upplýsingar vantaði (e. assumption-

based reasoning) og að vega og meta kosti og galla (e. weighing pros and cons). Til að 

komast í gengum framkvæmd áætlunar notuðust stjórnendur við upplýsingaleit (e. 

reduction), þar sem notast var við staðlaðar verklagreglur og að forðast að búa sig undir 

verstu atburðarásina (e. forestalling). 

Hoffman o.fl. (2009) framkvæmdu reynslu- og lýsandi rannsókn þar sem fylgst 

var með fjórum reyndum og fjórum óreyndum hjúkrunarfræðingum á gjörgæslu á 

spítala í Ástralíu. Markmiðið var að sjá hvort að það væri munur í ákvörðunartöku milli 

reyndra og óreyndra við að greina ástand sjúklinga. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

að reyndu hjúkrunarfræðingarnir söfnuðu fleiri vísbendingum og leituðu vítt eftir þeim, 

til að fá niðurstöðu í ástand sjúklings. Með því að leita vítt eftir vísbendingum þá gátu 

þeir reyndari farið í fyrirbyggjandi aðgerðir og hugsað lengra fram í tímann um 

mögulega aðstoð við sjúklinginn. Þeir reyndu áttu einnig auðveldra með að raða saman 

mikilvægum vísbendingum og geyma þær síður mikilvægu. Óreyndu hjúkrunar-

fræðingarnir hugsuð mest um vandamálið sem var fyrir framan þær og leituðu síður 

eftir öðrum vísbendingum sem gátu gefið annað til kynna (Hoffman o.fl., 2009).  
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2.2.4 Skapandi nálgun 

Gera þarf greinarmun á sköpun (e. creativity) og svo nýsköpun (e. innovation). Með 

sköpun er átt við getu og færni fólks til að koma fram með nýjar, óvæntar og 

nytsamlegar hugmyndir eða hluti. Nýsköpun er aftur á móti það ferli þar sem 

hugmyndir eða hlutir eru þróaðir áfram. Nýsköpun er ekki einskorðuð við tæknilegar 

hugmyndir eða hluti, heldur getur komið fram á mörgum ólíkum sviðum. Til dæmis 

skipulagslega eða félagslega (McLean, 2005). Árangursríkum leiðtogum er lýst sem 

fólki sem er fært í að veita sýn, sem hvetur aðra og er drifkraftur til nýsköpunar. Forysta 

er því einn af þeim þáttum sem ákvarða getu fyrirtækja til nýsköpunar (Waite, 2013). 

Nýsköpun felur því í sér hæfileikaríka leiðtoga til að koma á gagnvirku umhverfi þar 

sem sköpun er leyfð innan skipulagsheilda. Huga þarf að því að sköpun og nýsköpun 

er nátengt hvort öðru. Því ef hugmyndir og hlutir fá ekki brautargengi þá verður lítil 

nýsköpun (West, 2002). Nýsköpun krefst því færni í forystu svo að nýjar og bættar 

leiðir í starfi skili sér til skipulagsheilda (Anderson o.fl., 2014). 

Í rannsókn Waughn Jr. og Streib (2006) var fjallað um að ein stærstu mistökin 

varðandi 11. september hafi verið skortur á skapandi lausnum, frumkvæði og fyrir-

byggjandi aðgerðir meðal æðstu stjórnenda. Forysta í hamförum krefst þess að leiðtogar 

samhæfi viðbragðsaðila og deili upplýsingum, sama hversu góðar eða slæmar þær eru. 

Upplýsingaflæði væri hvatinn fyrir aðra viðbragðsaðila til verka. Valdefla yrði þá 

leiðtoga sem eru í miðjum björgunaraðgerðum og forðast skyldi að miðstýrða stjórnun 

allra aðgerða. 

Í reynslurannsókn Kendra og Wachtendorf (2003) var farið í gegnum skýrslur 

hinna ýmsu Bandarísku stofnanna (til dæmis skýrslu Fulltrúadeildarinnar um 

hryðjuverkaárásirnar 11. september). Þar var fjallað um sköpun og hugmyndaflug 

viðbragðsaðila og björgunarfólks dagana eftir hryðjuverkaárásirnar þann 11. 

september. Viðbragðsaðilar urðu að bregðast við þeirri neyð sem skapaðist þegar 

Tvíburaturnarnir féllu og mikið af þeirri neyð var hvergi skráð niður í neyðar- og 

áhættuskipulagi. Sem dæmi þá hafði ekki verið hugsað út í að flytja fólk burt sjóleiðina 

frá Manhattan fyrir hryðjuverkaárásirnar, en þegar viðbragðsaðilar lögðust á eitt var um 

fimmhundruð þúsund manns flutt burt sjóleiðina. Erfitt hafi verið að miðstýra slíkum 

aðgerðum og voru því tilmæli gefin að þeir sem töldu inn í bátanna myndu nota almenna 

skynsemi þannig að bátarnir yrðu ekki yfirfullir (Kendra og Wachtendorf, 2003). 

Stjórnendur verða samt að huga að því að sköpun og hugmyndaflug á einum stað, getur 
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létt undir vanda sem hefur skapast þar, en orðið að stærra vandamáli annars staðar 

(Kendra og Wachtendorf, 2003; Berlin og Carlström, 2008).  

Í reynslurannsókn Rimstad o.fl. (2014) var farið yfir hryðjuverkaárásina á Útey 

í Noregi árið 2011. Til að fá meiri mettun í gögnin voru fjögur viðtöl tekin við 

stjórnendur sem gegndu stærsta hlutverkinu í árásinni. Tilgangur rannsóknarinnar var 

að skoða hvernig upplýsingagjöf hafði verið háttað í árásinni meðal stjórnanda. Kannað 

var því hvort að upplýsingar ferðuðust frá topp og niður (e. top-down) eða í báðar áttir 

(e. both top-down and bottom-up). Í árásinni var stjórnandi frá lögreglunni gerð að 

vettvangsstjóra en með honum í vettvangsstjórn sátu stjórnandi frá slökkviliði og 

sjúkraflutningum. Árásin átti sér stað á eyju þar sem aðgengi var erfitt og 

fjarskiptasamband lélegt. Viðbragðsaðilar voru ekki vissir hversu mikill fjöldi var af 

sjúklingum og hversu margir hryðjuverkamenn voru á eyjunni. Stjórnstöð var valin í 

Elstangen sem var um þriggja kílómetra fjarlægð frá eyjunni. Þar var hægt að finna 

vegi, söfnunarsvæði fyrir slasaða og björgunarfólk og lendingarstaði fyrir þyrlu. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að mikið upplýsingaflæði var milli 

stjórnandanna sjálfra í formi um þriggja mínútna funda á um 15 - 20 mínútuna fresti. 

Mikið upplýsingaflæði var í báðar áttir frá stjórnstöð til annarra og svo til baka. Þau 

fjarskipti fóru fram í gegnum talstöðvar, farsíma og augliti til auglitis. Stjórnendur 

aðgerðarinnar voru valdir sérstaklega vegna kunnáttu þeirra á staðar- og 

svæðisþekkingu og einnig þekktust allir innbyrðis. Talað var um að staðar- og 

svæðisþekkingin hafi skipt sköpum í allri ákvörðunartöku og lausnarleit. Stjórnenda 

skipuritið var ekki fylgt eftir samkvæmt stöðluðum verkferlum í þessari tilteknu aðgerð. 

Sameiginlegur skilningur skapaðist á ástandinu og voru skipurit og verkferlar 

samræmdir miðað við þá þörf sem skapaðist (Rimstad o.fl., 2014).  

 Í megindlegri rannsókn Zeng og Xu (2020) var rannsakað hvernig þjónandi 

forysta og LMX kenningin hefðu áhrif á nýsköpunarhegðun nemenda. Voru n = 269 

háskólakennarar í Kína beðnir um að svara spurningarkönnun. Niðurstöður rannsóknar-

innar sýna að LMX styrkir sambandið milli þjónandi forystu og nýsköpunar. Þjónandi 

forysta eykur nýsköpunarhegðun meðal nemenda þar sem hún hefur jákvæð áhrif á 

sjálfsmynd háskólakennara og því væri mikilvægt að þróa jákvætt samband milli 

leiðbeinenda og undirmanna. 
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2.2.5 Verkefnastjórnun og teymisvinna 

Verkefnastjórnun er ákveðið verklag sem notast er við þegar stjórna þarf sértækum og 

afmörkuðum verkefnum. Markmiðin eru skýr og hafa fyrirfram skilgreindan árangur, 

þar sem tilgreint er upphafs- og endapunktur og með skýran fjárhagsramma. Þar sem 

verkefnin geta orðið sértæk eða afmörkuð er oft þörf að fara þvert á skipurit og að vera 

með aðkomu fjölbreyttra fagstétta (Eðvald Möller, 2016). Helgi Þór og Haukur Ingi 

(2016) tala um verkefnastjórnun sem sértæka aðferð við að stjórna, undirbúa og klára 

verkefni. Verkefnastjórnum gengur því út á það að ná þeim markmiðum sem sett hafa 

verið fram. Verkefnastjórnun snýst um að búa til ákveðinn ramma utan um þá ferla og 

starfsþætti sem unnir eru innan ákveðins verkefnis. Verkefnastjórnun hefur því það 

markmið að bæta vinnsluflæðið svo að sem minnstar tafir verði á verkefninu. Mikilvægt 

er einnig að skilja hvernig eigi að þekkja og meta þá áhættu sem kann að hafa áhrif á 

markmið verkefnisins (Larson og Gray, 2018).  

Í verkefnastjórnun er hugað að vinnuálagsstjórnun (e. workload management) 

og þar þurfa stjórnendur að sjá hverjar þarfir teymisins eru og þekkja ábyrgð og skyldu 

hvers og eins. Því þarf að vera eftirlit með hver staðan er og meta árangur teymisins. 

Aðilar innan teymisins þurfa einnig að þjálfa með sér getu til að fylgjast með öðrum til 

að meta hvert vinnuálagið sé. Verður þá til gagnvirkt eftirlit sem byggist á leiðbeinandi 

og uppbyggilegri endurgjöf (Salas o.fl., 2006 -a). Vettvangsstjóri þarf að hugsa lengra 

fram í tímann en verkþáttastjórar, að sama skapi hugsar aðgerðastjórn lengra fram í 

tímann en vettvangsstjórinn (Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild, 2010). 

Þarfakenning Abraham Maslow (e.hierarchy of needs theory) frá árinu 1943 er 

ein af þekktustu hvatakenningum sem notast er við í dag. Maslow setti kenninguna fram 

sem pýramída þar sem hvert þrep táknaði ákveðnar þarfir sem einstaklingar hafa. Á 

hverju þrepi er skilgreind ákveðin þörf sem einstaklingurinn finnur fyrir að hann þurfi 

að sinna. Þarfirnar skiptast í fimm þrep og er stigaskipt. Neðstu þarfirnar þarf að 

fullnægja áður en hann færir sig á næsta stig. Neðst eru líffræðilegar þarfir, svo kemur 

öryggisþörf, þá félagslegar þarfir, þar á eftir þörf fyrir viðurkenningu og efst er þörf 

fyrir sjálfsþroska (Maslow, 1943). Ákveðna grunnþjónustu þarf að veita í aðgerðum 

þar sem huga þarf að grunnþörfum björgunaraðila hverju sinni, svo sem matar- og 

svefnaðstöðu. Önnur þjónusta telst til sérþjónustu sem þarf að veita björgunaraðilum, 

aðstandendum og þolendum, til dæmis áfallahjálp (Ríkislögreglustjórinn, Almanna-

varnadeild 2010). Starf vettvangsstjóra er að útdeila verkefnum og er mikilvægt að 
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vettvangsstjóri leyfi fólki að vinna sína vinnu, en grípi inn í ef að þörf krefur. Þarf 

vettvangsstjóri að beita framtíðarsýn á verkefnin og hugsa næstu skref og. Mikilvægt 

er því fyrir vettvangsstjóra að geta sett sig í spor fólks á vettvangi til að sjá fyrir um 

þarfir þeirra (Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild, 2010).  

Skilin milli hóps og teymis eru ekki alltaf skýr í leiðtogafræðunum. Aðal 

munurinn er talinn vera sá að ef um hóp er að ræða þá er undirbúningur og vinna ekki 

jafn markviss og í teymum. Sést það helst á útkomu vinnunnar. Þegar talað er um hóp 

þá er átt við samskipti á milli tveggja eða fleiri einstaklinga sem stefna að ákveðnum 

markmiðum og starfa sjálfstætt. Teymi samanstendur af meðlimum innan 

skipulagsheilda sem eru samansett af einstaklingum sem deila sameiginlegum 

markmiðum og starfa saman (Northouse, 2018). Teymi eru jafnan sett saman úr ólíkum 

einstaklingum og það getur verið áskorun leiðtoga að velja einstaklinga sem passa inn 

í teymin eftir færni og hlutverkum og sömuleiðis að draga fram það besta úr hverjum 

og einum til þess að hámarka frammistöðuna. Leiðtogar þurfa ávallt að hafa markmið 

teymisins í huga og gefa einstaklingum innan teymisins tækifæri til að nýta sína 

hæfileika þegar við á. Sidney Dekker (2014) fjallar um að mikilvægt sé fyrir 

skipulagsheildir að treysta starfsfólkinu í framlínunni. Mikilvægt sé fyrir leiðtoga að 

búa til ferla þar sem starfsfólki er kennt að gera hlutina á öruggan hátt fremur en að 

setja kvaðir um það hvað má ekki gera vegna þess að það getur verið óöruggt. 

Starfsfólkið sem er hvað mest í framlínunni hefur þekkingu til að framkvæma hlutina á 

öruggan hátt og því er mikilvægt fyrir leiðtoga að gefa fólki frelsi til að stunda sína 

vinnu (Dekker, 2014). Leiðtogar þurfa þar að auki að treysta samstarfsmönnum sínum 

og upplýsingaflæði þarf að vera gott á milli þeirra ef vandamál eða hindrun kemur upp. 

Afar mikilvægt er að teymið fái stuðning frá skipulagsheildinni og er það áskorun 

leiðtoga að skilgreina hvers konar stuðning teymið þarf á að halda og að tryggja þann 

stuðning (Northouse, 2018).  

Collins og Long (2003) framkvæmdu langtímarannsókn meðal hjálpar-

starfsmanna sem veittu aðstoð eftir sprengjutilræði í Omagh á Norður- Írlandi árið 

1998. Þar kom fram að þeir þátttakendur sem tóku þátt í rannsókninni nutu þess að vera 

hluti af sterkri liðsheild, þrátt fyrir að teymisvinnan hafi verið oft erfið. Þátttakendur 

kvörtuðu hins vegar undan miðlun upplýsinga frá stjórnendum og erfiðleikum í 

samskiptum og að stundum hafi ákvarðanir verið teknar án þeirra vitundar, sér í lagi ef 

um stærri ákvarðanir væri að ræða (Collins og Long, 2003). 
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Rannsókn Waughn Jr. og Streib (2006) fjallar um mikilvægi þess að samhæfa 

bæði viðbragðsaðila og þeirra sem standa fyrir utan kerfið áður en alvarlegur atburður 

á sér stað. Ef samhæfing hefur farið fram áður en atburðurinn gerist þá þurfa leiðtogar 

og stjórnendur að koma sér inn í kerfi og venjur sem aðrir eru að nota. Almenningur, 

fyrirtæki, félagasamtök og fleiri munu koma til aðstoðar hvort sem stjórnandi vill það 

eður ei. Stjórnandi verður því að átta sig á því hvenær og hvernig best er að nýta slíka 

aðstoð. Þau þekkja ekki kerfin sem viðbragðsaðilar eru að nota og einnig geta 

félagasamtök verið að nota sín eigin kerfi, til dæmis Rauði Krossinn. Mikilvægt er því 

að huga að samhæfingu og samstarfi milli ólíkra aðila og er þá líklegra að stjórnun 

aðgerða gangi sem best fyrir sig (Waughn Jr. og Streib, 2006). 

Berlin og Carlström (2008) gerðu rannsókn á samstarfi lögreglu, sjúkra-

flutningamanna og slökkviliðsmanna og var fylgst með fjórum æfingum í Svíþjóð. 

Fjórir þættir komu fram í rannsókninni. 1. Samstarf. Þar sem ólíkir viðbragðsaðilar 

hjálpuðu hverjum öðrum óhikað. 2. Fyrstu viðbrögð. Þar sem ákveðið aðgerðarmynstur 

skapast sem aðrir kjósa að fylgja í kjölfarið. 3. Hliðstæður. Þar sem þátttakendur hjá 

hverjum viðbragðsaðila kjósa að stjórna aðeins verkefnum sem falla undir þeirra 

ábyrgð. 4. Breytingar. Þar sem viðbragðsaðilar höfðu frumkvæði að breytingum, til 

dæmis að færa stjórnstöð eða breyta hlutverki stjórnenda. Í niðurstöðum rannsóknar 

þeirra kom fram að fyrstu viðbrögð hafði mest áhrif á hvernig stjórnun fór fram. Þar á 

eftir komu hliðstæður, svo breytingar og að endingu kom samstarf milli viðbragðsaðila. 

Þegar fyrstu viðbragðsaðilar komu á staðinn í hverju verkefni var farið í að bregðast 

við þeim aðstæðum sem upp voru komnar. Þegar seinni bylgja af viðbragðsaðilum kom 

inn fóru langflestir að fylgja eftir því sem þegar hafði verið gert. Hver viðbragðsaðili 

bar ábyrgð á ákveðnum verkþætti og gat komið fyrir að þeir þyrftu að sinna verkefnum 

sem voru utan þeirra verkaþátta, til dæmis lögregla að sinna slösuðum. Þegar 

sjúkraflutningamaður kom inn þá var lögreglan fljót að færa ábyrgðina yfir á 

sjúkraflutningamanninn. Breytingar gátu reynst viðbragðsaðilum erfiðar og gat valdið 

togstreitu, til dæmis í einni æfingunni þegar stjórnstöðin var færð á nýjan stað sem 

hentaði slökkviliðinu betur. Skapaði það togstreitu meðal sjúkraflutningamanna og 

lögreglu. Lítið var um óhikað samstarf milli viðbragðsaðila. Hver viðbragðsaðili sá um 

ákveðinn verkþátt og lítið var um að ólíkir viðbragðsaðilar kæmu til aðstoðar (Berlin 

og Carlström, 2008).  



 

44 

 

Í annarri rannsókn Berlin og Carlström (2011) var fylgst með samvinnu 

lögreglu, slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna á annasömu svæði í Svíþjóð, þar sem 

tekin voru 57 viðtöl við 80 viðbragðsaðila. Helstu niðurstöður voru þær að óvissa ríkti 

meðal viðbragðsaðila um hvað hinn var að gera, ósamhverfa var í upplýsingagjöf og 

skortur á hvötum fyrir samstarf milli viðbragðsaðila. Þar kom fram að hver 

viðbragðsaðili kaus að sinna sínu hlutverki og forðuðust að taka að sér verkefni utan 

þess. Til að auka samvinnu þurftu viðbragðsaðilar stundum að ljúga til að hinir kæmu 

til aðstoðar, sem dæmi sögðu sjúkraflutningamenn að það væri olíuleki í bílslysi þannig 

að slökkviliðið myndi koma strax til aðstoðar. Einnig kom fram að samtarf milli 

stjórnenda var í lágmarki og hver og einn setti upp sýna eigin stjórnstöð. Stjórnendur 

áttu það til að dragast of nærri hringiðu atvika og misstu því yfirsýn á hvað aðrir voru 

að gera. Aftur á móti kom fram að sameiginleg fjarskiptatækni hjálpaði til við að auka 

samstarf milli viðbragðsaðila og þegar allir væru að hlusta á sömu upplýsingarnar jókst 

samstarfið.  

2.2.6 Neyðar, áfalla- og áhættustjórnun  

Neyðarstjórnun (e. emergency management) er sú fræðigrein og starfsgrein að beita 

tækni, vísindum, skipulagningu og stjórnun til að takast á við öfgakennda atburði, hvort 

heldur af náttúrunnar hendi sem og af mannavöldum. Markmiðið er að reyna að draga 

úr skaðlegum áhrifum af öllum þeim áhættum sem geta skapast. Neyðarstjórnun er oft 

hugsuð sem flókið hagræðingarvandamál með mörgum markmiðum varðandi lausn 

neyðaraðstæðna sem hafa takmarkaðar auðlindir (Haddow o.fl., 2017; Zhou o.fl., 

2011).  

Áfallastjórnun eða krísustjórnun (e. crisis management) er þegar skipulagsheild 

verður fyrir óvæntum atburðum sem verður ógn fyrir skipulagsheildina sem hefur 

stuttan tíma til að bregðast við (Bundy o.fl., 2017). Áfallastjórnun hefur það að 

markmiði að lágmarka og binda enda á atburð sem verður, draga úr neikvæðum áhrifum 

hans og auka trúverðugleika aftur á skipulagsheildina (Seitel, 2011). Áfallastjórnun 

felur því í sér að takast á við ógnir fyrir, á meðan og eftir að þær hafa átt sér stað 

(Simola, 2014; Pearson og Clair, 1998).  

Greining áhættu og lágmörkun áhættu kallast áhættustjórnun (e. risk 

managment) og er aðferð sem stjórnendur geta notað bæði til að lágmarka og greina 

áhættu. Áhættustjórnun er notuð til að upplýsa hvernig bregðast skuli við tækifærum 
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og ógnum varðandi verkefni og aðgerðir. Algengustu hugtökin innan áhættustjórnunar 

eru áhætta (e. risk) og áhættumat (e. risk analysis). Áhætta er skilgreind sem óþekktur 

atburður eða ástand sem getur átt sér stað sem þarf að bregðast við. Áhætta getur bæði 

falið í sér ógnanir og tækifæri og því getur hún haft bæði jákvæð og neikvæð áhrif. 

Áhættumat (e. risk analysis) er hins vegar skilgreind sem mat á þeim líkum að 

atburðurinn geti gerst og hvaða afleiðingar hann geti haft í för með sér. Í áhættumati 

eru áhættuþættirnir skilgreindir og er ákveðið ferli sem bæði stjórnendur og starfsfólk 

fara í gegnum (Larson og Gray, 2018). Áhættustjórnun hjálpar stjórnendum greina og 

meta áhættu og getur veitt þeim betri tól við stjórnun á verkefnum. Þá getur hún einnig 

dregið úr neikvæðum áhrifum óvæntra atburða. Stjórnandi þarf því að fylgjast með 

öllum þeim breytingum sem geta orðið og bregðast við á viðeigandi hátt. Verður hann 

því að hafa góða yfirsýn og viðhafa eftirfylgni með öllum breytingum (Larson og Gray, 

2018).  

Í rannsókn Waughn Jr. og Streib (2006) er fjallað um að ríkið og stofnanir eigi 

að sjá að mestu um fræðslu og kennslu við neyðarstjórnun. Stjórnun neyðaraðgerða í 

dag fari að mestu leiti fram í þeirri byggð eða sveitarfélagi sem að atburður á sér stað. 

Samhæfing viðbragðsaðila er því mikilvæg til að stjórnun aðgerða gangi vel fyrir sig. Í 

rannsókn Kapucu og Van Wart (2008) var fjallað um að stærsta vandamálið við 

fellibylinn Katrínu hafi verið undirbúningur fyrir náttúrulegar hamfarir. Lykilhlutverk 

góðrar neyðarstjórnunar er að biðja um aðstoð fyrir, á meðan og eftir hamfarir. 

Leiðtogar og stjórnendur hafi ekki farið í nauðsynlegan undirbúning fyrir hamfarir og 

þegar ógæfan skall á hafi miðstýrt kerfið verið of hægvirkt til að bregðast skilvirkilega 

við hættuástandinu. 

Í rannsókn Zhou o.fl., (2011) var notaðst við DEMATEL módelið til að greina 

afgerandi árangursþætti (e. critical success factor) við neyðarstjórnun. DEMATEL 

módelið er byggt á grunni grafskenningunni (e. graph theory) og gerir stjórnendum 

kleift að greina og leysa orsök og vandamál með sjónrænni aðferð. Tilgangurinn var að 

reyna að veita stjórnendum heildaryfirsýn á hvaða afgerandi árangursþættir þeir þurfa 

að skoða til að stjórnun neyðaraðgerða gangi vel fyrir sig. Fyrri módel og rannsóknir 

höfðu aðeins fjallað um afmarkaða þætti neyðarstjórnunar og eru afgerandi 

árangursþættir tuttugu talsins. Fjölluðu þeir um skipulag, þjálfun, getu til að bregðast 

við neyð, samstarf, rýni og stöðugar endurbætur. Niðurstöður úr rannsókn Zhou o.fl. 

(2011) var að það væru fimm afgerandi árangursþætti við stjórnun neyðaraðgerða. 1. 
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Sæmileg skipulagsuppbygging og skýr vitund um ábyrgð. 2. Árangursríkt 

neyðarupplýsingakerfi til að tryggja flutning upplýsinga. 3. Eining stjórnvalda um 

forystu til að skipuleggja og samræma aðgerðir. 4. Notkun nútíma áætlunartækni. 5. 

Stöðugar endurbætur á stjórnkerfi neyðarstjórnunar. Módelið veitir því stjórnendum 

góða heildarsýn á aðgerðir og hvar mestu áherslu er þörf. Hins vegar þarf að huga að 

því að fyrir hvern þátt þarf að kafa dýpra og átta sig á hvað þarf að gera í hverjum þætti 

(Zhou o.fl., 2011). 

 Í megindlegri rannsókn Sjöberg o.fl. (2011) voru spurningalistar sendir út á (n 

= 385) leiðtoga meðal lögreglu, slökkviliðs og björgunarsveitarmanna. Notast var við 

vísindalega greiningu (e. grounded theory) þar sem markmiðið var að kanna leiðtoga-

hæfileika í erfiðum og krefjandi aðstæðum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

leiðtogar við neyðaraðgerðir þurfa að vera færir um að taka ákvarðanir undir álagi, deila 

út verkefnum og þekkja samstarfsmenn sína og hverjar takmarkanir þeirra eru. Menning 

skipulagsheildarinnar sem viðkomandi leiðtogar störfuðu í skiptir máli og hvort hún 

veiti þeim stuðning til að takast á við erfiðar og krefjandi aðstæður. 

2.2.7 Stjórnun áhafnarsamvinnu  

Hugtakið Crew Resource Management eða CRM sem gæti útlagst á íslensku sem 

stjórnun áhafnarsamvinnu (Stjórnarráð Íslands, e.d. -a), var upphaflega hannað af 

flugvélaiðnaðinum og hét í byrjun Cockpit Resource Management. Stjórnun 

áhafnarsamvinnu (SÁS) er safn aðferða sem snúa að stjórnun í flugi til að draga úr 

mannlegum mistökum. Hugmyndafræði og aðferðir í SÁS eiga þó heima í öllum þeim 

störfum og aðstæðum þar sem mannleg mistök geta haft alvarlegar afleiðingar. 

Hugmyndafræðin er ætluð til að bæta og auka öryggi og leggur áherslu á forystu, 

þjálfun í samskiptum milli einstaklinga, teymisvinnu, lausnaleit, ákvarðanatöku og að 

viðhalda ástandsvitund (e. situational awareness) og yfirsýn. SÁS er því að nota allar 

tiltækar upplýsingar, auðlindir, búnað og fólk til að ná fram skilvirkum ferlum. SÁS 

felur ekki einungis í sér að fínstilla tenginu mannlegs þáttar við tæki og tól. Rannsóknir 

sýna að skortur á samskiptum eða teymisvinnu getur leitt til banaslysa í flugi. Að láta 

flugmenn fara í gegnum SÁS þjálfun getur dregið úr slysum, mannlegum mistökum og 

gert flugmenn skilvirkari og hæfari (Kanki o.fl., 2010). SÁS þjálfun er skilgreind sem 

kennsluaðferðir sem hannaðar eru til að bæta teymisvinnu í stjórnklefa með því að beita 

vel prófuðum þjálfunartækjum (t.d. árangursmælingum, æfingum og endurgjöf). 
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Viðeigandi þjálfunaraðferðir eru sem dæmi æfingar, fyrirlestrar og myndskeið sem 

miða að sérstöku innihald til að efla þekkingu á teymisvinnu, færni og viðhorfum til 

teymis. Þjálfun í SÁS getur því verið af margvíslegum toga en þjálfun í SÁS mun auka 

skilvirkni og frammistöðu teyma (Salas o.fl., 2006 -b). Til eru nokkrar óbirtar 

meistararitgerðir um stjórnun áhafnarsamvinnu hér á Íslandi og má þar nefna 

Svanhildar Sverrisdóttur (2020) sem fjallar um stjórnun áhafnarsamvinnu og um 

teymisvinnu innan þyrlusveitar Landhelgisgæslunnar. Hildur Jóna Ragnarsdóttir 

(2018) fjallar einnig um stjórnun áhafnarsamvinnu meðal flugmanna á Íslandi í óbirtri 

meistararitgerð sinni. Ein af stærri áskorunum við stjórnun neyðaraðgerða er gott 

samstarf milli ólíkra aðila og teyma. Þeir skipulagsþættir sem hindra samstarf eru 

skortur á uppbyggingu þvert á viðbragðsaðila, skortur á sameiginlegum hugtökum, 

skortur á dreifingu upplýsinga, skortur á ferli sem leiðir til sameiginlegra markmiða og 

skortur á sameiginlegri ástandsvitund (Ödlund, 2010).  

Hugmyndafræðin hefur verið kennd lengi í flugiðnaðinum en hefur verið að 

færa sig inn í aðrar starfsgreinar þar sem mannleg mistök geta einnig verið dýrkeypt, til 

dæmis í heilbrigðiskerfið. Heilbrigðisstéttir hafa tekið SÁS upp á sína arma þar sem 

megin markmið SÁS er að draga úr mannlegum mistökum, þar hefur það kallast Crisis 

Resource Management. Markmið SÁS er að huga að ákvörðunartöku, samskiptum og 

forystu þegar viðkomandi þarf að bregðast við neyð (Kanki o.fl., 2010; Murry og 

Foster, 2000). Í grein Murry og Foster (2000) er fjallað um mikilvægi þess að koma 

upp skilvirku SÁS kerfi. Grundvallarmarkmið SÁS eru í upphafi að tryggja stuðning 

og forystu við leiðtogann. Átta sig á mikilvægi góðra samskipta og hlutverki leiðtogans. 

Mikilvægt er að notast við allar mögulegar bjargir og vera í stöðugu endurmati. Svo er 

mikilvægt að varast að einblína of mikið á eitt markmið eða atriði. Að lokum er 

mikilvægt að huga að einstaklingsgetu hvers og eins til að hámarka árangur 

teymisvinnunnar (Murry og Foster, 2000) 

Boðleiðir þurfa að vera skýrar þannig að allar mikilvægar upplýsingar skili sér 

til viðeigandi aðila. Þurfa stjórnendur einnig að vera meðvitaðir um að afla sér 

viðeigandi upplýsinga ef boðleiðir eru óskýrar. Í rannsókn Useem o.fl. (2005) var farið 

yfir atburðarrásina í gróðureldunum í South Canyon 5. til 6. júlí árið 1994, þar sem 

fjórtán slökkviliðsmenn létu lífið. Komust rannsakendur að því að stjórnendur höfðu 

tapað hluta af ástandsvitund sinni og tóku rangar ákvarðanir. Sem dæmi að vegna 

skrifræðis þá komust mikilvægar upplýsingar um breytt veðurfar ekki til skila til 
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stjórnanda. Spáð var auknum vindi síðla dags þann 6. júlí, sem myndi magna upp eldinn 

í gljúfrinu. Stjórnandinn í þeirri aðgerð tapaði því hluta af ástandsvitund sinni og vann 

eftir röngum upplýsingum. Sá stjórnandi gerði einnig þau mistök að leita ekki sjálfur 

að upplýsingum um veðurfar þann daginn. Eftir brunann í South Canyon í 

Bandaríkjunum árið 1994 var ráðist í endurskipulagningu á þjálfun slökkviliðsmanna 

sem berjast við bruna í óbyggðum. Fram að brunanum árið 1994 hafði megin áhersla í 

þjálfun slökkviliðsmanna verðið á tæknilega þekkingu þeirra fremur en mannlega 

þekkingu. Einungis var boðið upp á eftirlitsþjálfun, fremur en leiðtogaþjálfun. Í 

endurskipulagningunni fór áherslan úr því að þekkja hvernig eldur hagar sér yfir í 

leiðtogaþjálfun. Áherslan var á að leiðtogar gætu tekið ákvarðanir í flóknum, 

tímafrekum og erfiðum aðstæðum. Í hinni nýju þjálfun var því áhersla á að byggja upp 

rétta ákvarðanatökuhæfileika til að auka öryggi, hraða og fjölgun aðferða til að ráða 

niðurlögum eldsins (Useem o.fl., 2005).  

Samstarf og samvinna er orðin stærri partur af þjálfun viðbragðsaðila innan 

neyðarstjórnunarkerfis Bandaríkjanna. FEMA (Federal Emergency Management 

Agency) í Bandaríkjunum hefur einbeitt sér að þjálfun á mótvægisaðgerðum, viðbúnaði, 

viðbrögðum og endurreisn. Ekki er nóg að vera reyndur slökkviliðs- eða 

björgunarsveitarmaður, heldur þarf stjórnandi að hafa þekkingu á öllum fjórum 

þáttunum til að stjórnun aðgerða gangi sem best. Þeir þurfa því að hafa skilning á 

tæknilegu, samfélagslegu, lagalegu og pólitísku umhverfi sem þeir starfa í. Þeir þurfa 

einnig að búa yfir færni að stjórna þeim sem ekki þekkja inn á kerfin sem unnið er eftir 

(Waughn Jr. og Streib, 2006). 

Í eigindlegri rannsókn Devitt og Borodzicz (2008) voru tekin viðtöl við háttsetta 

stjórnendur meðal viðbragðsaðila á Bretlandi, svokallaða Golden stjórnendur sem væru 

efstir í valdastiganum og sjá um stjórnun aðgerða þegar til dæmis hryðjuverkaárásir 

verða og samhæfa þarf marga viðbragðsaðila. Niðurstöður rannsóknarinnar er að 

stjórnendur þurfa að búa yfir ákveðnum eiginleikum til að geta tekist á við 

leiðtogahlutverkið, verkefnastjórnun, mannlega færni, persónulega færni og kunnáttu á 

hvernig aðrir viðbragðsaðilar virka eða svokallað TIPS módel (e. Task Skills, 

Interpersonal Skills, Personal Attributes and Stakeholder Savvy). Einnig kom fram að 

þó svo að stjórnandi hafi staðið sig vel í einni aðgerð gæti verið að sá myndi ekki standa 

sig vel í annarri eða öðruvísi aðgerð. Mikilvægt væri að þjálfa upp stjórnendur til að 

takast á við erfiðar aðgerðir. Ekki væru allir sem búa yfir eiginleikum sem þarf til að 
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takast á við erfiðar aðgerðir eða hefðu viljann til að stjórna slíkum aðgerðum. Því væri 

mikilvægt að þjálfa góða stjórnendur og sía út þá sem henta ekki í stjórnun (Devitt og 

Borodzicz, 2008). 

Í breskri rannsókn Butler o.fl. (2020) var gerð eigindleg og megindleg rannsókn 

meðal slökkviliðs og björgunarsveitarmanna í Bretlandi. Markmiðið var að kanna 

hvaða mannlegu þætti (e. non-technical skills) vettvangsstjórnendur þurfi að hafa við 

stjórnun. Niðurstöður rannsóknar Butler o.fl., (2020) sýndu að ekki var samkvæmni í 

þjálfun meðal vettvangsstjórnenda í Bretlandi. Viðmælendur voru sammála um 

mikilvægi mannlegrar færni við stjórnun á vettvangi en að þjálfun á þeirri færni væri 

ábótavant. Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar bjuggu höfundar til módel sem kallast 

THINCS. Vettvangsstjórnendur geta nýtt sér módelið við stjórnun aðgerða og hægt er 

að nota það við þjálfun vettvangsstjórnenda. Módelið fjallar um sex eiginleika sem 

leiðtogi þarf að hafa til að stjórna á vettvangi og tuttugu undirflokka undir þeim 

Eiginleikarnir sex eru samskiptafærni, ákvarðanatöku, forystu, persónulega seiglu, 

ástandsvitund og teymisvinnu. Fyrst þarf leiðtoginn að sýna staðfasta, örugga og 

áhrifaríka forystu svo þarf hann að sýna skilvirka ákvörðunartöku og geta hugað að 

skipulagningu. Hann þarf að vera góður í mannlegum samskiptum, sýna persónuleg 

seiglu, viðhalda ástandsvitund og að endingu huga að samvinnu og teymisvinnu (Butler 

o.fl., 2020).  

2.2.8 Ástandsvitund  

Ástandsvitund (e. situational awareness) er þegar fólk er vakandi um aðstæður hverju 

sinni. Hjá Almannavörnum hefur orðið aðgerðarvitund verið notað um hugtakið 

situational awareness (Guðbrandur Örn Arnarson, munnleg heimild, 12. janúar 2021). 

Í hugtakasafni Stjórnarráðs Íslands (e.d. -b) er situational awareness þýtt sem næmi á 

aðstæður. Í ritgerðinni verður notast við orðið ástandsvitund til að lýsa situational 

awareness. Ástandsvitund er þegar fólk heldur fullri vitund um gang mála og fylgist 

með þeim eins og þau þróast smám saman. Vandamálin geta versnað ef stjórnendur 

missa ástandsvitund og ná ekki að greina og túlka breyttar aðstæður og reyna að 

aðlagast þegar vandamálin koma fram. Vandamálin geta komið fram þegar stjórnendur 

reyna að ná fram mörgum markmiðum samtímis. Ólík markmið sem hafa mismundandi 

vægi fyrir megin markmiðið og krefjast athygli þeirra. Vandamál geta einnig komið 

fram þegar stjórnendur eru undir tímapressu. Helstu orsakir fyrir vandamálunum geta 
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verið mistök hjá stjórnendum að greina ekki mikilvægar vísbendingar varðandi 

vandamálið. Þá geta orðið mistök í túlkun á gögnum sem berast og greina hver 

ábyrgðarskyldan sé hjá sér eða öðrum við túlkun gagna. Að endingu er það mistök sem 

verða í samskiptum við aðra hópa eða sinn hóp (Stanton o.fl., 2001). 

Í skýrslugerð eftir fellibylinn Katrínu þá komst Fulltrúadeild Bandaríkjaþings 

að því að skortur á ástandsvitund meðal stjórnenda hafi verið eitt stærsta vandamálið í 

björgunarstarfi (Kapucu og Van Wart, 2008). Að öðlast og viðhalda ástandsvitund getur 

orðið þeim mun erfiðara eftir því sem flækjustig og umfang verkefna eykst. Í umhverfi 

þar sem mikil óvissa ríkir þá fylgir að margar ákvarðanir eru teknar innan þröngs 

tímaramma og mikilvægt því að allar upplýsingar séu uppfærðar reglulega. Þegar 

umhverfið er undir stöðugum breytingum, þá verður það mikilvægt fyrir stjórnandann 

að viðhalda og uppfæra sína ástandsvitund (Endsley, 1995). Í stjórnun neyðaraðgerða 

er þörf á sameiginlegri ástandsvitund viðbragðsaðila til að aðgerðir gangi farsællega. 

Hver viðbragðsaðili hefur ákveðið markmið í aðgerðum og þörf er að deila þeim 

markmiðum og upplýsingum áfram. Sameignlegur skilningur annarra viðbragðsaðila á 

þeim markmiðum er nauðsynlegur til að sameiginleg ástandsvitund náist (Endsley o.fl., 

2003). Dekker (2015) talar um að mikilvægt sé að missa ekki ástandsvitund við 

framkvæmd verkefna. Kerfið mega ekki vera það hamlandi að ekki sé hægt að 

framkvæma verkefni vegna ótta við mistök og afleiðingar þess.  

Í rannsókn Waughn Jr. og Streib (2006) var fjallað um að stærsta vandamálið 

við fellibylinn Katrínu hafi verið lélegt stjórnunar og eftirlitskerfi, vegna þess að það 

truflaði neyðaraðgerðir. Stjórnunar og eftirlitskerfi væri samt mikilvægara heldur en 

miðstýrt kerfi. Í miðstýrðu kerfi sjá ríkið eða ríkisstofnanir um allar ákvarðanir, en 

þegar atburðir eiga sér stað þá fer neyðarstjórnun fram í höndum sveitarfélaga eða í 

þeirri byggð þar sem atburðurinn gerist. Aðalvandamálið í miðstýrðu kerfi verður því 

að finna út hver ber ábyrgð á hverju. Til að efla stjórnunar og eftirlitskerfið yrði að 

þjálfa leiðtoga betur í að öðlast ástandsvitund, þannig að samskipti og stjórnun verða 

betri. Mikilvægt væri því fyrir leiðtoga að hlusta á alla viðbragðsaðila til að öðlast betri 

yfirsýn og ástandsvitund á því sem að er að gerast (Waughn Jr. og Streib, 2006). 

Í rannsókn Seppänen o.fl. (2013) var fylgst með björgunaræfingu í Finnlandi 

árið 2009 og var tilgangurinn að átta sig á því hvað hefur áhrif á sameignlega 

ástandsvitund í björgunaraðgerðum. Til þess að taka sem bestar ákvarðanir í 

neyðarstjórnun verða stjórnendur stöðugt að vinna úr miklu magni upplýsinga frá 
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ýmsum aðilum til að viðhalda sinni ástandsvitund. Til að upplýsingflæði sé sem best 

þarf að ríkja traust milli viðbragðsaðila. Því erfiðast er fyrir stjórnendur að taka 

ákvarðanir ef að flöskuháls myndast með upplýsingaflæði milli mismunandi 

viðbragðsaðila til stjórnenda. Skilvirk miðlun upplýsinga skiptir því miklu máli og huga 

þarf að upplýsingaþörfum hvers og eins viðbragðsaðila og tryggja þarf gæði þeirra 

upplýsinga. Margir vettvangar geta verið í aðgerðinni og mörg markmið geta verið í 

gangi í einu. Til að tryggja sameiginlega ástandsvitund þarf að skilgreina hver 

upplýsingaþörf hvers viðbragðsaðila er og einbeita sér að þeim lágmarksupplýsingum 

sem þarf. Oft geta lágmarks upplýsingar skapað sameiginlega ástandsvitund um 

aðstæður (Seppänen o.fl., 2013). 

Í eigindlegri athugunarrannsókn Eklund o.fl. (2021) var fylgst með æfingu í 

Svíþjóð þar sem líkt var eftir námuslysi. Fylgst var með hver ástandsvitund meðal 

sjúkraflutningamanna væri í slíkri æfingu. Notast var við kenningu Busby um 

ástandsvitund í fjöldaslysi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að virkt samvinna milli 

stjórnenda var lykillinn í að viðhalda ástandsvitund við stjórnun. Þegar skortur var á 

ástandsvitund þá jókst óvissa fyrir sjúkling þar sem tímatafir urðu í ákvörðunartöku. 

Fyrri þekking á umhverfinu var mikilvægur til að björgunaraðgerðin gengi vel. 

Upplýsingagjöf milli þeirra sem voru á vettvangi og þeirra sem voru í stjórnstöð voru 

mikilvægar til að hægt væri að taka ákvarðanir. Mikilvægt væri að halda æfingar til að 

viðbragðsaðilar þekki umhverfið sem þeir starfi í til að minnka óvissu og auka 

ástandsvitund. Rétt notkun á fjarskiptatækjum skipti máli, því ef að ekki var þekking á 

notkun þeirra þá jókst óvissan og tafir urðu á ákvörðunartöku. Samvinna var lykillinn í 

að tryggja öryggi í æfingunni sem náðist með góðri upplýsingagjöf milli aðila sem tóku 

þátt (Eklund o.fl., 2021). 

Þrjár kenningar hafa verið ráðandi varðandi ástandsvitund: upplýsingavinnslu-

aðferðin (e. the information processing approach), virkniaðferðin (e. the activity 

approach) og vistfræðilega nálgunin (e. the ecological approach) (Stanton o.fl., 2001). 

Þriggja stiga módel Endsley um ástandsvitund lýsir best upplýsingavinnsluaðferðinni 

og hjálpar viðkomandi að greina upplýsingar og gögn en líkanið fylgir eftir keðju 

upplýsingavinnslu, frá skynjun gagna yfir í túlkun gagna og til framtíðarsýnar með 

úrvinnslu gagna (Stanton o.fl., 2001). Virkniaðferðin lýsir ástandsvitund sem aðeins 

einn af mörgum þáttum í gagnrýnni stefnumörkun (Bedny og Meister, 1999). 

Vistfræðilega nálgunin metur ástandsvitund sem samspil milli fólks og umhverfis. 
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Stuðningsmenn þessarar nálgunar benda á að það sé samhengið milli þeirra þátta sem 

skilgreinir ástandsvitund (Stanton o.fl., 2001). Hér á eftir verður þriggja þátta módeli 

Endsley gerð skil þar sem það hefur verið hvað mest mótað (Stanton o.fl., 2001). 

2.2.9 Þriggja þátta líkan Endsley um ástandsvitund 

Í grunninn er þriggja þátta módel Endsley notað þegar verkefni krefjast þess að fólk 

fylgist með atburðum og þá þurfi að nota ástandsvitund til að kanna og meta aðstæður. 

Viðkomandi bregst við upplýsingum frá umhverfinu og fer í gegnum þrjú stig áður en 

að hann tekur ákvörðun og fylgir henni eftir. Á fyrsta stigi fer fram skynjun gagna en 

engin úrvinnsla. Á stigi tvö fer fram skilningur og túlkun á gögnum. Á þriðja stigi fer 

fram spá um framtíðarstöðuna. Nákvæmni framtíðarsýnarinnar fer eftir hversu vel gekk 

að túlka og skynja gögn á stigi eitt og tvö. Eftir að ákvörðun hefur verið framkvæmd 

um umhverfið bregðast við henni og gefa nýjar upplýsingar til viðkomandi. Módelið 

gefur til kynna hvernig ástandsvitund getur haft áhrif á einstaklings- og verkþætti. Það 

skýrir hvers vegna tveir einstaklingar sem þurfa að greina gögn geta komist að 

mismundandi niðurstöðu, sem gæti verið vegna þess að fólk hefur þjálfun, ólíka getu, 

og reynslu (Stanton o.fl., 2001). Á hverju stigi verður að spyrja sig einnar spurningar 

og fá svar við henni áður en hægt er að fara yfir á næsta stig. Stig 1: Hvað er að gerast? 

Stig 2: Af hverju er það að gerast? Stig 3: Hvað mun gerast næst? (Endsley, 1995). 

Ástandsvitund er eilíf hringrás þar sem safna þarf upplýsingum með athugunum og 

góðum samskiptum sem verður grundvöllur allrar ákvörðunartöku.  

Stig 1. Fjallar um skynjun á þáttum í umhverfinu. Fyrsta skrefið í að ná 

ástandsvitund er að skynja stöðu, eiginleika og virkni viðkomandi þátta í umhverfinu. 

Spyrja þarf sjálfan sig, hvað er að gerast? (Endsley, 1995). Þetta er lægsta stig vitundar 

um ástand og þegar horft er til flugiðnaðarins. Þá tengist þetta flugmanninum og 

skynjun hans á upplýsingum frá umhverfinu. Líkt og tækjabúnaði flugvélar, hegðun 

flugvélarinnar, flugumferðarstjórn, öðru fólki í stjórnklefanum, landslagi, öðrum 

flugvélum og svo framvegis. Engin túlkun gagna er framkvæmd á þessu stigi. Á stigi 

1. fer einungis fram móttaka á upplýsingum í því formi sem þau berast og engin túlkun 

fer fram (Stanton o.fl., 2001).  

Á stigi 2. fer fram túlkun og skilningur á þeim upplýsingum sem við höfum afla 

við núverandi ástand. Á því stigi þarf að spyrja sig, af hverju er það að gerast? (Endsley, 

1995; Stanton o.fl., 2001). Skilningur á ástandinu byggist á því að viðkomandi nái að 
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raða saman upplýsingum úr stigi 1. Á stigi 2. reynir viðkomandi að öðlast skilning á 

þeim upplýsingum sem hann hefur aflað og sjá hvort að þau séu í samræmi við markmið 

hans (Endsley, 1995). Ef að stig 2. er skoðað aftur út frá flugmanninum þá byggist 

skilningurinn á því að greina mikilvægi þeirra upplýsinga sem berast. Sem dæmi ef að 

flugmaðurinn er á orrustuþotu og sér óvinaflugvélar nálgast á ákveðnum stað. Þá gæti 

það gefið til kynna ákveðna hegðun hjá óvininum (Endsley, 1995; Stanton o.fl., 2001). 

Samkvæmt Endsley (1995) þá mun skilningur flugmannsins á upplýsingum vera meiri 

eftir því hve mikla reynslu hann hefur. Tveir flugmenn geta aflað sömu upplýsinga á 

stigi 1. en túlkun þeirra á stigi 2. getur verið ólík og skiptir reynslan þar máli. 

Stig 3. er hæsta stig ástandsvitundar og byggist á því að viðkomandi geti spáð 

fyrir um framtíðina. Á stigi 3. á viðkomandi að geta svarað spurningunni, hvað mun 

gerast næst? (Stanton o.fl., 2001). Að öðlast framtíðarsýn er einungis hægt með 

þekkingu og reynslu á ástandinu. Sem dæmi ef óvinaflugvélarnar eru í varnarstöðu á 

ákveðnum stað, þá getur flugmaðurinn spáð fyrir um hver þeirra næstu skref verða 

(Endsley, 1995). Hversu mikið viðkomandi nær að spá fyrir um framtíðina byggist 

mjög á því hversu góð skynjunin var á stigi 1. og túlkunin var á stigi 2. Því meiri reynsla 

og þekking sem er hjá viðkomandi því meiri hæfni hefur viðkomandi til að spá fyrir um 

hvað gerist næst (Endsley, 1995; Stanton o.fl., 2001). Ástandsvitund byggir því ekki 

eingöngu á að afla upplýsinga. Lykillinn er að geta túlkað og greint upplýsingarnar og 

spáð fyrir um framtíðina út frá þeirri túlkun og greiningu (Endsley, 1995). 

2.3 Verkfæri Almannavarna 

Flest allir sem skipaðir eru vettvangsstjórar í aðgerðum á vettvangi hér á landi hafa 

hlotið þjálfun í sambandi við Þríhyrningskerfi Landsbjargar og SÁBF kerfið. Hér 

verður farið betur í þau kerfi sem nýtt eru við björgunaraðgerðir á vettvangi.  

2.3.1 Þríhyrningskerfi Landsbjargar 

Umhverfið sem viðbragðsaðilar starfa í getur verið háð mikilli óvissu. Áföll geta dunið 

á hvenær sem er og þurfa viðbragðsaðilar því að vera vel meðvitaðir um umhverfið til 

að geta hugað að öryggi sínu sem og annarra. Við kennslu í skyndihjálp innan 

Landsbjargar er kennt á svokallað Þríhyrningskerfi, sem er tól til að bregðast við óvissu 

og eflir ástandsvitund björgunarmannana. Kerfið samanstendur af þremur 
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þríhyrningum. Sá fyrsti stendur fyrir að vettvangur sé kannaður. Annar þríhyrningurinn 

stendur fyrir frumskoðun sjúklings og þriðji fyrir líkamsskoðun og sjúkrasögu. Hvert 

horn hvers þríhyrnings hefur ákveðið hlutverk en fyrsti þríhyrningur kerfisins tengist 

helst viðfangsefni þessarar rannsóknar. Sá þríhyrningur kallast „Vettvangur kannaður“. 

Fyrsta horn hans fjallar um að tryggja eigið öryggi, öryggi á slysstað og öryggi annarra. 

Annað hornið fjallar um að reyna að átta sig á hvað gerðist og þriðja hornið tekur fyrir 

fjöldann sem er í aðgerðinni, til dæmis hversu margir sjúklingar, björgunarmenn og 

búnaður er til staðar. Vettvangur kannaður er öflugt tól fyrir björgunaraðila til tryggja 

öryggi og vega og meta hvað er að gerast, af hverju það er að gerast og hvað mun gerast 

næst (Hákon Halldórsson o.fl., 2007).  

2.3.2 SÁBF kerfið 

Hér á Íslandi vinna viðbragðsaðilar eftir verkþáttaskipulagi sem kallast SÁBF kerfið. 

Skammstöfun SÁBF kerfisins stendur fyrir stjórnun, áætlun, bjargir og framkvæmd. 

Kerfinu má beita í hvaða aðgerðum eða verkefnum sem er, óháð starfseiningum og 

almannavarnastigi (Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild, 2010). Kerfið byggist 

upp á einfaldri formúlu og er verkþáttaskipulag en ekki skipurit. Kerfið er svo hægt að 

draga út eða minnka eftir umfangi aðgerða líkt og um harmonikku sé að ræða. 

Skammstöfunina SÁBF er svo hægt að nota á aðra vegu eða „Svona á að bjarga fólki“ 

(höf. ókunnur) sem lýsir markmiði kerfisins ágætlega.  

Stjórnun krefst heildaryfirsýnar af þeim sem stjórnar og er samhæfing á störfum 

forsenda fyrir árangri. Stjórnandi ber ábyrgð og því er mikilvægt að hann sé í góðum 

samskiptum við næstu stjórnstig fyrir ofan og neðan sig. Stjórnun er samhæfing á 

burðarstoðunum þremur, bjargir, áætlun og framkvæmd. Áætlanir sem lagðar eru fyrir 

hverju sinni er forsenda þess að framkvæmd og bjargir virki. Mikilvægt er fyrir 

stjórnanda að vera vakandi og viðbúinn að breyta áætlunum ef þörf krefur. Bjargir eru 

stuðningur við vettvang og er samnefnari fyrir búnað, mannafla og tæki. Ávallt skal 

taka mið af eðli og umfangi aðgerða og unnið er samkvæmt þeim áætlunum sem eru í 

gildi á hverjum tíma. Framkvæmd virkjar þá áætlun sem liggur fyrir og notast við þær 

bjargir sem eru til staðar. Undir framkvæmd falla öll þau verkefni sem unnin eru á 

vettvangi. Undir framkvæmdum eru skipaðir svokallaðir verkþáttastjórar og eru þeir 

ábyrgir fyrir hverjum og einum verkþætti. Verkþáttastjórar eru hér upptaldir; 

Aðhlynningarstjóri: stjórnandi verkþáttarins, sjúkra- og fjöldahjálp. Gæslustjóri: 
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stjórnandi verkþáttarins, gæslustörf. Flutningsstjóri: stjórnandi verkþáttarins, 

flutningar. Björgunarstjóri: stjórnandi verkþáttarins, leit og björgun (Ríkislögreglu-

stjórinn, Almannavarnadeild, 2010). Bætt hefur verið við öryggisstjóra fyrir snjóflóða 

vettvanga og er það gert sem skaðaminnkandi inngrip þegar viðbragðsaðilar sinna 

björgun og leit á skaðasvæði snjóflóðavettvangs þar sem er möguleg yfirvofandi 

snjóflóðahætta. Einnig er hægt að nota öryggisstjóra fyrir aðra vettvanga en snjóflóð 

þar sem skaðaminnkandi inngripa er þörf (Anton Berg Carrasco, 2021). 

SÁBF kerfið byggir á ICS (e. Insident Command System) frá Bandaríkjunum 

og hefur ICS verið í þróun frá því um 1970. Þróun ICS má rekja til árekstra ólíkra 

viðbragðseininga í baráttu við skógarelda í Kaliforníu (Bigley og Roberts 2001; Jensen 

og Waugh Jr, 2014). Hugmyndafræðin í SÁBF kerfinu byggir líkt og ICS á heildstæðri 

nálgun sértækra verkþátta sem hægt er að beita á öllum almannavarnastigum. Óháð 

umfangi, stærð, flækjustigi eða aðstæðum í aðgerðum. Kerfinu er því hægt að beita ef 

til dæmis eldsvoði, hópslys eða náttúruhamfarir verða, sem og við daglega neyðar-

þjónustu eða þegar almannavarnaástand ríkir (Ríkislögreglustjórinn, Almannavarna-

deild, 2010; Jensen og Thompson, 2016). Viðbragðsáætlanir eru unnar út frá SÁBF 

kerfinu og eru til þrjár tegundir af viðbragðsáætlunum miðað við almannavarnastig, 

landsáætlanir (til dæmis inflúensufaraldur), almennar áætlanir (til dæmis hópslys) og 

séráætlanir (til dæmis Kötlugos) (Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild, e.d.). 

Gerð viðbragðsáætlana eru í höndum einstakra ráðuneyta eða undirstofnanna þeirra. 

Sveitarfélög og stofnanir þeirra eiga einnig að gera viðbragðsáætlun fyrir viðkomandi 

umdæmi. Í viðbragðsáætlum er gerð grein fyrir hvert hættumat er, hver viðbrögðin eru 

og hvaða aðgerðir er nauðsynlegar í almannavarnaástandi (Reglugerð um efni og gerð 

viðbragðsáætlana nr. 323/2010). 

Í Bandarískri rannsókn Jensen og Waugh Jr (2014) var kannað hvað og hvernig 

aðrir fræðimenn hafa fjallað um ICS kerfið. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að kerfið 

hefur mikið þróast í Bandaríkjunum frá því það var kynnt fyrst og varhugavert er að 

hugsa að kerfinu sé hægt að beita á allar tegundir aðgerða. Til að kerfið virki sem best 

þá þurfa einstaklingarnir sem nota kerfið að hafa fengið þjálfun í kerfinu, vera á launum 

sem viðbragðsaðilar og hafa öðlast skilning á því hvernig kerfið virkar ef kerfið er notað 

alls staðar í gegnum skipulagsheildina. ICS kerfið virkar mjög vel þegar notast þarf við 

takmarkaðar bjargir, fremur en þegar notast þarf við staðlaða verkferla. Leiðtogar sem 

ná bestum árangri innan kerfisins sýna allir ákveðna eiginleika. Þeir hafa tæknilega 
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færni, eru sveigjanlegir, gefa af sér traust, sýna virðingu, geta aðlagað stjórnunarstíl 

sinn miðað við aðstæður og sýna ábyrgð. Þeir leiðtogar sem nýta sér ástandsvitund sína 

til að taka ákvarðanir hratt og örugglega en eru stöðugt að ígrunda ákvarðanir sínar ná 

hvað bestum árangri með ICS. Leiðtogar þurfa svo að hafa góða upplýsingagjöf og 

miðla markmiðum fremur en að gefa nákvæmar leiðbeiningar um hvað sé best að gera. 

Þeir valdefla og dreifa verkefnum meðal annarra viðbragðsaðila og leyfa þeim að taka 

ákvarðanir miðað við sína sérfræðiþekkingu. Einnig kom fram að leiðtogar sem vita 

hvaða bjargir eru nálægar eða hægt að nýta, séu hvað skilvirkastir í kerfinu. Kerfið 

virkar einna best þegar stjórnendur og leiðtogar hafa starfað saman áður og treysta hver 

öðrum (Jensen og Waugh Jr, 2014). 

Niðurstöður rannsóknar Jensen og Thompson (2016) sýna að þjálfun þarf á ICS 

kerfið til að allir viti hvernig það virkar. Huga þurfi að því að ICS kerfið gæti virkað 

vel fyrir ákveðnar skipulagseiningar en illa fyrir aðrar. Flæði upplýsinga innan kerfisins 

verða betri þar sem verklagsreglur eru staðlaðar. Kerfið nýttist best þegar sameiginleg 

sýn var á aðgerðir, viðbragðsaðilar fylgdu skipuritinu, nýttar voru utanaðkomandi 

bjargir, fyrra samstarf viðbragðsaðila var fyrir hendi og þjálfun færi fram fyrir áföll 

(Jensen og Thompson, 2016). 

2.4 Samantekt á stöðu þekkingar um stjórnun björgunaraðgerða 

Rannsóknir hafa sýnt að undirbúningur og fyrirbyggjandi aðgerðir áður en áföll dynja 

yfir er einn mikilvægasti þátturinn í að stjórnun björgunaraðgerða gangi vel fyrir sig 

(Waughn Jr. og Streib, 2006; Kapucu og Van Wart, 2008). Það getur tekið tíma að 

byggja upp kerfið (Kapucu og Van Wart, 2008) og stjórnvöld þurfa að leiða þá vinnu 

(Zhou o.fl., 2011). Til að aðgerðir gangi vel fyrir sig þurfa leiðtogar og viðbragðsaðilar 

að þekkja inn á kerfin sem eru í notkun og þurfa allir að notast við sama skipulag. 

Mikilvægt er að verklag sé staðlað til að skipulag sé sem skilvirkast og að 

viðbragðsaðilar hafi fengið þjálfun í notkun þess (Jensen og Thompson, 2016). Þegar 

áföllin dynja svo yfir hafa rannsóknir sýnt að stjórnun aðgerða fari fram á því svæði 

sem áföll dynja yfir (Waughn Jr. og Streib, 2006). Mikilvægt er því að forðast 

miðstýringu í aðgerðum þar sem kerfið getur orðið of hægvirkt (Kapucu og Van Wart, 

2008; Waughn Jr. og Streib, 2006).  

Leiðtogar sem fara með forystu í björgunaraðgerðum þurfa að búa yfir 

ákveðnum eiginleikum til að björgunarstarf gangi vel fyrir sig, hafa skilning á 
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tæknilegu, samfélagslegu, lagalegu og pólitísku umhverfinu sem þeir starfa í. Þeir þurfa 

einnig að búa yfir færni til að stjórna þeim sem ekki þekkja inn á kerfin sem unnið er 

eftir (Waughn Jr. og Streib, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að árangur í neyðaraðgerðum 

hvíli fyrst og fremst á mannlegri færni leiðtoga frekar en tæknilegri færni þeirra (Butler 

o.fl., 2020; Waughn Jr. og Streib, 2006; Devitt og Borodzicz, 2008). Leiðtogar þurfa 

því að geta beitt ólíkum stjórnunarstílum miðað við aðgerðir hverju sinni (Jensen og 

Waugh Jr, 2014; Kapucu og Van Wart, 2008). Rannsóknir hafa sýnt að samskiptafærni 

og hlustun leiðtoga í aðgerðum skipti miklu máli (Jensen og Waugh Jr, 2014; Waughn 

Jr. og Streib, 2006; Alexander, 2004) og bent hefur verið á að hópar sem vinna vel 

saman nota færri samskipti (Endsley, 1995) og þurfa samskiptaleiðir því að vera greiðar 

til að árangur náist innan skipulagsheilda (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna G. Jónsdóttir, 

2013). Leiðtogar þurfa samt að vera meðvitaðir um að viðbragðsaðilar geti verið 

þjálfaðir í að tala ólík tungumál (Leonard o.fl., 2004). Leiðtogar þurfa því að deila 

upplýsingum (Waughn Jr. og Streib, 2006; Rimstad o.fl., 2014) því skortur á 

upplýsingum veikir samstarf viðbragðsaðila (Berlin og Carlström, 2011; Murry og 

Foster, 2000). Tryggja þarf gæði upplýsinganna og þarf leiðtogi því að skilgreina hver 

upplýsingaþörf hvers viðbragðsaðila er. Oft geta lágmarks upplýsingar skapað 

sameiginlega ástandsvitund um aðstæður (Seppänen o.fl., 2013; Endsley o.fl., 2003) 

því skortur á upplýsingum skerðir ástandsvitund Useem o.fl. (2005). 

Rannsóknir hafa sýnt að leiðtogar geti dregist inn í aðgerðir og missa þannig 

yfirsýn og ástandsvitund (Berlin og Carlström, 2011; Kapucu og Van Wart, 2008; 

Murry og Foster, 2000). Talað var um að horfa þyrfti yfir vettvanginn og huga að 

fyrirbyggjandi aðgerðum á vettvangi (Rake og Njå, 2009). Rannsóknir sýndu að 

reynslumeiri einstaklingar eiga auðveldara með að meta upplýsingar og leita mun víðar 

að upplýsingum til að komast að niðurstöðu (Hoffman o.fl., 2009; Stanton o.fl., 2001; 

Endsley, 1995). Leiðtogar þurfa því að eyða þeirri óvissu sem getur skapast í aðgerðum 

með því að hugsa gagnrýnið (den Heuvel o.fl., 2014). Efla þurfi ástandsvitund til að 

stjórnun gangi vel (Waughn Jr. og Streib, 2006), því skortur á ástandsvitund getur 

reynst stjórnun aðgerða erfið (Kapucu og Van Wart, 2008). Reynsla aðstoði við að taka 

ákvarðanir og nota rétt hugarmódel (Endsley, 1995) og hafa rannsóknir sýnt að einn af 

eiginleikum leiðtoga í björgunaðgerðum er að geta tekið ákvarðanir (Butler o.fl., 2020; 

Sjöberg o.fl., 2011; Kapucu og Van Wart, 2008). Rannsóknir sýndu einnig að leiðtogar 
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þurfa að vera meðvitaðir um að ekki er hægt að leysa öll verkefni eins (Devitt og 

Borodzicz, 2008). 

Þá sýna rannsóknir að til að auka ástandsvitund þurfi að valdefla þá sem eru 

næst áfallinu (Sjöberg o.fl., 2011; Waughn Jr. og Streib, 2006; Kendra og Wachtendorf; 

2003) og dreifa verkefnum milli viðbragðsaðila (Jensen og Waugh Jr, 2014; Kapucu og 

Van Wart, 2008; Alexander, 2004). Einnig sýna rannsóknir að viðbragðsaðilar vilji vera 

partur af teymi og vilja fá að taka þátt í ákvörðunum (Collins og Long, 2003) og þeir 

sem hafa hag annarra fyrir brjósti geti aukið á starfsánægju meðal starfsmanna 

(Chikeleze o.fl.,2021; Lindquist Jr. og Russell, 2019; Huldu Rafnsdóttur o.fl., 2015). 

Leiðtogar þurfa því að huga að því að stjórnun aðgerða sé ekki of hamlandi til að 

viðbragðsaðilar geti sýnt eigið frumkvæði (Dekker, 2015). Rannsóknir hafa sýnt að 

þjónandi leiðtogar leitast við að valdefla fylgjendur sína og leggur þjónandi leiðtogi 

fyrst og fremst áherslu á getu og hæfni einstaklingsins til að ná árangri með stuðningi 

frá leiðtoganum (Eva o.fl.; van Dierendonck og Nuijten, 2010). Þá hefur komið í ljós 

að þegar leiðtogar beita virkri hlustun og valdefla getur skapast grundvöllur fyrir 

skapandi nálgun og nýttar eru þær bjargir sem eru í boði hverju sinni (Jensen og Waugh 

Jr, 2014; Kapucu og Van Wart, 2008; Kendra og Wachtendorf, 2003). Rannsóknir sýna 

að gott sé að nýta sér einstaklinga sem hafa staðar- og svæðisþekkingu til að auðvelda 

skapandi nálgun Rimstad o.fl. (2014) og að leiðtogar verði að hafa í huga að lausn á 

einu vandamáli skapi ekki annað vandamál annars staðar (Berlin og Carlström, 2008; 

Kendra og Wachtendorf, 2003; Murry og Foster, 2000). 

Fyrri rannsóknir benda til að samvinna og samhæfing ólíkra viðbragðsaðila 

skipti miklu máli við stjórnun björgunaraðgerða (Jensen og Waugh Jr, 2014; Berlin og 

Carlström, 2011; Waughn Jr. og Streib, 2006) og að viðbragðsaðilar kjósi að sinna þeim 

verkefnum sem þeir eru þjálfaðir í og samstarf kemur ekki af sjálfu sér. Mikilvægt er 

því að setja stjórnenda yfir björgunaraðgerðir sem hugar að því samstarfi, því samstarf 

kemur ekki endilega af sjálfu sér (Berlin og Carlström, 2011; Sjöberg o.fl., 2011) og 

virk samvinna eykur ástandsvitund og góð samvinna næst með góðri upplýsingagjöf 

(Eklund o.fl., 2021). Rannsóknir hafa sýnt að björgunaraðgerðir gangi einna best þegar 

stjórnendur og leiðtogar hafa starfað saman áður, treysta hver öðrum (Rimstad o.fl., 

2014; Sjöberg o.fl., 2011; Jensen og Waugh Jr, 2014) og þekkja inn á hæfileika hvers 

og eins (Murry og Foster, 2000) þar sem þjálfun og æfingar fyrir björgunaraðgerðir 

skipti máli (Eklund o.fl., 2021). Samkvæmni þarf að vera í því hvernig stjórnun aðgerða 
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fer fram og þjálfa þarf upp stjórnendur til að takast á við björgunaraðgerðir (Butler o.fl., 

2020; Devitt og Borodzicz, 2008; Useem o.fl., 2005) og þörf er á að þjálfa stjórnendur 

á öllum stigum meðal viðbragðsaðila (Waughn Jr. og Streib, 2006; Useem o.fl., 2005; 

Devitt og Borodzicz, 2008). Rannsóknir sýna að leiðtoginn þarf að sýna staðfasta, 

örugga og áhrifaríka forystu og sýna skilvirka ákvörðunartöku og geta hugað að 

skipulagningu, hann þarf að vera góður í mannlegum samskiptum, sýna persónuleg 

seiglu, viðhalda ástandsvitund og að huga að samvinnu og teymisvinnu (Butler o.fl., 

2020). Leiðtoginn þarf því að huga að velferð hvers og eins, veita tilfinningalegan 

stuðning, efla hæfileika til að leysa vandamál, hafa þekkingu á verkefnum og geta sett 

aðra í fyrsta sæti (Eva o.fl., 2019) og þannig skapa þjónandi leiðtogar traust 

(Christensen-Salem o.fl., 2021).  
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3 Aðferðafræði  

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hver reynsla vettvangsstjóra væri af stjórnun á 

vettvangi í aðgerðum meðal viðbragðsaðila. Í þessum kafla verður aðferð 

rannsóknarinnar kynnt, farið yfir hvernig staðið var að gagnasöfnun og hvernig vali á 

viðmælendum var háttað. Farið verður yfir hvernig framkvæmd rannsóknarinnar var 

háttað, fjallað um framkvæmd viðtala og siðferðisleg álitamál reifuð.  

 

3.1 Rannsóknaraðferðir  

Þær rannsóknaraðferðir sem eru notaðar innan félagsvísinda eru tvær, megindlegar (e. 

quantitative) og eigindlegar (e. qualitative) rannsóknaraðferðir. Í megindlegum 

aðferðum er leitast við að mæla hlutföll og magn af samanburðarhæfum þáttum 

(Bryman, 2016) og eigindlegar rannsóknir beinast að því að safna gögnum um það 

hvernig fólk upplifir og túlkar aðstæður og umhverfi sitt (Green og Thorogood, 2004). 

Í þessari rannsókn var notuð eigindleg aðferð með viðtölum til að kanna viðhorf og 

reynslu vettvangsstjórnenda í stjórnun á vettvangi í aðgerðum. Aðferðin miðar að því 

dýpka skilning á viðfangsefninu í ljósi einstakrar reynslu og skilnings viðmælenda á 

viðfangsefninu. Er þetta gert með því að taka viðtöl við fólk þar sem spurningar og svör 

eru ekki stöðluð heldur taka mið af því að fá viðmælendur til að lýsa upplifun og reynslu 

sinni. Útkoma svona rannsókna verður ekki tölulegur samanburður líkt og með 

megindlegar rannsóknir heldur hugtök eða þemu sem koma úr gögnunum sem lýsa því 

hvað er sameiginlegt með upplifun eða reynslu mismunandi einstaklinga eða hópa 

(Bryman, 2016). Val á rannsóknaraðferðinni tók mið af því viðfangsefni sem rannsakað 

var sem var að skoða hver reynsla vettvangsstjóra væri af stjórnun á vettvangi í 

aðgerðum meðal viðbragðsaðila. Höfundi hefur ekki tekist að finna margar rannsóknir 

sem snúa beint að viðfangsefninu og eigindleg rannsókn getur gefið innsýn í efnið og 

djúp gögn sem hentar rannsóknarvinnu þar sem viðfangsefnið er tiltölulega ókannað 

(Bryman, 2016). Helstu gallar eigindlegrar rannsóknar geta verið að viðfangsefnið 

standi höfundi of nálægt, að erfitt geti verið að alhæfa um viðfangsefnið og erfitt geti 

verið að endurtaka þær (Bryman, 2016).  
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3.2 Val á viðmælendum 

Notast var við almennt markmiðsúrtak (e. generic purposive sampling) til að leita 

sjálfboðaliða sem hafa reynslu sem er í takt við efni rannsóknarspurningarinnar. 

Snjóboltaúrtak (e. snowball sampling) var notað þar sem viðmælendur benda á aðra 

viðmælendur sem hentugt er að tala við varðandi rannsóknarefnið (Bryman, 2016). 

Með þessum hætti leitaðist höfundur við að ná til viðmælenda sem höfðu reynslu sem 

tengist viðfangsefni rannsóknarinnar. Viðmælendur voru valdir með hliðsjón af því 

starfi sem þeir gegna og þeirri reynslu og þekkingu sem þeir búa yfir. Leitaði höfundur 

til aðila sem hann taldi geta veitt djúpa innsýn í viðfangsefnið. Höfundur var í 

samskiptum við viðmælendur að mestu í gegnum tölvupóst en einnig í gegnum önnur 

samskiptaforrit. Tilgangur og markmið viðfangsefnisins voru útskýrð fyrir 

viðmælendum í samtölum, í tölvupósti eða öðrum samskiptaforritum. Höfundur gerði 

þeim grein fyrir viðfangsefninu og hver hugmyndin að baki verkefnisins væri. Alls gáfu 

ellefu vettvangsstjórnendur með reynslu í stjórnun á vettvangi í aðgerðum kost á sér til 

að taka þátt í rannsókninni. 

3.3 Viðtöl og öflun gagna 

Framkvæmd voru hálf-opin viðtöl (e. semi-structured interviews) þar sem markmiðið 

er að taka viðtöl við viðmælendur þar sem stuðst er við ákveðinn viðtalsramma miðað 

við efni rannsóknarinnar (Bryman, 2016). Viðtölin fóru fram á tímabilinu 15. febrúar 

til 3. maí 2021 og fóru fram eins og hentaði viðmælendum best, eitt viðtal var 

framkvæmt á stað sem hentaði viðkomandi en hin í gegnum samskiptaforritið Microsoft 

Teams. Fundinn var dagur og stund sem hentaði viðmælendum til að framkvæma 

viðtölin. Í öllum tilvikum var viðmælendum gerð grein fyrir nafnleysi og trúnaði um 

viðkvæmar upplýsingar og fengið leyfi viðmælenda til að taka viðtölin upp með 

upptökutæki. Viðmælendur fengu skjal sent í tölvupósti varðandi trúnað við 

meðhöndlun gagna. Einnig var viðmælendum gerð grein fyrir því að þátttaka þeirra 

væri valfrjáls og þeir gætu hætt þátttöku ef þeir kysu og tekið fram að fyllsta trúnaðar 

væri gætt við úrvinnslu gagna (Bryman, 2006). Hvert viðtal tók um klukkustund og 

stuðst var við viðtalsramma sem byggði á stöðu þekkingar um viðfangsefnið og miðaði 

að því að draga fram viðhorf og reynslu viðmælenda. Öll viðtölin hófust á 

bakgrunnsspurningum þar sem spurt var um aldur, menntun og hvar viðkomandi hefði 
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starfað sem vettvangsstjóri. Síðan var viðtalinu haldið áfram samkvæmt viðtalsramma 

rannsóknarinnar þar sem leitað var að reynslu viðmælenda um rannsóknarefnið til að 

öðlast djúpan skilning á viðfangsefninu. Höfundur leitaðist við að hafa spurningar sem 

minnst leiðandi til að auka gæði rannsóknarinnar, lágmarka mögulega bjögun (e. bias) 

og að ekki kæmu fram hjá rannsakanda fyrirfram ákveðnar hugmyndir (Leech og 

Onwuegbuzie, 2007). 

Viðtalsrammanum (sjá viðauka 1) er skipt niður í fimm hluta. Fyrsti hluti var 

almennt um bakgrunn viðmælenda, menntun, aldur og svo framvegis. Í öðrum hluta var 

spurt út í reynslu viðmælenda af stjórnun á vettvangi. Í þriðja hluta var spurt út í reynslu 

viðmælenda af ákvörðunartöku á vettvangi. Í fjórða hluta var spurt út í reynslu 

viðmælenda af samskiptum og upplýsingagjöf á vettvangi. Í fimmta hluta voru 

viðmælendur spurðir út í reynslu þeirra af SÁBF kerfinu. Við gerð viðtalsrammans var 

tekið mið af stöðu þekkingar um viðfangsefni rannsóknarinnar. Að endingu var opin 

lokaspurning þar sem viðmælendur voru spurðir hvort eitthvað hefði ekki komið fram, 

varðandi umræðuefnið, sem þeir töldu skipta máli. Viðmælendum var bent á að hafa 

samband að loknu viðtalinu ef einhverjar spurningar vöknuðu eða ef þeir vildu bæta 

einhverju við. 

3.4 Greining gagna 

Gögn úr viðtölum rannsóknarinnar voru greind með þemagreiningu (e. thematic 

analysis) og notast við opna kóðun (Bryman, 2016). Við greiningu gagna með 

þemagreiningu er reynt að finna hvaða sameiginlegu þættir eða þemu einkenna reynslu 

viðmælenda (Braun og Clarke, 2006) og henni fylgt skref fyrir skref til að tryggja að 

þemun passi við gögnin (Vaismoradi o.fl., 2016) Viðtölin voru afrituð orðrétt og notast 

við upptökuforrit sem gat hægt á tali viðmælenda við ritunina. Eftir að ritun viðtala var 

afstaðin hlustaði höfundur á upptökurnar margoft. Því næst tók við opin kóðun fyrir 

mikilvæg efnisatriði í viðtölunum. Í upphafi byrjaði höfundur á að litakóða fimm fyrstu 

viðtölin og síðan öll viðtölin koll af kolli. Notast var við litakóðun þar sem hver kóði 

fékk ákveðinn lit. Mikilvægt er að höfundur geri þetta með opnum huga til að halda 

hlutleysi við greiningu gagna (Bryman, 2016). Síðan tók við þemagreining og smátt og 

smátt fundin ákveðin þemu úr gögnunum fyrir það sem er sameiginlegt í reynslu 

þátttakenda samkvæmt viðtölunum. Höfundur las viðtölin mörgum sinnum til að sjá 

hvort að þema myndi birtast í gögnum hvers viðmælenda. Las höfundur yfir kóða allra 



 

63 

 

viðtalanna og einbeitti sér að því að finna hvort að sameiginleg þemu væri meðal þeirra. 

Þegar ákveðin þemu voru farin að myndast þá las höfundur aftur hvert viðtal fyrir sig 

og hvert þema í hverju einstaklingsviðtali. Því næst var hverju þema raðað saman í eitt 

Word skjal með því að safna saman beinum tilvísunum í orð viðmælenda fyrir 

viðkomandi þema. Þemun voru flokkuð niður í yfirþemu og undirþemu (Sigríður 

Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013) sem síðan varð grunnur að 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Eftir að öll viðtölin voru þemagreind las höfundur aftur 

yfir til að kanna nánar hvort þemagreiningin endurspeglaði vel reynslu og orð 

viðmælenda. Í þemagreiningunni fundust þrjú meginþemu og níu undirþemu.  

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Huga verður að ýmsum mögulegum skekkjum við gerð eigindlegra rannsókna. Hafði 

því rannsakandi áreiðanleika og réttmæti í huga út allt rannsóknarferlið. Við gerð 

rannsóknar er horft sérstaklega til innra réttmætis sem vísar til þess hvort það sem er 

skoðað sé í raun það sem rannsóknin beindist að og þarf til dæmis að varast að 

viðmælendur misskilji spurningar rannsakanda (Bryman, 2016). Í þessari rannsókn var 

orðalag spurninga í viðtalsramma skoðað vandlega og lagfært mörgum sinnum í 

undirbúningi rannsóknar meðal annars með viðtölum við einstaklinga með innsýn í 

rannsóknarviðfangsefnið. Með þessum hætti var leitast við að orðalag spurninganna 

tryggði sem bestan skilning viðmælenda. Áreiðanleiki snýst um líkurnar á því að 

niðurstöðurnar verði þær sömu verði rannsóknin endurtekin með sömu aðferðum (Cho 

og Trent, 2006). Til að styrkja áreiðanleika rannsóknarinnar hér var vandað til allra 

þátta í öflun viðmælenda, gagnasöfnun og greiningu gagna og allt ferlið skráð af 

nákvæmni. Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla reynslu viðmælenda og ekki er 

hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar eða yfirfæra þær yfir á aðra hópa. 

3.6 Staða rannsakanda innan rannsóknar og siðferðileg álitamál 

Höfundur starfar sem leiðsögumaður og er einnig í björgunarsveit, þess vegna er 

viðfangsefni rannsóknaráætlunarinnar höfundi mjög hugleikið. Hugmyndin að 

verkefninu kviknaði fyrir nokkrum árum þegar höfundur fór á Fjallamessu hjá 

Landsbjörg. Þar hittast, á tveggja ára fresti, öll helstu svið Landsbjargar er varða öryggi 

til fjalla, s.s. fjallabjörgun, snjóflóð og fjallamennska. Þar heyrði höfundur fyrst af því 
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að ósætti væri um stjórnun aðgerða eða hvernig stjórnun á vettvangi í aðgerðum væri 

almennt háttað. Kvartað var þar undan því að hlustun væri ábótavant milli 

vettvangsstjórnar og þeirra sem störfuðu á vettvangi og öfugt. Í framhaldinu vaknaði 

áhugi höfundar á viðfangsefninu. Höfundur hóf nám um sama leyti við Háskólann á 

Bifröst og kynntist þar hugmyndafræði þjónandi forystu sem leiddi til áhuga á því að 

skoða reynslu vettvangsstjóra nánar og til dæmis í ljósi þjónandi forystu.  

Þrátt fyrir þessi tengsl við rannsóknarefnið reyndi höfundur eftir fremsta megni 

að fara af stað í rannsóknarvinnuna með opnum hug og að gæta hlutleysis við 

framkvæmd viðtala og alla framkvæmd rannsóknarinnar. Þar sem rannsakandi er alltaf 

hluti af eigindlegri rannsókn getur reynst erfitt að tryggja algjört hlutleysi (Bryman, 

2016). Í ljósi þessa hefur höfundur verið meðvitaður um að staða hans í rannsókninni 

markast af starfi hans og nálægð við viðfangsefnið og leggur sig fram um að tryggja 

hlutleysi og trúverðugleika við öflun gagna, við túlkun á niðurstöðum og í öllu sem 

snýr að siðferði rannsóknarinnar.  

Við framkvæmd rannsóknarinnar var þess sérstaklega gætt að þátttakendur væru 

upplýstir um markmið hennar og áherslur í úrvinnslu í gegnum öll samskipti. Þess var 

gætt að viðhalda nafnleynd viðmælenda og trúnaði um viðkvæmar upplýsingar og að 

þeir fengu upplýsingar frá höfundi um þessi atriði í sérstöku bréfi. Allar upplýsingar og 

gögn rannsóknarinnar voru geymd í læstri tölvu rannsakanda og verður eytt að 

úrvinnslu lokinni. 
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4 Niðurstöður  

Í niðurstöðum er leitast við að svara rannsóknarspurningunum tveimur sem settar voru 

fram í upphafi: 

Hver er reynsla vettvangsstjóra og áherslur þeirra í stjórnun á vettvangi í 

aðgerðum? 

Endurspegla þær áherslur hugmyndafræði þjónandi forystu? 

Við greiningu gagna um reynslu vettvangsstjóranna komu í ljós þrjú meginþemu og níu 

undirþemu sem endurspegla megináherslur í orðum þeirra um reynsluna, sjá töflu 2. 

Meginþemun sem komu fram eru: 1) Settu hendurnar í vasann og fáðu 

yfirsýnina; 2) Og gera eitthvað af hlutum sem að reynslan og innsæið segir þér að væri 

gott að gera; 3) Þetta er náttúrulega bara samvinna. Þegar gögnin voru greind og 

niðurstöður settar fram var hugað að því að reynsla hvers og eins viðmælanda kæmi 

fram og að orð þeirra sjálfra kæmu fram til að skapa heildstæða mynd af reynslunni 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Til að halda nafnleynd fékk hver viðmælandi sinn 

tilviljanakennda bókstaf sem síðar var breytt í karlkynsnöfn sem er svo getið í hvert 

sinn sem vitnað er til orða þeirra. Staðháttum og öðrum tengdum atriðum er einnig 

breytt til að tryggja trúnað og nafnleynd viðmælenda. Í kaflanum er bakgrunnur 

viðmælenda kynntur og meginþemunum þremur og viðkomandi undirþemun lýst. 

Vitnað er beint í orð viðmælenda og tilvitnun inndregin þegar við á.  
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Tafla 2: Meginþemu og undirþemu 

 

Meginþema Undirþema 

Settu hendurnar í vasann og fáðu yfirsýnina Ekki gösslast í eitthvað. 

Heldur dragðu andann og 

fáðu yfirsýnina 

Hann getur ekki verið með 

alla þræði á vettvangi 

Þú reynir strax að láta bara 

eins marga bolta og þú 

getur rúlla  
 

Og gera eitthvað af hlutum sem að reynslan og 

innsæið segir þér að væri gott að gera 

Þegar eitthvað gerist þá eru 

áreitin svo rosalega mörg í 

einu 

Það er svona þessi 

frjósemi, því að enginn 

vettvangur er náttúrulega 

eins 

Það var náttúrulega alveg 

skelfilegur atburður 
 

Þetta er náttúrulega bara samvinna Ekki skaða sjálfa þig eða 

neina aðra 

Og þá hafa náttúrulega 

komið upp þessir þættir. 

Hver gerir hvað? 

Svo getur þú notað þau í 

þau verkefni sem þau eru 

þjálfuð til 
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4.1 Bakgrunnur viðmælenda 

Viðmælendur í rannsókninni voru ellefu talsins, flestir karlar sem gegna allir stöðu 

stjórnenda meðal viðbragðsaðila. Viðmælendur komu frá Landhelgisgæslu Íslands, 

Slysavarnarfélaginu Landsbjörg, lögreglu og slökkviliði. Viðmælendur höfðu starfað 

lengi sem viðbragðsaðilar og var meðaltalið um 28 ár, lengsti tíminn var 35 ár og stysti 

var 12 ár. Erfitt reyndist viðmælendum að finna út hversu mörgum aðgerðum þeir höfðu 

starfað í. Flestir nefndu í kringum 300 til 500 aðgerðir en mest var í kringum 12.000 

aðgerðir. Allir viðmælendur höfðu að baki langa reynslu af stjórnun björgunaraðgerða, 

lengsta stjórnunarreynslan var 25 ár og stysta 7 ár. Margir viðmælendur nefndu að þeir 

hefðu færst meira frá vettvangsstjórnun yfir í aðgerðastjórnun. Bakgrunnur í sambandi 

við menntun var ólíkur og má þar nefna stjórnendanám, leiðsögumannaréttindi, 

sjúkraflutninga, verkfræði, markþjálfun, rafvirkjun, grunnskólakennaramenntun, 

MBA, lögreglufræði, meistarapróf í mannauðsstjórn og fleira. Einnig nefndu 

viðmælendur að þeir væru duglegir að afla sér aukinnar þekkingar meðal sinna 

viðbragðsaðila, bæði á námskeiðum hér heima sem og erlendis og meðal annarra 

viðbragðseininga hjá Almannavörnum. Flestir höfðu þeir starfað sem stjórnendur á eða 

við Höfuðborgarsvæðið en aðrir höfðu starfað á Suðurlandi, Suðausturlandi, 

Suðvesturhorninu og Norðurlandi. Nokkuð var um að viðmælendur gegndu fleiri en 

einni stjórnendastöðu eða sátu í öðrum nefndum ásamt öðrum viðbragðsaðilum. Má þar 

nefna aðgerðastjórnir, almannavarnanefndir og svæðisstjórnir. 

 Hér á eftir verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar miðað við þau þemu 

sem greind voru. Fjallað er um hvert þema og undirþemu og vísað í orð viðmælenda 

jafnóðum. 

4.2 Settu hendurnar í vasann og fáðu yfirsýnina 

Fyrsta meginþemað sem var greint snýr aðallega að stjórnendunum sjálfum og þeim 

aðferðum sem þeir notast við í stjórnun aðgerða meðal viðbragðsaðila „Settu hendurnar 

í vasann og fáðu yfirsýnina“. Þetta þema hefur þrjú undirþemu sem öll lýsa áherslum 

viðmælenda um hvað góða stjórnendur snertir samkvæmt reynslu þeirra. Fyrsta 

undirþemað er: Ekki gösslast í eitthvað heldur dragðu andann og fáðu yfirsýnina. Og 

fjallar um gildi þess að stjórnendur hafi yfirsýn yfir aðgerðina. Viðmælendur lýstu 

hlutverki stjórnenda og eiginleikum sem þeir telja mikilvæga fyrir góðan stjórnanda. 
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Viðmælendur töldu það mikilvægt að geta dregið sig til baka en ávallt að vera viðbúnir 

að stíga inn í ef þörf var á. Annað undirþemað hér er: Hann getur ekki verið með alla 

þræði á vettvangi. Þar er greint frá mikilvægi þess að stjórnendur skipi í viðeigandi 

hlutverk miðað umfang og eðli aðgerða til að stjórnun aðgerða gangi sem best. 

Stjórnendur verða því að treysta að aðrir viðbragðsaðilar fylgi þeim fyrirmælum og 

markmiðum sem þeir hafa lagt fyrir. Mikilvægt er því að stjórnendur upplýsi aðra 

viðbragðsaðila og viðhafi gagnsæi í störfum sínum, hafi skýra framtíðarsýn á framgang 

aðgerða og miðli henni áfram til annarra viðbragðsaðila. Aðgerðir meðal 

viðbragðsaðila geta orðið flóknar, stórar eða orðið samblanda af bæði flóknum og 

stórum aðgerðum. Þriðja undirþemað er: Þú reynir strax að láta bara eins marga bolta 

og þú getur rúlla. Þar er fjallað um að mikilvægt sé að stjórnendur séu reiðubúnir og 

geti greint á milli aðgerða þar sem tímarammi geti verið þröngur og mannslíf liggja við 

og svo þeirra aðgerða sem geta orðið að langtíma verkefnum. Næstu kaflar fjalla nánar 

um hvert undirþema. 

4.2.1 Ekki gösslast í eitthvað. Heldur dragðu andann og fáðu yfirsýnina  

Þegar rætt var við viðmælendur um eiginleika og hlutverk góðra stjórnenda þá nefndu 

allir viðmælendur að mikilvægt væri fyrir góðan stjórnanda að öðlast yfirsýn í 

aðgerðum til að stjórnun gengi sem best. Viðmælendur nefndu að aðgerðir og 

vettvangar geta komið í öllum stærðum og gerðum og umfangið því í samræmi við það. 

Stjórnendur aðgerða yrðu því að vera meðvitaðir að dragast ekki inn í hringiðu 

aðgerðanna og tapa ekki yfirsýn á markmiðin eins og Gunnar lýsti: „Það er að tapa ekki 

hérna, áttum og fá ekki rörsýnina. Það er ofsaleg streita í gangi og það er ofsalega mikil 

læti í gangi“. Reynsla Magnúsar og Njáls var á sömu nótum og þeir lýstu: „Eitt af 

erfiðustu verkefnum sem menn lenda í í svona aðstæðum er þegar menn ná ekki að 

halda sér frá, kannski kolamokstrinum“ (Magnús). „Já, það er svona, það er svolítið 

crucial sko. Að stjórnendurnir eða leiðtogarnir að þeir missi sig ekki ofan í detailanna. 

Því þá missa þeir yfirsýnina strax og það er bara svoleiðis“ (Njáll). „..og áttir þig alveg 

á að það eru einhverjir flöskuhálsar einhverstaðar sem að þurfa alls ekki að vera“ 

(Magnús). „Svo er hrikalega mikilvægt að skanna svæðið vel. Því oft í raun og veru 

blindastu af einhverjum atburði. Það er kannski ekkert endilega aðalatburðurinn sem að 

er í gangi“ (Lúðvík). „En já, maður þarf bara að forgangsraða. Annars verður maður 

klikkaður í hausnum sko. Það sem má bíða, bíður“ (Gunnar). Einar nefndi dæmi af því 
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hvernig einbeiting af einu atriði liti út. „Þegar að þyrlu flugstjórinn fer inn í græna 

herbergið sitt. Þegar hann er kominn í, utan í fjallshlíðina og að fara í hífingu og 

svoleiðis. Þá er hann ekkert að tjá sig í fjarskiptum sko“. 

Viðmælendur töluðu um að stjórnendur og leiðtogar verði að vera reiðubúnir að 

stíga til baka, til að tapa ekki yfirsýninni á aðgerðinni. Þó svo að stjórnendur stígi til 

baka til að öðlast yfirsýn „…þá bara mesti challengin fyrir vettvangsstjórn er að hérna 

að tryggja hæfilega fjarlægð sem að getur samt algjörleg verið í kallfæri…“ (Magnús). 

Talað var um að þeir þurfi að vera nálægt vettvangi til að átta sig á hvert umfangið er 

til að hægt sé að átta sig á þörfum viðbragðsaðila á vettvangi. „Þú finnur vindinn, þú 

finnur kuldann, finnur vindáttina, sérð svipbrigðin á fólkinu og þú horfir á svæðið. Það 

hlýtur að örva heilann meira“ (Heiðar). Talað var um „Að þeir sem eru stjórnendur að 

þeir verða alltof djúpt sokknir inn í verkefnið. Þannig að yfirsýnin verður ekki eins góð 

og ætlast er til af vettvangsstjórn“ (Magnús). Stjórnendur verða því að vera „…ekki það 

langt frá að þú getur ekki komið og task-að fólkið sem er að koma inn í verkefnið eða 

er á staðnum“ (Andri). Magnús sagði að sama skapi að: „...það hjálpar alltaf að hafa 

yfirsýnina, sem sagt sjónrænt. Að ekki bara vera í einhverju húsi og sjá ekki neitt, sko“. 

Einar sagði að „Vettvangsstjóri á stórum vettvangi þarf að vera með aðstoðarmann sem 

fylgir með og sá er að pikka upp og upplýsa vettvangsstjóra um það sem hann þarf að 

vita“. 

Viðmælendur töluðu um að vettvangsstjórnendur yrðu að vera tilbúnir að grípa 

inn í ef þörf er á því stjórnendur geta lent í að standa frammi fyrir erfiðum ákvörðunum. 

Einar komst svo að orði: „Þú bætir því kannski við að vettvangsstjórinn þarf að vera 

áræðinn. Hann þarf að þora. Það er kannski eitthvað sem ég gleymdi að segja hann þarf 

að þora því það þarf stundum að þora“. Eins sagði Lúðvík: „Og dálítið að ná tilfinningu 

fyrir því og svo náttúrulega líka þetta að taka ákvarðanir. Að koma hlutunum í gang og 

vera meðvitaður um að. Jú, að ég þarf kannski að endurskoða kannski ákvörðunina“. 

Gunnar hafði þetta að segja um erfiðar ákvarðanir og kjarkinn til að taka þær: 

 

Slíkt gerðist í öðru slysi sem var við Fjallið. Þar sem ég þurfti 

að taka af skarið og segja, nei, við erum hætt. Og við gerum 

ekki meira, bílinn verður fluttur í heilu lagi í bæjarfélagið og 

þar verður átt við málið. Þetta var löngu búið. En hérna. En það 

var þessi ákvörðun sem að byggðist náttúrulega á samtali mínu 
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við mína yfirmenn og fleiri, sko. En það var ég sem að þurfti að 

taka ákvörðun á vettvangi. Og segja heyrðu, þetta er búið. Það 

er stopp núna. Það er, það eru ekkert vinsælar ákvarðanir. Það 

er horft á mann og kannski og já. En ákvörðunin þarf að vera 

byggð á einhverju. 

 

Viðmælendur nefndu að stjórnendur verði einnig að fylgjast með breytingum á 

vettvangi til að sjá hvort eðli aðgerða sé að breytast. Þeir yrðu að hafa kjark og þor til 

að stoppa og jafnvel breyta um stefnu. „Þannig að svona oft hafa ákvarðanirnar mikil 

áhrifa og miklar afleiðingar, ekki bara fyrir vettvanginn sjálfan heldur kannski einnig 

nærliggjandi aðila“ (Lúðvík). Því að geta skipt um skoðun. „Þá var það rétta ákvörðunin 

á þeim tíma. Nú hafa bara aðstæður breyst eða skýrst eitthvað. Nú er bara að taka aðrar 

ákvarðanir ef það er skynsamlegt“ (Jón). Einar komst svo að orði um sambærilega 

reynslu: 

 

…og lengi vel þá vantaði okkur tvo eða þrjá. Sem þýddi það að 

við vorum að fara úr björgun yfir í leit. Í brjáluðu veðri upp á 

vegi… Þá ýtti ég á freeze takkann. Það var loksins búið að 

controla þetta og allir áttu að vera komnir inn í bíla. Þá sagði ég 

bara, allir bara stopp. Og svo var talið, bara talið í hverri einustu 

og svo stemmdi þetta fyrir rest. Þetta er náttúrlega bara munur 

að því hvort við værum bara búnir með hluta af aðgerðinni eða 

alla. 

 

Viðmælendur nefndu að stjórnendur þurfi að geta hlustað á aðrar raddir til að ná sem 

bestri yfirsýn. Stjórnandi þurfi að búa yfir auðmýkt til að átta sig á hvar takmarkanir 

hans liggja en einnig að hafa kjark til að skipta um skoðun ef þörf er á. Lúðvík komst 

svo að orði um hlustun, auðmýkt og kjark: 

  

Maður reynir alltaf að tala og hlusta og stundum kannski er rétt 

að breyta kannski örlítið um kúrs. Þú mátt ekki hafa ofurtrú á 

þínum ákvörðunum þannig að þær standist no matter what. 
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Stundum eru hugmyndir annarra betri. En síðan verður þú bara 

að hafa kjark til þess að taka þær inn í og láta þær virka. 

 

Viðmælendur hafa talað um að mikið mæði á stjórnendum og mikið geti gengið á á 

vettvangi. Stjórnendur þurfi að stíga til baka til að ná yfirsýn en séu ávallt reiðubúnir 

að koma aftur inn ef þörf er á. Stjórnandi yrði því að hafa kjark til að taka erfiðar 

ákvarðanir og auðmýkt til að geta beitt virkri hlustun þannig að allar hugmyndir geti 

komið fram. Ingi komst að orði um störf stjórnanda: 

 

Góður stjórnandi þarf að geta hlustað þegar einhver kemur til 

þín og segir heyrðu. Getum við gert þetta svona? Hann þarf að 

geta hlustað. Hann þarf líka að geta staðið á sínu. Ég tók þessa 

ákvörðun og ég ætla að standa með henni. Ef að hann telur að 

hún sé rétt. Hann þarf líka. Þetta er svona ákveðinn balance. Að 

geta í raun og veru tekið ákvörðun og staðið með henni eða það 

koma nýjar upplýsingar og geta þá breytt. Að ætla ekki að 

standa á sínu. Það er svona sem ég myndi halda að væri að skipti 

miklu máli. Svo koma svo ýmsir aðrir þættir inn í, eins og 

hvernig þú kemur hlutunum frá þér og svoleiðis. Þetta að geta 

staðið á þínu en samt breytt ef að þú færð aðrar upplýsingar. 

 

Viðmælendur töluðu um að stöðufundir í aðgerðum væru góð aðferð við upplýsingagjöf 

meðan á aðgerð stendur. Jón hafði þetta að segja um stöðufundi: „Stoppa og halda 

stöðufund og ráðfæra sig saman. Þannig að fleiri geti skoðaði aðstæður“. Og Njáll 

sagði: „Að gefa fólki réttar upplýsingar þannig að menn fari ekki fram úr sér. Þá verður 

slys“. Nefnt var að stöðufundir væru gott tól til að stilla saman viðbragðsaðila og til að 

upplýsa. Orri sagði: 

 

Heyrðu stoppum aðeins slökkvistarfið. Það er ennþá eldur 

þarna inn á milli. Þá vorum við með þekkingu á umfanginu og 

við vildum að allt okkar fólk vissi hvaða vinna væri framundan. 

Því margir voru bara að vinna, bara eld og spýtur og eru bara 

rífa og tæta og hafa ekki hugmynd um umfangið. 
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Njáll taldi mikilvægt að „Stoppa öðru hvoru og taka smá time out og fara yfir hlutina“. 

Nefndu viðmælendur að stöðufundir yrðu að vera haldnir reglulega til að allir næðu að 

átta sig á umfangi aðgerða, sjá hvort nýjar hugmyndir kæmu fram eða bara til að 

upplýsa aðra viðbragðsaðila. Jón sagði: „Stöðufundir eru mikilvægir. En getur samt 

verið erfitt í miðri aðgerð þegar allir eru á fullu að stoppa og taka einhvern fund“. 

Magnús talaði um að mikilvægt væri að þeir sem væru að fá upplýsingarnar skilji 

inntakið. Upplýsingar til annarra viðbragðsaðila „Hún þarf náttúrlega að vera stutt, 

hnitmiðuð og svona segja svona, hvað er verið að biðja um. Og þá líka bara að 

endurtaka hana. Þá sem sagt að sá sem er að meðtaka upplýsingarnar að hann endurtaki“ 

(Magnús). Upplýsingagjöfin „Hún þarf að vera skýr og hnitmiðuð og muna eftir að 

upplýsa og við þurfum að fá upplýsingar úr báðum áttum“ (Andri). „Tala rólega, tala 

skipulega og strúktúrerað og fá staðfestingu á því við þann sem þú talar að hann hafi 

skilið þig. Menn oft leggja mismunandi svona tilfinningu og skilning í orð“ (Lúðvík). 

„Eins og það var kennt í gamla daga og er held ég kennt enn að þegar það er tala í 

talstöðina að hugsaðu hvað þú ætlar að segja og segðu það svo“ (Ingi). Viðmælendur 

töluðu um að upplýsingagjöf til annarra væri mikilvæg því að „Biðin er verst, étur mann 

að innan eins og sýra“ (Ingi). Lúðvík hafði þetta að segja um stöðufundi: 

 

Við gerðum í raun og veru bara hlé. Ég safnaði saman öllum 

þeim sem að voru á vettvang. Við héldum í raun og veru bara 

stóran fund á vettvangi. Bara til þess að upplýsa fólk um það. 

Heyrðu, núna erum við að gera þetta. Þetta er staðan. 

 

Viðmælendur hafa talað um að góð upplýsingagjöf á milli viðbragðsaðila hjálpi til við 

ákvörðunartöku. Magnús sagði: „Kom síðan í ljós eftir á að upplýsingaflæðið til okkar 

frá hinum vettvöngunum var bara ekki nægjanlegt. Sem gerði það að verkum að þeir 

fengu ekki eins mikið svona afl í aðgerðinni eins og þeir hefðu átt að fá“. Einnig var 

talað um að hafa gott upplýsingaflæði milli ólíkra viðbragðsaðila. Einar sagði: 

 

Eins og þegar við erum að biðja þyrluna að koma yfir. Fljúgðu 

yfir. Af því að þeir fljúga hvort eð er yfir hringinn til þess að 

skoða. Segðu restina af veröldinni frá því hvað þú sérð. Af því 
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að vettvangsstjórinn og þeir sem eru að fara upp fjallið líka. 

Þetta eru geggjaðar upplýsingar að fá og líka bara að fá þetta 

bara svona. Það eru níutíu prósent líkur á því að við getum 

klárað þetta. Þá getum við bara sagt, ok. Þá förum við ekki út í 

að fara einhverjar leiðir sem eru hættulegar. Við bara bíðum 

aðeins og sjáum bara hvort hann klári. 

 

Talað hefur verið um að „Hann verður að virkja augun sín sem og að hafa allt á borði 

fyrir framan sig og situr með kaffibolla í rólegheitum“ (Orri) og „Að reyna að halda ró 

sinni það skiptir svo gríðarlega miklu máli“ (Ingi). Einar sagði einnig: 

 

Það er í raun alvega geggjað fyrir mig í aðgerðastjórn, ef að ég 

er með góðan vettvangsstjóra. Það er bara, að hérna, ef að hann 

áttar sig á því og metur verkefnið rétt, getur dregið sig til baka, 

er með, fær það fólk sem þarf til að bera ábyrgð á þessum 

verkþáttum. Þá er í raun mjög auðvelt fyrir aðgerðastjórn, þá er 

það í raun bara að senda sjúkrabíla eða senda þyrlu eða senda 

þetta og að gera þetta. Verkefnið bara leysist sko. 

4.2.2 Hann getur ekki verið með alla þræði á vettvangi  

Af reynslu viðmælenda þá hefur SÁBF kerfið reynst viðbragðsaðilum vel við stjórnun 

á vettvangi og í aðgerðum. Heiðar sagði: „SÁBF kerfið er náttúrulega alveg stórkostlegt 

og hefur raunverulega fært þessa viðbragðsaðila á sama pall og gert þeim kleift að vinna 

saman“. Gunnar nefndi í því samhengi „Þetta er ótrúlegt kerfi sem við höfum komið 

okkur upp hér á Íslandi. Það er ótrúlegt hvað við getum með þetta sko“. Af reynslu 

viðmælenda þá hjálpar SÁBF kerfið að skipa í þau hlutverk sem þarf á vettvangi og í 

aðgerðum. „Það þarf ekkert rosalega mikið til þess að við séum farin að skipa í hlutverk 

og náttúrulega vettvangsstjórinn er náttúrlega eitt af þessum hlutverkum“ (Einar). Því 

„Þá snýst það náttúrulega um það að vera með góðar tengingar við þessa verkþáttastjóra 

sem eru inni í verkefninu“ (Magnús). Viðmælendur nefndu einnig að sá sem er fyrstur 

á staðinn getur lent í því að vera gerður að stjórnandi. „Af því að ég var fyrstur á staðinn 

í aðgerðinni. Þá er það bara reglan hjá björgunarsveitinni, að sá sem er fyrsti eða fyrstur 

á stað hann er gerður að vettvangsstjóra á staðnum“ (Jón). „Þá var maður oft stjórnandi 
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þar. Bara af því að maður var með fyrsta hóp á staðinn og eða valdist til þess einhverra 

hluta vegna“ (Heiðar). „Það er alveg rosalega margir sem geta lent í að vera bara að 

detta inn í sína fyrstu vettvangsstjórn, kannski bara óvart í erfiðu máli“ (Einar). Talað 

var um að skipa yrði stjórnanda á vettvangi. „En það gleymist mjög oft ef að það er að 

gerast. Þá er ekki sett upp hver stjórnar. Er einhver lögregla á staðnum eða hvað. Það 

þarf að ákveða þetta“. Af reynslu Orra, þá geta fyrstu viðbrögð einnig verið fáliðuð. 

„Það eru kannski bara tveir, þrír sem eru að byrja að leysa verkefnin. Jafnvel einn sem 

er mættur á vettvang takk fyrir“. Viðmælendur nefndu einnig að vettvangsstjóri verði 

að horfa yfir vettvanginn og meta hvaða bjargir eru til staðar og hvaða bjargir hann 

vantar. „Hvað erum við að fá af björgum, hvað erum við að fá af öðrum, eða sem sagt 

búnaði. Og hvernig getum við nýtt það sem best?“ (Magnús). Af reynslu Gunnars þá 

finnst honum: „Erfiðast er að ná áttum í upphafi. Erfiðast er að koma skipulagi á í 

upphafi. Það er finnst mér erfiðast“. Viðmælendur nefndu að vettvangsstjóri getur því 

orðið allar bjargirnar í upphafi aðgerða. Eins og Gunnar sagði: „Ég var fyrstur eða jú, 

það var hjúkrunarfræðingur kominn svona tveim mínútum á undan. Að öðru leyti var 

ég fyrstur þar inn sem lögreglumaður og varð síðan vettvangsstjóri smátt og smátt“. 

Vettvangsstjóri getur því orðið að taka að sér allar stöður á vettvangi. Einari finnst því 

mikilvægt að meta hvort að þær bjargir sem eru til staðar dugi til að leysa verkefnið: 

 

Er það eitthvað sem ég get bara fengið. Bara í þessu daglega án 

þess að það leggist á hliðina eða þarf að ég að fá 

aðgerðastjórnstöð, og þarf ég að fá bjargir, þarf ég að fara að 

kalla út einhverjar auka bjargir? Þarf ég að setja? Þarf ég að 

setja í allar stöður, á vettvangi?  

 

Einar nefnir einnig að boðun í aðgerð getur verið þess eðlis að fleiri viðbragðsaðilar eru 

boðaðir út áður en nokkur viðbragðsaðili mætir á svæðið: „En ef við erum komin með 

vettvangsstjóra með hópslys þá er það alveg ljóst þú þarft að fara að fletja út allt 

skipuritið“. Eftir að ákvörðun hefur verið tekin að stækka kerfið þá verður 

vettvangsstjórinn að byrja að skipa í stöður. Magnús sagði varðandi það: 

 

Þá er það náttúrulega alltaf kostur og mikil fagmennska eftir því 

sem að þeir sem eru úti vita upp á hvað stendur upp á þá. Og þá 
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náttúrulega kemur upp sú staða að þeim sem falið er að vera í 

vettvangsstjórn og að vera vettvangsstjóri. Að hann svona, hvað 

á að segja? Að í fyrsta lagi að nái náttúrulega samskiptum við 

þá sem eiga að vera með honum.  

 

Mismunandi getur verið hvaða bjargir koma til aðstoðar og af reynslu Gunnars er 

yfirsýn vettvangsstjórans mikilvæg:  

 

Það er þetta að stíga til baka og vita hvaða, hafa yfirsýn yfir 

hvaða bjargir eru á leiðinni og hvaða bjargir eru komnar. Og 

þegar þú ert búinn að skipa verkþáttastjóranna. Þá ertu kominn 

með þetta. Þú getur ekki gert betur en það. 

 

Auk þess að vera með yfirsýn þarf vettvangsstjóri að vega og meta hvaða aðilar munu 

gegna hvaða stöðu í SÁBF kerfinu. Hver hentar best í stöðu gæslustjóra, 

aðhlynningarstjóra, öryggisstjóra, flutningsstjóra eða björgunarstjóra? Gunnari finnst: 

„…frekar dapurt að gera lækni að aðhlynningarstjóra. Þó hann sé með mestu 

menntunina, skilurðu. Þá er það ekkert endilega það besta. Því hann þarf að taka aðrar 

ákvarðanir með sjúklinga heldur en að vera… (aðhlynningarstjóri. Innskot höfundar)“. 

Einar tekur fram að tegund viðbragðsaðilans sjálfs getur aðstoðað vettvangsstjórann að 

velja í viðkomandi stöður „...björgunarstjórinn, aðhlynningarstjórinn það gefur svona 

nokkuð augaleið hvað þeir eiga að gera. Það er eins og þú veist að björgunarstjóri kemur 

yfirleitt frá slökkvili og yfirleitt björgunarsveit eða paramedic sem sér um 

aðhlynninguna“. Í ofanálag hjálpar til að þekkja viðkomandi þegar meta á hvort hann 

geti leyst verkefnin, eins og Gunnar orðaði það: „…og ég sé að hann, þarna er hann X. 

Og hann hefur kunnáttu. Heyrðu, ert þú til í að vera aðhlynningarstjóri? Jú. Þá er það 

frágengið“. Ingi hafði sömu reynslu af því að þekkja til annarra viðbragðsaðila. „Menn 

treystu sér ekki inn af því að þeir höfðu ekki þekkingu skútum. En svo vissi ég að, eða 

við vissum að það var skútukall í einum hóp. Þannig að við settum talhóp og hann 

kláraði verkefnið“. Reynsla og þekking annarra viðbragðsaðila er því mikilvæg til að 

verkefni fái farsæla lausn og vettvangsstjórar þurfa að vera meðvitaðir um að 

mismunandi hópar geti komið á vettvang. Magnús sagði það jákvætt „...að hafa góðar 

tengingar inn á vettvanginn og við þá aðila sem að þar eru að stjórna“. Gunnar sagði að 
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það sé ekki endilega auðvelt fyrir vettvangsstjóra að finna þessa aðila. „Nei, ég þarf 

alltaf að fara og klukka það. Það kemur ekki sjálfkrafa til manns“. Og Lúðvík bætti við 

að ferlið sé nokkurn veginn svona: „Þannig að þú segir, þú berð ábyrgð á þessu og þú 

berð ábyrgð á þessu. Ég verð hér til staðar til að láta þig vita ef þú þarft að leita að mér“. 

Og svona skipar Orri aðilann í verkefni: „Ég ræði við þig sem björgunarstjóra. Segi 

bara heyrðu komdu. Til þess að flækja ekki málin. Við þurfum að fá þetta verkefni 

leyst. Þú þekkir þitt crew. Ég fel það bara í þínar hendur að leysa verkefnið“. 

Hér fyrir ofan kemur fram að SÁBF kerfið hjálpar vettvangsstjórum að átta sig 

á hver þörfin er á vettvangi þannig að þeir geti annað hvort notast við þær bjargir sem 

þegar eru komnar eða þurfi að fletja út kerfið til að fá fleiri bjargir inn á vettvang. Af 

reynslu Njáls þá þurfa vettvangsstjórar að „…passa að við erum með þetta góða kerfi 

og að dreifa verkefnunum vel og gefa fólki frið til að vinna vinnuna sína“. Talað var 

um að vettvangsstjórar yrðu því að treysta á að hópurinn geti leyst sín verkefni 

farsællega. Orri nefndi varðandi það að: "Ég held að það sé ógeðslega mikilvægt fyrir 

vettvangsstjóra að treysta crewinu sínu. Þú átt að vera með vel þjálfaðan mannskap hér 

og þar. Og þú treystir á crewið og crewið sér um sig“. Magnús var sama sinnis og sagði: 

„Það er verið að þjálfa það betur og betur til að vega og meta á faglegan hátt, ekki 

tilfinningalegan hátt eða einhvern sjónrænan heldur á faglegan hátt“. Lúðvík sagði um 

vettvangsstjóra: „Hann verður að passa að fara ekki í mikla svona hands on vinnu á 

vettvangi“. Einari finnst mikilvægt að viðbragðsaðilar þekki til hvers er ætlast af þeim 

og hvernig verkþættirnir í SÁBF kerfinu virka: „Þú getur sagt við suma að þeir eigi að 

vera gæslustjóri og þeir vita nákvæmlega hvað þeir eiga að gera. En sumir verða bara 

eitt stórt spurningarmerki. Hvað þýðir það?“. Orri talaði um þjálfun, menntun og 

fræðslu meðal viðbragðsaðila um SÁBF kerfið og hvernig það skipti máli til að 

verkefnin fái sem farsælustu lausnina: “ Ég horfði á fólkið mitt og sagði. Þið eruð með 

þetta, það er að koma aðstoð. Þið græjið þetta á meðan. Og þau vissu nákvæmlega hvað 

átti að gera“. Daníel fann það á eigin reynslu að: „Ef allir fara eftir kerfinu, þá er hugsað 

um alla þætti“. Njáll var á sama máli og sagði: 

 

Hvernig undirbýr maður sig fyrir svona? Það er í raun og veru 

með þjálfun og byggja upp þessa þekkingu hjá björgunarfólki. 

Þá líður manni langbest í lok aðgerða svo við tökum dæmi 

einhvern atburð. Maður fer niður í stjórnstöð hérna hjá okkur 
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sem aðgerðarstjóri og maður þarf ekkert að gera, ef maður getur 

bara fengið sér kaffi og sest út í horn. Og maður sér að það rúllar 

allt saman. Og maður getur kannski staðfest einhverjar 

ákvarðanir. Já, þetta gengur upp, gerðu þetta. Þá líður manni 

best. Undirbúningur hefur verið farsæll. Þá er ekkert klúður í 

gangi. Eftir því sem að stjórnandi í svona aðgerðum hefur 

minna gera. Þá veit maður að undirbúningurinn hefur verið 

góður og allir vita sitt hlutverk og allir með sína þjálfun.  

Fram kom að mikilvægt sé að allir viðbragðsaðilar sem koma á vettvang séu meðvitaðir 

um að það þarf að setja upp skipulag fyrir vettvanginn. Magnús sagði: „Þannig að það 

hefur sýnst sig að innsýn inn í svona verkþætti og stjórnskipulagið í þessu SÁBF er 

nauðsynlegt fyrir þá sem eru að koma. Bæði í vettvangsstjórn og ekki síst 

aðgerðastjórn“. 

Vettvangsstjórnandi yrði að átta sig á hvert umfangið er og vera meðvitaður að 

skipa þarf í stöður. Hann yrði síðan að vera reiðubúinn að stíga til baka og leyfa öðrum 

viðbragðsaðilum að vinna þau verkefni sem fyrir þá er lagt. „En stundum erum við að 

stjórna bara til þess að stjórna“ sagði Heiðar. Þekking á kerfinu og hvaða þekking er 

viðeigandi inn í hvern verkþátt er því mikilvæg til að verkefnið fái farsæla lausn. Eins 

og Andri nefnir: „Það þarf að fatta að þú getur notað þetta á miklu smærri aðgerðir 

heldur en það er og í rauninni mun betra því þá ertu þjálfaður í að nota kerfið fram og 

til baka eftir stærð og stærra umfangi“. Viðmælendur sögðu traustið sem skapast milli 

viðbragðsaðila skipta mjög miklu máli og Orri sagði að „Þeir sem að hugsuðu um fólkið 

sitt á jafningja grundvelli og hugsuðu vel um lið sitt, þú fannst traust þeirra. Það treysti 

þér. Það gerði það bara að verkum að ég treysti þeim“. Með traustinu kemur virðing 

eins og Orri sagði: „Virðingin sem þú hefur sem vettvangstjóri að hún kemur 

náttúrulega bara með að þú ávinnur þér þessa virðingu fólksins en hún kemur ekki með 

titlinum“.  

4.2.3 Þú reynir strax að láta bara eins marga bolta og þú getur rúlla  

Viðmælendur töluðu um mismunandi lengd verkefna og mikilvægi þess að 

vettvangsstjórar og björgunaraðilar hefðu framtíðarsýn. Heiðar sagði verkefni geta 

verið skammtímaverkefni sem varir í nokkra klukkutíma, þar sem að vinna þarf hratt 
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til að bjarga mannslífum eða verðmætum. En „Oft eru þetta verkefni sem verður í viku 

eða tvær vikur eða fjóra mánuði“. Vettvangsstjóri þarf því að búa yfir framtíðarsýn til 

að vega og meta hvaða bjargir þarf fyrir vettvanginn strax eða hvort verkefnið muni 

teygjast yfir næsta klukkutímann eða mánuðinn. Heiðar komst svo að orði: 

 

Ef það er rútuslys þá veistu að raunverulega ertu að bjarga 

fólkinu og eftir tvo klukkutíma eru allir farnir og þú þarft að 

redda rútunni af veginum og málið er dautt sko. En í leit eða 

náttúruhamförum eða einhverju svoleiðis að þá ertu með fullt 

af skrefum fram í tímann. Það sem að maður reynir kannski að 

horfa til, hver er staðan akkúrat núna og reynir að hrinda af stað 

boltum til þess að láta hlutina ganga upp fyrir næstu einn, tvo 

klukkutíma. 

 

Viðmælendur töluðu um löngun björgunaraðila til að bjarga. Ingi sagði: „því það er 

drævið okkar að fara og bjarga“. Og Orri sagði: „Allar björgunarsveitir og allar að reyna 

að fara og vera á undan hvorum öðrum“. Vettvangsstjóri geti því þurft að huga að næstu 

skrefum því ákafinn við að fara og bjarga getur verið mikill. Eins og Njáll orðaði það: 

„Það er oft svo mikil ákefð í það og stundum þarf að passa að halda aftur af fólki. Þannig 

að fólk gangi ekki of langt sko. Taki ekki of mikla áhættu“. Ingi sagði: „En í dag er 

asinn, það vilja allir komast í þetta strax að geta bjargað sko. Allar einingar, alveg sama 

hver það er þú þarf að halda aftur af fólki“ Vettvangsstjóri verður því að vera viðbúinn. 

Lúðvík tók fram að „Ef að eitthvað kemur upp á þá þurfa hlutirnir að ganga upp einn, 

tveir og þrír og boðleiðir, skýrar og stuttar“. Einnig var rætt hvernig hlutirnir eru sagðir 

og Ingi nefndi að „Stundum eiga beinar skipanir við, alveg klárt mál. Þú átt að gera 

þetta. En oftast er miklu betra að segja ertu tilbúin að gera þetta? Þú færð fólk miklu 

meira með þér, að vinna með þér“. Talað var um eðli aðgerða og að þær gætu dregist á 

langinn. Vettvangsstjórar yrðu að huga að því að skipta út mannskap eða jafnvel að 

leyfa þeim að klára verkefnin, varðandi það sagði Einar: „Af því að menn vilja yfirleitt 

og það náttúrlega velst ákveðin týpa af fólki í svona störf. Þau vilja klára. Vera hluta af 

heild“. Lúðvík sagði: 
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Við lögðum líka áherslu á það við skulum við reyna að klára 

þetta saman. Það er ekki mikið eftir og klára þetta saman. Ég 

held að það sé mikilvægt fyrir ykkur að vera hluta af þessum 

verkefnum frá A til Ö. Í staðinn fyrir ef að ég er að senda 

einhverja af vettvangi og fá inn einhverja aðra. Og það voru 

allir mjög sáttir við það. Menn vilja vera hluti af teymi. 

 

Þegar viðmælendur töluðu um að aðgerðir gætu dregist yfir lengri tíma sagði 

Gunnar að vettvangsstjóri þyrfti að huga að því að „Það er hætta á að menn brenni út 

og það þarf að skipta mönnum út mjög reglulega“. Eins sagði Andri að „Í öllum 

aðgerðum þá þarf að þarf að hafa í huga þessa í rauninni, loturnar og hversu langar lotur 

er eðlilegt að hafa“ og Orri sagði: „Þar kemur inn, sem sagt virkjun baklandsins. AST 

skiptir miklu meira máli“. Andri talaði einnig um að „vettvangsstjórinn sem slíkur er 

ekki að spá mikið í þessu heldur fær hann aðstoð frá baklandinu sem að er með 

áætlunarvinnuna“. Af reynslu viðmælanda þurfa vettvangsstjórar að einbeita sér að 

vettvanginum sjálfum, en mikilvægt er að átta sig á hvort þörf sé á að huga að 

grunnþörfum annarra viðbragðsaðila, til að keyra fólk ekki út. Talað var um að 

baklandið getur því aðstoðað vettvangsstjóra að vega og meta umfang aðgerða. Eins og 

Lúðvík sagði: „Og stundum er kannski gott að taka bara boltann og henda inn í 

aðgerðastjórn. Heyrðu hugsið út í þetta fyrir mig. Kannski þurfum við þetta kannski 

þurfum við þetta ekki. Veltið þessu aðeins fyrir ykkur“. Heiðar nefndi í því sambandi: 

 

Svo er hins vegar afar brýnt og gott í mörgum aðgerðum að vera 

með eitthvað bakland, aðgerðastjórn inn á skrifstofu í einhverju 

húsi. Einhver sem getur svona sinnt fullt af alls konar 

verkefnum. Það má ekki draga úr mikilvægi þess líka. 

  

Þátttakendur töluðu um að grunnþarfir einstaklinga skipta máli og því þarf að 

koma á skipulagi þegar aðgerðir vara yfir lengri tíma. Því „Ef að mannskapurinn er á 

fullu allan tímann þá verður að koma mat í mannskapinn. Ef þetta tekur enn lengri tíma 

þá þarf að hugsa um salerni og þetta eru svona hlutir sem tikka svona inn í 

reynslubankann“ (Ingi). Eins sagði Gunnar: „Hvíldin er jafn mikilvæg og að vera á 

staðnum“. Og Orri nefndi að „Til þess að ég hafi þá svona fúnkerandi þegar þeir komi 
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til vinnu síðar og ferska. Tilbúnir í að leysa verkefnið. En ekki að hoppandi upp á þaki 

með einhverja keðjusög og horfa bara. Hvað á ég að gera?“. Talað var um að gott 

skipulag aðgerða geti komið í veg fyrir að mannskapurinn brenni hreinlega út, eins og 

Andri nefndi: „Hóparnir eru líka svolítið sjálfbærir í þessu, að láta vita ef þeir eru 

þreyttir eða þurfa aðstoð“. Viðbragðsaðilar vilja koma til aðstoðar en huga verður að 

grunnþörfum þeirra með samræmdu skipulagi. Andri orðaði það svona: 

 

Ég held að við séum alltaf að átta okkur á því betur og betur, 

þessi mennski partur í okkur. Að við verðum þreytt og við 

þurfum aðstoð og getum ekki gert allt. Það er einhvern veginn, 

okkur finnst þetta gaman að vera í svona aðgerðum og þetta 

gefur okkur kikk. Það vilja allir taka þátt og keyra sig oft alveg 

alltof mikið út í svona aðgerðum. En ég held að við séum svona 

smám saman að læra almennt að við þurfum líka hvíld og mat 

og allar þessar grunnþarfir okkar eru alveg jafn mikilvægar og 

þeirra sem að við erum að bjarga.  

 

4.3 Og gera eitthvað af hlutum sem reynslan og innsæið segir 

þér að væri gott að gera  

Annað meginþemað fjallar um þá reynslu sem viðmælendur þurfa að búa yfir til að geta 

stjórnað aðgerðum: „Og gera eitthvað af hlutum sem reynslan og innsæið segir þér að 

væri gott að gera“. Þetta þema hefur þrjú undirþemu sem öll lýsa áherslum viðmælenda 

um hvernig þeirra reynsla getur aðstoðað þá við stjórnun aðgerða.  

Fyrsta undirþemað hér er: Þegar að eitthvað gerist þá eru áreitin svo rosalega 

mörg í einu. Þar er fjallað um að reynsla gefur fólki þekkingu á að greina aðalatriðin 

frá aukaatriðunum. Til að geta greint aðalatriðin verði viðbragðsaðilar að vera 

meðvitaðir um að reynslan kemur af því að vera mikið úti á víðavangi í aðgerðum. 

Þannig geti þeir aflað sér reynslu sem myndi svo nýtast þeim í stjórnun á vettvangi. 

Reynslan gæfi þeim færi á að setja sig í spor annarra og öðlast gagnrýna hugsun.  

Annað undirþemað er: Það er svona þessi frjósemi, því að enginn vettvangur er 

náttúrulega eins. Þar er fjallað um að vettvangsstjórar verði að vera viðbúnir að nýta 

þær bjargir sem eru þegar á vettvangi, þær sem eru á leiðinni og að svo þær bjargir sem 
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gætu verið til taks á næsta leiti. Vettvangsstjórar yrðu því að vera útsjónarsamir og nýta 

það sem til er af björgum. Einnig að vettvangsstjórar geri sér grein fyrir sínum 

takmörkunum og nýti sér þá þekkingu sem hægt er að nálgast. Meiri þörf væri á að 

vettvangsstjórar geti stjórnað mannskap heldur en að vera sérfræðingar í öllu, því hægt 

er að kalla inn sérfræðingana. Vettvangsstjórar séu einnig meðvitaðir um að engin 

aðgerð er eins og þeir séu því viðbúnir að bregðast við ef eitthvað bjátar á, til dæmis ef 

fjarskiptakerfið detti út.  

Þriðja undirþemað er: Það var náttúrulega alveg skelfilegur atburður. Þar er 

fjallað um að læra af reynslunni og að rýnifundir séu gott tól til þess. Margar ákvarðanir 

eru teknar í aðgerðum og mikilvægt að fara yfir þær til að læra af þeim sjá hvað má 

gera betur. Vel skipulagðir rýnirfundir nýtast þá best. Svo var rætt að aðgerðir geti verið 

erfiðar og því nauðsynlegt að veita sálræna aðstoða eftir á. Viðmælendur töluðu einnig 

um að rýnifundir ættu það til að gleymast og að vettvangsstjórar verði að gera sér grein 

fyrir mikilvægi rýnifunda. 

4.3.1 Þegar að eitthvað gerist þá eru áreitin svo rosalega mörg í einu  

Einar benti á að þegar viðbragðsaðilar fá boðun í aðgerð þá geti mikið af upplýsingum 

farið af stað og verði vettvangsstjórnendur þá að huga að því að „…kannski snýst þetta 

um að greina aðalatriði frá aukaatriðum“. Njáll sagði að sama skapi: „Já, líka að menn 

átti sig á hvert er vandamálið? Stundum eru menn að fókusa á eitthvað sem að er í raun 

og veru ekkert vandamál og er að eyða miklu power-i í það“. Vettvangsstjóri yrði því 

að vera viðbúinn að stíga inn í til að fækka aukaatriðum. Orri nefndi dæmi úr sinni 

reynslu hvernig hægt er að fækka aukaatriðum. „Þá bað ég bara alla um að þegja. 

Heyrðu þetta er björgunarstjórinn, ég ætla að biðja alla um að vera ekki að tala einhvern 

óþarfa hérna um hvar þið eruð. Bara tilkynnið ykkur út og komið svo á vettvang“. Ingi 

sagði: „Ég held að það sé svona erfiðast í dag að fá þetta svona, smá andrými sem 

vettvangsstjóri þarf til þess að geta unnið vinnuna sína vel“. Viðmælendur ræddu einnig 

mikilvægi þess að meta aðstæður og tímalengd aðgerða. Jón sagði: „Það er náttúrulega 

mjög mikilvægt að átta sig á aðstæðunum“ og Heiðar sagði: „…og jafnvel miklu frekar 

að vera að horfa á hvernig staðan verður eftir fimm mínútur, korter, hálftíma, 

klukkutíma, tvo tíma“. Viðmælendur töluðu einnig um að reynslan af því að vera á 

vettvangi skipti meira máli en bókleg menntun. Heiðar nefndi að „Þar held ég að sko, 

að reynslan komi, allavega hjá mér komi reynslan inn meira heldur en kannski bóklegi 



 

82 

 

þátturinn“. Jón sagði reynsluna nýtast betur „Til þess að ná utan um aðstæður. Maður 

hefur engan tíma til að setjast niður og lesa bækur. Hvað átti ég nú aftur að gera?“. Því 

eins og Andri ræddi: „Það hefur alveg verið sagt að þú getur komið og þjálfað upp 

góðan aðgerðastjórnanda út frá fræðilegum og allt þetta. En það þarf svo að hjálpa 

honum inn í vettvanginn líka, þannig að hann skilji það“. Heiðar nefndi að ekki ætti að 

hleypa nýgræðingum í stjórn aðgerða: „Ég held að það eigi enginn að fá aðgang, eins 

hart og það hljómar. Aðgang að sem sagt aðgerðastjórn, vettvangsstjórn eða hvað sem 

er, fyrr en menn hafa reynsluna úr mörkinni“. Ingi sagði reynsluna af því að vera úti á 

mörkinni gefa viðbragðsaðilum mikið. „En svo er þessi actually reynsla. Að þú ert 

raunverulega á staðnum. Meðtekur það sem er í gangi“. 

Viðmælendur ræddu að vettvangsstjórnendur með reynslu á vettvangi eigi 

auðveldara með að vega og meta aðstæður og tímalengd. Orri sagði: „Nú ætlum við að 

fara yfir planið hvað ætlum við að gera? Hvað erum við með? Hvert ætlum við að fara 

með þetta verkefni?“. Ingi benti á mikilvægi þess „Að anda tvisvar, þrisvar, taka 

ákvarðanir, hvernig ætlum við að tækla málið? Og svo að ráðast á vandamálið“. „Hvað 

hefur gerst, hvað hefur þetta áhrif á marga og eins hvað eru margir viðbragðsaðilar á 

leið á staðinn og hvernig viðbragðsaðilar, hvaða þörf er á og hvers konar aðstoð vantar 

okkur á vettvang“ (Daníel). Með reynslunni kemur meira öryggi á vettvangi eins og 

Lúðvík nefnir: „Þú ferð alltaf í gegnum ákveðna rútínu sko í hausnum á þér. Ok, hvernig 

verður þetta verkefni? Hvaða afleiðingarnar mun þetta hafa?“. Reynslan gefur fólki 

einnig færi á að meta hvort að þörf sé á fleiri björgum fyrir aðgerðina. Öryggið á eigin 

getu til að meta aðstæður verður meira eins og sést á því sem Orri sagði: „Þarna var 

bara til dæmis spurt hvort okkur vantaði þyrlur og ég sagði nei. Við erum með svona 

marga og svona marga sjúkrabíla, það er hálftími í bæinn. Það þarf ekki alltaf þyrluna“. 

Ákvörðunartaka yrði því auðveldari eftir því sem að meiri reynsla og þekking býr hjá 

viðkomandi stjórnanda. Daníel var spurður út í hvaða aðferðir hann notaði til að taka 

skyndiákvarðanir. Hann sagði: „Hún er bara tekin í skyndi. En yfirleitt, yfirleitt sko, þá 

þarftu náttúrulega að hafa einhvern grunn á bak við það, einhverjar forsendur. 

Skyndiákvörðun verður aldrei meiri skyndiákvörðunum en svo að þú hafir einhverja 

þekkingu á bak við hana“. Njáll sagði varðandi ákvarðanatöku: 

 

Ég held að það sé aðalatriðið, þegar þú ert að taka hraðar 

ákvarðanir. Að reyna að gefa þér smá tíma til að vega og meta 
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ákvörðunina. Hvort það séu einhverjar betri leiðir færar. Kalla 

eftir áliti sérfræðinga sem þú ert að vinna með. 

 

Nefnt var að þegar ákvarðanir eru teknar er einnig mikilvægt að átta sig á því hvort að 

nýjar upplýsingar hafa komið inn sem gætu haft áhrif aðgerðina. Vettvangsstjórnendur 

yrðu því að vera duglegir að spyrja sig og aðra spurninga áður en ný ákvörðun er tekin. 

Eins og Jón sagði: „...ég hringdi svæðisstjórnina og stakk upp á því, kannski er þetta 

ekki góður staður þó að sé hlið þarna. Þeir sjá ekkert ef það fer að flæða“ (Jón). 

Vettvangsstjórar yrðu því að þjálfa með sér gagnrýna hugsun til að ná utan um 

aðstæður, hvort sem er á vettvangi eða í aðgerðum. Þessi gagnrýna hugsun kæmi líka 

með reynslunni af því að starfa á vettvangi. Daníel nefnir að „þú mátt ekki láta 

skipulagið taka yfir allt saman. Þú þarft líka common sens í öllu. Með svoleiðis 

samblandi ertu bara á grænni grein. Þú þarft að hugsa allar aðgerðir gagnrýnt það er að 

segja, allt sem þú gerir“. Reynsla af vettvangi gefur vettvangsstjórnendum frekar færi 

á að breyta um áætlun og jafnvel grípa inn í annarra áætlanir ef þörf er á. Heiðar sagði 

frá aðstæðum þar sem hann beitti gagnrýni: „Og stjórnandi við hliðina á mér sagði já, 

sendum hópa hér og hér. Ég sagði nei, nei, nei alls ekki núna í þessari vindátt“. Gunnar 

var einnig með reynslu af því að nota gagnrýni við ákvörðunartöku. Hann sagði: 

 

Ég náttúrulega vissi ekkert að hún væri rétt. En mér fannst bara 

svo logicst ef að enginn er búinn að skoða manneskjuna. Að þá 

tekur þú ekki nýja ákvörðun. Það hefur í rauninni ekkert breyst. 

Það eina sem hefur breyst er jú, hún stóð upp. En af hverju datt 

hún niður? Af hverju missti hún meðvitund? Við verðum að fá 

að vita það áður en við hérna, afturköllum bjargirnar. 

 

Orri talaði um að vettvangsstjóri sem hefur reynslu geti aukið öryggi þeirra sem starfa 

á vettvangi og að þeir beri ábyrgð á þeim sem eru starfandi á vettvangi og þeim sem 

þeir eru að aðstoða. „Þannig að vettvangsstjóri í mínum huga. Hann verður að vera 

reynslubolti sem gleymir aldrei rótunum sínum. Gleymir aldrei hvernig var að vera á 

gólfinu, gleymir aldrei hvernig það var að vera nýliði“. Einar sagði einnig: 
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…að þú sérð góðan vettvangsstjóra. Hvaðan sem að hann 

kemur. Sem er bara með allt á hreinu. Það bara, bara eykur bara 

öryggi. Fólkið sem er að vinna á vettvangi finnst það vera bara. 

Það heyrir bara að vettvangsstjórinn er með allt á hreinu og er 

að gera alla hluti rétt. Þá þarf fólk ekki hugsa. 

 

Viðmælendur eru sammála um að reynsla á vettvangi skipti máli áður en viðkomandi 

færi sig yfir í stjórnun. Þá var talað um að reynsla yngri kynslóðarinnar úti á vettvangi 

og gagnrýn hugsun þeirra væri að breytast. Yngri kynslóðin væri orðin háðari tækni 

sem gæti skapað ástand þar sem viðkomandi ætti erfiðara með að átta sig á því hvað er 

að gerast. Jón sagði varðandi þetta: „En kannski á ég samt erindi þarna inni en þá af því 

að ég þekki svo vel staðhætti. Náttúrulega yngra fólkið það þekkir það ekki sko“. Yngri 

kynslóðir fylgja oft tækninni blindandi. Einar hafði þetta um það að segja: 

 

Það eru sumir hérna, sérstaklega yngra fólk, þetta er vandamál 

með það sko. Þegar maður var að læra að keyra sko, þá lærði 

maður og ég byrjaði í lögreglunni. Þá var hent í manni 

götukortinu úr símaskránni. Og þú þurftir að rata allt. Nú þarf 

fólk ekki, eins og í lögreglunni hjá okkur núna. Þessi nýjasta 

tækni, við erum að taka inn þessa síðu máls og að er búið að 

vera hérna hjá björgunarsveit, í þó nokkurn tíma. Þá fá þeir send 

í símann eða spjaldtölvurnar síður máls þar sem þú getur bara 

ýtt á takka og þá kemur bara leiðabestun á vettvang. Sem þýðir 

það að fólk ratar ekkert og það er bara fullt af fólki sem er af 

hverju á ég að vera að fara út í sveit? Ég þarf þess ekkert.  

 

4.3.2 Það er svona þessi frjósemi, því að enginn vettvangur er náttúrulega 

eins  

Viðmælendur nefndu að vettvangar og aðgerðir geta verið jafn mismunandi og þær eru 

margar. Bjargir viðbragðsaðila geta einnig verið jafn mismunandi og þær eru margar. 

Vettvangsstjórar yrðu því að vera duglegir að hugsa gagnrýnt á hvaða bjargir eru 

komnar, hvaða bjargir eru á leiðinni og einnig að átta sig á að: „Stundum eru bjargir, 
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ótrúlegustu bjargir rétt handan við lækinn“ (Gunnar) og Magnús sagði: „Að sama skapi 

krefst það þess að þeir sem að sinna vettvangsstjórn að þeir séu frjóir í hugsun og 

pælingum. Og hérna, útsjónarsamir“. Af reynslu viðmælanda þá verða þeir að horfa vítt 

yfir vettvanginn og muna að hver vettvangur er mismunandi. Lúðvík sagði af sinni 

reynslu að vettvangsstjórar verða að passa sig að falla ekki í þá gryfju að hver 

vettvangur verði leystur á sama hátt og sá síðasti. Hann sagði: 

 

Og það sem er stundum það hættulegasta í björgunaraðgerðum. 

Er að ef þú heldur að þú klárir þessa aðgerð eins og þú kláraðir 

síðustu. Alla inn í einhverja rútínu og svona rythma. Ég geri 

þetta bara eins og ég gerði síðast. En hvert útkall er í raun og 

veru svo mismunandi. 

 

Viðmælendur töluðu um að mikilvægt væri fyrir vettvangsstjórann að sjá hvaða 

bjargir eru til taks. Orri sagði: „Þá segi ég við félaga minn. Heyrðu við græjum bara 

spil í sem sagt undirvagninn af tveimur bílum. Ég vill fá þetta svona og hinn bíllinn 

kemur á eftir okkur. Þú setur í framhásinguna og þú í afturhásinguna“. Svo geta 

utanaðkomandi bjargir sem ekki teljast til viðbragðsaðila nýst við verkefnið. Gunnar 

nefndi „Og þessar bjargir sem að geta komist strax eins og bara traktor á næsta bæ“. 

Varðandi þetta sagði Magnús: 

 

Og líka náttúrulega bara líka sem sagt að átta sig á hvað er í 

boði með húsakynni ef þetta er úti á víðavangi. Að þá er, þá 

þurfum við náttúrulega að nýta tæki, tól og bíla þar sem að er 

þar. En um leið og þú ert kominn inn á einhver önnur svæði þá 

að svona vera frjór í hugsun með það hvaða húsakynni getur 

maður nýtt sér. 

 

Viðmælendur töluðu um að mikið gæti legið á og því væri mikilvægt að hugsa út fyrir 

kassann bæði hvað varðar bjargir sem og hvernig verkefnin skulu framkvæmt. Orri 

sagði: 
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Ef það er alvöru eldur þarna niðri. Þá eru bara tómir vanar 

(sendibílar, innskot höfundar) og við sendum viðbragðsaðila. 

Eða bara einhverja tvo menn á bíl þarna niður og þeir moka upp 

í bílinn. Þeir bara ná þeim sem þeir geta og henda þeim inn. 

Þeim er alveg sama hvort þau séu meidd eða ekki. Því að fólk 

deyr þarna inni. 

 

Viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að vettvangsstjórar gefi frá sér verkefni á 

vettvangi. Ingi sagði: „Vettvangsstjóri þarf líka svolítið að geta gert sér grein fyrir 

sínum takmörkunum og finna leiðir til að bæta þær upp sko“. Og Lúðvík sagði: 

  

En ég held í raun og veru að svona þekking á því að halda utan 

um svona atburði og nýta mannskapinn á sem bestan máta, 

trompi eiginlega staðþekkingu. Því þú getur í raun og veru 

kallað til þín sérfræðinga varðandi staðhætti. Sérfræðingar 

varðandi efnamengun. Sérfræðinga varðandi hitt og þetta, þér 

til stuðnings. Til þess að fá þá fram sérþekkingu. Þess vegna er 

kannski hættulegast oft í svona aðgerðum að vettvangsstjórinn 

haldi að hann sé sérfræðingur í öllu. Og þurfi ekkert að leita til 

annarra, það er ekki síður hættulegt. Það er náttúrulega betra ef 

að viðkomandi hafi reynslu af því að stýra stórum vettvöngum 

í staðinn fyrir að vera bestur í öllum svona hlutum. 

 

Viðmælendur nefndu að vettvangsstjóri verði að vera frjór í hugsun til að nýta sér allar 

þær mögulegu bjargir sem séu til staðar á vettvangi eða fyrir utan hann. Andri bendir á 

að „svo er hægt að fá þessa sérfræði þekkingu inn“. Og Einar nefnir að „Við mannfólkið 

klikkum oft á að við gera vitleysur og tökum rangar ákvarðanir. Af því að við erum 

ekki alveg tilbúin að viðurkenna að við vitum ekki alveg. Og kannski stendur þekkingin 

við hliðina á okkur í einhverjum aðila“. Eins sagði Magnús: 

 

Að eftir því sem að vettvangsstjóri er svona frjósamari og 

meðvitaðri um hvað hann getur nýtt sér. Að það og að miðla 

líka það hjálpar ofboðslega mikið. Í staðinn fyrir að vera með 
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aðila sem að þarf kannski mikið að spyrja, ef að aðgerðastjórn 

þarf mikið að vera að spyrja um þetta og spyrja um hitt. 

 

Viðmælendur töluðu því mikið um að notast við heimamenn eða aðila sem að búa yfir 

svæðis- og staðarþekkingu eða sérfræðinga sér til aðstoðar. Ingi sagði: „Þegar það er 

verið að senda okkur milli svæða sem aðgerðastjórnendur á milli svæðanna. Að ekki 

henda út þeim sem að eru þar inni. Ekki henda út, ekki láta ykkur detta það í hug“. Og 

Njáll er sammaála Inga með þetta: „Bara leit Austurlandi eða á suðurströndinni að fá 

þekkingu og local fólki sem þekkir hafstrauma, veðrabrigði og svo framvegis. Það er 

algjörlega ómetanlegt og kostur að fá slíkan einstakling“. Og Jón talar einnig um 

fjársóðinn sem felst í þekkingu þeirra sem eru á vettvangi: „Þess vegna þarf maður að 

hafa einhverja við hliðina á sér til að velta upp öllum mögulegum steinum. Er eitthvað 

sem þarf að hugsa um. Erum við að gleyma einhverju?“. Ingi sagði: 

 

En með því að svona að stoppa og tala við heimamenn, þeir 

þekkja landsvæðið. Ég þekki landsvæðið ekki nógu vel. Þannig 

að reyna að koma þeim inn þannig að þeir finni það líka að það 

sé metið það sem þeir eru að gera. 

 

Hér má sjá að viðmælendur sammælast um að gott sé að hafa heimamenn með í 

aðgerðum þó svo að vettvangsstjóri komi annars staðar frá.  

Viðmælendur töluðu einnig um að tækni hjálpi mikið við stjórnun aðgerða og 

töluðu sérstaklega um fjarskiptakerfið Tetra og aðgerðargrunninn. Einar hafði þetta að 

segja um Tetra kerfið: „Menn átta sig ekki á því, held ég, sérstaklega yngra fólk hvað 

þetta var mikil bylting að fá þetta vegna þess að fólkið sem er að koma í þetta í dag 

heldur að þetta hafi alltaf verið svona“. Ingi sagði: „Við erum öll hérna á Íslandi að 

vinna á Tetra. Það er svo auðvelt. Þeir voru þarna (Bandaríkin, innskot höfundar) ennþá 

á VHF kerfi. Voru með sitthvorar tíðnirnar. Löggan var bara að vinna á sinni tíðni, 

slökkviliðið á sinni tíðni og svoleiðis“. Ingi bætti við: „Svo er þessi aðgerðargrunnur. 

Þetta góða verkfæri að setja inn upplýsingar þar sem maður getur lesið hvað er í gangi, 

hvað hefur verið í gangi“. Einar sagði: „Það verður stór stund þegar Landhelgisgæslan 

fer á Tetra“ Njáll sagði einnig: 
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Það sem ég held að hafi orðið ein af byltingunum í 

upplýsingagjöf er aðgerðastjórnunarkerfið sem að Landsbjörg 

og nafnlaus og félagar eru búnir að vera að gera. Sem er orðið 

alveg brilliant verkfæri í upplýsingagjöf. Og eftir því sem að 

fleiri eru að nota það og dæla upplýsingum þar inn þá er 

auðveldara að fá heildarmyndina. 

 

Nokkrir viðmælendur nefndu á hinn bóginn hvað við séum orðin háð tækni. Einar 

nefndi: „hvað við erum orðin gífurlega orðin háð rafmagni. Ef að það fer þá erum við 

bara í hérna í djúpum skít, vægt til orða tekið“. Gunnar sagði: „Ef það virkar ekki 

fjarskiptakerfið… Það er rosaleg áskorun ef að maður myndi lenda í því“. 

4.3.3 Það var náttúrulega alveg skelfilegur atburður  

Viðmælendur töluðu um að treysta ákvörðunum sínum. Andri sagði: „En í raun er 

ákvörðunartakan út frá þeim upplýsingum sem liggja fyrir hverju sinni og maður reynir 

að fá þær sem bestar til að geta tekið sem réttastar ákvarðanir“. Jón var á sama máli: 

„Já okkur líst vel á þetta og er það bara eina rétta ákvörðun á þessum tímapunkti þegar 

maður tekur hana. Þá er maður búinn að taka þessa ákvörðun. Maður getur svo sem 

fimm mínútum seinna skipt um skoðun“. Gunnar nefndi að „Það sem maður segir á 

hverjum tíma, er rétt á þeim tíma. En kann að vera asnalegt þegar maður er kominn inn 

á rýnifund, skilurðu. Það er þegar menn byrja að deila við hvern annan“. Magnús sagði 

einnig: 

  

Ég held nú að menn diskúteri nú oft og ekki síst náttúrulega 

eftir á, allar ákvörðunartökur og þær eru alls ekkert allar réttar 

eftir á. En ég lifi svona með þá línu að hvort þú sért í 

aðgerðastjórn eða vettvangsstjórn eða bara í hverju. Að þær 

ákvarðanir sem eru teknar hverju sinni eru réttar í takt við þær 

upplýsingar sem þá liggja fyrir. 

 

Einar sagði einnig að sumar ákvarðanir gætu verið þess eðlis að ekki væri 

hægt að upplýsa alla um hana strax: 
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Að þá þyrfti ég líka að vera gera upp á milli hverjir fengu að 

vita og hverjir fengu ekki að vita. En hins vegar þegar við 

ræddum þetta og við ræddum þetta mjög opinskátt eftir á við 

sveitirnar. Og það var bara ekkert vandamál af því að við tókum 

umræðuna. En ef við hefðum skilið við þau bara án 

umræðunnar þá er ég ekki viss um að þau hefðu verið jafn 

skilningsrík. 

 

Viðmælendur töluðu um að mikilvægt væri setjast niður eftir aðgerð og halda 

rýnifundi. Aðgerðir gætu verið viðbragðsaðilum erfiðar og því mikilvægt að fá að tala 

um þær. Heiðar nefndi varðandi rýnifundi eftir erfiðar aðgerðir: „En ég held að maður 

myndi alltaf byrja á samtali þar sem maður býður fram stuðning eða hvatningu eða 

vangaveltur“. Lúðvík sagði: „Það getur bara verið alveg afskaplega skelfilegt og erfitt 

verkefni. En þá að þeir viti hvert þeir eigi að leita varðandi félagastuðning. Stundum er 

gott að ræða þetta við einhverja aðra“. Og Lúðvík bætti við: 

 

Það var ekki mögulegt að bjarga. Þá þarftu náttúrlega að vera 

meðvitaður um það og vinna þig áfram, með þá byrgði í raun 

og veru. Og það getur stundum verið erfitt. Og kannski svona 

eitthvað vonleysi ef að menn segja ég er ekki að standa mig, 

þetta gengur ekki upp. Þetta er bara tapaður leikur eða eitthvað 

því um líkt. Þá verður samt að halda áfram. Það verður að klára. 

 

Talað var um að rýnifundir væru gott tól til að nýta þann lærdóm af aðgerðinni 

til að auka við þekkingu og reynslu. Njáll sagði: 

 

Svo má kannski segja að hluti af undirbúningnum er kannski 

viðræður eða debriefing eftir hvert stórt atvik sem menn fara 

yfir. Fara yfir það sem var gert vel og það sem má gera betur 

og reyna að læra af því fyrir næsta mál. 

 

Einar sagði skipta máli að „Taka bara hreinskipta gagnrýni, mennirnir, ekki með 

neinum gífuryrðum eða svoleiðis. Við verðum að læra. Við getum ekki verið að gera 
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sömu mistökin aftur og aftur af því menn vilja ekki vera að styggja einhvern“. Magnús 

sagði: „Og svo kemur náttúrulega alltaf að því að eftir á að það er sest niður og farið að 

kryfja hlutina. Og þá koma upp allskonar pælingar“. Einar nefndi einnig að það „Þarf 

alltaf að vera jákvætt, neikvætt, jákvætt sko“ og heldur áfram: „Þá velur þú þá sem 

skipta máli. Kannski tvo, þrjá. Þú tekur þá. Restin bara fer. Maður verður bara að passa 

að hafa hlutfallið, að ekki vera með einn góðan punkt og tíu vonda og einn í restina“. 

Viðmælendur töluðu um að rýnifundir hentuðu vel ef að ósætti væri um hvernig staðið 

var að stjórnun. Einar sagði varðandi þetta: „Svo fáum við okkur bara kaffibolla á eftir 

og sjáum bara. Heyrðu þetta er alveg skelfilega fínn gæi“. Og bætti við að „Þetta er 

ekkert vandamál að taka af hreinskiptar umræður um hlutina, hvernig við viljum hafa 

og hvernig við viljum ekki hafa þá“. Talað var um að þeir sem að koma á fundinn verði 

þó að þekkja sín takmörk. Orri sagði frá „... að það fer fólk þarna eins og maðurinn fór 

upp í pontu á þessu þingi og froðufelldi“. Ingi sagði: „Menn eiga eftir að gera mistök. 

Það er alveg klárt mál að það gera allir mistök. En notum mistökin til þess að læra af 

þeim. En ekki til þess að stinga í bakið á næsta manni“. 

Nefnt var að rýnifundir væru það sem einna helst gleymdist eða væri erfiðast að 

framkvæma. Heiðar sagði: „Þá erum menn náttúrlega alltaf að briefa hópa þegar þeir 

leggja af stað og við eigum að debriefa þegar þeir koma til baka. Það er reyndar sá 

þáttur sem að einna helst fer úrskeiðis hjá okkur í aðgerðastjórnun“. Getur það komið 

fyrir að ytri aðstæður valdi því að ekki er hægt að hafa rýnifund og suma fundi á ekki 

að halda í gegnum fjarfundabúnað.  

Viðmælendur töluðu um að rýnifundir væru gott tól til að aðstoða þá sem að 

aðgerðinni stóðu. Mikið gæti hafa gengið á og margar ákvarðanir teknar. Ákvörðun 

gæti hafa verið röng eftir á. En mikilvægt væri að fara yfir málin, bæði til að læra af 

aðgerðum og einnig til að veita sálræna aðstoð. Einar sagði: 

 

Það er líka þetta heilbrigða samtal sem skiptir máli bæði í 

verkefni, eftir verkefnið og milli verkefna. Við eigum aldrei. 

Við eigum aldrei að viðurkenna að við séum orðin fullkomin. 

Þá erum við farin að fara að tala aftur, sko. 
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4.4 Þetta er náttúrulega bara samvinna  

Þriðja meginþemað fjallar um samvinnu milli viðbragðsaðila: „Þetta er náttúrulega bara 

samvinna“. Þetta þema hefur þrjú undirþemu sem öll lýsa áherslum viðmælenda um 

samvinnu viðbragðsaðila. Fyrsta þemað er: Ekki skaða sjálfa þig eða neina aðra. Þar 

er fjallað um að vettvangsstjórar verði að huga að öryggi þeirra sem eru á vettvangi. 

Tryggja þurfi öryggi þeirra sem komnir eru til aðstoðar, þeim sem verið er að bjarga og 

svo samfélagsins sem stendur utan vettvangsins. Reyndir vettvangsstjórar verði að vera 

reiðubúnir að handleiða þeim óreyndari til að þeir geti öðlast meiri reynslu og auka 

þannig öryggi þeirra. Annað undirþemað er: Og þá hafa náttúrulega komið upp þessir 

þættir. Hver gerir hvað? Þar er fjallað um lagalega umhverfið sem viðbragðsaðilar 

starfa við. Að viðbragðsaðilar þurfi að fylgja lögum og reglugerðum sem snúa að þeim 

og þeirra störfum. Í þessum kafla er einnig fjallað um SÁBF kerfið og hvernig 

viðmælendur telja að það geti aðstoðað viðbragðsaðila á vettvangi og jafnvel aukið 

samstarf viðbragðsaðila Almannavarna. Viðmælendur benda hér líka á að mögulega 

þurfi að endurskoða SÁBF kerfið, lög og reglur sem lúta að þeim til að einfalda störf 

viðbragðsaðila við stjórnun aðgerða. Viðmælendur töluðu um að aukið samstarf hafi 

orðið með Samhæfingarmiðstöðinni í Skógarhlíð. Þriðja þemað er: Svo getur þú notað 

þau í þau verkefni sem þau eru þjálfuð til. Þar er fjallað um að vettvangsstjórar verði 

að nýta sem best þær bjargir sem koma til þeirra. Ólíkir viðbragðsaðilar geti mætt á 

vettvang og yrði vettvangsstjórnandi að búa til eins sterkan hóp og hægt er úr þeim 

viðbragðsaðilum sem mæta á vettvang hvert skipti. Viðmælendur nefndu að SÁBF 

kerfið geti hjálpað til við að auka samstarf milli viðbragðsaðila og ræddu mikilvægi 

þess að allir tali sama tungumál. Einnig var rætt um samvinnu viðbragðsaðila með 

ólíkan bakgrunn og hvernig sú samvinna geti eflt færni allra aðila þar sem þeir læri af 

hverjum öðrum. 

4.4.1 Ekki skaða sjálfa þig eða neina aðra  

Aðrir viðmælendur hafa einnig komið inn á það eins og Einar að „… það náttúrlega 

velst ákveðin týpa af fólki í svona störf“. Heiðar nefndi að „Þó að hópstjórar og hóparnir 

sjálfir eiga auðvita alltaf að tryggja sitt öryggi hundrað prósent og gera það auðvitað 

ansi oft. Þá vitum við það samt að stjórnendur geta hæglega sett fólk í hættu“. Orri sagði 

jafnframt: „... ég hugsa um það og hvernig getum við leyst þetta þannig að við skilum 
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öllum heilum heima og það verði ekki slys á okkar fólki“. Vettvangsstjórar yrðu því að 

ávallt að huga að öryggi þeirra sem eru á vettvangi. „Og að þjónustan við þá aðila sem 

þú ert að þjónusta að hún sé eins góð og hægt er. Öryggið sé eins mikið og hægt er og 

menn gæti að sér“ (Magnús). Viðmælendur nefndu að upplýsingagjöf væri mikilvæg 

til að auka öryggi. Einar sagði: „Eftir það áttuðu menn sig náttúrlega á því að það er út 

í hött að vera nokkrum dögum síðar að vera að riskera með líf fólks þarna þegar þetta 

gat farið hvenær sem var sko“ og bætti við „Hugsaðu að láta fólk vera að slasast við að 

leita einhvers sem var fundin. Það hefði verið ömurlegt“.  

Einnig var talað um að þeir sem eru að bjarga verði að huga að sjálfum sér. Orri 

sagði mikilvægt að „vita þegar heitt er orðið heitt og vita að heyrðu nú þarf ég að fara 

út. Nú get ég ekki verið hér lengur og allt þetta“. Og Ingi bætti við: „Þarna tikkar eins 

og ég segi helst reynslan langmest inn“ um það hvenær best sé að hætta og huga að 

sjálfum sér. Jón sagði þó: „En ég varð samt að gera það. Ég gat ekki látið hana fara 

þarna eina niður“. Viðmælendur töluðu um að tryggja öryggi sitt og annarra á vettvangi. 

Orri sagði mikilvægt „Að vera sjálfum sér nógir ekki vera baggi á neinum, koma undir 

í öllu“ og Magnús sagði sömuleiðis: „Þannig að hérna, svo þeir skapi ekki sjálfir 

vandamálin. Og við höfum alveg fengið svoleiðis dæmi. Menn hafa komist á vettvang 

en verið alveg óstarfhæfir mjög fljótt vegna þess að kuldinn og vosbúðin var að gera 

útaf við þá“. Orri sagði að maður velji ekki verkefnin, „Okkur eru falin einhver verkefni 

sama hversu leiðinleg eða ekki. Það vinna allir. Við biðjum ekki um neitt“.  

Viðmælendur nefndu að þegar búið væri að tryggja eigið öryggi að „… rule 

number one er do no harm“ (Orri). Einar sagði: „Menn þurfa að muna að við erum að 

þjónusta sjúkling eða fólk sem er í vanda og það nýtur vafans þangað til annað kemur 

í ljós“ og að „Sjúklingurinn nýtur alltaf vafans“. Njáll bætti við að þetta snérist um „að 

fá menn til þess að taka ákvörðun sem er verkefninu hvað farsælust eða hvað er best 

fyrir verkefnið og niðurstöður þess. Því markmiðið er alltaf að bjarga fólki eða 

verðmætum“. Orri sagði: „Það er einhver sem er að drukkna. Hann spyr ekki hvað þeir 

[viðbragðsaðilar] eru með mörg stig í sundi og varst þú búinn með þetta? Ert þú læknir? 

Það er bara, bjargaðu mér núna. Fólk er hrætt“ og bætti við: „Fólk vill bara láta bjarga 

sér, þeim er alveg sama“. Heiðar orðaði þetta vel: „Í örstuttu máli er það náttúrulega 

bara að leysa verkefnið sem að blasir við manni á staðnum, fljótt og vel með hagsmuni, 

hins slasaða eða týnda að leiðarljósi“. Ingi sagði:  

 



 

93 

 

Við eigum að vinna miklu meira saman. Hver er það, hvort sem 

það er leit eða eldstað eða hvað. Hver er þolandinn? Við erum 

að vinna fyrir hann sko. Við erum ekki að vinna fyrir einhvern 

annan, fyrir mín samtök eða mitt slökkvilið. Við erum að vinna 

fyrir þolandann sko. Og langflestir björgunaraðilar átta sig á 

því. 

 

Viðmælendur nefndu að þeir reyndari myndu handleiða þá óreyndari í gegnum 

vettvanga. „Við reynum svona að koma fólki mjúklega inn og það er það sem ég gerði. 

Ég byrjaði í þessum stöðum. Var með reyndari mönnum og tók inn það sem þeir voru 

búnir að læra sjálfir“ (Ingi). Orri sagði varðandi það: „Því að eftir nokkur ár þá hætti 

ég, þá vill ég bara að mín arfleið sé það að fólk lærði eitthvað“. Talað var um að þeir 

sem færu með stjórn yrðu að vera tilbúnir að leiða þá óreyndu til að þeir gætu öðlast 

reynslu. Eins og Einar sagði: „Þá svona læðum við að honum ertu búinn að spá í þetta. 

Ertu með þetta alveg á hreinu? Ertu búinn að hugsa kannski ef þú myndir skoða þetta?“. 

Og Heiðar bætti við varðandi þetta: „Er eitthvað sem er óljóst eða óskýrt í ferlinu í 

stjórnuninni sem hægt er að styðja við og þannig auðvitað er maður að sá einhverjum 

fræjum sem er með stuðning og hvatningu“. Ingi sagði: „Þegar ég var að byrja í kringum 

2010 í aðgerðastjórn og vettvangsstjórn þá þurfti maður að hlusta á aðra, hvað voru þeir 

búnir að læra og taka inn“. Svo nefndu viðmælendur að passa þyrfti líka upp á nýtt fólk 

á vettvangi. Orri sagði: „Ég vill að þú fáir reynslu og ég vil hafa þau með og ég býst 

við að vísu ef það er eitthvað ljótt verkefni hjá mér. Eitthvað hræðilegt. Þá segi ég 

stundum við fólk viltu sjá þetta?“. Einar sagði:  

 

Hann getur gert það með tvennum hætti. Hann getur gert það 

með því að hérna, að sem sagt að taka yfir sjálfur. Svo ef hann 

er ótrúlega flinkur og skynsamur. Þá sest hann bara eins og 

páfagaukur á öxlina á þeim sem er þarna og hvíslar hann bara í 

gegnum verkefnið og lætur hin framkvæma. Sem er geggjuð 

reynsla fyrir þann sem er þarna í, er þarna á svæðinu. Já, og ef 

þetta er hægt þá hérna þá er þetta mjög, mjög skynsamleg leið. 

Því að í raun og veru enginn, ef það er ekkert delay á þessu, 

stendur á bak við hann sko. Það er alveg gríðarlegur ávinningur 
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eftir verkefnið fyrir viðkomandi að hafa labbað í gegnum þetta 

stóra verkefni í hálfgerðri einkakennslu. En auðvitað stundum 

er þetta ekki hægt sko. 

 

Viðmælendur komu inn á að vettvangsstjórar yrðu að vega og meta hvernig gengi og 

jafnvel að stíga til hliðar og leyfa öðrum að taka stjórnina. Lúðvík sagði: 

 

Og svo um leið og þú kemur á vettvang þá finnur þú þann sem 

á að stýra aðgerðum á þeim tíma og situr í samband við hann 

og stundum er bara betra. Heyrðu það gengur bara vel hér, ég 

verð bara hérna til stuðnings, ef það þarf ekki að grípa inn í. Þú 

bara klárar þetta en ég verð hér. Það er svona eitthvað sem menn 

þurfa að hafa dálítið ofarlega á blaði. Því þá öðlast viðkomandi 

bara mjög góða og djúpa reynslu sem er honum dýrmæt. Í 

staðinn fyrir að taka alltaf yfir og eitthvað því um líkt og vera 

með einhvers konar takta í því að sýna slíka tilburði. Það er 

ekkert endilega jákvætt. Það er betra að vera styðjandi. 

 

Viðmælendur töluðu um mikilvægi þess að geta sett sig í spor annarra viðbragðsaðila 

og vera tilbúinn að veita aðstoð þó ekki hafi verið beðið um hana. Orri sagði: 

 

Á meðan varðstjórarnir fóru að tala saman um hvernig þeir ætli 

að gera þetta. Þá sá ég að gamla liðið mitt og þeir voru allir 

skítkaldir og norpandi að reyna að rúlla saman slöngum. Ég 

bara hey, strákar. Komið þið. Og við fórum allir og við byrjum 

bara að rúlla saman slöngum eða hvernig viljið þið að þetta sé 

gert. Svona og svona? Já, ok. Svo bara. Þarna koma óþreyttir 

menn beint í að hjálpa þeim. Og þetta var umtalað í langan tíma 

á eftir skilurðu. Þannig að það skiptir máli. Að reynsla okkar sé 

góð af hvert öðru. Þannig getum við leyst allskonar hluti.  

 

Ingi benti einnig á mikilvægi þess að allir tali hreint út: 
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Þar kemur aftur á móti að þá þarf ég að geta treyst 

einstaklingnum sem að ég er að senda inn. Ef að þeim líður ekki 

vel með að fara inn þá að þeir geti bara sagt nei. Ég er ekki 

tilbúinn í það. Að fara inn í þessar aðstæður vill miklu frekar að 

einstaklingur komi til mín og segi. Nei, ég er ekki klár í þetta. 

Heldur en hérna, að viðkomandi æði inn og er svo óöruggur og 

svo gerist eitthvað slys. 

 

Viðmælendur töluðu um að breytingar hefðu orðið á samfélaginu hin síðari ár og að nú 

væri upplýsingagjöf til almennings orðin meiri partur af kerfinu. Lúðvík sagði: „Svo er 

náttúrulega líka að muna þetta, hversu mikil samfélagsleg áhrif hefur þetta og hvernig 

verður umfjöllun um atburðinn. Hvernig verður hreinlega umfjöllun um atburðinn 

meðan hann á sér stað?“. „Og í mínum huga er verkefnið alltaf að bjarga mannslífum 

eða lífi númer eitt og svo björgum við umhverfinu og svo björgum við eignum númer 

þrjú. Umhverfið er orðið stærri partur heldur en eignir fólks“ (Orri). Gunnar sagði: 

 

Að það er þar að upplýsingagjöf er mjög mikilvæg. Vegna þess 

að það eru kílómeters langar bílaraðir sem að myndast við ytri 

lokanir. En það er einmitt að labba milli bíla og segja hvað sé í 

gangi. Um níutíu prósent af fólki hefur skilning á því. 

 

Viðmælendur hafa hér rætt um mikilvægi þess að vettvangsstjórar tryggi öryggi þeirra 

sem eru á vettvangi, bæði björgunaraðilum og svo þeim sem verið er að bjarga. Þeir 

reyndari verði að vera reiðubúnir að handleiða þá óreyndari til að auka öryggi þeirra og 

einnig til að þeir öðlist aukna reynslu. Þá var nefnt að viðbragðsaðilar væru fyrst og 

fremst að vinna fyrir þá sem verið er að bjarga, frekar en ákveðin samtök eða annað 

fólk. Að lokum voru nefndar breyttar áherslur samfélagsins sem kalli á að huga þurfi 

einnig að upplýsingagjöf utan við vettvanginn.  
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4.4.2 Og þá hafa náttúrulega komið upp þessir þættir. Hver gerir hvað?  

Viðmælendur nefndu að samkvæmt lögum og reglugerðum bæru viðbragðsaðilar 

ábyrgð á ákveðnum verkþáttum. Njáll sagði: 

 

Það sem er kannski flókið stundum er hvar skilin eru á milli 

embætta. Til dæmis, lögreglan fer með leit og yfirstjórn leitar 

og björgunar á landi og svo er og gæslan á sjó. Svo er bara 

spurningin alltaf hvar tekur landið við sjó, sko. Það hefur 

stundum verið þrætuepli í gegnum árin. En það er svona búið 

að clear-a það og þetta er bara unnið saman núna. Og það er 

sama með loftför. Landhelgisgæslan er með ábyrgð og 

yfirstjórn leitar og björgunar á loftförum sem hafa ekki fundist. 

Ef að loftfarið finnst á sjó þá heldur gæslan áfram að vera 

forræði. En aftur á móti ef loftfarið myndi finnast á landi þá 

tekur lögreglan við. Þannig að það er stundum flækjustigið í því 

hvenær á að flytja þarna yfir og þetta er bara eitt dæmi sem ég 

get bara nefnt í þessu samhengi. 

 

Viðmælendur nefndu að þegar viðbragðsaðilar færðust á milli til annarra 

viðbragðsaðila að þá breytist lagaleg ábyrgð þeirra einnig. Orri sagði: „En Landsbjörg 

er ekki með lækni. Þegar þú kemur, þá ertu ekki læknir. Þú ert björgunarsveitarmaður. 

Lagalega ber ég ábyrgð á sjúklingnum og læknirinn sem ég er í samskiptum við upp á 

Slysó“. Andri bendir á breytingar á stjórnun á vettvangi eftir því hver er á svæðinu: 

„…og þessi (björgunarsveitarmaður, innskot höfundar) var fyrstur að koma á vettvang 

og hann tekur þá vettvangsstjórnina en svo þegar það er kominn einhver frá lögreglu. 

Þá er hann orðinn vettvangsstjóri“. Lúðvík sagði:  

 

Þess vegna er það bakað inn í lögum að brunavarnir eru í raun 

og veru að slökkviliðsstjóri getur tekið ákvörðun um að rífa 

niður mannvirki óháð því hvort það sé kviknað í því eða ekki. 

Til þess að fyrirbyggja frekari útbreiðslu. Þannig að svona 

hlutir geta komið upp. Og þarna reyndi töluvert á það. Þarna 

ertu í raun og veru að taka þér völd sem að eru römmuð inn í 
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lögum og reglugerðum og nauðsynlegt hafa til þess að glíma 

við verkefnið.  

 

Viðmælendur töluðu um að SÁBF kerfið væri gott tól til að samræma vinnu 

viðbragðsaðila og jafnvel efla samvinnu. Andri sagði: „Já í rauninni setur bara í 

skipulag á aðgerðirnar, að þannig að þeir sem að eru að vinna saman, tali sama 

tungumál. Þannig að við getum öll verið að stefna í sömu átt“. Lárus talaði um „Það 

sem er náttúrlega alveg gífurlega mikilvægt er að það sé einhver strúktur, að það sé 

eitthvað kerfi sem þú ert að vinna í. Það er náttúrulega búið með SÁBF kerfið. Þannig 

að það kemur einhver ákveðin strúktur“. Ingi var á sama máli og sagði: „Þannig að eitt 

kerfi sem við erum að nota alls staðar á landinu og allir þekkja. Vita hvernig virkar, það 

skiptir öllu máli“. Daníel sagði einnig: „Þetta er náttúrulega bara skipulags tól. Og þú 

hefur skipulag á hlutverkum hvers og eins, að það séu ekki allir að gera það sama og 

enginn að gera, skilurðu“. Viðmælendur töluðu einnig um að mikilvægt væri að horfa 

á kerfið með gagnrýnum augum, Heiðar sagði: „Við megum aldrei festa okkur of mikið 

í SÁBF-inu“ og hann benti einnig á að „svo er það náttúrlega annað sem ekki má 

gleyma með þetta SÁBF. Er að við höfum kannski aðeins staðnað í að þróa það“. Andri 

sagði þetta um SÁBF kerfið: „Af því að það var alltaf að líka að stilla upp SÁBF líka 

fyrir vettvangsstjórnina. Sem að er í rauninni overkill sko. Þess vegna er þetta að verða 

meira svona F-ið í framkvæmdarpartinum“. Ingi sagði: „Svo er kannski tími kominn á 

að endurskoða þetta kerfi? Því það hafa komið inn frá því þetta var búið til í kringum 

2000. Nú er miklu meiri áhersla á fjölmiðla, fjármagn og svoleiðis“. Heiðar nefndi 

einnig þróun kerfisins: „Ég held að það sé samt mikilvægt í þessari vettvangsstjórnun 

að þróa hana kannski áfram eins og með SÁBF-ið“. Viðmælendur tóku nokkur dæmi 

um hvernig mætti þróa og bæta SÁBF kerfið. Voru fjölmiðlar og Viðlagasjóður tekið 

sem dæmi. Einar sagði: „Og svo að taka fjölmiðla partinn frá honum, 

vettvangsstjóranum. Þannig að hann þurfi ekki að vera með það í eyrunum eða á bakinu 

líka. Sem er náttúrulega stór þáttur í þessu öllu saman, á þessum tímum sko“. Jón benti 

á hversu hættulegt sé að blaðamenn taki tíma frá vettvangsstjóra í björgun: „Kannski er 

þetta einhver sem að er í lífshættu eða einhver sem er í aðgerðinni og þarf nauðsynlega 

að ná í mann. Svo er þetta bara endalaust einhverjir blaðamenn. Þannig að það væru 

mörg áreitin“. Einar talaði um annarskonar áreiti sem fylgdi Viðlagasjóði: „Það var 
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hreinsun og uppbygging og með Viðlagatryggingu á bakinu á mér hvað ég mátti eyðu 

og hvað ég mátti ekki eyða“. 

Viðmælendur töluðu einnig um hvort viðbragðsaðilar væru örugglega allir að 

setja sama skilning í hlutverk stjórnenda. Andri sagði: „Eins og í óveðri er það bara 

AST sem að er með stjórnina. Þá er það stjórnandi þar sem að er með heildarstjórnina. 

Og þú þarft ekki vettvangsstjóra af því að vettvangarnir eru svo margslungnir og víða“. 

Einar benti á að „það er oft þessi hérna, misskilningur og menn þurfa oft að leggja sig 

fram við að skilja hvað er aðgerðastjórn og hvað er vettvangsstjórn?... og stundum er 

bara að aðgerðastjórn og vettvangsstjórn verður að vera það sama“. Orri talar einnig 

um mismunandi skilning: „Þetta er svolítið vítt concept myndi ég segja, hvað 

vettvangsstjórn er. Lögreglan talar um vettvangsstjóra. Björgunarsveitir tala um 

vettvangsstjóra. Slökkviliðið talar um vettvangsstjóra. Erum við öll að tala um sama 

verkefnahlutann?“. Einar kom með dæmi um þennan misskilning: „Þar [eldgosið í 

Geldingadölum 2021, innskot höfundar] hafa menn mikið í fréttum verið að rugla, ég 

veit ekki hvort það eru fréttamennirnir eða þeir sem að standa að þessu sjálfir. Að þeir 

eru að rugla með aðgerðastjórn og vettvangsstjórn“.  

Margir viðmælendur töluðu því um að mögulega væri endurskoðunar þörf á 

SÁBF kerfinu sem og lagalegu hlið kerfisins. Viðmælendur nefndu að lagalega gæti 

kerfið verið flókið og að viðbragðsaðilar þyrftu að finna leiðir til að mætast á miðri leið. 

Njáll sagði: „En við erum bundnir af alþjóðalögum úti á sjó. Við getum ekki breytt því. 

Þannig að við verðum að láta þau mætast einhversstaðar á góðum stað“. Viðmælendur 

töluðu um að nýta sér reynslu annarra viðbragðsaðila og að samstarf milli 

viðbragðsaðila skipti máli. Lagaleg ábyrgð væri oft að flækja hver færi með stjórnun 

aðgerða. Orri sagði: „Á meðan lagaumhverfið og meðan kerfin eru sett upp svona 

vettvangs stjórnarkerfin. Þá verð ég að vinna undir því. Ef ég er ósáttur við það þá 

verðum við að breyta því“. Lúðvík sagði: 

 

Mér finnst það kerfi vera sko, mjög gott. Svo er það líka dálítið 

undir því komið hver er að stýra aðgerðastjórn og það er oft í 

mínum huga. Segjum að það sé leit og björgun inn á hálendi. 

Þá þætti mér bara eðlilegt að það væri björgunarsveitarmaður 

sem væri að stýra því. Þeir hafa meiri þekkingu og reynslu á 

þeim atburði og var nákvæmlega sama ef það væri 
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hryðjuverkaárás í gangi eða eitthvað því um líkt, þá klárlega á 

lögreglan að stýra aðgerðastjórninni. Þú veist svona hvernig 

ramminn er. Ef það er eldsvoði að þá væri ekkert vitlaust að það 

væri þá slökkviliðsmaður með reynslu sem væri að stýra 

aðgerðinni og svo náttúrulega að stýra og stjórna og allt það. 

Þetta er svona hugtök sem þarf að passa sig á. 

 

Heiðar talaði um breytingar í stjórnun á vettvangi:  

 

En stundum getur útkallið verið þannig að einhver annar er 

hæfari til stjórnunar af því að hann þekkir bara þá tegund útkalls 

eða hann getur þekkt svæðið betur eða eitthvað. En við erum 

mjög feimin við að svona færa stjórnunina á milli. 

 

Viðmælendur töluðu um að aukið samstarf hafi orðið meðal viðbragðsaðila eftir að 

Samhæfingarstöðin í Skógarhlíð var sett á laggirnar. Einar sagði: „Vegna þess að við 

tókum eiginlega öll okkar samskipti og í raun og veru löguðum til eða var eitthvað 

valdajafnvægi eða samskipta jafnvægi. Við löguðum það bara og stilltum af í leiðinni“. 

Lúðvík benti á að: „Það er í sjálfu sér ekkert gefið að allir viðbragðsaðilar nái að vera 

undir sama þaki. Það hefur hjálpað mikið og hefur í raun bætt þessa viðbragðsmenningu 

og aðgerðir hér á landi“. Einar sagði: 

 

Að þetta er engin, sko þetta er ekki aðgerðastjórn slökkviliðsins 

eða lögreglunnar, heldur allra viðbragðsaðila. Það eru allir jafn 

velkomnir þarna inni. Það er engin. Það er engin þannig lagað. 

Jú, jú lögregla er kannski með stjórn þarna. En það hafa allir 

sína rödd og allar raddir eru jafn mikilvægar. 

 

Viðmælendur töluðu einnig um að huga þyrfti að því að flækjustigið gæti hafa aukist 

þar sem fleiri væru farnir að sjá um áætlanir og skipulag. Heiðar tók dæmi um slíkt: 

„Að þá [eldgosið Geldingadölum 2021, innskot höfundar] sko var aðgerðastjórn í 

almannavörnum aðgerðastjórn í Reykjavík, það var aðgerðastjórn á Suðurnesjum og 

það var aðgerðastjórn á Suðurlandi“ og hann bætti við að „stundum hreinlega ættum 
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við bara að plana minna. Það má skipuleggja ákveðna þætti sem tengjast innviðum og 

allt svoleiðis. En við erum stundum að stjórna of mikið“. Viðmælendur nefndu að 

mikilvægt sé að baklandið tali saman og áætli að slíkt taki tíma. Ingi bendir á að „Þetta 

var ekki bara hrist fram úr erminni á föstudagskvöldinu. Við byrjuðum á fimmtudegi 

að skipuleggja þetta. Hvernig ætlum við að gera þetta?“. Heiðar sagði: „Menn eru 

ekkert að sinka sig saman“. Talað var um að margir geti verið að skipuleggja sama 

hlutinn og því mikilvægt að þeir sem sjá um áætlanir hugsi heildræna nálgun fyrir allt 

landið en ekki bara sitt svæði. En Jón sagði: „Svo er alltaf verið að hringla eitthvað í 

þessu“. Sameiginlegt skipulag og áætlunargerð eru því mjög mikilvæg fyrir 

viðbragðsaðila. Nefndi Njáll af eigin reynslu. „Það er alveg sama hvað þetta kerfi heitir 

það er bara að það sé eitthvað skipulag á vinnunni. Það séu ekki allir að grauta í öllu“ 

og hann benti einnig á að „Samt fóru eiginlega allir að gera þetta en samt var enginn að 

gera þetta. Því það deildu þessu enginn frá sér, sko“. Heiðar sagði: 

 

Ég held að það væri svona heilla skref eða að þróunin gæti farið 

svolítið í átt að þjappa svolítið stjórnunarhlutanum svolítið 

saman. Segja bara að það eru ákveðin hlutverk sem að þarf að 

sinna og þeim er bara sinnt af skrifstofu slökkviliðsins, 

skrifstofu Landsbjargar, skrifstofu Almannavarna og svo 

framvegis. Svo koma stjórnendur inn og taka kannski kúfinn 

áður en eitthvað gerist, þegar eitthvað gerist og eftir að eitthvað 

gerist. Ég held og vona við eigum eftir að sjá þróun í þá átt. 

 

Viðmælendur töluðu um að sameining á stjórnenda hlutanum yrði einnig að vera skýr 

þannig að allir viti að hverju skal ganga. Andri sagði: „En náttúrulega með því að 

byggja upp þessar aðgerðastjórnir víða heima í héraði að þá hefur þörfin á þessu aukist. 

Þannig að fólk átti sig betur á hvert þeirra hlutverk er á hverjum stað fyrir sig“. Jón 

sagði: 

Svo er búið að breyta þessum lögregluumdæmum. Búið að 

sameina í rauninni frá því sem við vorum að æfa þannig nú er 

og aðgerðastjórn á Selfossi, og maður veit eiginlega ekki alveg 

hvernig batteríið er að virka eða á að virka. 
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Talað var um að einn partur af kerfunum væri mannlegi þátturinn og sagði Njáll: 

 

„Ég held að mannlegi þátturinn sé bara það sem að þvælist mest 

fyrir sko. Að fá menn til að vinna saman og mætast á miðri leið. 

Menn séu ekki bara fastir í sínu kerfi, þetta er bara mitt kerfi og 

þitt kerfi“. 

 

Magnús hafði þetta að segja um samstarf og lagalega ábyrgð. 

 

Af hverju þetta var ekki nógu skýrt þarna og þessi átti nú, ég 

hélt að hann ætlaði að gera þetta en. Svo bara einhver annar sem 

að ég hélt að ætlaði að gera það og svo endar þetta jafnvel bara 

upp í dómssölum. Vegna þess að það var einhver misskilningur 

og vinnan ekki unninn nógu vel og það voru handtök í þessu og 

handtök í hinu. 

 

Orri benti á varðandi lagalega ábyrgð og breytingar á kerfinu: 

 

…en fólk verður að átta sig á að ef það ætlar að vinna í þessum 

bransa, hvert lagalega umhverfi er og hver svigrúmið er og ef 

að þú ert ósátt við það. Þá þarf að breyta því. Bara breyta því í 

lögunum. Þannig að björgunarsveitir hafi stærri köku hér eða 

skilurðu. Eða meiri ábyrgð. Eða lögreglan þarf að hafa meiri 

ábyrgð eða gefa frá sér meiri ábyrgð 

 

Viðmælendur bentu líka á að mögulega þyrfti að einfalda kerfið og kannski þurfi að 

endurskoða heiti fyrir stjórnendur í aðgerðum. Njáll sagði: „Mér leiðist þetta pínu, þetta 

stjórnunarhugtak. Af því að í alþjóðafræðum í dag þá er meira talað um það svona, 

coordination“. Njáll talaði einnig um að mögulega þurfi að breyta nafngiftinni á 

stjórnendum: 

 

Já, lengi vel hét þetta on scene commander í alþjóðlegum 

reglum. En nú heitir þetta on scene coordinator. Það er töluverð 
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önnur meining eða merking í þessum orðum. Eins og við vitum 

í dag það er ekki nóg að gefa fyrirmæli um allt og allt. Maður 

þarf að fá fólk til að vinna og til að nýta sitt frumkvæði og 

samhæfa miklu frekar. Gleymast kannski bara að spyrja hann 

hvað honum fyndist… Og þarna er mjög mikilvægt að allir 

viðbragðsaðilar vinni mjög vel saman og þá er mikilvægt að 

koma með þetta element þetta samhæfingar element en ekki 

stjórnunar element. Þannig að menn setjist bara saman og finni 

rökrétta besta ákvörðun til að leysa málið. 

 

Daníel talaði á sömu nótum og sagði að vel mætti minnka stjórnunarhugtakið á 

vettvangi: 

 

Ef við fækkum einingum sem heita stjórnir. Stjórn og stjórn og 

stjórn. Við eigum bara að hafa tvær stjórnir. Eiga að vera 

aðgerðastjórn og vettvangsstjórn, annað á ekki að heita stjórn. 

Þetta er oft rosalega mikið að þvælast inn í kerfinu.  

4.4.3 Svo getur þú notað þau í þau verkefni sem þau eru þjálfuð í  

Viðmælendur töluðu um að búa til eins sterkan hóp og hægt væri miðað við þann 

efnivið sem væri til staðar. „Hafa nægan mannafla og réttan mannafla eins og þeir sem 

kunna að klifra eða kafa eða hefur tök á aðstæðum. Þeir sem ekki gátu farið inn í gljúfrið 

þeir voru látnir leita annars staðar þar sem var hættu minna“ (Jón). Talað var um að 

skipa þyrfti í hlutverk miðað við þá reynslu og menntun sem að viðkomandi aðili hefði. 

Orri sagði: „Þú setur ekki lögreglumann til að slökkva eld og setur ekki 

slökkviliðsmanna í að handtaka fólk“. Vettvangsstjórar yrðu því að nýta það sem er til 

staðar til að mynda sterkt teymi. SÁBF kerfið væri gott tól til að nýta þekkingu og 

reynslu annarra. Njáll sagði: 

 

Þá ertu búinn að brjóta svolítið upp þetta Gæslan, lögreglan, 

Isavia, björgunarsveitir eða eitthvað svoleiðis. Heldur bara býrð 

til teymi úr ólíkum einstaklingum og sem að getur oft skapað 

bestu niðurstöðuna. Ef þú myndir bara vera með kerfi þar sem 
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þú ert með hóp sem myndi bara vera lögregla eða gæslumenn. 

Þá fengir þú mjög einsleita niðurstöðu. Ef þú tekur hóp sem að 

er samsettur úr mismunandi einstaklingum, þá færðu 

fjölbreyttari niðurstöðu og örugglega betri hugmynd in the end. 

 

Viðmælendur töluðu um að efla þekkingu á SÁBF kerfinu þannig að allir 

myndu tala sama tungumál. Einar sagði: „Þetta SÁBF kerfi var svolítið björgunarsveita 

kerfi fyrir kannski um tuttugu árum síðan. Það var ekki fyrr en þá að við byrjuðum í 

lögreglunni að ýta þessu inn hjá okkur og þá fór þetta allt í einu að virka“. Andra fannst 

vanta almennan skilning á kerfinu: „Það vantar að aðgerðastjórnendurnir og 

björgunarmenn sé að tala sama tungumál þarna. Af því að það er svo oft verið að kenna 

aðgerðastjórnendum þetta en ekki hinum almenna björgunarmanni“. Og Orri talaði um 

misskilning á kerfinu: „Þannig að ég skil alveg að þetta rugli svolítið concept-ið hjá 

fólki. Og af hverju? Af því að við notum ekki þessi hugtök á hverjum einasta degi. Við 

notum þau bara á tyllidögum þegar stóra flugslysið verður í bæjarfélaginu“. Andri talaði 

um að skilja þarfir hvors annars. „Að fá hvað það er sem að þú sem undanfari þarft að 

vita og hvað er það sem ég sem aðgerðastjórnandi þarf að vita og upplýsa hvort annað 

um það. Þannig að við skiljum betur“. Orri sagði: 

 

Efniviður til þess að hnoða saman og reyna að ýta á og reyna 

að framkalla sem sagt breytingar á kerfinu og skilning á milli 

viðbragðsaðila. Þú veist. Skilning, þekkingu og reynslu og 

hvert hlutverk hvers og eins er. Og það sé respect á því. Ég get 

ekki framkvæmt allt sem að skátarnir eru að gera. 

 

Talað var um að myndi skyldi hópa „Svona út frá þekkingu og reynslu manna. Frekar 

en út frá hvaða embætti eða frá hvaða félagasamtökum viðkomandi kemur. Nota frekar 

reynsluna og þekkinguna“ (Lúðvík). Talað var um að traust milli viðbragðsaðila gæti 

skilað betri niðurstöðu. Ingi sagði: „Treystið björgunarsveitunum. Takið þá með strax 

í skipulaginu. Takið þá með. Því þeir hafa annan vinkil á hlutina sem á eftir að gera 

góða útkomu“. Og Orri talaði um samvinnuna: „Þannig að ég læri að vinna með þér. 

Þú lærir að vinna með mér“. Njáll sagði: 
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Líka að leyfa fólki að þetta sé að koma með sínar hugmyndir 

og maður finnur það sérstaklega niðri í Samhæfingarstöð. Það 

er svo mikil þekking þar. Það er björgunarsveitarfólk, það er 

lögregla eða Rauði krossinn og fólk frá ISAVIA, bara 

neyðarlínunni og þetta er svo mikil þekking og það er svo 

mikilvægt að gefa fólki tækifæri á að koma með þetta, þessi 

element inn. Og vinna sína vinnu í friði. Þetta verður aldrei og 

þetta verður alltaf teamwork. Það þarf að hlusta á fólkið. 

 

Ingi talaði um að gott væri „Að það að menn þekki hvern annan. Andlitin, skiptir 

ofboðslega miklu máli líka“. „…Og það þarf ekki að vera að brjóta slíkt niður þegar á 

hólminn er komið“ (Lúðvík). „Þarna tikkar inn reynslan og þekkingin á mannskapnum. 

Hann treysti mér og ég treysti honum“ (Ingi). Jón talaði um að þekkja færni hinna: 

„Maður þekkir náttúrlega fólk að einhverju leyti. Við vitum alveg hverjir eru spotta 

karlarnir og hverjir eru göngu garparnir“. Og Ingi segir frá sinni upplifun af því að aðrir 

tekki mann á vettvangi: „Ég labba bara þar inn og ég fæ að standa bara þarna inni og 

vera bara partur af aðgerðinni þar. Það er af því að þeir þekkja mig og vita hver ég er. 

Þannig að það er ekkert vandamál“. „Þess vegna er svo mikilvægt að menn séu vanir 

að vinna saman (Lúðvík). Heiðar sagði: 

 

Þannig að ég áður en við byrjuðum að vinna með þetta og áður 

það var byrjað að kenna lögreglu og öðrum að þá var þetta 

pínulítið ströggl sko. Það var svona minna traust og minna 

samstarf og vantraustið ekkert komið til af vondu heldur var 

vanþekking á hvor öðrum og einstaklingunum og svo 

framvegis. 

 

Orri talað um að gott væri að blanda saman hópum til að fólk gæti lært hvert 

af öðru og deilt sinni reynslu. 

 

Vertu með þriggja manna crew. Vertu með einn reyndan 

sjúkraflutningamann eða medic og björgunarsveitarmann og 

lögreglu. Hafðu þannig að þau geta talað saman í dauða 
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tímanum og miðla af þekkingu og reynslu… Að geta deilt og 

ég veit að allir hafa gaman af því að segja svona war stories. 

Þannig að fólk getur lært af því. 

 

Af reynslu viðmælenda var nefnt að gott væri að senda stjórnendur með þegar 

búin væru til teymi. Því að gott væri að „…það sé einhver sem að talar saman lingo“ 

(Andri). Heiðar sagði: 

 

Þá auðvitað sendur þú líka sérhæfðar bjargir en þú sendir alltaf 

stjórnanda. Það er bara með fyrstu þyrlu fer stjórnandi. 

Lögreglumaðurinn slökkviliðsmaður, björgunarsveitarmaður 

það fer bara eftir eðli útkalls og lögsögu og annað. En það er 

alltaf sendur stjórnandi. Vegna þess að hvað viltu fá? Þú villt fá 

stjórnun á staðnum en þú vilt líka fá upplýsingar frá staðnum á 

svona stjórnenda tungumáli. Sem að horfir fram í tímann og 

sem veit bara, svona er þetta núna og heyrðu ok. 

 

Viðmælendur töluðu einnig um að vettvangsstjórar yrðu að gera sér grein fyrir 

eðli viðbragðsaðila. Mismunandi væri hvernig stjórnun væri háttað milli 

viðbragðsaðilum og hvernig stjórnskipulag þeirra væri. Lúðvík sagði: 

 

Þá náttúrulega búum við það dálítið við það í svona liði eins og 

okkar að þá er bara hæðstráðandans sem ræður. Hann er 

náttúrulega alltaf með ábyrgðina og ef viðkomandi er með 

einhverja óánægju þá verður hann bara að kyngja því og halda 

áfram. Því þú getur ekki farið í einhverjar massífar 

samningaviðræður og sáttaferli á vettvangi. 

 

Einar lýsti einnig hvernig stjórnun væri á launuðum og ólaunuðum 

viðbragðsaðilum:  

 

Og það er alveg ljóst að þú talar ekkert alveg eins til 

lögreglumanna og til dæmis björgunarsveitarmanna. Þarna ertu 
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að tala annars vegar um menn sem að eru, ef þú ert 

vettvangsstjóri, bara undir þinni stjórn bara samkvæmt skipuriti 

og hins vegar erum við að fá sjálfboðaliða sem að. Jú, jú undir 

þinni stjórna en þetta eru ólaunaðir sjálfboðaliðar með alveg 

gífurlega þekkingu og áhuga sko. En maður þarf að passa. Þú 

veist alveg hvað ég er að meina sko. Þeir eru náttúrlega margir 

hverjir ekkert vanir, þessu. 

 

Viðmælendur voru sammála um að vettvangsstjórar þyrftu að búa til fjölbreyttan hóp 

til að leysa verkefni. Þjálfun ólíkra viðbragðsaðila skipti máli þannig að allir myndu 

tala sama tungumál og hafi skilning á hlutverki hvers viðbragðsaðila. Orri benti á að 

„Það er gott fyrir framherjann að taka aðeins markið á æfingu, það er gott fyrir 

miðjumanninn, að spila eitthvað einhvern framherja eða vörn“. Þannig að þú skiljir og 

hafi meiri leikskilning á öllum þættinum. Andri sagði að SÁBF kerfið hjálpi til við „Að 

í rauninni að við erum að tala sama tungumál og vinna eftir sama stjórn kerfi. Þannig 

að við erum alltaf að tala um epli og epli en ekki epli og appelsínu“. „Ég og 

slökkviliðsmaðurinn þekktumst vel. Ég hafði aldrei séð lögguna áður. En þá eru menn 

strax að vinna eftir sömu aðferðarfræði“ (Heiðar). Orri sagði: 

 

Ég held að á þessu litla landi sem við erum með þá skiptir 

ógeðslega miklu máli að það sé mutual respect á milli. Þú færð 

ekkert annað bakland heldur en þetta. Þú færð ekkert annað 

heldur þetta slökkvilið. Þú færð ekkert annað heldur en þessa 

lögreglu. Þú færð ekkert annað en þessar björgunarsveitir. 

Þannig að respect á milli manna og milli starfshópa og fá 

skilning á því hvert hlutverk hvers og eins er innan 

sveitarfélagsins. Að því að sumir vinna fyrir ríkið, aðrir vinna 

fyrir sveitarfélög. 
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5 Umræður 

Í kaflanum verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær skoðaðar með tilliti 

til stöðu þekkingar á sviðinu og hugmyndafræðilegs ramma rannsóknarinnar. Í 

kaflanum er leitast við að svara rannsóknarspurningunum tveimur: Hver er reynsla 

vettvangsstjóra og áherslur þeirra í stjórnun á vettvangi í aðgerðum? og Endurspegla 

þær áherslur hugmyndafræði þjónandi forystu? Í fyrsta hluta kaflans verður leitað svara 

við fyrstu rannsóknarspurningunni og helstu niðurstöður rannsóknarinnar ræddar 

miðað við fyrri rannsóknir og lykilhugtök sem tengjast efni rannsóknarinnar. Þá verður 

leitast við að svara seinni rannsóknarspurningunni og fjallað um hvort og hvernig 

áherslur vettvangsstjóranna endurspegla hugmyndafræði þjónandi forystu. Síðan 

verður fjallað um styrkleika og veikleika rannsóknarinnar og fjallað um fræðilegt 

framlag rannsóknarinnar og hagnýtt gildi hennar. Að lokum eru settar fram tillögur að 

áframhaldandi rannsóknum um efnið og tillögur sem byggja á niðurstöðunum.  

Meginniðurstöður þessarar rannsóknar koma fram í meginþemunum þremur. Í 

fyrsta lagi í þemanu: „Settu hendurnar í vasann og fáðu yfirsýnina“ sem vísar til orða 

viðmælenda um reynslu þeirra af stjórnun á vettvangi og mikilvægi þess að missa ekki 

yfirsýnina við stjórnun á vettvangi aðgerða. Með yfirsýn er átt við getuna til að stíga til 

baka og átta sig á umfangi vettvangsins og fjölda verkefna sem þarf að leysa. Annað 

meginþemað er „Og gera eitthvað af hlutum sem að reynslan og innsæið segir þér að 

væri gott að gera“ og fjallar um þá reynslu sem vettvangsstjórnendur þurfa að búa yfir 

til að geta stjórnað aðgerðum. Með reynslunni verða vettvangsstjórnendur öruggari í 

ákvörðunartöku og leyfa síður streitunni að hafa áhrif á verk sín á vettvangi. Þriðja og 

síðasta meginþemað er „Þetta er náttúrulega bara samvinna“ og fjallar um hvernig 

huga þurfi að samvinnu milli ólíkra viðbragðsaðila. Þar kemur til dæmis fram að 

viðbragðsaðilar sem þekkjast fyrir vinni betur saman á vettvangi aðgerða og stjórnun 

aðgerða gangi betur þegar vettvangsstjórnendur þekkja til hvers annars. Niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa ákveðnar vísbendingar um hvernig stjórnun á vettvangi er háttað 

og eins hvað mætti bæta til að gera enn betur miðað við reynslu og innsýn viðmælenda 

en ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum um alla viðbragðsaðila. Nú verður fjallað 

nánar um hvert af meginþemunum þremur í niðurstöðum rannsóknarinnar.  
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5.1 Settu hendurnar í vasann og fáðu yfirsýnina 

Í fyrsta meginþema rannsóknarinnar: „Settu hendurnar í vasann og fáðu yfirsýnina“ um 

reynslu af stjórnun á vettvangi kemur fram að aðgerðir og vettvangar geta komið í öllum 

stærðum og gerðum, störf vettvangsstjóra geta verið ófyrirsjáanleg og að þeir skipi í 

stöður á vettvangi, hlusti á hvað sé að gerast og eru viðbúnir að stíga inn og öðlast 

þannig yfirsýn á vettvanginn en jafnframt að þeir eiga á hættu að dragast inn í hringiðu 

vettvangsins og einbeita sér að einum hluta vettvangsins og þurfi þeir því að staldra við, 

setja hendur í vasann og stíga til baka til að halda yfirsýninni. Þannig halda þeir sér 

fyrir utan vettvanginn en samt ekki of langt frá svo þeir geti stigið inn ef þörf er á. Þessi 

reynsla viðmælenda er í takt við hugmynd Heifetz og Linsky (2002) um mikilvægi þess 

að stjórnendur hafi yfirsýn yfir verkefni og aðstæður og um leið átti sig á jafnvæginu á 

milli þess að vera á því sem þeir kalla dansgólfið og uppi á svölunum, þ.e. að hafa í 

senn yfirsýn og að vera nálægt aðstæðum og fólkinu sjálfu. Viðmælendur nefndu að til 

að vettvangsstjórnendur öðlist yfirsýn verði þeir að átta sig á því hvaða bjargir eru 

komnar, hvaða bjargir er þörf á að fá, hvernig nýta skuli þær sem best við stjórnun á 

vettvangi og skipa verkþáttastjóra, gefa þeim skýr markmið og draga sig svo til baka. 

Ef horft er til orða Northouse (2018) um hlutverk stjórnenda og leiðtoga sést samsvörun 

við lýsingar hans þar sem vettvangsstjóri fer á milli þess að vera leiðtogi sem hefur 

áhrif á hóp einstaklinga til að ná sameiginlegu markmiði og stjórnandi sem leitast við 

að nýta auðlindir skipulagsheilda sem best til að búa til verðmæti (Northouse, 2018). 

Viðmælendur nefndu mikilvægi þess að gefa skýr fyrirmæli og stíga svo til baka og 

þarna má sjá tengingu við niðurstöður fyrri rannsókna um miðstýringu í aðgerðum, að 

of mikil miðstýring geti átt sér stað í aðgerðum (Kapucu og van Wart, 2008; Waughn 

Jr. og Streib, 2006) og að betra sé að nýta sér stjórnendur sem eru næst vettvangi 

(Kendra og Wachtendorf, 2003; Kapucu og Van Wart, 2008; Zhou o.fl., 2011; Waughn 

Jr. og Streib, 2006).  

Í niðurstöðunum kom fram að þörf væri á því að vettvangsstjórnendur hefðu 

meiri þekkingu á stjórnun á vettvangi heldur en tæknilegum þáttum sem til þyrfti á 

vettvangi. Samræmist það kenningu Katz (1974) um gildi persónulegrar færni leiðtoga 

og að vettvangsstjórnendur hefðu mesta þörf á færni sem snýr að mannlegri nálgun og 

hugviti og er í takt við erlendar rannsóknir sem sýna að þjálfun æðstu leiðtoga í 

aðgerðum þarf að snúa að mannlegum þáttum ekki síður en tæknilegum (Waughn Jr. 
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og Streib, 2006; Useem o.fl., 2005; Devitt og Borodzicz, 2008). Viðmælendur töluðu 

um að oft standi þeir frammi fyrir erfiðum ákvörðunum, að mikilvægt sé að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir, vera tilbúnir að breyta þeim ákvörðunum ef nýjar upplýsingar 

koma og að hafa ekki ofurtrú á sínum eigin hugmyndum því vettvangsstjórar geti ekki 

verið sérfræðingar í öllu og mikilvægt sé að geta hlustað á aðra. Samræmist þetta 

hugmyndum Russo og Schoemaker (1989) sem fjölluðu um tíu ákvörðunargildrur sem 

fólk lendir í við ákvarðanir á vettvangi aðgerða og hugmyndir Endsley (1995) um að 

nota röng hugarmódel. Þá eru niðurstöðurnar í takt við erlendar rannsóknir sem sýna að 

stjórnendur á vettvangi þurfa að takast á við erfiðar ákvarðanir (Rake og Njå, 2009; 

Kapucu og Van Wart, 2008) og mikilvægt sé að þjálfa upp stjórnendur til að takast á 

við þær (Devitt og Borodzicz, 2008; Useem o.fl., 2005; Kanki o.fl., 2010). 

Niðurstöðurnar sýna að vettvangsstjórnendur nýti sér verkþáttaskipulag SÁBF 

um stjórnun og skipulag aðgerða sem snýr að stjórnun og skipulagi aðgerða 

(Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild, 2010) og það gagnast að mati viðmælenda 

mjög vel til að átta sig á umfangi vettvangs og hvernig huga þurfi að stjórnun miðað 

við umfangið. Fram kemur að til að kerfið virki sem best þarf að huga að þjálfun 

viðbragðsaðila sem koma á vettvang og að allir þekki SÁBF kerfið. Hér má sjá 

samsvörun við niðurstöður erlendra rannsókna sem hafa sýnt að stjórnun á vettvangi í 

aðgerð verði hvað skilvirkust þegar allir hafa sameiginlegan skilning á því hvernig 

kerfin virka, hvernig aðrir viðbragðsaðilar starfa og að ekki er nægjanlegt að þekkja 

aðeins á sitt eigið kerfi (Kapucu og Van Wart, 2008; Waughn Jr. og Streib, 2006; 

Ödlund, 2010; Jensen og Waugh Jr, 2014; Jensen og Thompson, 2016).  

Fram kemur í niðurstöðunum að til að stjórnun á vettvangi gangi sem best þurfi 

að huga að upplýsingagjöf. Mikilvægt sé að koma upplýsingum áfram og vera viss um 

að allir hafi skilið þær upplýsingar. Viðmælendur nefndu að stöðufundir séu mjög 

öflugt tól til að upplýsa alla á vettvangi um hvað sé að gerast og forðast allan 

misskilning. Þetta er í takt við niðurstöður erlendra rannsókna sem sýna að góð 

upplýsingagjöf til annarra viðbragðsaðila sé einn stærsti lykillinn að farsælli lausn 

aðgerða (Leonard o.fl., 2004; Rimstad o.fl., 2014; Kendra og Wachtendorf, 2003).  

Þá kom fram að viðmælendur beittu ólíkum stjórnunarstílum eftir því hvernig 

aðstæður eru á vettvangi. Hér má sjá tengsl við þær áherslur sem Northouse (2018) lýsir 

um að aðstæður geti krafist mismunandi stjórnunarstíla og einnig tengsl við það sem 

fram hefur komið að viðbragðsaðilar geti talað ólíkt tungumál (Leonard o.fl., 2004) og 
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því er mikilvægt að allir skilji upplýsingar (Salas o.fl., 1997) og að upplýsingar bjagist 

ekki á leiðinni (Al-Fedaghi, 2012). Þá má hér sjá tengsl niðurstaðna rannsóknarinnar 

við hugmyndafræði um stjórnun áhafnarsamvinnu þar sem áhersla er á að leiðtoginn 

þurfi að öðlast yfirsýn, huga að samskiptum, nýta allar mögulegar bjargir og huga að 

þjálfun stjórnenda (Butler o.fl., 2020; Salas o.fl., 2006 -a; Kanki o.fl., 2010). 

5.2 Og gera eitthvað af hlutum sem að reynslan og innsæið segir 

þér að væri gott að gera  

Í öðru meginþema rannsóknarinnar kemur fram sú reynsla sem vettvangsstjórar þurfa 

að mati viðmælenda að búa yfir til að geta stjórnað aðgerðum og að það taki tíma að 

þjálfa með sér reynslu, bæði við björgunarstörf og stjórnun á vettvangi. Reynslumeiri 

einstaklingar eiga auðveldara með að átta sig á hvað er að gerast, af hverju það er að 

gerast og hvað mun gerast næst. Að átta sig á umfangi vettvangs getur reynst erfitt og 

mikið getur gengið á. Vettvangsstjórar þurfa því að átta sig á og greina aðalatriðin frá 

aukaatriðunum en það má auðveldlega tengja við niðurstöður Hoffman o.fl. (2009) sem 

sýna að reynslumeiri einstaklingar eigi auðveldara með að greina aðalatriðin frá 

aukatriðum og að þeir eigi almennt auðveldara með að horfa vítt yfir vettvanginn og 

taka ákvarðanir (Hoffman o.fl., 2009; Kapucu og Van Wart, 2008). Niðurstöður sýna 

að það tekur vettvangsstjóra tíma að þjálfa upp slíka reynslu og ekki ætti að setja 

einstaklinga í stjórnunarstöðu aðgerða fyrr en þeir hafi hlotið viðeigandi þjálfun og 

reynslu úti á vettvangi. Þessar niðurstöður endurspegla niðurstöður rannsókna erlendis 

sem sýna að einstaklingar þurfi að öðlast ákveðna reynslu af vettvangi áður en þeir færa 

sig yfir í stjórnun á vettvangi (Devitt og Borodzicz, 2008; Useem o.fl., 2005; Rake og 

Njå, 2009).  

Niðurstöðurnar sýna að mikilvægt er fyrir vettvangsstjórnendur að nýta 

skapandi nálgun og hugvit til að nýta þær bjargir sem eru í boði og einnig þær bjargir 

sem eru nálægar. Hér má sjá samsvörun við niðurstöður erlendra rannsókna sem hafa 

sýnt að ein stór ástæða fyrir því að aðgerðir gangi illa sé skortur stjórnanda á skapandi 

nálgun, stjórnendur verði að hugsa vítt, nýta þær bjargir sem séu í umhverfinu eða sé 

mögulegt að nálgast og að nota skapandi nálgun svo ekki verði til frekari vandamál 

(Kapucu og Van Wart,2008; Jensen og Waugh Jr, 2014; Jensen og Thompson, 2016; 

Waughn Jr. og Streib; 2006; Kendra og Wachtendorf, 2003; Rimstad o.fl., 2014).  
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Þá sýna niðurstöður að viðmælendur telja rýnifundi góða leið til að læra af 

aðgerðum og auka við þekkingu viðbragðsaðila sem er í samræmi við erlendar 

rannsóknir sem sýna að stöðugt þurfi að endurmeta og rýna í aðgerðir (Berlin og 

Carlström, 2011; den Heuvel o.fl., 2014). Þá kom fram að reynsla við stjórnun á 

vettvangi skipti miklu máli og að vettvangsstjórnendur fari í gegnum ákveðið ferli til 

að átta sig aðstæðum vettvangsins sem yrði auðveldara með reynslunni. Er þetta í 

samræmi við hugmyndafræði um ástandsvitund og þriggja þátta líkan Endsley um 

ástandsvitund en módelið gengur út á það að spyrja sig ákveðinna spurninga (hvað er 

að gerast, af hverju er það að gerast og hvað mun gerast næst?) til að meta ástandið en 

með reynslunni verður auðveldara að svara spurningunum og taka betri ákvarðanir. 

Þetta er í samræmi við erlendar rannsóknir um að þeim mun reynslumeiri sem 

viðkomandi er þeim mun betur meti hann aðstæður (Seppänen o.fl., 2013; Jensen og 

Waugh Jr, 2014; Leonard o.fl.,2004). Viðmælendur nefndu að varast skyldi að stjórnun 

á vettvangi yrði alltaf eins en það er í takt við niðurstöður rannsóknar Jensen og 

Thompson (2016) um að hver vettvangur sé ólíkur og mismunandi áherslur og bjargir 

þurfi í hvert skipti. Þá kemur fram í niðurstöðum Eklund o.fl. (2021) og Ödlund (2010) 

að stjórnendur verði að huga að því að efla ástandsvitund teymisins og gefa góðar 

upplýsingar til að viðhalda sameiginlegri ástandsvitund sem er næmni einstaklinga á 

aðstæður.  

5.3 Þetta er náttúrulega bara samvinna  

Þriðja meginþema rannsóknarinnar er „Þetta er náttúrulega bara samvinna“ og fjallar 

um samvinnu allra viðbragðsaðila á vettvangi. Reynsla vettvangsstjóra af stjórnun á 

vettvangi í aðgerðum er sú að huga þurfi enn betur að þjálfun og samvinnu allra 

viðbragðsaðila. Hver og einn viðbragðsaðili gegnir ákveðnu hlutverki og gott er að allir 

kynni sér þau hlutverk og fram kemur að þegar viðbragðsaðilar þekkjast og viti hlutverk 

hvors annars gangi björgunarstarf betur. Þessar niðurstöður komu einnig fram í erlendri 

rannsókn sem sýndi að samhæfing og samstarf þvert á viðbragðsaðila sé ein farsælasta 

leiðin til að aðgerðir gangi vel fyrir sig og mikilvægt sé að stjórnendur þekkist innbyrðis 

(Rimstad o.fl., 2014; Jensen og Waugh Jr, 2014; Sjöberg o.fl., 2011). Niðurstöður sýna 

að mikilvægt er að leita leiða til að öðlast skilning á störfum hvers annars og að 

samvinna ólíkra viðbragðsaðila geti eflt færni allra aðila við björgunaraðgerðir. Hér má 

sjá samsvörun við erlendar rannsóknir að viðbragðsaðilar kjósi helst að sinna sínum 



 

112 

 

verkþætti og forðast að taka að sér verkefni sem eru utan þess (Berlin og Carlström, 

2008; Berlin og Carlström, 2011) og að samstarf megi auka með upplýsingagjöf og 

sameiginlegri hugtakanotkun og ástandsvitund (Ödlund, 2010; Eklund o.fl., 2021). 

Niðurstöður sýna mikilvægi þess að viðhalda yfirsýn, tryggja samvinnu, að 

viðbragðsaðilar þekki hlutverk annarra viðbragðsaðila, að geta skipt milli 

stjórnunarstíla eftir aðstæðum og að geta farið á milli þess að hlusta og gefa beinar 

skipanir. Samræmast þessar niðurstöður niðurstöðum úr rannsókn Kapucu og Van Wart 

(2008) en þar kom fram að stjórnendur neyðaraðgerða þurfi að búa yfir fjórum 

meginfærniþáttum sem eru: Samvinna, kunnátta að vinna innan sinnar skipulags-

einingar, geta til að beita ólíkum stjórnunarstílum og yfirsýn. Þá eru niðurstöðurnar hér 

einnig í takt við niðurstöður Butler o.fl. (2020) um sex eiginleika sem 

vettvangsstjórnendur þurfi að hafa: 1) að leiðtogi sýni staðfasta, örugga og áhrifaríka 

forystu, 2) að leiðtoginn sé skilvirkur í ákvörðunartöku og geti hugað að skipulagningu, 

3) að leiðtoginn sé góður í mannlegum samskiptum, 4) að leiðtogi sýni persónulega 

seiglu, 5) viðhaldi ástandsvitund og 6) hugi að teymisvinnu og samvinnu. 

Ef litið er til niðurstaðna sem hér koma fram og ekki hafa komið jafn skýrt fram 

í fyrri rannsóknum má nefna þrjá þætti sem eru 1) mikilvægi ástandsvitundar, 2) gildi 

hlustunar til að bæta upplýsingamiðlun og 3) gildi yfirsýnar í vettvangsstjórnun 

aðgerða. Skýrt kom fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar að ástandsvitund er 

mikilvægur þáttur í björgunaraðgerðum. Tvær innlendar rannsóknir (Hildur Jóna 

Ragnarsdóttir, 2018; Svanhildur Sverrisdóttir, 2020) hafa fjallað um ástandsvitund í 

björgunaraðgerðum en þar kemur ekki fram eins og hér hversu auðvelt væri að tapa 

ástandsvitund í aðgerðum ef upplýsingagjöf væri ábótavant og því auðvelt að mistúlka 

hvað er að gerast. Þetta er í samræmi við rannsóknir Endsley o.fl. (2003), Stanton o.fl. 

(2001) og Endsley (1995) en hefur ekki komið skýrt fram í öðrum innlendum 

rannsóknum. Niðurstöður erlendra rannsókna hafa þó sýnt eins og niðurstöður þessarar 

rannsóknar að skortur á ástandsvitund er eitt stærsta vandamál sem upp getur komið 

við björgunarstarf (Butler o.fl., 2020; Eklund o.fl., 2021; Kapucu og Van Wart, 2008). 

Einnig kom skýrt fram í niðurstöðunum að vettvangsstjórnendur yrðu að hlusta á alla 

til að geta tekið upplýstar ákvarðanir og yrðu að endurhugsa og móta upplýsingarnar 

þannig að viðtakendur gætu skilið upplýsingarnar og nýtt þær. Er það í samræmi við 

niðurstöður erlendra rannsókna um skilvirka upplýsingamiðlun milli viðbragðsaðila 

(Eklund o.fl., 2021; Seppänen o.fl., 2013; Waughn Jr. og Streib, 2006) en hefur ekki 
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komið fram í fyrri innlendum rannsóknum. Þá kom fram mikilvægi yfirsýnar í 

vettvangsstjórnun þar sem nær allir viðmælendur nefndu mikilvægi þess að stíga til 

baka og ná yfirsýn á vettvanginn áður en mikilvægar ákvarðanir eru teknar. Þessi þáttur 

í vettvangsstjórnun hefur ekki komið jafn skýrt fram í niðurstöðum annarra rannsókna 

en mikilvægi yfirsýnar kemur þó fram í leiðbeiningum Ríkislögreglustjóra (2010) um 

vettvangsstjórnun. 

5.4 Endurspegla áherslur vettvangsstjóranna hugmyndafræði 

þjónandi forystu? 

Hér að framan má sjá að áherslur vettvangsstjóranna einkennast einkum af því að 

viðhalda yfirsýn yfir aðgerð hverju sinni, nýta og efla eigin færni, tryggja samvinnu, 

skapa lausnir og vera í senn stjórnandi og leiðtogi sem bæði gefur fyrirskipanir og 

hlustar á aðra. Í þessum kafla verður leitað svara við seinni rannsóknarspurningunni: 

Endurspegla þær áherslur hugmyndafræði þjónandi forystu? og fjallað um hvort og 

hvernig áherslur vettvangsstjóranna endurspegli hugmyndafræði þjónandi forystu. Eins 

og fram hefur komið fyrr í ritgerðinni hafa fræðimenn sett fram líkön um þjónandi 

forystu sem eiga það sameiginlegt að byggja á grunnhugmyndum Greenleaf (2008) um 

þjónandi forystu og frekari rannsóknum viðkomandi fræðimanna. Til að leita svara við 

seinni rannsóknarspurningunni verður einkum miðað við hugmyndir Greenleaf (2008) 

og tvö líkön um þjónandi forystu, þ.e. þriggja þátta líkan Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) 

sem byggir á fræðilegri rýn í rit Greenleaf um þjónandi forystu og SLS líkan um 

þjónandi forystu sem van Dierendonck og Nuijten (2010) þróuðu og notað hefur verið 

í fjölmörgum rannsóknum víða um heim (Eva o.fl., 2019).  

Í stuttu máli má segja að niðurstöður þessarar rannsóknar séu í takt við lykilþætti 

þjónandi forystu. Þeir lykilþættir sem koma fram eru einkum framsýni og yfirsýn 

þjónandi leiðtoga, samvinna, valdefling, hlustun og jafningjabragur (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011; Eva o.fl., 2019; Christensen-Salem o.fl. 2021). Hér á eftir verður 

nánar fjallað um hvernig niðurstöður rannsóknarinnar tengjast hugmyndafræði 

þjónandi forystu miðað við hugmyndir Greenleaf (2008) og áðurnefnd líkön (Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011; van Dierendonck og Nuijten, 2010). 
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5.4.1 Framsýni 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram mikilvægi þess að vettvangsstjórar glati ekki 

yfirsýn. Auðvelt væri að blindast af afmörkuðum þáttum vettvangsins og væri það 

hlutverk vettvangsstjórans að stíga til baka, horfa yfir vettvanginn, öðlast yfirsýn og 

átta sig á og huga að næstu skrefum í aðgerðum á vettvangi. Hér má sjá tengingu við 

eitt lykilatriði þjónandi forystu samkvæmt Greenleaf (2008) um framsýni og yfirsýn 

leiðtogans sem veitir honum í raun möguleika til forystu. Samkvæmt Greenleaf (2018) 

verður leiðtogi að vera fær um að huga að fortíðinni, sjá hver staðan er í núinu og hugsa 

svo til framtíðar og með því að hafa skýra framsýni og sýn á tilgang og markmið skapar 

leiðtoginn grundvöll fyrir forystu sem aðrir vilja fylgja. Í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar kemur fram að vettvangsstjórnendur þurfi að átta sig á hvaða bjargir eru 

komnar, hvaða bjargir væri hægt að útvega sér og hvernig best sé að nýta þær og 

vettvangsstjórnendur yrðu því að hugsa gagnrýnið og vera frjóir í hugsun. Þegar þessar 

niðurstöður eru skoðaðar miðað við SLS módel van Dierendonck og Nuijten (2010) 

sjást tengingar við þætti eins og forgangsröðun í þágu annarra sem snýr að því að 

leiðtogi gerir grein fyrir því hvernig hann veitir öðrum nauðsynlegan stuðning og setur 

hag þeirra í forgang sem og að draga sig til baka þegar verkefni fá farsæla lausn. Einnig 

má sjá tengingu við hugrekki í sama líkani (van Dierendonck og Nuijten, 2010) sem 

einkennist af því að þjónandi leiðtogi þori að fara nýjar leiðir og taki áhættur, fari gegn 

hefðbundnum leiðum og hvetji til nýsköpunar. 

5.4.2 Innri styrkur 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að vettvangsstjórnendur verði að vera viðbúnir að 

stíga inn í ef þörf krefur, taka ákvarðanir sem oft gætu þær reynst erfiðar en þá reyni á 

innri styrk til að geta staðið með sjálfum sér við slíkar ákvarðanatökur. Hér má sjá 

samsvörun við áherslur Greenleaf (2008) um sjálfsþekkingu þjónandi leiðtoga og 

þriggja þátta líka Sigrúnar Gunnarsdóttur (2011) um sjálfsvitund og innri styrk þar sem 

leiðtogi leitast við að þekkja sjálfan sig, þekkja bæði styrkleika sína og veikleika og 

temja sér vitund sem endurspeglar auðmýkt og hugrekki sem verður forsenda þess að 

vilja og geta þjónað.  

Fram kom í niðurstöðunum að lagalega bæru vettvangsstjórar ábyrgð á 

vettvangnum og því yrðu þeir að taka erfiðar ákvarðanir á erfiðum vettvöngum. Í 
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niðurstöðunum kom einnig fram að reynslan hefði kennt viðmælendum að þeir gætu 

ekki vitað allt og þyrftu að vera óhræddir við að leita eftir utanaðkomandi aðstoð við 

ákvörðunartöku sem gæti nýst við að leysa verkefni vettvangsins og að það væri í 

verkahring vettvangsstjórans að vega og meta hvernig best væri að nýta þekkingu og 

reynslu annarra. Sigrún Gunnarsdóttir (2011) segir að grundvöllur þjónandi forystu sé 

jafningjabragur, samfélagsleg ábyrgð og samstillt þátttaka starfsmanna. Jafningja-

bragur lýsir sér í því að leiðtoginn lítur á sig sem fremstan meðal jafningja. Hann fer 

fyrir hópnum og leiðir hópinn á jafningjagrundvelli þar sem allir vinna að sameiginlegu 

markmiði. Fram kemur einnig hjá Sigrúnu Gunnarsdóttur (2011) að þjónandi leiðtogi 

búi yfir auðmýkt, falsleysi og hugrekki til að efla sig og aðra. Með auðmýkt er átt við 

að leiðtoginn er næmur og einbeitir sér að því að greina þarfir annarra. Leiðtoginn 

forgangsraðar svo í þeirra þágu frekar en sína eigin. Þegar SLS módel van Dierendonck 

og Nuijten (2010) er skoðað má sjá svipaðar niðurstöður þar. Fyrst má nefna auðmýkt 

þar sem leiðtogar þekkja sín takmörk og eru óhræddir við að leita eftir aðstoð annarra. 

Falsleysi er þegar leiðtogar eru trúir sjálfum sér og starfa samkvæmt því. Ráðmennska 

er þegar leiðtogar taka ábyrgð heildarinnar í staðinn fyrir að verja eigin hagsmuni og 

verða þar af leiðandi fyrirmyndir fyrir aðra. 

Einnig kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að rýnifundir og ígrundun eftir 

æfingar og vettvangsaðgerðir væri einn mikilvægur liður í að efla þekkingu og auka við 

reynslu en að skipuleggja þyrfti vel slíka fundi og mikilvægast væri að læra af því sem 

miður fór en ekki hegna fólki fyrir mistökin. Sigrún Gunnarsdóttir (2011) kemur inn á 

að sjálfsþekking er einn grunnþátturinn í þjónandi forystu. Leiðtogi leitast við að efla 

sjálfan sig með ígrundun til að finna styrkleika sína og veikleika. Með hlustun tekur 

þjónandi leiðtogi við öðrum sjónarmiðum og hann hefur styrk til að breyta um stefnu 

ef þörf krefur. Þegar SLS módel van Dierendonck og Nuijten (2010) er skoðað er talað 

um fyrirgefningu þar sem athugað er hvort þjónandi leiðtogi átti sig á bakgrunni 

annarra, geti sett sig í spor þeirra og sýnt þeim samúð. Einnig skapar hann svigrúm fyrir 

mistök án þess að hafna viðkomandi og skapar þar með fyrirgefandi umhverfi. 

5.4.3 Einlægur áhugi á öðrum  

Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kemur fram að viðmælendur voru margir sammála 

um að einlægur áhugi á öðrum væri mikilvægur þáttur í starfi viðbragðsaðila. Birtist 

hann bæði í einlægum áhuga á þeim sem verið er að bjarga og einlægum áhuga á öðrum 
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viðbragðsaðilum á vettvangi þar sem fyrsta verkefnið væri að skaða hvorki sig né aðra. 

Því þyrftu vettvangsstjórnendur að setja þarfir annarra í forgang og leita leiða til að 

mæta þeirra þörfum sem best. Hér sést tenging við þriggja þátta líkan Sigrúnar 

Gunnarsdóttir (2011) um þjónandi forystu sem undirstrikar að þjónandi leiðtogi hefur 

einlægan áhuga á hugmyndum og hagsmunum annarra þar sem góð hlustun er lykill að 

einlægum áhuga og hlusta þarf á skoðanir, hugmyndir og viðhorf annarra og greina 

hverjar þarfir annarra eru til að efla þá á þeirra vegferð. 

Niðurstöðurnar gefa vísbendingar um að áherslur valdeflingar eru 

viðmælendum ofarlega í huga og að þeir væru tilbúnir að skipa í stöður, að treysta fólki 

til að leysa sín verkefni og að gefa þeim sem væru að taka sín fyrstu skref færi á að 

öðlast reynslu af stjórnun. Reyndari vettvangsstjórar ættu því að stíga til baka en vera 

þeim minna reyndu innan handar til valdeflingar. Hér má sjá tengsl við SLS módel van 

Dierendonck og Nuijten (2010) um þjónandi forystu, einkum þáttinn sem fjallar um 

valdeflingu en þar eflir þjónandi leiðtogi persónulegan þroska fylgjenda, gerir þeim 

kleift að vera virkir þátttakendur og eflast í færni sinni. 

Fram kemur í niðurstöðunum að hlustun og upplýsingamiðlun væri einn 

mikilvægasti þátturinn í starfi vettvangsstjórans og að hlusta þyrfti eftir því hvað 

vettvangurinn þarfnast og hvað aðrir viðbragðsaðilar eru að segja því þeir geti búið yfir 

þekkingu eða hugmyndum sem vettvangurinn þarfnast og þannig tekur stjórnandi 

upplýsta ákvörðun. Hér má sjá samsvörun við annan lykilþátt þjónandi forystu um að 

hlusta á hugmyndir annarra, að leiðtoginn sýni viðurkenningu á sjálfstæði og frelsi 

einstaklingsins þar sem hann hefur einlægan áhuga á að þroska og efla fylgjendur og 

samstarfsfólk sitt, sýnir þeim virðingu og skapar sterk tengsl (Sigrún Gunnarsdóttir, 

2011). Með áhuga leiðtogans á hugmyndum annarra og þörfum annarra verður 

leiðtoganum kleift að öðlast yfirsýn og spá fyrir um hvað gerist næst (Greenleaf, 2018; 

Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). 

Niðurstöður sýna að lykillinn að vel heppnaðri björgunaraðgerð er samvinna 

viðbragðsaðila sem koma á vettvang og að hlutverk vettvangsstjóra sé að átta sig á 

hvaða hlutverki hver og einn gegnir, þjálfa slíka færni og að þjálfa viðbragðsaðila í að 

starfa saman. Með aukinni samvinnu og þjálfun yrði auðveldara að átta sig á hvert 

hlutverk hvers og eins væri. Greenleaf (2018) leit á leiðtogann sem fremstan meðal 

jafningja sem birtist í sönnum áhuga leiðtogans á öðrum, jafningjabrag og sameiginlegri 
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framtíðarsýn þar sem góð samskipti skapa sameiginlegan skilning á aðstæðum sem ýtir 

undir gagnkvæma virðingu. 

5.4.4 Samanburður niðurstaðna rannsóknar við fyrri rannsóknir um 

viðbragðsaðila og þjónandi forystu 

Fáar rannsóknir eru til um hugmyndafræði þjónandi forystu og stjórnun og forystu 

breiðs hóps viðbragðsaðila af mismunandi aðgerðum eins og hér var rannsakað og þær 

sem höfundur fann fjalla flestar um afmarkaðan hóp viðbragðsaðila til dæmis lögreglu, 

slökkviliðs eða heilbrigðisstarfsmanna, einkum með áherslu á tengsl þjónandi forystu 

við starfsánægju (Chikeleze o.fl., 2021; Lindquist Jr. og Russell, 2019; Hulda 

Rafnsdóttir o.fl., 2015). Í niðurstöðum rannsóknarinnar hér um mikilvægi samvinnu og 

samheldni má sjá ákveðin tengsl við niðurstöður rannsóknar Christensen-Salem o.fl. 

(2021) um þjónandi forystu hjá lögreglu í Rio de Janeiro þar sem fram kom að þjónandi 

forysta teymisleiðtoga í aðgerðum hafði góð áhrif á traust og samheldni milli 

viðbragðsaðila sem síðan hafði góð áhrif á samfélagið sem aðgerðir áttu sér stað. Þá má 

einnig sá tengsl við niðurstöður rannsóknar Huldu Rafnsdóttur o.fl. (2015) um þjónandi 

forystu á sjúkrahúsi þar sem valdefling leiðtoganna tengdist starfsánægju og árangri 

starfsfólks í starfi. Engar birtar rannsóknir hér á landi liggja fyrir, svo vitað sé, um 

reynslu vettvangsstjóra af stjórnun á vettvangi mismunandi aðgerða í ljósi þjónandi 

forystu en áhugavert er að skoða niðurstöðurnar hér miðað við niðurstöður 

meistararitgerðar Sólrúnar Auðbertsdóttur (2015). Sú rannsókn er eigindleg og fjallar 

um áherslur stjórnenda í sambandi við afmarkaða aðgerð (Eyjafjallajökulsgosið 2010). 

Sjá má að niðurstöðurnar hér tengjast meginniðurstöðum Sólrúnar Auðbertsdóttur þar 

sem þjónandi forysta stjórnenda í aðgerðum vegna gossins í Eyjafjallajökli kom fram 

með einlægum áhuga á þörfum þeirra sem tengdust aðgerðinni og með samvinnu á 

jafningjagrunni, áherslu á hlustun og dreifða ábyrgð. 

5.5 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar  

Meðal veikleika þessarar rannsóknar er að hún byggir á viðtölum við afmarkaðan hóp 

viðmælenda og því ekki möguleiki að alhæfa um niðurstöður hennar. Viðfangsefnið 

getur einnig staðið höfundi of nærri sem getur leitt til þess að niðurstöður mótist af því, 

en leitast var við að lágmarka þessi áhrif eins og kostur var. Styrkleiki rannsóknarinnar 
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er meðal annars sá að viðmælendur höfðu langa reynslu af viðfangsefninu, sýndu 

viðfangsefni rannsóknarinnar mikinn áhuga, miðluðu af reynslu sinni og gáfu 

rannsókninni vægi með innsýn sinni í störf vettvangsstjóra á grunni áralangrar reynslu 

sinnar. 

5.6 Framlag rannsóknar og notagildi  

Rannsóknin gefur mikilvæga innsýn í áherslur reyndra vettvangsstjórnenda á vettvangi 

mismunandi björgunaraðgerða og getur því verið framlag til þekkingar á sviðinu. Fáar 

rannsóknir liggja fyrir, svo vitað sé, sem einblína á reynslu breiðs hóps viðbragðsaðila 

af mismunandi aðgerðum en nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis um stjórnun, 

ákvörðunartöku og samskipti hjá vettvangsstjórnendum en þær sem höfundur fann 

fjölluðu um afmarkaða tegund viðbragðsaðila (til dæmis lögreglu, slökkvilið eða 

heilbrigðisstarfsfólk) eða æfingar og stórar aðgerðir (til dæmis Hryðjuverkaárásina í 

New York 11. september og fellibylinn Katrínu). 

 Þá geta niðurstöður rannsóknarinnar verið framlag til þekkingar um þjónandi 

forystu á vettvangi aðgerða þar sem fáar rannsóknir liggja fyrir á því sviði. Ein óbirt 

meistararitgerð fannst (Sólrún Auðbertsdóttir, 2015) sem fjallar um efnið eins og rætt 

er um hér að framan. Niðurstöðurnar geta haft notagildi fyrir stjórnendur á vettvangi 

aðgerða og veitt innsýn í reynslu vettvangsstjóra sem hafa langa reynslu af stjórnun á 

vettvangi í aðgerðum þegar eldsvoði, hópslys eða náttúruhamfarir hafa orðið. Nota 

mætti niðurstöðurnar til kynningar og kennslu meðal framtíðarleiðtoga viðbragðsaðila, 

stjórnenda meðal viðbragðsaðila og þeirra ráðamanna sem fara með málefni 

viðbragðsaðila. Rannsóknin getur því haft fræðilegt og hagnýtt gildi innan forystu og 

stjórnunar meðal viðbragðsaðila og, einnig víðar til dæmis innan opinberrar stjórnsýslu. 

5.7 Tillögur að framtíðarrannsóknum 

Tilgangur rannsóknarinnar var að auka þekkingu á reynslu vettvangsstjórnenda á 

stjórnun og forystu við erfiðar og krefjandi aðstæður og tók til þeirra sem hafa langa 

reynslu af því að starfa sem vettvangsstjórar. Niðurstöðurnar sýna að oft mæði mikið á 

viðbragðsaðilum og í ljósi þess að aðstæður geta verið álagsþrungnar og einkennst af 

mörgum óvissuþáttum er þörf fyrir enn frekari rannsóknir um efnið til að auka við 

þekkingu á þeim aðferðum sem reynslumiklir viðbragðsaðilar hafa tamið sér til að 
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takast á við krefjandi aðstæður. Hér á eftir eru settar fram nokkrar hugmyndir og tillögur 

að áhugaverðum rannsóknum.  

• Þörf er á bæði megindlegum og eigindlegum rannsóknum hjá viðbragðsaðilum.  

• Áhugavert væri að kanna hugsanlega þörf á endurskoðun á lögum og 

reglugerðum sem snúa að viðbragðsaðilum. 

• Áhugavert væri að gera rannsókn á verkþáttastjórum í aðgerðum þar sem 

einungis yrði einblínt á viðbragðsaðila frá einu stigi Almannavarna (t.d. 

einungis lögreglu eða björgunarsveitir). Þar væri mögulega hægt að finna 

mikinn fróðleik sem gæti nýst til frekari eflingar á stjórnun og forystu á 

vettvangi. 

• Margir af viðmælendunum hafa síðari ár færst á milli mismunandi 

stjórnunarstiga og því væri áhugavert að gera rannsókn á mismunandi 

stjórnunarstigum í björgunaraðgerðum, skoða hverjar áherslur þeirra sem fara 

með stjórnun og forystu í aðgerðastjórn séu og hvort munur sé á áherslum 

launaðra og ólaunaðra stjórnenda.  

• Flestir viðmælendur þessarar rannsóknar starfa dags daglega sem 

viðbragðsaðilar og fann höfundur merki um mun á því hvernig þeir ólaunuðu 

töluðu um reynslu sína af stjórnun á vettvangi í aðgerðum samanborið við þá 

launuðu. Áhugavert væri því að skoða hvar munurinn liggur og hvort huga 

þyrfti að mismunandi nálgun á forystuhlutverkið miðað við hverjir fara með 

forystu aðgerða hverju sinni.  

• Áhugavert væri að skoða starfandi almannavarnanefndir og skoða hvort munur 

sé milli ríkis og sveitarfélaga. Fulltrúar frá ríki og sveitarfélagi starfa í 

almannavarnanefndum og gaman væri að sjá hvort kosningar milli ára hefðu 

áhrif á starf almannavarnanefnda.  

• SÁBF kerfið er að mati höfundar mjög gott verkfæri til að nýta í 

björgunaraðgerðum. Hins vegar átti höfundur erfitt með að átta sig á hvar 

mörkin liggja milli mismunandi stjórnunarstiga og viðmælendur sögðust sjálfir 

óvissir um hvar mörkin liggi. Skoða mætti SÁBF kerfið betur og einfalda og 

skýra hvar mörkin liggja.  

• Áhugavert væri að skoða hvernig fyrsti þríhyrningurinn í þríhyrningskerfi 

Landsbjargar, sem kallast vettvangur kannaður, geti nýst viðbragðsaðilum við 

að auka öryggi á vettvangi og efla ástandsvitund sína. 
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• Viðmælandi nefndi að þjálfun í skilningi á forystuhlutverki í aðgerðum væri 

hafin á afmörkuðu sviði meðal viðbragðsaðila á Íslandi og er sú þjálfun í takt 

við hugmyndafræði stjórnunar áhafnarsamvinnu. Áhugavert væri að rannsaka 

nánar hvernig þjálfunin fer fram og hvort hún auki skilning á ólíkum hlutverkum 

á vettvangi. 

• Rannsóknum um þjónandi forystu fer fjölgandi og hæfir viðbragðsaðilar eru að 

mati höfundar gott dæmi um þjónandi leiðtoga. Margar af þeim erlendu 

rannsóknum sem höfundur fann voru rýni og athuganir á æfingum meðal 

viðbragðsaðila. Margar stórslysa æfingar hafa verið haldnar hér á landi og gæti 

því verið áhugavert að gera rannsókn á einni slíkri til samanburðar. 

• Áhugavert væri að skoða hvort hugmyndafræði þjónandi forystu eigi við um 

alla viðbragðsaðila og öll stjórnunarstig í aðgerðum og athuga hvort þjónandi 

forysta geti nýst meðal allra viðbragðsaðila.  

Gríðarleg þekking og reynsla býr í því góða fólk sem kemur til hjálpar þegar neyðin er 

stærst og því er mikilvægt að halda áfram rannsóknum meðal viðbragðsaðila til að læra, 

bæta og deila þekkingu og reynslu þeirra þegar áföll dynja yfir. 
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6 Lokaorð og ályktun 

Þegar höfundur hóf vegferðina að þessari rannsókn hafði hann þá sýn að stjórnun 

björgunaraðgerða væri erfið viðfangs. Huga þyrfti að mörgu líkt og öryggi, samvinnu 

og ákvörðunartöku. Það sem kom höfundi á óvart í niðurstöðum rannsóknarinnar var 

áhersla viðmælenda á að vettvangsstjórar öðlist yfirsýn með því að stíga til baka, hlusta 

á viðbragðsaðilana og valdefla þá svo við sín verkefni á vettvangi. Einnig fannst 

höfundi áhugavert að sjá tengsl milli orða viðmælenda og ástandsvitundar en ekki hefur 

mikið verið fjallað um það í rannsóknum hér á landi. Voru niðurstöður rannsóknarinnar 

að mestu leyti í takt við niðurstöður fyrri rannsókna meðal viðbragðsaðila og þá 

sérstaklega við erlendar rannsóknir. Það sem kom nýtt fram í rannsókninni er að 

viðmælendur töluðu um að það sé ásetningur þeirra sem stjórnendur að vinna á 

jafningjagrunni, það er að auðvelda störf viðbragðsaðila frekar en að auðvelda sín störf. 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má því draga þá ályktun að þegar viðbragðsaðilar 

komi til aðstoðar þurfi vettvangsstjóri að taka forystu á jafningjagrunni og leiða samofið 

net viðbragðsaðila að farsælum lausnum í björgunaraðgerðum. Einnig mátti lesa úr 

niðurstöðum að samvinna á vettvangi sé lykill að farsælum björgunaraðgerðum. Þá 

benda niðurstöðurnar til þess að þjónandi forysta komi skýrt fram í áherslum reyndra 

vettvangsstjóra hér á landi og því má ætla að hún sé árangursrík nálgun í stjórnun 

aðgerða á vettvangi. Eins og fram kom hér ofar var hægt að tengja marga lykilþætti 

þjónandi forystu við vel heppnuð störf vettvangsstjóra að mati viðmælenda eins og 

jafningjabrag, valdeflingu, framsýni og hlustun. Því má álykta að ef vettvangsstjórar 

starfi í anda þjónandi leiðtoga muni vettvangsstjórn á vettvangi aðgerða verða 

árangursríkari, skilvirkari og yfir höfuð betri en ella.  



 

122 

 

Heimildir 

Alexander, D. E. (2004). Cognitive Mapping as an Emergency Management Training 

Exercise. Journal of Contingencies and Crisis Management, 12, 150–159. 

https://doi.org/10.1111/j.0966-0879.2004.00445.x 

Al-Fedaghi, S. (2012). A Conceptual Foundation for the Shannon-Weaver Model of 

Communication. International Journal of Soft Computing, 7, 12-19. DOI: 

10.3923/ijscomp.2012.12.19. 

Anderson, N., Potocnik, K., og Zhou, J. (2014). Innovation and creativity in 

organizations: A state-of-the-science review, prospective commentary, and 

guiding framework. Journal of Management, 40(5), 1297-1333. 

https://doi.org/10.1177/0149206314527128. 

Anton Berg Carrasco. (2021). Öryggishópar í snjóflóðaaðgerðum. Björgun. 21(2), 11-

12. https://indd.adobe.com/view/e2c6a380-f43f-475e-b7f8-afc3481f815d?fbcli 

d=IwAR3WMK3Qjb4mgk6UCZEO-yMafAJd4j1NcQNQ-

ItZd19RM0h2aGyl3R8PkgI 

Arnar Þór Ingólfsson. (2017, 29. desember). Stærsta slys þessarar aldar. Mbl.is. 

https://www.mbl.is/greinasafn/grein/1666938/ 

Ásrún Brynja Ingvarsdóttir. (2021, 26. júní). Leit heldur áfram á gosstöðvunum í dag. 

RÚV.is. https://www.ruv.is/frett/2021/06/26/leit-heldur-afram-a-gosstodvunum-

i-dag 

Bechky, B. A., Okhuysen, G. A. (2011). Expecting the unexpected? How SWAT 

officers and film crews handle surprises. Academy of Management Journal, 54, 

239-261. https://doi.org/10.5465/amj.2011.60263060 

Berlin, J. og Carlström, E. (2008). The 90-second collaboration: A critical study of 

collaboration exercises at extensive accident sites. Journal of Contingencies and 

Crisis Management, 16(4), 177-185. DOI: 10.1111/j.1468-5973.2008.00548.x 

Berlin, J. og Carlström, E. (2011). Why is Collaboration Minimised at the Accident 

Scene? A Critical Study of a Hidden Phenomenon. Disaster Prevention and 

Management 20(2), 159-171. DOI: 10.1108/09653561111126094 



 

123 

 

Bjarni Rúnarsson. (2021, 31. maí). Fólk virðir ekki lokanir við gosstöðvarnar. RÚV.is. 

https://www.ruv.is/frett/2021/05/31/folk-virdir-ekki-lokanir-vid-gosstodvarnar 

Braun, V. og Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative 

Research in Psychology, 3(2), 77-101. DOI: 10.1191/1478088706qp063oa 

Bundy, J., Pfarrer, M. D., Short, C. E. og Coombs, W. T. (2017). Crises and Crisis 

Management: Integration, Interpretation, and Research Development. Journal 

of Management. 43(6), 1661–1692. DOI: 10.1177/0149206316680030 

Butler, P. C., Honey, R. C., Cohen‑Hatton, S. R. (2020). Development of a behavioural 

marker system for incident command in the UK fre and rescue service: 

THINCS. Cognition, Technology & Work 22(1), 1–12. 

https://doi.org/10.1007/s10111-019-00539-6 

Chikeleze, M., Vigil, J., William, H., Johnson, I. D. og Williams, D. (2021). The 

relationship between Supervisors ‘Servant Leadership and Police Officers´Job 

Satisfaction. Servant Leadership: Theory & Practice, 8(1), 13-28. 

https://csuepress.columbusstate.edu/sltp/vol8/iss1/2/ 

Christensen-Salem, A., Zanini, M. T. F., Walumbwa, F. O., Parente, R., Peat, D. M. og 

Perrmann-Graham, J. (2021). Communal solidarity in extreme environments: 

The role of servant leadership and social resources in building serving culture 

and service performance. Journal of Business Research, 135, 829-839. DOI: 

10.1016/j.jbusres.2021.07.017 

Cho, J. og Trent, A. (2006). Validity in qualitative research revisited. Qualitative 

Research, 6(3), 319-340. http://dx.doi.org/10.1177/1468794106065006 

Collins, S. og Long, A. (2003). Too tired to care? the psychological effects of working 

with trauma. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 10(1), 17-27. 

DOI: 10.1046/j.1365-2850.2003.00526.x 

Dansereau, F. Jr., Graen G. B. og Haga, W. J. (1975). A Vertical Dyad Linkage 

Approach to Leadership within Formal Organizations: A Longitudinal 

Investigation of the Role Making Process. Organizational Behavior and Human 

Performance 13, 46–78. DOI: 10.1016/0030-5073(75)90005-7 

Dekker, S. W. (2014). The bureaucratization of safety. Safety Science, 70, 348-357. 

DOI: 10.1016/j.ssci.2014.07.015  

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2014.07.015


 

124 

 

Dekker, S. W. A. (2015). The danger of losing situation awarenss. Cognition, 

Technology & Work, 17(2), 159-161. DOI: 10.1007/s10111-015-0320-8 

Devitt, K. og Borodzicz, E. (2008). Interwoven leadership: The missing link in multi-

agency major incident response. Journal of Contingencies and Crisis 

Management, 16(4), 208-216. DOI: 10.1111/j.1468-5973.2008.00551.x 

Downton, J. V. (1973). Rebel leadership: Commitment and charisma in the 

revolutionary process. Free Press. 

Eðvald Möller. (2016). Verkefnastjórnun og verkfærið MS Project. Iðnú. 

Eklund, A., Saveman, B. I. og Gyllencreutz, L. (2021). Situational awareness during a 

full-scale exercise in an underground mine: A qualitative single-case study of 

the ambulance incident commander. International Emergency Nursing, 54. 

https://doi.org/10.1016/j.ienj.2020.100950 

Elva Tryggvadóttir. (2020). Sálrænn stuðningur meðal viðbragðsaðila á Íslandi. 

Greining á stöðu Slysavarnafélagsins Landsbjargar og tillögur til úrbóta. [óbirt 

meistararitgerð]. https://skemman.is/handle/1946/37066 

Embætti landlæknis, sóttvarnalæknir, ríkislögreglustjórinn, almannavarnadeild og 

Landspítali. (2017). Heilbrigðisþjónustan og almannavarnir – Handbók 2. 

útgáfa 2017. Ritstjórn: Anna Björg Aradóttir, Bára Benediksdóttir, Guðlaug 

Rakel Guðjónsdóttir, Guðrún Sigmundsdóttir, Hjálmar Björgvinsson og Íris 

Marelsdóttir. https://www.almannavarnir.is/utgefid-efni/handbok-

heilbrigdisthjonustan-og-almannavarnir-2017/ 

Endsley, M. R. (1995). Toward a Theory of Situation Awareness in Dynamic Systems. 

Human Factors The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society 

37(1), 32-64. DOI: 10.1518/001872095779049543 

Endsley, M., Bolte, B. og Jones, D. (2003). Designing for Situation Awareness: An 

Approach to User-Centered Design. Taylor Francis Group, Boca Raton. 

Eva, N., Robin, M., Sendjaya, S., van Dierendonck, D., og Liden, R. C. (2018). Servant 

leadership: A systematic review and call for future research. The Leadership 

Quarterly, 30, 111– 132. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.07.004 

http://sidneydekker.com/wp-content/uploads/2016/02/10.1007_s10111-015-0320-8.pdf
http://sidneydekker.com/wp-content/uploads/2016/02/10.1007_s10111-015-0320-8.pdf


 

125 

 

George, B. (2003). Authentic leadership: Rediscovering the secrets to creating lasting 

value. Jossey-Bass. 

George, B. og Sims, P. (2007). True north: Discover your authentic leadership. Jossey-

Bass/John Wiley og Sons. 

Green, J. og Thorogood, N. (2004). Qualitative methods for health research. London: 

Sage Publications. 

Greenleaf, R. K. (2008). The servant as leader. Westfield: The Greenleaf Center for 

Servant Leadership. 

Greenleaf, R. K. (2018). Þjónn verður leiðtogi (Róbert Jack, þýð.). Þekkingarsetur um 

þjónandi forystu / Iðnú.  

Guðrún Gyða Eyþórs Árnadóttir. (2021, 25. mars). Björgunarsveitin Þorbjörn varar 

fólk við heimsóknum á gosstöðvar: Ekki ganga á hrauninu! Mannlíf.is 

https://www.mannlif.is/frettir/bjorgunarsveitin-thorbjorn-varar-folk-vid-

heimsoknum-a-gosstodvar-ekki-ganga-a-hrauninu/ 

Guðrún Hálfdánardóttir. (2021, 5. maí). Slökkvistarfi lokið í Heiðmörk. Mbl.is. 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2021/05/05/slokkvistarfi_lokid_i_heidmork/ 

Haddow, G. D., Bullock, J. A., og Coppola, D. P. (2017). Introduction to Emergency 

Management. (6. útgáfa). Butterworh-Heinemann. 

Hákon Halldórsson, Helga Ágústsdóttir, Sigríður Sverrisdóttir, Jóhanna Ósk Jensdóttir, 

Ármann Höskuldsson, Anna Sigríður Vernharðsdóttir, Brynjólfur Mogensen og 

Einar Örn Arnarsson . (2007). Fyrsta hjálp 2. Slysavarnarfélagið Landsbjörg – 

Björgunarskóli.  

Heifetz, R. A., og Linsky, M. (2002). Leadership on the line: Staying alive through the 

dangers of leading. Harvard Business School Press. 

Helgi Þór Ingason og Haukur Ingi Jónasson. (2016). Skipulagsfærni verkefni, vegvísar 

og viðmið. JPV útgáfa. 

Hersey, P. og Blanchard, K. (1988). Management of organizational behavior: Utilizing 

human resources. Prentice Hall. 



 

126 

 

Hildur Jóna Ragnarsdóttir. (2018). “Focus on what is correct, not who is correct”. 

Competence development and training of airline pilots. [óbirt meistararitgerð]. 

Skemman. https://skemman.is/handle/1946/29281 

Hoffman, K. A., Aitken, L. M. og Duffield, C. (2009). A comparison of novice and 

expert nurses ‘cue collection during clinical decision-making: Verbal protocol 

analysis. International Journal of Nursing Studies, 46(10), 1335-1344. 

https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2009.04.001 

House, R. J. og Mitchell, T. R. (1997). Path-goal theory of leadership. Í R. P. Vecchio 

(ritstjóri), Leadership: Understanding the dynamics of power and influence in 

organizations, 259–273. University of Notre Dame Press. 

Hulda Rafnsdóttir, Ragnheiður Harpa Arnardóttir og Sigrún Gunnarsdóttir. (2015). 

Árangur og forysta í hjúkrun: Viðhorf til þjónandi forystu, starfsánægju, 

starfstengdra þátta og gæða þjónustu á sjúkrahúsinu á Akureyri. The Icelandic 

Journal of Nursing, 91(4), 8-16. https://www.hjukrun.is/library/Timarit---

Skrar/Timarit/Timarit-2015/4-tbl-2015/Arangur%20og%20forysta.pdf 

Jensen, J. og Thompson, S. (2016). The Incident Command System: A literature review. 

Disasters, 40(1), 158-182. DOI: 10.1111/disa.12135 

Jensen, J., Waugh, W. L. (2014). The United States’ experience with the incident 

command system: What we think we know and what we need to know more 

about. Journal of Contingencies and Crisis Management, 22, 5-17. 

https://doi.org/10.1111/1468-5973.12034 

Kanki, B. G., Helmreich, R. L., og Anca, J. M. (2010). Crew resource management. (2. 

útgáfa). Academic. 

Kapucu, N., og van Wart, M. (2008). Making Matters Worse: An Anatomy of 

Leadership Failures in Managing Catastrophic Events. Administration & 

Society, 40(7), 711–740. https://doi.org/10.1177/0095399708323143 

Katrín M. Halldórsdóttir. (2019). Post-traumatic stress disorder (PTSD) among 

Icelandic emergency responders. [óbirt meistararitgerð]. Skemman. 

https://skemman.is/handle/1946/33440 

Katz, R. L. (1974). Skills of an Effective Administrator. Harvard Business Review, 

52(5), 90- 102 



 

127 

 

Kendra, J. og Wachtendorf, T. (2003). Creativity in emergency response to the World 

Trade Center Disaster. Myers. Í M. F. Myers og J. L. Monday (ritstjórar), 

Beyond September 11th: An account of post-disaster research, 39, 121-146. 

Boulder, Colorado: University of Colorado, Natural Hazards Research and 

Applications Information. https://hazards.colorado.edu/archive/ 

publications/sp/sp39/BeyondSeptember11th.pdf#page=132 

Kotter, J. P. (1990). A force for change: How leadership differs from management. Free 

Press. 

Kristín Ólafsdóttir. (2020, 8. janúar). Ferðamennirnir í rútum á leið til Reykjavíkur. 

Vísir.is. https://www.visir.is/g/2020200109304/ferdamennirnir-i-rutum-a-leid-

til-reykjavikur 

Larson, E., og Gray, C. (2018). Project management: The managerial process (7. 

útgáfa). McGraw-Hill Education.  

Leech, N. L. og Onwuegbuzie, A. J. (2007). An array of qualitative data analysis tools: 

A call for qualitative data analysis triangulation. School Psychology Quarterly, 

22, 557–584. https://doi.org/10.1037/1045-3830.22.4.557 

Leonard, M., Graham, S., og Bonacum, D. (2004). The Human Factor: The Critical 

Importance of Effective Teamwork and Communication in Providing Safe Care. 

Quality and Safety in Health Care 13(1), 85–90. 

http://dx.doi.org/10.1136/qshc.2004.010033 

Lindquist, Christian Jr. og Russell, Eric. (2019). Fire & Emergency Services 

Perceptions of Servant Leadership and Job Satisfaction. Servant Leadership: 

Theory & Practice, 6(1), 37-52. https://csuepress.columbusstate.edu/ 

sltp/vol6/iss1/3/ 

Lögreglan. (e.d.). Umdæmin. https://www.logreglan.is/logreglan/umdaemin/ 

Lögreglulög nr. 90/1996 

Lög um almannavarnir nr. 82/2008 

Lög um björgunarsveitir og björgunarsveitarmenn nr. 43/2003 

Lög um brunavarnir nr. 75/2000 

Lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007 



 

128 

 

Lög um Landhelgisgæslu Íslands nr. 52/2006 

Lög um Rauða krossinn á Íslandi og merki Rauða krossins, Rauða hálfmánans og Rauða 

kristalsins nr. 115/2014 

Lög um samræmda neyðarsvörun nr. 40/2008 

Lög um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl. nr. 76/2008 

Maslow, A. H. (1943). A theory of human motivation. Psychological Review, 50(4), 

370–396. https://doi.org/10.1037/h0054346 

McLean, L. D. (2005). Organizational culture’s influence on creativity and innovation: 

A review of the literature and implications for human resource development. 

Advances in Developing Human Resources, 7, 226-246. 

https://doi.org/10.1177/1523422305274528. 

Mumford, M. D., Zaccaro, S. J., Harding, F. D., Jacobs, T. O. og Fleishman, E. A. 

(2000). Leadership skills for a changing world: Solving complex social 

problems. The Leadership Quarterly, 11(1), 11–35. https://doi.org/10.1016 

/S1048-9843(99)00041-7 

Murry, W. og Foster, P. (2000). Crisis resource management among strangers: 

Principles of organizing a multidisciplinary group for crisis resource 

management. Journal of Clinical Anesthesia. 12(8), 633-638. DOI: 

10.1016/S0952-8180(00)00223-3 

Northouse, P. G. (2018). Leadership: Theory and practice (8. útgáfa). Thousand Oaks: 

SAGE. 

Ólöf Rún Skúladóttir. (2021, 14. ágúst). Eilíf útköll að gosstöðvunum vegna slysa. 

Rúv.is. https://www.ruv.is/frett/2021/08/14/eilif-utkoll-ad-gosstodvunum-

vegna-slysa 

Rake, E. og Njå, O. (2009). Perceptions and performances of experienced incident 

commanders. Journal of Risk Research, 12(5), 665-685. DOI: 

10.1080/13669870802604281 

Rauði Krossinn á Íslandi. (2020, 23. maí). Lög og reglur Rauða krossins. Samþykkt á 

aðalfundir Rauða krossins 23. maí 2020. https://www.raudikrossinn.is/um-

okkur/log-og-reglur/  



 

129 

 

Pearson, C. M. and Clair, J. (1998). Reframing crisis management. Academy of 

Management Review, 23, 59– 76. 

Reglugerð um efni og gerð viðbragðsáætlana nr. 323/2010 

Reglugerð um flokkun almannavarnastiga nr. 650/2009 

Reglugerð um heilbrigðisumdæmi nr. 785/2007 

Reglugerð um leit og björgun á landi og samstarf lögreglu og björgunarsveita nr. 

289/2003 

Reglugerð um skipulag og störf stjórnar samhæfingar- og stjórnstöðvar og 

viðbragðsaðila almannavarna nr. 100/2009 

Reglugerð um starfsemi slökkviliða nr. 747/2018 

Reglugerð um tilnefningu yfirlækna heilsugæslustöðva til að sinna sóttvörnum nr. 

387/2015 

Peters, L. H., Hartke, D. D. og Pohlmann, J. T. (1985). Fiedler's Contingency Theory 

of Leadership: An application of the meta-analysis procedures of Schmidt and 

Hunter. Psychological Bulletin, 97(2), 274–285. https://doi.org/10.1037/0033-

2909.97.2.274 

Rimstad, R., Njá, O., Rake, E. L. og Braut, G. S. (2014). Incident Command and 

Information Flows in a Large-Scale Emergency Operation. Journal of 

Contingencies and Crisis Management, 22(1), 29-38. 

https://doi.org/10.1111/1468-5973.12033 

Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild. (2010). Stjórn neyðaraðgerða. Kennslurit í 

vettvangsstjórn. https://www.almannavarnir.is/wp-content/uploads/2016/05/ 

VST_Hefti_15032010.pdf#page=19&zoom=100,92,497  

Ríkislögreglustjórinn, Lögreglustjórinn á Suðurnesjum, Almannavarnanefnd 

Suðurnesja og Isavia. (2016). Flugslysaáætlun fyrir Keflavíkurflugvöll. (3. 

útgáfa) https://www.almannavarnir.is/utgefid-efni/flugslysaaaetlun-

keflavikurflugvallar/?wpdmdl=20708  

Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild. (2021, 24. mars). Almannavarnastig fært úr 

hættustigi í neyðarstig vegna COVID-19. Almannavarnir. 

https://www.almannavarnir.is/wp-content/uploads/2016/05/VST_Hefti_15032010.pdf#page=19&zoom=100,92,497
https://www.almannavarnir.is/wp-content/uploads/2016/05/VST_Hefti_15032010.pdf#page=19&zoom=100,92,497


 

130 

 

https://www.almannavarnir.is/frettir/almannavarnastig-faert-ur-haettustigi-i-

neydarstig-vegna-covid-19/ 

Ríkislögreglustjórinn, Almannavarnadeild. (e.d.). Viðbragðsáætlanir almannavarna. 

https://www.almannavarnir.is/forvarnir-og-fraedsla/vidbragdsaaetlanir/ 

Russo, J. E., og Schoemaker, P. (1989). Decision traps : ten barriers to brilliant 

decision-making and how to overcome them. Doubleday. 

Salas, E., Cannon-Bowers, J. A. og Johnston, J. H. (1997). How can you turn a team of 

experts into an expert team?: Emerging training strategies. Naturalistic 

Decision Making, 1, 359-370. http://dx.doi.org/10.1136/qshc.2004.009829 

Salas, E., Wilson, K. A., Burke, C. S. og Wightman, D. C. (2006 -a). Does crew 

resource management training work? An update, an extension, and some critical 

needs. Human Factors. The Journal of the Human Factors and Ergonomics 

Society, 48(2), 392-412. DOI: 10.1518/001872006777724444 

Salas, E., Wilson, K. A., Burke, C. S., Wightman, D. C. og Howse, W. R. (2006 -b). A 

checklist for crew resource management training. Ergonomics in Design: The 

Quarterly of Human Factors Applications, 14(2), 6-15. DOI: 

10.1177/106480460601400204 

Seitel, F. P. (2011). The Practice of Public Relations. (11. útg.). Prentice Hall. 

Seppänen, H., Mäkelä, J., Luokkala, P. og Virrantaus, K. (2013). Developing shared 

situational awareness for emergency management. Safety Science, 55, 1-9. 

https://doi.org/10.1016/j.ssci.2012.12.009 

Sigríður Halldórsdóttir. (2003). Efling eða niðurbrot: Kenning um samskiptahætti og 

áhrif þeirra. Tímarit Hjúkrunarfræðinga, 79(3), 10-16. 

Sigríður Halldórsdóttir. (2013). Fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð. Í Sigríður 

Halldórsdóttir (ritstjóri). Handbók í aðferðafræði rannsókna, 281-297. 

Háskólinn á Akureyri. 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Réttmæti og áreiðanleiki í 

megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), 

Handbók í aðferðafræði rannsókna, 377–392. Háskólinn á Akureyri. 

Sigrún Gunnarsdóttir. (2011). Þjónandi forysta. Glíman, (8), 245-262. 



 

131 

 

Sigrún Gunnarsdóttir. (2014). Is Servant Leadership Useful for Sustainable Nordic 

Health Care? Vård i Norden, 34(2), 53–55. 

https://doi.org/10.1177/010740831403400211 

Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir. (2013). Þjónandi forysta og 

rannsóknir hér á landi. Stjórnmál & Stjórnsýsla, 9(2), 415-438. 

Simola, S. (2014). Teaching corporate crisis management through business ethics 

education. European Journal of Training and Development, 38(5), 483-503. 

Sjöberg, M., Wallenius, C. og Larsson, G. (2011). Leadership in complex, stressful 

rescue operations: A quantitative test of a qualitatively developed model. 

Disaster Prevention and Management: An International Journal, 20(2), 199-212. 

DOI: 10.1108/09653561111126120 

Slysavarnarfélagið Landsbjörg. (2019). Lög félagsins. https://www.landsbjorg.is 

/felagid/um-felagid/log-felagsins  

Slysavarnarfélagið Landsbjörg. (e.d.-a). Svæðisstjórnir. https://www.landsbjorg.is/ 

bjorgunarsveitir/adgerdamal/svaedisstjornir 

Slysavarnarfélagið Landsbjörg. (e.d.-b). Björgunarsveitir. https://www.landsbjorg.is/ 

bjorgunarsveitir/bjorgunarsveitir 

Slökkvilið Höfuðborgarsvæðisins. (e.d). Um okkur – Starfsemin. 

https://shs.is/index.php/um-okkur/starfsemin/ 

Slökkvilið Akureyrar. (e.d.). Sjúkraflutningar. https://www.slokkvilid.is/is/ 

sjukraflutningar/menntun 

Sólrún Auðbertsdóttir. (2015). „Að vera í takt við samfélagið en samt að sýna festu“ 

Áherslur viðbragðsaðila í samskiptum og samvinnu vegna eldsumbrota undir 

jökli. [óbirt meistararitgerð]. Skemman. https://skemman.is/handle/1946 /23118 

Sóttvarnalög nr. 19/1997 

Stanton, N. A., Chambers, P. R. G., og Piggott, J. (2001). Situational awareness and 

safety. Safety Science, 39, 189-204. Sternberg, DOI: 10.1016/S0925-

7535(01)00010-8  

Stjórnarráð Íslands. (e.d. -a). Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins. 

Crew resource management. https://hugtakasafn.utn.stjr.is/hugtak.adp? 



 

132 

 

id=1956&leitarord=crew%20resource%20management&tungumal=oll&ordrett

=o  

Stjórnarráð Íslands. (e.d. -b). Hugtakasafn þýðingamiðstöðvar utanríkisráðuneytisins. 

Situational awareness. https://hugtakasafn.utn.stjr.is/leit-nidurstodur.adp? 

leitarord=situational+awareness&tungumal=oll&ordrett=o 

Sunna Kristín Hilmarsdóttir. (2020, 18. desember). Aurskriða tók með sér hús á 

Seyðisfirði. Vísir.is. https://www.visir.is/g/20202051033d 

Sunna Kristín Hilmarsdóttir. (2021, 22. mars). Svæðinu við gosið lokað vegna 

gasmengunar. Vísir.is. https://www.visir.is/g/20212087881d 

Svanhildur Sverrisdóttir. (2020). „Við erum teymi – enginn getur þetta einn!“ Einkenni 

teymisvinnu hjá þyrlusveit Landhelgisgæslu Íslands. [óbirt meistararitgerð]. 

Skemman. https://skemman.is/handle/1946/35515 

Svavar Pálsson. (2013). „Svona á að bjarga fólki”. Um séráætlanir almannavarna. 

[óbirt meistararitgerð]. Skemman. https://skemman.is/handle/1946/14513 

Useem, M., Cook, J. R. og Sutton, L. (2005). Developing Leaders for Decision Making 

Under Stress: Wildland Firefighters in the South Canyon Fire and Its Aftermath. 

Academy of Management Learning and Education, 4(4), 461-485 DOI: 

10.5465/AMLE.2005.19086788 

Vaismoradi, M, Jones, J. og Turunen, H. (2016). Theme development in qualitative 

content analysis and thematic analysis. Journal of Nursing Education and 

Practice 6(5), 100–110. DOI: 10.5430/jnep.v6n5p100 

van den Heuvel, C., Alison, L. og Power, N. (2014). Coping with uncertainty: Police 

strategies for resilient decision-making and action implementation. Cognition, 

Technology and Work, 16(1), 25-45. DOI: 10.1007/s10111-012-0241-8 

van Dierendonck, D. (2011). Servant leadership: A review and synthesis. Journal of 

Management, 37(4), 1228–1261. https://doi.org/10.1177/0149206310380462 

van Dierendonck, D. og Nuijten, I. (2010). The Servant Leadership Survey: 

Development and Validation of a Multidimensional Measure. Journal of 

Business and Psychology, 26(3), 249-267. DOI: 10.1007/s10869-010-9194-1 



 

133 

 

van Dierendonck, D. og Patterson, K. (2010). Servant Leadership. Developments in 

Theory and Research. Palgrave Macmillan. 

van Dierendonck, D., Stam, D., Boersma, P., Windt, N. D. og Alkema, J. (2014). Same 

difference? Exploring the differential mechanisms linking servant leadership 

and transformational leadership to follower outcomes. Leadership Quarterly, 

25, 544-562. http://dx.doi.org/10.1016/j.leaqua.2013.11.014 

Þóra Birna Ingvarsdóttir. (2021, 13. ágúst). Einn sjúklingur á gjörgæslu sendur norður. 

Mbl.is. 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2021/08/13/einn_sjuklingur_a_gjorgaeslu_sen

dur_nordur/ 

Ödlund, A., (2010). Pulling the same way? A multi-perspectivist study of crisis 

cooperation in government. Journal of Contingencies and Crisis Management, 

18(2), 96–107. https://doi.org/10.1111/j.1468-5973.2010.00605.x 

Waite, A. M. (2013). Leadership’s Influence on Innovation and Sustainability: A 

Review of the Literature and Implications for HRD. European Journal of 

Training and Development, 38(1), 15-39. http://dx.doi.org/10.1108/EJTD-09-

2013-0094 

Waughn Jr, W. L. og Streib, G. (2006). Collaboration and leadership for effective 

emergency management. Public Administration Review, 66(1):131–140. 

https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00673.x  

West, M. A. (2002). Sparkling fountains or stagnant ponds: An integrative model of 

creativity and innovation implementation in work group. Applied Psychology: An 

International Review, 51(3), 355-424. https://doi.org/10.1111/1464-0597.00951. 

Zeng, J. og Xu, G. (2020). How Servant Leadership Motivates Innovative Behavior: A 

Moderated Mediation Model. International Journal of Environmental Research 

and Public Health, 17(13), 4753. https://doi.org/10.3390/ijerph17134753 

Zhou, Q., Huang. W. og Zhang, Y. (2011). Identifying critical success factors in 

emergency management using a fuzzy DEMATEL method. Safety Science, 49(2), 

243-252. DOI: 10.1016/j.ssci.2010.08.005 



 

134 

 

7 Viðauki 1 - viðtalsrammi 

• Aldur  

• Menntun 

• Hver er þín starfseining meðal viðbragðsaðila? 

o Slökkvilið, lögregla, björgunarsveit, Landhelgisgæslan, ISAVIA, 

o.s.frv. 

• Hvað hefur þú starfað lengi í vettvangsstjórn? 

• Hvar hefur þú starfað í vettvangsstjórn? 

o Norðurlandi, Höfuðborgarsvæðinu, Suðurlandi o.s.frv. 

Stjórnun 

1. Viltu þú lýsa fyrir mér starfi vettvangsstjóra! Hlutverk þeirra og verkefni? 

2. Getur þú gefið mér dæmi um undirbúning þinn fyrir aðgerð? 

3. Viltu lýsa stjórnun þinni í aðgerðum þegar eldsvoði, hópslys eða 

náttúruhamfarir verða? 

4. Viltu lýsa dæmi um hvernig þú nærð heildaryfirsýn í aðgerðum?  

Eftirfylgni spurningar  

• Viltu lýsa dæmi um hvernig þú bregst við ef óánægja skapast vegna stjórnun í 

aðgerðum? 

• Hvað er erfiðast við stjórnun aðgerða, að þínu mati? 

• Hvað finnst þér farsælast að gera ef að stjórnun aðgerða er erfið? 

• Viltu lýsa fyrir mér starfi aðgerðastjórnar? Hlutverk þeirra og verkefni? 

• Viltu lýsa fyrir mér starfi svæðisstjórnar? Hlutverk þeirra og verkefni? 

Ákvörðunartaka 

5. Viltu lýsa dæmi um hvernig þú tekur ákvarðanir í aðgerðum? 

6. Viltu lýsa dæmi um hvernig þú hugar að tíma-og verkefnastjórnun í 

aðgerðum?  

7. Viltu lýsa dæmi um hvernig þú tekur ákvörðun sem þarf að taka í skyndi? 

Eftirfylgni spurningar  

• Hvað er erfiðast við ákvörðunartökur í aðgerðum, að þínu mati? 

Samskipti 

8. Viltu lýsa dæmi um aðferðir sem þú notar til þess að upplýsingagjöf í 

aðgerðum gangi vel? 

9. Viltu lýsa dæmi um áskoranir við upplýsingagjöf í aðgerðum 

10. Hvaða aðferðir notar þú til að bæta upplýsingagjöf í aðgerðum? 

SÁBF – kerfið 

11. Viltu lýsa því hvernig SÁBF – kerfið hefur gagnast þér við stjórnun aðgerða? 

12. Viltu lýsa dæmi um þar sem staðar- og svæðisþekking í aðgerð nýttist þér? 
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13. Viltu lýsa dæmi um hvar telur þú að vettvangsstjórn eigi að vera staðsett í 

aðgerðum og af hverju? 

Eftirfylgni spurningar 

• Hverjir eru kostir og gallar SÁBF – kerfisins? 

Lokaspurningar  

14. Er eitthvað sem hefur ekki komið fram, varðandi umræðuefnið, sem þú telur 

að skipti máli? 
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8 Viðauki 2 - kynningarbréf 

Kynningarbréf til þátttakenda rannsóknarinnar 

Ágæti viðtakandi 

 

Ég heiti Ástvaldur Helgi Gylfason og er nemandi í Forystu og stjórnun við Háskólann 

á Bifröst.  

Ég er að vinna að MS verkefni og leiðbeinandi minn er Dr. Sigrún Gunnarsdóttir, 

prófessor við Háskólann á Bifröst. Ég hef kosið að rannsaka hverjar eru áherslur 

vettvangsstjóra í aðgerðum meðal viðbragðsaðila á Íslandi. Til að þrengja 

rannsóknarviðfangsefnið verður einblínt á vettvangsstjórnendur aðgerða þegar 

eldsvoði, hópslys eða náttúruhamfarir hafa orðið.  

Gerð verður eigindleg rannsókn til að skoða upplifun þátttakenda á samskiptum, 

stjórnun og áskorunum í starfi og leitað svara við spurningunni: Hverjar eru áherslur 

vettvangsstjóra við stjórnun í aðgerðum?  

Tekin verða 45 -60 mínútna djúpviðtöl við vettvangsstjórnendur í aðgerðum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða vonandi gagnlegar og áhugaverðar fyrir 

vettvangsstjórnendur sem og aðra stjórnendur meðal viðbragðsaðila á Íslandi 

Fyllsta trúnaðar er gætt vegna persónulegra og viðkvæmra upplýsinga. Farið 

verður með öll gögn sem trúnaðarmál, engar persónugreinanlegar upplýsingar koma 

fram og nafn þitt mun hvergi koma fram. Gögnin verða einungis notuð í þetta verkefni 

og í engum öðrum tilgangi. Gögnum verður eytt að rannsókn lokinni. Þér er ekki skylt 

að svara einstaka spurningum og þú getur hætt þátttöku hvernær sem er. Ef einhverjar 

spurningar vakna er velkomið að hafa samband við mig eða leiðbeinanda 

rannsóknarinnar (sigrungu@bifrost.is). 

 

 

Kær kveðja, 

Ástvaldur Helgi Gylfason nemandi við Háskólann á Bifröst 
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