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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 eininga lokaverkefni til meistaraprófs  í mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið undir handleiðslu dr. Ásdísar 

Emilsdóttur Petersen, aðjúnkt við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ég vil þakka Ásdísi 

fyrir ómetanlega þolinmæði og stuðning gagnvart mér á meðan ritgerðarskrifum stóð en 

ritgerðarsmíðin var langt ferðalag þar sem margir utanaðkomandi þættir sem ekki var 

hægt að hafa stjórn á höfðu áhrif á ritgerðarskrifin en Ásdís stóð þétt við bakið á mér og 

ég fékk góða leiðsögn til að halda mér við efnið og gerði hún það ávallt með bros á vör.  

Að skrifa meistararitgerð krefst mikillar vinnu og gríðarlegrar skipulagningar og 

þolinmæði  frá sjálfum sér og ekki síst frá þeim sem standa mann næst. Þetta er langt 

ferli, krefst aga og tekur mikinn tíma.  

Ég vil þakka viðmælendum mínum fyrir að gefa sér tíma í að setjast niður með mér í 

viðtal, vera opin og segja mér frá sinni reynslu. Frásögn þeirra gerði mér kleift að vinna 

verkefnið og  var ómetanleg fyrir niðurstöður rannsóknarinnar.  Að lokum vil ég þakka 

manninum mínum og fjölskyldu fyrir stuðninginn og hvatninguna sem ég fékk  frá þeim á 

meðan á verkefninu stóð.



5 

Útdráttur 

 

Stjórnendur og starfsmenn stóðu frammi fyrir miklum breytingum í byrjun árs árið 2020 

þegar Covid-19 heimsfaraldurinn  skall á heiminn.  Fyrirtæki urðu að bregðast við og buðu 

mörg hver upp á heimavinnu og í kjölfarið hafa fyrirtæki boðið starfsmönnum að vera 

áfram í heimavinnu. Í rannsókninni var leitast eftir því að skoða upplifun og reynslu 

stjórnenda og starfsmanna á starfsánægju í heimavinnu. Markmiðið er að komast að 

kjarna þess hvaða þáttum þarf að huga að varðandi starfsánægju í heimavinnu. 

Rannsakandi vonaðist til að niðurstöður gæfu stjórnendum og starfsmönnum innsýn í 

hvaða þætti þyrfti að hafa í huga af starfsánægju í heimavinnu. Tekin voru ellefu viðtöl, 

við þrjá stjórnendur og átta starfsmenn sem vinna í þjónustufyrirtækjum. Viðtölin voru 

greind með fyrirbærafræðilegri nálgun, en hún er nálgun í eigindlegri aðferðafræði.  

Við greiningu gagna komu fram fjögur þemu: Vantar kaffispjallið, heiðarleg og 

persónuleg samskipti, sýnileiki og traust stjórnenda og breytingar í vinnuumhverfi á 

tímum Covid. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að viðmælendur söknuðu 

persónulegra samskipta, þeim fannst vanta kaffispjallið og félagslega þáttanna í 

heimavinnu. Stjórnandi verður að vera með góða yfirsýn og vera sýnilegur, ásamt því að 

veita skýra og góða upplýsingagjöf. Niðurstöður benda jafnframt á að góð samskipti og 

traust á milli stjórnenda og starfsmanna verða að vera góð því það getur haft mikil áhrif á 

starfsánægju starfsmanna á breytingartímum.  

Út frá greiningu viðtalana við viðmælendur rannsóknarinnar samkvæmt 

greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar kom í ljós að kjarninn (e. essence) er: persónuleg 

samskipti.  

 

Lykilhugtök: Starfsánægja, samskipti, stjórnun og breytingar.  
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Abstract 

 

Management and staff faced many major changes at the beginning of the year 2020 when 

the Covid-19 pandemic ravaged the world. Companies had to respond and many offered 

remote work and as a result, many companies offered employees to remain working from 

home. The study sought to examine the job satisfaction experience of managers and 

employees from home. The aim was to gain insight into the factors that managers and 

employees had to consider regarding job satisfaction in remote work. The researcher 

hoped that the results would give managers and employees an insight into what aspects 

need to be considered about job satisfaction in remote work. Eleven interviews were 

conducted with three managers and eight employees working in service companies. The 

interviews were analyzed using a phenomenological approach, which is an approach in 

qualitative methodology. 

The analysis of data revealed four themes: the lack of  small talk, honest and personal 

communication, visibility and trust of managers and changes in the work environment in 

the time of Covid. The results of the study revealed that the interviewees missed personal 

communication, they felt they lacked the small talk and the social aspects of remote work. 

The manager must have a clear overview and be visible, as well as being extra 

informative. The results also indicate that good communication and trust between 

management and employees must be good, as this can have a major impact on employee 

job satisfaction in times of change. 

From the analysis of the interviews with the interviewees of the study according to the 

analytical method of phenomenology, it was revealed that the essence is personal 

communication. 

 

Key terms: Job satisfaction, communication, management and change.
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1 Inngangur  

Vinnuaðstæður hafa tekið breytingum frá því í byrjun árs 2020. Ástæðan fyrir því er að 

heimsfaraldurinn Covid-19 hefur dreift sér hratt og víða um heiminn. Bregðast þarf vel 

við hættulegum heimsfaraldri eins og Covid-19 og yfirlýsing kom frá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (e. World Health Organization) í mars 2020 að það 

verði að bregðast hratt við og loka ákveðnum stöðum til að koma í veg fyrir frekari 

útbreiðslu veirunnar. Fyrirtæki tóku upp ýmsar aðgerðir sem hafa haft gríðarleg áhrif á 

efnahags- og félagslegan kostnað einstaklinga (World Health Organization, 2020). 

Heimsfaraldurinn hefur mikil áhrif á vinnustaði og starfsmenn um allan heim og þær miklu 

breytingar sem verða á vinnustöðum og vinnubrögðum á þessum tíma hafa ólík áhrif á 

starfsmenn. Vinnustaðir verða að bregðast fljótt við aðgerðum, meðal annars að senda 

starfsmenn í heimavinnu, skipta teymum upp í hópa og stjórnendur verða að halda yfirsýn 

yfir teymið sitt þrátt fyrir að vera ekki að vinna með öllum á vinnustaðnum. Starfsmenn 

hafa ekki mátt koma saman eða vera inn í sama rými, heldur verður fólk að halda allt í 

tveggja metra fjarlægð til að koma í veg fyrir útbreiðslu. Heimsfaraldur flýtir fyrir að 

vinnustaðir geta boðið starfsmönnum upp á að vinna sína vinnu heima, því starfsmenn 

sem sinna starfi sem þeir geta unnið heima hjá sér eru beðnir um að vinna heima af 

öryggisástæðum. Stjórnendur standa frammi fyrir mikilli áskorun þegar starfsmenn eru 

farnir að vinna heima hjá sér. Stjórnendur verða að halda starfsmönnum sínu við efnið og 

vera með yfirsýn yfir verkefnastöðu og að það séu næg verkefni til að vinna. Að lokum að 

halda starfsmönnum upplýstum, huga að starfsánægju, vellíðan og skynja starfsandann 

sem er í gangi í starfsmannahópnum (Kniffin o.fl., 2020).  

Viðfangsefni rannsóknarinnar er valið út frá áhugasviði rannsakanda, þar sem 

rannsakandi upplifði það að vera á nýjum vinnustað á þessum breytingatíma og margar 

spurningar komu upp í koll rannsakanda á þessum tíma. Hvaða áhrif hefur heimavinna á 

starfsánægju stjórnenda og starfsmenn? Hvaða áhrif hefur heimavinna á samskipti? 

Hverjar eru helstu áskoranir stjórnenda með teymið sitt ekki allt á vinnustaðnum? 

Markmið rannsóknarinnar er að svara spurningunni: Hver er upplifun stjórnenda og 

starfsmanna í þjónustufyrirtækjum af starfsánægju í heimavinnu? 
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Í rannsókninni ,,Við erum félagsverur“ er notast við eigindlega aðferðafræði þar sem 

stuðst er við fyrirbærafræðilega rannsóknaraðferð við gagnaöflun og greiningu gagna. 

Markmiðið er að komast að kjarna (e. essence) sem varpar ljósi á reynslu og upplifun 

stjórnenda og starfsmanna í þjónustufyrirtækjum á málefni rannsóknarinnar. Komist er 

að kjarnanum með því að greina sameiginlega upplifun og reynslu viðmælenda út frá 

lykilhugtökum rannsóknarinnar (Creswell, 1998). Lykilhugtök rannsóknar eru; 

starfsánægja, samskipti, stjórnun og breytingar. Rannsakandi vill að hagnýtt gildi 

rannsóknarinnar sé að gefa vísbendingu um hvaða þætti stjórnendur verði að hafa í huga 

þegar kemur að því að starfsmenn séu ekki allir á sama stað í vinnunni. Einnig vísbending 

fyrir starfsmenn um hvað þarf að huga að varðandi starfsánægju í heimavinnu.  

Annar kafli ritgerðarinnar er fræðileg umfjöllun, þar er farið yfir fræðileg hugtök sem 

tengjast rannsókninni. Þar er meðal annars litið til skilgreiningar fræðimannsins Edwin 

Locke (1969) á starfsánægju og Barret (2010) um samskipti. Þá er fjallað um skilgreiningar 

og rannsóknir sem Henry Mintzberg (2009) hefur komist að um stjórnendur. Að lokum er 

stuðst við kenningar Kotters (2012) um breytingar. Einnig er stuðst við íslenskar og 

erlendar rannsóknir sem tengjast starfsánægju, mikilvægi samskipta, stjórnun og 

breytingum. Í þriðja kafla er lýst aðferðafræði rannsóknarinnar ásamt rannsóknarferlinu. 

Gerð er grein fyrir þátttakendum ásamt því hvernig gagnaöflun fór fram og greining 

gagna. Í fjórða kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og kjarninn (e. essence) er 

dreginn saman. Fimmti kaflinn er umræðukafli þar sem niðurstöður rannsóknar eru 

mátaðar við fræðilegar rannsóknir og kenningar, ásamt því að hagnýtu gildi rannsóknar 

er komið á framfæri. Að lokum eru lokaorð þar sem er stutt samantekt á rannsókninni.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilegan hluta rannsóknarinnar þar sem lykilhugtök sem 

tengjast rannsókninni verða skilgreind ásamt því að skoðaðar verða niðurstöður úr fyrri 

rannsóknum sem tengjast rannsókninni.  

2.1 Starfsánægja 
Margir fræðimenn hafa sýnt starfsánægju (e. job satisfaction) mikinn áhuga en sá allra 

þekktasti er fræðimaðurinn Edwin Locke (1969) sem talar um að starfsánægja sé 

tilfinningalegt viðbragð gagnvart því starfi sem einstaklingur er að sinna. Starfsmaður sem 

upplifir jákvæðar tilfinningar út frá starfi sínu og vinnur eftir sínum persónulegu gildum 

sem einstaklingur, eykur líkur á jákvæðum tilfinningum og ýtir undir starfsánægju. 

Starfsánægja er ekki einungis metin út frá tilfinningalegum viðbrögðum heldur einnig 

viðhorfi, því jákvætt viðhorf eða jákvætt tilfinningalegt ástand gagnvart starfi eða 

starfsreynslu leiðir til starfsánægju (Conte og Landy, 2018).   

Starfsánægja lýsir sér ekki einungis út frá viðhorfi og tilfinningum heldur eru það allir 

þættir sem koma að starfinu sem hafa áhrif á starfsánægju starfsmanna, bæði slæmir og 

góðir, jákvæðir og neikvæðir. Þættirnir hafa ákveðið tilfinningalegt gildi og hvernig það 

hefur áhrif á starfsánægju fer eftir hvort það sé jákvætt eða neikvætt. Sem dæmi eru 

þættir eins og að starfsmenn hafi verkefni við hæfi en það hefur mikið gildi, starfsmenn 

verða að fá verkefni sem þeir geta leyst en verkefnið verður þó að vera krefjandi á sama 

tíma. Aftur á móti mega verkefnin ekki vera of auðveld eða svo krefjandi að starfsmenn 

geti ekki leyst þau því þá getur það haft neikvæð áhrif á starfsánægju starfsmanna (Conte 

og Landy, 2018; Riggio, 2017).   

Rannsókn Ástu Bjarnadóttur (2000) um starfsánægju ungra Íslendinga leiddi í ljós að 

fjölbreytni í starfi skiptir miklu máli fyrir starfsmenn, ásamt því að starfsmaður sinnir 

verkefnum við hæfi þar sem hæfileikar einstaklings fá að njóta sín í starfi og að 

starfsmaður finni traust frá sínum yfirmanni til að vinna sjálfstætt og bera ábyrgð á sínum 

verkefnum. Yfirmaður hefur einnig áhrif á starfsánægju þar sem umhyggja hans skiptir 

miklu máli og mun meira máli en laun eða möguleikar á launahækkun. 
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Conte og Landy (2018) töluðu um að jákvæð samskipti við samstarfsfélaga hafi mikil 

áhrif á starfsánægju, starfsmaður verði að fá hrós og umbun öðru hvoru en einungis ef 

það á rétt á sér, ásamt því að fá að sinna störfum sem eru á hans áhugasviði og þekking 

hans nýtist til að gera vel í vinnunni. Kongchan (1985) talaði um að starfsánægja byggðist 

á samskiptum milli starfsmanna í vinnunni, það sé ekki upphæðin á launaseðlinum sem 

leiði til starfsánægju heldur samvinnan og tenging við samstarfsfólkið á vinnustaðnum. 

Sérhvert fyrirtæki hefur sína vinnustaðamenningu (e. organizational culture) og 

starfsmennirnir skapa menninguna. Talið er að fyrirtæki sem ná góðum árangri tengi það 

oft við góða vinnustaðamenningu. Viðhorf og væntingar starfsmanna hafa mikil áhrif á 

vinnustaðamenninguna ásamt gildum sem starfsmenn þekkja og ríkja á vinnustaðnum. 

Það hefur mikið að segja um menningu fyrirtækja hvernig stjórnendur stjórna, 

tengslamyndun teyma og þá bæði innan minni teyma og svo þvert á fyrirtækið og hvernig 

samskipti eiga sér stað milli aðila (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson o.fl., 2010).   

Vinnustaður sem veitir starfsmönnum stuðning ýtir undir hollustu starfsmanna og 

hefur áhrif á vellíðan (Mihalache og Mihalache, 2021). Nú á dögum þarf að huga betur að 

heilsu og vellíðan starfsmanna og þá ekki bara líkamlegri heilsu heldur einnig 

tilfinningalegri og andlegri heilsu. Starfsmenn verja miklum tíma á vinnustaðnum og 

vinnan getur haft jákvæð áhrif á geðheilsu starfsmanna þar sem vinnan gefur 

starfsmönnum ákveðna ímynd og sjálfsmynd. Undanfarin ár hafa vinnustaðir verið að 

huga betur að líðan hjá sínu fólki (Ramaswamy o.fl., 2021).  

Vinnustaðir þurfa að huga vel að velferð starfsmanna þar sem vinnan er orðin mikið 

stafræn og starfsmenn geta átt erfitt með að skilgreina vinnu og einkalíf (Meister og 

Brown, 2020). Vinnustaðir eru farnir að huga meira að heilsueflingu frá því að 

heimsfaraldur skall á, bæði andlega og líkamlega. Vinnuaðstaða starfsmanna skiptir máli 

hvað það varðar og að geta boðið upp á starfsaðstöðu þar sem starfsmenn geta staðið við 

skrifborð sitt. Huga þarf að því hvað boðið er upp á í matartímanum og hafa hollari 

valkosti, hollt snarl og bjóða upp á æfingar á vinnutíma. (Duffy o.fl., 2021).   

Mikil streita getur leitt til þess að starfsmenn nái ekki að sinna starfi sínu eins vel og 

þeir vilja, aftur á móti ef streita er lítil getur það haft jákvæð áhrif á frammistöðu í starfi. 

Því er gott að starfsmenn hafi stjórn á streitu sinni og framkvæmi æfingar sem hjálpa til 

við að hafa áhrif á streitu. Hreyfing hefur góð áhrif á líkamann og andlega heilsu og getur 
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hjálpað til við að hafa áhrif á streitu og jafnvel koma í veg fyrir streitu. Öll hreyfing hefur 

góð áhrif hvort sem það er að synda, ganga, heimilisstörf eða aðhlaupa en hreyfing styrkir 

hjarta- og æðakerfið sem gerir líkamann ónæmari fyrir streitu. Hreyfing hefur ekki ein góð 

áhrif á streitu heldur einnig slökun, húmor og næring. Rannsóknir hafa sýnt að það að 

hlæja að góðum brandara eða útvarpsþætti hefur sömu jákvæðu áhrif og nokkrar mínútur 

af hreyfingu. Mataræði getur einnig unnið gegn áhrifum streitu og því þurfa vinnustaðir 

að huga að því hvað þeir séu að bjóða upp á í matinn á vinnustaðnum (Aamodt, 2010).  

Starfsánægja og hollusta starfsmanna við vinnustaðinn eykst þegar þeir hafa 

sveigjanleika og tök á fjarvinnu. Með því kemur einnig meiri jafnvægi milli vinnu og 

einkalífs (Irawanto o.fl., 2021). 

2.1.1 Sveigjanleiki 

Eins og fram hefur komið eru margir þættir sem hafa áhrif á starfsánægju, einn þáttur 

hefur mikil áhrif og aukist síðastliðin ár en það er sveigjanleiki í starfi. Sveigjanleiki getur 

verið mismunandi út frá störfum og býður upp á margar mismunandi útfærslur þar sem 

sveigjanleiki fer einnig út frá störfum starfsmanna. Reglur varðandi sveigjanleika í starfi 

geta verið formlegar og óformlegar hjá vinnuveitanda. Sjálfstæði og hæfni starfsmanna 

skipta miklu máli og koma í ljós þegar starfsmenn fá möguleika á að vera í sveigjanlegu 

starfsumhverfi, starfsmenn fá ákveðin verkefni til að vinna en skipuleggja í raun 

vinnutímann sinn sjálf en verða þó að geta sinnt verkefnum sínum almennilega 

(Rothausen, 1994).  

Starfsmenn verða stoltir af því að vinna hjá fyrirtæki sem veitir sveigjanleika og hefur 

jafnvægi milli vinnu og einkalífs að leiðarljósi (Mas-Machuca o.fl., 2016). Jafnvægi milli 

vinnu og einkalífs er það sem starfsmenn vilja hafa nú til dags en þeir vilja geta sinnt bæði 

vinnu sinni vel ásamt því að geta sinnt fjölskyldulífinu og fundið gott jafnvægi á milli vinnu 

og einkalífs. Oft getur myndast streita á milli þessara tveggja þátta þar sem gerðar eru 

miklar kröfur bæði í vinnunni og einkalífinu (Conte og Landy, 2018). Starfsmenn geta átt 

erfitt með að finna jafnvægi í fjölskyldulífinu með vinnunni en þeir átta sig betur á því ef 

skilaboð stjórnanda eru skýr hvað varðar sveigjanleika í vinnunni (Caligiuri o.fl., 2020). 

Heimsfaraldurinn Covid-19 breytti miklu í vinnuumhverfinu. Eftir að heimsfaraldurinn 

skall á færðust flest skrifstofustörf heim til fólks þar sem það voru tilmæli frá 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni (World Health Organization, 2020). Starfsmenn voru 
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ekki lengur að vinna á vinnustaðnum sínum á sinni skrifstofu, þessí sta þá fór vinnan öll 

fram heima hjá fólki í persónulegu umhverfi þess. Heimavinnan hentar starfsmönnum 

misjafnlega og fyrir ákveðinn hóp er fjarvinna mjög hagkvæm og getur komið sér vel á  

meðan fyrir aðra var það óstöðugleiki þar sem sumir vilja vera í ákveðnum ramma og 

fannst þeir ekki vera með allt sem til þarf heima hjá sér til að skila af sér góðri vinnu 

(Bălăcescu o.fl., 2021). Í dag geta starfsmenn nánast unnið hvaðan sem er, þurfa ekki að 

vera ávallt á vinnustaðnum svo lengi sem starfsmenn eru með rétta búnaðinn og góða 

internettengingu og er það í flestum tilfellum kallað fjarvinna og geta starfsmenn unnið 

til dæmis á flugvöllum, heimili sínu og kaffihúsum (Nilles, 1994).  

Fjarvinna hefur bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar, jákvæðu hliðarnar eru að 

framleiðni starfsmanna verður meiri og það minnkar streitustig starfsmanna að geta haft 

stjórn á vinnutíma sínum og einnig hvar það vinnur sína vinnu. Það hefur komið í ljós að 

sveigjanleikinn í fjarvinnunni eykur vellíðan með þessum atriðum. Aftur á móti þarf að 

hafa í huga neikvæðu þættina sem fylgja fjarvinnu, stór neikvæður þáttur er að með 

fjarvinnu minnkar traust og tengsl á milli starfsmanna. Vinnuveitendur missa bein tengsl 

við starfsmenn sína, starfsmenn eiga það til að sitja lengur við tölvuna og vinnan er alltaf 

fyrir auganu heima hjá starfsmönnunum og getur verið erfitt að slíta sig frá vinnunni. 

Vinnuveitendur verða að hafa í huga að passa upp á að starfsmenn fái nægilega hvíld frá 

vinnunni þegar þeir eru í heimavinnu.  Ef starfsmenn fá ekki nægilega hvíld getur það leitt 

til heilsuvandamála starfsmanna (Bălăcescu o.fl., 2021; Chen og Sriphon, 2021; Grant o.fl., 

2013). 

Samkvæmt niðurstöðu rannsóknar sem var gerð á starfsmönnum sem voru neyddir í 

heimavinnu sökum heimsfaraldurs kom í ljós að fjarvinna býður upp á meiri sveigjanleika 

gagnvart fjölskyldumálum þar sem starfsmenn geta stjórnað tíma sínum sjálfir og geta þá 

samræmt fjölskyldulífið betur við vinnuna. Í fjarvinnu eru starfsmenn með meira næði til 

að sinna vinnunni og stjórna vinnuhraða sínum alveg sjálfir, verða ekki við truflunum frá 

samstarfsfólki. Það hefur einnig sýnt sig að þegar starfsmenn eru ekki sífellt undir auga 

stjórnanda dregur það úr streitu starfsmanna. Sveigjanleikinn varðandi vinnutímann gefur 

starfsmönnum tækifæri á að uppfylla sína starfsskyldu þó að þeir hafi ekki tök á að komast 

á vinnustaðinn eða þurfi að skipta upp vinnudegi sínum út frá fjölskylduaðstæðum. Í 

fjarvinnu þarf að huga vel að vinnuálagi og starfsánægju, starfsmenn eiga það til að vinna 
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mun meira en þeir eiga að gera og getur því myndast streita sem hefur neikvæð áhrif á 

starfsánægju. Tækniþjónusta á vinnustaðnum þarf að vera til fyrirmyndar svo starfsmenn 

geti unnið heima við og haft aðgang að öllum svæðum og ef eitthvað klikkar eiga þeir að 

geta fengið stuðning frá tækniþjónustunni (Irawanto o.fl., 2021). 

Fjarvinna getur komið sér vel þegar stjórnendur geta valið hvenær möguleiki gefst á 

fjarvinnu út frá verkefnum hverju sinni eða jafnvel haft ákveðna reglu fyrir 

starfsmannahópinn að vinna heima einn til tvo daga í viku. Taka þarf það jákvæða sem 

kom út úr heimavinnunni, starfsmönnum finnst gott að vinna heima þegar það þarf næði 

við að klára verkefni sem geta krafist mikillar einbeitingar og mega því ekki við miklum 

truflunum. Mikilvægt er að starfsmenn sem geta unnið í heimavinnu komi reglulega á 

vinnustaðinn, þeir þurfi að vera með fyrirfram ákveðna viðveru á vinnustaðnum 

(Contreras o.fl., 2020). 

Rannsókn var gerð á starfsmönnum sem urðu að vinna heiman frá sér frá því að 

heimsfaraldurinn Covid-19 hófst og höfðu ekki stundað heimavinnu áður. Samkvæmt 

niðurstöðum var mjög spennandi fyrst að vera í heimavinnu, upplifa það að þurfa ekki að 

eyða tíma í að fara til og frá vinnu og upplifa þann sveigjanleika sem getur myndast við að 

vinna heima. En þátttakendur lýstu því að þegar leið á heimavinnuna var það ekki eins 

spennandi og upplifunin var ekki alltaf jákvæð heldur fannst þeim vinnan mjög krefjandi 

þegar líða tók á heimavinnuna, sérstaklega starfsmenn sem voru vanir því að vera að 

vinna með viðskiptavinum og hitta annað fólk. Þátttakendur kunnu að meta 

sveigjanleikann með heimavinnunni og myndu sakna þess að geta ekki farið í stuttan 

göngutúr eða tekið hlé á vinnu til að endurhlaða batteríin og allur sá tími og peningur sem 

sparast við að vera ekki að ferðast til og frá vinnu (De Klerk o.fl., 2021). 

Í Japan var gerð rannsókn á fjórum framleiðslufyrirtækjum þar sem verið var að meta 

framleiðni á þeim sem voru annars vegar að vinna heima og þeim sem voru á 

vinnustaðnum. Niðurstaðan var sú að ef fyrirtæki leggja áherslu á að starfsmenn geti verið 

með góða aðstöðu heima fyrir til að vinna í heimavinnu og samskiptaleiðir verði í lagi þá 

myndi það bæta framleiðni starfsmanna og myndi hafa jákvæð áhrif á heilsu og vellíðan 

starfsmanna. Út frá niðurstöðunum ættu fyrirtæki ekki að hætta alfarið með heimavinnu 

eftir faraldurinn þar sem það sýndi sig að heimavinna hefur jákvæða kosti sem vinnustaðir 

geti nýtt áfram og haft jákvæð áhrif á starfsánægju að hafa í boði heimavinnu. 
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Heimavinnan sparar tíma þar sem starfsmenn þurfa ekki að ferðast til og frá vinnu en það 

getur tekið mikinn tíma hvern dag og skapað streitu. Út frá niðurstöðunum er nauðsynlegt 

að starfmenn séu með góðan aðbúnað heima fyrir til að geta sinnt vinnunni almennilega 

(Kitagawa o.fl., 2021). 

2.1.2 Aðbúnaður í heimavinnu 

Allur aðbúnaður verður að vera í lagi svo starfsmenn geti unnið vinnu sína vel í 

heimavinnu og að mörgu þarf að hyggja en lykilatriði er að starfsmenn séu færir í því að 

nýta stafræna tækni ásamt því að vera með góða internettengingu (Bălăcescu o.fl., 2021). 

Út frá niðurstöðum rannsóknar sem var gerð á starfsmönnum í Japan sem voru í 

heimavinnu skiptir aðbúnaður miklu máli, starfsmenn verð að geta sótt gögn frá 

vinnustaðnum í gegnum netið sem þeir þurfa til að geta unnið, verið með tæki og tól til 

að geta unnið og verið í samskiptum við samstarfsmenn sína. Í ljós kom að ef starfsmenn 

eru ekki með þann búnað sem þarf til að geta sinnt starfi sínu almennilega heima minnkar 

framleiðni starfsmanna í heimavinnu (Kitagawa o.fl., 2021). Rannsóknir hafa sýnt að 

stuðningur vinnustaðar er mikilvægur gagnvart því að starfsmenn geti unnið í 

heimavinnu, vinnustaðir þurfa að gæta þess að starfsmenn séu með öll tæki og tól svo 

þeir geti unnið vinnu sína í heimavinnu. Einnig mikilvægi þess að vera með góða 

skrifstofuaðstöðu heima hjá sér svo það sé auðveldara að aðskilja vinnu og einkalíf, því 

það getur haft neikvæð áhrif á starfsánægju að vera með vinnuna alltaf fyrir framan 

andlitið á sér til lengdar (De Klerk o.fl., 2021; Mihalache og Mihalache, 2021). 

Í rannsókn Sigurbjargar Hjálmarsdóttur og Sigrúnar Gunnarsdóttur (2018) kemur fram 

að mikilvægt sé að hafa góða vinnuaðstöðu og allur aðbúnaður sé til fyrirmyndar svo 

starfsmönnum líði vel í vinnunni og geti sinnt starfi sínu almennilega. Þátttakendur í 

rannsókninni segja að það skipti öllu máli og hafi mikil áhrif á starfsánægju.  Niðurstöður 

í rannsókn á hollustu og starfsánægju sem gerð var á yfir nokkur þúsund starfsmönnum á 

Íslandi sýndu fram á hversu mikilvægt er að huga að starfsumhverfi starfsmanna. Gott 

starfsumhverfi stuðlar að aukinni vellíðan og þegar hugað er vel að aðbúnaði starfmanna 

hefur það jákvæð áhrif á líðan starfsmanna, þeim finnst það skipta máli og að starf þeirra 

sé mikilvægt og eru ólíklegri til að hætta í vinnunni. Starfsmenn upplifa meiri starfsánægju 

ef þeir fá reglulega hrós og hvatningu frá stjórnendum og vinnufélögum (Hjördís 

Sigursteinsdóttir, 2020).  
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2.1.3 Hvatning 

Hvatning (e. encouragement/motivation) til starfsmanna getur haft mikil áhrif á árangur 

vinnustaðarins og líðan hjá starfsmönnum. Að finna fyrir hvatningu í vinnunni hefur 

gríðarlega mikið að segja og hefur áhrif á vinnuframlag. Starfsmenn þurfa að finna fyrir 

hvatningu og stuðningi gagnvart því að mega gera mistök, prufa nýja hluti og taka 

ákvarðanir í starfinu. Starfsmenn vaxa og dafna í starfi ef þeir fá hvatningu, leiðbeiningar 

og tækifæri frá stjórnanda sínum og vinnustað. Hugtakið hefur þróast mikið og nú byggja 

flestar kenningar á því að hvatning sé á vitsmuna- og tilfinningalegum grunni. Hvatning 

frá vinnustaðnum getur verið persónuleg þar sem starfsmenn finna fyrir hvatningu beint 

að sér og sínum verkefnum. Hvatning frá vinnustaðnum til allra starfsmanna er þegar þar 

ríkir mannauðsstefna, vinnustaðurinn ýtir undir starfsþróun starfsmanna ásamt því að 

þróa starfsumhverfið í takt við nútímann. Starfsmenn upplifa hvatningu frá vinnustaðnum 

þegar þeir upplifa að vinnustaðurinn vill bjóða upp á allt það besta fyrir sína starfsmenn 

svo þeir getir blómstrað í starfi (Armstrong, 2009; Conte og Landy, 2018; Kanfer o.fl., 

2017). 

Samkvæmt leiðtogafræðingnum og skipulagssálfræðingnum Riggio (2017) gegnir 

hvatning þremur hlutverkum. Hvatning gefur orku eða fær fólk til að gera ákveðna hluti, 

beinir ákveðinni hegðun í þá átt til að ná sérstökum markmiðum og að lokum ýtir hvatning 

undir viðleitni starfsmanna gagnvart því að ná markmiðunum. Fræðimaðurinn Armstrong 

(2009) nefnir að það séu til tvær tegundir af hvatningu, innri hvatning (e. instrinsic 

motivation) og ytri hvatning (e. extrinsic motivation). Innri hvatning er þegar verkefnin 

sjálf veita starfsmanni hvatningu, einstaklingum finnst vinnan sín vera svo mikilvæg og 

áhugaverð að það veitir þeim hvatningu. Ytri hvatning er þegar ákveðnir hlutir eru 

hvatning fyrir vel unnin störf, sem dæmi má nefna launahækkun eða hrós. Ytri hvatning 

hefur mikil áhrif á starfsmenn strax en endist mögulega ekki til lengri tíma. 

Hvatningarþættir sem eru eðlislægir starfinu eru þættir eins og árangur, viðurkenning 

fyrir árangur í starfi, starfið sjálft, ábyrgð, vöxtur eða framfarir. Þættir sem koma í veg fyrir 

óánægju starfsmanna og koma ekki beint að starfinu eru þættir eins og stefna 

fyrirtækisins og stjórnun, eftirlit, mannleg samskipti, vinnaðstæður, laun, staða og öryggi. 

(Herzberg, 2008). Samkvæmt Armstrong (2009) þurfa allir starfsmenn á hvatningu að 

halda og finna fyrir þakklæti. Hann telur að stjórnendur eigi að hrósa þegar þeir geta en 

hrós verður að hafa merkingu og vera einlægt svo það skili sér almennilega til 
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starfsmanna. Hrós og hvatning frá stjórnendum gerir það að verkum að starfsmenn slaka 

á og ná að vera rólegir í vinnunni.  

Samkvæmt rannsókn sem gerð var á innri og ytri hvata starfsmanna í seinni bylgju 

heimsfaraldurs kom í ljós að innri hvati starfsmanna minnkaði í fyrstu bylgju 

heimsfaraldurs, ástæðan er talin vera sú að starfsmenn voru minna saman og sýnileiki 

stjórnanda minnkaði og talið er að það hafi ýtt undir skort á hvatningu starfsmanna. 

Mikilvægt er að hvatning sé til staðar til að halda í framleiðni starfsmanna og mikilvægt 

er að regluleg samskipti eigi sér stað milli starfsmanna og stjórnenda svo hvatning geti átt 

sér stað (Camilleri, 2021).   

2.2 Samskipti 
Samskipti eru skilaboð milli einstaklinga hvort sem þau eru munnleg eða með öðrum 

hætti. Góður samskiptahæfileiki er mikilvægur þar sem það getur skapað góðan skilning 

og traust til meðlima hópsins. Munnleg samskipti milli manna eru einföld, einstaklingur 

kemur sínum upplýsingum til annars einstaklings sem á að taka við skilaboðunum, 

mikilvægt er að skilaboðin séu skýr svo sá sem tekur á móti skilaboðunum skilji innihaldið 

vel. Samskipti geta þó verið flóknari þar sem hægt er að vera með samskipti í nokkrum 

formum eins og í gegnum netið eða með merkjum. Skilaboð í gegnum netið eða 

samskiptaforrit geta verið vitlaust skilin þar sem fólk er ekki að eiga samskipti í eigin 

persónu og geta því ekki lesið í hljóð eða líkamstjáningu sem fylgir skilaboðum. Fólk getur 

lesið vitlaust í merkingu skilaboðanna þar sem það sér ekki einstaklinginn sem er að senda 

skilaboðin og því er mikilvægt að passa upp á að skilaboð séu skýr þegar verið er að senda 

rafræn skilaboð (Barrett, 2010). Samskipti starfsmanna á vinnustað fara mikið fram í 

gegnum tölvur og tæki,  tæknin býður upp á að starfsmenn geti verið að vinna saman og 

átt í samskiptum þrátt fyrir að vera ekki í sama rými, í sama landi eða jafnvel á sama 

tímabelti (Pettersen, 2016; Riggio, 2017). Samkvæmt rannsókn sem var gerð í Japan var 

niðurstaðan sú að samskipti í gegnum síma og tölvur kæmu ekki í staðinn fyrir hefðbundin 

samskipti, augliti til auglitis (Kitagawa o.fl., 2021).  

Árangursrík samskipti hafa áhrif á líðan starfsmanna í vinnunni og tengjast einnig líðan 

stjórnenda og sérfræðinga (Inga Jóna Jónsdóttir og Kristrún Friðriksdóttir, 2019). 

Nauðsynlegt er að huga að hvernig samskipti samstarfsmanna eru því samskipti hafa áhrif 

á hvernig starfsmönnum líður í vinnunni og speglast í hegðun og skapgerð fólks. Jákvæð 
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samskipti smita út frá sér og starfsmenn sem horfa á hluti með jákvæðu hugarfari eru 

almennt ánægðari í vinnunni (Conte og Landy, 2018).  Samkvæmt Hackman (2002) er gott 

að hrósa samstarfsmönnum sínum, það eykur vellíðan hjá einstaklingum og þeim mun 

jafnvel líka betur við samstarfsmanninn sem manneskju.  

Góð samskipti spila stóran þátt í því að byggja upp traust og góða samvinnu milli 

stjórnenda og starfsmanna (Armstrong, 2009).  Samskipti stjórnenda og starfsmanna 

skipta miklu máli og með virkri hlustun getur það ýtt undir góð og opin samskipti 

(Mineyama o.fl., 2007). Heimsfaraldur skall á og samkvæmt niðurstöðu rannsóknar á 

starfsmönnum sem voru í heimavinnu í Japan kom í ljós að upp komu samskiptaáskoranir 

fyrir starfsmenn og stjórnendur. Samskipti við vinnufélaga og viðskiptavini færðust yfir á 

netið en ekki augliti til auglitis, yngri starfsmenn áttu auðveldara með að eiga í 

samskiptum gegnum netið þar sem þeir eru kunnugri netsamskiptum. Starfsmenn urðu 

að aðlaga sig því að eiga samskipti í gegnum tölvuna með því að nota spjallforrit, 

símafundi eða tölvupóst (Kitagawa o.fl, 2021). 

Upplýsinga- og samskiptatækni gerir fyrirtækjum kleift að bæta vinnuferla 

starfsmanna og auðveldar þeim að hafa samskipti við hver annan í gegnum tölvur en það 

er orðinn hluti af okkar daglega lífi. Út frá niðurstöðum rannsóknar sem gerð var á 

starfsmönnum í Ítalíu kom í ljós að samskipti og skýrar upplýsingar hafa mikið að segja 

um hollustu starfsmanna gagnvart vinnustaðnum og jákvæðni varðandi þær breytingar 

sem áttu sér stað í vinnubrögðum (Zito o.fl, 2021). Á tímum Covid stóðu fyrirtæki frammi 

fyrir þeirri áskorun að nýta samskiptaleiðir á netinu fyrir starfsmennina þar sem lítið var í 

boði að hittast og búa til aðstæður fyrir mannleg samskipti. Mikilvægt er að hafa 

aðgengilegar samskiptaleiðir í boði hjá fyrirtækjum til að heyra hvernig starfsmönnum 

líður, mikilvægt er að það sé hlustað á starfsmenn og þeir fái svör við spurningum. 

Einangraðir, stressaðir og áhyggjufullir starfsmenn geta leitt til þess að það hafi neikvæð 

áhrif á geðheilsu þeirra og því verða samskipti að vera í lagi því það hefur jákvæð áhrif á 

heilsu starfsmanna (Ramaswamy o.fl., 2021). 

Samkvæmt Pettersen (2016) hefur óformlegt spjall mikil áhrif hvað varðar félagslega 

þáttinn og tengslamyndun fólks, óformlegt spjall ýtir undir að fólk kynnist almennilega. Í 

rannsókninni kemur fram að þó að tæknin bjóði upp á að það sé auðvelt að ná til fólks í 
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dag í gegnum samskiptaforritin kynnist starfsmenn ekki í gegnum forritin. Starfsmenn 

byggja ekki upp ný kynni við nýtt samstarfsfólk í gegnum samskiptaforrit.  

2.2.1 Félagslegi þátturinn 

Þörfin fyrir að tilheyra einhverjum er meðfædd löngun hjá fólki, upplifa jákvæð 

tilfinningaleg tengsl við aðra og vera hluti af hóp (Wang o.fl., 2020). Félagslegi þátturinn 

hefur mikið gildi fyrir starfsmenn, ef félagslegi þátturinn er ekki til staðar í vinnunni getur 

það haft slæm áhrirf á starfsánægju starfsmanna. Starfsmenn geta einangrast og misst 

tengsl við vinnufélagana þegar félagsleg samskipti í vinnunni minnka. Því þurfa 

vinnustaðir að búa til vettvang fyrir starfsmenn að hittast til að efla félagslegu tengslin í 

heimavinnu hvort sem það er með fundi eða viðburði (Pyöriä, 2011). Starfsmenn sem ekki 

vinna náið með samstarfsfélögum sínum og styrkja ekki félagslegu tengslin getur haft þau 

áhrif að þeir leita ekki aðstoðar hjá samstarfsfélögum sínum ef þá vantar aðstoð í 

vinnunni. Kosturinn við að hafa alla starfsmenn á sama stað er að þá styrkjast tengsl og 

þegar starfsmenn vantar aðstoð eða vantar að spyrja vinnufélaga sína ráða geta þeir 

fengið svör fljótt. Aftur á móti þegar tengsl höfðu myndast áður en heimavinna hófst 

skiptir máli að viðhalda reglulegum samskiptum í gegnum netið til að halda í tengslin og 

félagslega þáttinn. Starfsmenn sem halda áfram í reglulegum samskiptum í heimavinnu 

þora frekar að leita til samstarfsmanna sinna ef þá vantar aðstoð í vinnunni eða vilja 

jafnvel bara taka smá kaffipásu og ræða um lífið og tilveruna. Aftur á móti þegar nýjir 

starfsmenn byrjar á vinnustaðnum og allir starfsmenn eru í heimavinnu getur verið erfitt 

fyrir nýliðann að mynda tengsl og þora að hafa samband við nýja samstarfsmenn sína ef 

þá vantar aðstoð (Pettersen, 2016). 

Einangrun er þegar maður er ekki tengdur öðrum í kringum sig. Þegar starfsmenn vinna 

í heimavinnu geta þeir misst tengingu við sitt samstarfsfólk og einangrast. Starfsmenn 

missa af þeim aðstæðum sem koma upp á vinnustaðnum þar sem óformleg samskipti 

myndast hvort sem það er við kaffivélina, í matarhléinu eða þegar starfsmenn gera 

eitthvað saman svo sem að kíkja á barinn eftir vinnu til að efla vináttu og tengsl (Wut o.fl., 

2022). 

Í Bretlandi var gerð rannsókn á kennurum varðandi mikilvægi félagslegs stuðnings í 

vinnu og hversu miklu máli það skiptir að finna fyrir stuðning frá samstarfsmönnum. Það 

kom í ljós að kennarar sem upplifa góðan félagslegan stuðning í vinnunni eiga ekki erfitt 



21 

andlega eða sýna þreytu í vinnu heldur vinna þeir persónulega sigra í vinnunni og upplifa 

mikla starfsánægju. Einnig kemur fram að starfsmenn sem upplifa þreytu og glíma við 

erfiðleika andlega upplifa ekki mikla starfsánægju í vinnunni en það eru marktæk jákvæð 

tengsl þarna á milli (Kinman o.fl., 2011). Lykillinn að góðu ráðningarsambandi er traust og 

það verður til þegar starfsmenn og stjórnendur mynda gott teymi og standa saman í öllu 

þar sem þeir njóta góðs af styrkleikum hjá hvor öðrum (Armstrong, 2009). 

2.2.2 Traust 

Traust er atriði sem er mjög óáþreifanlegt en myndast aftur á móti með hegðun sem 

einstaklingar taka eftir hjá hver öðrum. Traust myndast þegar starfsmenn sýna sitt rétta 

sjálf og eru heiðarlegir ásamt því að hafa þá hæfni sem þarf til að sinna starfi sínu á góðan 

hátt (Kouzes og Posner, 2010).  

Mikilvægasta skrefið til að ná árangursríkari teymisvinnu er traust. Til að hópurinn 

verði samheldinn og starfshæfur verður gott traust að vera til staðar. En traust er ekki 

sama og traust, þetta þarf að byggja á traustum grunni sem þýðir að meðlimir verða að 

geta opnað sig, viðurkennt mistök sín og veikleika sína. Einnig er mikilvægt að þeir geti 

þegið hjálp og veitt aðstoð ef þess þarf, geri sér grein fyrir styrkleikum hópsins og treysti 

því hver mun nýtast best í hvaða verkefni út frá styrkleikum sínum. Ef traust er ekki til 

staðar er það kostnaðarsamt fyrir teymið því meðlimirnir eyða miklum tíma og orku í 

samskipti innan hópsins sem gefur þeim ekkert. Ef skortur er á trausti eiga meðlimir það 

til að forðast fundi og þora ekki að taka áhættu eða biðja um aðstoð og það kallar ekki 

fram góða niðurstöðu (Lencioni, 2010). 

Samkvæmt niðurstöðum í rannsókn sem var gerð á starfsmönnum í heimavinnu skiptir 

traust frá vinnuveitanda og stjórnanda miklu máli í heimavinnu. Starfsmenn sem fundu 

fyrir trausti voru með jákvæða upplifun af heimavinnu á tímum Covid. Aftur á móti þeir 

sem fundu fyrir skorti á trausti nefndu að vinnudagarnir lengdust þar sem þeim fannst 

ætlast til þess að þeir væru alltaf tiltækir við tölvuna þótt hefðbundnum vinnutíma væri 

lokið. Starfsmenn upplifðu pressu með að þurfa að svara tölvupósti strax svo ekki væri efi 

hjá stjórnendum og samstarfsmönnum um að þeir væru að vinna heima, einnig fannst 

þeim vinnudagurinn lengjast og fannst þeir ekki geta tekið sér kaffihlé í heimavinnu (De 

Klerk o.fl., 2021).  
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2.2.3 Upplýsingamiðlun á tímum heimsfaraldurs 

Heimsfaraldurinn hefur haft mikil áhrif á upplýsingamiðlun vinnustaða til starfsmanna og 

einnig varðandi samskipti á meðal starfsmanna. Upplýsingagjöf varð mikilvægari sem 

aldrei fyrr, bæði fyrir innri og ytri samskipti til að halda starfsmönnum upplýstum. Að 

halda starfsmönnum sínum vel upplýstum gerir það að verkum að þeir finna fyrir 

stuðningi og það eykur samheldni innan fyrirtækis og ýtir undir jákvætt vinnuumhverfi. 

Allir vinna að sama markmiði því allir eru vel upplýstir um hvað fyrirtækið vill að 

starfsmennirnir geri. Upplýsingagjöf á tímum Covid varð að skila sér tímanlega til 

starfsmanna svo þeir gætu brugðist hratt og rétt við upplýsingunum. Skilaboðin urðu að 

vera skýr og einföld svo starfsmenn skildu skilaboðin rétt. Upplýsingar urðu að ná til allra 

starfsmanna og Covid gerði það að verkum að boðleiðir urðu fljótlegar og auðveldar. 

Fyrirtæki fóru að nota stafræna miðla til að koma upplýsingum til allra starfsmanna þar 

sem hluti starfsmanna var í heimavinnu og aðrir á vinnustaðnum. Halda þarf 

starfsmönnum upplýstum með mikilvægum upplýsingum svo þeir geti unnið starf sitt á 

skilvirkan hátt, stjórnendur og starfsmenn bera ábyrgð á flæði upplýsinga, þar sem 

upplýsingar leita bæði beint frá toppi og niður og einnig þvert á teymi. Mörg fyrirtæki 

urðu að bregðast hratt við og nota nýja miðla til að ná til fólksins hratt og örugglega, það 

er öryggisatriði því ef Covid-tilfelli kemur upp á vinnustaðnum er hægt að upplýsa alla 

starfsmenn mjög fljótt og hvar sem þeir eru staddir. Ávinningur af góðri upplýsingagjöf er 

að vel upplýstir starfsmenn vinna sína vinnu vel og geta bætt framleiðni sína ásamt því að 

það getur ýtt undir nýsköpunarkraft starfsmanna. Góð upplýsingagjöf hefur jákvæð áhrif 

á starfsánægju sem gerir það að verkum að starfsmenn eru minna fjarverandi og góð 

upplýsingagjöf minnkar þar af leiðandi kostnað fyrir vinnustaðinn (Ramaswamy o.fl., 

(2021). Mikil ábyrgð er á að stjórnendur veiti góða upplýsingagjöf til starfsmanna og 

stjórnendur nota samskipti mest í stjórnun (Mintzberg, 2009). Rýnum nánar í hvað felst í 

stjórnun í næsta kafla.  

2.3 Stjórnun 
Fræðimaðurinn Henry Mintzberg (2009) hefur lengi rannsakað stjórnun og er prófessor í 

stjórnunarfræðum. Samkvæmt Mintzberg er stjórnun samansafn af mörgum þáttum. 

Stjórnun felur í sér að stjórna og gera hluti, ásamt því að takast á við hluti og vera leiðtogi 

og ákveða hvað skal gera og hvernig. Huga þarf að þessum þáttum til að vera góður 
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stjórnandi, það er alls ekki allra og ekki auðvelt í framkvæmd. Að vera stjórnandi lærist 

mest í gegnum reynslu og stjórnandi þarf að geta dregið það besta fram úr sínum 

starfsmönnum. Mintzberg gerði líkan að stjórnunarstarfi og hann tefldi því fram að 

stjórnunarstarfinu væri hægt að skipta niður á þrjú svið (e. planes). Út frá hverju sviði 

tengist helstu þættir sem koma að stjórnendastarfinu en stjórnandinn er í miðjunni og út 

frá hans sýn er öðrum megin við hann hvaða þættir það eru sem skipta máli innan 

vinnustaðarins og hinum megin við hann eru þættir sem koma frá utanaðkomandi aðilum. 

Mikilvægasta svið stjórnandans er upplýsingasviðið (e. information plane), á því sviði er 

samskiptaþátturinn sem skiptir öllu máli og er allt í kringum stjórnandann sem stjórnar 

með samskiptum inni á vinnustaðnum. Næst á eftir kemur svæði fólksins (e. people plane) 

þá er stjórnandinn leiðtogi inni á vinnustaðnum og hefur áhrif á fólk, utan við er 

stjórnandinn að tengjast þeim sem koma að vinnustaðnum. Að lokum er það svið 

aðgerðar (e. action plane) þar sem stjórnandi er að framkvæma og takast á við ýmis 

vandamál sem geta komið upp. Út frá líkaninu þá er samskiptafærni einn mikilvægasti 

þátturinn í starfi stjórnandans og er starf stjórnandans skilgreint sem 60-90% munnlegt, 

samskiptin fara fram á fundum, í símanum eða í gegnum tölvupóst (Mintzberg, 2009).  

Góðir stjórnendur þurfa framúrskarandi leiðtogahæfni. Hegðun leiðtoga hefur mikið 

að segja um þátttöku og afköst starfsmanna í vinnunni því leiðtoginn setur fordæmi fyrir 

starfsmenn sína. Næsti stjórnandi starfsmanna er sá sem skiptir hvað mestu máli fyrir 

starfsmennina, því það er sá aðili sem þeir líta upp til og hefur hvað mest áhrif á hvernig 

starfsmenn vinna sína vinnu og vilja ná árangri fyrir vinnustaðinn (Chen og Sriphon, 2021; 

Kouzes og Posner, 2010).  

Barrett (2010) talar einnig um þrjú atriði sem leiðtogar þurfa að hafa til að hrífa aðra 

með sér. Í fyrsta lagi ethos sem byggir á trúverðugleika stjórnandans og trausti hans. 

Leiðtoginn þarf að sýna fólki umhyggju og vera heiðarlegur. Í öðru lagi er það pathos sem 

segir til um hvernig leiðtogar þurfi að þekkja tilfinningar og hugmyndir hópsins eða  

teymisins sem hann vinnur með. Hann þarf að vita hvað teymið er að hugsa. Í þriðja lagi 

þarf stjórnandinn að hafa logos en það segir til um að leiðtoginn þurfi að geta rökstutt 

skilaboð sín og hugmyndir.  

Stjórnandi þarf að hafa gott orðspor og vera traustur. Stjórnandi þarf að hafa hæfni til 

að geta leyst ákveðin málefni og þarf að vera áreiðanlegur. Stjórnandinn þarf að vera 
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hliðhollur þeim starfsmönnum sem hann leiðir, styðja og vera opinn fyrir nýjum 

hugmyndum og tilbúinn að deila hugmyndum sínum með öðrum. Þessir þættir skipta 

miklu máli þegar byggja þarf upp traust og hvað stjórnandi þarf að hafa í huga til að vera 

góður stjórnandi (Barrett, 2010).  

Niðurstöður rannsóknar sem Árelía Eydís Guðmundsdóttir og Elín Blöndal (2017) gerðu 

sýndu fram á að samstarf milli stjórnanda og starfsmanna verður að vera gott, stjórnandi 

verður að vera fær í mannlegum samskiptum og geta byggt upp góða liðsheild með teymi 

sitt. Stjórnendur verða að treysta starfsmönnum sínum til að sinna vinnunni almennilega 

og styðja starfsmennina í starfi til að ná því besta út úr sínu fólki. Í grein þeirra Hörpu 

Bjargar Guðfinnsdóttur og Ingu Jónu Jónsdóttur (2005) þar sem þær tóku saman 

niðurstöður úr rannsókn þar sem verið var að kanna hver væru helstu viðfangsefni 

stjórnanda og hvaða hæfni stjórnendur þyrftu að hafa til að geta sinnt starfinu vel, leiddu 

niðurstöður í ljós að stjórnendur í rannsókninni voru sammála um að þeir væru að eyða 

miklum tíma í starfsmannamál, hrósa og hvetja starfsmenn sína og  stjórnendur yrðu að 

vera með puttann á púlsinum. Það sem stóð upp úr var að huga að góðum starfsanda og 

viðhalda starfsánægju. 

Starfsánægja og líðan á vinnustað getur endurspeglast út frá hegðun og aðferðum 

stjórnanda. Stjórnandi þarf að sýna þjónandi forystu (e. servant leadership) en 

frumkvöðullinn Robert K. Greenleaf (2008) fann upp það hugtak fyrir tæpum 50 árum. 

Greenleaf telur að til að geta sinnt þjónandi forystu þurfi einstaklingur að hafa verið þjónn 

sjálfur fyrst, geta sýnt umhyggju, þekkja styrkleika sína og veikleika ásamt því að vilja 

halda áfram að vaxa í starfi og vera með sýn á framtíðina og sýna ábyrgð. Þegar stjórnandi 

sýnir þjónandi forystu setur hann þarfir annarra í forgang, sýnir starfsmönnum sínum 

áhuga og virkjar starfsmennina svo allir geti verið leiðtogar. Stjórnendur verða að sýna 

starfsmönnum áhuga svo þeir finni fyrir stuðningi og upplifi frelsi til athafna í vinnunni. 

Eitt af lykilatriðum í þjónandi forystu er jafningjagrundvöllur og þjónustulund, mikil 

virðing er til staðar og allir eru tilbúnir til að hjálpast að og læra hver af öðrum í vinnunni 

(Greenleaf, 1998; Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, 2014).   

Eins og fram hefur komið þá skiptir samskiptahæfni í stjórnun miklu máli, sérstaklega 

reyndi á samskiptahæfni á tímum Covid. Það kom fram í rannsókn sem var gerð á 

stjórnendum úr fjórum mismunandi löndum sumarið 2020 en þeir töldu að 
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samskiptahæfni skipti mestu máli í stjórnun og sérstaklega á óvissutímum en góð 

samskiptahæfni stuðlaði að því að halda starfsmönnum rólegum með því að vera í 

reglulegum samskiptum. Tilfinningagreind stjórnanda hafði mikið að segja á tímum Covid 

þar sem stjórnendur urðu að lesa starfsmannahóp sinn vel því Covid-ástandið gat farið 

misvel í starfsmannahópinn. Stjórnendur urðu að sína því skilning ef starfsmenn áttu í 

erfiðleikum á tímum Covid og gat það verið misjafnt á milli starfsmanna, stjórnendur urðu 

að vera með skýr skilaboð um hvers þeir ætluðust til af starfsmönnum sínum í 

heimavinnunni. Að lokum kom margoft fram í niðurstöðunum að með góðri 

samskiptahæfni byggðist upp traust sem nauðsynlegt væri til að ná góðum tengslum við 

starfsmenn (Chen og Sriphon, 2021). 

2.3.1 Samskipti og stuðningur stjórnenda 

Stjórnendur leiða ekki bara með gjörðum heldur einnig orðum og stór hluti af starfi 

stjórnanda snýst um að eiga samskipti við marga aðila (Barrett, 2010). Mikilvægt er að 

stjórnendur búi yfir góðri samskiptahæfni svo þeir geti sinnt stjórnendastarfinu sem allra 

best og fái starfsmenn sína með sér á þá braut sem þeir vilja fara til að geta náð 

hámarksárangri í starfi (Árelía Eydís Guðmundsdóttir og Elín Blöndal, 2017). Því betri sem 

samskipti eru á milli stjórnanda og starfsmanna því líklegra er að þeir skili betra starfi og 

vinni verkefni vel. Stjórnandi þarf að vera fær að hlusta á sitt fólk. Með góðum 

samskiptum og góðri hlustun á stjórnandi að geta vitað þarfir hjá sínu fólki og einnig ef 

þeir eru með áhyggjur, það mun skila sér í framleiðni og ánægju hjá teyminu (Riggio, 

2017). Deborah J. Barrett (2010) fjallar um samskiptahátt leiðtoga í bók sinni Leadership 

Communication. Hún segir að leiðtogi þurfi að geta átt samskipti á auðveldan hátt. 

Leiðtogi þurfi að veita innblástur fyrir aðra og hvetja fólk til dáða. Þetta reynir á 

stjórnandann og hann þarf að miðla upplýsingum til annarra á auðveldan og skilvirkan 

hátt. Skilvirkur stjórnandi notar samskiptahæfni sína til að koma fram með hugmyndir og 

skilaboð, hann skilur samhengið og sýnir starfsmönnum sínum skilning. 

Stjórnendur byggja upp traust með því að standa við orð sín og traust verður að ríkja í 

samskiptum milli stjórnanda og starfsmanna. Þegar góð samskipti og traust er til staðar 

líður starfsmönnum betur í vinnunni sem gerir það að verkum að þeir vinna sína vinnu 

vel. Stjórnandi sem býr yfir tilfinningagreind og getur lesið aðstæður hverju sinni hefur 

jákvæð áhrif á starfsmenn. Stjórnendur verða að treysta starfsmönnum til að klára 
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verkefni sín án þess að stjórnandinn sé alltaf að anda ofan í hálsmálið á þeim. Stjórnendur 

verða að geta sett sig í mörg hlutverk út frá aðstæðum hverju sinni hvort sem það er að 

vera til staðar, hlusta, útdeila verkefnum eða upplýsa starfsmennina (Árelía Eydís 

Guðmundsdóttir og Elín Blöndal, 2017; Sigurbjörg Hjálmarsdóttir og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2018).  

Niðurstöður rannsóknar þar sem þátttakendur voru stjórnendur á meðan 

heimsfaraldur stóð yfir leiddi í ljós mikilvægi þess að stjórnendur hefðu tíma til að sinna 

starfsmönnum sínum og vera til staðar. Koma til móts við starfsmennina á mismunandi 

hátt út frá hverjum og einum því starfsmenn geta þurft á mismunandi stuðningi að halda 

frá stjórnanda sínum. Mikilvægt var að vera í góðum samskiptum og halda starfsmönnum 

sínum vel upplýstum því það leiðir til minni óvissu í vinnunni fyrir starfsmennina 

(Mihalache og Mihalache, 2021).  

2.3.2 Upplýsingamiðlun stjórnanda 

Stór hluti í starfi stjórnenda snýst um upplýsingavinnslu og miðlun, bæði að fá upplýsingar 

og að veita upplýsingar til starfsmanna bæði beint og óbeint. Stjórnendur eru þó ekki bara 

í því að gefa upplýsingar frá sér heldur er það hluti af starfi þeirra að dreifa réttum 

upplýsingum til starfsmanna. Upplýsingar sem stjórnendur fá eru ekki alltaf í rituðu eða 

töluðu máli heldur er það hluti af stjórnendastarfinu að sjá og skynja vinnustaðinn. 

Árangursríkir stjórnendur taka eftir hegðun, andrúmslofti, líkamstjáningu og raddblæ. 

Stjórnendur fá starfsmenn til að gera ákveðna hluti með góðri upplýsingagjöf (Mintzberg, 

2009). Mikilvægt er að það sé gott upplýsingaflæði milli stjórnanda og starfsmanna í 

heimavinnu svo tengslin haldist vel á milli þeirra þrátt fyrir að vera ekki á sama stað í 

vinnunni (Shahid og Shareena, 2020).   

Heimsfaraldurinn setti fordæmalausar kröfur á stjórnendur um að taka á mörgum 

ákvörðunum við þær breytingar sem mynduðust á þessum óvissutímum (Sanders o.fl., 

2020).  

2.4 Breytingar  
Heimsfaraldurinn Covid-19 gerði það að verkum að miklar breytingar urðu í heiminum og 

vinnustaðir breyttust. Vinnustaður fullur af fólki var allt í einu ekki lengur í boði, 

vinnustaðir urðu tómir, hið óformlega spjall milli einstaklinga við vatnsvélina breyttist í 
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spjall í gegnum skjáinn með notkun fjarfundarbúnaðar (Kniffin o.fl., 2020). Þegar 

vinnustaðir taka breytingum út frá því að bregðast við nýjum kröfum og jafnvel þrýstingi 

frá umhverfinu getur eðli vinnunnar breyst (Armstrong, 2009). 

Heimsfaraldurinn hafði þau áhrif að hann leiddi til nýrra vinnubragða, vinnustaðir urðu 

að innleiða hratt nýtt vinnuumhverfi með tilliti til fjarlægðartakmarkana og fjölda fólks í 

ákveðnu rými, skipuleggja nýtt vinnuflæði út frá heimavinnu og hvernig starfsmenn geta 

unnið saman í gegnum fjarvinnu og haft samskipti við vinnufélaga og viðskiptavini. 

Starfsmenn stóðu frammi fyrir miklum áskorunum (Caligiuri o.fl., 2020; Mihalache og 

Mihalache, 2021). Á tímum breytinga er mikilvægt að samskipti séu meiri við næsta 

yfirmann heldur en fyrir breytingar, því það hjálpar starfsmönnum að finna skýrari skilning 

á starfi sínu og eflir skuldbindingu starfsmanna við fyrirtækið á meðan þeir eru ekki að 

vinna mikið á vinnustaðnum (Mihalache og Mihalache, 2021).  

Stafræn tækni og gervigreind jukust mjög mikið ásamt því að fjarvinna varð mjög mikil 

en mismunandi hversu mikið út frá störfum. Stöðugar breytingar voru í gangi í þessum 

nýju aðstæðum sökum heimsfaraldurs, hvernig starfsmenn áttu að skila frá sér verkefnum 

og vinna verkefni var sífellt að breytast út frá nýjum aðstæðum og nýrri tækni. 

Vinnuveitendur urðu að bregðast fljótt við og bjóða upp á tæki og tól svo starfsmenn gætu 

unnið vel í fjarvinnu. Fólk varð að aðlagast mjög fljótt til að geta nýtt sér þessa nýju tækni 

á vinnumarkaðnum (Bălăcescu o.fl., 2021).  

Breytingum þarf að stjórna en ekki bara leyfa þeim að gerast (Armstrong, 2009). 

Breytingar geta verið flóknar og það þarf að vanda til verka svo breytingar gangi vel fyrir 

sig. Stjórnendur þurfa að huga að ýmsum þáttum í breytingum og mikilvægustu þættir 

stjórnandans eru að þeir séu með fyrirfram ákveðið plan, fjárhagsáætlun sé til staðar og 

gott skipulag á breytingaferlinu. Stjórnandi verður að vera tilbúinn að takast á við 

vandamál sem geta komið upp í ferlinu og því mikilvægt að vera undirbúinn og vera 

tilbúinn með úrlausnir. Leiðtogahæfni stjórnanda skiptir máli í breytingum og lykilatriði 

að fá starfsmenn með sér í lið með því að setja markmið með starfsmannahópnum hvað 

þeir vilja fá út úr breytingunum og byggja upp traust. Það getur komið fyrir að 

starfsmannahópurinn verði á móti breytingunum og þá reynir á stjórnandann að vera 

með leiðir til að fá starfsmenn í lið með sér til að ná fram breytingunum sem eru að eiga 

sér stað. Passa þarf því vel upp á starfsmannahópinn og sýna stuðning á meðan á ferlinu 
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stendur og sérstaklega þegar starfsmenn þurfa að komast yfir ákveðnar hindranir (Kotter, 

2012; Armstrong, 2009).  

Breytingar sem urðu á starfsumhverfinu á tímum Covid gerðu starfsmönnum kleyft að 

vinna vinnuna sína ásamt því að hafa tíma til að sinna persónulegum þörfum með 

heimavinnunni, starfsmenn urðu að taka ábyrgð á öðrum þáttum heldur en þeir voru 

vanir. Þetta var eins og að vera með börn í heimaskóla. Stjórnendur gáfu til kynna að 

tengslin voru góð milli stjórnanda og starfsmanna í heimavinnu þar sem þeir kynntust 

meira persónulega heldur en á vinnustaðnum, stjórnendur fengu meiri innsýn í 

fjölskylduaðstæður starfsmanna (Camilleri, 2021; Collins o.fl., 2016). Jákvætt við 

heimavinnuna var að þátttakendur upplifðu minni truflun þegar þeir voru að vinna heima, 

rólegra er að vinna heima og vera með góða einbeitingu án truflana. Aftur á móti voru 

öðruvísi truflanir sem gátu átt sér stað heima eins og viðgerðir sem voru fyrir utan heimilið 

eða geltandi hundur nágrannans sem gat orðið til þess að þeim fannst þeir afkasta minna 

í vinnunni. Þátttakendur og þá sérstaklega konur tóku það fram að þegar börnin voru 

heima var mikil truflun. Þegar skólastofnanir voru lokaðar fundur þær fyrir aukinni streitu 

og kvíða, voru jafnvel lengur við vinnu fram eftir þar sem þær náðu ekki að klára vinnu 

yfir daginn þar sem börnin voru heima (De Klerk o.fl., 2021).  

Vel rekinn vinnustaður byggist á góðum samskiptum en góð samskipti skipar stóran 

sess þegar vel gengur hjá fyrirtækjum og sérstaklega í breytingum því starfsmenn þurfa 

að geta fengið réttar upplýsingar sem skipta máli vegna starfseminnar (Wood, 1999).  

2.4.1 Samskipti í breytingum 

Lykilatriði í breytingum er góð upplýsingamiðlun, vinnustaðurinn verður að upplýsa 

starfsmenn um þær breytingar sem eru framundan og það getur skipt öllu máli um það 

hvort breytingarnar muni ganga vel eða ekki. Starfsmenn sem eru vel upplýstir verða 

meira skuldbundnir breytingum og viðhorfið verður betra. Miðla þarf upplýsingum til 

starfsmanna allan þann tíma sem breytingarnar standa yfir, ekki er nóg að miðla bara í 

byrjun, það þarf einnig að upplýsa meðan vegferð er í gangi og alveg til loka og eftir 

breytingar. Einnig þarf að huga að því hvaða skilaboðum er beitt, í hvaða formi en það fer 

eftir mikilvægi upplýsinganna (Goodman og Truss, 2004).  

Samskiptin þurfa að vera skýr og hnitmiðuð, betra er að hafa þau einföld svo allir skilji 

skilaboðin. Skilaboð skila sér yfirleitt best til starfsmanna þegar þau eru nefnd reglulega 
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og notaðar eru mismunandi aðferðir til að koma breytingum áleiðis. Stórir 

starfsmannafundir, minnisblöð, veggspjöld, óformlegt einn á einn spjall eru aðfeðir sem 

notaðar er til að miðla skilaboðum um breytingar sem eru í gangi. Endurtekning á 

mikilvægum skilaboðum er árangursríkast. Mikilvægt er að tala reglulega um 

breytingarnar og láta vita hvað sé í gangi svo starfsmenn taki það til sín og ræði sín á milli. 

Stjórnendur bera oft mikilvægustu skilaboðin en einnig er mikilvægt að stjórnendur hegði 

sér samkvæmt því svo það yfirfærist á starfsmenn. Starfsmenn verða að fá að segja sína 

skoðun á því sem er að gerast og mikilvægt er að stjórnendur hlusti á endurgjöf frá 

starfsmönnum því það skilar sér aðeins á jákvæðan hátt, annarsvegar að starfsmönnum 

finnst það skipta máli og sé mikilvægt og hins vegar að það geta komið góðar ábendingar 

sem þarf að bregðast við strax og breyta á miðri leið sem er mun skilvirkara þegar á lengri 

tíma er litið heldur en að ætla að halda sig við það sem var búið að ákveða því það mun 

bjóða upp á að starfsmenn fylgi þá ekki breytingunum (Kotter, 2012).  

Heimavinna skall hratt á og vinnustaðir voru ekki vanir að vera með starfsmenn í 

heimavinnu og því tók heimavinna töluverðum breytingum á tímum Covid samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar á starfsmönnum sem höfðu unnið í heimavinnu á tímum Covid. 

Þegar leið á heimavinnuna fundu þátttakendur og vinnustaðir taktinn í heimavinnu. Það 

væri eðlilegt að vera ekki alltaf fyrir framan skjáinn, það mætti taka pásu og fólk ætti að 

upplifa traust um að það væri að sinna vinnu sinni almennilega þótt það væri að vinna 

heima. Þátttakendur voru sammála um að vinnufyrirkomulag myndi breytast eftir þá 

reynslu sem kom eftir heimavinnu á tímum Covid. Þátttakendur myndu vilja blanda 

saman heimavinnu og skrifstofuvinnu, geta verið í heimavinnu í 2-3 daga í viku og svo á 

vinnustaðnum því þeir söknuðu samskiptanna við vinnufélaga sem fóru fram augliti til 

auglitis. Niðurstöður sýndu að starfsmenn myndu vilja hafa val um að vera heima og á 

vinnustaðnum (De Klerk o.fl., 2021). 
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3 Aðferðafræði 

Við gerð þessara rannsóknar var notuð eigindleg aðferðafræði (e. qualitative research). Í 

henni var beitt fyrirbærafræðilegri nálgun þar sem leitast var við að fá fram upplifun 

stjórnenda og starfsmanna á starfsánægju í heimavinnu, hvaða þættir skiptu máli til að 

viðhalda starfsandanum.  

3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 
Stuðst er við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem verið er að leggja áherslu á hið 

persónulega og komast inn í hugarheim viðmælenda, fá þeirra upplifun og skynjun á 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Með eigindlegum rannsóknum er ómögulegt að vita 

fyrirfram hvað niðurstöður munu leiða í ljós og rannsakandi verður að forðast að vera 

með fyrirframgefna hugmynd um fyrirbærið. Í rannsókninni var beitt fyrirbærafræðilegri 

nálgun sem er heimspekileg greining þar sem verið er að túlka mannlegt eðli, greina 

hlutina út frá einstaklingnum sjálfum sem túlkar fyrirbæri út frá reynslu, skilningi og 

þekkingu. Fyrirbærafræðileg rannsókn kallar eftir hver sé merking lífsreynslu einstaklings 

því hver og ein manneskja er einstök að eðlisfari. Í eigindlegri rannsóknaraðferð er 

ómögulegt að segja til um hvaða niðurstöður muni koma í ljós þar sem ekki er hægt að 

gefa sér vörin fyrirfram þar sem verið er að skoða upplifun einstaklings á aðstæðum 

(Cresswell, 1998; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Í þessari rannsókn er lögð áhersla á að skynja upplifun stjórnenda og starfsmanna á 

starfsánægju í heimavinnu í þjónustufyrirtækjum og notuð verður fyrirbærafræðileg (e. 

phenomenology) aðferðafræði. Rannsakandi leitast eftir því að komast að sameiginlegum 

kjarna (e. essence) sem gefur okkur upplifun viðmælenda. Fyrirbærafræði er 

heimspekileg aðferðafræði sem verður kynnt nánar í næsta kafla. 

3.2 Fyrirbærafræðileg rannsóknaraðferð 
Upphafsmaður fyrirbærafræðinnar er talinn vera þýski fræðimaðurinn Edmund Husserl 

(1859-1938) og sá sem var einnig á sömu braut og styrkti þann grunn sem Husserl var 

búinn að leggja í fyrirbærafræðina var Martin Heidegger (1889-1979). Í fyrirbærafræðinni 

er verið að komast að því hvernig hlutirnir birtast og eru greindir eftir birtingarháttum. 

Husserl talaði fyrir því að það sé skynjun einstaklings sem birtir hlutina eins og þeir eru og 
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einstaklingar upplifa fyrirbærið ef það fæst reynsla af því, skilningur eða ákveðin þekking 

(Zahavi, 2008).  

Notast var við eigindlega aðferðafræði þar sem verið var að rannsaka upplifun 

þátttakanda, reyna að skilja og túlka fyrirbæri út frá merkingunni sem viðmælendur gefa 

og þegar verið er að rannsaka félagsleg fyrirbæri er því haldið fram að eigindleg 

rannsóknafræði sé besta leiðin svo niðurstöður séu ekki slitnar úr sínu samhengi og hægt 

sé að fá dýpri skilning á niðurstöðunum (Creswell, 1998; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).   

Rannsakandinn gegnir mikilvægu hlutverki þegar kemur að gagnasöfnun og 

greiningum gagna í fyrirbærafræðilegri greiningaraðferð. Við greiningu gagna dregur 

rannsakandi mikilvægu fullyrðingarnar úr viðtalinu og flokkar niður eftir þemum, ásamt 

því að leita að merkingum til að lesa betur í fullyrðingarnar. Á meðan rannsókn stendur 

verður rannsakandi að setja sínar hugmyndir og skoðanir um fyrirbærið til hliðar (e. 

epoche), rannsakandi verður að vera hlutlaus og láta ekki skoðanir sínar hafa áhrif á 

skoðanir viðmælenda. Rannsakandi greinir gögnin með því að skoða allar mögulegar 

merkingar út frá lýsingum viðmælenda á upplifun og reynslu á fyrirbærinu (Creswell, 

1998). 

Creswell (1998) greinir frá ferlinu í fyrirbærafræðilegri greiningu, en ferlið skiptist í 

fjóra þætti:  

1. Dregnar fram mikilvægar setningar sem tengjast rannsóknarspurningunni.  

2. Rannsakandi skoðar vel setningarnar og dregur merkingu úr þeim.  

3. Finna sameiginleg þemu út frá sameiginlegum merkingum og staðhæfingum 

þátttakenda.  

4. Komist að kjarnanum (e. essence) sem er markmið með rannsókninni  

Markmiðið er að viðmælendur lýsi ákveðnu fyrirbæri út frá mannlegri reynslu og fá 

upplýsingar sem ekki er hægt að mæla með spurningakönnun en rannsakandi getur með 

viðtali reynt að skilja upplifun og reynslu viðmælenda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Hálfopin viðtöl eru hentug í rannsókninni því rannsakandi verður að vera opin fyrir nýjum 

spurningum sem gæti þurft að spyrja út frá svörum viðmælanda til að fá að vita sem mest 
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um upplifun viðmælanda á fyrirbærinu. Rannsakandi verður að stýra viðtalinu og halda 

því innan ákveðins ramma svo svörin gagnist rannsókninni (Merriam og Tisdell, 2016).  

3.3 Þátttakendur 
Mikilvægt er að velja úrtak í samræmi við markmið og tilgang rannsóknarinnar, út frá 

fyrirbærafræðilegri nálgun verða þátttakendur að hafa upplifað fyrirbærið (Creswell, 

1998; Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  Rannsakandi leitaðist við að fá 

þátttakendur frá þremur mismunandi þjónustufyrirtækjum og þátttakendur urðu að vera 

með reynslu af heimavinnu, meðalstarfsreynsla þátttakenda í núverandi starfi er um 

fjögur ár. Þátttakendur í rannsókninni voru ellefu talsins, sjö konur og fjórir karlmenn. 

Stjórnandi frá hverju fyrirtæki fyrir sig og svo tveir til þrír starfsmenn sem voru að vinna 

undir þeim stjórnanda. Rannsakandi sendi kynningarbréf (sjá viðhengi) í tölvupósti á alla 

viðmælendur þar sem tekið var fram viðfangsefni rannsóknarinnar. Viðmælendur fengu 

bréfin á vinnunetföng sem voru aðgengileg á heimasíðu fyrirtækjanna. Þátttakendur voru 

upplýstir um að nafnleynd á þeim og fyrirtækinu yrði í rannsókninni og fyllsta trúnaðar 

gætt. Viðmælendur fengu allir dulnefni og munu viðmælendur framvegis ganga undir 

eftirfarandi dulnefnum: Stjórnendur í rannsókninni eru Anna, Óli og Hildur. Starfsmenn 

eru með nöfnin Hanna, Selma, Maggi, María, Karl, Jóna, Ásta og Snorri. Reynt var að halda 

persónugreinandi upplýsingum í lágmarki í beinum tilvitnunum til að halda trúnaði við 

viðmælendur.  

3.4 Gagnasöfnun og úrvinnsla 
Lagt var upp með að viðtölin færu fram augliti til auglitis til að rannsakandi hefði tækifæri 

til að túlka viðtölin almennilega með tilliti til fyrirbærafræðinnar og taka meðal annars 

eftir líkamstjáningu og frásagnartón. Rannsakandi fór á vinnustað viðmælenda til að taka 

viðtalið, lögð var áhersla að taka ekki viðtal í gegnum fjarfundarbúnað. Viðtölin fóru fram 

í febrúar og mars árið 2021 og fóru nánast öll fram á vinnustað þátttakenda í lokuðu 

fundarherbergi. Eitt fór fram á kaffihúsi en þar gátum við setið til hliðar í einrúmi svo 

enginn væri að hlusta á viðtalið svo viðmælandi þyrfti ekki að halda aftur af sér í viðtalinu 

og vera með áhyggjur af að einhver væri að hlusta. Að lokum varð eitt viðtal að fara fram 

í gegnum Teams-fjarfundarbúnað. Lengd viðtala var á bilinu 35 – 60 mínútur og voru öll 

tekin upp á farsíma með samþykki viðmælenda. Rannsakandi var með viðtalsramma (sjá 

viðauka) sem var byggður á lykilhugtökunum sem rannsakandi lagði upp með í byrjun 
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rannsóknar sem eru starfsánægja, samskipti, stjórnun og breytingar. Farið var eftir 

viðtalsrammanum til að fá fram reynslu og upplifun þátttakanda varðandi þætti sem 

tengjast lykilhugtökunum. Viðtölin voru öll tekin upp og afrituð orð frá orði af 

rannsakanda ásamt því að rannsakandi rýndi í þagnir, ræskingar, hlátur og hik út frá 

aðferðum fyrirbærafræðinnar. Afritun viðtala fór fram jafnóðum eftir hvert og eitt viðtal. 

Við greiningu voru viðtölin lesin nokkrum sinnum yfir þar sem mikilvægar setningar sem 

tengdust rannsókninni voru teknar saman ásamt því að skoða vel setningarnar og draga 

út merkingu þeirra allra. Að lokum voru sameiginleg þemu fundin út frá  lágréttri 

greiningu út frá hverju lykilhutaki. Að lokum var komist að kjarna (e. essence) 

rannsóknarinnar.  

3.5 Siðferðisleg álitamál 
Huga þarf að ýmsum siðferðislegum atriðum svo rannsóknin standi undir nafni, mikilvægt 

er að viðmælendur fái réttar upplýsingar um hvað sé verið að rannsaka og viðmælendur 

gefi upplýst samþykki að taka þátt í rannsókninni. Þátttaka viðmælenda verður að vera 

frjálst val, upplýsingar varðandi rannsóknina verða að vera skýrar og viðmælandi má alltaf 

bakka út úr rannsókninni óski hann eftir að svo verði. Í eigindlegum rannsóknum þarf að 

passa vel meðferð viðtala en rannsakandi verður að standa við trúnað gagnvart 

viðmælendum (Sigurður Kristinsson, 2013).  

Rannsakandi þekkti ekki viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni. Rannsakandi tók 

skýrt fram í upphafi viðtala að um trúnað væri að ræða og viðtölum yrði eitt eftir að væri 

búið að vinna úr gögnunum. Tekið var fram að viðmælendur myndu fá dulnöfn í 

niðurstöðukaflanum og fyrirtækin yrðu ekki nafngreind svo ekki væri hægt að rekja 

niðurstöður rannsóknarinnar.  

Hér hefur verið fjallað um þá aðferðafræði sem notast var við í rannsókninni, 

þátttakendur kynntir og sagt frá hvernig gagnasöfnun og úrvinnsla gagna fór fram af 

rannsakanda. Nú verða birtar niðurstöður rannsóknarinnar.  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður farið ítarlega yfir niðurstöður rannsóknarinnar út frá þemagreiningu 

gagnanna. Markmið rannsakanda er að komast að kjarna (e. essence) upplifunar 

viðmælenda. Rannsakandi leitast við að fá svör við hver sé upplifun stjórnenda og 

starfsmanna á starfsánægju í heimavinnu hjá þjónustufyrirtækjum.  Deildirnar sem 

starfsmenn voru að vinna hjá áttu það sameiginlegt að vera þjónustudeildir innan síns 

fyrirtækis. Í heildina eru þetta þrír stjórnendur og átta starfsmenn sem sögðu sína 

upplifun og reynslu af starfsánægju í heimavinnu og hverju yrði að huga að til að 

starfsánægja væri í lagi á vinnustaðnum. Út frá greiningu gagna komu í ljós fjögur þemu 

sem eru: vantar kaffispjallið, heiðarleg og persónuleg samskipti, traust og yfirsýn 

stjórnanda og breytingar í vinnuumhverfi á tímum Covid. Farið verður yfir hvert þema 

fyrir sig og niðurstöður viðmælenda dregnar saman, undir lokin verður samantekt þar 

sem rauði þráðurinn út frá niðurstöðunum verður dregin saman.  

4.1 Vantar kaffispjallið  
Við greiningu á viðtölunum kom í ljós að það er margt sem huga þarf að í kringum 

starfsanda á vinnustað. Út frá viðtölunum voru nokkur hugtök sem flestallir viðmælendur 

voru sammála um hvað hefur áhrif á starfsánægju í gegnum heimavinnu, hvað virkar vel 

og hvað virkar illa. Allir viðmælendur nefndu það að viðburðir fyrir starfsmenn skipta 

miklu máli þegar kemur að starfsánægju og sérstaklega þegar þeir eru í heimavinnu. 

Vinnustaðir eru ekki bara vinnustaðir, starfsmenn vilja kynnast samstarfsfólkinu og búa til 

minningar með vinnufélögum sínum og vera hluti af ákveðnum hópi og menningu. 

Viðmælendur deildu sömu reynslu hvað það væri sérstaklega mikilvægt í heimavinnunni 

að bjóða upp á rafræna viðburði til að halda uppi góðri stemningu í fyrirtækinu og 

hópunum. Viðmælendur lögðu áherslu á mikilvægi viðburða, eins og Selma lýsir: 

,,…viðburðir til að lyfta upp móralnum.“ Það kom í ljós út frá upplifun þátttakanda að öll 

þrjú fyrirtækin voru að gera vel í að halda viðburði fyrir starfsmennina og þá var bæði 

verið að nefna stóra sem smáa viðburði sem voru haldnir á meðan viðmælendur voru í 

heimavinnu, viðburði sem voru í gegnum fjarfundarbúnað. Upplifun Magga er að honum 

fannst mega hafa verið fleiri viðburðir í sínu fyrirtæki: ,,…fleiri viðburðir og þá íburðaminni 

en færri og stærri, þá bara komast þeir sem komast.“ Fyrirtækin voru þá að nýta sér 

tölvutæknina til að bjóða upp á ýmsa viðburði í gegnum tölvuna. Það helsta sem fyrirtæki 
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voru að bjóða upp á voru spurningakeppnir, tónlistarviðburðir, starfsmannagleði í 

gegnum tölvuna, bingó og ýmislegt fleira þar sem hægt var að sameina starfsmenn í 

gegnum skjáinn.  

Niðurstöður sýndu að það var þó ekki nóg að bjóða upp á viðburði heldur kom fram að 

starfsmenn söknuðu óformlega spjallsins sem byrjar oft við kaffivélina eða í matartíma. 

Upplifun Maríu var:,,…vantaði félagsskapinn og vantaði kaffispjallið“. Óformlega spjallið 

myndast ekki í gegnum fjarfundabúnað og verður aldrei eins djúpt og þegar starfsmenn 

spjalla augliti til auglitis. Í kaffispjallinu kynnast starfsmenn betur og mynda traust og 

traust er lykilatriði í góðum starfsanda. Viðmælendur voru sammála því að það vantaði 

þetta mikilvæga kaffispjall sem verður brúin á milli þess að kynnast samstarfsfélögum 

dýpra og sem einstaklingar, kynnast því hvaða innri manneskju vinnufélaginn hefur að 

geyma. Viðmælendur deildu sömu reynslu um hversu mikilvægt væri að búa til vettvang 

fyrir óformlega spjallið og þegar heimavinna er í gangi að hringja í vinnufélaga gegnum 

tölvuna og spjalla um daginn og veginn. Starfsmenn höfðu þá reynslu að það skipti miklu 

máli að stjórnendur hvettu starfsmenn til að taka kaffispjallið því það gæfi þeim svo mikið 

félagslega og starfsmenn áttuðu sig ekki á því fyrr en það væri ekki lengur fyrir hendi. Það 

gerði svo mikið fyrir félagsskapinn, starfsmenn kynnist samstarfsfélögum sínum öðruvísi, 

eins og Snorri lýsir:  

...svona topic umræður, umræður sem þú færð að kynnast fólki ... önnur vídd 
inn í manneskjuna, ekki eins og í Teams spjallinu það sem það er yfirleitt í 90% 
tilvika on topic eitthvað sem er tengt vinnunni en ... í kaffispjallinu kemst 
maður oft að einhverju bara ,,já ég er að æfa frisbie golf,“ ... ,,já okei…,“. Svo 
er bara klukkutími farinn og maður þekkir manneskjuna miklu betur – en það 
er eitthvað sem maður getur alveg tekið remote líka en það verður bara ekki 
það sama. 

Anna stjórnandi lýsir því að þegar heimavinnan byrjaði varð hún sem stjórnandi samt sem 

áður að taka spjallið við sitt fólk um að kaffispjall sé ekki hálftími en reynslan var að það 

var einungis í byrjun meðan starfsmenn voru að finna taktinn.  Tveir stjórnendur upplifðu 

að þegar leið á heimavinnu urðu þeir að hvetja starfsmennina til að gefa sér tíma að spjalla 

við samstarfsfélaga sína, eins og Hildur lýsir: ,,...við erum með kaffispjall á Teams þar sem 

við tékkum okkur inn á hverjum degi og fólk setur inn myndir af kaffibollanum og eitthvað 

svona, reyna að hafa smá gaman.“  Niðurstöður leiddu í ljós að það er áskorun að halda í 

kaffispjallið í gegnum heimavinnu og það var mismunandi milli viðmælanda hvernig þeim 
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gekk að halda í kaffispjallið í gegnum heimavinnu. Starfsmenn urðu einmana og það þarf 

að passa vel upp á félagslega þáttinn og viðmælendur deildu sömu reynslu um hvað 

viðburðir séu mikilvægir til að halda uppi góðum starfsanda. Það er krefjandi að vera að 

halda uppi starfsanda, skynja andrúmsloftið í gegnum tölvuskjái og vera að passa upp á 

það að starfsmenn séu að hittast reglulega þrátt fyrir að vera í heimavinnu. Eins og Karl 

upplifir:  

...þegar þú hittir fólkið minna fjarlægistu það eðlilega meira og það er erfiðara 
og miklu meira krefjandi að halda uppi starfsanda þegar allir eru bara heima 
hjá sér að tala saman í gegnum einhverja tölvu sem allir eru orðnir hundleiðir 
á … þannig að hérna auðvitað er þetta krefjandi verkefni. 

Anna stjórnandi lýsir því hvað spjallhópur á workplace hafi skipt öllu máli fyrir 

starfsmannahópinn hennar og hafi ýtt undir góða starfsánægju í gegnum heimavinnuna 

en mikilvægar upplýsingar sem allir starfsmenn þurftu að vita var sett inn á spjallhópinn, 

eins og hún lýsir:  

...það bara gerðist einhvernvegin óvart að við buðum ,,góðan daginn“ og 
töluðum saman og alveg eins og ég sæti við hliðina á einhverjum skrifað ég 
bara ,,ahh bíddu muniði hver svaraði fyrir þetta“? ,,bíddu, er þessi 
fjarverandi?“ ,,já hann er í veikindaleyfi“ og öll þessi samskipti sem annars 
væru yfir borðið, þau bara færðust inn á WP. 

Selma lýsir því hversu mikilvægur spjallhópurinn er, þar sem allir starfsmenn eru saman 

komnir á einu svæði og hún hefur reynslu af því að upplýsingaflæði hafi aukist í 

heimavinnu. Starfsmenn voru einnig að sinna óformlega spjallinu í gegnum spjallhópinn 

og Selma lýsir því hvað spjallhópurinn hafi gert mikið fyrir sig í heimavinnunni:  

,,…workplace spjallið er svo mikilvægt! Hefði það ekki verið hefði heimavinnan orðið 

ömurleg!“. 

En það er ekki bara kaffispjall og viðburðir sem skipta máli þegar kemur að 

starfsánægju. Viðmælendur upplifa að góður aðbúnaður og að vera með verkefni við hæfi 

hefur mikil áhrif á starfsánægjuna. Viðmælendur voru allir sendir í heimavinnu þegar 

heimsfaraldur skall á og þeir deildu sömu reynslu af því hvað fyrirtæki þeirra stóð sig vel 

hvað varðar allan aðbúnað sem starfsmenn og stjórnendur urðu að hafa til að geta sinnt 

vinnu sinni jafn vel heima hjá sér og í vinnunni. Óli stjórnandi deilir einmitt þeirri upplifun: 

,,…að ákveðin umgjörð í kringum starfsmanninn, góð vinnuaðstaða og tölvubúnaður 

hefur áhrif á starfsánægjuna.“ Viðmælendur deildu sömu reynslu hvað varðar mikilvægi 
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þess að starfsmenn fái verkefni við hæfi, það ýti undir áhuga starfsmanna að sinna sínum 

verkefnum og í heimavinnu. Mikilvægt er að starfsmenn og stjórnendur nái að byggja upp 

traust á milli sín og starfsmönnum sé treyst fyrir því að vinna verkefni sín vel og einnig að 

þeir láti stjórnanda vita ef þeir er með of mikið af verkefnum eða ráði ekki við verkefnið. 

Allir viðmælendur höfðu sömu upplifun að það er ekki hægt að líkja því saman að vera 

að hittast í gegnum tölvuskjá og svo í raunveruleikanum. Stjórnendur og starfsmenn eru 

með jákvæða reynslu af blönduðu vinnuumhverfi, að það sé þá í boði að vinna heima og 

vera á staðnum en það myndi alls ekki ganga að bjóða bara upp á heimavinnu. 

Viðmælendur deildu sömu reynslu um að blönduð vinna myndi ýta undir starfsánægju því 

starfsmenn vilja fá sveigjanleika í starfi sínu nú til dags og upplifðu hvað sveigjanleikinn 

hjálpar andlegu hliðinu og það sé fjölskylduvænt og umhverfisvænt að bjóða upp á 

heimavinnu. Þrír viðmælendur deildu sömu reynslu að þeir upplifðu sig sem betri foreldri 

eftir að þeir byrjuðu að vinna heima. Þá væru þeir til staðar fyrir börnin þegar þau kæmu 

heim úr skólanum og það myndaðist ekki stress að þurfa að keyra í umferðinni sem getur 

myndast á morgnana og einnig seinni partinn þegar vinnu væri lokið, eins og Hanna lýsir: 

Heimavinnan hefur ró með sér og mér finnst ég nýta tímann betur og ekki eins 
mikið stress með heimilið, eins og með að skutla og sækja. Get verið ánægðari 
í vinnunni minni því ég get komið til móts við fjölskyldu mína. 

Í niðurstöðum kom fram að flest allir höfðu góða reynslu af heimavinnu nema tveir 

starfsmenn töluðu um að þeir vildu frekar mæta til vinnu og það segir okkur líka að það 

er ekki eitt sem gildir fyrir alla. Það er mjög misjafnt hvað starfsmenn þurfa til að upplifa 

starfsánægju eins og Hildur stjórnandi lýsir:  

Maður finnur það alveg að það er misjafnt hvað fólk sækir í, sumir sækja rosa 
mikið í félagsskapinn og vilja vera í klúbbum og svoleiðis og finnst það 
mikilvægur hlutur af starfsumhverfinu meðan aðrir eru kannski að pæla í 
einhverjum öðrum hlutum. 

Starfsmenn og stjórnendur voru á sama máli að það sé ekki bara á ábyrgð stjórnanda eða 

mannauðsdeild að starfsánægja sé til staðar hjá öllum, það er undir starfsmönnum komið 

hvernig þeir vilja hafa starfsandann á sínum vinnustað því starfsánægja er smitandi hvort 

sem hún er góð eða slæm. Maggi deilir reynslu sinni af því hvað stjórnandi hans var ítrekað 

að taka það fram við starfsmenn sína að þetta væri undir þeim komið hvernig 

starfsánægju þeir vilja hafa í gegnum heimavinnu og blandaða vinnu. Óli stjórnandi lýsir 
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einnig að hann hafi reglulega verið að minna starfsmennina á þetta og Anna stjórnandi 

deilir sömu reynslu og koma þau öll af sitthvorum vinnustaðnum en deila sömu upplifun 

af því hvað skiptir miklu máli að allir starfsmenn beri ábyrgð á starfsánægju. Stjórnendur 

deildu sömu reynslu hvað varðar mikilvægi þess að minna starfsmenn á að þeir væru allir 

saman í þessu, þetta væri ekki bara undir stjórnanda komið hvernig starfsánægjan sé í 

deildinni.  

4.2 Heiðarleg og persónuleg samskipti 
Niðurstöður í rannsókninni leiddu í ljós að viðmælendur deildu því allir hvað samskipti 

hefðu mikið að segja hvað varðar starfsánægju og það héldist í hendur ef samskipti væru 

ekki góð væri ekki góður starfsandi og ef samskipti eru góð þá ríkir góður starfsandi. 

Stjórnendur lýstu því hversu mikilvægt væri að vera skýr og vera með hrein og bein 

samskipti, eins og Óli stjórnandi lýsir: ,, góð samskipti þurfa alltaf að vera hrein og bein, 

engin leyndarhyggja, tvískinnungur, ...  grafa undan þú veist, vera sammála þegar einhver 

heyrir til og ósammála annars“. Allir viðmælendur upplifðu að samskipti væru mikil í 

gegnum samskiptamiðla í heimavinnu, eins og María lýsir því að öll samskipti færu fram á 

netinu á tímabili þegar allir voru í heimavinnu og hún tók fram að hún náði alveg að 

kynnast fólki vel í gegnum samskiptaforritin, fólki sem hún þekkti ekki fyrir heimavinnu. 

Upplifun Magga starfmanns var að það væri mikilvægt að tala við fólk reglulega þó þau 

séu að vinna heima. Tveir viðmælendanna deildu sömu reynslu um að samskipti við 

samstarfsaðila jukust þegar heimavinnan fór í loftið. Starfsmenn urðu aðgengilegri, 

sérstaklega við notkun miðla eins og Workplace og Teams þar sem hægt er að sjá hvenær 

starfsmenn eru á fundum eða eru lausir og því mjög aðgengilegt að hafa samband. Jóna 

upplifði hvað það væri mikilvægt að hafa samband reglulega því maður verður svo 

einangraður með heyrnartól allan daginn við vinnu og Karl deildi sömu upplifun, að 

starfsmenn þurfi að passa sig á að vera í miklum samskiptum við samstarfsfélaga til að 

viðhalda starfsánægju.  

Heiðarleiki, hrein og bein samskipti voru sameiginleg upplifun þátttakenda, að það yrði 

að vera til staðar svo vinnan gengi vel og starfsmönnum liði vel í vinnunni. Eins og Selma 

lýsir: ,,.. Einlægni og heiðarleiki skipta öllu máli í samskiptum og samkennd að geta séð 

hlutina frá öðrum sjónarhornum og þú veist bara smá hressleiki og jákvæðni, það smitar 

út frá sér.“ Anna stjórnandi deilir sömu reynslu: ,,heiðarleiki, númer 1,2 og 3 en þó á þann 
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veginn að þó að starfsfólki finnist eitthvað þýðir það samt ekkert að það sé rétt.“ Flestir 

viðmælendur lýstu mikilvægi góðra samskipta, því fólk á að geta sagt sína skoðun og skipst 

á skoðunum án þess að hafa áhyggjur að einhver geti farið í fýlu. Eins og Ásta lýsir:  

Mér finnst opin og hrein samskipti hafa rosa mikil áhrif á starfsandann, þú 
veist, að það það megi skiptast á skoðunum, það megi vera ósammála og það 
sé bara allt í lagi. Taka bara umræðuna án þess að það sé eitthvert vesen. 

Traust verður að ríkja á milli starfsmanna í hópnum svo það geti sagt það sem þeim finnst 

án þess að vera dæmdir. Vinátta og virðing verða að vera til staðar á vinnustöðum og 

helmingur þátttakenda upplifa hvað það er mikilvægt. Einnig að það sé verið að spyrja 

hvernig starfsmönnum líði og fá fólk til að opna sig eins og Hildur stjórnandinn upplifði að 

ef fólk opni sig þá tengist starfsmenn enn betur og gott traust getur myndast í hópnum. 

Selma lýsir sömu upplifun: ,,sýndur skilningur, bæði fólk er misjafnt, verkefni eru misjöfn, 

fólk er ekkert minna eða meira mikilvægt en annað fólk, ekki litið niður á fólk. Virðing sé 

sýnd ekki bara hjá stjórnendum heldur einnig gagnvart hvert öðru.“ Karl og Jóna höfðu 

sömu reynslu varðandi mikilvægi vinskapar, starfsmenn verða að geta hlegið saman, verið 

afslöppuð og borið virðingu fyrir hvor öðrum. 

Allir viðmælendur upplifðu það að þeim fannst vanta persónulegu samskiptin þegar 

fólk fór í heimavinnu. Karl lýsir því þegar hann fór á fund þar sem var einungis verið að 

ræða persónulega sigra og hvað það hefði verið gott: ,,..ég var t.d. að koma af fundi fyrir 

nokkru þar sem við vorum bara að ræða sigra mánaðarins, bara hvað við gerðum vel í 

okkar persónulega lífi í þessari viku eða þessum mánuði.“ Viðmælendur nefndu að með 

heimavinnunni duttu niður óformlegu samskiptin sem gefur oft svo mikið, sem eiga það 

til að myndast á göngum vinnunnar eða lyftunni eins og Anna upplifði: ,,…missti 

mómentið að hitta fólk í mat eða eitthvað og bara... hey við áttum eftir að tala saman.“ 

María upplifði að hana fór að vanta samskiptin við samstarfsfélaga sína og Karl upplifði 

það sama og lýsir einnig hvað honum fannst vanta vettvang fyrir óformlega spjallið í 

heimavinnu, spjallið um persónulegu hlutina en ekki bara vinnuna.  

Fimm af ellefu þátttakendum upplifðu að finna fyrir fjarlægð við samstarfsmenn sem 

myndast í heimavinnunni, bara það að vera ekki í samskiptum við fólk og heyra í fólki sem 

maður vinnur með reglulega gerir mann fjarlægan og starfsmenn einangrast. Karl var einn 

af þessum fimm og lýsir sinni upplifun: ,,...þú veist þessi fjarlægð hefur áhrif alveg klárlega, 
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þú veist, annars myndi ég ekki hlakka til að mæta í vinnunna og hitta allt fólkið ef það 

myndi ekki skipta máli, skilurðu“. Hildur lýsir upplifun sinni á að mæta til vinnu og hitta 

samstarfsfólk sitt gefur manni orku og hún hefur reynslu að því að henni fyndist gott að 

vera heima inn á milli en ekki að vera alltaf að vinna heima. Viðmælendur upplifðu söknuð 

af félagslega þættinum sem hefur svo mikið gildi en datt út í heimavinnu, það er að hitta 

fólk persónulega eins og Jóna lýsir: ,,...þannig að klárlega erum við félagsveru og viljum 

fá að sjá fólk og spjalla og geta tekið kaffipásur og þetta það hefur líka mjög mikið gildi.“ 

Viðmælendur deila allir sömu reynslu þegar kom að sveigjanleika, vildu hafa tök á þessari 

blöndu af heimavinnu og að mæta á vinnustaðinn. Viðmælendur deila sömu reynslu um 

að hafa ekki bara 100% heimavinnu því þeir töluðu um að þá yrðu starfsmenn einmana 

og lýstu því hvað fólk er misjafnt og hvað sumir eiga erfitt með að hringja í gegnum Teams 

og taka óformlega spjallið við samstarfsfélaga í vinnunni. Hanna lýsir því að starfsmenn 

sem eru feimnir og taka ekki upp tólið að fyrra bragði að þeir einangrist mikið og missi 

tengslin við vini sína í vinnunni eftir að starfsmenn fóru í heimavinnu. Jóna upplifði að hún 

hefði fjarlægst í heimavinnunni og henni finnst fjarlægðin hafa mestu áhrifin: ,,...og þess 

vegna finnst mér rosa gott að koma í hús sko af því maður var bara í einhverjum öðrum 

heimi, maður vissi ekki hvar maður var staddur sko“.  

Þrátt fyrir að viðmælendur hafi deilt sömu reynslu um að persónuleg samskipti vanti 

upp á í heimavinnu og fólk verði fjarlægara, þá að öðru leyti upplifðu þau að 

vinnusamskipti jukust innan teyma. Jóna lýsir því skemmtilega hvernig heimavinnan hafði 

áhrif á tengslanet hennar í vinnunni: ,,...já, ég hugsa að það hafi þétt sko sambandið við 

þá sem ég var að vinna með reglulega og fjarlægst þá sem ég var ekki að vinna með því 

ég hitti þá aldrei.“  

Meiri en helmingur þátttakanda í rannsókninni deildu sömu reynslu um þá reglulegu 

teymisfundi í gegnum samskiptaforritið Teams sem voru haldnir hvern einasta dag hjá 

sumum og hvað það sé mikilvægt í heimavinnu. Reglulegri teymisfundir gerðu það að 

verkum að starfsmenn urðu upplýstari, eins og Maggi upplifði: ,,jafnvel jukust samskiptin 

eitthvað því það var meira verið að halda stöðufundi sem var kannski ekki gert áður því 

þá bara hittist maður – þú veist bara hver er staðan á þessu, hvað er að gerast þarna og 

eitthvað svona.“  Óli stjórnandi upplifir að það hefði verið mikil áskorun að stýra 

fjarfundunum því sá sem segir ekki neitt hefur samt helling að segja og þá er mikilvægt að 
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stýra fundinum vel. Hann hefur reynslu af því að það hefði þurft að passa upp á það að 

leyfa öllum að komast að svo starfsmenn gleymist ekki á fundunum.  

Viðmælendur deildu sömu reynslu að því að persónuleg samskipti væru eitthvað sem 

skipti mjög miklu máli í vinnuumhverfinu. Starfsmenn lýsa því að þegar þeir fóru í 

heimavinnu væru persónuleg samskipti mun minni, það væru vissulega samskipti en þau 

væru í gegnum tölvuskjá og það er bara alveg tvennt ólíkt þar sem þau flæða ekki eins 

mikið. Eins og Maggi lýsir:  

...það vantar samt klárlega þessi stuttu mannlegu samskipti sem þú færð bara 
við að rekast á einhvern og það sem mér finnst kannski hafa flækst með 
heimavinnuna er að ég get ekki lengur bara pikkað í þig og bara ,,hey mannstu 
það sem við vorum að tala um áðan“ og átt þessi 30 sekúndna til 1-2 mínútna 
samtöl kannski um verkefni sem við vorum að ræða. 

Fundum fjölgaði þegar heimavinnan var í gangi og starfsmenn upplifðu að það var jafnan 

meira upplýst um allt tengt vinnunni í heimavinnu. Starfsmenn upplifðu það að 

óhefðbundnu samskiptin þar sem verið er að spjalla um daginn og veginn, kynnast meira 

og mynda traust er ekki að myndast jafn mikið í gegnum heimavinnu eins og gerist á 

vinnustaðnum sjálfum. María lýsir því: ,,það er þá þessi félagslegi þáttur sem maður 

saknar og missir af með því að vera alltaf heima.“  Viðmælendur deildu sameiginlegri 

reynslu að það væri mikilvægt að búa til vettvang fyrir óformlega spjallið þar sem hægt 

væri að tala um hluti sem væru ekki tengdir vinnunni til að halda áfram að mynda góð 

tengsl og ýta undir traust hjá starfsmönnum. Starfsmenn upplifðu að það skilaði sér í 

starfsánægju og góðri vinnu.  

4.3 Sýnileiki og traust stjórnanda 
Stjórnendurnir þrír deildu allir sömu reynslu varðandi það hvaða aðferðum þeir beittu til 

að halda utan um starfsmannahópinn í heimavinnu og passa upp á starfsánægjuna. 

Stjórnendurnir voru allir sammála og tóku fram hve mikilvægt væri að minna starfsmenn 

á að þeir búa sjálfir til starfsánægjuna og að það sé ekki bara í höndum stjórnanda. Óli 

stjórnandi sagði frá því að það væri ekki hægt að setja ábyrgð bara á stjórnendur hvað 

varðar starfsánægjuna. Stjórnendurnir deila sömu reynslu af starfsánægjukönnunum sem 

eru reglulega framkvæmdar á vinnustaðnum og starfsánægja mælist góð hjá þeim öllum. 

Óli stjórnandi deilir því að það yrði að skoða hópinn einnig og ekki horfa bara á könnunina 

og hann upplifði að það væri þreyta í hópnum: ,,...hún mælist allavega meiri en þegar við 
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förum svona að horfa í þetta, þetta er ekki algilt en okkur finnst vera komin Covid-þreyta 

í fólk.“ Stjórnendur lýsa því að það sé mikilvægt að taka mark á starfsánægjukönnunum 

svo starfsmenn svari samviskusamlega. Ásta starfsmaður upplifir það og lýsir að hún tekur 

eftir því að þegar hún sér niðurstöðu úr starfsánægju-könnunum þá er unnið með það 

sem betur má fara og hún tekur fram að það gefi fólki trú á að það sé til einhvers að svara 

könnunum samviskusamlega því það sé tekið mark á þeim og unnið með upplýsingarnar. 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að mikilvægt er að það sé gott aðgengi að stjórnanda fyrir 

starfsmenn og sérstaklega þegar nýjar aðstæður og nýtt vinnufyrirkomulag brestur á eins 

og þegar fólk var skikkað heim í heimavinnu. Stjórnendur og starfsmenn voru öll sammála 

um þetta í niðurstöðum og Anna stjórnandi lýsir því hvað það sé mikilvægt að það sé greitt 

aðgengi að henni fyrir starfsmenn sína:    

Að vera til staðar var mjög mikilvægt í byrjun og alltaf að vera að impra á því 
við starfsfólkið að hika ekki við að senda á mann ef það væri eitthvað ,var mjög 
persónuleg og það var gott aðgengi að mér alla daga vikunnar. 

Niðurstöðurnar sýna að stjórnendur eru allir sammála um mikilvægi sýnileika og taka 

reglulega fram við starfsmenn að ekki hika við að hafa samband ef upp koma  vandamál 

eða þá vantar aðstoð. Einn stjórnandi deilir þeirri reynslu að það sé mikilvægt að vera ekki 

of ógnandi svo starfsmenn upplifi að það geti alltaf leitað til sín. Mikilvægt er að kíkja 

reglulega inn á fundi og þá koma alltaf spurningar frá starfsmönnum. Upplifun 

starfsmanna var einnig sú sama hvað varðar mikilvægi þess að geta leitað til stjórnanda 

síns og hvað skiptir miklu máli þegar stjórnendur fylgjast vel með og eru með puttann á 

púlsinum hvað sé í gangi. Starfsmenn upplifðu aukið aðgengi að stjórnendum eftir að 

heimavinna byrjaði þar sem var auðveldara að fylgjast með hvort þeir væru á fundum og 

auðvelt að tékka á stjórnandanum í gegnum Teams. Jóna upplifði þó að hún hefði viljað 

að stjórnandinn hennar hefði oftar tekið stöðuna á henni, eins og hún segir: ,,það er 

kannski svona ... eiginlega ef það væri eitthvað þá væri það að yfirmennirnir manns tækju 

meira stöðu á manni, hvernig gengur og bara hvernig manni líður eiginlega.“ 

Upplifun starfsmanna á mikilvægi einstaklings- og persónulegra samskipta við 

stjórnanda var sú sama, að það væri mjög mikilvægt að stjórnendur heyrðu í sínu fólki og 

töluðu um daginn og veginn. Stjórnendurnir voru með sömu upplifun, að það væri 

mikilvægt að heyra í starfsmönnum reglulega og byggja upp persónulegt og heiðarlegt 
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samband. Niðurstöður sýndu að starfsmenn upplifðu að mikilvægt væri að stjórnendur 

væru með eftirlit með því hvernig starfsmenn hefðu það andlega og ekki bara vinnutengt, 

eins og Hanna lýsir: ,,…mikilvægt að heyra í starfsfólkinu sínu reglulega og tala um daginn 

og veginn.“ Það er þetta einn á einn-spjall sem starfsmenn upplifa að er svo mikilvægt og 

allir viðmælendur upplifðu það af einlægni hversu mikilvægt það er þegar stjórnendur 

taka persónulegt spjall við sig og starfsmenn geta þá létt á sér ef þess þarf. Selma upplifir 

að regluleg samskipti við allan hópinn hefði verið mikilvæg í heimavinnunni og einnig 

persónuleg samskipti, það hafi gefið henni mikið þegar stjórnandinn heyrði í henni 

persónulega: ,,tók alveg tvisvar sinnum yfir tímabilið þar var hringt bara í alla á Teams og 

bara ,,hæææ hvernig hefurðu það“ og aðeins að spjalla og hérna það fannst mér alveg 

svona ótrúlega vel gert.“ María upplifði hvað hefði verið mikilvægt að stjórnandinn læsi í 

hópinn sinn og hennar stjórnandi hefði verið með puttann á púlsinum hvað það varðar 

eins og hún lýsir: ,,þegar þú veist það kom ákveðin lægð tók yfirmaðurinn okkur hérna á 

svona bara peppfund sem var bara reglulega bókaður og það var bara ,,hæ, hvernig hafið 

þið það“?-fundur… þú veist, ekki vinnutengt.“ Stjórnendur og starfsmenn upplifa 

mikilvægi persónulega spjallsins til að halda í starfsánægjuna í gegnum heimavinnu. 

Hanna stjórnandi lýsir hversu vel það hefur reynst henni að vera með tilfinningagreind, 

stjórnandi verður að geta lesið í hópinn og einstaklingana. Skapa vettvang til að hittast 

reglulega svo það kynnist starfsmönnum vel til að geta lesið hópinn sinn. Upplifun hjá 

þátttakendum varðandi mikilvægi þess að hafa hópfundi í gegnum Teams var sú sama, 

sum lýstu þó yfir að þau voru farin að finna þreytu á því að vera að hittast í gegnum 

tölvuna þegar leið á heimavinnutímabilið. Þó það væri komin þreyta þar þurfti samt sem 

áður að halda í það að skapa vettvang til að hittast og ræða þá um annað málefni heldur 

en vinnuna eins og Karl lýsir: ,,þetta skiptir þau raunverulega miklu máli þau sem eru að 

stjórna að við séum að tala saman og við séum að segja frá okkur sjálfum og séum að 

koma saman að einhverju leyti.“  

Viðmælendur deildu sömu upplifun um mikilvægi þess að finna fyrir trausti í 

heimavinnu, Snorri lýsir því: ,,...fólk sé þakklátt fyrir það traust að fá að vinna heima, þetta 

er ákveðinn sáttmáli, þú veist, maður ætlast þá til þess og maður getur treyst fólki til að 

vinna verkefni að heiman.“ Allir þrír stjórnendurnir deildu sömu reynslu að traust til 

starfsmanna í heimavinnu skipti öllu máli og hafi áhrif á starfsánægjuna, eins og Óli lýsir:  
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...líka að treysta bara fólki, því að þetta snýst um að treysta fólki fyrir því sem 
það er að vinna, maðurer eiginlega ekkert að vinna með fólki sem maður þarf 
endalaust að vera að ýta í ,,Ertu búin að þessu, ertu búin að hinu?“ Þannig að 
ég held líka þegar fólkið fær svolítið traust að það finni líka bara meira til sín, 
skili sínum tímum og fínu vinnuframlagi, hvort sem það er mælt í ákveðnum 
verkefnum eða tímum sem þau skila af sér. 

Stjórnendurnir Anna, Hildur og Óli lýsa því öll að til að byggja upp gott traust verði þeir 

sem stjórnendur að vera þeir sjálfir, heiðarleg í samskiptum og koma til dyranna eins og 

þeir eru klæddir. Viðurkenna sín mistök og gefa traust til starfsmanna svo þeir þori að 

framkvæma vinnu sína eins vel og þeir geta og ef það koma upp mistök þá sé lært af þeim 

eins og Hildur lýsir:  

...treysta þeim til þess að verða betri í vinnunni og treysta þeim líka fyrir því 
að hjálpa mér ef ég geri mistök þannig það verði ekki svona ótti við að gera 
mistök eða ótti um hvort það sé svona að fá að njóta sín, svona learning 
oportunity. 

Allir viðmælendur upplifðu sömu reynslu um mikilvægi traustsins hvað varðar 

starfsánægjuna en Maggi, María og Karl upplifðu það mikið og lögðu mjög mikla áherslu í 

frásögn sinni að traust frá stjórnanda hafi mikið að segja með starfsánægjuna. Maggi lýsir 

því svo eftirfarandi: „…Traust stjórnanda! Samnefnari á stjórnanda sem treystir ekki, eða 

micromanagerar, eða sýnir ekki starfsfólki traust á einn eða annan hátt að það 

undirtekningarlaust dregur niður starfsánægjuna.“ Maggi hitti alveg naglann á höfuðið 

þarna og setning hans tekur saman það sem kom fram við greiningu gagna. Ásamt góðu 

trausti lýstu starfsmenn einnig því hversu gríðarlega mikilvægt væri að fá stuðning og hrós 

frá stjórnendum og sérstaklega í upphafi þegar heimavinna var að byrja. Starfsmenn 

upplifði traust og góðan stuðning frá sínum næsta stjórnenda hvað varðar vinnu og 

einkalíf þegar starfsmenn byrjuðu í heimavinnu. Starfsmenn upplifðu mikilvægi stuðnings 

hvað varðar heilsu og hreyfingu, því þeir deildu sömu reynslu hvað það skiptir miklu máli 

að finna stuðning frá stjórnendum sínum að það mætti fara í göngutúr til dæmis í 

hádeginu og taka kaffipásur í heimavinnu, að það væri alveg eðlilegt og í góðu lagi. Maggi 

lýsir því hvernig upplifun hans varðandi stuðning frá sínum stjórnanda var: „Fullur 

stuðningur í boði gagnvart starfsfólki, ,,Reyndu að gera það sem þú getur til þess að láta 

þér líða betur.“ Hildur stjórnandi lýsir því hvernig þau voru að hvetja starfsmenn til að 

hreyfa sig reglulega í heimavinnu:  
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...vorum við með göngutúr dagsins og settum hann inn í calender og sendum 
svo myndir, fólk var að senda myndir – fólk fór bara á sínum tímum, það var 
mjög sniðugt og þetta var á hverjum degi. Og þegar við mættum þá tókum við 
saman göngutúr í hádeginu. 

Stjórnendurnir upplifðu öll hvað stuðningur við starfsmannahópinn skipti miklu máli og 

sérstaklega í breytingum og að það þarf að halda þétt utan um mannskapinn. Hildur 

stjórnandi lýsir því að hún hafi verið að styðja sitt fólk með stuðningstölvupóstum og 

passaði sjálf upp á það að vera jákvæð og hvetjandi við starfsmennina. Stjórnendur og 

starfsmenn deildu sömu upplifun um mikilvægi þess að stjórnandi þurfi að halda vel utan 

um hópinn og lýstu því að það skiptir máli að planaðir séu reglulegir hittingar þar sem 

væri vettvangur fyrir stjórnandann til að upplifa hvort hópurinn sé að róa í sömu átt, hvort 

verkefnaskipting sé góð og hvort allir séu saman í því að ná góðum árangri. Óli stjórnandi 

lýsir hvað er mikilvægt að starfsmenn upplifi mikilvægi sitt fyrir fyrirtækið og að allir séu 

saman í þessu: „…ég læt alltaf fólki líða þannig eða þú veist ég reyni allavega að láta fólki 

líða þannig að í end of the day eru þetta verkefnin okkar, þetta erum við, við erum að gera 

þetta saman.“  Ásta upplifir einnig að það hefði mikil áhrif á hennar starfsánægju að 

finnast hún vera mikilvæg: ,,...mér finnst aðalmálið að fólk finni að það er metið að 

verðleikum, við erum einhvers virði ekki bara tölur á blaði, það þarf ekkert mikið til sko.“ 

Stjórnendurnir lýstu öll hversu mikilvægt væri að dreifa verkefnum rétt á hópinn, 

starfsmenn fái verkefni við hæfi og sýna starfsmönnum að við séum öll að gera þetta 

saman og styðja hvert annað í vinnunni, eins og Hildur lýsir: ,,...held að þetta sé aðalmálið 

og þekkja kannski verkefnin og finnast maður vera mikilvægur í vinnunni, ég held að það 

sé mjög mikilvægt.“  

4.4 Breytingar í vinnuumhverfi á tímum Covid 
Viðmælendur nefndu að það hafi verið jákvæðir og neikvæðir þættir sem höfðu áhrif á 

starfsánægjuna í heimavinnu. Eitt af því jákvæða sem Selma og Jóna upplifa í heimavinnu 

var næðið sem þær fengu til að vinna verkefni sín þegar þær voru að vinna heima eins og 

Jóna lýsir: ,,mér finnst ég ná að gera meira, meira næði.“ Aftur á móti upplifðu 

viðmælendur neikvæðar hliðar líka eins og að þeim fannst sumum erfitt að snúa til baka 

eftir heimavinnu, það var komið í vana að vinna heima. Einnig að fólk var með lengri 

viðveru en það átti að vera eins og Ásta lýsir: ,,maður vinnur alltof mikið lengi, maður er 

ekki að fara heim eftir átta tímana, maður situr alltaf aðeins lengur og mér finnst það 
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óþægilegt.“ Snorri lýsir því hvað hann hefði bara þurft að aðlagast fljótt nýjum aðstæðum, 

með nýrri tækni og nýju viðhorfi. Hann lýsir því hvað honum fannst mikilvægt að reyna að 

brjóta upp daginn hjá sér og sínu samstarfsfólki því hann var farinn að upplifa alla daga 

eins: ,,...bara eitthvað svona lítið til að brjóta upp svo þetta er ekki eins og grounhog day 

bara, já dagurinn í dag er bara dagurinn í gær og dagurinn á morgun…sem er dálítið 

klikkað.“  

Upplifun Ástu á starfsánægju var meiri eftir að heimavinna fór í gang hjá öllum, þar 

sem hún hafði áður verið að vinna í heimavinnu. Ásta upplifir að hún væri búin að hitta 

fólk meira og að upplýsingagjöf væri betri eftir að heimavinna byrjaði: ,,þannig að þetta 

var bara jafnvel meira félagslíf fyrir mig eða svona meiri tengingar inn í hópinn heldur en 

hefur verið.“ Viðmælendur upplifðu einnig jákvæðan skilning á því þegar fólk er í 

heimavinnu eða fjarvinnu, starfsmenn geta þá skilað sinni vinnu hvar sem þeir eru staddir, 

eins og Ásta lýsir:  

...það er kannski bara þetta af því ég hafði unnið svo mikið heima hvað það er 
miklu þægilegra að vinna heima núna þegar allir eru búnir að prófa þetta og 
þetta er bara sjálfsagt og það er alltaf einhver sem er ekki á svæðinu. Sá mórall 
er bara að þú veist það er  samþykkt, þetta er vinna þín sama hvar þú ert að 
gera hana. 

Ásta lýsir því hvað hún var mun meira inn í stöðu mála eftir að heimavinna byrjaði því þá 

færðust allar upplýsingar á netið þar sem hún var að vinna í heimavinnu áður en 

heimsfaraldur skall á. Hún lýsir því að eftir að það var orðið ákveðið norm að vera í 

heimavinnu þar sem mikið af starfsmönnum fóru að vinna heima upplifir hún sig mun 

meiri hluta af hópnum og var meira inn í starfsanda deildarinnar og fyrirtækisins.  

Þegar Covid-heimsfaraldurinn skall á því þá breyttist vinnufyrirkomulagið hjá 

þátttakendum, þar sem bæði var unnið heima og á staðnum. Stjórnendur og starfsmenn 

urðu að breyta sýnum venjum varðandi hvernig þeir ætla að koma upplýsingum til allra 

starfsmanna. Viðmælendur deila sömu upplifun á mikilvægi Workplace-síðu fyrirtækisins, 

Workplace-síðan skipti miklu máli hvað varðar upplýsingamiðlun hvort sem það hafi verið 

frá teyminu sem það var að vinna með eða bara upplýsingar frá æðstu stjórnendum til að 

koma mikilvægum skilaboðum áleiðis til allra starfsmanna.  

Stjórnendurnir þrír deila þeirri reynslu að það sé auðveldara að koma upplýsingum til 

allra starfsmannanna í gegnum Workplace eða Teams því starfsmenn sem eru til að 
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mynda veikir heima eða eru að vinna heima missa ekki af neinu og geta fylgst með ef það 

koma upplýsingar. Starfsmenn og stjórnendur deila sömu reynslu um mikilvægi að geta 

verið með stóra starfsmannafundi sem voru alltaf teknir upp og settir á Workplace og 

innra net hjá fyrirtækjum, þá geta starfsmenn horft eftir á ef það komst ekki á erindið og 

missir því ekki af neinu og er upplýst um það sem er í gangi í fyrirtækinu. Eins og Óli 

stjórnandi lýsir:  

…við notuðum samskiptamiðla mjög mikið við erum náttúrulega með 
Workplace og notuðum það, þannig að við vorum mjög reglulega allir 
yfirmennirnir alltaf með skilaboð inni á workplace hvað væri í gangi, hver væri 
staðan, hvað er að gerast þannig við vorum sérstaklega dugleg við að nota 
það. Svo tókum við náttúrulega starfsmannafundina, vorum með starfs-
mannafund í hverjum einasta mánuði þar sem farið var yfir ganginn og svona 
– sætir sigrar og skemmtileg verkefni. 

Viðmælendur deila sömu reynslu af að upplýsingagjöf hafi verið góð á þeirra vinnustað 

og að þeir hefðu verið vel upplýstir um stöðu mála. Starfsmenn upplifðu að allir hefðu 

verið að róa í sömu átt því upplýsingarnar voru alltaf skýrar og þær sömu, þótt þær kæmu 

frá mismunandi aðilum. Stjórnendur voru ekki að segja eitthvað annað en forstöðumenn 

sem dæmi, Anna stjórnandi deilir þeirri reynslu að hún komst strax að því að maður 

tilkynnir ekki stórar breytingar í gegnum spjall eða starfmannasamtöl í gegnum netið, það 

er eitthvað sem verður að gera þegar aðilar hittast á staðnum:  

...þannig að það eru mjög mikil samskipti á spjallinu og stundum örugglega of 
mikil fyrir marga sem ná ekki að fylgjast með, en maður getur allavega treyst 
því að þetta er ekki staðurinn sem verið er að tilkynna neinar breytingar, 
Maður er ekki að missa af neinu en maður getur hitt fullt af fólki þarna til að 
hjálpa sér ef maður er bara í símtali.  

Starfsmenn í rannsókninni upplifa sömu reynslu varðandi upplýsingagjöfina, þeir telja að 

góð upplýsingagjöf hafi mikið að segja um starfsánægju. Lýsa því hvað það skiptir miklu 

máli þegar upplýsingar berast til þeirra og finna fyrir því að allir séu að tala um það sama, 

það eru hreinar og beinar upplýsingar. Selma upplifir góða upplýsingagjöf:  

þessir vikulegu og nánast daglegu póstar, fyrst þarna frá neyðarstjórninni, mér 
fannst það ótrúlega gott því þá vissi maður alltaf hvað var í gangi, mér fannst 
upplýsingaflæðið þar ótrúlega gott og þegar allir upplifa einhvernveginn að 
það skipti allir máli og allir fái að vita allt þá verður andinn betri sko.   
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Stjórnendur lýsa því hvað það er mikilvægt að upplýsa starfsmenn vel og hvað það hefði 

gert mikið að nota samskiptamiðlana Workplace og Teams, einnig hvað er auðvelt að 

koma upplýsingum fljótt til allra í gegnum miðlana, eins og Óli lýsir: ,,Þannig að við tókum 

bara fast utan um þetta sem verkefni og héldum starfsmönnunum mikið upplýstum.“ En 

eins og Ásta deilir sinni reynslu getur maður ekki sett allar upplýsingar í gegnum 

samskiptamiðla, það þarf að meta eftir upplýsingum hvort það þurfi að tilkynna fyrst beint 

augliti til auglitis og svo setja upplýsingar í kjölfarið á netið.  

4.5 Samantekt 
Niðurstöður rannsóknarinnar fengust með því að greina viðtölin út frá fyrirbærafræðilegri 

greiningaraðferð við stjórnendur og starfsmenn þar sem upplifun og reynsla þeirra var 

höfð að leiðarljósi við greininguna. Nú dögum við saman þemunun sem komu við 

gagnagreiningu:  

Ef við skoðum þemað vantar kaffispjallið og greinum það eru það persónulegu 

samskiptin sem stjórnendur og starfsmenn sakna og hafa mikið að segja með 

starfsánægju starfsmanna. Í kaffispjallinu kynnast starfsmenn dýpra og mynda sterkari 

tengsl sem myndar traust.  Viðmælendur voru allir sammála um að það sé á ábyrgð þeirra 

í sameiningu að búa til vettvang fyrir óformlega kaffispjallið í heimavinnu en það jafnast 

þó ekki við samtal sem á sér stað augliti til auglitis. Þegar greint er eftir greiningaraðferð 

fyrirbærafræðinnar kemur fram að sameiginleg upplifun allra viðmælenda er mikilvægi 

ófromlegra samskipta.  

Næst skoðum drögum við saman þemað heiðarleg og persónuleg samskipti, upplifðu 

viðmælendur sameiginlega að samskipti verði að vera skýr á milli stjórnenda og 

starfsmanna þegar kemur að þáttum í heimavinnu, starfsmenn upplifðu að þeir urðu að 

fá skýr skilaboð til hvers væri ætlast af þeim í heimavinnu. Mikilvægt að skilaboð gagnvart 

sveigjanleika starfsmanna í vinnunni séu skýr. Starfsmenn einangrast þar sem samskiptin 

við samstarfsfélaga detta niður í vinnunni og fimm af þátttakendum upplifðu að þeir 

fjarlægðust í heimavinnunni og sakna félagslega þáttanna. Þegar greint er eftir 

greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar er það sameiginleg upplifun viðmælenda hvað 

félagslegi þátturinn er mikilvægur.   

Þemað sýnileiki og traust stjórnenda var greint og skoðað, sameiginleg upplifun 

starfsmanna var að gott aðgengi að stjórnanda sé mikilvægt í heimavinnu. Maggi, María 
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og Karl voru sammála um að mikilvægi að finna traust frá stjórnenda. Starfsmenn verða 

að geta leitað til stjórnenda hvort sem það er vinnutengt eða persónulegt. Stjórnendur 

voru einnig sammála því að mikilvægt væri að þeir eru séu sýnilegir á tímum sem þessum 

og yrðu að leggja sitt af mörkum til að halda í samskipti við starfsmennina, bjóða upp á 

persónulegt samtal við starfsmenn, skynja og lesa í starfsmannahópinn. Sameiginleg 

lárétt upplifun viðmælenda er aðgengi að stjórnanda skiptir miklu máli.  

Þegar þemað breytingar í vinnuumhverfi á tímum Covid er skoðað var upplifun 

viðmælenda jákvæð í garð heimavinnu og að upplýsingagjöf skipti miklu máli í 

heimavinnu. Stjórnendur upplifðu að mikilvægt er að upplýsa starfsmenn vel í breytingum 

og þegar starfsmenn fóru í heimavinnu kom Workplace og Teams sterkt inn hvað varðar 

upplýsingagjöf. Eftir greiningu út frá fyrirbærafræðinni kom í ljós að sameiginleg lárétt 

upplifun viðmælenda var mikilvægi upplýsingagjafar.   

Nú höfum við tekið saman þemun og komist að því að kjarninn sem gengur þvert á 

þemun (e. essence) er:  persónuleg samskipti. Viðmælendur upplifa söknuð af 

óformlegum samskiptum og það sé mikilvægt að halda í persónuleg samskipti til að 

viðhalda starfsánægju og sambandið við samstarfsmenn.  

Niðurstöður rannsóknar hafa nú verið dregnar saman, í næsta kafla verða 

niðurstöðurnar mátaðar við fræði og fyrri rannsóknir um efni rannsóknarinnar.  
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5 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í upplifun stjórnanda og starfsmanna í 

þjónustufyrirtækjum af starfsánægju í heimavinnu. Í þessum kafla verður leitast við að 

máta niðurstöður rannsóknarinnar við fræðin og aðrar rannsóknir sem komu fram í 

fræðilega kaflanum. Í lokin verður komið inn á hagnýt gildi rannsóknarinnar. 

Umræðukaflanum er skipt upp í fjóra kafla út frá lykilhugtökum rannsóknarinnar: 

starfsánægja, samskipti, stjórnun og breytingar.  

5.1 Óformleg samskipti  
Opin og góð samskipti hafa áhrif á starfsánægju, traust verður að vera til staðar svo 

samskipti geti verið opin og heiðarleg. Þegar starfsmenn voru sendir í heimavinnu 

minnkuðu samskiptin mikið og starfsmenn söknuðu óformlegu samskiptanna. 

Viðmælendur upplifðu öll mikinn missi þeirra samskipta og lýstu því hvað þeir söknuðu 

kaffispjallsins sem myndast ekki í gegnum fjarfundabúnað. Óformleg samskipti mynda 

traust hjá samstarfsmönnum og það er mikilvægt í vinnunni að mynda traust við 

samstarfsfélaga sína. Starfsmenn kynnast á annan hátt heldur en þegar verið er að spjalla 

á formlegum fundum. Starfsmenn komast jafnvel að sameiginlegum áhugamálum, 

kynnast betur og mynda sterkari tengsl sem er mikilvægt þegar kemur að starfsánægju. 

Þetta er í takt við niðurstöður rannsóknar sem var gerð á starfsmönnum í Hong Kong sem 

voru að vinna í heimavinnu því þar var það sama upp á tengingnum þar sem starfsmenn 

misstu af þeim aðstæðum sem koma upp á vinnustaðnum þar sem óformlegt spjall getur 

farið fram hvort sem það er við kaffivélina, í matsalnum eða jafnvel þegar starfsmenn 

kíkja saman á barinn eftir vinnu (Wut o.fl., 2022). 

Starfsmenn lýsa mikilvægi þess að fá hvatningu frá stjórnanda til að mega skapa 

vettvang fyrir kaffispjallið, það spjall datt niður þegar starfsmenn byrjuðu í heimavinnu 

og stjórnendur urðu að hvetja starfsmennina til að taka upp þráðinn í gegnum Teams-

fjarfundaforritið. Bara að sjá framan í samstarfsfélaga sína og spjalla um hvað væri að 

frétta og alls ekki að hafa það vinnutengt. Starfsmönnunum fannst mikilvægt að finna 

hvatningu frá stjórnandanum til að mega gefa sér tíma í óformlegt kaffispjall. Þegar líða 

tók á heimavinnuna áttuðu viðmælendur sig á því hvað samskipti við samstarfsmenn gefa 

þeim mikið félagslega, þetta eru atriði sem starfsmenn tóku sem sjálfsögðum hlut áður 

en Covid skall á heiminn. Rannsakandi telur að það hafi verið lykilatriði að starfsmenn 
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finni fyrir hvatningu frá stjórnenda um að heyra í samstarfsfélögunum og skapa vettvang 

fyrir kaffispjallið. Það kom fram í rannsókn eftir Camilleri (2021) þar sem var verið að 

kanna hvatningu hjá starfsmönnum í heimavinnu að hvatinn minnkaði þegar leið á 

heimavinnuna og það hafði áhrif á framleiðni. Einar og Karl upplifðu að þeir fjarlægðust 

með því að vera minna í kringum samstarfsmennina og fannst erfitt að halda í samskiptin 

í gegnum tölvuskjáinn. Það getur verið erfitt fyrir starfsmenn að halda í sína innri 

hvatningu gagnvart vinnunni þegar þeir fjarlægjast og það kom fram í rannsókn sem gerð 

var á starfsmönnum í seinni bylgju heimsfaraldrar. Niðurstöður sýndu að innri hvati 

minnkaði eftir því sem leið á og var ein af orsökunum talin vera sú að starfsmenn voru 

minna saman (Camilleri, 2021). 

Viðmælendur voru sammála um að það væri ekki hægt að líkja því saman að hittast í 

gegnum tölvuskjá og í raunheimum, einn starfsmaður lýsir því að hann hefði fjarlægst 

starfsmenn og honum fyndist krefjandi að vera að reyna að halda í tengslin í gegnum 

tölvuskjáinn. Samskiptin eru ekki þau sömu og verða þegar samstarfsfélagar hittast augliti 

til auglitis og það kom ljós í rannsókn sem var gerð í Japan út frá niðurstöðum að samskipti 

í gegnum síma og tölvur koma ekki í staðinn fyrir hefðbundin samskipti (Kitagawa o.fl., 

2021).  

Stjórnendur lýsa hversu mikilvægt er að taka reglulega einn á einn-spjall við 

starfsmenn í heimavinnu. Hringja í starfsmennina og spyrja hvernig þeir hafi það og 

hvernig þeim gangi svo starfsmennirnir upplifi að stjórnandi sé til staðar og starfsmenn 

geti alltaf leitað til hans. Stjórnendur verða að fá starfsmenn til að opna sig og mynda 

traust við aðra starfsmenn. Það kom einnig fram í niðurstöðum rannsóknar sem var gerð 

á stjórnendum erlendis að mikilvægt væri að stjórnendur hefðu tíma til að sinna 

starfsmönnunum og vera til staðar (Mihalache og Mihalache, 2021). Starfsmenn í 

rannsókninni nefndu það að stjórnandi verði að fylgjast með hvernig verkefni ganga og 

útdeila verkefnum rétt svo starfsmenn séu með verkefni við hæfi. Traust og heiðarleg 

samskipti verða að ríkja á milli starfsmanna og stjórnanda svo samstarfið gangi vel.  

5.2 Traust og sveigjanleiki í heimavinnu 
Í niðurstöðunum kom í ljós að sveigjanleiki í heimavinnu hefur mikil áhrif á starfsánægju 

hjá starfsmönnunum. Eitt af því jákvæða sem kom með heimsfaraldrinum var ný sýn sem 

stjórnendur og fyrirtæki hafa á heimavinnu. Lítum á það jákvæða sem kom út úr 
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heimavinnunni og hafði góð áhrif á starfsánægju viðmælenda. Það var hvað þeir upplifðu 

mikið næði við að vinna heima. Einnig kom fram í niðurstöðum að þetta sparaði mikinn 

tíma fyrir starfsmenn að vinna heim og minnkaði streitu og stress sem getur myndast fyrir 

og eftir vinnu. Mæður sem tóku þátt í rannsókninni nefndu að þær upplifðu sig sem betri 

foreldra eftir að heimavinna byrjaði, að geta haft þann möguleika að taka á móti barninu 

sínu þegar það kom heim eftir skóla. Áhugavert er og ekki alveg í takt við niðurstöður 

rannsóknar sem sýndi að það væri truflun þegar börnin eru heima og það hafi ýtt undir 

kvíða og leitt jafnvel til lengri vinnudaga (De Klerk, Joubert og Mosca, 2021). Í 

niðurstöðunum lýsir einn viðmælandi hvað heimavinnan hafi haft róandi áhrif á hana og 

minnkað streitu, henni finnst hún nýta tímann betur og finnst hún vera ánægðari í 

vinnunni þar sem hún getur komið til móts við fjölskyldu sína. En það þarf að passa að 

kröfurnar séu ekki of miklar á báðum stöðum því þá getur myndast streita (Conte og 

Landy, 2018).  

Það kom einnig fram í niðurstöðunum að traust verður að ríkja á milli stjórnanda og 

starfsmanna í heimavinnu svo öllum líði vel en Maggi, María og Karl lýsa því hvað það sé 

mikilvægt. Starfsmenn verða að finna fyrir því að þeim sé treyst fyrir því að sinna sínum 

verkefnum vel í heimavinnu. Einnig ýtir það undir sjálfstæði starfsmanna að þurfa að 

bjarga sér sjálfir í heimavinnu. Niðurstöður úr rannsókn á starfsmönnum í heimavinnu 

leiddi einnig í ljós mikilvægi traustsins í heimavinnu, þar kom í ljós að ef starfsmenn 

upplifa traust frá stjórnanda og vinnustaðnum skilar það sér í góðri vinnu starfsmanna. 

Starfsmenn finna þá jafnvægið með að stjórna sér sjálf í heimavinnu og finna ekki fyrir 

pressu að þurfa að vera við tölvuna allan tímann og geta tekið sér pásu en það hefur mikið 

að segja um jákvæða upplifun í vinnunni (De Klerk o.fl., 2021). Hildur stjórnandi talaði um 

að framleiðni hafi aukist hjá hennar starfsmönnum í heimavinnu, starfsmenn væru svo 

einbeittir að þeir kláruðu verkefnin hraðar í heimavinnunni. Hildur og þeir starfsmenn 

sem vinna hjá henni lýstu því hve miklu máli skipti að vera allir með góðan búnað til að 

vinna heima og það hefur mikið að segja með starfsmenn í heimavinnu. Rannsóknir sýna 

að ef starfsmenn eru með góðan aðbúnað í heimavinnu þá ýtir það undir aukna framleiðni 

starfsmanna (Kitagawa o.fl., 2021).  

Niðurstöður sýna að viðmælendur töluðu um þá jákvæðu reynslu að blönduð vinna 

væri gott vinnufyrirkomulag og myndi ýta undir starfsánægju, viðmælendur nefndu að 
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þeir myndu ekki vilja vera einungis í heimavinnu því þá misstu þeir félagslega þáttinn sem 

þeir sakna, viðmælendur myndu vilja hafa blandað vinnufyrirkomulag. Þetta er í takt við 

rannsókn sem var gerð á stjórnendum í fjórum löndum sem höfðu verið í heimavinnu á 

tímum Covid, þar var niðurstaðan sú sama að þeir myndu vilja hafa blandað 

vinnufyrirkomulag (De Klerk o.fl., 2021). Út frá niðurstöðum er gott fyrir vinnustaði að 

bjóða upp á sveigjanleika og að geta unnið heima þegar það hentar. Eins og kom fram í 

niðurstöðum voru mörg sem upplifðu betra næði heima og oft á tíðum þurfa starfsmenn 

að klára verkefni og mega ekki við truflun. Þá kemur sér vel að starfsmenn geti unnið 

verkefnið í heimavinnu. Einnig að koma til móts við einkalíf starfsmanna og svo má ekki 

gleyma að það er umhverfisvænt að starfsmenn séu ekki að keyra til og frá vinnu alla 

vikuna. En það hentar ekki öllum að vinna heima, starfsmenn þurfa að hafa góða aðstöðu 

til að geta sinnt vinnu sinni almennilega. Í rannsókn sem Sigurbjörg og Sigrún (2018) gerðu 

var niðurstaðan að góð vinnuaðstaða og allur aðbúnaður verður að vera góður svo 

starfsmönnum líði vel í vinnunni og geti sinnt starfi sínu vel. Óli stjórnandi nefndi að góð 

vinnuaðstaða hafi áhrif á starfsánægjuna og starfsmenn sinntu vinnu sinni betur með 

góða aðstöðu.  

Niðurstöður sýna að það er ekki allra að vinna í heimavinnu, sumir eiga erfiðara með 

að slíta sig frá vinnunni og sitja jafnvel lengur en ætlast er til að þeim. Skilaboð stjórnenda 

verða því að vera skýr og starfsmenn verður að vita hvers er ætlast til að þeim svo þetta 

gangi upp. Niðurstöður úr rannsókn sem var gerð á starfsmönnum í heimavinnu þá kom í 

ljós að starfsmenn eiga það til að sitja lengur við tölvuna (Irawanto o.fl., 2021). Því er 

mikilvægt að starfsmenn viti til hves er ætlast til að þeim svo það gerist ekki. Rannsakandi 

telur að þetta sé ein hindrun og geti til langtíma haft áhrif á starfsmenn. Eins og Anna 

stjórnandi lýsir var vinnan alltaf í augnsýn og það getur verið erfitt fyrir starfsmenn því 

það er svo mikilvægt fyrir starfsánægjuna að geta hætt í vinnunni og ekki verið með 

hugann við vinnuna þrátt fyrir að sjá vinnutölvuna á skrifborðinu heima. Stjórnandi verður 

að vera vakandi fyrir því hvort starfsmenn séu nokkuð að vinna of mikið í heimavinnu og 

vera með góða yfirsýn yfir starfsmannahópinn, taka þá samtalið við starfsmenn, vera til 

staðar og sýna stuðning.  



54 

5.3 Stuðningur stjórnenda  
Niðurstöður sýna að stjórnendurnir upplifðu að það yrði að virkja starfsmenn í að efla 

starfsánægju sína, það liggur ekki bara á stjórnendum. Aftur á móti getur stjórnandi búið 

til vettvang til að starfsánægja aukist á vinnustaðnum. Upplifun stjórnendanna Önnu, Óla 

og Hildar var að starfsánægja var góð á þeirra vinnustað og það er í takti við upplifun 

starfsmanna úr niðurstöðunum. Stjórnendur nefndu hvað það hefði verið mikilvægt að 

það væri gott aðgengi að þeim í breytingunum og heimavinnunni og að hafa samband við 

starfsmennina og taka spjallið bara einn á einn. Stjórnendur lýsa því að mikilvægt sé að 

vera opin og heiðarleg í samskiptum, vera bara hrein og bein eins og þeir koma til dyranna. 

Eins og Mintzberg (2009) segir er samskiptafærni stjórnanda einn mikilvægasti þátturinn 

í starfi hans og það reyndi svo sannarlega á það hjá stjórnendunum þegar starfsmenn voru 

sendir í heimavinnu. Stjórnendur stjórna með samskiptum á fundum, símtölum og 

tölvupóstum (Mintzberg, 2009). Þeir nefndu einnig mikilvægi sýnileika, voru að kíkja 

reglulega inn á Teams-fjarfundi, sýna sig og sjá aðra, bjóða starfsmönnum upp á 

möguleikann á að geta spurt ef þeim vantaði upplýsingar og til að fylgjast með teymunum 

sínum. Stjórnendur vildu halda áfram að byggja upp persónulegt samband við 

starfsmennina þrátt fyrir að starfsmenn væru að vinna heima og þeir gerðu það með því 

að hringja reglulega í gegnum fjarfundarbúnað og taka stöðuspjall og bara um lífið og 

tilveruna. Anna, Óli og Hildur nefndu að það væri einnig mikilvægt að bjóða upp á spjall 

fyrir hópinn í heild reglulega.  

Hildur stjórnandi lýsir því hvað það hefði reynst henni vel að vera með góða 

tilfinningagreind, geta lesið vel í hópinn sinn hvernig hann var stemmdur og hún tók það 

fram að hún boðaði hitting og bara til að spjalla og taka stöðuna þegar hún fann að 

hópurinn var ekki eins ánægður og hún hefði upplifað áður. Hún fann að það var komin 

þreyta í hópinn og þá gerði hún það sem góður stjórnandi gerir að stíga inn í aðstæður og 

lífga upp á hópinn. Það var einnig niðurstaðan í rannsókn sem var gerð á mikilvægi 

stjórnenda á Covid tímum að stjórnendur yrðu að vera í reglulegum samskiptum við 

starfsmenn sína, sýna starfsmönnum skilning og vera með tilfinningagreind því 

heimavinnan færi misvel í starfsmenn (Chen og Sriphon, 2021). María lýsir því hvað það 

hafi verið mikilvægt að stjórnandi læsi í hópinn og skynji hvernig stemmningin er og grípi 

inn í ef með þarf. Óli stjórnandi lýsir hvað það hefði verið mikilvægt fyrir hann að skynja 

hópinn, starfsánægjukönnun hafði komið vel út en hann upplifði þreytu sem kom í ljós og 
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góð tilfinningagreind hans á hópnum og þekking á starfsmönnum sínum skilaði sér í því 

að hann gat gripið inn i og létt á hópnum.   

Í niðurstöðunum var upplifun stjórnendanna þriggja að traust til starfsmannanna væri 

lykillinn. Byggja þurfi upp gott traust til starfsmanna með því að vera opin í samskiptum, 

viðurkenna mistök sín og vera þeir sjálfir. En það er gríðarlega mikilvægt því næsti 

stjórnandi starfsmanna er sá sem skiptir hvað mest máli og hvernig hann hagar sér því 

það er stjórnandinn sem starfsmennirnir líta upp til og hefur mest áhrif á hvernig 

starfsmenn vinna vinnu sína (Kouzes & Posner, 2010). Starfsmennirnir tóku undir það 

hvað traust væri mikilvægt og hefði mikið að segja um starfsánægju starfsmanna í 

vinnunni ásamt því að finna fyrir stuðningi. Stjórnendurnir þrír lýstu því hvað það var 

mikilvægt að vera til staðar og sína stuðning, halda þétt utan um starfsmennina.  

Stjórnendur urðu að setja sig í lítil hlutverk mannauðsstjóra í heimavinnunni á Covid-

tíma sérstaklega en stjórnendur nefndu að þeir hafi verið að hvetja starfsmenn til að 

hreyfa sig í heimavinnu og starfsmennirnir upplifa að þeir verði að finna fyrir stuðningi frá 

stjórnanda til að hafa samvisku til að hreyfa sig á vinnutíma. Stjórnendur upplifðu hvað 

þeir urðu að halda þétt utan um hópinn í heimavinnu og sérstaklega í byrjun en þeir urðu 

að passa sig að vera sjálf jákvæð og hvetjandi við starfsmenn. Það samsvarar niðurstöðum 

í rannsókn sem var gerð á stjórnendum á tímum heimavinnunnar, mikilvægt væri að 

stjórnendur séu hvetjandi og komi til móts við starfsmenn á mismunandi hátt út frá 

hverjum og einum (Mihalache og Mihalache, 2021). Rannsakandi tekur undir þetta að 

starfsmenn eru misjafnir, einhverjir þurfa stuðning við að forgangsraða verkefnum og 

hafa tilhneigingu til að mikla heimavinnuna fyrir sér á meðan aðrir þurfa stuðning við að 

slíta sig frá vinnunni og fá sér frískt loft. Maggi upplifði hvað hefði verið mikilvægt að finna 

fyrir stuðningi stjórnanda til að fara að hreyfa sig í heimavinnu. Hildur stjórnandi lagði 

áherslu á það líka að hún hefði verið að hvetja starfsmenn sína  til að hreyfa sig reglulega 

í heimavinnu.  

Eitt af því mikilvæga sem kom fram hjá viðmælendum var hvað það hefur mikil áhrif á 

starfsánægju að starfsmenn séu með verkefni við hæfi. Einnig að þeir upplifi að þeir séu 

hluti af heild sem stefnir að því að ná sameiginlegu markmiði og séu metin að verðleikum.   
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5.4 Skýr upplýsingagjöf  
Í niðurstöðunum var áhugavert að sjá að sama upplifun var hjá öllum hvað varðar 

mikilvægi upplýsingagjafar en hún hefur sjaldan verið jafn mikilvæg og á tímum Covid og 

í heimavinnu. Viðmælendur upplifðu að Workplace hefði hjálpað teymunum að vera öll á 

einum stað, teymin voru með hópaspjall sem var mikið notað. Eins og Selma lýsir að ef 

ekki hefði verið fyrir hópspjallið á Workplace hefði heimavinnan orðið ömurleg. Á tímum 

Covid í heimavinnu var mikilvægt að fyrirtæki gætu upplýst starfsmenn fljótt og 

örugglega. Út frá niðurstöðunum jókst upplýsingagjöf fyrirtækjanna eftir að starfsmenn 

voru sendir í heimavinnu. Viðmælendur töluðu um hvað upplýsingagjöf væri skýr og 

góð,skilaboðin kæmu tímanlega og allir gætu séð skilaboðin. Með tækninni var farið að 

taka upp starfsmannafundi sem voru aðgengilegir á innra vefsvæði fyrirtækjanna og því 

gátu allir starfsmenn horft á fundinn ef þeir misstu af honum. Ásta starfsmaður lýsir því 

að hún var meira upplýst eftir að Covid kom og fyrirtækið fór að nota Workplace og 

Teams, hún var áður að starfa í heimavinnu og var oft á tíðum ekki inn í hlutunum þar 

sem hún fékk ekki nægar upplýsingar. En með breyttum vinnuaðferðum út frá heimavinnu 

upplifir hún sig meira inni í starfsmannahópnum og er betur upplýst. Starfsmenn eiga því 

ekki að missa af mikilvægum upplýsingum þó að þeir hafi jafnvel verið veikir þann daginn 

eða verið heima að vinna því sá aðili gat nálgast fundinn á netinu. Óli stjórnandi upplifði 

hvað þetta hafi hjálpað hans fyrirtæki mikið í upplýsingagjöf. Þetta er í takt við það sem 

Kotter (2012) taldi að væri mikilvægt, að hafa skilaboðin skýr og hnitmiðuð en það skilaði 

sér best til starfsmanna.  

Stjórnendurnir lýsa því að þeir hafi mikið notað Workplace og Teams til að ná til 

starfsmannahópsins. Þeim fannst auðvelt að koma upplýsingum fljótt í gegnum miðlana 

og þar sem þetta var auðvelt eru stjórnendur ekki að mikla fyrir sér að koma upplýsingum 

til starfsmanna. Mikilvægt var að geta komið upplýsingum fljótt til starfsmanna því 

upplýstir starfsmenn eru ánægðari í vinnu. Það verður að upplýsa alla reglulega um gang 

mála og sérstaklega eins og í Covid þá breyttust upplýsingar oft mjög hratt og þá var 

auðvelt að koma breytingum til skila í gegnum miðlana. En niðurstöður úr rannsókn um 

upplýsingagjöf í fyrirtækjum voru að ávinningur af góðri upplýsingagjöf sé mikill og 

starfsmönnum líði betur að vera vel upplýstir og getur það ýtt undir framleiðni 

starfsmanna (Ramaswamy o.fl., 2021). Óli stjórnandi upplifði að það hefði skipt máli hjá 

þeim en hann tók fast utan um upplýsingagjöfina og hélt starfsmönnum vel upplýstum. 
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Upplýsingar voru skýrar og starfsmenn upplifðu að allir væru að tala í takt svo það kom 

ekki upp misskilningur því það var mikið af upplýsingum um breytingarnar í 

vinnuumhverfinu og þá verður að upplýsa skýrt og reglulega eins og Kotter (2012) leggur 

áherslu á, nefnilega hve mikilvægt sé að tala reglulega um breytingar svo starfsmenn taki 

það til sín og fari eftir upplýsingunum.  

Upplýstir starfsmenn eru ánægðari starfsmenn, þeir upplifa að þeir séu partur af 

vinnustaðnum og skipti máli. Samkvæmt Mintzberg (2009) sem hefur rannsakað 

mikilvægi samskiptahátta hjá stjórnendum geta stjórnendur fengið starfsmenn sína til að 

gera ákveðna hluti með góðri upplýsingagjöf. Það kom rannsakanda ekki á óvart hversu 

mikið viðmælendur dásömuðu upplýsingagjöf hjá sínum fyrirtækjum en áhugavert var þó 

að heyra hvað það skipti þá miklu máli að vera vel upplýstir og að það skilaði sér í 

starfsánægju.  

Tilgangur rannsóknarinnar var að fá svar við rannsóknarspurningunni: Hver er upplifun 

stjórnenda og starfsmanna í þjónustufyrirtækjum af starfsánægju í heimavinnu? Eftir 

greiningu gagna út frá fyrirbærafræðinni upplifa stjórnendur og starfsmenn að mestu leyti 

sömu þætti sem þarf að hafa í huga sem hafa áhrif á starfsánægju í heimavinnu.  

5.5 Hagnýtt gildi rannsóknar 
Markmið rannsóknarinnar var að fá svör við rannsóknarspurningunni ,,Hver er upplifun 

stjórnenda og starfsmanna í þjónustufyrirtækjum af starfsánægju í heimavinnu?“  

Út frá greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar gefa niðurstöður stjórnendum og 

starfsmönnum sem koma að heimavinnu hugmyndir um hvaða þætti þarf að hafa í huga 

varðandi starfsánægju. Svar við rannsóknarspurningu er: Niðurstöður benda til þess að 

heiðarleg samskipti og traust verði að vera til staðar milli stjórnenda og starfsmanna í 

heimavinnu. Áskorun er fyrir stjórnendur að halda utan um starfsmennina í heimavinnu, 

stjórnendur verða að vera sýnilegir, veita stuðning og vera með yfirsýn yfir hópinn svo 

þeir komi auga á atriði sem þarf að huga að til að starfsánægja sé í lagi. Skýr og góð 

upplýsingagjöf er lykilatriði svo starfsmenn geti unnið í takt þrátt fyrir að vera að vinna 

sem teymi en ekki alltaf saman á vinnustaðnum. Niðurstöður leiddu í ljós að starfsmenn 

og stjórnendur vilja blandaða vinnu, það býður upp á sveigjanleika í starfi sem hefur 

jákvæð áhrif á vinnu og einkalíf. Óformlegt spjall og félagslegi þátturinn er það sem skiptir 
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starfsmenn miklu máli og því er ekki ráðlagt að bjóða starfsmönnum einungis upp á 

heimavinnu því það getur leitt til einangrunar, minni afkasta í vinnu og vanlíðanar.  

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er fyrir stjórnendur og starfsmenn sem starfa í 

fyrirtækjum sem bjóða upp á heimavinnu/fjarvinnu. Rannsakandi metur að það sé 

vísbending um að fyrirtæki eigi að bjóða upp á heimavinnu í bland við skrifstofuvinnu, 

taka þá kosti sem komu með heimavinnu eins og sveigjanleikann, næðið sem starfsmenn 

fá í vinnu og tímasparnaðinn. Rannsakandi metur svo að heimavinna verður að vera val 

starfsmanna því starfsmenn verða að vera með góða vinnuaðstöðu heima hjá sér svo 

heimavinna hafi jákvæð áhrif. Stjórnandi verður þó að stýra því hvenær starfsmenn geta 

verið í heimavinnu og passa að skapa vettvang reglulega þar sem allur 

starfsmannahópurinn hittist í persónu. Aukin vinna verður fyrir stjórnendur að halda 

yfirsýn yfir hópinn og einnig verða þeir að lesa í aðstæður hvort starfsmenn séu með 

nægilega góða aðstöðu heima fyrir og halda utan um starfsmannahópinn sem er ekki allur 

á sama stað. Vísbending er um að fjarvinna sé komin til að vera út frá heimavinnunni en 

starfsmenn geti þá unnið hvaðan sem er hvort sem þeir séu heima hjá sér, kaffihúsi eða 

hóteli. Mikilvægt er að stjórnendur séu með góða samskiptafærni og tilfinningagreind til 

að halda utan um starfsmannahóp í heimavinnu. Að lokum er gefa niðurstöður 

vísbendingu um að þróunin um heimavinnu er jákvæð ef rétt er unnið með aðstæður og 

starfsmenn vinna heima á réttum grundvelli.  

Það verður að koma fram að ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar 

þar sem einungis voru tekin ellefu viðtöl við starfsmenn og stjórnendur sem lýstu upplifun 

sinni. Einnig var um tímabundið ástand að ræða og starfsmenn voru með skilning á því að 

þurfa að vinna heima og vissu að þetta væri tímabundið en vísbending er um að þeir vilji 

hafa í boði að vinna áfram heima í framtíðinni í bland við að mæta á vinnustaðinn. Út frá 

niðursöðum rannsóknar er góð vísbending um að upplifun stjórnenda og starfsmanna hafi 

verið almennt góð en kjarninn er að halda í persónulegu samskiptin. 
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Lokaorð 

Í þessari rannsókn hefur verið rannsökuð upplifun stjórnenda og starfsmanna um 

starfsánægju í heimavinnu hjá þjónustufyrirtækjum. Við greiningu gagna komu í ljós 

fjögur þemu sem eru: vantar kaffispjallið, heiðarleg og persónuleg samskipti, sýnileiki og 

traust stjórnanda og breytingar í vinnuumhverfi á tímum Covid.  

Niðurstöður rannsóknar gefa til kynna að mikilvægt sé að halda í persónuleg samskipti 

í heimavinnu. Heiðarleg og góð samskipti vega mikið í heimavinnu og sérstaklega milli 

stjórnenda og starfsmanna. Ábyrgðin er mikil á stjórnendum í heimavinnu þar sem þeir 

verða að vera sýnilegir, veita stuðning og gefa skýrar upplýsingar til starfsmanna. Einnig 

verða stjórnendur að hafa  góða yfirsýn yfir starfsmannahópinn og tilfinningagreind 

gagnvart líðan starfsmanna.  

Að lokum væri áhugavert að gera sömu rannsókn við starfsmenn þjónustufyrirtækja 

eftir eitt til tvö ár þar sem vísbending er um að fyrirtækin munu áfram að bjóða upp á 

heimavinnu þrátt fyrir að heimsfaraldri sé lokið. Væri áhugavert að sjá hvort starfsmenn 

upplifðu jafn mikla kosti við heimavinnu þegar það er í boði að vera að vinna á 

vinnustaðnum og heima. Því niðurstöður rannsóknarinnar gáfu í skyn að starfsmenn vilja 

hafa heimavinnu áfram í boði út frá þeim kostum sem koma með heimavinu. 
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Viðauki - Viðtalsrammi 

 

Viðtalsrammi – MS ritgerð.  

Upplifun starfsmanna og stjórnenda í þjónustufyrirtækjum af starfsánægju í heimavinnu. 

 

1. Getur þú sagt mér frá starfi þínu og deildinni sem þú vinnur í?  
a. Starfsaldur  
b. Menntun  
c. Aldur  

Starfsandinn  

2. Getur þú lýst fyrir mér starfsandanum á þínum vinnustað? 
3. Hvaða þættir eru það sem þú telur að hafi mest áhrif á starfsandann?  
4. Hver er þín upplifun á starfsandanum eftir að heimavinnan byrjaði?  
5. Hvernig má bæta starfsandann almennt í gegnum heimavinnu?  
6. Hvaða þættir eru það sem hafa haft áhrif á starfsandann í heimavinnunni?  
7. Hvað telur þú að fyrirtækið hafi gert gott til að ýta undir starfsandann í 

heimavinnunni?  
8. Getur þú sagt mér hvað aðgerðir/aðferðir stjórnandinn notaði til að ýta undir 

góðan starfsanda í heimavinnunni?  

Starfsánægja 

9. Hvernig telur þú starfsánægjuna vera á þínum vinnustað?  
10. Hvaða leiðir eða aðgerðir notar þú til að viðhalda starfsánægju í heimavinnu?  
11. Hvaða þættir telur þú að þurfi að hafa í huga til að efla starfsánægju á 

vinnustað?  
12. Hver er þín upplifun af starfsánægju á vinnustaðnum eftir að aukning á 

heimavinnu átti sér stað?  
13. Eftir að heimavinna jókst, hvað gerði þitt fyrirtæki til að hafa áhrif á 

starfsánægjuna?  
14. Mælir fyrirtækið starfsánægju á þínum vinnustað? 

a. Ef já, þá hvernig og hvernig hefur hún komið út?  
15. Getur þú sagt mér hvað aðgerðir/aðferðir stjórnandinn notaði til að efla 

starfsánægju? 

Samskipti 

16. Getur þú lýst sambandi þínu við samstarfsfélagana?  
17. Hvað telur þú að einkenni góð samskipti? 
18. Hvernig hafði heimavinnan áhrif á samband þitt við samstarfsfélaga?  
19. Hver er þín upplifun á samskiptum þínum við félagana eftir heimavinnuna?  
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a. Hver finnst þér vera helsti munurinn á samskiptum við samstarfsfélaga 
fyrir og eftir covid 

20. Hver er þín upplifun af samskiptum þínum við stjórnanda þinn í gegnum 
heimavinnu? 

Heimavinna 

21. Hver er þín reynsla af heimavinnu?  
22. Hvaða áhrif telur þú að heimavinnan hafi haft á samstarf og teymisvinnu?  
23. Hvaða kosti myndir þú segja að heimavinna feli í sér?  

a. en gallar?


