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Útdráttur 

Tilgangur ritgerðar þessarar er að greina tólf lykilspurningar í vinnustaðagreiningu 

Gallup og rýna í svör við þeim í vinnustaðagreiningu Capacent Gallup fyrir nokkur 

útibúa Landsbanka Íslands hf á árunum 2005 til 2007. Sögulegur og fræðilegur grunnur 

spurninganna er rannsakaður. Farið er yfir þróun stjórnunar og vinnusálfræði og helstu 

kenningar um hvatningu og rætt um starfsánægju og helgun í starfi. 

Rætt er ítarlega um hverja og eina hinna tólf lykilspurninga og greint frá tilurð 

þeirra og rannsóknum Gallup á sviði helgunar og styrkleika í starfi. Niðurstöður 

vinnustaðagreiningar tólf útibúa Landsbanka Íslands á höfuðborgarsvæðinu eru birtar og 

þær túlkaðar í tilviksrannsókn sem byggir á greiningu gagnanna. Í lokin eru teknar 

saman niðurstöður um efnið. Ritgerðin er greining á heimildum sem liggja fyrir um 

efnið og gögnum úr áðurnefndri vinnustaðagreiningu Capacent Gallup.  

Niðurstaða höfundar er sú, að lykilspurningarnar tólf hvíli á sterkum grunni 

helstu kenninga um hvatningu, þær séu góð mæling á helgun starfsmanna og henti vel 

til að gera samanburð á starfseiningum á borð við útibú Landsbankans. 

Útibú Landsbankans á höfuðborgarsvæðinu standa nokkuð vel hvað varðar 

helgun starfsfólks. Nokkur mjög vel, en í öðrum er þörf á úrbótum. Þau atriði sem vert 

er að leggja mesta áherslu á til að bæta árangur útibúanna eru jákvæð endurgjöf og hrós 

auk reglulegra starfsmannasamtala þar sem stjórnendur ræða einslega við hvern og einn 

starfsmann um frammistöðu þeirra. Þá er nauðsynlegt að leggja áherslu á að nota 

niðurstöður vinnustaðagreiningarinnar til að byggja á til framtíðar. 
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Formáli 

Ritgerðin er 12 eininga lokaverkefni í BS-námi í viðskiptafræði. 

Leiðbeinandi var Gylfi Dalmann Aðalsteinsson. Ég færi honum bestu þakkir 

fyrir hvatningu, jákvæða styrkingu og endurgjöf. Ingjaldur Hannibalsson, forseti 

viðskiptafræðideildar, fær þakkir fyrir liðleika og skilning í garð höfundar og Kristín 

Klara Einarsdóttir fyrir ítrekaðar breytingar á skráningu og námsferli. Bergþóru 

Sigurðardóttur, forstöðumanni á starfsmannasviði Landsbankans, færi ég kærar þakkir 

fyrir veitta aðstoð og aðgengi að gögnum. Einnig þakka ég Atla Atlasyni, fyrrverandi 

framkvæmdastjóra starfsmannasviðs Landsbankans, sérstaklega fyrir að minna mig 

reglulega á verkefnið. Það hve vel starfsmannasvið Landsbanka Íslands studdi vel við 

starfsfólk og stjórnendur efldi mjög áhuga minn á málefninu. Það ber að þakka þeim 

fjölmörgu sérstaklega, sem þreyttust ekki á að spyrja mig hvernig gengi með ritgerðina 

síðasta áratuginn. Að lokum þakka ég þeim sem lásu ritverkið yfir fyrir mig og síðast en 

ekki síst sambýliskonu minni, Áslaugu Ármannsdóttur, fyrir þolinmæði og stuðning. 

Ritgerðin hefur í raun verið í vinnslu frá haustinu 2007 og höfundur hennar 

hefur verið lengi með hana í maganum – eins og sjá má – í einu eða öðru formi. Nú 

þegar liðin eru tíu ár frá því að höfundur fór í útskriftarferð með samnemendum í 

viðskiptafræðinni er tilhlýðilegt að halda upp á afmælið með ritgerðarskilum og útskrift. 

 

 

Túlkun Scott Adams (2009) á helgun starfsmanna
1  

                                                 

 

1
 Þýðing: –Við þurfum meira af því sem sérfræðingar í stjórnun kalla helgun starfsmanna. Ég er ekki 

alveg klár á smáatriðunum, en það hefur eitthvað með það að gera að þið vitleysingarnir leggið harðar að 

ykkur fyrir sama kaup. –Breytist eitthvað þín megin? –Ég held ég eigi að verða hamingjusamari. 
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Inngangur 

Hér á eftir verður greint frá tólf lykilspurningum Gallup og notkun þeirra í 

vinnustaðagreiningu Landsbanka Íslands hf. Með sögulegri og fræðilegri yfirferð í 

fyrsta kafla er grunnurinn lagður að síðari köflum ritgerðarinnar. Fyrst er stiklað á stóru 

yfir þróun starfsmannafræða og því næst er fjallað um helstu kenningar sem snerta 

hvatningu. Annar kafli er stutt yfirlit yfir aðferðafræði ritgerðarinnar og um vettvang 

rannsóknarinnar, Landsbanka Íslands hf. Í þriðja kafla er lykilspurningunum tólf gerð 

ítarleg skil. Fyrst er fjallað um tilurð þeirra og undirliggjandi rannsóknir, en því næst er 

rætt um eiginleika þeirra og fræðilega skírskotun. Að lokinni yfirferð þriðja kafla eru 

niðurstöður vinnustaðagreiningarinnar dregnar saman í fjórða kaflanum og settar fram 

tillögur að úrbótum þar sem við á. Fjórði kaflinn er þannig tilviksrannsókn (e. case-

study) sem byggir á innihaldsgreiningu gagna (e. content analysis). Gögnin eru fengin 

frá Capacent Gallup og notuð með leyfi frá Atla Atlasyni, þáverandi framkvæmdastjóra 

starfsmannasviðs Landsbanka Íslands. Fimmti og síðasti kafli ritgerðarinnar er 

niðurstöðukafli þar sem helstu þræðir eru dregnir saman og ályktanir dregnar af 

umfjöllun fyrstu fjögurra kaflanna. 

Gögnin sem hér eru notuð eru úr vinnustaðagreiningum árin 2005, 2006 og 2007 

í tólf útibúum bankans á höfuðborgarsvæðinu. Mjög áhugavert væri að skoða einnig 

niðurstöðu næstu ára þar á eftir til að kanna með hvaða hætti efnahagshrunið hafði áhrif 

á starfsfólk. Vinnan við þessa ritgerð var hins vegar hafin fyrir hrun og niðurstöður fyrir 

árið 2010 hefðu ekki verið aðgengilegar fyrr en of seint, en að mati höfundar hefði verið 

eðlilegt að hafa þær tölur með í umfjöllun tengdri hruninu. Auk þess hefur skipulag 

Landsbankans tekið talsverðum breytingum frá hruni. Þangað til núverandi bankastjóri, 

Steinþór Pálsson tók til starfa um mitt sumar 2010 voru bankastjórar Landsbankans 

aðeins til bráðabirgða. Fyrst Elín Sigfúsdóttir og svo Ásmundur Stefánsson og ljóst að 

skipulag bankans var einnig til bráðabirgða. Undir stjórn Steinþórs var ráðist í mikla 

stefnumótunarvinnu og skipulagi bankans breytt og innleiðing breytinganna í hámarki 

haustið 2010 þegar ritgerðin er skrifuð. Þess vegna er aðeins fjallað um niðurstöður fyrir 

hrun og tölurnar notaðar til að gefa tilfinningu fyrir notkun lykilspurninganna tólf og til 

að meta hvaða aðgerðum mætti beita til að ná fram úrbótum þar sem þeirra virðist þörf.  
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Sjálfur hefur höfundur verið starfsmaður Landsbankans frá haustinu 2005. Fyrst 

sem sérfræðingur í útibúum bankans á Akureyri og í Háaleiti. Í mars árið 2007 var 

höfundur skipaður útibússtjóri tímabundið í Háaleitisútibúi vegna forfalla útibússtjórans 

og svo ráðinn útibússtjóri í Vesturbæ í september sama ár. Höfundur hefur því upplifað 

vinnustaðagreiningar sem almennur starfsmaður og stjórnandi og þurft að vinna með 

niðurstöður þeirra.  
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1 Sögulegt og fræðilegt yfirlit starfsmannamála 

1.1 Verði ljós – frá Mósebók til mannauðsstjórnunar 

Í upphafi skapaði Guð himin og jörð. Fyrstu fimm dagarnir fóru að mestu í jarðvinnu, 

útfærslu á lýsingu og loks sköpun margvíslegra skepna, sem ýmist flugu, syntu í vötnum 

eða gengu á jörðinni. Á sjötta degi gerðist svo það sem lesendum þykir líklega mest um 

vert: Guð skapaði manninn í sinni mynd og sagði:  

„Verið frjósöm, margfaldist og uppfyllið jörðina og gjörið ykkur hana 

undirgefna og drottnið yfir fuglum loftsins og yfir öllum dýrum sem 

hrærast á jörðinni“ (Biblían: 1M 1:28).  

Hann leit svo yfir verk sitt harla ánægður með árangurinn, raunar svo ánægður 

að hann hvíldist á hinum sjöunda degi og gerði daginn helgan (Biblían: 1M 1:1-31). 

Það er í grófum dráttum svona sem Fyrsta Mósebók lýsir fyrstu vinnuvikunni. 

Hún er fyrsta ritaða heimildin um sjö daga viku og hefur verið fyrirmynd að vinnuviku 

kristinna manna, gyðinga og múslima. Í öllum þessum trúarbrögðum er lögð áhersla á 

einn hvíldardag í viku. Reyndar hafa verið gerðar tilraunir með aðrar útgáfur eftir ritun 

Mósebókar en þær hafa orðið undir. (Þorsteinn Vilhjálmsson, 2003).  

Hvort sem það var vegna guðlegrar forsjár eða vegna þess að menn lærðu af 

reynslunni að þeir entust ekki lengi til vinnu með því að vinna myrkranna á milli alla 

daga, þá má segja að þetta hafi verið fyrsta opinbera og alþjóðlega vinnutilskipunin. 

Upphaflega unnu menn aðeins til nauðþurfta með veiðum og söfnun á ýmiss 

konar jurtum og ávöxtum. Höfðu þeir þannig í sig og á. Smám saman þróaðist vinnan 

og verkefnin urðu sérhæfðari og staðbundnari. Menn fóru að halda skepnur og yrkja 

jörðina. Vöruskipti hófust og menn héldu þræla eða greiddu jafnvel laun, fyrst í formi 

hlutdeildar í afrakstri erfiðisins. Þéttbýliskjarnar tóku að myndast og í margar aldir urðu 

litlar og hægfara breytingar á verkefnum, vinnulagi og fyrirkomulagi starfa. 

Iðnbyltingin hafði gríðarleg áhrif því með vélvæðingunni flykktist fólk úr sveitum í 

þéttbýli. Margir sem áður höfðu verið leiguliðar eða vinnuhjú gátu orðið launamenn í 

verksmiðjum. Aðbúnaður var jafnan slæmur í þessum verksmiðjum á 

nútímamælikvarða og vinnutími langur (Donkin, 2010). 
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Þótt atvinna mannsins eigi sér svo langa sögu sem raun ber vitni var það ekki 

fyrr en í Bandaríkjunum í lok nítjándu aldar og byrjun þeirrar tuttugustu að til varð 

sérstök fræðigrein um stjórnun, aðbúnað og skipulag á vinnustöðum. Sá sem gjarnan er 

talinn frumkvöðullinn á þessu sviði var verkfræðingur að nafni Frederick Winslow 

Taylor. Vissulega hafði margt verið ritað og rætt sem flokkaðist annað hvort undir 

heimspeki eða hagfræði, en Taylor ruddi brautina í rannsóknum á afköstum og 

greiningu vinnuferla með vísindalegum aðferðum. Markmið Taylors var að hámarka 

afköst með vísindalegum aðferðum. Hann skilgreindi vinnuferla, skipti þeim niður í 

smæstu einingar og leitaði að hagkvæmustu leið til að vinna hvern og einn verkþátt – í 

raun hvert og eitt handtak. Til að finna hagkvæmustu aðferðina voru framkvæmdar 

nákvæmar mælingar og gerðar breytingar á ferlum þar til afköstin höfðu verið 

hámörkuð (Noe, Hollenbeck, Gerhart, & Wright, 2006). Þessi hagkvæmasta aðferð var 

svo gerð að staðli til að vinna eftir. Sem dæmi um þetta má nefna að í einni af 

rannsóknum sínum mældi Taylor hagkvæmustu aðferð til að moka ýmsum efnum. 

Algengt var að verkamenn kæmu með eigin skóflur til vinnu og notuðu því sömu 

skófluna hvað sem þeir voru að moka. Skóflufyllin gat því verið misþung eftir 

eðlisþyngd þess sem mokað var. Skóflufylli af járngrýti gat vegið um 15 kg á meðan 

aðeins var hægt að koma fyrir 2 kg af ákveðinni tegund kola í sömu skóflu. Hann komst 

að því að til að hámarka magnið sem meðalmaður gæti mokað á einum vinnudegi væri 

hagkvæmasta skóflufyllin 9,5 kg. Hann sparaði viðkomandi fyrirtæki því stórfé með því 

að láta það fjárfesta í sérhönnuðum skóflum, stórum fyrir létt efni og litlum fyrir þungt 

efni (Kreitner, 1998). 

Með þessari vísindalegu nálgun varð auðveldara að þjálfa nýja starfsmenn til að 

vinna verkin með hámarksafköstum. Störfin urðu mjög sérhæfð og í raun einhæf. Áður 

höfðu verkamenn stýrt sér í meira mæli sjálfir og komið að mörgum verkþáttum í 

ferlinu. Taylor kynnti til sögunnar margþrepa stigveldi í skipulagi fyrirtækja. Þannig 

voru það verkstjórar sem stýrðu hópi manna sem hver um sig hafði mjög afmarkað og 

sérhæft verkefni.  

Taylor fjallaði einnig um launamál og var þeirrar skoðunar að verkamenn vildu 

hámarka tekjur sínar og þeir myndu því skila betra verki ef þeir fengju betur launað. Á 

þessum tíma var ýmist greitt fyrir afköst eða föst upphæð á dag. Taylor var fylgismaður 

þess að setja afkastaviðmið fyrir hvern unnin dag í hverju starfi og launa þeim sem 

skiluðu meiri afköstum betur en þeim sem afköstuðu undir viðmiðinu (Kreitner, 1998). 
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Kenningar Taylors þóttu byltingarkenndar og voru upphafið að því sem kallað 

hefur verið vísindaleg stjórnun (e. scientific management). Orðið Taylorismi hefur 

einnig verið notað um það þegar ferlar eru brotnir niður í smæstu einingar og reynt að 

hámarka afköst með þeim hætti. Taylor var einn af fyrstu stjórnunarráðgjöfunum og 

varð seinna forseti bandaríska verkfræðifélagsins. Kenningar hans urðu vinsælar og 

mörg fyrirtæki tóku upp vísindalega stjórnun, enda var tímasetningin fullkomin og hitti 

á aukna vél- og sjálfvirknivæðingu. Hann hélt því einnig fram að vegna þess hve 

hagsmunir vinnuveitanda og starfsmanna færu vel saman með hans aðferðum yrðu 

verkalýðsfélög óþörf (Taylor, 1911). 

Í kjölfar Taylors spruttu upp margir sérfræðingar á þessu sviði og fræðin hafa 

þróast mjög og margar mismunandi kenningar orðið til. Meðal þeirra sem fylgdu í 

kjölfar Taylors voru Gilbreth-hjónin, Frank og Lillian, sem tóku mælingar Taylors 

nokkru lengra og notuðu meira að segja kvikmyndavélar við rannsóknir sínar. Þau 

skilgreindu meðal annars sautján mismunandi handahreyfingar. Í einu verkefni sem þau 

tóku að sér þrefölduðu þau afköst við múrsteinslagningu með því að fækka 

handahreyfingunum sem verkamennirnir notuðu úr sextán í fimm (Kreitner, 1998). Þau 

hjónin eignuðust tólf börn og tvö þeirra skrifuðu bókina Cheaper by the dozen um 

heimilislíf Gilbreth-fjölskyldunnar. Meðal annarra forvígismanna má nefna Henry Gantt 

sem lagði meiri áherslu á velferð starfsmanna en Taylor og var talsmaður þess að 

verkamönnum væru greidd lágmarkslaun fyrir hvern dag burtséð frá afköstum en þeir 

fengju þess í stað bónus fyrir mikil afköst. Gantt er þó þekktastur í dag fyrir Gantt-rit (e. 

Gantt chart) sem eru mikið notuð í verkefnastjórnun, en þau sýna myndrænt hvernig 

verkþættir raðast á tímalínu (Larson & Gray, 2010). 

Segja má að vísindaleg stjórnun hafi síðar getið af sér gæðastjórnun og 

rekstrarstjórnun (e. operations management). Þessi skóli er verkefnamiðaður eða 

rekstrarmiðaður og áherslan er á framleiðsluferlið. Þessi nálgun hefur einmitt fengið 

nokkra gagnrýni fyrir að gera störfin of einhæf og að starfsmenn séu með henni gerðir 

að nokkurs konar tannhjólum í stórri vél (Kreitner, 1998). Annars vegar má segja að 

aðferðir Taylors hafi í mörgum tilfellum breytt aðbúnaði verkamanna að mun til hins 

betra og létt verulega undir með þeim. Hins vegar er ljóst að aðferðir Taylors einar og 

sér standast ekki þau viðmið sem sett eru í mannauðsstjórnun nútímans. Það var því 

ekki að furða að Taylor skyldi einnig hljóta mikla gagnrýni. Hann aðhylltist það 

grundvallarsjónarmið að markmið verkamannsins hlyti að vera að hámarka laun sín 
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fyrir lágmarks vinnu. Hann vanrækti því aðra þætti eins og þörf fyrir félagslega 

viðurkenningu og samskipti. Taylor horfði líka nær eingöngu á framleiðsluþáttinn en 

lítið á aðra þætti skipulagsheildarinnar (Furnham, 2005). 

Það voru þó fleiri en Taylor sem höfðu mikil áhrif á þessum tíma. Hinn þýski 

Max Weber (1864-1920) skrifaði um vinnusiðferði og viðhorf mótmælenda
2
 til vinnu. 

Meðal þeirra gilda sem Weber taldi einkenna þá voru ráðdeild og vinnusemi. Weber 

skrifaði líka um skrifræði og lýsti eiginleikum þess og valdskiptingu í skipulagsheildum 

(Furnham, 2005). 

Annar mikilvægur brautryðjandi var Frakkinn Henry Fayol sem hélt því fram 

árið 1919 að verkefni stjórnenda væru almennt þau sömu milli skipulagsheilda og 

greina og þess vegna væru stjórnunarfræðin sérstök fræðigrein. Hann taldi t.d. að 

verkefnum skipulagsheilda væri almennt hægt að skipta í sex svið: framleiðslu, innkaup 

og sölu, fjármálastjórn, öryggismál, reikningshald og síðast en ekki síst stjórnun og 

skipulag. Fayol lagði áherslu á að fyrst þyrfti að horfa á hlutverk sem stjórnendur ættu 

að sinna og skilgreina svo verkefni þeirra út frá því (Furnham, 2005).  

Einn af þekktustu frumkvöðlum Bandaríkjanna í byrjun tuttugustu aldarinnar var 

Henry Ford. Hann var upphafsmaður þess sem var kallað velferðarkapítalismi. Hann 

útbjó bílaverksmiðju sína með flæðilínu sem margfaldaði afköstin. Afleiðingin varð þó 

sú að störfin urðu mjög einhæf og starfsmenn stöldruðu þar af leiðandi stutt við. Árið 

1913 voru að meðaltali 13.600 starfsmenn hjá fyrirtækinu á hverjum tíma en 50.500 

hættu störfum það ár. Í ljósi þess að Ford þótti fjórföld starfsmannavelta fullhá og að 

verkfallsógnin vofði yfir ákvað hann að tvöfalda laun verkamanna í $5 á dag. Þetta varð 

samstundis frægt um öll Bandaríkin. Fyrirtækið varð mjög eftirsóttur vinnustaður og á 

móti gerði Ford ýmsar kröfur til starfsmanna, t.d. um hreinlæti og reykleysi. Hann réð 

einnig fjölmarga fatlaða til vinnu og árið 1919 voru 20% starfsmanna fatlaðir. Sýn 

Fords og velferðarkapítalismans var að leyfa starfsmönnum að eiga hlutdeild í hagnaði 

og nota arð einkum til atvinnusköpunar og endurfjárfestingar til stækkunar auk 

stuðnings við nærsamfélagið (Ásgeir Jónsson, 1999).  

                                                 

 

2
 Hér er átt við mótmælendur í trúarlegum skilningi á borð við fylgismenn Martin Luthers og 

Kalvínista en augljóslega ekki þá sem berja potta og pönnur á Austurvelli.  
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Þegar kreppan mikla skall á í Bandaríkjunum snemma á fjórða áratug síðustu 

aldar blossaði upp mikil reiði í samfélaginu og margir kenndu kapítalistum, 

stórfyrirtækjum og viðskiptalífinu um hvernig fór. Atvinnuleysi var mikið og þrýstingur 

á stjórnvöld jókst um aðgerðir fyrir almenning. Þetta hafði ýmsar afleiðingar. 

Verkalýðsfélögum óx fiskur um hrygg og árið 1935 voru sett lög í Bandaríkjunum sem 

leyfðu verkalýðsfélögum að semja um laun hópa starfsmanna (e. Wagner act). Nokkur 

fyrirtæki settu á fót sérstakar starfsmannadeildir til að halda utan um starfsumsóknir og 

velferð starfsmanna, því minni líkur voru á því að ánægðir starfsmenn gengju í 

verkalýðsfélög (Ásgeir Jónsson, 1999; Kreitner, 1998).  

Félagsvísindamenn fóru á stúfana í kjölfar Taylors og félaga og hófu að gera 

félagslegar rannsóknir á fólki og hegðun þess. Ein sú allra merkilegasta var Hawthorne-

rannsóknin sem stóð frá 1924 til 1932. Alls tóku þátt í henni um tuttugu þúsund 

starfsmenn fyrirtækja. Rannsóknin gekk í fyrstu út á að kanna áhrif lýsingar á 

starfsmenn í verksmiðju nálægt Chicago. Í fyrstu voru vísindamennirnir ánægðir með að 

sjá að breytingarnar sem þeir gerðu á lýsingunni höfðu jákvæð áhrif á afköst. Þeir urðu 

þó hissa þegar þeir áttuðu sig á því að afköstin jukust næstum sama hvernig þeir breyttu 

lýsingunni, jafnvel þótt hún væri á borð við kertaljós yfir rómantískum kvöldverði. Þetta 

varð til þess að rannsóknin vatt upp á sig og Ástralinn Elton Mayo frá Harvard-háskóla 

var fenginn til að taka við stjórn rannsóknarinnar. Í ljós kom – nánast í bókstaflegri 

merkingu – að viðhorf starfsfólksins hafði mun meiri áhrif á afköst en breytingar á 

vinnuumhverfinu. Það voru því ekki aðeins hagkvæmir verkferlar og afkastatengd laun 

sem dugðu ein og sér til að hámarka árangur, heldur skiptu viðhorf og hugsunarháttur 

starfsfólksins líka miklu máli (Donkin, 2010).  

Elton Mayo, sem gaf út bókina The Human Problems of an Industrial 

Civilization árið 1933, setti þar fram túlkun sína á niðurstöðum Hawthorne-

rannsóknarinnar. Þar talaði hann sérstaklega til stjórnenda og benti þeim á að 

tilfinningar starfsmanna hefðu jafnvel meiri áhrif á afköst þeirra en líkamlegir þættir eða 

bestun verkferla. Hann hvatti því til að efla ánægju starfsfólks af vinnu sinni (Kreitner, 

1998). Af Hawthorne-rannsókninni drógu menn þá ályktun að viðhorf og atferli 

starfsmanna skiptu miklu máli. Einkum var horft til samskipta innan hópa og 

hóphegðunar. Í ljós kom að starfsmenn hugsuðu ekki aðeins um hámörkun launa sinna 

eins og Taylor hélt fram, heldur höfðu ýmsir félagslegir þættir einnig áhrif. Áherslan 

færðist frá hagkvæmni til hvatningar og manngildisskólinn (e. human relations) varð til. 
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Hann var mjög ráðandi á fimmta, sjötta og fram á sjöunda áratug tuttugustu aldarinnar 

(Furnham, 2005).  

Árið 1960 kom út bókin The Human Side of Enterprise eftir Douglas McGregor. 

Kenningar hans breyttu enn sýn manna á málefni starfsmanna. Hann hélt því fram að 

samkvæmt almennu viðhorfi stjórnenda og atvinnurekenda leiddist fólki að vinna og 

það gerði það helst ekki nema af illri nauðsyn. Ennfremur að fólk vildi almennt láta 

segja sér til og vera laust við ábyrgð. Þetta viðhorf kallaði McGregor kenningu X. Hann 

var þeirrar skoðunar að þetta almenna viðhorf væri fjarri sanni og setti fram lýsingu sem 

hann taldi réttari og kallaði kenningu Y. Meðal þess sem hann hélt fram var að vinnan 

væri manninum eðlislæg, líkt og leikur eða hvíld. Fólk geti ráðið sér sjálft, það sækist 

jafnvel eftir ábyrgð og geti unnið að markmiðum skipulagsheilda ef það sér hag í því 

(Kreitner, 1998). 

Vinnu- og skipulagssálfræði fór að taka á sig mynd sem grein innan sálfræðinnar 

og naut þar mikils framlags frá húmanískum sálfræðingum á borð við Abraham Maslow 

og þeim sem horfðu frekar á jákvæða þætti og styrkleika eins og Donald Clifton, Mihaly 

Csikszentmihalyi og Martin Seligman (Furnham, 2005; Harter, Schmidt, & Keyes, 

2003) 

Upp úr níunda áratugnum var farið að líta á starfsfólk sem auðlind og 

starfsmannahald breyttist í mannauðsstjórnun (e. human resource management). 

Einkenni mannauðsstjórnunar er að horfa á starfsfólkið sem helstu auðlind fyrirtækisins 

og líta sérstaklega til starfsmannamála við stefnumótun og ákvarðanir; gera alla 

stjórnendur ábyrga fyrir mannauðsstjórnun. Lögð er áhersla á fyrirtækjamenningu og 

tryggð og hlutverk starfsmannahalds verður einkum þjónustutengt (Vigdís Jónsdóttir, 

2005). Stundum hefur mannauðsstjórnun verið skipt niður í mjúka og harða 

mannauðsstjórnun. Mjúka viðhorfið er að leggja áherslu á að byggja undir hollustu 

starfsmanna með hvatningu, endurgjöf, þjálfun og þróun og ná þannig fram betri 

árangri. Harða viðhorfið er að hámarka notin af auðlindinni í þágu fyrirtækisins og 

draga heldur úr kostnaði og leggja minni áherslu á mýkri þætti. Þessi viðhorf haldast 

gjarnan í hendur við efnahagsástand eða gengi fyrirtækjanna (Sigurlaug Elsa 

Heimisdóttir & Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010; Armstrong, 2009). 
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1.2 Starfsánægja, hvatning og helgun 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á ánægju og hvatningu, bæði almennt og gagnvart 

starfsfólki fyrirtækja. Vinnu- og skipulagssálfræðingum hefur þó reynst erfitt að koma 

sér saman um einn sannleika. Hér á eftir verður gerð grein fyrir nokkrum helstu 

kenningum á þessu sviði. 

Abraham Maslow (1954) setti fram kenningu sem hann kallaði þarfakenninguna. 

Hann setti kenninguna upp á myndrænan hátt í pýramídaformi, sem má sjá á mynd 1.1. 

Þar heldur hann því fram að menn séu drifnir áfram af hvöt til að uppfylla ákveðnar 

þarfir. Þörfunum skipti hann í fimm flokka, tvo flokka grunnþarfa og þrjá flokka 

vaxtarþarfa. Í neðsta flokknum voru líkamlegar eða lífeðlisfræðilegar (e. physiological) 

þarfir eins og næring, vatn, húsaskjól, svefn o.þ.h. Þessar þarfir sagði hann grunninn að 

öllum öðrum þörfum. Menn gætu fyrst farið að einbeita sér að öðrum þörfum þegar 

þessar grunnþarfir væru uppfylltar. Þannig má segja að þörfin fyrir laun til að kaupa mat 

og þak yfir höfuðið teljist til þessarar grunnþarfar. Næst kemur þörfin fyrir öryggi, að 

hvorki lífi né heilsu sé ógnað. Telja má starfsöryggi og öryggi á vinnustað til þessa 

flokks. Þriðji flokkurinn inniheldur félagslegar þarfir á borð við að tilheyra hóp, eiga 

vini eða ástarsambönd. Hér skipta vinnufélagarnir því miklu máli. Þörfin á 

viðurkenningu er næstefsti flokkurinn, en að mati Maslow hefur maðurinn ríka þörf 

fyrir að öðlast viðurkenningu. Til slíkrar viðurkenningar má telja hrós og 

stöðuhækkanir. Þegar manneskjan hefur náð að uppfylla stóran hluta þarfa sinna í 

þessum fjórum neðri þrepum getur hún farið að einbeita sér að því efsta sem snýst um 

að efla og þróa sjálfan sig (e. self-actualization) eða fullnýta hæfileika sína. Maslow hélt 

því fram að það þyrfti að vinna að þessum þörfum í þessari röð og maðurinn ætti erfitt 

með að einbeita sér að efri þörfum á meðan þær neðri væru óuppfylltar. Þó að kenningin 

hafi vakið mikla athygli og sé vel þekkt eru ekki margar rannsóknir sem styðja hana og 

ýmis dæmi stangast augljóslega á við hana. Meðal dæma eru að Ghandi og Nelson 

Mandela liðu ýmis líkamleg óþægindi og öryggisþarfir þeirra voru ekki vel uppfylltar 

þótt arfleifð þeirra hafi ríka skírskotun til efstu þriggja hluta pýramídans. Á sama hátt er 

erfitt að láta áhættuhegðun á borð við fallhlífastökk passa inn í kenningu Maslow. Hins 

vegar eru flestir sammála um að flokkunin sem slík sé af hinu góða og vissulega sé 

líklegt að leitni til sjálfsuppfyllingar sé í sömu átt og Maslow heldur fram (DuBrin, 

2000; Furnham, 2005). Á myndinni hér fyrir neðan sést pýramídinn. Flokkar þarfa 
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byggja hver á öðrum: Grunnurinn er líkamlegar þarfir, á þeim byggja svo öryggisþarfir. 

Þar ofan á koma félagslegar þarfir, því næst viðurkenning og loks sjálfsþroski eða þróun 

sjálfsins. 

 

Mynd 1.1 - Þarfapýramídi Maslows (Heimild: DuBrin, 2000) 

Pýramídaformið er táknrænt fyrir hvernig þarfirnar byggja hver á annarri og það að ef 

marka má kenningu Maslows eru færri sem fá þarfir sínar uppfylltar eftir því sem ofar 

dregur í pýramídanum. 

Önnur kenning um hvað hvetur starfsmenn áfram er væntingakenning Victors 

Vroom (e. expectancy theory). Hún gerir ráð fyrir að fólk meti ákvarðanir sínar út frá 

væntri útkomu. Útkoman er metin út frá þremur þáttum. Í fyrsta lagi líkum á að 

ákvörðunin hafi jákvæðar afleiðingar eða að markmiðið náist. Í öðru lagi hve líklegt er 

að ákvörðunin gefi af sér ávinning og í þriðja lagi verðmæti ávinningsins – sem getur 

verið jákvæður eða neikvæður – fyrir viðkomandi. Sem dæmi má nefna einstakling sem 

veltir fyrir sér hvort hann á að mæta til vinnu eða ekki. Fyrsti þátturinn segir til um líkur 

þess að hann komist til vinnu og geti klárað vinnudaginn, annar þátturinn segir til um 

líkurnar á því að hann fái greitt fyrir þann tíma sem hann vinnur og þriðji þátturinn segir 

til um mat hans á verðmæti þess að klára vinnudaginn, þ.e. laununum auk annarra þátta 

sem kunna að spila inn í. (DuBrin, 2000) 

Meðal annarra kenninga um hvatningu má nefna sanngirniskenninguna sem 

þróuð var af John Stacey Adams (e. equity theory) sem segir að starfsmenn beri 

vinnuframlag sitt og ávinning saman við vinnufélaga sína út frá félagslegum viðmiðum. 

Þróun

Þörf fyrir 
viðurkenningu

Þörf fyrir öryggi

Líkamlegar þarfir / grunnþarfir
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Þessi kenning hefur einkum verið gagnrýnd fyrir að vera of einstaklingsmiðuð 

(Furnham, 2005). 

Þótt höfundar framangreindra kenninga hafi verið vongóðir um að þær gæfu 

góða mynd af því sem drífur menn áfram eru fræðimenn flestir sammála um að engin 

þeirra sé tæmandi. Menn eru mjög misjafnir að upplagi og persónuleiki hvers og eins 

ræður miklu um hvaða þættir hvetja hann áfram (Wade & Tavris, 1998). Raunar hafa 

fræðimenn haldið því fram að taka þurfi tillit til fleiri en einnar kenningar þegar kemur 

að hagnýtingu (Porter & Lawler, 1968). Þannig telja þeir Porter og Lawler að framlag 

(e. effort) starfsmannsins ráðist af væntingum til árangurs og væntingum til ávinnings. 

Framlagið ásamt hæfileikum, þekkingu og persónueinkennum, auk mats hans á 

hlutverki sínu, ráði því hvernig framkvæmdin (e. performance) verður. Framkvæmdin 

skili svo verðlaunum eða ávinningi sem ásamt félagslegum samanburði ákvarðar 

starfsánægju (Furnham, 2005).  

Rannsóknir á hvatningu hafa sýnt að markmiðasetning er einn sterkasti hvati 

sem mældur hefur verið. Markmiðasetningu eru ekki gerð skil í hvatningarkenningunum 

sem eru nefndar hér að ofan en þó má halda því fram að með skýrum, mælanlegum og 

raunhæfum markmiðum megi hjálpa einstaklingum og hópum að skilgreina væntingar 

sínar á jákvæðan hátt og auka þannig framlag sitt (DuBrin, 2000). Aubrey Daniels 

(1999) setti fram kenninguna um jákvæða styrkingu (e. positive reinforcement). 

Samkvæmt kenningunni er besta leiðin til að bæta frammistöðu sú að verðlauna góða 

frammistöðu með jákvæðri styrkingu. Jákvæð styrking felur í sér að  veita umbun fyrir 

það sem vel er gert. Slík umbun getur verið í ýmsu formi, allt frá hrósi og jákvæðri 

endurgjöf til frammistöðutengdra launa. Með því að nota þessa aðferð á vinnustaðnum 

verði starfsmenn meðvitaðir um hvað stjórnendur eru ánægðir með og fari því í auknum 

mæli að hegða sér samkvæmt því, þeir verði meðvitaðri um afleiðingar hegðunar sinnar. 

Þeir sem aðhylltust manngildisskólann gagnrýndu vísindalega stjórnun einkum 

fyrir að gera störfin of einhæf. Auðgun starfa (e. job enrichment) er annar þáttur sem 

notaður hefur verið til hvatningar. Með því að færa meiri ábyrgð til starfsmanna (e. 

empowerment) og veita þeim tækifæri til að vinna fjölbreyttari verkefni verða 

starfsmenn jákvæðari. Rannsóknir hafa þó ekki sýnt með mjög afgerandi hætti að slíkar 

aðgerðir skili beinni arðsemi einar og sér (Furnham, 2005). 

Af kenningum um starfsánægju er tveggja þátta kenning Herzbergs líklega einna 

þekktust. Herzberg hélt því fram að mismunandi þættir yllu ánægju og óánægju í starfi. 
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Þannig þyrfti fyrst að hafa þá þætti í lagi sem yllu óánægju (e. hygiene factors – einnig 

hægt að nefna þá fyrirbyggjandi þætti), síðan væri hægt að byggja ofan á þá með 

ánægjuþáttum (e. motivational factors – einnig hægt að nefna þá hvatningarþætti). 

Meðal þátta sem valda óánægju eru laun, vinnuaðstaða, öryggi og samband við 

vinnufélaga og yfirmann. Meðal þátta sem orsaka ánægju eru viðurkenning, árangur, 

þroski og ábyrgð. Kenningin er lík þarfakenningu Maslow hvað varðar 

þrepaskiptinguna, þ.e. að jákvæðari þættir byggi á ákveðnum grunnþáttum. Þessi 

kenning hefur hlotið sömu örlög og þarfakenningin. Þrátt fyrir að kenningin sé mjög 

þekkt og að almennt sé viðurkennt að ýmislegt sé til í henni hefur ekki tekist að 

staðreyna hana með vísindalegum aðferðum. Samkvæmt kenningu Herzberg er auðgun 

starfsins mjög ráðandi þáttur um starfsánægju og sá þáttur kenningarinnar hefur lifað 

góðu lífi (Furnham, 2005). 

Meðal annarra kenninga um starfsánægju má nefna kenninguna um félagslegt 

nám (e. social learning theory) sem segir að viðhorf vinnufélaga ráði mestu um viðhorf 

starfsmanna (Bandura, 1977; Furnham, 2005). Þannig ráðist starfsánægja af 

utanaðkomandi þáttum. Þó að sýnt hafi verið fram á að neikvæðni hafi letjandi áhrif á 

starfsmenn eru flestir þeirrar skoðunar að þetta sé aðeins einn af mörgum þáttum sem 

hafa áhrif á starfsánægju. Rannsóknir hafa sýnt að ýmsir persónubundnir þættir hafa 

áhrif á starfsánægju; aldur, kyn, kynþáttur, starfsaldur og fleiri þættir geta haft þar 

nokkur áhrif. Fræðimenn eru þó ekki alveg sammála um vægi persónueinkenna hvað 

varðar starfsánægju. Locke (1976) tengir saman starfstengda þætti og persónueinkenni 

og heldur því fram að starfsánægja ráðist af því í hvaða mæli starf uppfyllir væntingar 

og samræmist gildum starfsmanna. Starfsánægjan réðist því af mati hvers og eins og 

hve vel honum tækist upp við að ná settum markmiðum. Markmiðasetning er þannig 

lykilatriði í virðiskenningu Lockes. 

Hackman og Oldham (1976) settu fram líkan til að lýsa hvatningu sem fólk gæti 

fengið út úr störfum sínum, starfseinkannalíkanið (e. job characteristics model). 

Grunnurinn í líkaninu er þrenns konar upplifun eða tilfinningalegt ástand sem þeir 

félagar telja lykilþætti í hvatningu. Í fyrsta lagi er það merking starfsins fyrir 

starfsmanninn (e. meaningfulness), þ.e. hve merkingarbært það er fyrir starfsmanninn 

og hve vel það fellur að gildum hans. Í öðru lagi ábyrgð á afrakstri, þ.e. til hve mikillar 

ábyrgðar starfsmaðurinn finnur gagnvart því að hann hafi sjálfur áhrif á útkomu 

verkefna. Í þriðja lagi þekking og skilningur á eigin frammistöðu í starfinu. Líkanið 
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settu Hackman og Oldham í myndrænu formi sem sýnir tengsl einkenna starfs við 

upplifað ástand og afleiðingar, eins og sjá má hér að neðan
3
 á mynd 1.2.  

 

Mynd 1.2 – Starfseinkennalíkan Hackmans og Oldhams (Heimild: Hackman & Oldham, 

1976; Sigríður Edda Hafberg, 2008; Guðmundur Ingi Guðmundsson, 2009) 

Myndin hér að framan sýnir þrjá dálka. Í miðdálknum eru áðurgreindar þrjár upplifanir. 

Vinstra megin eru þau einkenni starfs sem Hackman og Oldham telja að hafi mestu 

áhrifin á hverja upplifun. Endurgjöf hefur mest um það að segja hver upplifun 

starfsmannsins er af frammistöðu í starfi. Sjálfstæði við úrlausn verkefna skiptir mestu 

um ábyrgðartilfinningu gagnvart starfinu. Það eru svo þrír þættir sem skipta mestu 

varðandi það hve mikilvægt starfsfólk upplifir starf sitt. Í fyrsta lagi það hve fjölbreytta 

hæfni viðkomandi þarf til að leysa verkefnin. Í öðru lagi hve vel starfsfólk samsamar sig 

starfinu og verkefnum, hve vel þau falla að gildum og skoðunum starfsmanna. Í þriðja 

lagi það hvernig fólk upplifir mikilvægi starfs síns á umhverfið. Þannig myndu há gildi í 

fyrsta dálki auka jákvæða upplifun starfsmanna af starfi sínu og afleiðingar þess eru 

sýndar í þriðja dálknum: Há tíðni hvatningar kemur fram bæði í endurgjöf og jákvæðum 

                                                 

 

3
 Við þýðingu líkansins voru m.a. hafðar til hliðsjónar M.A. ritgerð Guðmundar Inga 

Guðmundssonar (2009) og B.S. ritgerð Sigríðar Eddu Hafberg (2008). 
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tilfinningum sem spretta af mikilli ábyrgðartilfinningu og því að starfið hefur mikla 

þýðingu. Frammistaða verður betri og almenn starfsánægja meiri. Að lokum telja þeir 

Hackman og Oldham að fjarvistir og starfsmannavelta minnki. Neðst á myndinni er þörf 

einstaklinga fyrir þróun með örvum sem benda á tengslin sitt hvorum megin við 

miðjudálkinn. Þörf fyrir þróun getur haft áhrif á upplifun starfsmanna. Þannig skipta 

einkenni starfsins meira máli fyrir þá sem hafa sterka þörf fyrir þróun og vöxt í starfi. 

Þessi þörf getur einnig haft áhrif á tengslin á milli upplifunar og afleiðingar en þá er gert 

ráð fyrir að allir hafi einhverja þörf fyrir slíka þróun en þeir sem hafa hana í ríkari mæli 

verði fyrir meiri áhrifum (Hackman & Oldham, 1976).  

Hér fyrir neðan er formúla sem Hackman og Oldham settu fram til að sýna 

mögulega hvatningu sem starf gæti gefið og lýsir þannig áhrifunum sem einkennin sem 

koma fram í fyrsta dálki á mynd 1.2. hafa á upplifun starfsmanna sem sýnd er í öðrum 

dálki. Möguleg hvatning sem starf getur verið er þannig margfeldi þriggja þátta. 

 

Formúla 1.3 – Möguleg hvatning starfs (Heimild: Hackman & Oldham, 1976) 

Fyrsti þátturinn er sambland hæfnisviðs, starfssamsömunar og mikilvægis starfsins. 

Annar þátturinn er sjálfstæði og sá þriðji er endurgjöf. 

Dr. Mihaly Csikszentmihalyi (1975) setti fram kenningu um flæði (e. flow). 

Samkvæmt kenningu hans ná einstaklingar jafnan hámarksárangri þegar þeir eru í 

ástandi flæðis (e. state of flow). Flæði er jákvæð tilfinning eða ástand þar sem 

einstaklingur er nær fullkominni einbeitingu að verkefni, getur gleymt stund og stað og 

útilokar áreiti og truflandi hugsanir. Samkvæmt Csikszentmihalyi þurfa nokkur skilyrði 

að vera til staðar svo flæði eigi sér stað. Meðal þeirra eru að markmið með verkefninu 

þurfa að vera skýr, afmörkuð og hæfilega erfið, fara þarf saman færni einstaklingsins og 

erfiðleikastig verkefnisins og árangur þarf að koma nokkuð fljótt í ljós. Hægt er að ná 

þessu ástandi við jafnólík verkefni og að lesa bók heima í stofu, keppa í fimleikum á 

Ólympíuleikum, útbúa reiknimódel í excel eða vinna við flæðilínu. Markmiðasetning og 

hvatning eru lykilatriði í kenningu Csikszentmihalyi (Csikszentmihalyi, 2008). 
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Helgun starfsmanna (e. employee engagement) er hugtak sem kom fram um 

1990 og er notað um það þegar starfsmenn eru tilfinningatengdir vinnustaðnum og eru 

tilbúnir að leggja sig fram umfram þær grunnkröfur sem til þeirra eru gerðar (Harter, 

Schmidt, & Keyes, 2003). Institute of employment studies, sem er rannsóknarstofnun á 

sviði mannauðsmála, skilgreinir helgun á þessa leið: 

„[Helgun er] jákvætt viðhorf starfsmanns gagnvart skipulagsheildinni 

og gildum hennar. Helgaður starfsmaður er meðvitaður um viðskiptalegt 

samhengi og vinnur með samstarfsmönnum sínum að bættri 

frammistöðu í starfi fyrir skipulagsheildina. Skipulagsheildin þarf að 

vinna að því að þróa og þroska helgun, en það þarfnast gagnvirks 

sambands milli vinnuveitanda og starfsmanns.“ (Robinson, Perryman, & 

Hayday, 2004) 

Harter, Schmidt og Keyes (2003) tilgreina fjögur atriði sem einkenna helgun. 

Fyrsta atriðið er að grunnþarfir séu til staðar, verkefni séu skilgreind og allt til staðar til 

að vinna þau. Annað atriðið að starfsmönnum finnist framlag þeirra skipta máli í 

fyrirtækinu. Þriðja atriðið er vilji starfsmanna til að tilheyra hópi eða stærri heild. Fjórða 

og síðasta atriðið er að starfsfólk hafi tækifæri til að þróast í starfi og ræða um 

starfsþróun. Þessi fjögur atriði minna óneitanlega talsvert á eldri hvatningarkenningar. 

Þannig má segja að flæði og helgun séu n.k. birtingarmyndir hvatningar sem 

verða til þess að starfsmenn geta náð hámarksárangri og fara fram úr væntingum 

vinnuveitenda. Þessir þættir eru lykilatriði í mannauðsstjórnun nútímans og hafa verið 

mikið rannsakaðir. Gallup hefur meðal annars útbúið spurningalista til að mæla helgun 

starfsmanna, en honum verða einmitt gerð skil í þriðja kafla. 
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2 Aðferðafræði og umhverfi 

2.1 Aðferðafræði ritgerðarinnar 

Ritgerðin er í raun blönduð rannsókn. Viðfangsefnið er tólf lykilspurningar í 

vinnustaðagreiningu Gallup og því eru gerð skil með yfirliti og fræðilegri umfjöllun í 

þriðja kafla. Heimildir eru að mestu frá Gallup og greinar og bækur skrifaðar af þeim 

fræðimönnum sem hafa þróað spurningarnar og rannsakað þær mest. Þar ber hæst að 

nefna bækurnar 12: the elements of great managing (Wagner & Harter, 2006) þar sem 

fjallað er um spurningarnar, hverja fyrir sig og First, Break all the Rules (Buckingham 

& Coffman, 2005), sem fjallar um helgun og áherslu á styrkleika starfsmanna með 

jákvæðri endurgjöf. Einnig voru greinar um safngreiningu á gögnum Gallup (Harter, 

Schmidt, & Hayes, 2002; Harter, Schmidt, & Keyes, 2003) mikilvæg heimild. Í 

umfjöllun um spurningarnar er gjarnan vísað í samanburð starfseininga og fyrirtækja 

eftir frammistöðu. Sú aðferðafræði byggir á að skipta starfseiningum í fjórðunga eftir 

frammistöðu og bera saman svör lykilspurninganna í besta fjórðungnum við þann 

lakasta. 

Fjórði kafli er tilviksrannsókn (e. case-study) þar sem birtar eru niðurstöður úr 

lykilspurningunum tólf í tólf útibúum Landsbankans á höfuðborgarsvæðinu árin 2005, 

2006 og 2007 og þær túlkaðar og greindar (e. content analysis). 

Vinnustaðagreiningarnar voru unnar af Capacent Gallup fyrir Landsbankann. Höfundur 

fékk aðgang að gögnunum og heimild til að nota þau frá framkvæmdastjóra 

starfsmannasviðs Landsbankans. Tölulegu gögnin má sjá í viðauka, en þau samanstanda 

af svörum við spurningunum tólf í útibúunum tólf árin 2005, 2006 og 2007. Ekki var 

mögulegt að fá aðgang að frumgögnunum með svörum starfsmanna útibúanna, heldur 

aðeins heildarniðurstöðu í hverju útibúi. Frumgögnin hefðu gefið frekari möguleika á 

tölfræðilegri greiningu til að sjá hvort svör starfsmanna í hverju útibúi eru einsleit eða 

dreifð. Öll frekari meðferð gagna, s.s. meðaltöl, myndræn framsetning og túlkun er 

höfundar.  
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2.2 Landsbanki Íslands hf. 

Landsbanki Íslands hóf starfsemi þann 1. júlí árið 1886 í húsi Kristjáns Sigurðssonar 

bóksala í Bakarabrekkunni í Reykjavík, þar sem nú heitir Bankastræti 3. Fyrirtækið er 

nú í skiptameðferð í kjölfar bankahrunsins og neyðarlaga sem sett voru þann 6. október 

2008. Starfsemi bankans var keypt af NBI hf. sem hóf formlega starfsemi þann 9. 

október 2008. Landsbanki Íslands var að fullu í eigu ríkisins lengi vel framan af. 

Haustið 1997 var honum breytt í hlutafélag og í framhaldinu hófst einkavæðingarferli 

þar sem almenningi og starfsmönnum bankans gafst kostur á að kaupa hlut. Árið 2002 

komst hann að fullu í einkaeigu (Landsbankinn, 2006). 

Skipulag bankans var með þeim hætti að aðalfundur kaus bankaráð sem var 

æðsta stjórn bankans. Bankaráðið réði bankastjóra sem voru tveir í Landsbankanum og 

stýrðu daglegum rekstri. Útibú bankans, sem eru hér til umfjöllunar, voru á tímabilinu 

39 talsins og heyrðu beint undir bankastjóra. Starfsmannamál voru á hendi útibússtjóra 

hvers útibús og starfsmannasviðs. Starfsmannasvið sá um launamál, ráðningar og veitti 

aðra aðstoð og ráðgjöf. Starfsmannasvið heyrði einnig beint undir bankastjóra. Í 

núverandi skipulagi Landsbankans (NBI) heyra útibúin undir Viðskiptabankasvið og 

deildin Mannauður fer nú með starfsmannamál, en hún heyrir undir Þróunarsvið og 

framkvæmdastjóra þess. Færa má rök fyrir að aukin lagskipting dragi úr áhrifum 

stjórnenda útibúanna og mannauðsstjóra, sem ekki er lengur framkvæmdastjóri. Jack 

Welch fyrrum forstjóri General Electric lagði mikla áherslu á að starfsmannastjóri væri 

einn framkvæmdastjóranna eða heyrði a.m.k. beint undir forstjóra (Welch & Friedman, 

2005). 

Þau gögn sem liggja til grundvallar þessari rannsókn eru frá árunum 2005, 2006 

og 2007 og taka því ekki til þess sem gerðist eftir hrun og áhrifa hrunsins á 

starfsánægju.  

Alls voru 2.216 starfsmenn í bankanum þegar vinnustaðagreiningin var gerð árið 

2007, þar af 477 í 39 útibúum bankans (Capacent Gallup, 2008). 
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3 Tólf lykilspurningar 

Á fjórða áratug síðustu aldar hóf Dr. George Gallup að vinna rannsóknir á þörfum og 

ánægjuvöldum manna. Hann var frumkvöðull í þróun mælinga á almenningsáliti. Hann 

rannsakaði margvísleg atriði, m.a. stjórn- og trúmál, menntun og viðhorf til vinnu. Á 

áttunda áratugnum greindi hann frá niðurstöðum rannsóknar sem leiddi í ljós að minna 

en helmingur vinnandi Bandaríkjamanna var mjög ánægður með starf sitt og hlutfall 

ánægðra var enn lægra víða annars staðar í heiminum, þ.á m. í Vestur-Evrópu (Gallup, 

1976). Dr. Gallup stofnaði fyrirtækið Gallup
4
 um rannsóknir sínar og ráðgjöf og 

þjónustu tengda þeim. Samtímamaður hans Dr. Donald O. Clifton var prófessor í 

sálfræði við Nebraska-háskóla. Hann rannsakaði hvaða þættir réðu mestu um árangur í 

námi og viðskiptum. Árið 1969 stofnaði hann – líkt og Dr. Gallup – fyrirtæki um sín 

störf: Selection Research Incorporated (SRI). Clifton og félagar beindu sjónum sínum 

einkum að styrkleikum og jákvæðum þáttum í sálfræði fremur en sjúkdómum og 

veikleikum sem langflestar rannsóknir á þeim tíma beindust að. Við sameiningu Gallup 

og SRI árið 1988 varð til mjög sterkt fyrirtæki á sviði vinnustaðagreininga. Gallup var 

mjög framarlega í aðferðafræðilegum þáttum sem snúa að gerð kannana, úrvinnslu 

gagna o.fl. en SRI framsækið á sviði rannsókna á styrkleikum og hagnýtum rannsóknum 

á starfsánægju (Harter, Schmidt, Killham, & Agrawal, 2009) 

Dr. Clifton beindi kröftum sínum einkum að rannsóknum á styrkleikum 

einstaklinga. Styrkleiki er hér skilgreindur sem persónueinkenni sem er ríkt í 

viðkomandi einstaklingi en ekki endilega sem jákvæðir hæfileikar eins og átt er við í 

daglegu tali. Skilgreining Alex Linley á styrkleika gefur ágæta mynd af merkingunni: 

„Styrkleiki er eðlislæg hæfni sem leiðir til ákveðinnar hegðunar, hugsunar og tilfinningar sem 

er sönn og orkugefandi fyrir þann sem nýtir styrkleika sinn og gefur þeim einstaklingi færi á að 

nýta hæfni sína til fulls bæði í starfsþróun og í gegnum frammistöðu í starfi“
5
 (Linley, 2008, bls 

9; Árelía Eydís Guðmundsdóttir, bls. 32, 2010). Gallup þróaði spurningalista með 177 

                                                 

 

4
 Gallup vísar héðan í frá til fyrirtækisins The Gallup Organization, en Dr. Gallup til George 

Gallup. 

5
 Þýðingin er úr grein Árelíu Eydísar Guðmundsdóttur (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2010). 
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spurningum, byggðum á rannsóknum Cliftons og fleiri vísindamanna hjá fyrirtækinu, til 

að draga mismunandi einkenni fram í dagsljósið. Módelið er kallað Clifton 

StrengtsFinder og er enn notað af Gallup í dag. Þar eru tilgreindir 34 mismunandi 

eiginleikar eða hæfileikar sem einkenna einstaklinga. Þeir eiginleikar sem eru ríkjandi 

hjá einstaklingum eru styrkleikar hans. Meðal þessara einkenna eru hæfileikar til að 

meðtaka mikið af upplýsingum (e. input), eiga auðvelt með samskipti og að koma fyrir 

sig orði (e. communication) og að þrífast vel í samkeppni og bera sig stöðugt saman við 

aðra (e. competition). Rannsóknir Gallup (Asplund, Lopez, Hodges, & Harter, 2007) 

hafa leitt í ljós að endurgjöf til stjórnenda og starfsmanna hvað varðar styrkleika skiptir 

miklu máli. Þannig sýndu rannsóknir fyrirtækisins m.a. eftirfarandi: Skoðuð voru 469 

fyrirtæki og þau þeirra sem veittu stjórnendum „styrkleikaendurgjöf“ skiluðu 8,9% 

meiri hagnaði. Í rannsókn þar sem skoðaðar voru 530 starfseiningar skiluðu þær sem 

höfðu stjórnanda sem hafði fengið slíka endurgjöf 12,5% meiri framleiðni. Úr gögnum 

um 65.672 starfsmenn mátti sjá að starfsmannavelta minnkaði um 14,9% þegar 

starfsmönnum var veitt endurgjöf varðandi styrkleika sína. 

Á níunda áratug síðustu aldar hóf Gallup að gera markvissar rannsóknir á 

einstaklingum og hópum sem náðu góðum árangri í starfi. Rannsóknirnar byggðu á 

þeim sem Dr. Clifton hafði gert allt frá því upp úr 1950 um einkenni þeirra sem náðu 

góðum árangri. Notaðar voru ýmsar aðferðir við rannsóknina, m.a. rýnihópar (e. focus 

group), viðtöl og spurningalistar. Einnig voru gerðar rannsóknir á starfsmannaveltu, 

m.a. með því að taka viðtöl og leggja spurningalista fyrir starfsmenn sem sögðu upp. 

Með samþættingu rannsókna á umhverfi og aðstæðum þeirra sem náðu góðum 

árangri annars vegar og hins vegar einkennum góðra stjórnanda fóru línur að skýrast og 

spurningalistarnir að þróast frekar. Spurningar voru lagðar fyrir starfsmenn fyrirtækja 

og samhengis leitað á milli svara þeirra og árangurs fyrirtækjanna. Á tíunda áratug 

síðustu aldar varð svo til fyrsta útgáfa lykilspurninga
6
 í formi vinnustaðagreiningar 

Gallup (e. The Gallup Workplace Audit). Beitt var bæði megindlegum og eigindlegum 

rannsóknum, viðtölum, spurningalistum og rýnihópum í fjölmörgum löndum og ýmsir 

                                                 

 

6
 Spurningarnar eru kallaðar Q12 af Gallup-mönnum vestanhafs. Bókstafurinn stendur fyrir 

enska orðið „questions“. 
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mælikvarðar notaðir. Þannig var markvisst leitað að bestu mælikvörðum sem hægt var 

að nota í mismunandi menningarumhverfi til að mæla helgun starfsmanna. 

3.1 Tilurð lykilspurninganna tólf 

Árið 1997 var gerð nokkurs konar samþætting á mismunandi rannsóknum Gallup á 

þessu sviði með safngreiningu
7
 (e. meta-analysis). Hún byggist á að nota tölfræðilegar 

aðferðir til að gera ólíkar rannsóknir samanburðarhæfar. Markmiðið með rannsókninni 

var að kanna hvaða þættir það væru sem skiptu mestu máli meðal starfsmanna og 

starfseininga sem náðu bestum árangri. Kannað var hvaða þættir höfðu mesta fylgni við 

nokkra árangursþætti: Arðsemi (e. profit), framleiðni (e. productivity), starfsmannaveltu 

og ánægju viðskiptavina. Í þessari safngreiningu kom í ljós að tólf spurningar skáru sig 

úr varðandi tengsl við árangursþættina. Raunar tengdust allar spurningarnar tveimur eða 

fleirum þessara þátta, þótt tengslin væru mismikil. Tíu tengdust framleiðni, átta tengdust 

arðsemi, fimm tengdust starfsmannaveltu og allar tengdust þær ánægju viðskiptavina 

(Harter, Schmidt & Hayes, 2002). 

Árið eftir að niðurstöður fyrstu safngreiningarinnar lágu fyrir var gerð enn stærri 

rannsókn og spurningarnar tólf endurbættar og lagðar fram í þeirri mynd sem þær eru 

nú. Þær spurningar hafa síðan verið lagðar fyrir meira en 15 milljónir starfsmanna í 169 

mismunandi löndum og á 65 tungumálum (Harter & Creglow, 1997). Rannsóknin var 

gerð meðal 105.000 starfsmanna í 2.500 starfseiningum 24 fyrirtækja í margvíslegum 

greinum. Niðurstöðurnar voru mjög áhugaverðar og sýndu að oft var meiri munur á 

svörum við spurningunum tólf milli starfsstöðva innan fyrirtækja en á milli 

heildarniðurstöðu fyrirtækja. Ályktunin sem Marcus Buckingham og Curt Coffman 

settu á blað í bókinni First, break all the rules (2005) var að stjórnendur einstakra 

eininga hefðu þannig meiri áhrif á niðurstöðuna en fyrirtækjamenningin eða aðrir þættir 

sem voru sameiginlegir. Þetta kom t.d. vel í ljós í dæmi sem rannsakendur tilgreina um 

fyrirtæki sem hannaði allar verslanir sínar eins. Starfsmenn bjuggu við nákvæmlega 

                                                 

 

7
 Hér er notast við orðið safngreiningu, samkvæmt tillögu sem Jóhann Heiðar Jóhannsson setti 

fram í Læknablaðinu árið 2000 sem þýðingu á enska hugtakinu meta-analysis (Jóhann Heiðar 

Jóhannsson, 2000). Einnig er til þýðingin allsherjargreining, sem höfundi þykir ekki eins þjált orð. 
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sömu aðstöðu í hvaða verslun sem þeir unnu. Samt kom fram mikill munur á svörum 

við spurningunni um hvort starfsmenn hefðu tæki og gögn sem nauðsynleg eru til að 

sinna starfinu vel. Í einni versluninni sögðust 45% starfsmanna vera mjög sammála því 

en aðeins 11% í annarri. Í ljósi þess að verslanirnar eru nákvæmlega eins búnar hlýtur 

munurinn að endurspegla viðhorf starfsfólksins (Buckingham & Coffman, 2005). 

Rannsóknin styrkti enn fyrri niðurstöður og ályktanir um tengsl spurninganna tólf við 

rekstrarárangur. 

Safngreiningin hefur svo verið endurtekin reglulega, fyrst árið 1998 og nú síðast 

í sjöunda skipti árið 2009. Auk arðsemi, framleiðni, starfsmannaveltu og ánægju 

viðskiptavina hafa fleiri þættir verið teknir til skoðunar, þ.á.m. vörurýrnun, fjarvistir 

starfsmanna, vinnuslys, framleiðslugallar og öryggi sjúklinga á heilbrigðisstofnunum. 

Safngreiningin byggir nú orðið á gríðarstórum gagnagrunni Gallup með rannsóknum frá 

26 löndum (Harter, Schmidt, Killham, & Agrawal, 2009).  

Í töflu 3.1 sem fylgir hér á eftir er yfirlit yfir spurningarnar tólf og tengsl þeirra 

sýnd við árangursþættina sem til skoðunar voru.  

 

Tafla 3.1 – Lykilspurningar og tengsl við árangursþætti (Heimild: Harter, Schmidt, & 

Keyes, 2003) 

 Velta Ánægja 
viðskiptavina 

Framleiðni Arðsemi 

1. Ég veit til hvers er ætlast af mér í starfi 
mínu 

X X X  

2. Ég hef þau tæki og gögn sem 
nauðsynleg eru til að sinna starfi mínu vel 

X X   

3. Ég hef tækifæri til þess í vinnunni að 
gera það sem ég kann best á hverjum degi 

X X X X 

4. Ég hef fengið hrós eða viðurkenningu 
fyrir vel unnin störf á síðustu vikum. 

o o o X 

5. Yfirmaður minn eða vinnufélagi ber 
umhyggju fyrir mér sem einstaklingi. 

X X X o 

6. Yfirmaður minn eða vinnufélagi hvetur 
mig til að þróast í starfi. 

o X o X 

7. Álit mitt skiptir máli í vinnunni. o X X X 

8. Mér finnst starfsemi og hlutverk 
[fyrirtækisins] gefa til kynna að starf mitt 
sé mikilvægt. 

o o X X 

9. Vinnufélagar mínir leggja sig alla fram 
við að skila vel unnu verki. 

X o X X 

10. Ég á góða(n) vinkonu/vin í vinnunni.  X o X 

11. Á síðust sex mánuðum hefur 
yfirmaður minn eða vinnufélagi rætt við 
mig um frammistöðu mína í starfi. 

 o o  

12. Ég hafði tækifæri til að læra og þróast 
í starfi á síðastliðnum 12 mánuðum. 

X X X X 
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Spurningarnar eru settar fram í fyrsta dálki, en árangursþættirnir þar á eftir. Fyrst veltan, 

næst ánægja viðskiptavina, svo framleiðni og loks arðsemi. Mjög sterk tengsl eru merkt 

með „x“ en veikari tengsl með „o“. Flestar spurningarnar hafa tengsl við alla 

árangursþættina fjóra. Þriðja og tólfta spurning hafa sterk tengsl við alla fjóra þættina en 

spurningar 4 til 9 hafa missterk tengsl til allra fjögurra. Spurning 1 hefur sterk tengsl við 

fyrstu þrjá þættina en spurning 2 við fyrstu tvo. Spurning 10 hefur sterk tengsl við 

ánægju viðskiptavina og arðsemi en veikari tengsl við framleiðni. Spurning 11 hefur 

tiltölulega veik tengsl við ánægju viðskiptavina og framleiðni en mælanleg tengsl engu 

að síður. 

Samhliða safngreiningunni árið 1998 voru tekin viðtöl við um 80 þúsund 

stjórnendur sem náðu sérlega góðum árangri. Ætlunin var að kanna ofan í kjölinn hvað 

einkenndi góða stjórnendur. Niðurstaða rannsóknarinnar er kynnt í áðurnefndri bók 

þeirra Buckinghams og Coffmans. Niðurstaða þeirra var sú að bestu stjórnendurnir 

lögðu mikla áherslu á styrkleika starfsmanna sinna í stað þess að reyna að bæta upp fyrir 

veikleika þeirra. Þeir lögðu einnig mikla áherslu á að velja rétt í hvert starf. Þannig 

reyndu þeir að finna hvaða náttúrulegu hæfileikar (e. talent) hentuðu best fyrir hvert 

starf og leituðu svo að starfsmanni með slíka hæfileika. Þeir greindu þannig á milli 

slíkra hæfileika sem eru hluti af persónueinkennum fólks annars vegar og hins vegar 

þekkingar (e. knowledge) og tæknifærni (e. skills) sem væri hægt að kenna. Starfsmenn 

voru líklegri til að ná betri árangri og vera ánægðari í starfi ef hæfileikar þeirra fengu að 

njóta sín (Buckingham & Coffman, 2005). Þessar niðurstöður passa ágætlega við bæði 

virðiskenningu Lockes og flæðiskenningu Csikszentmihalyis. 

Í rannsóknum Gallup kom fram að spurningarnar tólf höfðu mismikið vægi. 

Eftir nánari skoðun var þeim skipt upp í fjóra þætti. Skiptingin er byggð á rannsókn 

Harters, Schmidts og Keyes (2003) og minnir um margt á þarfakenningu Maslows og 

tvíþáttakenningu Herzbergs vegna þess að fyrri tveir þættirnir eru taldir vera undirstaða 

undir hina tvo. Buckingham og Coffmann líkja þessum þáttum við áfanga í fjallgöngu. 

Á mynd 3.2 er greining Buckinghams og Coffmans sett fram á myndrænan hátt. Neðst á 

myndinni – við fjallsræturnar – sést grunnþátturinn eða grunnbúðir eins og Buckingham 

og Coffman kalla hann. Hann snýst um það hvaða forsendur starfsmaðurinn hefur til að 

vinna starfið. Forsenda til að vinna hvaða starf sem er hlýtur að vera að vita hvert 

hlutverkið er og hafa tilskilin tæki og gögn til að vinna það. Fyrstu tvær spurningarnar 

tilheyra grunnbúðum. 
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Mynd 3.2 - Fjórir flokkar lykilspurninganna (Heimild: Capacent Gallup, 2010) 

Næst ofan við grunnbúðir á myndinni eru fyrstu búðir þar sem spurt er um framlag 

starfsmannsins. Spurningar 3 til 6 tilheyra fyrstu búðum, en þær snúast um hvort 

hæfnisvið starfsmannsins fellur að starfinu, hvort hann hefur fengið hrós, hvort hann 

finnur fyrir velvild og umhyggju frá vinnufélögum og hvort hann hafi verið hvattur til 

starfsþróunar. Þriðji þátturinn – aðrar búðir – hvílir á fyrstu búðum og gefur mynd af 

því hvort starfsmaðurinn telur sig vera á réttum stað til lengri tíma. Þar er spurt hvort 

viðkomandi telji álit sitt skipta máli, hvort hann finni til tengingar milli hlutverks 

fyrirtækisins og eigin gilda, hvernig hann metur framlag vinnufélaga og hvort hann á 

góðan vin á vinnustaðnum, þetta eru spurningar 7 til 10. Þeir sem svara þessum 

spurningum jákvætt hafa mjög sterka tengingu við vinnustaðinn. Síðustu tvær 

spurningarnar tilheyra fjórða og síðasta flokknum sem er næst tindinum samkvæmt 

líkingu Buckinghams og Coffmans. Þar er spurt um möguleika til frekari þroska og 

starfsþróunar. Annars vegar er spurt hvort rætt hafi verið um frammistöðu 

starfsmannsins nýlega og hins vegar hvort hann hafi tækifæri til að læra og þróast í 

starfi. Endurgjöf varðandi frammistöðu er mikilvægur grundvöllur til að byggja frekari 

starfsþróun á (Buckingham & Coffman, 2005). Í mynd 3.3 er búið að setja 

spurningarnar inn í viðeigandi hólf eins og sjá má á eftirfarandi mynd úr 

vinnustaðagreiningu Capacent Gallup fyrir Landsbankann.  
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Mynd 3.3 - Lykilspurningarnar flokkaðar (Heimild: Capacent Gallup, 2010) 

3.2 Vinnustaðagreining Gallup 

Vinnustaðagreining Gallup (e. Gallup Workplace Audit) er framkvæmd með 

spurningalista sem lagður er fyrir starfsmenn. Það er misjafnt milli fyrirtækja hvaða 

spurninga forsvarsmenn þeirra vilja spyrja starfsmenn sína. Grunnurinn í greiningunni 

eru gjarnan kjarnaspurningarnar tólf að viðbættri þrettándu spurningunni sem snýr að 

almennri ánægju (Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi mínu). Í Landsbankanum hafa 

spurningarnar verið rúmlega 50 talsins. Auk kjarnaspurninganna tólf hefur verið spurt 

um frammistöðu yfirmanna, viðhorf til launa, mötuneytis, álags, jafnvægis vinnu og 

einkalífs, stefnu bankans, ímyndar hans og fleiri þátta (Capacent Gallup, 2008). 

Kjarnaspurningarnar tólf eru lagðar fyrir í formi fullyrðinga. Svarmöguleikarnir 

eru fimm og hafa tölugildi frá 1 til 5 til að gera svörin mælanleg. Kvarðinn, sem er 

staðlaður og kallaður Likert-kvarðinn (e. Likert-scale), er mikið notaður í rannsóknum á 

sviði félagsvísinda og sálfræði. Starfsmenn eru beðnir um að svara því hversu sammála 

þeir eru með því að merkja við einn þessara möguleika: 
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1: Mjög ósammála. 

2. Frekar ósammála. 

3. Hvorki sammála né ósammála. 

4. Frekar sammála. 

5. Mjög sammála. 

Niðurstaða í hverri starfseiningu er þannig meðaltal svara starfsmanna við hverri 

spurningu. Gallup hefur þróað skala með safngreiningu og samanburði til að auðvelda 

túlkun niðurstaðna: 

4,20 – 5,00: Styrkleikabil. 

3,70 – 4,19: Starfhæft bil. 

1,00 – 3,69: Aðgerðabil. 

Að mati Gallup eru fullyrðingar á aðgerðabili líklegar til að hafa letjandi áhrif á 

framlag fólks og koma með neikvæðum hætti niður á lykilþáttum eins og framleiðni, 

arðsemi, ánægju viðskiptavina og starfsmannaveltu, eftir því hvaða rekstrarþáttum 

viðkomandi spurning tengist. Þættir sem mælast á styrkleikabili eru á hinn bóginn 

líklegir til að hafa hvetjandi áhrif á starfsfólkið og þar af leiðandi þá þætti sem hafa 

sterkust tengsl við fullyrðinguna. Þættir á starfhæfu bili hafa hvorki jákvæð né neikvæð 

áhrif að mati Gallup. Greiningin er þannig tæki sem gerir stjórnendum kleift að kanna 

hvort lykilþörfum starfsmanna er nægilega vel sinnt. Hvar þarf að bæta úr og hvað er 

vel gert. Einnig er hægt að nota kannanirnar til að leita uppi það sem vel er gert og deila 

því með öðrum starfseiningum (Capacent Gallup, 2008).  

3.3 Yfirlit yfir lykilspurningarnar 

Bókin 12: the elements of great managing (Wagner & Harter, 2006) fjallar um þessa 

tólf þætti og skýrir þá betur auk þess að gefa dæmi um árangur sem stjórnendur hafa 

náð. Samanburður á milli þeirra sem ná góðum árangri og hinna sem eru lakari er 

einkum gerður með því að bera saman þær einingar sem fá hæstu einkunn og þær sem 

fá lægstu einkunn. Hér er aðallega notast við samanburð sem byggir á því að bera 

saman efsta og neðsta fjórðung, þ.e. annars vegar þau fyrirtæki eða starfseiningar sem fá 

hærri einkunn en 75% allra fyrirtækja eða starfseininga og hins vegar fyrirtæki og 
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starfseiningar sem fá lægri einkunn en 75% allra fyrirtækja eða eininga. Hér er nánar 

fjallað um hverja fullyrðingu fyrir sig. 

3.3.1 Spurning eitt – Að vita til hvers er ætlast 

Ég veit til hvers er ætlast af mér í starfi mínu. 

Í fyrstu spurningunni er spurt hvort starfsmenn viti til hvers er ætlast af þeim í starfi. Í 

gagnagrunni Gallup sést að aðeins um helmingur svarenda gefur svarið mjög sammála 

við þessari spurningu en þrátt fyrir það er þetta að mati sérfræðinga Gallup sá þáttur af 

þessum 12 sem auðveldast er fyrir stjórnanda að hafa áhrif á (Wagner & Harter, 2006). 

Hér er ekki einungis átt við starfslýsingu hvers og eins heldur það hvernig starf 

sérhvers starfsmanns tengist starfi annarra, ekki ósvipað leikkerfi í körfubolta eða 

handbolta. Höfuðatriði er að starfsfólk þekki þannig sitt hlutverk í liðsheildinni og 

hvernig breyttar aðstæður geta breytt áherslum. Þannig á það til dæmis auðveldara með 

að bregðast við þegar óvænt atvik verða. Í rannsóknum á stjórnun og liðsheildum hafa 

ótalmargir ólíkir vinnustaðir verið skoðaðir, allt frá flugmóðurskipum til körfuboltaliða. 

Við rannsóknir á tölfræði úr NBA-deildinni kom til að mynda í ljós að almennt vegnar 

þeim liðum betur sem breyta leikmannahóp sínum lítið á milli tímabila. Leikmenn 

kynnast leikstíl hver annars betur því lengur sem þeir spila saman og ná betri árangri. 

Til eru ýmis dæmi um leikmenn sem hafa náð einkar vel saman, t.d. Larry Bird og 

Kevin McHale hjá Boston Celtics, John Stockton og Karl Malone hjá Utah Jazz og 

Michael Jordan og Scottie Pippen hjá Chicago Bulls (Berman, Down, & Hill, 2002). 

Árið 2005 gerðu Harvard-prófessorarnir Robert S. Huckman og Gary P. Pisano 

rannsókn á liðsheildum á skurðstofum. Skurðlæknar vinna oft á mörgum spítölum eða 

skurðstofum, en í rannsókninni kom fram að þeir ná bestum árangri á þeim stöðum þar 

sem þeir verja mestum tíma. Þar þekkja þeir skurðhjúkrunarfræðinga, svæfingarlækna 

og aðstæður betur. Í sömu rannsókn kom fram að þegar skurðstofum var skipt í fjóra 

flokka eftir helgun starfsmanna voru að öðru jöfnu 21% meiri líkur á dauðsföllum í 

skurðaðgerð og 12% meiri líkur á öðrum óhöppum í lægsta fjórðungnum en þeim hæsta 

(Huckman & Pisano, 2006). 

Þetta er lykilspurning sem hægt er að heimfæra á grunnþarfir Maslows og 

óánægjuvalda Herzbergs, þ.e. ein af grunnþörfum starfsmannsins. 
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3.3.2 Spurning tvö – Gögn og tæki  

Ég hef þau tæki og gögn sem nauðsynleg eru til að sinna starfi mínu vel 

Það segir sig að einhverju leyti sjálft að til margra starfa þarf ákveðin tæki og tól. 

Bíllausi vörubílstjórinn fer t.a.m. ekki langt með hlassið. Þegar hann er kominn með 

bílinn fara svo aðrir þættir að skipta máli eins og sá hvort bíllinn er nægilega kraftmikill 

til að vinna verkið hratt og örugglega og hvort sætið og höggdeyfarnir leyfa það að 

keyra fullan vinnudag á holóttum vegi án þess að það komi niður á heilsufari bílstjórans. 

Það er því ekki nóg að starfsmenn hafi nauðsynlegustu tæki, heldur þurfa þeir að hafa 

nógu góð tæki til að vinna starf sitt með besta mögulega hætti. 

Þetta atriði hefur talsverð áhrif á líðan starfsfólks. Tveir þriðju þeirra 

Bandaríkjamanna sem svara þessari spurningu með neikvæðum hætti segjast finna fyrir 

streitu vegna vinnunnar heimavið. Hins vegar finnur aðeins fjórðungur þeirra sem svara 

jákvætt fyrir slíkri streitu. Það kemur þar af leiðandi ekki á óvart að starfsmannavelta er 

á bilinu 20-40% hærri í þeim einingum sem eru í neðsta fjórðungi samanborið við þau í 

efsta fjórðungi. Það er þó varhugavert að taka svör við þessari spurningu bókstaflega án 

þess að kanna aðra þætti, vegna þess að almenn óánægja á vinnustöðum á það til að 

draga þennan þátt niður. Þannig geta einingar með nákvæmlega sömu tæki og aðstöðu 

gefið mjög mismunandi niðurstöðu ef mikill munur er á almennri ánægju á stöðunum 

tveimur (Wagner & Harter, 2006). 

Spurning tvö á það sameiginlegt með þeirri fyrstu að tilheyra grunnbúðum 

Buckinghams og Coffmans og snýr hún því frekar að möguleikanum á að vinna starfið 

vel heldur en að vera hvatningarþáttur fyrir starfsmenn. 

3.3.3 Spurning þrjú – Nýting hæfileika 

Ég hef tækifæri til þess í vinnunni að gera það sem ég kann best á hverjum degi. 

Mannfólkið er eins ólíkt og það er margt og ýmsir þættir hafa þar áhrif. Stærstu 

þættirnir eru að líkindum erfðafræðilegir ásamt félagsmótun og því hvaða boðleiðir 

þjálfast mest á mesta þroskaskeiði heilans í bernsku (Wade & Tavris, 1998). Sumir 

eiginleikar henta augljóslega til ákveðinna verka. T.d. hentar það 

körfuknattleiksmanninum Yao Ming að vera 228 sentímetra hár þegar hann berst við 

kollega sína í NBA-deildinni um fráköstin og treður boltanum í körfuna. Hins vegar 

hefði hæðin ekki hentað eins vel hefði hann viljað gerast orrustuflugmaður eða 
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ökumaður í Formúlu 1 kappakstri. Við höfum einnig mismikla hæfileika til að vinna 

verkefni. Sumir eiga mjög gott með fínhreyfingar á meðan aðrir eru mestu klaufar. 

Einhverjir geta verið snillingar í að leysa krossgátur en aðrir haft mjög takmarkaðan 

orðaforða. Það er einmitt þetta sem þriðja spurningin snýst um. Hvort starfsmenn nýta 

hæfileika sína. Eftir því sem hæfileikar viðkomandi nýtast betur í þeim verkefnum sem 

hann vinnur, þeim mun líklegra er að hann nái árangri. Þetta er í samræmi við kenningar 

Csikszentmihalyis um flæði.  

Í rannsókn þar sem stjórnendur voru spurðir hvort þeir legðu meiri áherslu á að 

ýta undir styrkleika starfsmanna eða vega upp veikleika þeirra kom í ljós að þeir sem 

horfðu til styrkleikanna voru tvöfalt líklegri til að ná árangri yfir meðallagi en hinir. 

Önnur rannsókn leiddi í ljós að með því að horfa til þess að hámarka náttúrulega 

hæfileika starfsmanna sinna gátu fyrirtæki aukið helgun starfsmanna sinna um 33% að 

meðaltali (Clifton & Harter, 2003). 

Stjórnendur með eiginleika sem falla vel að starfi þeirra ná fram 15% hærri 

veltu, 20% meiri arðsemi, 24% minni fjarvistum og 13% minni starfsmannaveltu en 

meðaltal stjórnenda (Juszkiewicz, Arora, & Harter, 2004). 

Gagnagrunnur Gallup sýnir að um 20% aðspurðra segjast vera mjög sammála 

þessari fullyrðingu og að líkurnar eru minni eftir því sem starfsaldur eykst. Af 

gagnagrunninum má ráða að vinnustaðir þeirra sem segjast vera mjög sammála eru 50% 

líklegri til að vera með starfsmannaveltu undir meðaltali, 38% líklegri til að skila 

framleiðni yfir meðallagi og 44% meiri líkur eru til þess að ánægja viðskiptavina sé yfir 

meðaltali (Buckingham & Coffman, 2005). 

Það sést af þessu að það er mikilvægt að stjórnendur læri að þekkja styrkleika 

hvers og eins starfsmanns og hvaða eiginleikar henta best fyrir hvert starf.  

Í þessu samhengi rifjast upp brandarinn um félaga frá fjórum löndum sem fóru 

saman í ferðalag en heppnaðist ekki mjög vel vegna þess hvernig þeir skiptu með sér 

verkum: Sá ítalski skipulagði og vísaði til vegar, sá franski keyrði, Bretinn eldaði og sá 

þýski sá um skemmtiatriðin. Þótt brandarinn sé fyrst og fremst grín um staðalmyndir 

dregur hann á mjög myndrænan hátt upp mikilvægi þess að hafa valinn mann í hverju 

rúmi. 

Í þessari spurningu erum við komin upp úr grunnbúðum Buckinghams og 

Coffmans og í fyrstu búðir, þar sem áherslan er á sjálfstraust starfsmannsins. Hér er 
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spurt hvort starfið sé nógu krefjandi fyrir starfsmanninn, hvort það reyni nægilega á 

hæfnisvið hans, samanber starfseinkennalíkan Hackmans og Oldhams. 

3.3.4 Spurning fjögur – Hrós og viðurkenning 

Ég hef fengið hrós eða viðurkenningu fyrir vel unnin störf á síðustu vikum. 

Hægt er að sjá það með sérstökum sneiðmynda- og ómsegultækjum að ákveðin svæði 

heilans virkjast við mismunandi aðstæður. Þannig hafa vísindamenn komist að því að 

ákveðin svæði í heilanum virkjast sérstaklega þegar fólk verður fyrir ánægjulegu áreiti. 

Við slíkt áreiti myndast meira magn dópamíns í heilanum en það skapar 

vellíðunartilfinningu og er sókn í slíka tilfinningu t.d. talin eiga þátt í ýmiss konar fíkn 

eins og spilafíkn og áfengisfíkn. Ýmis eiturlyf, t.d. kókaín, verða einnig til þess að 

mynda tímabundið meira magn af dópamíni (Wagner & Harter, 2006). Hið sama gerist 

þegar fólk hlustar á tónlist, borðar sælgæti eða faðmar ástvin. Það sama gerist við hrós. 

Hrós skapar vellíðunartilfinningu vegna aukins magns af dópamíni í heilanum. 

Dópamín hefur einnig áhrif á getu fólks til að læra af reynslu og á minni. Það eru þess 

vegna lífeðlisfræðilegar skýringar á því hvers vegna hrós er mikilvægt. Fólk sækir í að 

endurtaka athafnir sem hafa áhrif á losun dópamíns. Þannig er líklegt að starfsmaður 

sem fær hrós leggi sig fram um að skila góðu verki við sambærilegt verkefni aftur, en ef 

hann fær ekki hrós skapar verkefnið ekki sömu ánægjutilfinningu. Oft eru þessi áhrif 

ómeðvituð. Í bók sinni segja Wagner og Harter (2006) frá tilraun sem Wagner gerði 

ásamt félögum sínum í háskóla: Prófessor einn hafði það fyrir vana að ganga þvert yfir 

skólastofuna á meðan á fyrirlestrum stóð. Nemendurnir tóku sig saman um að sýnast 

vera áhugasamir og sperrtir í sætum sínum þegar prófessorinn var lengst til vinstri í 

skólastofunni en sigu í sætum og sýndu minni athygli þegar hann færði sig til hægri. 

Prófessorinn stytti smám saman ferðirnar til hægri og í lok fyrirlestrarins hélt hann sig 

alveg vinstra megin í stofunni, án þess að átta sig á ástæðunni fyrr en nemendurnir 

sögðu honum af tilrauninni.  

Minna en einn þriðji hluti starfsmanna svarar þessari spurningu mjög jákvætt í 

grunni Gallup. Starfsmenn í lægsta fjórðungi eru tvöfalt líklegri til að segjast ætla að 

yfirgefa fyrirtækið innan árs en þeir sem svöruðu í hæsta fjórðungi. Samanburðurinn 

sýnir einnig að munurinn er 10-20% á hæsta og lægsta fjórðungi þegar kemur að 

framleiðni og tekjum. Þessi þáttur hefur einnig mikil áhrif á helgun viðskiptavina, þ.e. 

mikla ánægju og leitni til að endurtaka viðskiptin. En eins og helgun starfsmanna er hún 
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gríðarlega mikilvæg fyrir fyrirtæki. Önnur mikilvæg áhrif hróssins eru þau að þeir sem 

eru jákvæðastir þegar þeir svara þessari spurningu eru 2,5 sinnum líklegri til að svara 

því jákvætt að þeir fái sanngjörn laun en þeir sem eru neikvæðastir (Wagner & Harter, 

2006). 

Wagner og Harter (2006) nefna að það hafi verið gagnrýnt nokkuð að í 

spurningunni á ensku er spurt hvort viðkomandi hafi fengið hrós eða viðurkenningu á 

síðustu sjö dögum. Þeir svara því til að þetta sé meðvitað og starfsmenn sem fái mjög 

reglulega hrós svari mjög jákvætt þótt eitthvað lengra en sjö dagar hafi liðið frá síðasta 

hrósi. Dópamínskammturinn í heilanum dugar ekki lengi og þess vegna er nauðsynlegt 

að hrósa mjög reglulega. Hrós mánaðarlega eða árlega dugar ekki til að halda 

starfsmönnum á tánum. Íslensk útgáfa spurningarinnar dregur úr tímavæginu en í henni 

er spurt hvort viðkomandi hafi fengið hrós á síðustu „vikum“. Við þýðingu 

spurningarinnar hafa sérfræðingar Gallup greinilega talið að hrósmenning á Íslandi sé 

hófstilltari en í Bandaríkjunum. 

Raunar er það þannig að fólk þarf yfirleitt að hafa fyrir því að hrósa nægilega 

oft. Það er auðvelt að gleyma því og margir þurfa stöðugt að minna sig á það. 

Neikvæðir þættir stinga yfirleitt frekar í augu en jákvæðir. Fólk er til að mynda mun 

fljótara að reka augun í reitt andlit í hópi en glaðlegt. Sumir telja að maðurinn taki 

auðveldlegar eftir neikvæðum þáttum vegna þess að forfeður okkar þurftu að bregðast 

hratt við þegar ógn steðjaði að eða eitthvað var í ólagi (Wagner & Harter, 2006). 

Ráðgjafi hjá Capacent Gallup sagði eitt sinn sögu af íslenskum forstjóra sem átti erfitt 

með að muna eftir að hrósa. Hann hafði það fyrir vana að ganga með hendur í 

buxnavösunum og nýtti sér það til að muna eftir hrósinu. Hann einsetti sér að hrósa í 

það minnsta tvisvar á dag. Hann útbjó tvö lítil spjöld sem hann setti í annan 

buxnavasann að morgni dags. Þegar hann hrósaði færði hann spjald yfir í hinn vasann. 

Ef hann var ekki búinn að færa bæði spjöldin í lok dags þurfti hann að leita að ástæðu til 

að hrósa starfsmanni áður en hann færi heim.  

Í starfseinkennalíkani Hackmans og Oldhams er endurgjöf lykilþáttur og hefur 

bein áhrif á hæfni starfsmanns til að meta eigin árangur.  



  

 

- 35 - 

3.3.5 Spurning fimm – Umhyggja vinnufélaga 

Yfirmaður minn eða vinnufélagi ber umhyggju fyrir mér sem einstaklingi. 

Maðurinn er félagsvera og þróaðist sem slík. Til að komast af þurftu forfeður okkar að 

skipta með sér verkum. Í ættbálkasamfélögum treystu þeir hver á annan til að svelta 

ekki og lifa af í samkeppni við aðra ættbálka. Margt hefur þróast síðan þá og samfélag 

manna gjörbreyst, en sumir telja þörfina fyrir að finna fyrir umhyggju og að tilheyra 

hópi eiga rætur í því að fyrir fornmanninn voru þetta lífsnauðsynleg atriði (Wagner & 

Harter, 2006). Þessi þörf fyrir umhyggju eða félagslega viðurkenningu hefur sterka 

skírskotun í flestum hvatningarkenningum. 

Flest trúarbrögð leggja líka áherslu á samhjálp og samkennd. Þannig býr Páll 

postuli til mynd af kristnum mönnum sem einum líkama í bréfi sínu til Kórintumanna: 

„Guð setti líkamann svo saman, að hann gaf þeim, sem síðri var, því 

meiri sæmd, til þess að ekki yrði ágreiningur í líkamanum, heldur skyldu 

limirnir bera sameiginlega umhyggju hver fyrir öðrum. Og hvort heldur 

einn limur þjáist, þá þjáist allir limirnir með honum, eða einn limur er í 

hávegum hafður, samgleðjast allir limirnir með honum. Þér eruð líkami 

Krists og limir hans hver um sig.“ (Biblían: 1Kor 12:24-27) 

Í fyrirtækjum með háa starfsmannaveltu er 22% munur á starfsmannaveltu milli 

þeirra eininga sem svara þessari spurningu hæst og lægst. Í fyrirtækjum með lága 

starfsmannaveltu er munurinn 37% (Wagner & Harter, 2006). 

Í pýramída Maslows myndi þessi spurning flokkast með félagslegum þörfum 

sem koma ofar líkamlegum þörfum og þörf fyrir öryggi og ofan á þær koma þarfir fyrir 

viðurkenningu og sjálfsþróun. 

3.3.6 Spurning sex – Hvatning til starfsþróunar 

Yfirmaður minn eða vinnufélagi hvetur mig til að þróast í starfi. 

Tveir þriðju þeirra sem svara þessari spurningu jákvætt teljast til helgaðra starfsmanna. 

Þessi þáttur virðist því skipta miklu máli þar um. Það að hafa einhvern í vinnunni sem 

hvetur áfram og leiðbeinir hefur mikil áhrif á starfsmenn. Starfsmenn læra best hver af 

öðrum og með því að deila reynslusögum er mögulegt fyrir þá að læra af reynslu 

annarra. Rannsóknir hafa sýnt að ákveðin svæði í heilanum virkjast við hreyfingar. 
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Þessi sömu svæði virkjast þegar horft er á aðra framkvæma þær. Þannig upplifa 

knattspyrnuaðdáendur hlutdeild þegar hetjan þeirra skorar mark og þetta er líka talið 

eiga sök á því hve geispar eru smitandi (Wagner & Harter, 2006). 

Svör við þessari spurningu verða neikvæðari eftir því sem starfsaldur eykst. 

Meira en helmingur starfsmanna 18-24 ára og þeirra sem hafa verið minna en sex 

mánuði á vinnustaðnum svara jákvætt en aðeins fjórðungur starfsmanna yfir 55 ára 

aldri. Einn fimmti hluti þeirra sem hafa verið meira en tíu ár á sama vinnustaðnum 

svarar jákvætt (Wagner & Harter, 2006). Það er því aukin áskorun fyrir stjórnendur að 

ná góðum árangri í þessum efnum eftir því sem líf- og starfsaldur eykst en 

ávinningurinn er mikill. Í könnun meðal nemenda í MBA-námi kom í ljós að þeir sem 

voru að hefja nám voru fljótari að aðlagast og upplifðu minni streitu í náminu eftir því 

sem þeir fengu meiri aðstoð frá eldri nemendum (Wagner & Harter, 2006). Þeir sem 

aðstoða aðra upplifa einnig jákvæðar tilfinningar og hlutdeild í því þegar „lærisveinar“ 

þeirra ná árangri. 

Hægt er að beita jákvæðri styrkingu í anda Aubrey Daniels með því að hvetja 

starfsmenn til þróunar á þeim sviðum sem þeir eru sterkastir. Slík viðurkenning er til 

þess fallin að styðja starfsfólk til sjálfsþróunar ef marka má pýramída Maslows, en næst 

efsta þrep pýramídans er einmitt þörf fyrir viðurkenningu.  

3.3.7 Spurning sjö – Áhrif á umhverfið 

Álit mitt skiptir máli í vinnunni. 

Áðurnefndur Frederick W. Taylor var ekki talsmaður lýðræðislegra vinnubragða eða 

þess að hlustað væri á álit starfsmanna. Í lykilgrein sinni talar hann um verkamanninn 

Schmidt. Schmidt þessi hét í raun og veru Henry Noll og var sá eini af sautján 

verkamönnum sem ekki gafst fljótlega upp á að vinna eftir akkorðskerfi sem Taylor 

prófaði við flutning á u.þ.b. 50 kg. járnklumpum (e. pig iron) fyrir hið sögufræga 

fyrirtæki Bethlehem Steel (Wagner & Harter, 2006). Hér lýsir Taylor því hvernig hann 

ávarpar „Schmidt“: 

„Ef þú ert dýrmætur starfkraftur munt þú gera nákvæmlega eins og 

þessi maður segir þér að gera á morgun, frá morgni til kvölds. Þegar 

hann segir þér að taka upp járnklump og ganga af stað, þá tekurðu hann 

upp og gengur af stað. Þegar hann segir þér að setjast niður til að hvíla 
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þig, þá sestu niður. Þetta gerir þú allan daginn. Og það sem meira er: 

engin andmæli. Dýrmætur starfskraftur gerir bara það sem fyrir hann er 

lagt án þess að andmæla. Skilurðu það?“ (Taylor, 1911) 

Eftir þessa lesningu kemur ekki á óvart að aðferðir Taylors eigi ekki mjög upp á 

pallborðið hjá öllum, þótt framlag hans til rekstrar- og framleiðslufræða hafi verið 

ómetanlegt. Ford reyndi það á eigin skinni þegar hann upplifði fjórfalda 

starfsmannaveltu að fólk er ekki tilbúið að láta fara með sig eins og vélmenni ef það 

hefur um það val – nema fá mjög vel greitt fyrir. Til að ná fram starfsánægju, helgun 

eða flæði duga laun þó ekki ein og sér ef marka má hvatningarkenningar, því flestar 

þeirra segja að fólk þyrsti í að fá viðurkenningu og hafa áhrif á eigið umhverfi og 

athafnir. 

Ein af athyglisverðustu niðurstöðum rannsókna á þessari spurningu er að í 

einingum í neðsta fjórðungi er slysatíðni tvöföld á við efsta fjórðunginn (Wagner & 

Harter, 2006). Það gefur til kynna að starfsfólk sem hefur meira um umhverfi sitt að 

segja geti þannig gert það öruggara eða sé meðvitaðra um þær hættur sem fylgja 

starfinu. Einnig er líklegt að með því að fá álit starfsfólks á aðgerðum verði það 

jákvæðara og opnara og taki þátt af meiri krafti. Flæðiskenningin segir t.a.m. að 

markmið þurfi að vera manns eigin, jafnvel þótt þau kunni einnig að vera markmið 

fyrirtækisins (Csikszentmihalyi, 2008). Þessi spurning hefur líka skírskotun í 

starfseinkennalíkani Hackmans og Oldhams þegar kemur að ábyrgðartilfinningu 

starfsmanna. Því meira máli sem álit þeirra skiptir, til þeim mun meiri ábyrgðar finna 

þeir. 

3.3.8 Spurning átta – Að finna tilgang 

Mér finnst starfsemi og hlutverk <fyrirtækisins> gefa til kynna að starf mitt sé 

mikilvægt. 

Hér kemur til sögunnar þörf manneskjunnar til að þjóna einhverjum tilgangi. Þegar 

grunnþörfum hefur verið fullnægt verður þörfin til að fullnægja andlegum þörfum 

sterkari samkvæmt Maslow. Fyrirtæki setja gjarnan á blað stefnu og framtíðarsýn, sem 

línur til að vinna eftir. Stefnan inniheldur oft grunngildi sem fyrirtækið aðhyllist 

(Lynch, 2000). Með starfi sínu hjá fyrirtækinu er starfsmaðurinn því að vinna þessum 

gildum framgang.  
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Frá ári til árs skila þau fyrirtæki sem eru í efsta fjórðungi að meðaltali á bilinu 

5% til 15% meiri arðsemi en þau í neðsta fjórðungi, hjá þeim verða líka á bilinu 30% til 

50% færri vinnuslys og starfsmannaveltan er 15% til 30% (Wagner & Harter, 2006). 

Árið 1990 spurði Gallup í reglulegri könnun sinni (e. Gallup Poll) hversu 

mikilvæg fólki þætti trúin á að líf þess hefði tilgang. 83% aðspurðra sögðu hana mjög 

mikilvæga og 15% frekar mikilvæga, samtals 98% (Wagner & Harter, 2006). 

Þeir geirar sem koma best út úr þessari mælingu eru mennta- og 

heilbrigðisgeirinn. Þó gefur um þriðjungur starfsmanna sjúkrahúsa þessum þætti lága 

einkunn (Wagner & Harter, 2006). Það er því líklega enginn vinnustaður með ávísun á 

háa einkunn hér. 

Eitt einkenna þessa þáttar samkvæmt rannsóknum Gallup er að það er mikil 

fylgni á milli þess hvernig stjórnendur og undirmenn þeirra svara og að því ofar sem 

menn eru í skipuritinu þeim mun líklegra er að þeir svari á jákvæðari hátt (Wagner & 

Harter, 2006). Hér er því lykilatriði að efstu stjórnendur hafi sterka trú á stefnu 

fyrirtækisins og miðli henni á kröftugan hátt til næstráðenda sinna. Líklegt er að það að 

vinna markvisst með stjórnendum að stefnu fyrirtækisins skili góðum árangri. Það er þó 

auðvitað háð því að stefna fyrirtækisins sé þess eðlis að þeir geti samsamað sig henni. Í 

starfseinkennalíkani Hackmans og Oldhams eru samsömun með verkefnum og 

mikilvægi verkefna tveir af þremur áhrifaþáttum á merkingarbærni starfsins. Þessi 

spurning tengist báðum þessum þáttum en spurning þrjú tengdist hæfnisviði, sem var 

þriðji áhrifaþátturinn. 

3.3.9 Spurning níu – Vinnuframlag annarra 

Vinnufélagar mínir leggja sig alla fram við að skila vel unnu verki. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á hópvinnu. Ein af þeim áhugaverðari er rannsókn 

sem svissneskir vísindamenn að nafni Fehr og Gächter gerðu. Þeir gáfu hópi fólks 

peningaupphæð, fólkið hafði svo val um hvort það hélt allri upphæðinni eða lagði hana 

eða hluta hennar í pott sem myndi stækka um 40% og honum yrði svo skipt jafnt milli 

þátttakenda. Í fyrstu umferð lögðu flestir eitthvað í pottinn, að meðaltali um tæpan 

helming upphæðarinnar. Þetta var endurtekið nokkrum sinnum og við skiptingu pottsins 

kom í ljós að heimturnar voru ekki eins góðar og við mátti búast, þ.e. greinilegt var að 

einhverjir þátttakendur lögðu lítið eða ekkert í pottinn. Smám saman minnkaði 

sameiginlegi potturinn, færri lögðu til fé í hann og framlögin minnkuðu. Svissnesku 
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félagarnir gerðu þá breytingu á tilrauninni og buðu þátttakendum upp á að verja hluta 

upphæðarinnar sem þeir fengu til að refsa þeim sem lögðu lítið í pottinn. Þannig gátu 

þeir keypt refsingu sem fólst í að draga hluta af upphæðinni sem nískupúkarnir fengu í 

upphafi. Smám saman stækkuðu framlögin og í lokin lögðu yfir 80% þátttakenda allt 

sitt fé í sjóðinn (Fehr & Gächter, 2000; Wagner & Harter, 2006). 

Af þessari og ýmsum fleiri rannsóknum má ráða að þegar hluti þátttakenda eða 

starfsmanna skilar verra verki, minni afköstum eða minni hlutdeild verður leitnin til 

þess að draga úr hópnum í heild. Starfsmenn eru ánægðir með það þegar hreyft er við 

þeim slökustu í hópnum og þess gætt að engir slái slöku við. Jack Welch, fyrrverandi 

forstjóri General Electric, gekk svo langt að setja upp kerfi sem miðaði að því að 

skilgreina bestu 20% og slökustu 10% stjórnenda fyrirtækisins. Hann gerði sérstaklega 

vel við bestu tuttugu prósentin og veitti þeim kauprétti, hærri launahækkanir og bónusa. 

Hann gerði hins vegar þá kröfu til slökustu tíu prósentanna að þeir yfirgæfu fyrirtækið 

innan árs. Starfsmannaveltan varð augljóslega rúm 10% í stjórnendahópnum en í 

stjörnuliðinu – efstu 20% - fór hún í um eitt prósent. Þessa kröfu gerði Welch ár eftir ár 

og sagði það hafa verið auðvelt fyrir stjórnendur í fyrstu að flokka undirmenn sína með 

þessum hætti en þegar fram í sótti varð það æ erfiðara. Kerfið byggðist þó fyrst og 

fremst á uppbyggilegri endurgjöf svo engum kæmi á óvart í hvaða flokki hann lenti 

(Welch & Byrne, 2001). 

Hvort sem menn beita harðri kerfislegri nálgun Jack Welch eða fara aðrar leiðir 

er mikilvægt fyrir vinnustaðinn að starfsfólkið upplifi að allir leggi sig fram um að skila 

góðu starfi. Að meðaltali þriðjungur í gagnagrunni Gallup er mjög sammála áttundu 

fullyrðingunni, en í þeim hópum þar sem starfsfólkið telur að einhverjir 

samstarfsfélaganna skili ekki góðu verki lækkar það hlutfall í 20%. Í þeim hópum þar 

sem starfsfólkið telur ekki að neina laumufarþega eða letingja sé að finna er hlutfallið 

yfir 50%. Það er einnig áhugavert að í könnun Gallup kom fram að sexfalt fleiri eru 

óánægðir með starfsmann sem leggur ekki hart að sér en með starfsmann sem leggur 

hart að sér þrátt fyrir að hann hafi ekki getu til að skila góðu verki (Wagner & Harter, 

2006). Þessi spurning hefur skírskotun í sanngirniskenningu Adams, sem segir að 

starfsmenn beri vinnuframlag sitt og ávinning saman við vinnufélaga sína. Kenningin 

um félagslegt nám segir að fólk læri einkum af öðru fólki og út frá þeirri kenningu er 

góð niðurstaða úr þessari spurningu lykilatriði. 
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3.3.10 Spurning tíu – Vinátta 

Ég á góða(n) vinkonu/vin í vinnunni. 

Þessi spurning í vinnustaðagreiningu Gallup hefur sætt mikilli gagnrýni og verið mikið 

milli tannanna á stjórnendum. Það hefur þó komið í ljós að það eru mikil tengsl milli 

svara við þessari spurningu og ýmissa rekstrarþátta. Þannig er ánægja viðskiptavina 

fyrirtækja í efsta fjórðungi 5-10% hærri en þeirra í þeim neðsta og munurinn er 1% 

þegar kemur að arðsemi. Áhugaverðust er þó líklega fylgnin við vinnuslys, því að í 

einingum þar sem tveir þriðju hlutar svara mjög jákvætt eru 20% færri vinnuslys en í 

þeim einingum þar sem aðeins þriðjungur svarar mjög jákvætt (Wagner & Harter, 

2006). Þótt einnig sé jákvæð fylgni við framleiðni verður þó að gæta að því að vináttan 

skapi ekki of afslappað andrúmsloft. 

Í íslensku spurningunni er notað orðalagið góður vinur en ekki besti vinur eins 

og í ensku útgáfunni og þannig aðeins dregið úr fullyrðingunni vegna menningar- og 

merkingarmunar. Ástæða þess að spurt var um „besta“ vin í ensku útgáfu 

spurningarinnar er sú að fólk á það til að gefa jákvæðara svar við ýmsum spurningum en 

innstæða er fyrir, þar á meðal eru spurningar sem snúast um félagslega þætti, vinsældir 

o.þ.h. Spurningunni er ætlað að mæla félagsleg tengsl og traust á vinnustaðnum, en ekki 

endilega hvort bestu vinir starfsmanna eru innan eða utan vinnustaðarins. (Wagner & 

Harter, 2006). Góður félagsskapur getur gefið allra leiðinlegustu verkefnum nýtt gildi. Í 

rannsókn sem stýrt var af nóbelsverðlaunahafanum Daniel Khaneman kom í ljós að það 

að ferðast með vini til og frá vinnu gerði ferðalagið einn af hápunktum dagsins í stað 

þess að vera einn sá leiðinlegasti hjá þeim sem ferðuðust einir (Kahneman, Krueger, 

Schkade, Schwarz, & Stone, 2004; Wagner & Harter, 2006). 

Þessi spurning vísar til félagslegra þarfa Maslows og hvatningarþátta í líkani 

Herzbergs, auk þess sem aukið virði sem vinátta vinnufélagana gefur starfsmönnum 

verður til þess að auka virði starfsins út frá væntingakenningu Vrooms. 

3.3.11 Spurning ellefu – Endurgjöf 

Á síðust sex mánuðum hefur yfirmaður minn eða vinnufélagi rætt við mig um 

frammistöðu mína í starfi. 

Rannsókn Gallup hefur leitt í ljós að stjórnendur sem leggja meiri áherslu á styrkleika 

og jákvæða þætti eru meira hvetjandi fyrir starfsmenn sína en þeir sem horfa frekar til 
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neikvæðari þátta og veikleika. Þannig tengist þessi spurning mjög fjórða atriðinu um 

hrós, nema hvað þessi endurgjöf á að vera ítarlegri og ná yfir einstök atriði sem eru vel 

gerð eða mættu betur fara. Leggja þarf áherslu á jákvæða endurgjöf því hún virkar 

hvetjandi, en neikvæð endurgjöf getur dregið úr krafti og hvatningu (Wagner & Harter, 

2006). 

Allur gangur er á því hvernig þessum málum er háttað innan fyrirtækja. Flest 

stærri og meðalstór fyrirtæki notast við einhverskonar regluleg starfsmannasamtöl eða 

launaviðtöl þar sem stjórnendur hitta starfsmenn sína einslega og fara yfir frammistöðu. 

Sum fyrirtæki gera þetta með mjög formlegum hætti. Þetta geta verið einfaldir listar 

með atriðum til að ræða, nokkurs konar minnislisti til að styðja við samtalið eða 

ýtarlegri tæki. Meðal þeirra eru stefnumiðað árangursmat (e. balanced scorecard) sem 

snýst um að setja markmið í ýmsum þáttum og mæla árangur eða gefa einkunn og meta 

þátt starfsmannsins í þeim þáttum. Önnur aðferð kallast 360° endurgjöf en hún byggist á 

að starfsmenn gefi samstarfsmönnum, undirmönnum og yfirmönnum einkunn fyrir 

ákveðna þætti. General Electric notaði slíkt mat og Jack Welch þótti það gott í fyrstu, en 

þróunin hefði verið með þeim hætti að myndast hefði nokkurs konar sáttmáli um að 

gefa helst ekki lágar einkunnir og matið hefði þannig hætt að endurspegla raunverulega 

skoðun starfsmanna (Welch & Byrne, 2001). 

Endurgjöf er lykilatriði í kenningum Aubrey Daniels um jákvæða styrkingu og 

einnig í starfseinkennalíkani Hackmans og Oldhams. Þörf fyrir viðurkenningu er næst 

efsta þrepið í þarfakenningu Maslows. 

3.3.12 Spurning tólf – Tækifæri til starfsþróunar 

Ég hafði tækifæri til að læra og þróast í starfi á síðastliðnum 12 mánuðum. 

Hefðbundinn skilningur á starfsþróun er settur í samhengi við starfsframa. Hér er hins 

vegar ekki átt við hvort viðkomandi hafi fengið stöðuhækkun síðastliðið ár heldur er 

samhengið víðara. Hér er átt við hvort starfsfólk hafi fengið tækifæri til að læra nýja 

hluti eða takast á við nýjar áskoranir. Þetta getur því tekið á sig ýmis form, snúist meðal 

annars um nýjar áherslur eða ný verkefni í núverandi starfi, að sækja námskeið eða fá 

starfsmenn til að deila með sér þekkingu eða nýjar áskoranir með markmiðasetningu. 

Þetta atriði hefur mjög sterk tengsl við þriðju og sjöundu spurningu – tækifæri til að 

gera það sem ég geri best og álit mitt skiptir máli – og byggir á þeim. Það er líka snjallt 

að setja markmið eða gera áætlun um starfsþróun í víðum skilningi samhliða endurgjöf í 
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reglulegum starfsmannasamtölum. Stjórnendur verða þó að gæta þess að þeir hafa 

yfirleitt jákvæðari sýn á þetta atriði en undirmenn þeirra. Framkvæmdastjórar eru 

almennt 20% líklegri til að svara þessari spurningu með jákvæðum hætti og 70% 

líklegri til þess en almennir starfsmenn. Starfsfólk sem hefur tækifæri til að læra og 

þróast í starfi er tvöfalt líklegra til að segjast ætla að ljúka starfsferlinum hjá sama 

vinnuveitanda en það sem hefur það ekki. Fyrirtæki í efsta fjórðungi í þessum þætti 

mælast með 9% meiri ánægju viðskiptavina og 10% meiri arðsemi en fyrirtæki í neðsta 

fjórðungnum (Wagner & Harter, 2006). 

Maslow myndi flokka þessa spurningu í efsta flokk pýramídans sem snýst um 

sjálfsþróun. Hún tengist einnig þörf starfsmanna fyrir þróun og vöxt í starfi sem talað er 

um í starfseinkennalíkani Hackmans og Oldhams. 
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4 Vinnustaðagreining Landsbanka Íslands hf. 

4.1 Framkvæmd vinnustaðagreininga og eftirfylgni 

Capacent Gallup og forverar þess sem umboðsmenn Gallup á Íslandi hafa um alllangt 

skeið séð um framkvæmd vinnustaðagreiningar í Landsbankanum. Á því tímabili sem 

hér er til skoðunar – árin 2005 til 2007 – var greiningin framkvæmd í mars eða apríl. 

Spurningalisti með rúmlega 50 spurningum, þ.á.m. lykilspurningunum tólf og spurningu 

um almenna starfsánægju, var lagður fyrir alla starfsmenn og svarhlutfall hefur jafnan 

verið mjög hátt, yfir 80%. Svörin voru greind niður á hverja starfseiningu og útibú með 

fleiri en fimm starfsmenn. Greiningunni var svo fylgt eftir með kynningu 

framkvæmdastjóra starfsmannasviðs í öllum einingum bankans. Á þessum kynningum 

var starfsfólkið hvatt til umræðna. Byrjað var á þessari kynningu í lok maí eða byrjun 

júní og henni svo lokið í haustbyrjun þegar starfsmenn voru komnir úr sumarleyfum 

sínum. Framkvæmdastjórinn hitti einnig stjórnendur einslega og fór yfir spurningar sem 

snéru sérstaklega að frammistöðu þeirra og veitti endurgjöf og ráðgjöf um hvað þyrfti 

að leggja áherslu á. Það var svo í hendi hvers stjórnanda að meta hvernig hann vildi 

vinna með niðurstöðurnar. Á svipuðum tíma komu jafnan niðurstöður úr 

þjónustumælingu meðal viðskiptavina og þær niðurstöður voru kynntar starfsmönnum 

hvers útibús fyrir sig. Í kjölfar þeirrar kynningar var sett saman áætlun um úrbótavinnu í 

þjónustumálum.  

4.2 Niðurstöður vinnustaðagreiningar í útibúum 

Gögnin sem liggja til grundvallar hér eru niðurstöður vinnustaðagreiningar í tólf 

útibúum Landsbankans á höfuðborgarsvæðinu árin 2005, 2006 og 2007. Svörin eru 

heildarniðurstöður fyrir hvert og eitt útibú, ekki svör hvers og eins starfsmanns. Svör 

útibúanna við lykilspurningunum eru borin saman. Til að birta ekki niðurstöður 

opinberlega er útibúunum gefið auðkenni með bókstaf og ekki birt heiti þeirra eða 

númer. Þau voru því auðkennd með slembiaðferð með bókstöfunum A-L og er raðað 

hér eftir þeirri stafrófsröð. Niðurstöður hverrar spurningar eru sýndar myndrænt á grafi. 

Til að ná betur fram mun á milli útibúa eru gröfin ekki í réttum skala og sýna aðeins 
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tölugildi á bilinu 2,4-5,0, hlutföllin eru því vísvitandi skekkt. Aftast er svo meðaltal allra 

útibúanna fyrir hvert ár táknað með bókstafnum µ. Kannað er hvort útibúin fá einkunn á 

styrkleikabili (4,20-5,00), aðgerðabili (1,00-3,69) eða á starfhæfu bili þar á milli. 

Fyrst skoðum við þó heildarniðurstöðu útibúanna. Á töflu 4.1 er sýnd 

heildarniðurstaða útibúanna hvert ár fyrir hverja spurningu og meðaltal yfir öll árin. Í 

töflunni eru einkunnir á styrkleikabili sýndar með bláu letri en einkunnir á starfhæfu bili 

með grænu. Spurningarnar skiptast til helminga milli styrkleika og starfhæfs bils fyrri 

árin tvö og þegar meðaltal allra áranna er tekið, en aðeins fjórar spurningar eru á 

starfhæfu bili árið 2007, leitnin er því greinilega upp á við. Lengst til vinstri er númer 

spurninganna. Næstu þrír dálkar sýna meðaltal svara allra útibúanna tólf fyrir hvert ár 

og lengst til hægri er svo heildarmeðaltal fyrir árin þrjú. 

 

Tafla 4.1 – Meðaltal svara allra útibúanna við spurningunum tólf 

Árið 2006 kemur lakast út og fær lægstu einkunn í öllum spurningum nema tveimur: 

Spurningin um hrós (4) kemur aðeins betur út árið 2006 en 2005 en spurningin um 

hvatningu til þróunar (6) kemur áberandi best út 2006, á styrkleikabili, ólíkt hinum 

árunum tveimur. Óljóst er hvað veldur en skömmu áður en vinnustaðagreiningin var 

framkvæmd árið 2006 hófst hin svokallaða „mini-krísa“
8
 þegar neikvæðar skýrslur 

komu út um bankana og aðgengi þeirra að lausafé minnkaði. Flestir töldu að þau 

vandamál væru að mestu yfirstaðin þegar greiningin var gerð árið eftir. 

                                                 

 

8
 Tímabil í byrjun árs 2006 þegar erlendir lánamarkaðir lokuðust að mestu fyrir íslenskum 

bönkum og gekk nærri þeim (Páll Hreinsson, Sigríður Benediktsdóttir & Tryggvi Gunnarsson, 2010). 

Sp. μ2005 μ2006 μ2007 Meðaltal

1. 4,53 4,49 4,59 4,53

2. 4,34 4,29 4,41 4,35

3. 4,27 4,11 4,20 4,20

4. 4,02 4,06 4,24 4,11

5. 4,48 4,46 4,55 4,50

6. 4,07 4,23 4,09 4,13

7. 4,01 3,90 4,09 4,00

8. 4,06 4,02 4,05 4,05

9. 4,44 4,36 4,38 4,39

10. 4,27 4,25 4,44 4,32

11. 4,12 4,04 4,15 4,10

12. 4,12 4,11 4,29 4,18
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Á grafi 4.2 sem fylgir hér á eftir eru sömu upplýsingar sýndar og í töflu 4.1 á 

myndrænan hátt. Þar er þó sleppt heildarmeðaltalinu sem er lengst til hægri í töflu 4.1. 

Árið 2005 er táknað með dökkbláum stöpli, árið 2006 með gylltum stöpli og árið 2007 

með ljósbláum stöpli. 

 

Graf 4.2 – Meðaltal svara allra útibúanna við spurningunum tólf 

Í grafi 4.2
9
 er greinilegt að spurning fimm og eitt koma best út. Lökustu 

niðurstöðurnar eru úr spurningu sjö og átta. 

Í grafi 4.3 er tekið saman meðaltal allra spurninganna tólf yfir öll þrjú árin fyrir 

hvert og eitt útibú, ásamt heildarmeðaltali lengst til hægri. Þar sjáum við að útibú D 

kemur langbest úr, en J og G þar á eftir. Útibú E kemur áberandi verst út, en útibú F, I, 

L og B eru einnig undir styrkleikabili. 

                                                 

 

9
 Í grafi 4.2 stendur bókstafurinn Q fyrir enska orðið „question“ og er notað hér til styttingar í 

stað „Sp.“, en höfundi þótti með öllu óhugsandi að skammstafa orðið spurning aðeins með bókstafnum S. 
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Graf 4.3 – Meðaltal svara öll árin í hverju útibúi 

Eftir þessa skoðun á heildarniðurstöðunni er fróðlegt að skoða betur niðurstöður 

úr einstökum spurningum. Hér á eftir verða svör við hverri og einni spurningu greind 

frekar. Eins og áður segir sýna gröfin svörin í útibúunum við hverri spurningu fyrir sig. 

Dökkblái stöpullinn sýnir niðurstöðu ársins 2005, sá gyllti niðurstöðuna 2006 og sá 

ljósblái sýnir svörin 2007. Lengst til hægri á öllum gröfunum er meðaltal allra 

útibúanna sýnt. 

 

Mynd 4.4 – Niðurstöður spurningar 1 í útibúunum 

Fyrsta spurningin kemur vel út í öllum útibúunum og svör þeirra allra er á 

styrkleikabili, nema í útibúi F árin 2005 og 2006. Almennt er leitnin til hækkunar frá 

2005 til 2007, en árið 2006 kemur verr út og virðist ekki vera í takt við hin árin. Útibú 

A, B, H og I koma þó verr út 2007 en 2005. Þessi grunnþörf starfsmanna virðist því vel 
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uppfyllt í flestum útibúanna og starfsfólk ætti að vera vel meðvitað um eigin hlutverk og 

hvernig hlutverk þeirra tvinnast við annarra á vinnustaðnum eins og í sterku NBA-liði. 

Þar sem einkunnir lækka milli ára kann það að vera vegna starfsmannaveltu og þess að 

verkaskipting hafi breyst eða ný verkefni hafi færst í útibúin. Regluleg yfirferð yfir 

helstu verkefni og verkferla á starfsmannafundum og endurgjöf til einstakara verkefna 

eru meðal aðferða sem má beita til að viðhalda þessum þætti. 

 

Mynd 4.5 – Niðurstöður spurningar 2 í útibúunum 

Meðaltal útibúanna er á styrkleikabili öll árin þrjú. Útibú E er þó á starfhæfu bili 

og lækkar frá árinu 2005, munurinn er vart marktækur frá 2006 til 2007. Útibú F er á 

starfhæfu bili fyrri árin tvö en hækkar verulega 2007 upp í styrkleikabil. Útibú I er eina 

útibúið á aðgerðabili, en nær upp í starfhæft bil árið 2007. Útibú I er eina útibúið sem er 

á aðgerðabili þegar tekið er meðaltal svara öll þrjú árin og útibú E það eina á starfhæfu 

bili. Útibú C gaf fullt hús stiga árið 2005 en lækkaði svo eftir það. Almennt virðist því 

aðstaða starfsfólks vera nokkuð góð. Í útibúum E og I er augljóslega þörf á að skoða í 

hverju verri niðurstaða felst. Húsnæði eða aðstöðu gæti verið ábótavant, en einnig gæti 

þetta mat starfsfólksins orsakast af annarri óánægju, en eins og kom fram í þriðja kafla 

getur neikvæðni vegna annarra þátta stundum smitast yfir á þessa spurningu.  
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Mynd 4.6 – Niðurstöður spurningar 3 í útibúunum 

Staðan hér er aðeins lakari en í fyrri spurningunum tveimur. Útibúin eru að 

meðaltali rétt yfir styrkleikabili 2005 en fara svo undir mörkin 2006 og komast ekki upp 

fyrir þrátt fyrir hækkun árið 2007. Aðeins útibú E árið 2005 og útibú I 2006 eru á 

aðgerðabili en eru bæði komin í betri stöðu 2007, þótt þau séu enn á starfhæfu bili. 

Útibú B, C og I lækka nokkuð milli 2005 og 2006 en hækka svo 2007. Miklar sveiflur 

eru á milli ára í nokkrum útibúum og því þörf á að skoða hvað veldur því. Eins og í 

spurningu tvö koma útibú E og I ekki vel út úr þessu atriði. Það kann því að vera að e.k. 

aðstöðuleysi takmarki tækifæri starfsfólks þeirra útibúa til að nýta hæfnisvið sitt að 

fullu, sem dregur mjög úr mögulegri hvatningu samkvæmt starfseinkennalíkani 

Hackmans og Oldhams. Vera kann að óvissuástandi árið 2006 hafi orsakað óöryggi 

starfsfólks, en þessi spurning tilheyrir fyrstu búðum Buckinghams og Coffmans, þar 

sem tengist sjálfstrausti þeirra gagnvart starfinu. Efling sjálfstrausts með því að treysta 

starfsfólki fyrir fjölbreyttari verkefnum og veita jákvæða og styrkjandi endurgjöf eru 

meðal þeirra úrræða sem má beita til að ná fram betri niðurstöðu hvað varðar þetta 

atriði. 

Það er áhugavert að þetta er eina spurningin þar sem útibú D nær ekki 

styrkleikabili þegar horft er til meðaltals fyrir öll árin. Meðaltal útibúsins er 4,19, sem er 

þó tæplega marktækt frávik frá styrkleikabilinu. 
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Mynd 4.7 - Niðurstöður spurningar 4 í útibúunum 

Ólíkt fyrri spurningunum þremur hækka niðurstöður frá 2005 til 2006 og hækka 

svo enn 2007 og fara þá fyrst á styrkleikabil. Þetta er sú spurning sem hækkar mest frá 

2005 til 2007 eða úr 4,02 í 4,24. Meirihluti útibúanna er kominn á styrkleikabil árið 

2007. Útibú A tekur stórt stökk 2006 en lækkar aftur 2007 þótt það haldi sér á 

styrkleikabili. Útibú D er einnig á styrkleikabili öll árin og þar virðast stjórnendur mjög 

duglegir að hrósa. Útibú B dansaði úr starfhæfu bili í aðgerðabil frá 2005 til 2006 en tók 

stórt stökk upp í styrkleikabil árið 2007. Útibú L kemur veikast út þótt það taki við sér 

árið 2007 og þarf að gæta vel að stöðu mála þar.  

Eins og kom fram í þriðja kafla þurfa margir stjórnendur að minna sig reglulega 

á að hrósa eða veita uppbyggjandi endurgjöf. Það sama virðist upp á teningnum hér og 

stjórnendur virðast vera misduglegir að hrósa á milli útibúa og jafnvel á milli ára og 

dópamínbúskap starfsmanna því ábótavant inn á milli. Stjórnendur þurfa þess vegna að 

taka sig á og veita tíðari endurgjöf og hrós. Hugsanlega mætti vekja stjórnendur 

sérstaklega til umhugsunar um þetta með fyrirlestrum frá fagfólki í vinnu- og 

skipulagssálfræði eða aukinni fræðslu um hve mikil áhrif hrós hefur á starfsfólk. 
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Mynd 4.8 - Niðurstöður spurningar 5 í útibúunum 

Aðeins fjórar mælingar eru undir styrkleikabili hér: Árið 2005 eru útibú F og G 

rétt undir því en E og J árið 2006, Útibú J er svo með nákvæmlega 4,20 í einkunn 2007. 

Útibú C, D og I og útibú G síðari árin tvö eru mjög sterk þegar kemur að þessu og 

greinilegt að stjórnendur eru duglegir að rækta samband sitt við starfsfólkið. Þessi 

jákvæða niðurstaða ætti að gera mikið fyrir félagslegar þarfir starfsfólksins. Í útibúum C 

og D er niðurstaðan svo góð að jafnvel mætti herma orð Páls postula upp á þau og segja 

að starfsfólkið sé „líkami útibúsins og limir þess hvert og eitt“ en þar virðist ríkja mikil 

samheldni meðal starfsfólks. Þessi þáttur hefur mikil áhrif á starfsmannaveltu, sem eru 

góðar fréttir fyrir útibúin þar sem litlar líkur eru á að þetta atriði reki fólk til að huga að 

því að skipta um starf. 
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Mynd 4.9 – Niðurstöður spurningar 6 í útibúunum 

Hér kemur árið 2006 best út hjá útibúunum í heild, en þetta er eina spurningin 

sem var með hærri niðurstöðu 2006 en hin árin tvö. Hér koma útibú D og I áberandi 

best út, staða þeirra er þó ólík að því leyti að D er að lækka en I hefur heldur hækkað, 

þetta eru einu tvö útibúin sem eru á styrkleikabili öll árin. Staðan er verst í útibúum C 

og H þar sem lækkunin er talsverð og A og E, sem þó fá topp í svörin árið 2006. 

Niðurstöður útibús A árið 2005 og E árin 2005 og 2007 eru á aðgerðabili. Árið 2007 eru 

útibú A, C og H þó bara rétt yfir aðgerðabilinu. 

Það er áhugavert að hér kemur útibú I næstbest út og kom einnig vel út úr 

spurningunum um hrós og umhyggju, en einna verst út úr spurningum um hæfnisvið og 

tæki og aðstöðu. Af þessu mætti draga þá ályktun að í því útibúi sé félagslegum þörfum 

starfsfólks vel mætt en ákveðnum grunnþörfum sé ábótavant. Þannig eru líkur til að 

aðstöðu þar sé raunverulega ábótavant, en mat starfsfólks á aðstöðu litist ekki af öðrum 

þáttum. Aftur á móti kemur útibú E, sem einnig fékk lága einkunn vegna aðstöðu, illa út 

hér og er með lægri útibúum í spurningunum um umhyggju og hrós. Það gæti því verið 

að félagslegum þörfum starfsfólks þar sé ekki mætt nægilega vel og slakur 

dópamínbúskapur hafi neikvæð áhrif á svör við öðrum spurningum. 
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Mynd 4.10 – Niðurstöður spurningar 7 í útibúunum 

Hér kemur árið 2006 áberandi verst út en hækkunin er svolítil frá 2005 til 2007. 

Þetta er sú spurning sem kemur verst út yfir öll árin, með meðaltalið 4,00 þegar tekið er 

til svara allra útibúanna öll árin þrjú. Aðeins þrjú útibú eru á styrkleikabili 2007: Útibú 

D, F og I, en auk þeirra ná C og J inn á styrkleikabil á fyrri árunum tveimur. Ekkert 

útibú er á aðgerðarbili 2007 þótt útibú B, C, H og L fái niðurstöður þar 2006 og L 

einnig 2005. Útibú D fær áberandi besta niðurstöðu hér og er eina útibúið sem nær 

styrkleikabili þegar meðaltal áranna þriggja er tekið. Athyglisverðast er að útibú C 

lækkar verulega frá 2005.  

Þótt ekkert útibúanna fái einkunn á aðgerðabili er ljóst að gera þarf átak 

varðandi þetta atriði. Það er líklega langur vegur á að starfsfólk útibúanna upplifi sig 

eins og verkamanninn Schmidt sem átti að sitja og standa eins og verkstjórinn í 

Bethlehem Steel fyrirskipaði. Hins vegar er mikilvægt að þetta atriði komi vel út til að 

auka ábyrgðartilfinningu starfsmanna. Í ljósi þess að sterkt samhengi virðist vera milli 

vinnuslysa og svara við þessari spurningu, er hægt að álykta sem svo að starfsmenn sem 

telja álit sitt skipta máli séu betur vakandi fyrir hættum. Líkur eru til að heimfæra megi 

þetta yfir á villuhættu og mistök almennt, þannig að starfsfólk sem telur álit sitt skipta 

máli sé líklegra til að koma auga á misræmi eða mistök í skjölum og grípa til ráðstafana 

vegna þess eða fylgi málefnum viðskiptavina vel eftir. Þetta eru atriði sem skipta miklu 

máli í bankastarfsemi og þótt vinnuslys séu ekki mjög tíð og sjaldnast alvarleg í 

bankaútibúum, getur handvömm starfsfólks verið mjög dýrkeypt. Ábyrgðartilfinning 
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starfsmanna er líka einn af ráðandi þáttum um hvatningu í starfi í starfseinkennalíkani 

Hackmans og Oldhams. 

 

Mynd 4.11 – Niðurstöður spurningar 8 í útibúunum 

Þetta er sú spurning sem gefur næst lægsta svarið á eftir spurningu sjö með 

meðaltalið 4,05. Hér eru aðeins útibú D, G og K sem eru á styrkleikabili árið 2007 og D 

og G eru áberandi sterkust. Aðeins útibú E og I fá niðurstöður á aðgerðabili en eins og í 

spurningu sjö er ekkert útibúanna á aðgerðabili árið 2007. Eins og hér á undan er útibú 

D það eina sem nær einkunn á styrkleikabili þegar meðaltal er tekið yfir árin þrjú. 

Eins og sjöunda spurning hefur þessi sterk tengsl við vinnuslys. Líkur eru til 

þess að þeim mun mikilvægara sem fólk telur hlutverk sitt vera, til þeim mun meiri 

ábyrgðartilfinningar finni það. Þetta atriði fellur einnig vel að þeim þætti 

starfseinkennalíkansins sem snýst um merkingarbærni starfs. Eins og í mörgum 

spurninganna eru útibú E og I lægst hér. Fyrr í kaflanum var dregin sú ályktun að 

aðstöðu í útibúi I væri ábótavant, en það kann að leiða til þess að starfsfólki þyki starf 

þeirra ekki metið að verðleikum. Aftur á móti er erfiðara að leiða að því líkum að 

aðstaðan sé valdur að niðurstöðu útibús E þar sem spurningarnar sem snúa að 

félagslegum þörfum koma almennt verr út en í útibúi I. Útibú F fær einnig lága einkunn, 

en þessi spurning og spurningin um hrós koma lakast út í því útibúi. Það er því 

freistandi að draga þá ályktun að skortur á jákvæðri endurgjöf sé orsök þess að 

niðurstaðan er ekki góð.  

Þetta atriði er eitt þeirra þriggja sem stýra því hve mikils virði fólk telur starf sitt 

vera samkvæmt starfseinkennalíkaninu. 
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Mynd 4.12 – Niðurstöður spurningar 9 í útibúunum 

Vinnuandinn virðist vera góður í útibúum Landsbankans á tímabilinu því 

meðaltal útibúanna er á styrkleikabili öll árin, þótt misjafnt sé hvernig gengi þeirra er. 

Útibú D er langhæst, en útibú A og H, sem koma þar næst á eftir lækka nokkuð ár eftir 

ár og útibú I lækkar enn meira. Raunar eru það aðeins útibú G og I sem eru á starfhæfu 

bili árið 2007 og útibú B, E, F og G fá einkunn á starfhæfi bili á fyrri árunum tveimur. 

Það er því helst þar sem þörf er á að taka til hendinni, því samkvæmt kenningunni um 

félagslegt nám og með hliðsjón af rannsókn Fehrs og Gächters, eru líkur til að þau útibú 

eigi erfiðara með að ná sér á strik. Þegar tekið er meðaltal fyrir öll árin þrjú eru það 

aðeins útibú F og G sem eru á starfhæfu bili en öll hin á styrkleikabili. 

Svörin úr útibúi I eru áhugaverð í ljósi þess að þær spurningar, sem snúa að 

félagslegum þáttum koma almennt vel út, en samt sem áður metur starfsfólk útibúsins 

framlag vinnufélaga sinna síversnandi. Beita þarf endurgjöf með markvissum hætti til 

að lagfæra vinnuframlag þar sem því er ábótavant. 
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Mynd 4.13 – Niðurstöður spurningar 10 í útibúunum 

Í þessari spurningu er næst mesta hækkunin yfir tímabilið, úr 4,27 árið 2005 í 

4,44 árið 2007. Þetta er talsverð hækkun og niðurstaðan er augljóslega á styrkleikabili 

og starfsfólki útibúanna virðist vera vel til vina. Aðeins útibú A nær ekki styrkleikabili 

árið 2007 og fær niðurstöðu á aðgerðabili árið 2006. Útibú D, F, G og I bæta sig 

verulega milli ára. Sérstaklega er árangur útibús G á milli ára eftirtektarverður og mætti 

skoða hvað hefur verið vel gert þar til að læra af því. Þegar tekið er meðaltal svara yfir 

öll árin þrjú kemur í ljós að öll útibúin eru á styrkleikabili nema A og B. 

Að líkindum er þetta það atriði meðal spurninganna tólf, sem hefur mesta beina 

skírskotun til félagslegra þarfa. Hægt er að efla þennan félagslega þátt með því að gefa 

starfsfólki tækifæri á að vinna verkefni í meira mæli saman, hittast utan vinnu og með 

hópefli. 

 

2,40
2,60
2,80
3,00
3,20
3,40
3,60
3,80
4,00
4,20
4,40
4,60
4,80
5,00

A B C D E F G H I J K L μ

Ég á góða(n) vinkonu/vin í vinnunni

2005 2006 2007



  

 

- 56 - 

 

Graf 4.14 – Niðurstöður spurningar 11 í útibúunum 

Niðurstöðurnar hér eru mjög áhugaverðar. Meðaltalið er rétt undir styrkleikabili 

en útibúin fá mjög ólíka niðurstöðu. Útibú D fær fullt hús 2007 og er á styrkleikabili öll 

árin þrjú eins og útibú J sem sker sig úr hvað varðar stöðugleika yfir árin þrjú. Útibú B, 

F, K og L eru einnig á styrkleikabili árið 2007. Útibú B er á styrkleikabili 2005 og 2007 

en dettur niður á aðgerðabil 2006. Útibú C er á aðgerðabili fyrri tvö árin en nær upp í 

starfhæft bil síðasta árið. Niðurstöðum útibús H hrakar yfir tímabilið og fer það niður í 

aðgerðabil síðasta árið. Það er þó niðurstaðan í útibúi E sem er langverst, aðeins 2,54 

síðasta árið.  

Í ljósi þess að stefna bankans er að halda starfsmannasamtöl árlega, yfirleitt 

innan við sex mánuðum áður en vinnustaðagreiningin er gerð, eru niðurstöðurnar 

furðuslakar. Vera kann að ekki hafi farið fram slík samtöl þar sem niðurstaðan er 

slökust. Markvissar þarf að taka á starfsmannasamtölum og beitingu endurgjafar í þeim 

útibúum sem koma verst út. Horfa mætti til útibús J varðandi þessi atriði. 

Spurningin er sérstaklega mikilvæg frá sjónarmiði starfseinkennalíkansins í ljósi 

þess að endurgjöf er lykilþáttur varðandi það hve góðar forsendur starfsfólk hefur til að 

meta eigin frammistöðu í starfi. 
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Graf 4.15 – Niðurstöður spurningar 12 í útibúunum 

Niðurstaðan hér tekur stökk árið 2007, úr 4,12 og 4,11 fyrri árin í 4,29 árið 2007 

og fer því á styrkleikabil. Óvíst er hverju það er að þakka, en fræðslustarf bankans var 

þó eflt nokkuð á tímabilinu, bæði var það kynnt með markvissari hætti og boðið upp á 

fleiri námskeið en áður. Aðeins útibú B og L eru lægri árið 2007 en árið 2005 og útibú 

C stendur í stað. Nokkur munur er á milli útibúanna, D og J eru hæst og þau einu sem 

eru að meðaltali á styrkleikabili öll árin þrjú. Niðurstaða útibús I árið 2006 er sú eina 

sem er á aðgerðabili, en útibúið nær þó á styrkleikabil árið 2007. Almennt virðast 

starfsmenn útibúanna því hafa tækifæri til að læra og þróast, þótt bæta megi í á nokkrum 

stöðum.  

Þessi spurning og sú ellefta tilheyra efstu búðum Buckinghams og Coffmans, 

sem má heimfæra á topp pýramída Maslows. Þróun í starfi þýðir að starfsfólk nýtir 

hæfnisvið sitt betur og fær tækifæri til að útvíkka það. Útibú sem fá góða einkunn í 

þessum tveimur spurningum eru því að líkindum vel í sveit sett hvað varðar helgun 

starfsfólks. Til marks um það er að þegar horft er til meðaltals yfir árin þrjú eru þrjú 

útibú sem ná styrkleikabili í þessum tveimur síðustu spurningum. Það eru útibú D, G og 

J, sem eru einmitt þrjú hæstu útibúin þegar meðaleinkunn spurninganna tólf er tekin 

saman yfir öll árin. 
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5 Niðurstöður 

Lykilspurningarnar tólf hafa sterkan fræðilegan grunn. Einkum er tengingin sterk við 

þarfakenningu Maslows, flæðiskenningu Csikszentmihalyis og starfseinkennalíkan 

Oldhams og Hackmans. Starfseinkennalíkanið er að líkindum sú kenninganna sem hefur 

beina skírskotun til flestra af spurningunum tólf.  

Almennt koma útibú Landsbankans á höfuðborgarsvæðinu nokkuð vel út úr 

vinnustaðagreiningu Gallup. Árin 2005 og 2006 var helmingur lykilspurninganna á 

styrkleikabili og árið 2007 voru þær orðnar átta, þrátt fyrir lækkun milli 2005 og 2006. 

Líklegt er að niðursveiflan sé vegna hinnar svokölluðu „mini-krísu“ sem var í hámarki 

þegar vinnustaðagreiningin var gerð vorið 2006. 

Lökustu atriðin eru spurningar sjö og átta. Starfsmönnum þykir því sem álit 

þeirra skipti ekki nægilega miklu máli og þeir ná ekki sterkri tengingu við stefnu 

Landsbankans. Þar eru einna mestu tækifærin til að ná árangri. Raunar eru þessar 

spurningar báðar í því sem þeir Buckingham og Coffman kalla þriðju búðir, en það eru 

þær fjórar spurningar sem snúa helst að því hvort starfsmenn telja sig eiga heima á 

viðkomandi vinnustað til lengri tíma. Tvær spurninganna úr öðrum búðum, númer 

fjögur og sex, um hrós og hvatningu til þróunar, eru á starfhæfu bili en einkunnin er 

4,11 og 4,13. Báðar spurningarnar í lokabúðum, númer ellefu og tólf eru á starfhæfu 

bili: Umræður um frammistöðu fá einkunnina 4,11 en starfsþróun er rétt undir 

styrkleikabili með 4,18. Spurningarnar í grunnbúðum eru allar á styrkleikabili. 

Samkvæmt Buckingham og Coffman er staða bankans því ágæt til að byggja á. Með því 

að bæta úr þeim atriðum sem lenda á starfhæfu bili, númer fjögur, sex, sjö og átta, 

mynda það styðja vel við síðustu atriðin tvö. 

Sterkustu spurningarnar eru sú fyrsta og sú fimmta. Starfsmenn eru greinilega 

mjög meðvitaðir um til hvers er ætlast af þeim og telja að yfirmenn eða vinnufélagar 

beri umhyggju fyrir þeim. Spurning þrjú, um hvort starfsmenn hafi tækifæri til að gera 

það sem þeir gera best, er á mörkunum styrkleika- og starfhæfs bils með einkunnina 

4,20 og gæta þarf að því að sú einkunn lækki ekki. 

Af útibúunum er það útibú D sem kemur langbest út. Þar á eftir fylgir útibú J og 

því næst G. Starfsmannasvið bankans ætti að skoða hvað vel er gert í þessum útibúum 

og hjálpa stjórnendum annarra útibúa að læra af því. Sérstaklega er þörf á því í útibúi E 
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sem fær langverstu niðurstöðuna. Útibú I og L koma þar næst þegar talið er neðan frá. 

Útibú L sker sig ekki sérstaklega frá, en er með lægstu útibúum í flestum spurningum. 

Útibú E og I koma sérstaklega illa út þegar kemur að aðstöðu. Útibú E virðist einnig 

veikt í nokkrum félagslegum þáttum, þar er endurgjöf þó langveikasti þátturinn. Aftur á 

móti kemur útibú I sterkt út varðandi nokkra af félagslegu þáttunum. 

Tillögur til úrbóta hljóma tiltölulega einfaldlega. Halda þarf vel utan um 

starfsmannasamtöl í bankanum og ræða markvisst um frammistöðu starfsmanna. Einnig 

væri æskilegt að nota samtölin til að ræða sérstaklega hvernig þeir geta unnið frekar í að 

nýta styrkleika sína og setja markmið í þeim efnum. Gott væri að fylgja samtölunum 

eftir með stuttu spjalli u.þ.b. hálfu ári seinna. Þetta krefst talsverðar yfirlegu og 

útsjónarsemi stjórnandans til að greina styrkleika starfsmanna, en þessi aðgerð ætti að 

hækka einkunnir úr spurningum sex, ellefu og tólf. Til viðbótar við þetta væri hægt að 

setja markmið um fræðslu og þjálfun, einkum þar sem spurningar um tæki og aðstöðu, 

vinnuframlag og vissu um hlutverk koma verr út. Í nokkrum útibúanna þarf einnig að 

skoða aðstöðumál og tækjabúnað sérstaklega. Hópefli og félagsleg styrking eru þættir 

sem hægt er að vinna með í þeim útibúanna sem eru veikari í félagslegu þáttunum. 

Í yfirliti yfir niðurstöður útibúanna hér að framan er endurgjöf rauður þráður. 

Mikilvægasta atriðið því að beita jákvæðri endurgjöf með markvissari hætti en gert 

hefur verið. Tíðara hrós og umræða um vinnulag og verkferla getur einnig skilað miklu. 

til að fræða starfsfólk og efla sjálfstraust þess. Stjórnendur þurfa oft að hafa sig alla við 

til að hrósa nægilega oft og þeir þurfa að vanda sig vel við endurgjöf. Markviss þjálfun í 

þessum þáttum fyrir stjórnendur er líkleg til að skila góðum árangri. 

Lykilatriði í að bæta árangur útibúanna gæti verið að skoða útibú með bestu 

niðurstöður í hverjum þætti og deila með öðrum því sem best er gert þar. Stuttar 

vinnustofur til að fara yfir einstök atriði gætu verið góð hugmynd.´ 

Með því að taka þessi atriði sem nefnd eru hér að ofan föstum tökum hefur 

Landsbankinn færi á að bæta útibúanet sitt verulega og ná auknu samkeppnisforskoti. 

Vinnustaðagreining er gott tæki til að meta ástand starfseininga og með því að bera 

saman svör á milli ára og á milli starfseininga má bera kennsl á það sem betur má fara 

og það sem vel er gert. Fara þarf vel yfir niðurstöður og nýta þær með markvissum hætti 

og úrbótavinnu. Með réttri notkun eru lykilspurningarnar tólf mjög dýrmætt verkfæri 

sem stjórnendur geta beitt til að bæta árangur starfseininga sinna. 
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Að lokum er vert að nefna mikilvægi þess til framtíðar að vægi starfsmannamála 

í Landsbankanum minnki ekki. Mannauðsdeildin í Landsbankanum (NBI hf) er nú hluti 

Þróunarsviðs og mannauðsstjóri heyrir undir framkvæmdastjóra þess.. Að mati höfundar 

hefði verið réttara að skilja Mannauð frá Þróunarsviði þannig að mannauðsstjóri heyrði 

beint undir bankastjóra, líkt og framkvæmdastjóri starfsmannasviðs gerði í Landsbanka 

Íslands. Á hinn bóginn má færa rök fyrir því að til að styrkja Landsbankann sem 

þekkingarfyrirtæki sé gott að mannauðsmál séu á sömu hendi og önnur mál sem snúa að 

þróun bankans til framtíðar. Með tíð og tíma kemur í ljós hve vel núverandi skipulag 

styður við starfsemi bankans. Það skiptir þó litlu hve tíminn líður og tækninni fleygir 

fram, eftir sem áður verður starfsfólkið dýrmætasta auðlind Landsbankans. 
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Viðauki 1 

Hér á eftir fylgja tölulegar niðurstöður vinnustaðagreininganna sem notast er við í 

ritgerðinni. Töflurnar sýna svör við spurningunum tólf í útibúunum árin þrjú sem um 

ræðir. 

 

 

 

2005 A B C D E F G H I J K L

Spurning 1 4,93 4,60 4,71 4,45 4,36 4,15 4,45 4,69 4,57 4,54 4,53 4,37

Spurning 2 4,57 4,50 5,00 4,27 4,14 4,15 4,30 4,62 3,00 4,62 4,44 4,50

Spurning 3 4,43 4,40 4,57 4,36 3,62 4,08 4,00 4,52 4,29 4,38 4,31 4,31

Spurning 4 4,23 3,90 4,71 4,36 4,07 3,62 4,09 4,04 4,00 3,85 3,75 3,65

Spurning 5 4,43 4,50 5,00 4,73 4,57 4,08 4,18 4,54 4,71 4,38 4,34 4,25

Spurning 6 3,54 4,20 4,29 5,00 3,64 3,75 4,18 4,08 4,43 4,00 3,84 3,91

Spurning 7 3,92 4,00 4,57 4,36 3,86 3,83 4,18 4,00 4,00 4,00 3,71 3,67

Spurning 8 4,15 4,00 4,29 4,55 3,64 3,73 3,89 4,20 4,00 4,38 3,90 4,00

Spurning 9 4,79 4,20 4,60 4,64 4,43 4,08 3,91 4,73 4,57 4,38 4,44 4,46

Spurning 10 3,83 3,80 4,50 4,45 4,29 4,50 3,91 4,65 4,17 4,25 4,28 4,58

Spurning 11 3,92 4,60 3,33 4,50 4,00 3,92 4,09 4,19 4,29 4,82 4,06 3,72

Spurning 12 4,00 4,30 4,33 4,60 3,93 4,00 4,09 3,96 3,86 4,33 3,91 4,19

2006 A B C D E F G H I J K L

Spurning 1 4,69 4,33 4,29 4,67 4,31 4,07 4,75 4,68 4,40 4,64 4,56 4,46

Spurning 2 4,69 4,47 4,25 4,22 3,94 4,14 4,42 4,55 3,40 4,73 4,36 4,28

Spurning 3 4,46 3,86 3,75 4,00 3,80 4,36 4,17 4,41 3,60 4,45 4,38 4,11

Spurning 4 4,77 3,73 3,88 4,44 3,38 4,21 4,33 3,95 4,40 4,09 3,91 3,62

Spurning 5 4,62 4,40 4,50 4,89 4,19 4,43 4,75 4,27 4,60 4,18 4,44 4,28

Spurning 6 4,25 3,79 4,00 4,78 3,93 4,54 4,50 4,24 4,40 4,18 4,03 4,09

Spurning 7 3,92 3,60 3,63 4,33 3,73 4,00 4,17 3,64 3,80 4,36 3,97 3,67

Spurning 8 4,42 4,00 4,00 4,44 3,57 3,71 4,42 4,05 3,40 4,18 4,06 4,02

Spurning 9 4,54 4,07 4,57 4,56 4,06 4,00 4,42 4,55 4,40 4,45 4,38 4,27

Spurning 10 3,42 4,33 4,13 4,00 4,25 4,64 4,58 4,52 4,20 4,27 4,25 4,39

Spurning 11 4,54 3,00 3,17 4,25 3,50 4,07 4,67 4,00 4,20 4,91 3,97 4,16

Spurning 12 4,08 4,00 3,88 4,33 4,07 4,21 4,55 4,00 3,60 4,45 4,24 3,91

2007 A B C D E F G H I J K L

Spurning 1 4,86 4,58 4,64 4,60 4,40 4,44 4,57 4,58 4,43 4,69 4,69 4,57

Spurning 2 4,50 4,42 4,55 4,30 4,00 4,63 4,29 4,71 3,86 4,69 4,63 4,35

Spurning 3 4,21 4,25 4,36 4,20 4,00 4,25 3,93 4,42 3,86 4,25 4,37 4,30

Spurning 4 4,29 4,42 4,30 4,80 4,00 4,00 4,36 3,96 4,57 3,94 4,23 4,09

Spurning 5 4,57 4,50 4,80 5,00 4,29 4,38 4,79 4,50 4,71 4,20 4,60 4,30

Spurning 6 3,71 4,42 3,73 4,56 3,57 4,31 4,29 3,71 4,57 4,06 4,26 3,91

Spurning 7 4,07 4,08 3,82 4,67 3,80 4,31 4,00 3,96 4,29 4,13 4,14 3,80

Spurning 8 3,85 3,92 4,00 4,33 3,93 4,06 4,46 4,04 4,00 3,88 4,20 3,96

Spurning 9 4,36 4,42 4,40 4,90 4,27 4,31 4,14 4,42 4,00 4,50 4,57 4,30

Spurning 10 3,86 4,25 4,50 4,75 4,33 4,88 4,71 4,42 4,57 4,25 4,40 4,40

Spurning 11 4,07 4,58 3,88 5,00 2,54 4,38 4,14 3,36 4,14 4,87 4,49 4,41

Spurning 12 4,08 4,20 4,20 4,60 4,00 4,56 4,31 4,21 4,29 4,44 4,45 4,15


