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Abstract 
The employees are one of the most valuable assets of an organization, which is 

why it is important to make sure that they are feeling well while working. This 

can be done by using empowerment. Empowerment also increases the 

employee’s productivity, so with empowerment everybody wins: the 

employees, the managers and the organization. 

A research was performed to see if Icelandic managers have adopted the 

methods of empowerment, and if they had, if it was a success or not. A 

questionnaire was sent out to nearly 200 of the most profitable organizations in 

Iceland in 2004. Because of low feedback it is not possible to infer much but 

the results should give a good idea of how empowerment is used in Iceland. 

It looks like empowerment has got a foothold among Icelandic managers. 

Approximately 50% of the organizations that participated in the survey said 

they had already introduced empowerment and a quite large group aims at 

introducing it soon. There are also many organizations that use many of 

empowerment’s tools without having formally introduced empowerment. 

According to the survey’s results there is a pretty good profit from introducing 

empowerment. For example, empowerment can lead to rising information flow, 

initiative among employees and better quality service. 

Keywords: 

� Human resource management 

� Empowerment 

� Employee engagement 

� Employee satisfaction 

� Delegation 
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Útdráttur 

Starfsmennirnir eru ein af megin auðlindum fyrirtækja svo að mikilvægt er að 

hlúa að þeim og gæta þess að þeim líði vel í vinnu sinni. Með því að beita 

starfsmannaeflingu á réttan hátt má ná þessu fram og auka afköst 

starfsmannanna. Starfsmannaefling er því nokkuð sem allir geta hagnast af, 

starfsmenn, stjórnendur og fyrirtækið sjálft. 

Gerð var rannsókn til þess að kanna hvort íslenskir stjórnendur hefðu tileinkað 

sér aðferðir starfsmannaeflingar og ef svo væri, hvernig þær hefðu reynst. 

Spurningalistar voru sendir út til tæplega 200 fyrirtækja, sem samkvæmt 

Frjálsri verslun höfðu velt hvað mestum fjármunum árið 2004. Vegna þess hve 

svörun var lítil í rannsókninni er ekki hægt að draga miklar ályktanir af 

niðurstöðum hennar en hún gefur þó nokkuð góða mynd af stöðu mála. 

Notkun starfsmannaeflingar virðist hafa náð nokkurri fótfestu á meðal íslenskra 

stórfyrirtækja. Nokkur fjöldi hefur nú þegar innleitt starfsmannaeflingu í 

rekstur sinn og stór hópur stefnir að innleiðingu á næstunni. Einnig eru mörg 

fyrirtæki sem vinna eftir aðferðum starfsmannaeflingar þó svo að eiginleg 

innleiðing hafi ekki farið fram. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er ávinningur af innleiðingu 

starfsmannaeflingar nokkur. Þar má sem dæmi nefna aukið upplýsingaflæði, 

frumkvæði og þjónustugæði.   

Lykilorð sem unnið var með: 

� Mannauðsstjórnun 

� Starfsmannaefling 

� Skuldbinding starfsmanna 

� Starfsánægja 

� Valddreifing 
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Skilgreiningar 

Starfsmannaefling (e. empowerment) 

Starfsmannaefling snýst um að auka afköst og ánægju starfsmanna með því að 

láta þá finna að þeir skipta máli fyrir fyrirtækið. Hægt er að beita 

starfsmannaeflingu á marga vegu og telst allt frá því að klappa starfsmanni á 

bakið fyrir vel unnin störf og upp í það að veita honum vald til þess að taka 

ákvarðanir til starfsmannaeflingar. Það að dreifa til starfsmanna valdi til 

ákvarðanatöku er efsta stig starfsmannaeflingar (Buelens, Kinicki og Kreitner, 

2002, bls. 429).  

Flestar þær skilgreiningar sem höfundur hefur fundið í fræðibókum snúa að 

valddreifingunni sem þó er aðeins hluti af starfsmannaeflingu. Minni gaumur 

virðist vera gefin að því að hrós, klapp á bakið eða sveigjanlegur vinnutími 

getur einnig talist til eflingar.  

Skuldbinding starfsmanna (e. employee engagement) 

Skuldbinding starfsmanna er hugtak sem er mjög skylt eflingarhugtakinu og er 

efling notuð til þess að ná fram skuldbindingu. Þegar talað er um að starfsmenn 

hafi skuldbundið sig vinnustaðnum er átt við að þeir hafi tengst bæði 

vinnustaðnum og vinnuveitandanum sterkum böndum. Þetta má skilgreina sem 

ástandið þegar einstaklingar eru tilfinningalega og faglega bundnir 

vinnustaðnum (Baumruk, 2004). 
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Inngangur 

Starfsmenn eru ein af dýrmætustu auðlindum fyrirtækja, það er því mikilvægt 

að þeim líði vel í vinnu sinni. Hamingjusamir starfsmenn eru tryggari 

fyrirtækinu og skila betri afköstum en þeir sem óánægðir eru í starfi (Klagge 

1998). Það má því segja að allir hagnist á því að gera starfsmennina ánægða. 

Ein af helstu aðferðum sem beitt er við að auka ánægju starfsmanna er 

starfsmannaefling. 

Markmiðið með þessu verkefni er að kanna hvar Íslendingar standa varðandi 

notkun starfsmannaeflingar. Starfsmannaefling hefur átt miklum vinsældum að 

fagna víðsvegar um heim undanfarinn áratug og væri fróðlegt að sjá hvort 

Íslendingar hafi tileinkað sér hana. Einnig væri forvitnilegt að rannsaka hvort 

samhengi sé á milli notkunar starfsmannaeflingar og til dæmis staðsetningar á 

landinu, fjölda starfsmanna fyrirtækja, gerð reksturs og svo framvegis. Til þess 

að fá svör við þessum vangaveltum var gerð könnun meðal 200 stærstu 

fyrirtækja landsins. Í könnuninni voru stjórnendur fyrirtækjanna spurðir út í 

ýmis mál sem tengjast starfsmannaeflingu. 

Í upphafi var sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning: 

� Hver er staða starfsmannaeflingar í íslenskum stórfyrirtækjum? 

 

Einnig voru settar fram nokkrar undirspurningar sem höfundur hafði áhuga á 

að fá svör við. Undirspurningarnar eru: 

� Hve algengt er að íslensk fyrirtæki noti starfsmannaeflingu? 

� Hversu lengi hefur verið stuðst við starfsmannaeflingu? 

� Er samband á milli starfsmannaeflingar og staðsetningar 

fyrirtækis? 

� Er starfsmannaefling meira notuð í einni starfsgrein en annarri? 

� Er samband á milli menntunar starfsmanna og notkunar 

starfsmannaeflingar? 
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Settar voru fram tilgátur áður en eiginleg rannsókn hófst. Voru þær byggðar á 

tilfinningu höfundar og þeirri þekkingu sem hann hafði orðið sér út um við 

lestur bóka og tímarita sem fjölluðu um málefnið. Niðurstöður rannsóknarinnar 

verða skoðaðar með tilgáturnar til hliðsjónar í lok verkefnisins. Tilgáturnar sem 

settar voru fram eru þessar: 

� Starfsmannaefling er frekar notuð í stærri fyrirtækjum. 

� Starfsmannaefling hefur verið innleidd frekar nýlega í íslensk 

fyrirtæki. 

� Starfsmannaefling er algengari á höfuðborgarsvæðinu en á 

landsbyggðinni. 

� Starfsmannaefling er frekar notuð í þjónustu og 

ráðgjafafyrirtækjum en iðnfyrirtækjum.  

� Starfsmannaefling er algengari í fyrirtækjum með hátt hlutfall 

háskólamenntaðra starfsmanna. 

 

Í upphafi verkefnisins verða ýmis fræðileg atriði varðandi starfsmannaeflingu 

skoðuð og þau skilgreind til þess að auka skilning lesandans á þeim. Á meðal 

þess sem fjallað verður um er tenging starfsmannaeflingar við samkeppni, 

valddreifingu, upplýsingaflæði, starfsánægju og starfsveltu, svo eitthvað sé 

nefnt. Því næst verða helstu kostir og gallar starfsmannaeflingar nefndir en þeir 

geta snúið að stjórnendum, starfsmönnum og fyrirtækjunum sjálfum. Þegar 

fræðilegri umfjöllun um starfsmannaeflingu er lokið tekur við kafli sem fjallar 

um rannsóknina sem framkvæmd var, þar er fjallað um aðferðir við öflun 

upplýsinga, svörun og fleira. Þar á eftir er fjallað um greiningu gagnanna og 

helstu niðurstöður settar fram á myndrænan hátt. Að lokum er umræðukafli og 

tillögur til úrbóta settar fram.  
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1 Mannauðsstjórnun 

Stjórnendur fyrirtækja hafa mörgum skyldum að gegna og eru helstu verkefni 

þeirra fólgin í áætlanagerð, skipulagningu, almennri stjórnun og öðru sem 

tengist daglegum rekstri. Stjórnun mannauðs fyrirtækisins er einnig eitt af 

aðalhlutverkum stjórnandans en hún snýst um val starfsfólks, þjálfun þess, 

frammistöðumat, hvatningu, umbun, og öryggismál (Dessler, 2003, bls. 2). 

Mannauðsstjórnun er mikilvæg fyrir öll fyrirtæki sama hver stærð þeirra eða 

starfsvettvangur er (Bloisi, Cook og Hunsaker, 2003, bls. 27).  

En hvers vegna er það mikilvægt fyrir fyrirtæki að stunda mannauðsstjórnun? 

Hvers vegna eru fyrirtæki að ráða til sín fólk sem sérhæfir sig eingöngu í því að 

velta þessum málum fyrir sér? Það getur verið gott að líta á þetta sem 

forvarnarstarf. Samkvæmt Dessler (2003, bls. 3) eiga fyrirtæki sem stunda 

vandaða starfsmannastjórnun það síður á hættu að lenda í málaferlum vegna 

mistaka við ráðningar eða brota á stéttarfélagsreglum, einnig eru minni líkur á 

því að ráða starfsfólk sem ekki hentar í störf, vera með háa starfsmannaveltu 

eða vera með óþjálfað starfsfólk svo eitthvað sé nefnt.   

Annar mikilvægur þáttur mannauðsstjórnunar er að koma í veg fyrir að 

starfsfólk vinni undir eigin getu. Það er hægt að koma í veg fyrir það með því 

að efla starfsmennina, fá þá til þess að leggja sig alla fram og bera hag 

fyrirtækisins fyrir brjósti. 

Mullins (2005, bls. 800-801) fjallar í bók sinni um stóra rannsókn sem unnin 

var fyrir CIPD (the Chartered Institute of Personnel and Development) og sýnir 

hún fram á að mannauðsstjórnun hefur greinileg áhrif á hagnað fyrirtækja. 

Vinna við þessa rannsókn tók sjö ár og var hún gerð á yfir 100 millistórum 

fyrirtækjum í Bretlandi leiddi eftirfarandi staðreyndir í ljós: 
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� Mannauðsstjórnun er ekki aðeins mikilvæg fyrir frammistöðu 

fyrirtækisins, hún hefur einnig úrslitaáhrif á gæði, tækni, 

samkeppni og rannsóknir og þróun með því að hafa áhrif á almenna 

starfsmenn. 

� Í þeim fyrirtækjum þar sem rannsóknir bentu til mikillar 

starfsánægju og skuldbindingar starfsmanna batnaði fjárhagsleg 

frammistaða. 

� Notkun mannauðsstjórnunar útskýrir næstum einn fimmta af 

mismun í framleiðni og hagnaði fyrirtækja. 

 

Það er því eftir miklu að slægjast fyrir stjórnendur sem eru tilbúnir að leggja á 

sig aukna vinnu til þess að auka framleiðni og hagnað fyrirtækis síns. Höfundur 

vill vekja sérstaka athygli á atriði númer tvö í upptalningunni hér að ofan. Þar 

er bent á að aukin starfsánægja og skuldbinding starfsmanna skili sér í auknum 

hagnaði. Þar kemur starfsmannaeflingin til skjalanna en hún er ein besta 

aðferðin til þess að ná þessu fram. 
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2 Starfsmannaefling 

Starfsmannaefling var eitt umdeildasta hugtakið innan starfsmannastjórnunar á 

tíunda áratug síðustu aldar. Erfitt hefur reynst að skilgreina þetta hugtak 

nægilega vel og vilja sumir meina að ef 100 manns væru beðnir um að útskýra 

hugtakið kæmu að minnsta kosti 99 mismunandi skýringar út úr því (Jarrar og 

Zairi, 2002). Þetta er til komið vegna þess hve vítt hugtak starfsmannaefling er 

og það virðist vera mismunandi hvaða skilning fólk leggur í það. Í aðalatriðum 

snýst starfsmannaefling þó um að auka afköst, ánægju og skuldbindingu 

starfsmanna. 

Markmið starfsmannaeflingar er að hafa áhrif á starfsfólk þannig að fyrirtækið 

samanstandi af áhugasömu, einbeittu starfsfólki sem vinnur störf sín 

samviskusamlega vegna þess að það nýtur þess. Það ástand er algjör andstæða 

þess sem fer fram í fyrirtæki þar sem starfsfólkið vinnur til þess að komast hjá 

hegningu eða til þess eins að fá afhendan launaseðil (Balkin, Cardy og Gomez-

Mejia, 1995, bls. 28). Þessari ánægju og áhuga starfsmanna er mögulegt að ná 

fram á ýmsa vegu, til dæmis með því að hrósa eða umbuna starfsmönnum fyrir 

vel unnin störf. Einnig má efla starfsmenn með því að veita þeim aukin völd. 

Valddreifing hefur ýmsa kosti í för með sér, hún léttir störf stjórnandans að 

einhverju leyti og hvetur einnig starfsmanninn til þess að þróa getu sína og taka 

eigin ákvarðanir við störf sín (Buelens, Kinicki og Kreitner, 2002, bls. 429). 

Frekar verður fjallað um valddreifingu í kafla 2.5. 

Algengt er að það séu stjórnendur fyrirtækja sem sjái um að efla starfsmenn 

sína. Þannig er því oftast farið en það eru fleiri sem geta komið að eflingunni. 

Jafningjar innan fyrirtækisins geta eflt hvor annan og einstaklingar geta einnig 

eflt sig sjálfir. Margir hafa lært að hvetja og efla sjálfa sig með því að gera starf 

sitt mikilvægara fyrir rekstur fyrirtækisins og vera tilbúnir til að taka 

ákvarðanir, reyna nýjungar og hafa áhrif á fyrirtækið (Bloisi, Cook og 

Hunsaker, 2003, bls. 238-239). 

Eins og áður hefur komið fram skilar efling sér til dæmis í auknum afköstum 

og starfsánægju, eflingin hefur einnig áhrif á það hvernig starfsmaðurinn lítur á 

sjálfan sig og það hvernig hann hegðar sér. Starfsmenn sem skilja þetta eru 
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betri starfsmenn og skila betri vinnu og afköstum en hinir sem ekki gera það. 

Það gefur auga leið að starfsmenn sem eru fullir sjálfstrausts og með gott 

sjálfsálit eru góðir starfsmenn. Á myndinni hér að neðan má sjá hvernig 

stjórnendur, starfsmenn og jafningjar koma inn í eflingarferlið og hvaða áhrif 

eflingin hefur á sjálfsvitund starfsmannanna. 

Mynd 1 – Áhrif eflingar á sjálfsvitund starfsmanna 
Myndin er fengin frá Bloisi, Cook og Hunsaker, 2003. 

 

Það er mismunandi hvernig þessir aðilar standa að eflingunni. Stjórnendur gera 

það með því að skapa skemmtileg og krefjandi störf og umbuna þeim sem 

standa sig vel og sýna forystu. Jafningjarnir efla aftur á móti með því að veita 

starfsmanninum viðurkenningu, vera honum fyrirmynd og leiðbeina ef þess 

þarf. (Bloisi, Cook og Hunsaker, 2003, bls. 238) Starfsmaðurinn sjálfur getur 

einnig ýtt undir eflinguna, á myndinni hér að ofan er talað um að hann þurfi að 

sýna móttækileika og starfshæfni auk þess að hann þurfi að gera sér einhverjar 

væntingar um starfið. Jákvætt hugarfar og starfsánægja hljóta þó einnig að spila 

stóran þátt þegar starfsmaður eflir sjálfan sig. 
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2.1 Innleiðing eflingar 

Samkvæmt Brooks (2003, bls. 223) þarf að vinna sig í gegnum mikið ferli 

þegar innleiða á starfsmannaeflingu í fyrirtæki (sjá mynd tvö). Það fyrsta sem 

þarf að gera er að greina mögulegar hindranir sem geta orðið í vegi fyrir 

innleiðingunni. Það gætu verið óhóflegar reglur, ósveigjanleg kerfi eða 

starfshættir, of þröngar skilgreiningar starfa og umbunarkerfi sem horfa 

framhjá nýsköpun. Næst þarf að koma á góðu samskiptakerfi á milli stjórnenda 

og starfsmanna svo auðvelt sé að miðla til þeirra upplýsingum um markmið 

fyrirtækisins, stefnu þess og annað sem skiptir máli. Því næst er komið að því 

að eyða þeim hindrunum sem greindar voru á fyrsta stigi ferlisins og 

endurhanna störf. Þetta er hægt að gera með því að breyta starfsaðferðum og 

reglum og jafnvel skipta þeim algjörlega út fyrir nýjar. Einnig gæti verið þörf á 

að breyta öllu skipulagi fyrirtækisins, minnka stigveldi og auka samskipti. Á 

meðan á ferlinu stendur og eftir að eflingin hefur verið innleidd eru 

uppbyggileg samskipti milli stjórnenda og starfsmanna afar mikilvæg.   

Mynd 2 – Innleiðing eflingar 
Myndin er fengin frá Brooks, 2003. 

 

Það er óhætt að segja að innleiðing eflingar sé mikil vinna. Það ber að hafa í 

huga að eflingin er síbreytilegt ferli sem er í stöðugri þróun. Það er mikilvægt 

að átta sig á þessu og halda samskiptum á milli stjórnenda og starfsmanna 

góðum eftir að innleiðingin hefur átt sér stað svo hægt sé að viðhalda kerfinu. 
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Þegar taka á upp eflingu á vinnustað er það verkefni sem allir í fyrirtækinu 

þurfa að taka þátt í, bæði stjórnendur og almennir starfsmenn. Helsta hlutverk 

stjórnandans er að undirbúa umhverfið og fyrirtækjamenninguna undir 

innleiðingu eflingarinnar. Ef efla á starfsmenn með valddreifingu er mikilvægt 

að veita þeim þjálfun og möguleg hjálpartæki (Beardwell, 2004, bls. 558). Starf 

stjórnandans í innleiðingarferlinu er því mjög mikilvægt, hann sér um 

undirbúningsvinnuna. Hlutverk hins almenna starfsmanns er þó ekki síður 

mikilvægt í þessu ferli. Foegen (1999) vekur athygli á því að starfsmaðurinn 

þurfi að vera tilbúinn til þess að taka á sig aukna ábyrgð og standa undir henni. 

Samhliða því að ábyrgðin aukist, eykst álag og pressa í vinnunni. Það er ljóst 

að starfsmannaefling snýst ekki um það eitt að stjórnendur umbuni 

starfsmönnum. Starfsmennirnir þurfa að gefa eitthvað til baka til þess að þeim 

sé umbunað.  Nánar verður fjallað um þessi atriði í 3. kafla verkefnisins.  

2.2 Aðferðir við eflingu  

Eins og áður sagði er hægt að efla starfsfólk á marga vegu. Þessar aðferðir eiga 

það allar sameiginlegt að þær miða að því að auka ánægju starfsfólksins og 

gera það þannig að betri starfskröftum. Hrós, góð samskipti og samvinna eru 

dæmi um hvað hægt er að gera til þess að efla starfsfólk. Hér að neðan má sjá 

nokkrar af þeim aðferðum sem beitt er (Nelson, 2003). 

� Þakkaðu starfsmönnum fyrir vel unnin störf í eigin persónu. 

Þakkaðu einum starfsmanni í einu munnlega, skriflega eða bæði. 

Gerðu það fljótlega eftir að starfinu er lokið og gerðu það oft og 

innilega. 

� Gefðu þér tíma til þess að hitta og hlusta á starfsmenn. 

� Aflaðu þér nákvæmra gagna varðandi frammistöðu einstakra 

starfsmanna, deilda eða fyrirtækisins sjálfs. 

� Leggðu þig fram við að búa til starfsumhverfi sem er opið, traust 

og skemmtilegt. Reyndu að hvetja til nýrra hugmynda og 

frumkvæðis. 
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� Miðlaðu upplýsingum um hagnað eða tap fyrirtækisins, vörur í 

þróun og stefnu þess. Útskýrðu einnig hvernig einstaklingurinn 

passar inn í heildarmyndina. 

� Leyfðu starfsmönnum að taka þátt í ákvarðanatöku, sérstaklega 

þegar ákvarðanirnar hafa áhrif á þá á einhvern hátt.  

� Láttu starfsmönnunum líða eins og þeir eigi eitthvað í vinnunni 

sem þeir leggja fram og vinnuumhverfinu. 

� Veittu fólki viðurkenningar, verðlaun og stöðuhækkanir í samræmi 

við frammistöðu þess. Meðhöndlaðu þá sem skila lélegu starfi eða 

lágmarks starfi þannig að þeir bæti sig, eða hætti. 

� Gefðu starfsmönnum tækifæri til að vaxa og auka við þekkingu 

sína. Sýndu þeim hvernig þú getur hjálpað þeim að ná markmiðum 

sínum og markmiðum fyrirtækisins um leið. Komdu á samvinnu 

milli þín og hvers starfsmanns. 

� Fagnaðu góðum árangri, hvort sem það er árangur fyrirtækisins í 

heild, einnar deildar eða einstaklings. Gefðu þér tíma í fundi og 

starfsemi sem byggir upp liðsheild og góðan anda. 

 

Eins og sjá má á þessari upptalningu, sem alls ekki er tæmandi, hafa 

stjórnendur úr mörgu að velja þegar kemur að því að efla starfsmennina. 

Kostnaður og umfang þessara aðferða er afar mismunandi en það segir þó ekki 

til um þann ávinning sem með þeim vinnst. Aðferðunum verður að beita eftir 

því sem við á í hvert skipti. 

 Eitt af því sem einkennir eflingu er að þá er starfsmönnum oft umbunað á 

annan hátt en með peningagreiðslum. Stjórnendur sem beita eflingu hafa gert 

sér grein fyrir því að það er margt sem skiptir starfsmenn meira máli en 

peningar. Hér á eftir fylgja nokkur dæmi um hvernig fyrirtæki efla starfsmenn 

sína án þess að beita peningalegum umbunum (Nelson, 2003). 

� Í Wachovia Bank í Bandaríkjunum byrjar hver vinnuvika á því að 

sett eru markmið fyrir vikuna. Þessi markmið eru ákveðin af 

stjórnendum bankans í samráði við starfsmenn. Á föstudögum fá 

starfsmennirnir gullstjörnu fyrir hvert markmið sem hefur náðst. 
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Starfsmenn geta einnig veitt hvor öðrum viðurkenningu með því að 

gefa þeim merki sem hefur lögun frosks. Til þess að sýna árangur 

starfsmannanna eru þessu merki límd á hvítt spjald sem er fyrir 

allra augum. 

� Í Pennsylvania Bank í Bandaríkjunum er skipulögð stórveisla einu 

sinni á ári fyrir þá starfsmenn sem þykja ganga skrefinu lengra við 

að veita góða þjónustu. 

� Í Fjármálaþjónustu ríkisins í Suður Karólínu eru haldnar veislur þar 

sem forseti stofnunarinnar og aðrir yfirmenn þjóna starfsmönnum 

til borðs sem þakklætisvott fyrir vel unnin störf. 

� Árið 2002 voru gefnar út niðurstöður könnunar, þar sem viðhorf 

breskra stjórnenda til mismunandi aðferða við eflingu, voru 

rannsökuð. Samkvæmt niðurstöðum þeirrar könnunar eru 

eftirfarandi atriði talin mikilvægust þegar efla á starfsmenn (Jarrar 

og Zairi, 2002): 

� Starfsmenn ættu að fá að taka þátt í ákvarðanatöku innan 

fyrirtækisins. 

� Starfsmenn eiga að setja sér markmið og fylgjast með eigin 

framvindu með þau til hliðsjónar. 

� Starfsmenn eiga að fá leyfi til þess að sveigja eða jafnvel brjóta 

reglur fyrirtækisins til þess að þóknast viðskiptavinunum. 

� Starfsmenn ættu að fá að ráða því hvenær þeir hefja störf á daginn 

og hvenær þeir hætta. 

2.3 Efling og samkeppni 

Samkeppni fyrirtækja er harðari nú en nokkru sinni fyrr og á það við bæði hjá 

framleiðslu- og þjónustufyrirtækjum. Hlutirnir breytast hratt og þróun vöru og 

þjónustu veldur því að afurðir úreldast fljótlega eftir að þær koma á markað. 

Þess vegna er mikilvægt að fyrirtæki geti verið stanslaust í því að þróa og bæta 

vörur sínar og framleiða þær á sem stystum tíma. Ef starfsmenn eru efldir á 

réttan hátt geta þeir hjálpað mikið til í baráttunni um markaðshlutdeild eða 

góðan árangur við framleiðslu. Sem dæmi má nefna ótrúlega sögu af Clarence 

,,Kelly” Johnson og teymi hans sem samanstóð af 126 einstaklingum. Árið 



Lokaverkefni 2106 

11 Einar Kristinsson 

1943 smíðaði og flaug þetta teymi fyrstu amerísku orrustuþotunni. Á sama tíma 

var keppinautur teymisins nokkrum árum á eftir í smíði vélarinnar og nokkur 

hundruð prósentum yfir kostnaðaráætlun þrátt fyrir að vera með 3750 manns í 

vinnu. Teymi Johnsons kláraði verkið ekki aðeins á áætlun heldur var 

kostnaður við framleiðsluna undir kostnaðaráætlun. En hvað var það sem gerði 

Johnson og teymi hans kleift að ljúka verkinu á þennan ótrúlega hátt? Efling. 

Johnson lagði sig fram við það að efla starfsmenn sína svo að þeir tengdust 

fyrirtækinu sterkum böndum og lögðu sig alla fram við að klára verkið og 

vinna það vel (Baumruk, 2004). Af þessu má læra að vel efldur 

starfsmannahópur getur afrekað ótrúlegustu hluti. Þegar starfsmennirnir eru 

farnir að vinna vegna þess að þeir njóta þess og hafa gaman af því hefur 

eflingin tekist og árangrinum sem markið var sett á er náð. 

Ef fyrirtæki ætlar að standa af sér samkeppnina er þó ekki nóg að framleiðslan 

sé í góðum farvegi. Það er mjög margt annað sem hefur áhrif á gengi 

fyrirtækisins og þarf starfsemi allra deilda þess að vinna vel saman til þess að 

ná forystu í samkeppninni. Það er til dæmis mjög mikilvægt að starfsmennirnir 

kunni að taka við kvörtunum og vinna úr þeim, ekki síst í þjónustufyrirtækjum 

þar sem viðskiptavinir vilja venjulega fá úrlausn mála sinna strax. 

Starfsmennirnir þurfa einnig að hafa hæfileika, vald og hvatningu til þess að 

geta bætt fyrir mistök sem verða. Það að hlusta á vandamál viðskiptavinarins, 

taka frumkvæði, koma auga á lausnir, taka snöggar ákvarðanir og hugsanlega 

sveigja reglurnar af og til eru hæfileikar sem starfsmaður verður að hafa (Bitner 

og Zeithaml, 2003, bls 202). 

2.4 Aukið hugmyndaflæði frá starfsmönnum 

Eins og fram kom í kaflanum hér á undan breytast hlutirnir hratt í dag og til 

þess að standa sig vel í rekstri er nauðsynlegt að vera sífellt að koma fram með 

nýjungar eða betrumbæta þær vörur sem verið er að framleiða. Það er 

mikilvægt að fá allar hugmyndir sem kvikna inn á borð til stjórnenda þar sem 

hægt er að skoða þær betur. Oft koma bestu hugmyndirnar frá starfsmönnunum 

sjálfum sem þekkja best til grunnþátta rekstursins. Fyrirtæki ná ekki langt í dag 

ef þau búa aðeins yfir starfskröftum sem bíða eftir því að stjórnendur komi með 
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allar bestu lausnirnar. Fyrirtæki þurfa stöðugan straum hugmynda og úrlausna 

frá þeim sem best þekkja til ferlana og viðskiptavinanna (Kaufman, 2004). 

Stjórnendur standa oft frammi fyrir því vandamáli að reyna að breyta 

starfsmönnum sem í mörg ár hefur verið talið í trú um að best sé fyrir þá að 

gera það sem þeim er sagt án mótmæla. Þeir þurfa að fá almenna starfsmenn til 

þess að opna sig, kanna nýjar hugmyndir og ræða þær. Mörg fyrirtæki hafa 

leyst þetta með því að setja upp svokallaðan hugmyndakassa þar sem 

starfsmenn skrifa hugmyndir á blað og setja í kassann. Kassinn er tæmdur með 

reglulegu millibili og miðarnir lesnir. Þetta er ágætis byrjun en dugar þó 

skammt eitt og sér (Kaufman, 2004). Til þess að þessi aðferð virki er mikilvægt 

að efla starfsmennina til þess að leita eftir hugmyndum. Til þess að áhugi þeirra 

á kassanum og starfinu í kringum hann eyðist ekki þarf að grípa til aðgerða svo 

starfsmennirnir viti að hugmyndir þeirra séu teknar alvarlega.  

Ron Kaufman (2004) hefur sett fram sex atriði sem hægt er að nota til þess að 

auka áhuga og not starfsmanna á hugmyndakössum. Þessi atriði byggja mjög á 

hugmyndinni um starfsmannaeflingu.  

� Þú verður að bregðast við öllum hugmyndum frá starfsfólki 

skriflega og eins fljótt og auðið er.  

� Þú verður að svara öllum hugmyndum á opinberum vettvangi. 

� Þú verður að verðlauna strax fyrir bestu hugmyndirnar. 

� Komdu á ákveðnum flokkum með verðlaunum sem veitt eru 

reglulega. 

� Kynntu bestu hugmyndina með athöfn. 

� Mikilvægast af öllu er að framkvæma. 

 

Það er því ekki nóg fyrir stjórnendur að koma fyrir hugmyndakassa í 

fyrirtækinu og bíða svo bara eftir því að hugmyndirnar komi. Það kostar mikla 

vinnu að hafa slíkan kassa ef hann á að skila einhverju á annað borð. Eins og 

áður snýst þetta allt um sömu grunn hlutina, að koma þannig fram við 

starfsmennina að þeim líði vel, þannig að þeir viti að starf þeirra sé einhvers 

metið og skipti fyrirtækið máli.  
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2.5 Valddreifing 

Valddreifing er efsta stig eflingar. Með valddreifingu er átt við að stjórnandinn 

dreifi valdi sínu niður eftir fyrirtækinu. Það er mismunandi hversu miklu valdi 

stjórnendurnir kjósa að deila og getur það verið allt frá því að leita ráða 

einstaka sinnum hjá starfsmönnunum og upp í að láta mikilvægar ákvarðanir 

algjörlega í hendur þeim. Það er mikilvægt fyrir stjórnendur að átta sig á því að 

efling er stigskipt en ekki ,,allt eða ekkert” fyrirkomulag. Með því er átt við að 

stjórnendur geta valið hversu mikinn þátt starfsmennirnir fá að taka í 

rekstrinum. Stjórnendur þurfa ekki að láta frá sér öll völd í einu heldur geta 

þeir ákveðið hversu miklu valdi þeir vilja dreifa og á hvaða tíma (Buelens, 

Kinicki og Kreitner, 2002, bls. 429). Á mynd þrjú má sjá mismunandi stig 

valddreifingar.  

 

Mynd 3 – Stig eflingar 
Myndin er fengin frá Buelens, Kinicki og Kreitner, 2002. 

 
Eins og sjá má eru stig valddreifingar fjögur, algjört vald yfirmanns, deiling 

áhrifa, deiling valds og dreifing valds. Hér á eftir verður gerð stuttlega grein 

fyrir hverju þessara stiga (Buelens, Kinicki og Kreitner, 2002, bls. 429). 

� Algjört vald yfirmanns (e. authoritarian power) – 

framkvæmdarstjóri /leiðtogi tekur allar ákvarðanir í fyrirtækinu.  

� Deiling áhrifa (e. influence sharing) – framkvæmdarstjóri/leiðtogi 

ráðgast við starfsmenn sína við ákvarðanatöku. 
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� Deiling valds (e. power sharing) - framkvæmdarstjóri/leiðtogi og 

starfsmenn taka ákvarðanir í sameiningu.  

� Dreifing valds (e. power distribution) – starfsmönnum er veittur 

réttur til þess að taka ákvarðanir sjálfir. 

Þó svo að valddreifing sé merki um að efling sé af háu stigi í fyrirtækinu er 

ekki víst að hún skili miklum árangri. Til þess að árangur náist er mikilvægt að 

beita eflingunni á réttan hátt. Það getur reynst mörgum stjórnendum erfitt og er 

nauðsynlegt að yfirstíga eftirfarandi hindranir til þess að valddreifingin geti 

gengið eftir (Buelens, Kinicki og Kreitner, 2002, bls. 430): 

� Stjórnandinn er þeirrar skoðunar að ef það á að gera hlutina rétt 

verði hann að gera þá sjálfur. 

� Stjórnandinn ber ekki nægilegt traust til almennra starfsmanna. 

� Lítið sjálfstraust stjórnanda. 

� Ótti stjórnanda við að vera álitinn latur. 

� Óljósar starfslýsingar. 

� Stjórnandi óttast samkeppni sem getur komið frá almennum 

starfsmönnum. 

� Stjórnandinn er tregur til þess að taka áhættu sem felst í því að 

reiða sig á aðra. 

� Vöntun á stjórntækjum sem gefa til kynna ef vandræði koma upp 

með ákvarðanir efldra starfsmanna. 

 

Valdið sem starfsmanninum er veitt er ekki nóg eitt og sér, það þarf fleira að 

koma til til þess að valddreifing hafi tilætluð áhrif. Starfsmennirnir verða að 

hafa rétta þekkingu og rétt tæki til að taka ákvarðanir og það þarf að hvetja þá 

til þess að taka réttar ákvarðanir. Nánar verður fjallað um þjálfun og kennslu 

varðandi starfsmannaeflingu í kafla 2.10.  

Schermerhorn (2005, bls. 328) leggur mikla áherslu á mikilvægi þess að 

stjórnendur átti sig á því að þó svo að völd starfsmanna aukist er ekki 

nauðsynlegt að völd þeirra minnki á móti. Það sem stjórnendur fyrirtækja 
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hræðast hvað mest varðandi eflingu starfsmanna er að þeir missi frá sér of 

mikil völd. Það að auka völd starfsmanna getur þvert á móti orðið til þess að 

stjórnandinn verði einnig valdameiri. Þegar starfsmennirnir eru ánægðir getur 

það leitt til þess að hagur fyrirtækis vænkast og það getur leitt til aukinna valda 

hans.  

2.6 Efling og upplýsingaflæði 

Það gefur auga leið að ef upplýsingaflæði innan fyrirtækis er ekki í góðu lagi 

getur reynst erfitt að taka upp starfsmannaeflingu. Margir þeirra þátta sem 

notaðir eru til þess að efla starfsmenn kalla á að samskipti séu góð. Það þýðir 

til dæmis lítið að veita starfsmanni völd ef hann veit ekki hvernig hann á að 

nota þau. Einnig er erfitt að veita þjálfun eða umbuna með hrósi án þess að 

samskipti eigi sér stað. 

Eitt það mikilvægasta sem stjórnandi fyrirtækis sem ætlar sér að taka upp 

eflingu þarf að gera er að útrýma allri hræðslu við að gefa frá sér upplýsingar 

varðandi rekstur fyrirtækisins. Án góðs upplýsingaflæðis milli stjórnenda og 

starfsmanna verður ekkert úr eflingunni. Stjórnendur eru oft smeykir við að 

segja frá of miklu til dæmis varðandi fjármál og stefnu fyrirtækisins vegna þess 

að keppinautar gætu komist á snoðir um hvað fer fram innan veggja þess. Þessi 

hætta er fyrir hendi en það hefur sýnt sig að fyrirtæki sem miðla upplýsingum 

til starfsmanna sinna og mynda þannig eina heild hafa forskot á hin sem ekki 

gera það (Buelens, Kinicki og Kreitner, 2002, bls. 427). 

2.7 Efling og skuldbinding starfsmanna 

Skuldbinding starfsmanna er hugtak sem er mjög skylt eflingarhugtakinu og er 

efling notuð til þess að ná skuldbindingu fram. Þegar talað er um að starfsmenn 

hafi skuldbundið sig vinnustaðnum er átt við að þeir hafi tengst bæði 

vinnustaðnum og vinnuveitandanum sterkum böndum. Þetta má skilgreina sem 

ástandið þegar einstaklingar eru tilfinningalega og faglega bundnir 

vinnustaðnum. Þetta ástand skiptist í þrjú þrep  (Baumruk, 2004): 
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� Umtal (e. say) - Starfsmaðurinn er málsvari vinnustaðarins, hann 

talar stöðugt jákvætt um fyrirtækið við samstarfsmenn sína, 

mögulega starfsmenn og viðskiptavini. 

� Dvöl (e. stay) - Starfsmaðurinn hefur sterka löngun til þess að 

starfa fyrir fyrirtækið. Þrátt fyrir tilboð um atvinnu annars staðar 

helst hann í starfi. 

� Barátta (e. strive) - Starfsmaðurinn fer yfirleitt fram úr þeim 

væntingum sem gerðar eru til hans og leggur sig fram við að veita 

viðskiptavinum og samstarfsmönnum framúrskarandi þjónustu. 

 

Ráðgjafafyrirtækið Hewitt Associates hefur yfir að ráða gagnagrunni sem 

geymir upplýsingar varðandi skuldbindingu 4 milljóna starfsmanna sem starfa 

hjá um 1.500 fyrirtækjum í Bandaríkjunum. Samkvæmt flokkunarkerfi sem 

ráðgjafafyrirtækið notast við geta fyrirtæki fengið stig eftir því hversu mikil 

skuldbinding starfsmanna þeirra er. Hewitt Associates hefur varið síðasta 

áratug í að bera saman stig fyrirtækjanna og árangur þeirra. Þessi samanburður 

hefur leitt í ljós að sterkt samband er á milli skuldbindingar og 

rekstrarárangurs. Fyrirtæki með hátt skuldbindingarstig eru líklegri til að hafa 

hærri sölutölur og greiða hærri arð til hluthafa sinna en þau sem standa sig ekki 

jafn vel í skuldbindingunni. Svipaðar niðurstöður eiga við arðsemi fjárfestinga, 

Q-hlutfall, viðskiptavinatryggð og rekstrarframmistöðu. Einnig má nefna sterkt 

samband við ,,mannlega” þætti rekstursins, eins og til dæmis eftirlit með 

starfsmönnum og mætingu þeirra. Þetta eru atriði sem eru beintengd framleiðni 

fyrirtækisins (Baumruk, 2004). 

Það er greinilegt að það er mikilvægt að ná fram skuldbindingu ef 

rekstrarárangur á að vera góður, en hvað er hægt að gera til þess að ná fram 

þessum mikla áhuga hjá starfsmönnum? Ravin Jesuthasan (2003) hefur sett 

fram kenningu um það og fjallar hún um að hægt sé að auka skuldbindingu 

starfsmanna með því að beita ákveðnum umbunum. Það hversu sterkum 

böndum starfsmaðurinn binst fyrirtækinu fer eftir þeim aðferðum sem beitt er 

við umbunina.  
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Peningaleg umbun er ekki eina verkfærið sem hægt er að nota til þess að efla 

starfsmenn og ýta undir skuldbindingu þeirra við fyrirtækið. Helstu 

áhrifaþættirnir liggja í því hvar á starfsferlinum viðkomandi starfsmaður er, 

oftast er aðalatriðið þó að veita starfsmanninum tækifæri til þess að hafa áhrif á 

rekstur fyrirtækisins. Oft eru óáþreifanlegir hlutir eins og stuðningur 

stjórnenda, skýr markmið og stefna, árangursmiðuð þjálfun og vald til 

ákvarðanatöku metnir mun hærra af starfsmönnum en laun. Fyrirtæki sem hafa 

náð góðum árangri og skila miklum hagnaði hafa áttað sig á þessu og leggja 

mun meiri áherslu á slíka umbun en hin sem ekki hafa náð eins langt 

(Jesuthasan, 2003).  

Á mynd fjögur má sjá hvernig hægt er að beita mismunandi aðferðum við 

umbun starfsmanna til þess að efla þá og tengja betur við fyrirtækið. Á henni 

sést að skuldbinding starfsmannanna meira en tvöfaldast þegar áþreifanlegri 

umbun eins og peningum er beitt í bland við sjónlínu1 og eflingu. Þetta rennir 

stoðum undir það sem áður var sagt, peningar eru ekki allt þegar kemur að því 

að umbuna fyrir vel unnið starf. 

Mynd 4 – Skuldbinding starfsmanna við fyrirtæki 
Myndin er fengin úr Jesuthasan, 2003. 

 
1 Sjónlína (e. line of sight): Þetta hugtak er tekið úr grein Ravin Jesuthasan, Buisness Performance Management. 
Með því er átt við að starfsmaður sjái tilgang í því starfi sem hann vinnur fyrir fyrirtækið. Þegar hann áttar sig á 
því að gjörðir hans hafa áhrif á gengi fyrirtækisins verður hann ánægður í vinnu sinni. Þetta verður til þess að 
hann finnur til samkenndar með fyrirtækinu og það skilar sér í betri afköstum og vandaðri vinnubrögðum.  



Lokaverkefni 2106 

18 Einar Kristinsson 

Baumruk (2004) bendir á mikilvægi stjórnandans í eflingarferlinu í grein sinni. 

Þegar kemur að því að auka skuldbindingu starfsmanna er hlutverk 

stjórnandans mjög mikilvægt. Rannsóknir hafa sýnt að í fyrirtækjum sem 

gengur vel eru stjórnendurnir 80% meira skuldbundnir fyrirtækinu en 

starfsbræður þeirra í fyrirtækjum sem ekki hafa náð jafn góðum árangri. Einnig 

hefur verið sýnt fram á að þeir setji sér og starfsmönnum háleitari markmið. 

Stjórnendur og starfsmenn finna að þeir þurfa að leggja mikið á sig til þess að 

ná markmiðunum og leggja sig sífellt meira fram til þess að ná þeim. Góður 

stjórnandi vekur stolt hjá starfsmönnum sínum, kemur gróðahugsun inn hjá 

þeim og eykur sjálfstraust þeirra með því að gera þeim grein fyrir sambandi á 

milli þess sem þeir gera og gengis fyrirtækisins.  

Samkvæmt rannsóknum hafa starfsmenn yfirmanna með þessa eiginleika betri 

skilning á markmiðum fyrirtækisins og tilgangi starfs síns en aðrir. Þessir 

starfsmenn segja líka að þeir hafi betri upplýsingar um það hvernig þeir eiga að 

vinna störf sín og að þeir séu efldir til þess. Stjórnandinn er því lykilmaður í 

skuldbindingarstarfinu, það er hann sem hrífur fólkið með sér, eykur 

sjálfstraust þess og stolt og gerir störf þeirra einhvers virði í þeirra eigin 

augum. Með þessu móti er hægt að skapa góða og trygga starfsmenn sem eru 

fyrirtækinu afar dýrmætir. 

2.8 Starfsánægja 

Sýnt hefur verið fram á að starfsmenn sem eru ánægðir í starfi skuldbindast 

frekar fyrirtækinu sem þeir starfa hjá en þeir sem eru það ekki. Einnig hefur 

verið sýnt fram á tengsl á milli starfsleiða annars vegar og óstundvísi, fjarvista 

og heilsuvanda starfsmanna hins vegar (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og 

Jóhanna Gustavsdóttir, 1999, bls. 66). Það er mikilvægt fyrir stjórnendur að 

kynna sér ánægju starfsfólks síns þar sem mikil óánægja í starfi getur verið 

fyrirtækjum dýr. 

Hugmyndin um starfsánægju er ekki ný af nálinni en hún kom fram á 

sjónarsviðið sem mótvægi við vísindalega stjórnun á þriðja áratug seinustu 

aldar. Á þeim tíma álitu flestir stjórnendur að starfsmenn ættu ekki að hafa 

ánægju af vinnu sinni, þeir gætu uppfyllt þær þarfir utan vinnutíma. Hugtakið 
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þróaðist í gegnum árin en það var ekki fyrr en á allra síðustu árum að farið var 

að skoða starfsánægju út frá starfsmanninum sjálfum og þörfum hans og 

eiginleikum (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999, 

bls. 18).  

Samkvæmt Bloisi, Cook og Hunsaker (2003, bls. 60) er eitt af helstu 

markmiðum flestra fyrirtækja að hafa alla þá sem hafa hagsmuna að gæta 

ánægða. Þá er sama hvort verið sé að tala um starfsmenn, viðskiptavini eða 

birgja. Það er hægt að mæla ánægju starfsmanna á ýmsan hátt, beinast liggur 

við að kalla starfsmenn inn í viðtal og ræða við þá um störf þeirra. Einnig er 

hægt að skoða ýmis töluleg gögn frá rekstrinum: fjarvera starfsmanna, 

starfsmannavelta og kvartanir eru ágætir mælikvarðar á ánægju starfsmanna 

því þarna er beint samband á milli. Í bók sinni nefna þær Ingunn Björk og 

Jóhanna (1999, bls. 21) nokkrar aðferðir sem henta vel við mælingu 

starfsánægju. Að fylgjast með hegðun starfsmanna, að taka viðtöl og leggja 

spurningalista fyrir starfsfólk eru þær aðferðir sem þeim finnst henta best. 

 Þegar mæla á starfsánægju er nauðsynlegt að hafa eftirfarandi atriði í huga, til 

þess að mælingin fari rétt fram og hún sé marktæk (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999, bls. 23): 

� Ekki er heppilegt að rannsaka starfsánægju ef miklar breytingar 

eiga sér stað innan fyrirtækisins. Þegar breytingar standa yfir 

verður andrúmsloftið oft öðruvísi en venjan er og því niðurstöður 

slíkrar könnunar ekki marktækar. 

� Stuðningur og áhugi yfirstjórnar eru afar mikilvæg atriði þegar 

framkvæma á slíka könnun. 

� Það er mikilvægt að gera starfsmönnum grein fyrir því hvers vegna 

verið sé að gera könnunina og að hún sé mikilvæg. Svarhlutfall 

verður að vera yfir 75% svo hægt sé að taka mark á niðurstöðum, 

það er því mikilvægt að hvetja starfsmenn til þátttöku. 

� Vanda skal til verksins þegar mælikvarðar eru ákvarðaðir og gott er 

að fá utanaðkomandi aðila til úrvinnslu gagnanna. 

� Starfsmenn verða að vita að fulls trúnaðar sé gætt og enginn komi 

til með að hafa aðgang að niðurstöðunum nema stjórnendur. 
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Starfsmenn verða einnig að geta treyst því að ógerlegt sé að rekja 

svör til þeirra. 

� Niðurstöður þarf að kynna fyrir stjórnendum og starfsmönnum. 

� Þegar niðurstöður hafa verið kynntar er mikilvægt að stjórnendur 

og starfsmenn vinni saman að úrbótum. Gerð starfsáætlunar með 

ákveðnum tímasetningum hjálpar til við umbæturnar. 

 

Ef starfsmenn eru ánægðir með starf sitt leiðir það til þess að þeir skuldbinda 

sig starfinu og fyrirtækinu. Mikilvægi þess að hafa ánægða starfsmenn er því 

greinilegt, einnig eru tengsl eflingar og ánægju starfsmanna nokkuð skýr þar 

sem bæði þessi hugtök fjalla um skyld málefni. 

2.9 Starfsmannavelta 

Ef starfsmenn eru óánægðir í starfi endar oftast með því að þeir hætta að starfa 

fyrir fyrirtækið. Mikil starfsmannavelta hefur slæm áhrif á rekstur 

fyrirtækisins, það er því mikilvægt að reyna að lágmarka hana eins og 

mögulegt er. 

Í bók sinni talar Mullins (2005, bls. 800-801) um kostnað sem fellur til vegna 

mikillar starfsmannaveltu. Hann kemst að því að mikil starfsmannavelta leiði 

ekki aðeins til aukins kostnaðar vegna auglýsinga, viðtala og stjórnunar ásamt 

eftirlits og þjálfunarkostnaði. Hún leiðir einnig til sóunar á tíma stjórnenda sem 

betur væri nýttur til annarra starfa. Annar kostnaður sem hægt er að nefna er 

minnkuð framleiðsla, aukinn yfirvinnutími og hugsanlega aukin sóun. Einnig 

bendir hann á að há starfsmannavelta hefur slæm áhrif á starfsanda, 

starfshvatningu og starfsánægju innan fyrirtækisins ásamt því að minnka 

ánægju viðskiptavinanna. Áhrifanna gætir ekki aðeins innan veggja 

fyrirtækisins heldur utan þeirra líka, hjá viðskiptavinunum. Mikil 

starfsmannavelta er því eitthvað sem öll fyrirtæki ættu að forðast. 

Það ber þó að hafa í huga að starfsmannavelta í hæfilegu magni er af hinu 

góða. Með hæfilegri starfsmannaveltu nær fyrirtækið að endurnýja sig og með 

nýjum starfsmönnum koma oft fram nýjar hugmyndir og sjónarmið (Bernardin, 
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2003, bls. 275). Starfsmannavelta í réttu magni getur því komið í veg fyrir 

stöðnun fyrirtækisins.  

Ingi Rúnar Eðvarðsson (2004, bls. 135) segir í bók sinni að rannsóknir hafi 

bent til þess að margir þættir aðrir en launalegir hafi góð áhrif á starfsmenn. 

Samkvæmt þessum rannsóknum eru það þrír þættir sem draga mest úr 

starfsmannaveltu. Þessir þættir eru: 

� Þættir tengdir stjórnun innan fyrirtækisins. 

� Áhugavert starf starfsmannanna. 

� Þátttaka í stórum ákvörðunum innan fyrirtækisins. 

2.10 Starfsþjálfun 

Þjálfun er mikilvægur hluti starfsmannaeflingar og án hennar verður árangur af 

eflingunni líklega lítill eða enginn. Það skilar til dæmis litlum árangri að segja 

við starfsmenn að nú hafi þeir völd til þess að gera hvað sem er til þess að gera 

viðskiptavina ánægða. Í fyrsta lagi eiga starfsmennirnir erfitt með að trúa svona 

yfirlýsingum, ekki síst ef fyrirtækið hefur stuðst við mikið stigveldi og 

skrifræði áður. Í öðru lagi þarf að þjálfa starfsmennina til þess að þeir skilji 

hvað felist í því að mega ,,gera hvað sem er til þess að gera viðskiptavinina 

ánægða”. Ef rétt þjálfun hefur ekki farið fram kunna þeir ekki réttu tæknina til 

þess að taka mikilvægar ákvarðanir (Bitner og Zeithaml, 2003, bls. 333). 

Til þess að þjálfunin skili árangri er mikilvægt að hún sé vel skipulögð og rétt 

sé staðið að henni. Dessler (2003, bls. 188) segir í bók sinni að þjálfunarferlinu 

megi skipta upp í fimm þrep. Þetta ferli gildir almennt um þjálfun í fyrirtækjum 

en er ekki hugsað sem sérstakt þjálfunarferli fyrir fyrirtæki sem huga að 

innleiðingu starfsmannaeflingar.   

� Fyrsta stigið er þarfagreining en þar er þjálfunarþörfin greind, 

hæfni og geta starfsmanna metin og sett eru fram mælanleg 

þekkingar og frammistöðumarkmið. 

� Á næsta stigi er þjálfunin hönnuð, á þessu þrepi er ákveðið hvernig 

þjálfunin á að fara fram, kennsluefni valið og þess háttar. 
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� Þriðja stigið er staðfestingarstig þar sem farið er yfir þjálfunarferlið 

og það lagað ef einhverjir hnökrar eru á. Þessu stigi er stundum 

sleppt. 

� Fjórða stigið er innleiðingarstig, á þessu stigi er þjálfunarferlið 

innleitt og tekið er til við að þjálfa starfsmennina eftir því. 

� Fimmta stigið er matsstig þar sem stjórnin metur hvar þjálfunin var 

vel heppnuð og hvar hún mistókst. 

 

Mynd 5 – Þjálfunarferlið 
Myndin er byggð á mynd frá Inga Rúnari Eðvarðssyni, 2004. 

 
Skilgreina má þjálfun sem aðferðirnar sem notaðar eru til þess að veita 

starfsmönnum, nýjum og eldri, hæfileika til þess að takast á við störf sín. 

Þjálfun er hornsteinn góðrar stjórnunar og nokkuð sem alltof margir 

stjórnendur reyna að komast hjá (Dessler, 2003, bls.187). 

Það eitt að hafa hæfileikaríka starfsmenn tryggir ekki góðan árangur. Þeir þurfa 

að fá að vita hvað stjórnandinn vill að þeir geri og hvernig þeir eigi að gera 

það. Ef þeir vita það ekki er hætt við því að þeir fari að gera hlutina eftir eigin 

höfði, eða það sem verra er, hugsanlega gera þeir ekki neitt (Dessler, 2003, 

bls.187). 
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3 Kostir og gallar eflingar 

Það ber að hafa í huga að efling getur haft í för með sér ýmsa galla og eru 

margir sem eru hreint ekki hrifnir af eflingu vegna þeirra. Það er mikilvægt 

fyrir fyrirtæki að vega og meta kosti og galla hennar og kynna sér málið frá 

öllum hugsanlegum hliðum (Klagge, 1998). Með því móti skilar eflingin 

bestum árangri og sá kostnaður sem verður til vegna hennar skilar sér margfalt 

til baka til fyrirtækisins. Það er því ekki nóg að grundavalla ákvörðun um 

innleiðingu starfsmannaeflingar á því sem vitað er um kosti hennar. 

Stjórnendur verða að kynna sér málið og taka ákvörðun út frá því hvernig þeir 

telja að eflingin henti fyrirtæki þeirra í heild. 

Helstu kostir varðandi eflingu snerta fyrirtækið sjálft annars vegar og almenna 

starfsmenn hins vegar. Gallarnir virðast aftur á móti á bitna á fyrirtækinu sjálfu, 

stjórnendum þess og starfsmönnum.  

3.1 Kostir fyrir fyrirtækið 

3.1.1 Aukinn hraði 

Starfsmenn sem hafa verið efldir með auknum völdum geta brugðist mun 

hraðar við óskum viðskiptavina en þeir sem engin völd hafa. Starfsmaður með 

völd til þess að taka ákvarðanir getur komið til móts við viðskiptavininn án 

þess að þurfa að tala við yfirmann sinn fyrst. Með þessu móti er hægt að 

komast hjá langri keðju skipana sem seinkar afgreiðslu (Bitner og Zeithaml, 

2003, bls 334).  

3.1.2 Aukin afköst 

Klagge (1998) tekur fyrir nokkur atriði sem hann telur að séu til bóta fyrir 

fyrirtæki sem taka upp starfsmannaeflingu, þar nefnir hann meðal annars aukin 

afköst. Þegar starfsmenn eru efldir og bindast fyrirtækinu vilja þeir allt gera til 

þess að reksturinn gangi vel. Í framleiðslufyrirtækjum kemur þetta oft fram í 

aukinni framleiðni starfsmanna. Í kafla 2.3 sem fjallaði um eflingu og 
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samkeppni var tekið gott dæmi um það hversu mikil afköst efldra starfsmanna 

geta verið. 

3.1.3 Aukin þjónustulund 

Þegar starfsmenn eru ánægðir með starf sitt og sjálfa sig sinna þeir 

viðskiptavinunum betur og koma betur fram við þá (Klagge, 1998). Þetta getur 

verið afar mikilvægt atriði þegar samkeppnin er jafn hörð og raunin er á 

mörgum mörkuðum í dag. Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að halda í þá 

viðskiptavini sem þau hafa og leggja sig fram við að ná til nýrra. Góð þjónusta 

er ódýr leið til þess að gera það. 

3.1.4 Bætt þjónusta 

Þegar eitthvað bregst, til dæmis í afhendingu vöru, er mikilvægt að bæta 

viðskiptavini það upp á sem stystum tíma og með sem minnstri fyrirhöfn. 

Efldir starfsmenn geta bætt fyrir mistökin á staðnum og breytt óánægðum 

viðskiptavini í ánægðan, eða jafnvel tryggan, viðskiptavin (Bitner og Zeithaml, 

2003, bls 334). 

3.1.5 Meiri ánægja starfsmanna 

Þegar starfsmönnum er veitt vald til ákvarðanatöku finna þeir fyrir 

ábyrgðartilfinningu og það skilar sér í aukinni starfsánægju og sjálfstrausti. 

Kannanir sýna fram á að þegar starfsmenn finna fyrir því að starf þeirra skiptir 

máli verða þeir ánægðir. Minni starfsmannavelta og betri mæting starfsmanna 

eru dæmi um afleiðingar aukinnar ánægju (Bitner og Zeithaml, 2003, bls 334). 

3.1.6 Fleiri hugmyndir 

Þegar starfsmenn eru efldir finna þeir fyrir mikilli ábyrgð gagnvart fyrirtækinu 

og verða góð uppspretta nýrra hugmynda varðandi nýjungar í fyrirtækinu, 

lausnir vandamála og betrumbætur á einhverju sem fyrir er (Klagge, 1998). 
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3.1.7 Góð auglýsing 

Bitner og Zeithaml (2003, bls. 334) benda á að efldir starfsmenn skili af sér 

góðu, jafnvel einstöku verki sem viðskiptavinir munu muna eftir og segja 

vinum sínum og kunningjum frá. 

3.2 Kostir fyrir starfsmenn 

3.2.1 Hvatning og ánægja 

Þegar starfsmenn er efldir, til dæmis með auknu valdi, finna þeir fyrir 

hvatningu um að leggja sig fram. Það eykur einnig ánægju þeirra í starfi og þeir 

verða öruggari með sig. Starfsmönnum líður eins og þeir hafi meiri stjórn á 

frama sínum og lífi en áður. Þeim finnst þeir jafnvel standa nær stjórnendunum 

en áður og að þeir geti tekið meiri ábyrgð í starfi (Kappelman og Prybutok, 

1995). Starfsmenn sem tilbúnir eru til þess að taka á sig meiri ábyrgð geta verið 

fyrirtækjum dýrmætir. Þeir haldast frekar í vinnu og eru líklegir til þess að 

leggja sig alla fram. 

3.2.2 Svörun 

Svörun er það þegar fólk fær að vita hvernig það hefur staðið sig, hvort það 

hafi gert eitthvað vel eða illa. Svörun hjálpar fólki að vita hvernig því gengur, 

hvar það þarf að bæta sig og hvað það þarf að læra. Ef fólk fær enga svörun er 

hætt við því að það fari að forðast að taka áhættu, verði hrætt við breytingar og 

að það hjakki sífellt í sama farinu af því að það bætir sig ekkert (Motivating 

with ten commandments, 2001). 

Það er mikilvægt að láta starfsmenn vita reglulega hvernig þeir standa sig í 

starfi. Ef starfsmaður er sífellt að gera sömu vitleysuna aftur og aftur og enginn 

gerir honum grein fyrir því, er ólíklegt að það breytist. Það er skiljanlegt þar 

sem hann veit ekki um mistökin sem hann er að gera. Starfsmaður sem fær 

upplýsingar um það hvenær hann stendur sig vel er líklegur til þess að verða 

ánægður í vinnu sinni og skila betri árangri. Einnig verður starfsmaðurinn 

afkastameiri ef honum er bent á hvað hann gerir rangt.  
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3.2.3 Viðurkenning 

Ef starfsfólki er veitt viðurkenning líður því vel og því finnst það einhvers 

metið. Það má segja að viðurkenning sé tilfinningalega hliðin á svörun. Ef 

líðan starfsfólks er þannig að því finnst það einskis eða lítils metið fer áhugi 

þess á starfinu hratt minnkandi og það leiðir til þess að það leggur sig ekki 

fram í starfinu. Í mestu öfgatilfellum getur þetta ástand jafnvel leitt til þess að 

fólk verði þunglynt, móðgað og biturt og reyni að finna leiðir til þess að 

skemma á einhvern hátt fyrir fyrirtækinu áður en það lætur af störfum 

(Motivating with ten commandments, 2001). 

Það skiptir miklu máli, bæði fyrir starfsmennina og fyrirtækið sjálft, að veita 

fólki viðurkenningu fyrir vel unnin störf. Viðurkenning og hrós getur gert góða 

starfsmenn enn betri og eitt lítið hrós getur skilað sér í auknum afköstum. Þó 

virðist þessi þáttur gleymast ótrúlega oft. Það er mun algengara að það sem illa 

fer veki athygli þeirra sem ráða en það sem vel er gert. 

3.2.4 Aukinn styrkur  

Í grein sinni tekur Klagge (1998) fram að starfsmenn finni fyrir auknum styrk 

ef þeir eru efldir á réttan hátt. Starfsmenn sem hafa völd til þess að taka 

ákvarðanir, eru ánægðir í vinnu sinni og finna fyrir hvatningu búa yfir meiri 

styrk en þeir starfsmenn sem ekki eru eins ánægðir. Eflingin styrkir því 

starfsmennina og gerir þá öruggari með sjálfa sig og það eykur starfsánægjuna 

enn meira. 

3.3 Gallar fyrir fyrirtækið 

3.3.1 Auknar fjárfestingar og þjálfunarkostnaður 

Til þess að finna nýja starfsmenn sem passa inn í eflingarumhverfið getur verið 

nauðsynlegt að taka upp nýtt og dýrt ráðningarkerfi. Þjálfunarkostnaður verður 

einnig mikill þar sem starfsmenn þurfa meiri þjálfun en ella varðandi fyrirtækið 

og vörur þess, og einnig hvernig skal snúa sér í samskiptum við viðskiptavini 

(Bitner og Zeithaml, 2003, bls 334). 
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3.3.2 Aukinn starfsmannakostnaður 

Fyrirtækinu verður hugsanlega ekki unnt að nota jafn marga starfsmenn í 

hlutastörfum eða árstíðarbundnum störfum og áður. Einnig þarf mögulega að 

greiða starfsmönnum meira eftir því sem ábyrgð þeirra eykst (Bitner og 

Zeithaml, 2003, bls 334). 

3.3.3 Hæg, óáreiðanleg þjónusta 

Eins og áður hefur komið fram er einn af kostum starfsmannaeflingar hröð 

þjónusta, sú er þó ekki alltaf raunin. Ef hinir efldu starfsmenn eyða meiri tíma 

með hverjum viðskiptavini, eða sumum þeirra, gæti veiting þjónustunnar tekið 

lengri tíma en annars. Þetta getur verið þreytandi fyrir viðskiptavini sem bíða 

eftir þjónustu (Bitner og Zeithaml, 2003, bls 334). 

3.3.4 Mismunun 

Þegar ákvarðanir varðandi ánægju viðskiptavina eru settar í hendur 

starfsmannanna er hætt við ósamræmi í þeirri þjónustu sem veitt er. Sumir 

viðskiptavinir eru hrifnari af því að starfsmenn vinni eftir fyrirfram ákveðnum 

reglum og allir fái þar af leiðandi sömu þjónustu. Ef þeir verða vitni að því að 

viðskiptavinir fái mismunandi góða þjónustu eða sumir viðskiptavinir fái 

sérstök tilboð sem aðrir fá ekki er hætt við að þeir álíti fyrirtækið ósanngjarnt 

(Bitner og Zeithaml, 2003, bls 334). 

3.3.5 Slæmar ákvarðanir 

Margir eru hræddir um að efldir starfsmenn taki slæmar ákvarðanir sem hafa 

mikinn kostnað í för með sér sem fyrirtækið ræður ekki við að greiða. Þetta 

getur að sjálfsögðu komið fyrir en hægt er að fyrirbyggja það með góðri 

þjálfun og leiðbeiningum. (Bitner og Zeithaml, 2003, bls 334) 
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3.4 Gallar fyrir stjórnendur 

3.4.1 Minnkun valds 

Í grein sinni skrifar Foegen (1999) að algengt atriði sem stjórnendur nefni 

þegar þeir eru spurðir út í galla eflingar sé að þá minnki völd þeirra yfir 

fyrirtækinu og starfsfólkinu. Þegar einhver einn aðili tekur allar ákvarðanir sem 

þarf að taka, verður stjórn hans í fyrirtækinu allsráðandi, allt lýtur vilja hans 

þar sem hann er sá eini sem ræður. Markmið hans eru því augljós og ótvíræð. 

Þegar valdi stjórnandans er dreift meðal starfsmannanna er hætt við að þessi 

markmið verði ekki eins augljós, ákvarðanataka verði sundurlaus og ábyrgð 

einstaklinga verði ekki eins skýr og áður. 

3.4.2 Léleg sjálfsmynd 

Annar þáttur sem stjórnendur vilja meina að sé einn af stærstu göllum eflingar 

snýr að sjálfsmynd þeirra sjálfra. Áður en fyrirtæki tekur upp eflingu er 

stjórnandinn afar mikilvægur og tekur allar ákvarðanir sjálfur eins og áður 

hefur komið fram. Eftir að eflingin tekur við hefur hann ekki sömu völd og 

hann hafði áður. Þá eru aðrir farnir að taka ákvarðanir um hluti sem áður voru í 

verkahring hans. Þetta verður til þess að margir stjórnendur halda að þeir séu 

ekki jafn mikilvægir og áður (Foegen, 1999). Þetta getur orðið til þess að 

sjálfstraust og sjálfsálit stjórnendanna minnki, en það er varasamt af því að 

óöruggur stjórnandi nær illa að hrífa með sér starfsmenn.  

3.5 Gallar fyrir starfsmenn 

3.5.1 Aukið vinnuálag 

Það vill oft gleymast, þegar fyrirtæki tekur upp eflingu og valdinu er dreift til 

starfsmanna, að auknu valdi fylgir aukið vinnuálag. Starfsmaðurinn þarf 

hugsanlega að sitja nefndarfundi sem geta tekið margar klukkustundir af tíma 

hans. Það er mikil vinna að skrifa og halda utan um skýrslur, minnisblöð og 

annað þess háttar, jafnvel með hjálp tölvutækninnar. Það þarf líka að athuga að 

þessi störf þarf hinn efldi starfsmaður að vinna samhliða starfinu sem hann 
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vann áður en til eflingarinnar kom. Það má því gera ráð fyrir að eflingin auki 

vinnuálagið nokkuð (Foegen, 1999). 

3.5.2 Aukin ábyrgð og áhætta 

Foegen (1999) bendir á að með auknu vinnuálagi aukist einnig ábyrgðin. Því 

fleiri verk sem starfsmaðurinn sinnir, því meiri ábyrgð ber hann. Þegar aukin 

ábyrgð er nefnd hverfur ljóminn af eflingunni fyrir mörgum. Einnig nefnir 

hann að fólki sé almennt ekki vel við að taka á sig ábyrgð. Ef eitthvað fer 

úrskeiðis í fyrirtækinu eru það þeir sem báru ábyrgð á verkinu sem fá að súpa 

seyðið af því. Mistök geta haft alvarlegar afleiðingar í för með sér, bæði fyrir 

starfsmenn og fyrirtækið. Það er því ekki nóg með að eflt starfsfólk þurfi að 

taka á sig aukna vinnu og ábyrgð, áhætta í starfinu eykst líka. 

Þegar áhætta innan fyrirtækisins eykst smitar það út frá sér. Það lýsir sér í 

aukinni varkárni, íhaldssemi og hægagangi. Það getur reynst fyrirtækjum sem 

starfa í harðri samkeppni nútímans afar hættulegt (Foegen, 1999). Það er því 

mikilvægt fyrir fyrirtæki sem efla starfsmenn sína að útrýma hræðslu 

starfsmanna svo að þeir þori að taka ákvarðanir. Besta leiðin til þess er að veita 

starfsmönnunum mikla og góða þjálfun.  

Starfsmannaeflingin er langt frá því að vera gallalaus og getur hún komið illa 

við stjórnendur og starfsfólk ef ekki er staðið rétt að henni. Helstu vandamálin 

við eflingu ættu þó ekki að vera þau sem talin hafa verið upp hér að framan. 

Það eru tvö grunnatriði sem skipta miklu máli til þess að starfsmannaeflingin 

skili tilætluðum árangri. Ef þessi tvö skilyrði eru uppfyllt ættu fá vandamál að 

fylgja eflingunni. 

� Stjórnandinn þarf að gera upp við sig hvort hann sé yfir höfuð 

tilbúinn að gefa frá sér völd. 

� Finna þarf rétta starfsfólkið til að efla. Efling hefur alls ekki góð 

áhrif á starfsmanninn ef hann hefur ekki áhuga eða löngun til þess 

að breyta starfi sínu og auka ábyrgð sína og völd. Eins er það afleit 

hugmynd hjá stjórnanda að ætla að útdeila valdi sínu og umbuna 

starfsmönnum ef hann gerir það gegn eigin vilja. 
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Það er mjög mikilvægt að stjórnandinn sé tilbúinn að gefa sig allan í það að 

taka upp eflingu ef hann á annað borð ákveður að gera það. Það þýðir ekki að 

ráðast í það með hangandi hendi og af hálfum hug. Efling er gott verkfæri í 

höndum þeirra sem þekkja til og vita hvað þeir vilja en ef áhugann eða 

þekkinguna vantar er hætt við að illa fari. 
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4 Rannsóknaraðferð 

4.1 Undirbúningur rannsóknar 

Rannsóknir eru að sjálfsögðu jafn mismunandi og þær eru margar en flestar 

byggjast þær upp á sömu grunnþáttunum (Churchill og Iacoucci, 2002, bls. 54). 

Þessir grunnþættir mynda ferli sem gott getur verið að styðjast við þegar unnið 

er að rannsókn. Rannsóknarferlið má sjá hér að neðan, á mynd sex.   

Mynd 6 – Rannsóknarferlið 
Myndin er fengin frá Churchill og Iacoucci, 2002. 

 
Vinna við rannsóknina hófst með því að ákveða hvað ætti að rannsaka og hver 

rannsóknarspurningin ætti að vera. Því næst var ákveðið hvers konar könnun 

ætti að framkvæma. Þar sem rannsóknin snérist um að athuga stöðu eflingar í 

íslenskum fyrirtækjum almennt, var augljóst að ekki nægði að gera rannsókn í 

einu eða tveimur fyrirtækjum. Einnig gerði höfundur sér grein fyrir því að 

líklegra væri að notast væri við eflingu í stærri fyrirtækjum. Sú ákvörðun var 

því tekin að leita svara hjá 200 stærstu fyrirtækjum á landinu samkvæmt lista 

Frjálsrar verslunar um veltumestu fyrirtækin árið 2004. Þar sem fyrirtækin voru 

jafn mörg og raun bar vitni og tíminn naumur var sú ákvörðun tekin að senda 

út spurningalista til starfsmannastjóra þessara fyrirtækja eða þeirra sem höfðu 

umsjón með starfsmannamálum. Könnunin sem gerð var telst því megindleg. 
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Svarhlutfall er sjaldan jafn gott í rannsóknum af þessum toga og til dæmis í 

símakönnunum en það væri of viðamikið verk að ætla sér að hringja í 200 

fyrirtæki og spyrja allra þeirra spurninga sem höfundur vildi fá svör við. Gerði 

höfundur sér vonir um að svör bærust frá um það bil 50 fyrirtækjum sem myndi 

skila sér í 25% svörun. 

Höfundur byrjaði á því að skoða heimasíður allra 200 fyrirtækjanna á listanum 

og leitaði að netföngum starfsmannastjóra þeirra. Það reyndist ekki mjög 

árangursríkt og voru aðeins tæplega 50 fyrirtæki sem gáfu upp slíkar 

upplýsingar á heimasíðum sínum. Þá var brugðið á það ráð að hringja í þau 150 

fyrirtæki sem eftir voru til þess að fá uppgefin þau netföng sem vantaði. Náðist 

í flest fyrirtækjanna 150 á aðeins tveimur dögum. Þegar listarnir voru loks 

sendir út voru þeir aðeins 183 þar sem 13 fyrirtæki voru hætt störfum, höfðu 

sameinast öðrum fyrirtækjum og annað slíkt. Á töflunni hér að neðan má sjá 

nánar hvernig svörunin var. 

 

Tafla 1 – Skipting svörunar 
Fjöldi 

Úrtak 200
Hætt störfum / sameinað öðrum 
fyrirtækjum 6
Náðist ekki í 11
Útsendir listar 183
Svöruðu ekki 115
Svöruðu 68
Svarhlutfall 37,2%

4.2 Spurningalistakannanir 

Þegar gera á könnun er hægt að fara margar mismunandi leiðir og fer allt eftir 

aðstæðum hvaða aðferð hentar best. Ákveðið var að senda út spurningalista 

vegna könnunarinnar og var sú ákvörðun aðallega byggð á þeirri staðreynd hve 

úrtakið var stórt og að söfnun og úrvinnsla gagna er yfirleitt fljótlegust með 

þeim hætti. Það hefði verið dýrt og tímafrekt að ætla sér að hringja í eða 

heimsækja öll þessi fyrirtæki, enda eru þau nokkuð dreifð um landið. 
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Stór kostur við spurningalistakannanir er að þá fá allir þátttakendur í 

rannsókninni nákvæmlega sömu spurningar í hendur. Það þarf því ekki að 

reyna að túlka svör þátttakandanna og reyna að koma þeim í ákveðna flokka. 

Svarmöguleikar eru takmarkaðir við það sem höfundur ákveður og það gerir 

alla gagnaúrvinnslu fljótlegri og öruggari. Þessi tegund kannanna á best við 

þegar verið er að rannsaka hluti sem eru vel þekktir og skýrir, eins og aldur, 

kyn og þess háttar. Einnig er gott að notast við þessa aðferð þegar verið er að 

athuga skoðanir fólks á ákveðnum hlutum. Þá er hægt að bjóða upp á valkosti 

sem ná frá ,,mjög lítið” og upp í ,,mjög mikið” eða ,,mjög ósammála” og upp í 

,,mjög sammála” (Churchill og Iacoucci, 2002, bls. 269-270). Höfundur taldi 

því að rannsókn af þessu tagi hentaði vel við það sem rannsaka átti í þessu 

verkefni. Spurningarnar sem notaðar voru í rannsókninni voru flestar þannig að 

þær spurðu um staðreyndir eða skoðanir þess sem spurningunum svaraði. 

Spurningalistakannanir hafa þó sínar veiku hliðar. Það er til dæmis hætt við því 

að ekki sé boðið upp á svarmöguleika sem þátttakandinn getur sætt sig við. 

Þetta á einkum við ef ekki er boðið upp á hlutlausan svarmöguleika (veit ekki, 

hef enga skoðun). Einnig er hætt við því að spurningar verði leiðandi, það er 

hætt við því að svarmöguleikarnir þröngvi þátttakandann til þess að svara á 

ákveðinn hátt. Sá sem býr til spurningalistann verður að vera vakandi fyrir 

þessu og bjóða upp á svarmöguleika sem ná yfir öll möguleg svör. Það getur 

einnig hjálpað að bjóða upp á ,,annað” möguleika þar sem þátttakendur geta 

skrifað svör sín ef ekkert af því sem boðið er upp á hentar þeim (Churchill og 

Iacoucci, 2002, bls. 270). Leitast var við af fremsta megni að forðast leiðandi 

spurningar í spurningalistanum og einnig var reynt að bjóða upp á sem 

fjölbreyttasta svarmöguleika. Boðið var upp á að velja ,,annað” við einstaka 

spurningar þar sem þótti líklegt að einhverjir vildu svara á annan hátt en boðið 

var upp á. 
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4.3 Svörun 

Þegar vika var liðin frá því að spurningalistarnir höfðu verið sendir út kom í 

ljós að þátttaka í könnuninni var frekar dræm. Aðeins höfðu rúmlega 30 

fyrirtæki svarað spurningunum og sent til baka. Höfundur ákvað að láta nokkra 

daga til viðbótar líða áður en gripið yrði til einhverskonar aðgerða. Nokkrum 

dögum seinna sendi höfundur út ítrekun til þeirra aðila sem ekki höfðu svarað 

og gerði þeim grein fyrir stöðu mála. Eftir að ítrekunin hafði verið send tóku 

stjórnendur í fyrirtækjunum við sér og í lokin voru komin svör frá 68 

fyrirtækjum. Svörunin var því ágæt en 37% fyrirtækja sem fengu sendan 

spurningalista svöruðu honum. Þessi svörun dugir ekki til þess að hægt sé að 

líta á niðurstöðurnar sem staðreyndir sem má yfirfæra á íslenskt atvinnulíf en 

ætti þó að gefa nokkuð góða mynd af raunveruleikanum.  

Unnið var úr þeim gögnum sem bárust í tölfræðiforritinu SPSS og Microsoft 

Excel. 
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5 Greining 

5.1 Fyrirtækin í rannsókninni 

Í töflunni hér að neðan má sjá helstu upplýsingar um fyrirtækin sem tóku þátt í 

rannsókninni. Taflan sýnir hvernig fjöldi fyrirtækjanna skiptist miðað við 

ýmsar ólíkar breytur. Hægt er að sjá hvernig fyrirtækin skiptast á milli 

landshluta, eftir fjölda starfsmanna, ársveltu fyrirtækjanna og því á hvaða 

vettvangi þau starfa. Það sem kom höfundi helst á óvart þegar þessar tölur eru 

skoðaðar er hversu léleg þáttakan var meðal stærstu fyrirtækja úrtaksins. Þetta 

sést best á því að helmingur fyrirtækjanna sem svöruðu spurningalistanum voru 

með veltu undir 3.000 milljónum króna, sem er ekki mikið á mælikvarða 

þessara stærstu fyrirtækja landsins.  

 

Tafla 2 – Helstu niðurstöður bakgrunnsbreyta 
Fjöldi % Fjöldi %

Staðsetning Ársvelta 
Reykjanes 9 9,8% <1.000 milljónir 12 17,6%
Höfuðborgarsvæði 48 52,2% 1.000 til 2.999 milljónir 22 32,4%
Vesturland 8 8,7% 3.000 til 4.999 milljónir 7 10,3%
Vestfirðir 4 4,3% 5.000 til 6.999 milljónir 7 10,3%
Norðurland 12 13,0% 7.000 til 9.999 milljónir 1 1,5%
Austurland 5 5,4% 10.000 til 29.999 millj. 4 5,9%
Suðurland 6 6,5% > 30.000 3 4,4%
Alls 92 100,0% Svöruðu ekki 12 17,6%
Fjöldi starfsmanna Alls 68 100,0%
< 50 11 16,2% Starfsvettvangur 
50 til 99 18 26,5% Landbúnaður 1 1,4%
100 til 149 13 19,1% Fiskvinnsla/fiskveiðar 7 9,9%
150 til 199 4 5,9% Byggingariðnaður 5 7,0%
200 til 249 3 4,4% Annar iðnaður 10 14,1%
250 til 299 1 1,5% Opinber þjónusta 2 2,8%
300 til 349 3 4,4% Verslun og þjónusta 22 31,0%
350 til 399 2 2,9% Veitur og samgöngur 5 7,0%
400 til 449 3 4,4% Fjármálaþjónusta 8 11,3%
450 til 500 2 2,9% Annað 11 15,5%
> 500 6 8,8% Alls 71 100,0%
Svöruðu ekki 2 2,9%
Alls 68 100,0%
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Þó svo að svör hafi borist frá 68 fyrirtækjum fengust ekki svo mörg svör við 

öllum spurningum rannsóknarinnar. Spurningalistinn var byggður þannig upp 

að þau fyrirtæki sem ekki höfðu innleitt starfsmannaeflingu svöruðu aðeins 

fyrstu átta spurningunum. Það er því ekki mjög stór hópur fyrirtækja sem 

myndar helstu niðurstöður þessarar rannsóknar. Þetta er nokkuð sem hafa ber í 

huga þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar, þær eru ef til vill ekki alveg 

marktækar en gefa þó góða mynd af því sem gerist í raunveruleikanum.   

5.2 Notkun starfsmannaeflingar 

Þegar upplýsingar sem borist höfðu voru skoðaðar kom í ljós að tæplega 

helmingur þeirra 68 fyrirtækja sem tóku þátt (48,5%) höfðu innleitt 

starfsmannaeflingu í rekstur sinn. Þessar niðurstöður gefa til kynna að íslenskir 

stjórnendur hafa að nokkru leyti kynnt sér starfsmannaeflingu og hagnýtt sér 

hana.  

Er starfsmannaeflingu beitt í fyrirtækinu?

49%

51%

Já Nei

Mynd 7 – Er starfsmannaeflingu beitt í fyrirtækinu? 
 

Í rannsókninni voru þau fyrirtæki sem ekki höfðu innleitt starfsmannaeflingu 

spurð hvers vegna svo væri og var boðið upp á ýmsa svarmöguleika. Rúmlega 

56% fyrirtækjanna merktu við ,,annað, hvað?” möguleikann og mörg þeirra 

tóku þar fram að starfsmannaefling væri notuð í einhverri mynd í fyrirtækinu 

en hefði þó aldrei verið formlega innleidd. Í þessum fyrirtækjum var 

starfsmönnum hrósað fyrir vel unnin störf, lögð áhersla á góðan starfsanda og 

valdi jafnvel dreift til starfsmanna. Þetta var þó oft gert án þess að formleg 
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innleiðing starfsmannaeflingar hefði nokkurn tíma farið fram og margir 

stjórnendur sögðu þetta vera ómeðvitaðan hlut af starfi sínu sem stjórnendur.  

Ef tekið væri tillit til þessara fyrirtækja væri hlutfall þeirra sem svöruðu játandi 

mun hærra en taflan hér að ofan gefur til kynna. Einnig svöruðu rúm 28% því 

til að verið væri að vinna að innleiðingu starfsmannaeflingar í fyrirtækinu. 

Einstaka fyrirtæki sagði að stefnt væri að innleiðingu hennar á næstu árum. Út 

frá þessum niðurstöðum má draga þá ályktun að íslenskir stjórnendur séu mjög 

meðvitaðir um það hversu mikilvæg efling getur reynst í fyrirtækjarekstri og að 

fyrirtækjum sem styðjast við starfsmannaeflingu muni fjölga nokkuð á 

komandi árum. 

Þegar stjórnendur þeirra fyrirtækja sem innleitt höfðu starfsmannaeflingu voru 

spurðir hversu langt væri liðið frá innleiðingunni kom í ljós að hjá 55% þeirra 

voru höfðu staðið að innleiðingunni á síðustu fimm árum, 24% fyrir sex til tíu 

árum, 12% fyrir ellefu til fimmtán árum og 9% fyrir meira en fimmtán árum 

síðan. Það er því greinilegt að mikill kippur hefur komið í áhuga og vitund 

stjórnenda varðandi starfsmannaeflingu á síðustu fimm árum.  

En hverjir skyldu njóta góðs af starfsmannaeflingunni? Í rannsókninni var spurt 

um hvaða hópar innan fyrirtækjanna væru efldir. Samkvæmt niðurstöðum 

hennar er það algengast að stjórnendur og almennir starfsmenn séu efldir. Þá er 

algengara að allir í þessum hópum séu efldir en ekki einungis einhverjir 

útvaldir. Sjaldgæfara er að starfsmannaeflingu sé beitt á sérfræðinga sem starfa 

í fyrirtækjum.  
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Hvaða hópar innan fyrirtækisins eru efldir?
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Mynd 8 – Hvaða hópar innan fyrirtækisins eru efldir? 
 

5.3 Helstu kostir og gallar starfsmannaeflingar 

Í kafla þrjú voru tekin fyrir helstu atriði sem nefnd hafa verið í fræðibókum 

sem kostir og gallar eflingar. Þegar stjórnendur fyrirtækja á Íslandi svöruðu 

rannsókninni kom í ljós að aukin starfsánægja, aukið sjálfsöryggi starfsmanna 

og hæfari starfsmenn voru þeir kostir sem mest voru metnir. Efsta stig 

starfsmannaeflingarinnar, valddreifing, virðist ekki eiga upp á pallborðið hjá 

íslenskum stjórnendum en aðeins 5% þeirra nefndu aukin völd starfsmanna 

sem einn helsta kost eflingarinnar.  

Helstu kostir starfsmannaeflingar
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Mynd 9 – Helstu kostir starfsmannaeflingar 
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Það kom höfundi nokkuð á óvart hversu margir merktu við ,,annað” þegar kom 

að því að velja helstu galla starfsmannaeflingar. Þegar betur var að gáð kom í 

ljós að mikill meirihluti þessara aðila höfðu skrifað við svör sín að 

starfsmannaeflingin hefði enga galla í för með sér ef rétt væri staðið að 

málunum. Aukið álag á eflda starfsmenn var sá valkostur sem næst oftast var 

merkt við og því næst komu auknar fjárfestingar og þjálfunarkostnaður. 

Stjórnendur fyrirtækjanna virðast því flestir vera afar ánægðir með reynslu sína 

af starfsmannaeflingunni og margir þeirra sjá enga galla við notkun hennar. 

5.4 Staðsetning fyrirtækja 

Fyrirtækin sem svöruðu spurningalistunum voru víðsvegar að af landinu þó að 

langflest þeirra væru staðsett á höfuðborgarsvæðinu. Þegar dreifing þeirra 

fyrirtækja sem hafa innleitt starfsmannaeflingu er skoðuð kemur í ljós að yfir 

50% þeirra fyrirtækja sem beita starfsmannaeflingu starfa á 

höfuðborgarsvæðinu. Á vestfjörðum og austurlandi eru fæst fyrirtæki sem nota 

starfsmannaeflingu eða undir 5%. Þessar niðurstöður koma ef til vill ekki mjög 

á óvart þar sem langflest fyrirtæki á Íslandi starfa á höfuðborgarsvæðinu. 

Ef gögnin eru aftur á móti skoðuð hlutfallslega verða niðurstöðurnar aðrar. Þá 

kemur í ljós að fyrirtæki á Reykjanesi og á Vesturlandi eru duglegust við að 

innleiða starfsmannaeflingu. Tæp 80% fyrirtækja á Reykjanesi sem lentu í 

úrtaki rannsóknarinnar hafa innleitt starfsmannaeflingu og rúmlega 60% 

fyrirtækja á Vesturlandi. Næst á eftir koma fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu og 

Suðurlandi með 50%, fyrirtæki á Vestfjörðum eru enn neðst á listanum en 

aðeins fjórðungur fyrirtækja þar notast við starfsmannaeflingu.  



Lokaverkefni 2106 

40 Einar Kristinsson 

Hlutfallsleg notkun eflingar eftir staðsetningu
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Mynd 10 – Hlutfallsleg notkun eflingar eftir staðsetningu 
 

Það skal tekið fram að þegar fyrirtækin voru spurð um hvar á landinu þau voru 

stödd, merktu sum þeirra við fleiri en eitt landsvæði þar sem þau stunda 

einhverskonar rekstur í fleiri en einum landshluta. Nokkur fyrirtæki koma því 

oftar en einu sinni fyrir í talningunni á töflunni hér að ofan. Þegar 

niðurstöðurnar eru skoðaðar verður að taka tillit til þess hversu fá fyrirtæki 

svöruðu könnuninni, til dæmis voru fyrirtækin á Reykjanesi aðeins níu talsins á 

móti 48 fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu. Það ber því að taka þessum 

niðurstöðum með nokkrum fyrirvara, en höfundur telur þó að þær gefi nokkuð 

góða mynda af stöðu mála.  

5.5 Starfsemi í efldum fyrirtækjum 

Þegar starfsemi þeirra fyrirtækja sem innleitt hafa eflingu er skoðuð kemur í 

ljós að beiting eflingar er afar mismunandi eftir starfsvettvangi. Langflest (um 

33%) þeirra fyrirtækja sem innleitt hafa starfsmannaeflingu í starfsemi sína 

starfa á sviði verslunar og þjónustu. Þar á eftir kemur fjármálaþjónusta og 

annar iðnaður með um það bil 15%. Í úrtaki rannsóknarinnar var ekkert 

fyrirtæki í landbúnaði sem innleitt hafði starfsmannaeflingu. 
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Starfsemi efldra fyrirtækja
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Mynd 11 – starfsemi efldra fyrirtækja 
 

Þegar gögnin eru skoðuð hlutfallslega kemur í ljós að fyrirtæki sem starfa í 

verslun og þjónustu eru enn í hópi þeirra fyrirtækja sem helst innleiða 

starfsmannaeflingu. Fyrirtæki í fjármálaþjónustu eru þó þau fyrirtæki sem 

duglegust virðast vera að nýta sér hana en ríflega 60% þeirra hafa innleitt hana. 

Helmingur fyrirtækja í verslun og þjónustu, opinberi þjónustu og öðrum iðnaði 

hafa einnig gert það. Hér verður að slá sama varnagla og í kaflanum hér á 

undan, fá fyrirtæki svöruðu rannsókninni og þarf að taka tillit til þess. 

Hlutfallsleg notkun eflingar eftir starfsemi
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Mynd 12 – Hlutfallsleg notkun eflingar eftir starfsemi 
 

Í inngangi var sett fram tilgáta um að starfsmannaefling væri algengari í 

þjónustu og ráðgjafafyrirtækjum en fyrirtækjum sem störfuðu í iðnaði. Þessi 

tilgáta stenst því að mestu leyti en þó kemur höfundi nokkuð á óvart hversu 

mörg fyrirtæki sem starfa í iðnaði hafa innleitt starfsmannaeflingu. 
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5.6 Háskólamenntun í efldum fyrirtækjum 

Það virðist vera mikil fylgni milli menntunar starfsmanna og þess hvort 

starfsmannaefling sé notuð. Öll fyrirtæki úrtaksins, þar sem 70% - 89% 

starfsmanna voru háskólamenntaðir, höfðu innleitt starfsmannaeflingu. 

Helmingur fyrirtækja þar sem 90% - 100% starfsmanna voru háskólagengnir 

höfðu einnig gert það. Í fyrirtækjum þar sem háskólamenntaðir starfsmenn 

voru undir 10% starfsmannaflotans er ekki eins mikil áhersla lögð á að efla 

starfsmennina en um það bil 35% þeirra höfðu þó innleitt starfsmannaeflingu. 

Það virðist vera nokkuð sveiflukennt hvort fyrirtæki, þar sem undir 50% 

starfsmanna eru háskólagengin, nýti sér starfsmannaeflingu. Þar virðist ekki 

vera mikið samband á milli þessara tveggja þátta.  

Í upphafi var sett fram tilgáta um að jákvætt samband væri á milli mikillar 

háskólamenntunar starfsmanna og notkunar starfsmannaeflingar. Þessi tilgáta 

virðist því vera rétt. Ekki er hægt að segja að bein fylgni sé á milli menntunar 

starfsmanna og notkunar starfsmannaeflingar en þó virðist vera tilhneiging í þá 

átt að nota eflingu frekar í fyrirtækjum þar sem menntunarstig er hátt.  

Hlutfallsleg notkun eflingar eftir menntun starfsmanna
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Mynd 13 – Menntun í efldum fyrirtækjum 
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5.7 Form eflingar 

Stjórnendur geta farið margar leiðir við að efla starfsmenn sína og lék höfundi 

forvitni á að vita hvernig íslenskir stjórnendur snéru sér í þeim málum. Það 

kom höfundi nokkuð á óvart hversu duglegir íslendingar eru að beita 

,,persónulegri” aðferðum við eflingu starfsmanna sinna. Fyrirfram hafði 

höfundur gert sér í hugarlund að frídagar, peningagreiðslur og valddreifing 

væru aðferðir sem stjórnendur hér á landi aðhylltust frekar. Þetta er þó allt 

annað en niðurstöður rannsóknarinnar sína. Samkvæmt þeim eru aðferðir eins 

og hrós, samskipti og viðurkenningar algengustu aðferðirnar sem notaðar eru 

hér á landi til að efla starfsmenn. Rúm 19% stjórnenda sögðust nota hrós til 

þess að efla starfsmenn sína og rúm 18% sögðust nota samskipti til þess. Allar 

aðferðir virðast vera notaðar að nokkru magni og eru þær allar með yfir 10% 

fylgi nema frídagarnir sem virðast vera langminnst notaðir en aðeins rúm 6% 

stjórnenda segjast beita frídögum við eflingu starfsmanna sinna. 

Í hvaða formi er starfsmannaeflingu beitt?
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Mynd 14 – Aðferðir við starfsmannaeflingu 
 

Það skal tekið fram að í þessari spurningu gátu svarendur merkt við fleiri 

svarmöguleika en einn, heildarfjöldi svara er því meiri en fyrirtækja. 
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5.8 Upplýsingaflæði í efldum fyrirtækjum 

Upplýsingaflæði er mjög mikilvægur þáttur í fyrirtækjum sem innleiða eflingu. 

Mikið af þeim þáttum sem skipta máli fyrir starfsmannaeflingu byggjast upp á 

því að upplýsingaflæðið sé með besta móti. Ef starfsmanni eru veitt völd þarf 

að vera alveg á hreinu hvernig hann á að beita þeim, hrós og viðurkenningar er 

einnig erfitt að veita nema flæði upplýsinga sé gott. 

Í rannsókninni voru stjórnendur spurðir hvort einhverjar breytingar hefðu orðið 

á upplýsingaflæði innan fyrirtækisins samhliða innleiðingu 

starfsmannaeflingarinnar. Rúmlega helmingur fyrirtækjanna sagði að áhrifin 

hefðu verið mjög mikil eða mikil, rúm 30% sögðu að áhrifin hefðu verið 

nokkur, aðrir sögðu að áhrifin væru lítil eða svöruðu ekki.  

Það er augljóst að stjórnendur á Íslandi gera sér grein fyrir hversu mikilvægur 

þáttur starfsmannaeflingar upplýsingaflæði er og hafa markvisst breytt því 

hvernig upplýsingar berast á milli manna meðfram því að innleiða 

starfsmannaeflingu. Athugun leiddi í ljós að ekkert samband virðist vera á milli 

bætts upplýsingaflæðis og þjálfunar starfsmanna. 

Hvaða áhrif hefur innleiðing starfsmannaeflingarinnar 
haft á upplýsingaflæði?
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Mynd 15 – Áhrif starfsmannaeflingar á upplýsingaflæði 
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5.9 Þjálfun efldra starfsmanna 

Eins og fram kom hér að framan er afar mikilvægt að veita efldu starfsfólki 

rétta þjálfun til þess að eflingin skili sem bestum árangri. Bitner og Zeithaml 

(2003, bls. 333) ganga jafnvel svo langt að segja að án hennar verði árangur af 

eflingunni líklega lítill eða enginn. Það kom því á óvart að sjá hversu lítill hluti 

þeirra fyrirtækja sem innleitt hafa eflingu, hafa sett af stað markviss 

þjálfunarferli vegna hennar. Þegar svona er staðið að eflingunni er hætt við að 

illa fari og starfsmenn taki rangar ákvarðanir sem geta kostað fyrirtækin miklar 

fjárhæðir. Það er því mikil áhætta fólgin í því að efla starfsmenn án þess að 

undirbúa þá á nokkurn hátt, einkum og sér í lagi ef valddreifing er notuð.  

Hefur verið sett af stað ákveðið þjálfunarferli vegna 
starfsmannaeflingarinnar?

33%

67%

Já Nei

Mynd 16 – Þjálfunarferli í efldum fyrirtækjum 
 

Hlutfallslega kom höfuðborgarsvæðið verst út úr þessum hluta könnunarinnar 

en þjálfunarferli hafði verið sett af stað í tæpum 19% fyrirtækja þar, fyrirtæki á 

suðurlandi komu best út en þar var þjálfun notuð í öllum fyrirtækjunum. Í 

öðrum landshlutum var alls staðar undir 50% fyrirtækja sem hafði innleitt 

þjálfunarferli samhliða starfsmannaeflingunni. Hafa ber í huga að ójöfn 

skipting milli landshluta getur haft nokkur áhrif á niðurstöðurnar, hér líkt og 

víða annars staðar. 

Lítil þjálfun tengd starfsmannaeflingunni virðist þó ekki hafa mikil áhrif á 

hversu vel hún reynist. Þegar fyrirtækin voru spurð að því hversu vel 

starfsmannaeflingin hefði reynst kom í ljós að nánast öll fyrirtækin (um það bil 

91%) töldu að hún hefði reynst vel eða mjög vel. Þetta er mjög í mótstöðu við 
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það sem fræðin segja um þennan þátt en samkvæmt þeim er þjálfun mjög 

mikilvæg þegar starfsmenn eru undirbúnir undir eflingu. 

Hvernig hefur starfsmannaeflingin reynst?
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Mynd 17 – Hvernig hefur starfsmannaeflingin reynst? 
 

Það er því ljóst að þrátt fyrir að þorri stjórnenda fyrirtækja sem innleitt hafa 

eflingu þjálfi starfsmenn sína ekki séu þeir mjög ánægðir með árangurinn af 

henni. Tæp 73% stjórnenda þeirra fyrirtækja sem innleitt hafa eflingu telja að 

það hafi haft jákvæð áhrif á samkeppnishæfi fyrirtækisins, einnig telja tæp 88% 

þeirra að starfsmannaeflingin hafi skilað sér í auknum þjónustugæðum til 

viðskiptavina þeirra. 

5.10 Áhrif starfsmannaeflingar á afköst 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar virðist innleiðing starfsmannaeflingar 

hafa nokkuð jákvæð áhrif á afköst fyrirtækja. Rúmlega 42% stjórnendanna 

sögðu að áhrifin af innleiðingunni væru nokkur, rúm 39% sögðu að áhrifin 

væru mjög mikil eða mikil. Stjórnendur virðast því vera nokkuð sammála um 

að efling hvetji starfsmenn til þess að leggja sig meira fram og skili sér því í 

auknum afköstum. 
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Hversu mikil jákvæð áhrif hefur innleiðing eflingarinnar 
haft á afköst fyrirtækisins?
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Mynd 18 – Áhrif starfsmannaeflingar á afköst 
 

Einnig var lögð fram spurning sem varðaði jákvæð áhrif eflingar á afkomu 

fyrirtækja. Einhverra hluta vegna svaraði stór hluti (rúm 33%) stjórnendanna 

ekki þeirri spurningu og ákvað höfundur því að birta ekki frekari niðurstöður úr 

því, þar sem þær yrðu varla marktækar. 

5.11 Áhrif á frumkvæði starfsmanna og þjónustugæði 

Í þeirri miklu samkeppni sem ríkir í dag er mikilvægara en nokkurn tíma áður 

að vera vakandi fyrir nýjum tækifærum. Starfsmannaefling getur leitt til þess 

að starfsmenn verði duglegri við að koma fram með nýjar hugmyndir og sýni 

meira frumkvæði en áður. Eins og kom fram hjá Kaufman (2004) þá koma oft 

bestu hugmyndirnar einmitt frá starfsmönnunum sjálfum, þeim sem þekkja vel 

til framleiðslu eða grunnvinnslu fyrirtækisins. Það er því mikilvægt að virkja 

starfsmennina til þess að skýra frá hugmyndum sínum. Starfsmenn í íslenskum 

fyrirtækjum virðast kunna að meta þennan þátt starfsmannaeflingarinnar ef litið 

er til niðurstaðna rannsóknarinnar. Eins og sjá má á myndinni hér að neðan 

hefur innleiðing starfsmannaeflingar í íslenskum fyrirtækjum haft mjög mikil 

áhrif á frumkvæði starfsmanna við hugmyndir að nýjungum eða lausnum 

vandamála. Það verður að teljast mjög góður árangur að tæp 80% stjórnenda í 

fyrirtækjum sem innleitt hafa eflingu telja sig sjá aukningu í frumkvæði og 

nýjungasköpun starfsmanna sinna.   
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Hefur innleiðing leitt til frekara frumkvæðis starfsmanna 
vaðandi hugmyndir að nýjungum eða lausnir vandamála?
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Mynd 19 – Frumkvæði efldra starfsmanna 
 

Flestir stjórnendur sáu einnig aukningu í þjónustugæðum fyrirtækjanna eftir 

innleiðingu starfsmannaeflingarinnar. Í þjónustugæðum felst meðal annars bætt 

framkoma starfsmanna og jákvæðara viðhorf þeirra til viðskiptavina. Tæp 88% 

aðspurðra sögðu að innleiðingin hefði haft jákvæð áhrif á þjónustugæðin, rúm 

6% sögðu að svo væri ekki og 6% sögðust ekki vita það.  

Áhrif starfsmannaeflingar á þjónustugæði

88%

6%
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Mynd 20 – Áhrif starfsmannaeflingar á þjónustugæði  

5.12 Valddreifing í íslenskum fyrirtækjum 

Eins og Buelens, Kinicki og Kreitner benda á er ferli valddreifingar stigskipt 

og hún eykst eftir því sem fyrirtækið nær hærra stigi í eflingunni. Þessi stig eru 

algjört vald yfirmanns, deiling áhrifa, deiling valds og dreifing valds. Í 

rannsókninni var spurt hvert af þessum stigum ætti best við fyrirtækin og í ljós 
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kom að í íslenskum fyrirtækjum virðist álit starfsmanna oftast vera tekið til 

greina. Rúm 42% fyrirtækja eru á öðru stigi valddreifingarskalans, rúm 27% á 

þriðja stigi og rúmlega 21% á fjórða stigi. Þessar niðurstöður eru mjög í takt 

við þær niðurstöður sem fengust við spurningunni um helstu kosti 

starfsmannaeflingar, þar nefndu aðeins 5% aðspurðra valddreifingu sem einn 

helsta kost.  

Stig valddreifingar í íslenskum fyrirtækjum
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Mynd 21 – Stig valddreifingar í íslenskum fyrirtækjum 

5.13 Starfsmannavelta í efldum fyrirtækjum 

Það er vitað að ánægðir starfsmenn haldast betur í vinnu en þeir sem ekki eru 

ánægðir. Það er því auðvelt að sjá tenginguna á milli starfsmannaeflingar og 

lítillar starfsmannaveltu. Starfsmenn íslenskra fyrirtækja kunna greinilega vel 

að meta starfsmannaeflingu en tæp 64% fyrirtækja sem innleitt hafa 

starfsmannaeflingu telja starfsmannaveltu minnkað eftir innleiðinguna. Rúm 

30% aðspurðra sögðu að starfsmannaeflingin hefði engin áhrif haft á veltuna 

og um það bil 6% svöruðu ekki. 
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Áhrif starfsmannaeflingar á starfsmannaveltu
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Mynd 22  – Áhrif starfsmannaeflingar á starfsmannaveltu 
 

Þessar niðurstöður renna stoðum undir það sem áður hefur verið sagt um 

starfsmannaeflingu í fyrirtækjum. Atriði tengd stjórnun, áhugavert starf og 

þátttaka í stórum ákvörðunum draga mikið úr starfsmannaveltu, jafnvel meira 

en umbunir í formi peninga (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004, bls. 135). 
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6 Tillögur til úrbóta 

Það virðist vera margt gott að gerast í starfsmannamálum hjá íslenskum 

fyrirtækjum og virðast stjórnendur vera nokkuð vel vakandi fyrir mikilvægi 

þess að koma vel fram við starfsmenn sína. En það er ekki þar með sagt að ekki 

sé hægt að gera betur. 

Miðað við niðurstöður rannsóknarinnar virðast það vera þjálfunarmálin sem 

brýnast er að laga. Eins og áður hefur komið fram er þjálfun starfsmanna 

mikilvægur hluti starfsmannaeflingar. Án réttrar þjálfunar er hætt við að 

kostnaður vegna mistaka verði hærri en það sem græðist af hagnýtingu hennar. 

Þrátt fyrir að stjórnendur fyrirtækjanna hafi almennt verið ánægðir með 

árangurinn sem náðst hefur getur hann vel orðið betri. Ef rétt væri staðið að 

þjálfun er ekki ólíklegt að árangur væri meiri og einnig útbreiðsla eflingarinnar. 

Sem dæmi má nefna að stór hluti stjórnenda segir að jákvæð áhrif 

starfsmannaeflingarinnar á afköst fyrirtækisins séu nokkur. Mun færri segja að 

árangurinn sé mjög mikill eða mikill, þetta er hugsanlega afleiðing ónógrar 

þjálfunar. Ef staðið væri að þjálfun eins og vera ber má gera ráð fyrir því að 

afköstin myndu aukast mun meira en þau hafa þegar gert. 

Valddreifing mætti tvímælalaust vera almennari á meðal fyrirtækja sem innleitt 

hafa starfsmannaeflingu. Valddreifingin getur haft mikil áhrif á starfsemi 

fyrirtækja, þegar stjórnandinn einn sér um ákvarðanatöku er hætt við að hann 

líti fram hjá möguleikum sem starfsmennirnir einir sjá vegna nálægðar sinnar 

við framleiðslu og verkferla fyrirtækisins. Mikilvægt er að stjórnendur átti sig á 

þeim tækifærum sem felast í því að veita starfsmönnum sínum vald til þess að 

taka ákvarðanir. Einnig þarf þeim að vera ljóst að þrátt fyrir að völdin dreifist 

um fyrirtækið séu þeir enn stjórnendur og ekki valdaminni en áður, völd 

stjórnendanna breytast við dreifinguna en minnka ekki. 

Þegar kemur að því að innleiða starfsmannaeflingu virðist vera nokkuð litið til 

þess hve mikla menntun starfsmennirnir hafa. Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar er starfsmannaefling mest notuð í fyrirtækjum þar sem 

háskólamenntaðir starfsmenn eru í meirihluta. Það er ekki nauðsynlegt að 

starfsmenn hafi háskólagráðu til þess að vel sé komið fram við þá í starfi. Það 
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er spurning hvers vegna þróunin sé á þennan hátt. Að sjálfsögðu á að efla 

starfsmenn sem vinna í framleiðslufyrirtækjum alveg eins og starfsmenn í 

ráðgjafafyrirtækjum eða bönkum. Þetta er eitthvað sem þarf að laga vegna þess 

að ólærðir starfsmenn geta verið fyrirtækjum alveg jafn verðmætir og 

starfsmenn hlaðnir gráðum. Mikilvægt er að gera stjórnendum fyrirtækja grein 

fyrir þessu svo að allir starfsmenn sitji við sama borð þegar kemur að því að 

verðlauna fyrir vel unnin störf. 

Eins má nefna að fleiri fyrirtæki mættu hagnýta starfsmannaeflingu, því það er 

góður kostur fyrir atvinnulífið. Þegar hlutfallsleg skipting fyrirtækja sem 

innleitt hafa starfsmannaeflingu var skoðuð með tilliti til staðsetningar á 

landinu kom í ljós að fyrirtæki á vesturlandi standa þar verst að vígi en aðeins 

fjórðungur fyrirtækja þar hefur innleitt starfsmannaeflingu, á norður- og 

suðurlandi var tíðni starfsmannaeflingar ekki heldur mjög há. Þetta er nokkuð 

sem vert væri að rannsaka frekar og bæta úr. Það er mikilvægt að fyrirtæki úti á 

landsbyggðinni nýti sér allar þær aðferðir sem bjóðast til að halda í við 

keppinauta á höfuðborgarsvæðinu.  

Þegar starfsmenn eru efldir verða þeir betri starfsmenn og það er mikilvægt 

fyrir atvinnulífið að hér séu sem flestir góðir starfsmenn. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna fram á að margir kostir fylgi innleiðingu 

starfsmannaeflingar og því megi telja það æskilegt að fyrirtæki innleiði hana. 

Það mætti því gera tilraun til þess að kynna starfsmannaeflingu betur fyrir 

stjórnendum hér á landi. Þetta er eitthvað sem til dæmis stéttarfélög gætu barist 

fyrir, það tapar enginn á eflingu ef rétt er farið með hana. Stjórnendur geta 

dreift ábyrgð sinni til annara starfsmanna og þannig létt þær birgðir sem 

stjórnendur þurfa oft einir að bera, einnig geta afköst og velta fyrirtækjanna 

aukist við innleiðinguna. Starfsmennirnir verða aftur á móti ánægðari í vinnu, 

þeim finnst þeir betur metnir og skuldbindast fyrirtækinu vegna þess hve 

ánægðir þeir eru. Þetta er aðstaða sem er mjög eftirsóknarverð fyrir stjórnendur 

og starfsmenn þeirra.  
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7 Umræða 

Eins og áður hefur komið fram voru niðurstöður rannsóknarinnar varðandi 

þjálfunarmál í fyrirtækjum sem notast við starfsmannaeflingu mjög úr takti við 

það sem fræðin segja og höfundur hafði ímyndað sér. Við þessar niðurstöður 

vakna upp tvær spurningar hjá höfundi, í fyrsta lagi hvort þjálfunin sé í raun og 

veru ekki eins mikilvægur hluti innleiðingarinnar og talið er í fræðibókum og í 

öðru lagi hvort árangur starfsmannaeflingarinnar væri ef til vill enn betri ef vel 

hefði verið staðið að þjálfunarmálum. 

Hugsanleg ástæðu fyrir því hversu þjálfunarmálum er lítið sinnt hér á landi má 

ef til vill finna í niðurstöðum rannsóknarinnar. Þar kemur fram að valddreifing 

sé ekki mjög mikið notuð og að helst sé notast við hrós og annað þess háttar til 

þess að efla starfsmenn. Þegar valddreifingu er beitt er mikilvægt að þjálfa 

starfsfólkið vel en það er ekki eins viðamikill þáttur ef aðeins er stuðst við 

hrós, bætt samskipti eða samkomur utan við vinnutíma. 

Líklegt verður að teljast að fræðimenn hafi rétt fyrir sér varðandi mikilvægi 

þjálfunar við innleiðingu starfsmannaeflingar. Ef til vill gera íslenskir 

stjórnendur sér ekki grein fyrir því hversu mikilli hagræðingu er mögulegt að 

ná fram með starfsmannaeflingu og séu því hæstánægðir með þann árangur 

sem þeir hafa náð í fyrirtækjum sínum. Ef staðið væri betur að þjálfunarmálum 

er ekki ólíklegt að vegur og virðing starfsmannaeflingar myndi rísa enn hærra 

og hún ná mun meiri útbreiðslu hér á land en raunin er.  

Í rannsókninni kom fram að mörg fyrirtæki beiti mörgum verkfærum 

starfsmannaeflingar án þess að hafa innleitt hana formlega, eins eru mörg 

fyrirtæki sem stefna að innleiðingu á næstunni. Af þeim fyrirtækjum sem ekki 

höfðu innleitt starfsmannaeflingu sögðu tæp 23% að verið væri að vinna að 

innleiðingu og rúm 34% vildu meina að notast væri við starfsmannaeflingu í 

einhverri mynd innan fyrirtækisins. Þar hafði hún þó ekki verið innleidd með 

formlegum hætti. Það má því í raun segja að starfsmannaefling sé nokkuð 

útbreiddari en niðurstöður könnunarinnar sína, samkvæmt þeim eru 48,5% 

íslenskra fyrirtækja sem innleitt hafa hana en ef þau fyrirtæki sem nefnd eru 

hér að ofan eru tekin með í reikninginn er hlutfallið tæp 78%. Ef höfundur 
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hefði séð fyrir hversu mörg fyrirtæki notuðu starfsmannaeflingu á óformlegan 

hátt hefði uppbygging spurningalistans ef til vill verið öðruvísi. Þá hefðu fleiri 

spurningar beinst að öllum fyrirtækjunum en ekki aðeins þeim sem innleitt hafa 

starfsmannaeflingu. Fróðlegt hefði verið að rannsaka þessi fyrirtæki frekar svo 

að hægt væri að svara ýmsum spurningum sem hafa vaknað. Hvaða aðferðir 

eru notaðar við óformlega starfsmannaeflingu? Vita stjórnendur þessara 

fyrirtækja almennt hvað starfsmannaefling er eða telja þeir þetta einfaldlega 

vera eðlilegan hluta í stjórnunarstarfinu? Ef rannsóknin hefði verið framkvæmd 

á þennan hátt er líklegt að verkefnið hefði þróast á annan veg en raunin varð. 

Enda er óformleg efling í íslenskum fyrirtækjum efni í aðra rannsókn.  

Það vakti athygli höfundar hversu mörg fyrirtæki höfðu innleitt 

starfsmannaeflingu á síðustu fimm árum og velti hann fyrir sér hvernig á þessu 

stæði. Þrjár ástæður fyrir þessari þróun þóttu líklegar: 

� Nýjir stjórnendur – á síðustu árum hefur orðið mikil breyting á 

framboði viðskiptafræðináms hér á landi og getur verið að hægt sé 

að rekja þessa miklu sveiflu í innleiðingu starfsmannaeflingar á 

síðustu árum til nýútskrifaðra stjórnenda sem hafa aðrar áherslur en 

þeir sem eldri eru. Ekki er langt síðan að sú stjórnun sem kennd var 

flokkaðist frekar sem stærðfræðitengt fag og var lítið gert með 

mannlegan þátt stjórnunarinnar.  

� Meiri umræða og aðgangur að gögnum – Hugsanleg ástæða fyrir 

þessari þróun er að í dag er mun auðveldara að komast í samband 

við aðila sem búa yfir þekkingu á ákveðnum sviðum. Einnig er 

aðgangur að gögnum orðinn mun greiðari en nokkurn tíma áður. 

Þessa þróun má aðallega þakka þeim framförum sem orðið hafa á 

sviði tölvutækni á síðustu árum. Í dag er fjarlægð á milli staða lítil 

hindrun þegar gagnaöflun og samskipti eru annars vegar. Hægt er 

að koma á fundum í gegnum netið og stór gagnasöfn er einnig að 

finna á vefnum. Þessar aðstæður auðvelda fróðleiksfúsum 

einstaklingum að nálgast gögn og upplýsingar um nánast hvað sem 

er.   
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� Kennsla á námskeiðum eða í skólum – Eins og fram kom hér á 

undan hafa orðið töluverðar breytingar á áherslum í kennslu 

stjórnunar síðustu ára. Hugsanlegt er að eldri og reyndari 

stjórnendur hafi kynnst starfsmannaeflingu og öðrum nýlegri 

hugtökum á námskeiðum eða einhverju þess háttar. Sí- og 

endurmenntun er nokkuð sem verður sífellt algengara og skilar það 

sér í reyndum stjórnendum sem þó þekkja til nýjunga í starfi sínu. 

Það sem kom höfundi nokkuð á óvart var hversu algengt það er að 

stjórnendur fyrirtækja séu með fordóma gagnvart starfsmannastjórnun. Það 

kom berlega í ljós þegar hringt var í fyrirtækin til þess að fá leyfi til að 

senda þeim spurningalista. Nokkuð var um að fólk segði að 

starfsmannastjórnun eða efling væri ekki notuð í fyrirtækinu þar sem svo 

fáir starfsmenn væru þar. Það að fáir starfsmenn starfi hjá fyrirtækinu er 

ekki ástæða fyrir því að efla þá ekki, þetta er eitthvað sem stjórnendur verða 

að átta sig á. Eitt símtal sem höfundur átti við stjórnanda eins fyrirtækjanna 

er afar lýsandi fyrir fáfræði og fordóma sumra stjórnenda. Þegar höfundur 

hafði útskýrt tilgang verkefnis síns og útskýrt hvað starfsmannaefling væri 

spurði stjórnandinn hneykslaður hvort hann gerði sér ekki grein fyrir því að 

um framleiðslufyrirtæki væri að ræða. Þessi tiltekni stjórnandi áleit sem sagt 

að ekki þyrfti að efla starfsmenn eða umbuna ef þeir ynnu við framleiðslu.  

Þetta er viðhorf sem mikilvægt er að breyta og gaman væri að hrinda af stað 

nýrri rannsókn sem fjallaði um viðhorf íslenskra stjórnenda til 

starfsmannaeflingar.  
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8 Niðurstöður 

Markmið þessa verkefnis var að varpa ljósi á stöðu starfsmannaeflingar í 

íslensku atvinnulífi. Þar sem þátttaka í könnuninni var ekki nægilega góð ber 

að líta á niðurstöður hennar sem vísbendingu um stöðu starfsmannaeflingar. Í 

upphafi var sett fram rannsóknarspurning: 

� Hver er staða starfsmannaeflingar í íslenskum stórfyrirtækjum? 

 

Samkvæmt þeim niðurstöðum sem fengust við úrvinnslu gagnanna má segja að 

staða starfsmannaeflingar sé nokkuð góð hér á landi og að hún muni styrkjast á 

komandi árum. Almennt eru stjórnendur ánægðir með starfsmannaeflingu í 

fyrirtækjum sínum og hafa fundið fyrir nokkrum breytingum til hins betra eftir 

að innleiðing átti sér stað. Sem dæmi má nefna að frumkvæði starfsmanna og 

þjónustugæði hafa aukist hjá stærstum hluta fyrirtækja sem innleitt hafa 

starfsmannaeflingu, einnig virðist eflingin hafa mikil áhrif á starfsmannaveltu 

fyrirtækjanna. 

Settar voru fram nokkrar undirspurningar í inngangi verkefnisins og er ætlunin 

að skoða niðurstöður rannsóknarinnar út frá þeim. Undirspurningarnar eru 

fimm talsins og eru eftirfarandi: 

� Hve algengt er að íslensk fyrirtæki noti starfsmannaeflingu? – 

Tæpur helmingur fyrirtækjanna sem svöruðu hafa innleitt 

starfsmannaeflingu. Þetta virðist þó ekki gefa rétta mynd af 

raunveruleikanum þar sem stór hluti fyrirtækjanna beitir 

verkfærum starfsmannaeflingar án þess þó að formleg innleiðing 

hafi átt sér stað. Einnig er nokkur fjöldi fyrirtækja sem stefnir á 

innleiðingu á næstu mánuðum eða árum. Ef tillit er tekið til þessara 

fyrirtækja er hlutfallið heldur hærra eða um 78%. 

� Hversu lengi hefur verið stuðst við starfsmannaeflingu? – 

Algengast er að fyrirtæki hafi innleitt starfsmannaeflinguna á 

síðustu fimm árum. Hugsanlegar ástæður fyrir því er breytt vitund 
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stjórnenda um mikilvægi starfsmanna, bættar samskiptaleiðir og 

breyttar áherslur í kennslu. 

� Er samband á milli starfsmannaeflingar og staðsetningar 

fyrirtækis? – Erfitt getur reynst að fullyrða um þetta samband 

vegna þess hve fá svör bárust. Samkvæmt þeim gögnum sem fyrir 

liggja virðist þó vera algengast að fyrirtæki á Reykjanesi beiti 

starfsmannaeflingu en tæp 78% fyrirtækja þar hafa staðið að 

innleiðingu. Fyrirtæki á vesturlandi koma einnig ágætlega út úr 

rannsókninni en þar hafa tæp 63% innleitt starfsmannaeflingu. 

Höfuðborgarsvæðið og suðurland koma þar á eftir en á þeim 

svæðum hefur helmingur fyrirtækja nýtt sér starfsmannaeflingu. 

Það virðist því vera algengara að fyrirtæki á suður- og vesturhluta 

landsins efli starfsmenn sína en önnur. 

� Er starfsmannaefling meira notuð í einni starfsgrein en 

annarri? – Fyrirtæki í fjármálaþjónustu virðast nýta sér 

starfsmannaefling betur en fyrirtæki í nokkurri annarri starfsgrein. 

Fyrirtæki sem starfa í þjónustu virðast almennt vera dugleg við að 

innleiða starfsmannaeflingu. Lítill munur var á milli starfsgreina í 

þessari spurningu og því óráðlegt að draga miklar ályktanir út frá 

henni, enda eru ekki mörg svör á bak við hvern valmöguleika. 

� Er samband á milli menntunar starfsmanna og notkunar 

starfsmannaeflingar? – Nokkur fylgni virðist vera á milli 

menntunar starfsmanna og notkunar eflingar. Ekki er hægt að segja 

að bein fylgni sé þar á milli en þó virðist vera tilhneiging í þá átt að 

nota eflingu frekar í fyrirtækjum þar sem menntunarstig er hátt. 

Það kom höfundi mjög á óvart hversu illa íslensk fyrirtæki virðast standa sig í 

að þjálfa starfsmenn sína fyrir eflinguna. Einnig var áberandi að viðhorf til 

valddreifingar virðist ekki vera mjög jákvætt. Þessar niðurstöður gefa í skyn að 

starfsmannaefling sé nokkuð skammt á veg komin á Íslandi. Valddreifing er 

efsta stig eflingar en hún virðist þó ekki vera í hávegum höfð á meðal 

stjórnenda hér á landi. 
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Þetta er þó það eina sem má segja að hafi verið í miklu ólagi, almennt virðast 

fyrirtæki sem nýta sér starfsmannaeflingu gera það vel. Í heildina voru 

stjórnendur fyrirtækjanna ánægðir með árangur starfsmannaeflingarinnar og er 

það von höfundar að svo verði áfram um ókomna framtíð.  
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10 Viðaukar 

Viðauki 1 – Spurningalisti 
 
Könnun vegna lokaverkefnis við Háskólann á Akureyri 
 
1. Hvar á landinu er fyrirtækið staðsett?  

 Reykjanesi 
 Höfuðborgarsvæði  
 Vesturlandi  
 Vestfjörðum 
 Norðurlandi  
 Austurlandi  
 Suðurlandi  

 
2. Á hvaða vettvangi starfar fyrirtækið?  

 Landbúnaði 
 Fiskvinnslu, fiskveiðum 
 Byggingariðnaði 
 Öðrum iðnaði 
 Opinberri þjónustu 
 Verslun og þjónustu 
 Veitum og samgöngum 
 Fjármálaþjónustu 
 Annað 

 
3. Hver sér um starfsmannamál fyrirtækisins? 

 Framkvæmdarstjóri 
 Stjórn fyrirtækisins 
Millistjórnendur 
 Starfsmannastjóri 
 Ráðgjafi 
 Aðrir, hverjir?_________________________________________________________ 

 
4. Hve margir eru starfsmenn fyrirtækisins? ____________________________ 
 
5. Hvert er hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna innan fyrirtækisins? 

 < 10%
 10 - 19% 
 20 - 29% 
 30 - 39% 
 40 - 49% 
 50 - 59% 
 60 - 69% 
 70 - 79% 
 80 - 89% 
 90 - 100% 

6. Hver er velta fyrirtækisins á ársgrundvelli? 
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 <1.000 milljónir 
 1.000 – 2.999 milljónir 
 3.000 – 4.999 milljónir 
 5.000 - 6.999 milljónir 
 7.000 – 9.999 milljónir 
 10.000 - 29.999 milljónir 
 > 30.000

7. Er starfsmannaeflingu beitt í fyrirtækinu?  
 Já � spurning 9 
 Nei 

 
8. Hvers vegna hefur starfsmannaefling ekki verið innleidd? 

 Þekki ekki til hugtaksins 
 Ekki áhugi 
 Hef ekki trú á því að starfsmannaefling virki 
 Verið er að vinna að innleiðingu starfsmannaeflingar 
 Of flókið 
 Of dýrt 
 Annað. Hvað?_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
Eftir spurningu 8  líkur þátttöku þeirra fyrirtækja sem ekki hafa innleitt starfsmannaeflingu. 

Takk fyrir þátttökuna 
 
9. Hvað er langt síðan að starfsmannaefling var innleidd með formlegum hætti í fyrirtækinu? 

Minna en 1 ár 
 1-5 ár  
 6-10 ár  
 11-15 ár  
 Lengra 

 
10. Hvaða hópar innan fyrirtækisins eru efldir (veljið fleiri en eitt ef við á)? 

 Allir stjórnendur 
 Hluti stjórnenda 
 Allir sérfræðingar 
 Hluti sérfræðinga 
 Allir almennir starfsmenn 
 Hluti almennra starfsmanna 

 
11. Hefur innleiðing starfsmannaeflingar leitt til aukins frumkvæðis starfsmanna varðandi 
hugmyndir að nýjungum eða lausnir vandamála?  

 Já  
 Nei  
 Veit ekki 

 
12. Hefur innleiðing starfsmannaeflingar haft áhrif á þjónustugæði í fyrirtækinu? (til dæmis 
bætt framkoma og jákvæðara viðhorf til viðskiptavina). 

 Já 
 Nei 
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13. Í hvaða formi er starfsmannaeflingu beitt (veljið fleiri en eitt ef við á)? 
 Hrós  
 Samskipti  
 Samkomur utan vinnutíma 
 Viðurkenningar 
 Peningar  
 Valddreifing  
 Frídagar 
 Annað, hvað?_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 
14. Hvert af eftirfarandi atriðum lýsir fyrirtækinu best? 

 Framkvæmdarstjóri/leiðtogi tekur allar ákvarðanir í fyrirtækinu.  
 Framkvæmdarstjóri/leiðtogi ráðgast við starfsmenn sína við ákvarðanatöku 
 Framkvæmdarstjóri/leiðtogi og starfsmenn taka ákvarðanir í sameiningu.  
 Starfsmönnum er veittur réttur til þess að taka ákvarðanir sjálfir. 

 
15. Hvaða áhrif hefur innleiðing starfsmannaeflingar haft á upplýsingaflæði? 

Mjög mikil 
Mikil 
 Nokkur 
 Lítil 
Mjög lítil 
 Engin 

 
16. Hversu skuldbundnir eru starfsmenn fyrirtækinu? (sjá skilgreiningu) 

Mjög mikið 
Mikið 
 Nokkuð 
 Lítið 
Mjög lítið 
 Ekkert 

 
17. Hvað hefur reynst best til að ná fram skuldbindingu starfsmannanna (veljið eitt atriði)? 

 Árangursbundin laun 
 Gera starfsmanni grein fyrir hvaða áhrif hann getur haft á árangur fyrirtækisins 
 Aukin völd 
 Auðlindir til þess að skila góðri vinnu 
 Góð stjórnun yfirmanns (skýr markmið og stefna) 
 Annað, hvað?_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

 
18. Hefur verið sett af stað ákveðið þjálfunarferli vegna starfsmannaeflingarinnar? 

 Já  
 Nei 
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19. Hvernig hefur starfsmannaeflingin reynst? 
Mjög vel 
 Vel 
 Sæmilega 
 Illa 
Mjög illa 

 
20. Hefur innleiðing starfsmannaeflingar haft áhrif á afkomu fyrirtækisins? 

 Já 
 Nei � spurning 22 
 

21 .Hversu mikil jákvæð áhrif hefur innleiðing starfsmannaeflingarinnar haft áhrif á afkomu 
fyrirtækisins? 

Mjög mikil 
Mikil 
 Nokkur 
 Lítil 
Mjög lítil 

 
22. Hefur innleiðing starfsmannaeflingar haft áhrif á afköst fyrirtækisins? 

 Já 
 Nei � spurning 24 

 
23. Hversu mikil jákvæð áhrif hefur innleiðing starfsmannaeflingarinnar haft á afköst 
fyrirtækisins? 

Mjög mikil 
Mikil 
 Nokkur 
 Lítil 
Mjög lítil 

 
24. Hefur starfsmannaeflingin aukið samkeppnishæfi fyrirtækisins?  

 Já  
 Nei 
 Veit ekki 

 
25. Hvað telur þú vera jákvæðast við innleiðingu starfsmannaeflingarinnar (veljið fleiri en eitt 
ef við á)? 

 Aukin völd almennra starfsmanna 
 Aukið sjálfsöryggi starfsmanna 
 Aukin afköst 
 Aukin þjónustulund 
 Fleiri hugmyndir frá starfsmönnum 
Minni starfsmannavelta 
Meiri starfsánægja 
 Hæfari starfsmenn 
 Annað, hvað?_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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26. Hvað telur þú vera neikvæðast við innleiðingu starfsmannaeflingarinnar (veljið fleiri en 
eitt ef við á)? 

Minni völd stjórnenda 
Minnkandi sjálfsöryggi stjórnenda 
 Auknar fjárfestingar og þjálfunarkostnaður 
 Rangar ákvarðanir efldra starfsmanna 
 Aukið álag á eflda starfsmenn 
 Annað, hvað?_________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

27. Hvaða áhrif hefur innleiðing starfsmannaeflingar haft á starfsmannaveltu í fyrirtækinu? 
 Engin áhrif 
Minni starfsmannavelta 
Meiri starfsmannavelta 

 

Með þökk fyrir þátttökuna 
Einar Kristinsson 
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Viðauki 2 – Dagbók 

10. október 2004 – Hugmynd að lokaverkefni mótuð og drög send til Inga 

Rúnars. 

20. október 2004 – Jónína tekur að sér að leiðbeina mér við verkefnið. 

26. nóvember 2004 – Fundur með Jónínu í mötuneyti, skráningareyðublað 

útfyllt og því skilað til Inga Rúnars. 

8. janúar 2005 – Sendi grófa tíma- og verkáætlun á Jónínu til yfirferðar, hún 

kemur með ábendingar um atriði sem mega betur fara, þau atriði tekin til 

greina.  

12. janúar 2005 – Heimildaöflun á bókasafni háskólans og á Proquest, formleg 

verkefnisvinna hefst. 

13. janúar 2005 – Ný og endurbætt tíma- og verkáætlun sem til Jónínu, hún er 

ánægðari með hana í þetta skiptið. Áframhaldandi gagnaöflun. 

18. – 21. janúar 2005 – Unnið í fræðilegum kafla um starfsmannaeflingu. 

28. janúar 2005 – Skjal sent til Jónínu með fyrstu drögum að meginmáli. 

31. janúar 2005 – Svar berst frá Jónínu, segir þetta allt vera á réttri leið. 

1. – 2. febrúar 2005- Unnið í fræðilegum kafla verkefnisins. 

3. febrúar 2005 – Fundur með Jónínu í matsal háskólans, farið yfir stöðu mála. 

4. – 12 febrúar 2005 – Unnið í fræðilegum hluta verkefnissins, drög að 

spurningalista útbúin og farið að huga að úrtaki. 

17. – 27 febrúar 2005 – Enn unnið í fræðilegum kafla ásamt því að fara 

reglulega yfir textann og lagfæra hann. 

28. febrúar 2005 – Yfirfarinn spurningalisti berst frá Jónínu, athugasemdir 

teknar til greina. 
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1. mars 2005 – Spurningalistinn endurbættur og kynning samin til þess að 

kynna stjórnendur fyrirtækjanna aðeins fyrir verkefninu og helstu hugtökum 

sem notuð eru. 

3. mars 2005 – Fleiri athugasemdir við spurningalistann, Jónína bendir á 

lokaverkefni sem gott gæti verið að hafa til hliðsjónar við gerð hans. Ákveðinn 

fundur í mötuneyti á morgun. 

4. mars 2005 – Fundur með Jónínu, farið yfir spurningalistann og hann lagaður 

frekar. 

5. -6. mars 2005 – Unnið í fræðilegum hluta, hann er að taka á sig nokkuð góða 

mynd og er ekki mikið eftir að skrifa í hann. 

10. mars 2005 – Jónína gefur grænt ljós á spurningalistann. 

11. mars 2005 – Spurningalistinn sendur út. Nokkur svör berast, fræðilegur 

hluti lesinn yfir. 

12. – 13. mars 2005 – Svör berast frá nokkrum aðilum. Rúmlega 30 svör hafa 

borist og ekkert meira gerist í þeim málum fyrr en 22. mars. 

22. mars 2005 – Ítrekun send til fyrirtækja sem ekki hafa svarað. Á næstu 

dögum berast svör og í allt svara 68 fyrirtæki spurningalistanum. 

23. – 25. mars 2005 – Gögn sett inn í SPSS og höfundur rifjar upp gamla takta. 

1. – 12. apríl 2005 – Gagnaúrvinnsla hefst og kaflinn ,,Greining” er skrifaður, 

4. apríl var skrifaður inngangur og kafli um rannsóknina sjálfa. Fundur með 

Jónínu 13. apríl. Hún segir textann nokkuð góðan. 

14. apríl 2005 – Umræðukafli og tillögur til úrbóta skrifaðar, einnig gerðar 

smávægilegar breytingar á greiningarkaflanum í samræmi við það sem kom 

fram á fundinum í gær. 

15. apríl 2005 – Enn frekari breytingar gerðar á greiningarkaflanum, 

umræðukafli og tillögur til úrbóta einnig endurskoðuð. Verkefnið sent til 

Jónínu svo hún geti lesið það nýjasta yfir. 
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18. apríl 2005 – Fæ verkefnið til baka frá Jónínu, les yfir athugasemdir. 

19. apríl 2005 – Lagfæri verkefnið og klára umræður og tillögur til úrbóta, 

hefst handa við að skrifa útdrátt á ensku og íslensku. 

20. apríl 2005 – Verkefnið klárað og sent til nokkurra aðila til yfirlestrar. 

21. apríl 2005 – Fæ verkefnið til baka með athugasemdum og tek þær til 

greina. 

22.  apríl 2005 – Allra síðasta yfirferð, verkefnið prentað og gegnið frá því. 

25. apríl 2005 – Hitti Jónínu og gengið er frá öllum undirskriftum. 
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Viðauki 3 – Verkáætlun 

Þegar vinnsla við verkefnið hófst var sett fram eftirfarandi verkáætlun. Af 

ýmsum ástæðum stóðst þessi áætlun ekki en hér að neðan má sjá hvernig 

verkið vannst í grófum dráttum. 

Áætlun 
 
Janúar 
Vika 1 Heimildaöflun vegna fræðilegs þáttar hefst, proquest og kennslubækur. 
Vika 2 Unnið í fræðilega hlutanum, áframhaldandi gagnaöflun og vonandi kemst eitthvað 
niður á blað 
Vika 3 Fræðilegur hluti skrifaður 
Vika 4 Fræðilegur hluti skrifaður og fyrirtæki fundin 

Febrúar  
Vika 1 Klára fræðilegan hluta og gerð spurningalista hefst 
Vika 2 Klára spurningalista og hann sendur út 
Vika 3 Aðferðir og öflun gagna 
Vika 4 Aðferðir og öflun gagna 

Mars 
Vika 1 Ef tími gefst mætti nota þennan tíma til að gera inngang og vinna í 
heimildaskráningu 
Vika 2 Fínpússa texta 
Vika 3 Vinna úr niðurstöðum könnunar + fínpússun texta 
Vika 4 Vinna úr niðurstöðum könnunar + fínpússun texta 

Apríl 
Vika 1 Vinna úr niðurstöðum, bera saman við fræðin 
Vika 2 Vinna úr niðurstöðum, bera saman við fræðin 
Vika 3 Umræða, niðurstaða, viðaukar o.þ.h. 
Vika 4 Fínpússun á öllu saman, unnið í heimildaskráningu o.þ.h., það sem ekki stóðst 
tímaáætlun unnið upp. 

Raun 
 
Janúar 
Vika 1 Heimildaöflun vegna fræðilegs þáttar hefst, proquest og kennslubækur. 
Vika 2 Unnið í fræðilega hlutanum, áframhaldandi gagnaöflun og vonandi kemst eitthvað 
niður á blað 
Vika 3 Fræðilegur hluti skrifaður 
Vika 4 Fræðilegur hluti skrifaður og fyrirtæki fundin 
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Febrúar  
Vika 1 Unnið við fræðilegan hluta og gerð spurningalista hefst 
Vika 2 Unnið við fræðilegan hluta og gerð spurningalista heldur áfram 
Vika 3 Unnið við fræðilegan hluta og gerð spurningalista heldur áfram 
Vika 4 Aðferðir og öflun gagna + gerð spurningalista 

Mars 
Vika 1 Aðferðir og öflun gagna + gerð spurningalista 
Vika 2 Spurningalisti kláraður og hann sendur út 
Vika 3 Beðið eftir svörum, fræðilegur hluti kláraður 
Vika 4 Gögn sett inn í SPSS, úrvinnsla hefst 

Apríl 
Vika 1 Greiningarkaflinn skrifaður 
Vika 2 Vinna úr niðurstöðum, bera saman við fræðin, inngangur og þess háttar 
Vika 3 Umræðukafli og tillögur til úrbóta skrifaðar, abstract og útdráttur. Nokkrir aðilar 
lesa yfir verkefnið og kommenta.  
Vika 4 Fínpússun á öllu saman, það sem ekki stóðst tímaáætlun unnið upp. 
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