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SAMSKIPTI TRÚNAÐARMANNA VR OG STJÓRNENDA 

 
Ásta Þorsteinsdóttir, MS í mannauðsstjórnun 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent, Háskóli Íslands 
 
 

SAMANTEKT 
 

Í þessari rannsókn er fjallað um upplifun stjórnenda og trúnaðarmanna VR á 
samskiptum sín á milli. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig 
samskiptum trúnaðarmanna VR og stjórnenda er háttað og hvort þau taki mið af 
sjónarhorni margræðisskólans eða sjónarhorni einingarhyggjunnar. Til að leita 
svara við því var eigindlegum rannsóknaraðferðum beitt, tekin voru viðtöl við fimm 
trúnaðarmenn VR og fimm stjórnendur sem voru valdir með hentugleikaúrtaki. 
Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að samskipti stjórnenda og 
trúnaðarmanna, og í raun samskipti starfsmanna við báða þessa aðila, fari að mestu 
eftir nálgun einingarhyggju. Þessi samskipti einkennast að ágreiningur er fremur 
sjaldgæfur og þegar hann kemur upp leitast báðir aðilar eftir fremsta megni að leysa 
úr honum án atbeina stéttarfélagsins. Þá gefur rannsóknin vísbendingar um að 
hlutverk trúnaðarmanna hafi tekið breytingum og að trúnaðarmönnum og 
stjórnendum finnist hlutverk trúnaðarmanna á vinnustöðum ekki mjög mikilvægt. 
Þá upplifa báðir aðilar að eitt helsta hlutverk trúnaðarmanna sé að vera tengiliður 
milli starfsmanna og stjórnenda. Rannsóknin sýndi einnig fram á að stjórnendur 
leita í einhverjum mæli eftir aðstoð og ráðgjöf til VR í stað þess að leita til Samtaka 
atvinnulífsins sem þeir eru aðilar að.  
 

 
INNGANGUR 

 
Lítið hefur verið skrifað um samskipti vinnuveitenda eða stjórnenda og trúnaðarmanna en 
trúnaðarmenn sem starfa á vinnustöðum eru ólaunaðir fulltrúar stéttarfélaga (Rose, 2001). Fáar 
rannsóknir eru til hér á landi sem fjalla um samskipti á vinnumarkaði. Þær helstu snúa að 
vinnulöggjöfinni, kjarasamningum og verkföllum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2004, 2005, 2006 
og 2008). Vinnumarkaðurinn er samsettur af ólíkum hópum fólks. Aðilar vinnumarkaðarins eru því 
launþegar, vinnuveitendur eða stjórnendur, stéttarfélög, samtök atvinnurekenda og stjórnvöld (Lára 
V. Júlíusdóttir, 1997; Rose, 2008). Vinnumarkaðsfræðin (industrial relations) er fræðigrein sem 
fjallar um samskipti þessara aðila. Hún kannar m.a. sambandið milli vinnuveitenda og stjórnenda við 
launþega innan skipulagsheilda. Vinnumarkaðsfræðin kannar einnig þau samskipti sem eiga sér stað í 
ytra umhverfi skipulagsheilda t.d. efnahagslegu, félagslegu eða stjórnmálalegu umhverfi (Gylfi 
Dalmann Aðalsteinsson, 2008; Rose, 2008; Salamon 2000). Samskipti á vinnumarkaði fara eftir þeim 
siðum, venjum og reglum sem hafa skapast um það hvernig þessi samskipti eigi að fara fram 
(Salamon, 2000). Í þessari rannsókn verður fjallað um upplifun stjórnenda fyrirtækja og 
trúnaðarmanna VR á samskiptum sín á milli. Markmiðið með rannsókninni er að varpa ljósi á 
hvernig samskiptum trúnaðarmanna VR og stjórnenda er háttað og hvort þau taki mið af sjónarhorni 
margræðisskólans eða sjónarhorni einingarhyggjunnar. Þessi rannsókn eykur töluvert við þá 
takmörkuðu þekkingu sem til er varðandi samskipti á íslenskum vinnumarkaði, einkum og sér í lagi 
vitneskju í samskiptum trúnaðarmanna stéttarfélags við stjórnendur sína. Lítið hefur verið skrifað um 
þetta viðfangsefni á hinum Norðurlöndunum og því er leitað til breskra rannsókna en vagga 
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vinnumarkaðsfræðinnar hvílir þar. Til að ná þessum markmiðum voru settar fram eftirfarandi 
rannsóknarspurningar: 

 
• Hvert telja viðmælendurnir að hlutverk trúnaðarmanna sé?   
• Til hvaða aðila leita trúnaðarmenn ef upp koma vandamál sem þeir geta ekki leyst?  
• Hvernig eru samskipti stjórnenda og trúnaðarmanna? 

 
 

TRÚNAÐARMENN Á VINNUSTÖÐUM 
 
Vinnumarkaðsfræðin byggir á því að á milli vinnuveitenda og starfsmanna ríki innbyggt ójafnræði og 
á milli þessara aðila er ákveðinn hagsmunaágreiningur. Báðir aðilar reyna að hámarka hag sinn en 
þar sem vinnuveitandinn stjórnar auðlindunum getur skapast ójafnvægi í kjarasamningum. Vegna 
þessa ójafnræðis og hagsmunaágreinings getur myndast spenna milli þessara aðila. Þessi spenna og 
möguleg átök gera samskipti á vinnumarkaði oft erfið. Ójafnræði er á milli aðila þegar litið er til þess 
að við gerð kjarasamninga mætast þessir aðilar ekki á jafnréttisgrundvelli vegna þess að réttur 
stjórnenda er ríkur, þeir hafa betri upplýsingar og vald til að ráða og reka starfsmenn. Þrátt fyrir að 
það sé innbyggt ójafnræði þurfa þessir aðilar að gæta sameiginlegra hagsmuna þar sem þeir eru háðir 
hvor öðrum þegar kemur að rekstri fyrirtækja og lífsviðurværis starfsmanna (Bean, 1994; Blyton og 
Turnbull, 2004; Farnham og Pimlott, 1993; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). Samskipti á 
vinnumarkaði horfir meðal annars til hópa starfsmanna sem stéttarfélögin eru fulltrúar fyrir. 
Stéttarfélög semja meðal annars fyrir hönd félagsmanna sinna og trúnaðarmaðurinn er grunneining 
slíkra samskipta. Trúnaðarmenn eru fulltrúar stéttarfélagsins á vinnustaðnum og tenging 
stéttarfélagsins við félagsmenn sína. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2008) hefur bent á að ýmislegt 
bendi til að margræðishyggjan hafi verið ríkjandi nálgun í samskiptum aðila vinnumarkaðarins á 
Íslandi en það sést meðal annars þegar litið er til þess að hér á landi tryggir vinnulöggjöfin rétt 
launþega til aðildar að stéttarfélagi. Þá gera stéttarfélögin kjarasamninga fyrir félagsmenn sína sem 
þeir svo samþykkja eða fella í atkvæðagreiðslu og loks má nefna að verkfallsréttur launþega hefur 
verið tryggður. 
 
Trúnaðarmenn gegna mikilvægu hlutverki á vinnustöðum og njóta þeir sérstakrar verndar laga nr. 
80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur. Í fyrsta kafla laganna er ákvæði um að stéttarfélögum er 
heimilt að tilnefna sérstakan trúnaðarmann á hverjum vinnustað, þar sem a.m.k. fimm starfsmenn 
starfa. Óheimilt er að segja upp trúnaðarmönnum nema ríkar ástæður liggi fyrir og ef vinnuveitendur 
þurfa að fækka starfsfólki þá eiga túnaðarmenn að sitja fyrir vinnu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 
2008). Meginhlutverk trúnaðarmanna er tvíþætt. Þeir eru fulltrúar launþega og þeir sjá um að vernda 
þá og koma fram fyrir þeirra hönd gagnvart vinnuveitendum. Þeir eru einnig fulltrúar stéttarfélags og 
eru í forsvari fyrir þau gagnvart starfsmönnum og vinnuveitendum (Rose, 2001; Salamon, 2000). 
Trúnaðarmenn eiga jafnan í miklum samskiptum við vinnuveitendur, samstarfsmenn sína og 
stéttarfélög. Þessi samskipti birtast m.a. í því að trúnaðarmenn hjálpa skjólstæðingum sínum að leysa 
þau vandamál sem þeir standa frammi fyrir í vinnunni, þeir eiga samskipti við stjórnendur í þeim 
tilgangi að leysa ýmis vandamál sem geta komið upp á vinnustaðnum.  
 
Æskilegt er að trúnaðarmenn vinni náið með stjórnendum í því að leysa þau vandamál sem geta 
komið upp innan skipulagsheilda, en slíkt getur þó skapað viss vandamál. Mikil samskipti stjórnenda 
og trúnaðarmanna geta gert það að verkum að trúnaðarmenn og stjórnendur fái betri skilning á 
sjónarmiðum hvors annars en það getur einnig haft það í för með sér að samstarfsmenn 
trúnaðarmannsins fari að líta svo á að trúnaðarmaðurinn sé farinn að aðlagast sjónarmiði stjórnenda 
of mikið og hugsa á svipuðum nótum og þeir (Rose, 2001; Salamon, 2000).  
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Pedler (í Salamon, 2000) bendir á að trúnaðarmaður sinnir aðallega þremur hlutverkum fyrir 
skjólstæðinga sína. Fyrsta hlutverkið er að kynna sér þau vandamál og helstu málefni sem brenna á 
starfsmönnum. Þannig geti hann myndað sér skoðanir og hugsanlegar lausnir. Annað hlutverk hans 
er að vera sá sem bregst við eða sér fyrir einhver atriði eða aðstæður sem fara í bága við 
vinnusamning. Þriðja hlutverkið er að þeir eru talsmenn skjólstæðinga sinna í samskiptum þeirra við 
stjórnendur, stéttarfélög og aðra hópa (Salamon, 2000). Hlutverk trúnaðarmanna á Íslandi hefur bæði 
verið sett í lög og kjarasamninga. Samkvæmt 9. gr. laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 er 
hlutverk trúnaðarmanna að gæta þess að gerðir samningar séu haldnir af vinnuveitenda og fulltrúum 
hans og að ekki sé gengið á félagslegan eða borgaralegan rétt launþega. Þá ber trúnaðarmanni einnig 
að vinna að bættum kjörum starfsfélaga sinna og vera talsmaður atvinnu- og félagslegs öryggis, 
skynsamlegra stjórnarhátta á vinnustöðum og vera samráðsaðili um breytingar á vinnustöðum. Þeir 
eru því einnig tengiliðir starfsmanna og stéttarfélagsins (Lára V. Júlíusdóttir, 1994; 1997 og 2007). 
Samkvæmt 10. gr. laga nr. 80/1938 er eitt af verkefnum trúnaðarmanna að vera til staðar fyrir 
starfsmenn ef þeir hafa umkvartanir yfir vinnuveitendum eða fulltrúum þeirra. Þá segir einnig í 
lögunum að trúnaðarmanni beri strax að athuga efni kvörtunarinnar og hvort hún eigi við rök að 
styðjast. Ef svo er ber honum að snúa sér til vinnuveitandans eða umboðsmanns hans og fara fram á 
lagfæringar. Þá á hann að gefa stéttarfélagi sínu skýrslu um umkvartanirnar eins fljótt og hann getur.  
 
Erlendar rannsóknir, einkum breskar, sem hafa verið gerðar og snúa að verkefnum trúnaðarmanna 
sýna fram á að hlutverk þeirra hefur ekki tekið miklum breytingum síðustu áratugi (Edwards, 2003; 
Rose, 2008). Rannsókn sem var gerð árið 1990 í Bretlandi meðal 76 trúnaðarmanna í 22 fyrirtækjum 
og 13 stéttarfélögum gefur vísbendingar um að hlutverk trúnaðarmanna hafi ekki tekið miklum 
breytingum. Meirihluti trúnaðarmanna taldi að hlutverk þeirra hefði ekki tekið breytingum á síðustu 
árum. Þó tóku sumir trúnaðarmennirnir fram að stjórnendurnir hefðu talað um að þeir ættu að vera í 
meiri tengslum við sig en trúnaðarmennirnir töldu það hins vegar ekki vera hlutverk sitt. Helstu 
verkefni trúnaðarmannanna voru samskipti og málamiðlun. Þeir lýstu aðalverkefnum sínum með 
eftirfarandi hætti: 45% þátttakenda nefndu samskipti við starfsfélaga, 41% nefndu það að aðstoða 
eða vera í forsvari fyrir starfsfélaga, 33% nefndu samningaviðræður við stjórnendur, 28% nefndu 
heilsu- og öryggismálefni, 22% töldu það að sjá um vandamál og umkvartanir meðlima sinna vera 
eitt af aðalverkefnunum, 14% töluðu um samskipti við stjórnendur, 12% nefndu fundi með öðrum 
trúnaðarmönnum, 7% töldu þjálfun félagsmanna og það að finna nýja meðlimi væru eitt af sínum 
aðalverkefnum. Margir þátttakendur í rannsókninni töldu að áhrif sín sem trúnaðarmanns hafði staðið 
í stað eða aukist á síðustu árum. Meirihluta trúnaðarmanna fannst þeir hafa einhver eða mikil áhrif á 
stjórnendur. Trúnaðarmenn hittu t.d. stjórnendur reglulega eða að jafnaði einu sinni í mánuði. Þá 
hittu þeir aðra trúnaðarmenn einnig reglulega. Könnunin sýndi ekki mikla breytingu á fundum 
trúnaðarmanna og stjórnenda. Þó voru um 9% trúnaðarmanna sem töldu að fundirnir væru opnari og 
með minni hindrunum á meðan aðrir trúnaðarmenn, eða um 8%, töldu að fundirnir væru orðnir 
tilgangslausari en áður og meira væri um ágreining á þeim. Rannsóknin gefur vísbendingar um að 
trúnaðarmenn verji jafn miklum tíma í störf sín sem trúnaðarmenn bæði á vinnutíma og utan hans og 
þeir gerðu árið 1960. Meðaltíminn sem þeir vörðu í störf sín var 4,9 klst á vinnutíma og 4,4 klst utan 
vinnu (Godfrey og Marchington, 1996). Samkvæmt WERS könnuninni í Bretlandi frá árinu 2004 
verja trúnaðarmenn mestum tíma sínum í að leysa úr vandamálum er snúa að framkomu stjórnenda 
gagnvart starfsmönnum, öryggi starfsmanna og heilsu og að viðhalda launum og hlunnindum 
starfsmanna (Edwards, 2003; Kersley o.fl., 2006). 
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RANNSÓKNIN 
 

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á hvernig samskiptum trúnaðarmanna VR og 
stjórnenda er háttað. Notast var við eigindlega rannsókn (qualitative research methods) til að fá svör 
við því hvert hlutverk trúnaðarmanna er í reynd, til hvaða aðila trúnaðarmenn leita þegar upp koma 
vandamál sem tengjast samskiptum á vinnustað og loks hvernig samskiptum stjórnenda og 
trúnaðarmanna er háttað. Eigindlegar rannsóknir leggja áherslu á að túlka skynjun eða upplifun 
viðmælenda á ákveðnum þáttum sem er verið að rannsaka (Bryman og Bell, 2007; Kvale, 2009). 
Eigindlegar rannsóknir hafa ekki alhæfingargildi heldur veita þær ákveðnar vísbendingar um það 
hvernig málum sé háttað hjá öðrum trúnaðarmönnum og stjórnendum í svipuðum aðstæðum og þeim 
er ætlað að auka skilning á tilteknu félagslegu fyrirbæri. Með þessari rannsóknaraðferð er reynt að fá 
fram á sem skýrastan hátt reynslu og upplifun viðmælenda (Taylor og Bogdan, 1998). Ástæða þess 
að notast var við eigindlegar rannsóknir var sú að þessi rannsóknaraðferð veitir oft dýpri skilning á 
viðhorfi og sjónarhorni viðmælenda á ákveðnum þáttum en hægt er að fá fram með megindlegum 
rannsóknaraðferðum.  
 

Tveir viðtalsrammar voru hannaðir, annar var með 22 spurningum og var ætlaður trúnaðarmönnum, 
hinn sem var ætlaður stjórnendum samanstóð af 17 spurningum. Við val á viðmælendum var stuðst 
við hentugleikaúrtak (convenience sample). Með hentugleikaúrtaki eru einstaklingar valdir eftir því 
hversu vel þeir henta rannsóknarviðfangsefninu og hversu auðvelt er að ná til þeirra (Bryman og 
Bell, 2007). Viðmælendur rannsóknarinnar voru tíu talsins, fimm trúnaðarmenn hjá VR og fimm 
stjórnendur. Valið fór þannig fram að valdir voru af handahófi fimm trúnaðarmenn á heimasíðu VR, 
en þar er listi með nöfnum trúnaðarmanna og vinnustað þeirra. Þá voru valin fimm fyrirtæki af 
handahófi af þessum lista sem höfðu að a.m.k. einn trúnaðarmann frá VR. Kannað var hver sæi um 
mannauðsmál hjá þessum fyrirtækjum. Í kjölfarið var sendur tölvupóstur til þessara tíu aðila þar sem 
verkefnið var kynnt og óskað eftir þátttöku þeirra. Viðtölin fóru fram á tímabilinu 3. mars til 22. 
september 2009. Erfitt reyndist að fá viðmælendur til að taka þátt í rannsókninni þar sem flestir töldu 
sig ekki hafa frá neinu að segja. Þá var það einnig algengt að viðmælendurnir mættu ekki þegar að 
viðtölunum kom en gáfu þó skýringar á því að þeir hefðu gleymt að láta vita að þeir yrðu uppteknir á 
viðtalstímanum. Að ósk viðmælenda fóru viðtölin fram í fundarherbergjum á vinnustað þeirra. 
Viðtölin voru tekin upp á segulband og voru allt frá því að vera 15 mínútna löng upp í það að vera í 
62 mínútur. Öll viðtölin voru afrituð skömmu eftir viðtölin og námu afrituð gögn samtals 123 
blaðsíðum. Af afritun lokinni voru viðtölin lesin yfir nokkrum sinnum, þau greind og kóðuð. Við 
greininguna var notast við opna kóðun (open coding) sem byggir á því að gögnin eru lesin línu fyrir 
línu og reynt að fá fram þemu og flokka sem birtast við vinnslu gagnanna (Esterberg, 2002). Við 
greiningu gagnanna komu fram þrjú þemu og sex undirþemu. 
 

Öllum viðmælendum var heitið trúnaði og nafnleynd og þeim var gefin dulnefni við kóðun og 
greiningu gagnanna. Viðmælendurnir voru á aldrinum 28 ára til 59 ára, átta konur og tveir karlar. 
Meðalaldur trúnaðarmanna var 39 ár og var meðalaldur stjórnenda örlítið hærri eða 44 ár. Fjöldi 
starfsmanna í þeim fyrirtækjum sem viðmælendurnir starfa hjá var frá 80 til 800. Í þessum 
fyrirtækjum var fjöldi trúnaðarmanna frá VR allt frá einum upp í fjóra. Flestir viðmælendanna voru 
búnir að vera starfandi í tiltölulega langan tíma á sínum vinnustað og var starfsaldur þeirra allt frá 2 
árum upp í 20 ár. Stjórnendurnir höfðu yfirleitt lengri starfsaldur eða 13 ár á meðan meðal starfsaldur 
trúnaðarmannanna var átta ár. Þegar horft er til menntunar viðmælenda höfðu allir stjórnendurnir 
lokið einhverju háskólanámi, hvort sem það er lengra eða styttra nám á háskólastigi. Enginn 
trúnaðarmaður hafði lokið námi á háskólastigi, einn hafði lokið grunnskólaprófi en hinir höfðu lokið 
stúdentsprófi eða iðnnámi. Þá höfðu þrír af fimm trúnaðarmönnum hafið nám á háskólastigi og voru 
annað hvort að sinna því meðfram vinnu eða höfðu sett það á bið um stundarsakir. 
Trúnaðarmennirnir höfðu allir verið að lágmarki 2 ár í því hlutverki og var meðallengd þeirra í starfi 
sem trúnaðarmaður 2,6 ár. 
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TRÚNAÐARMAÐURINN – HLUTVERK OG VERKEFNI 
 
Að mati trúnaðarmannanna er trúnaðarmannastarfið ekki eftirsóknavert á þeirra vinnustað. Einn 
komst svo að orði „ það hefur ekkert verið slegist um það að vera trúnaðarmaður“.  Viðmælendurnir 
höfðu verið sjálfkjörnir þegar þeir buðu sig fram til trúnaðarmanns í fyrsta sinn.  Þeir sóttust eftir 
starfi trúnaðarmanns annars vegar vegna þess að þeir höfðu verið beðnir um að taka þetta að sér af 
þáverandi trúnaðarmönnum á þeirra vinnustað og hins vegar vegna þess að þeir höfðu mikinn áhuga 
á málefnum er snertu starfsmenn og mannauðsmál. Almennt upplifðu trúnaðarmennirnir að þeim hafi 
verið tekið vel af samstarfsmönnum og stjórnendum þegar þeir tóku við hlutverki trúnaðarmanns á 
vinnustaðnum. Þó að einstaka starfsmenn hefðu komið með athugasemdir eins og „eigum við að 
koma á trúnó“ og  „hva maður getur nú ekki sagt þér hvað sem er lengur“ en þeir bentu jafnframt á 
að oftast hefðu þessar athugasemdir verið góðlátlegt grín frekar en neikvætt viðhorf í þeirra garð. 
Mismunandi var hvernig trúnaðarmenn upplifðu hlutverk sitt.  Meirihluti þeirra, eða þrír 
trúnaðarmenn af fimm, töldu að hlutverk sitt væri fyrst og fremst að vera tengiliður milli starfsmanna 
og vinnuveitanda eða stjórnenda eða eins og einn trúnaðarmaðurinn sagði:   
 

Hlutverk trúnaðarmanns er að vera tengiliður milli starfsmanna og vinnuveitenda þar 
að segja vinna að jöfnuði beggja svo að það halli á hvorugan. Við starfsmennirnir 
erum jú háð vinnuveitendunum alveg eins og þeir eru háðir okkur. Þá er hlutverk 
okkar að leysa úr þeim ágreiningi sem upp getur komið. 

 
Þá sammæltust trúnaðarmennirnir um það að eitt af hlutverkum þeirra væri að vera til staðar ef leitað 
væri til þeirra og leysa úr þeim vandamálum sem upp koma innan fyrirtækisins sem þeir starfa hjá.  
Trúnaðarmennirnir sögðu að starfsmenn leituðu oftast til þeirra til að fá upplýsingar varðandi réttindi 
sín, t.d. réttindi til orlofs, veikindadaga, fæðingarorlofs, lengd matar– og kaffihléa og upplýsingar um 
uppsagnarfrest, svo eitthvað sé nefnt. Þá er einnig leitað til þeirra vegna samskiptavandamála hvort 
sem um er að ræða samskiptavandamál milli samstarfsmanna eða við stjórnendur. Meirihluti 
trúnaðarmannanna höfðu ekki orðið varir við breytingu á hlutverki sínu og verkefnum eftir að 
efnahagskreppan skall á. Þó töldu tveir trúnaðarmenn að starfsmenn leituðu í auknum mæli til þeirra 
þar sem að starfsmenn séu meira að hugsa um réttindi sín en áður var. Ekki fer mikill tími í störf 
trúnaðarmanna að mati viðmælendanna. Þeir töldu allir að þeir vörðu mjög litlum tíma í störf eða 
verkefni er tengdust störfum þeirra sem trúnaðarmanns, eða frá örfáum mínútum á mánuði til 
nokkurra klukkustunda á mánuði.  Ástæðan fyrir því afhverju þeir verja svo litlum tíma í störf sín 
sem trúnaðarmenn töldu þeir að mætti rekja til þess að þeir hefðu mjög fá verkefni, þar sem 
starfsmenn og stjórnendur leita sjaldan eða aldrei til þeirra. 
 
Líkt og trúnaðarmennirnir töldu stjórnendurnir að eitt mikilvægasta hlutverk eða verkefni 
trúnaðarmanna væri að vera tengiliður milli starfsmanna og stjórnenda og upplýsa þá um stöðu mála 
innan fyrirtækisins. Þá töldu þeir einnig líkt og meirihluti trúnaðarmanna að hlutverk trúnaðarmanna 
væri að vera til staðar fyrir starfsmenn. Meirihluti stjórnenda taldi að trúnaðarmenn hefðu einnig 
eftirlit með stjórnendum og veittu þeim og starfsmönnum upplýsingar. Tveir stjórnendur töldu hins 
vegar að hluverk þeirra væri lítið annað en að láta starfsmennina vita af því þegar eitthvað var í gangi 
hjá VR, t.d. þegar ný námskeið væru í boði. Stjórnendurnir voru sammála um að hlutverk 
trúnaðarmanna væri ekki mikið á þeirra vinnustað og töldu þeir að ekki væri mikil þörf fyrir þá þar. 
Einn stjórnandinn komst svona að orði: „annars hafa trúnaðarmenn ekki haft mikið hlutverk innan 
fyrirtækisins enda hefur það bara ekki þurft þar sem við reynum að leysa sjálf öll þau vandamál sem 
upp koma.“ 
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SAMSKIPTI 
 
Flestir trúnaðarmannanna voru á þeirri skoðun að starfsmenn viti af tilvist þeirra, hlutverki þeirra og 
að hægt sé að leita til þeirra. Þeir töldu einnig að tilvist þeirra væri komið reglulega á framfæri innan 
vinnustaðarins, oftast af stjórnendum. Þrátt fyrir að starfsmenn viti af tilvist trúnaðarmanna voru 
samskiptin milli þeirra lítil en góð að mati trúnaðarmannanna. Meirihluti trúnaðarmannanna taldi að 
ástæðan fyrir því að starfsmenn leituðu lítið til þeirra væri að lítið var um vandamál á vinnustaðnum 
og að mannauðssviðið eða stjórnendur sæju um úrlausn álitamála og þeirra vandamála sem upp 
kæmu á vinnustaðnum. Einn trúnaðarmaðurinn komst svo að orði:  
 

Við erum náttúrulega með mjög öfluga mannauðsdeild hérna í fyrirtækinu sem 
vinnur næstum bara starf trúnaðarmanna líka þannig æ ég veit það ekki mér finnst 
þetta bara allt í svo miklu lagi hérna og ef það koma upp vandamál þá eru þau bara 
leyst hérna innanhúss af stjórnendum og mannauðsstjóra eða þeim sem vinna á 
mannauðssviðinu og ekkert vandamál. 

 
Samskipti trúnaðarmanna og starfsfélaga virðast að mestu leyti vera einhliða þar sem hjá öllum 
trúnaðarmönnum, að einum undanskildum, höfðu starfsmenn frumkvæði að samskiptunum. 
Trúnaðarmennirnir töldu að stjórnendur vissu hverjir gegndu hlutverki trúnaðarmanns á þeirra 
vinnustað. Þrátt fyrir það eru ekki mikil samskipti milli þessara aðila en allir trúnaðarmennirnir, að 
einum undanskildum, töldu að samskiptin við stjórnendur væru almennt lítil eða eins og einn komst 
að orði: „Ég er ekki viss um að stjórnendurnir myndu taka eftir því ef það væru ekki trúnaðarmenn í 
fyrirtækinu.“ Aðeins einn trúnaðarmaður taldi að samskiptin við stjórnendur fyrirtækisins væru mikil 
og góð. 
 
Þrátt fyrir að flestir trúnaðarmannanna væru á þeirri skoðun að samskiptin við stjórnendur væru lítil 
þá töldu þeir, að einum undanskildum að samskiptin væru oftast góð. Sá trúnaðarmaður sem taldi að 
samskiptin væru ekki góð taldi að ástæðuna fyrir því mætti fyrst og fremst rekja til þess að 
stjórnendurnir, og þá sérstaklega mannauðsstjóri og aðrir starfsmenn á mannauðssviði, væru tregir 
við að hafa sig með í ráðum þegar vandamál kæmu upp. Þrátt fyrir að trúnaðarmenn upplifðu 
samskiptin við stjórnendur sem lítil voru þeir samt sem áður í einhverjum samskiptum. Samskiptin 
milli þessara aðila voru tvíhliða; trúnaðarmenn leita til stjórnenda og stjórnendur til trúnaðarmanna.  
Allir trúnaðarmennirnir, að einum undanskildum, töldu að mismunandi væri hver hefði frumkvæði 
að samskiptunum. Einn trúnaðarmaðurinn sagði að hann hefði alltaf frumkvæði að samskiptunum.  
 
Flestir trúnaðarmannanna, eða fjórir af fimm, leita sjaldan til stjórnenda eða sjaldnar en einu sinni í 
mánuði. Þeir leita til þeirra í ýmsum tilgangi en oftast er það til að fá upplýsingar eða aðstoð við 
úrlausn mála sem þeir hafa verið beðnir um að leysa. Þetta eru t.d. mál er snerta samskiptaerfiðleika 
milli starfsmanna eða starfsmanna og stjórnenda ásamt ýmsum spurningum er snúa að réttindum 
starfsmanna, t.d. rétti til orlofs, veikinda og fæðingarorlofs. Þegar þeir leita til stjórnenda þá leita þeir 
einna helst til mannauðsstjóra, framkvæmdastjóra eða annarra starfsmanna á mannauðssviði. 
Trúnaðarmennirnir fjórir sögðust frekar leita til þessara aðila heldur en að leita annað, t.d. til 
stéttarfélagsins.   
 
Ástæðan að baki því að trúnaðarmennirnir leituðu fyrst eftir aðstoð innan fyrirtækisins var einna 
helst sú að þeim þóttu samskiptin við þessa aðila það góð að þeim þótti auðvelt að leita til þeirra. 
Einn trúnaðarmaðurinn sagði: 
 

Mér finnst starfsmannahaldið oft vera milliliður. Þeir hafa samskipti við okkur og miðla 
því svo til stjórnenda og öfugt. En það er lykilatriði finnst mér að samskipti trúnaðarmanna 
og starfsmannahalds og starfsmannastjóra séu góð. 
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Aðeins einn trúnaðarmaður af fimm sagðist frekar leita til stéttarfélagsins síns, VR, ef hann 
þarfnaðist aðstoðar og var ástæðan sú að hann taldi samskiptin við starfsmannasvið og stjórnendur 
fyrirtækisins ekki það góð að hægt væri að leita til þeirra. Trúnaðarmaðurinn sagðist þó leita til 
mannauðsstjóra og mannauðssviðs ef málið væri þess eðlis að það þarfnaðist aðkomu þeirra. 
Það eru ekki eingöngu trúnaðarmennirnir sem leita til stjórnenda heldur leita stjórnendur einnig til 
þeirra samkvæmt trúnaðarmönnunum. Það voru aðallega starfsmannastjórar eða mannauðsstjórar 
sem höfðu frumkvæði að samskiptum við trúnaðarmenn. Þó kom það fyrir að framkvæmdastjórar 
leituðu einnig til þeirra. Samkvæmt fjórum af þeim fimm trúnaðarmönnum sem talað var við leituðu 
stjórnendur, aðallega mannauðsstjórar, reglulega til þeirra, t.d. nokkrum sinnum á ári. Þá sögðu þrír 
af þeim að þeir hittu mannauðsstjóra eða starfsmannastjóra reglulega á óformlegum fundum. Þeir 
trúnaðarmenn sem funduðu reglulega með mannauðsstjóra eða starfsmannastjóra töldu fundina vera 
árangursríka. Tilgangurinn með þessum fundum var eins og einn trúnaðarmaðurinn lýsir:  
 

Þessir fundir eru bæði góðir fyrir starfsmannastjórann og okkur eins og ég segi ef 
það er eitthvað sem við þurfum að koma á framfæri þá höfum við þarna tækifæri til 
þess og eins ef starfsmannastjórinn vill fræða okkur um eitthvað sem er í gangi t.d. 
einhverja viðburði sem við þurfum að vita af. 

 
Í þeim tilvikum sem stjórnendur, t.d. mannauðsstjórar, höfðu frumkvæði að samskiptum var það fyrst 
og fremst í tvennum tilgangi. Annars vegar í þeim tilgangi að upplýsa eða tilkynna trúnaðarmönnum 
eitthvað sem væri í vændum sem gæti skipt þá máli, t.d. ef breytingar væru fyrirhugaðar innan 
fyrirtækisins eins og uppsagnir, breytingar á starfshlutfalli, breytingar á eignarhaldi fyrirtækis, 
sameining á fyrirtækjum eða ef fresta átti samningsbundnum launahækkunum. Í þessum tilfellum 
höfðu trúnaðarmennirnir ekkert um málið að segja. Hins vegar höfðu stjórnendur frumkvæði að 
samskiptum í þeim tilgangi að afla sér upplýsinga um stöðu mála innan fyrirtækisins, t.d. hvernig 
starfsandinn væri, hvort það væri eitthvað sem þeim fyndist að betur mætti fara eða hvort 
trúnaðarmennirnir vildu koma einhverju á framfæri. Aðeins einn trúnaðarmaður sagði að stjórnendur 
fyrirtækisins hefðu aldrei haft frumkvæði að samskiptum þeirra á milli og að stjórnendur, og þá 
sérstaklega starfsmannasviðið, reyndi að halda sér frá málum sem gætu snert hann þar sem áherslan 
væri á að leysa allt innan stjórnendahópsins og að öll vandamál eða álitamál sem upp kæmu á 
vinnustaðnum yrðu leyst án atbeina trúnaðarmanna og stéttarfélaga. Þrátt fyrir að allir, að einum 
trúnaðarmanni undanskildum, töldu að samskiptin við stjórnendur og starfsmannasvið væru almennt 
góð þá töldu flestir þeirra, eða þrír af fimm, að samskiptin mættu vera meiri og stjórnendurnir mættu 
sýna meira frumkvæði, t.d. með því að vera duglegri að leita til þeirra. 
Líkt og trúnaðarmennirnir töldu stjórnendurnir að þeir vissu hverjir væru trúnaðarmenn á þeirra 
vinnustað. Þá upplifðu þeir samskipti sín við trúnaðarmennina fín þó þau væru lítil líkt og 
trúnaðarmennirnir gerðu. Aðeins einn stjórnandi taldi að samskiptin væru mikil. Mismunandi er hver 
hefur frumkvæði að samskiptum milli aðila samkvæmt stjórnendunum. Meirihluti þeirra töldu þó að 
oftast væru það þeir sem hefðu frumkvæði að samskiptunum. Einn stjórnandanna sagði:  
 

Það fyndnasta er að trúnaðarmennirnir eru stundum svo hissa að ég skuli hringi í þá og læt 
þá vita ef það er eitthvað að gerast og þeim finnst það stórmerkilegt að fá að vera með í 
þessu. 
 

Þegar stjórnendurnir höfðu frumkvæði að samkiptum við trúnaðarmenn var það oftast í þeim tilgangi 
að upplýsa þá um málefni er snerta starfsmenn vinnustaðarins. Einn stjórnandinn sagði:  „Ég sýni 
þeim þá kurteisi að láta þá vita ef það eru einhverjar breytingar framundan eða eitthvað að gerast 
sem ég tel æskilegt að þeir viti af.“ Algengast var að stjórnendurnir upplýstu trúnaðarmennina um 
breytingar á vinnustaðnum, t.d. uppsagnir, launaskerðingu, eigendaskipti, launahækkanir samkvæmt 
kjarasamningum, skerðingar á starfshlutfalli og frestun á samningsbundnum launahækkunum. 
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Þegar horft er til frumkvæðis trúnaðarmanna þá upplifðu allir stjórnendur, að einum undanskildum, 
lítið frumkvæði af hálfu þeirra á sínum vinnustað. Þeir telja að trúnaðarmenn leiti örsjaldan til þeirra, 
eða aðeins nokkrum sinnum á ári. Þeir töldu ástæðuna fyrir því vera þá að starfsmenn leituðu oftast 
beint til stjórnenda eða starfsmannasviðsins. Einn stjórnandinn sagði: 

 
Að öllu jöfnu er fólk ekki að fara í trúnaðarmennina nema í einstök skipti til þess að 
kvarta út af einhverju sem er ekki merkilegt en ef að trúnaðarmennirnir eru búnir að 
vera lengi þá tala þeir nú oftast við mig áður en þeir fara í stéttarfélagið en þegar það 
kemur svo nýr trúnaðarmaður þá veit hann það ekki alltaf þannig að hann þarf að 
læra það og mótast en það kemur yfirleitt á endanum en hérna já en starfsmenn leita 
yfirleitt beint og ef það eru einhverjir nýir starfsmenn sem leita til trúnaðarmanna þá 
leita þeir svo til mín og við leysum það en fólk er fljótt að átta sig á því að dyrnar 
mínar standa alltaf opnar. 

 
Í þau skipti sem trúnaðarmenn leituðu til stjórnenda var það í ólíkum tilgangi samkvæmt 
stjórnendunum. Trúnaðarmenn leituðu t.d. til þeirra með spurningar sem snúa að réttindum 
starfsmanna og vegna samskiptaerfiðleika. Svo virðist sem að samskipti trúnaðarmanna og 
stjórnenda fari að einhverju leyti eftir trúnaðarmanninum sjálfum eða eins og einn stjórnandi sagði: 
„Velgengni trúnaðarmanns fer eftir því hvernig persónan er sem ræðst í starfið.“ 
Einn stjórnandi orðaði þetta svo: 
  

Það fer svoldið eftir trúnaðarmanninum sjálfum hvort ég sé tilbúin til að miðla 
upplýsingum til þeirra og hlusta á hvað þeir hafa að segja. Það fer nefnilega svoldið eftir 
því hvort ég treysti þeim því að það er ekki alltaf sem ég treysti trúnaðarmönnunum því 
að það velst misjafnt fólk í þetta. Stundum eru þetta vandræðagemlingarnir og þá er ég 
kannski ekki alveg til í að segja þeim neitt sem skiptir máli. 

 
Þrátt fyrir að samskipti milli trúnaðarmanna og stjórnenda séu ekki mikil að mati stjórnenda vilja 
allir, að einum undanskildum, meiri samskipti við þá. Þá töldu stjórnendurnir að trúnaðarmennirnir 
mættu koma oftar með tillögur að úrbótum og athugasemdum um það sem betur mætti fara innan 
vinnustaðarins. Tveir stjórnendanna töluðu um að þeir hefðu áhuga á því að hafa reglulega fundi með 
trúnaðarmönnum á sínum vinnustað. Einn stjórnandinn talaði einnig um að trúnaðarmenn mættu vera 
sjálfstæðari þar sem að honum finnst þeir oft hræddir við að gefa upp ákveðnar upplýsingar, t.d. hvað 
varðar réttindi starfsmanna, án þess að bera þá undir stjórnendur eða starfsmannasvið. Þrátt fyrir að 
meirihluti stjórnendanna vilji meiri og virkari samskipti við trúnaðarmenn á sínum vinnustað þá setja 
þrír af fimm stjórnendunum  spurningarmerki við það hvort þess þurfi þar sem það sé í verkahring 
stjórnenda eða þeim sem standa að mannauðsmálum að vera sá aðili sem er til staðar fyrir 
starfsmennina og leysir úr þeim vandamálum sem upp koma.  
 
 

SAMSKIPTI VIÐ VR 
 
Meirihluti trúnaðarmanna, eða þrír af fimm, voru í litlum sem engum samskiptum við VR eða eins 
og einn þeirra komst að orði:  
 

Ég verð að viðurkenna að ég held að ég hafi aldrei leitað til VR út af einhverju. Ég hef 
aldrei lent í þannig málum að ég hafi þurft að leita til VR sem betur fer held ég bara. 

 
Allir trúnaðarmennirnir, að einum undanskildum, höfðu jákvæða reynslu af samskiptum sínum við 
VR. Tveir trúnaðarmenn sögðust vera í miklum, góðum og reglulegum samskiptum við félagið. 
Hvort sem samskipti trúnaðarmannanna við VR voru mikil eða lítil var algengast að þau færu fram í 
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gegnum heimasíðu félagsins, í gegnum tölvupóst eða síma. Ástæðan fyrir því að trúnaðarmennirnir 
höfðu leitað til félagsins var fyrst og fremst til að fá upplýsingar sem snéru að réttindum starfsmanna 
t.d. hvað varðar orlof, veikindi, fæðingarorlof, uppsagnir, kaffi- og matarhlé, ásamt öðrum 
upplýsingum þar með talið launum og yfirvinnu. Þá sagði meirihluti trúnaðarmanna, eða þrír af 
fimm, að þeir hafi fyrst og fremst  samband við VR til að vera alveg vissir um að mannauðssviðið 
hefði gefið þeim réttar upplýsingar eða eins og einn trúnaðarmaðurinn orðaði það: 
 

Ég að vísu hringi alltaf til að double-tékka. Þá tala ég fyrst við mannauðsdeildina og 
svo VR svo að ég sé alveg viss en þetta sé rétt til dæmis spurningar um orlofsréttindi 
og þess háttar. Það er samt ekki eins og ég treysti ekki mannauðsdeildinni þetta er 
bara til að vera viss enda segja þau hjá VR yfirleitt það sama og þau sem eru í 
mannauðsdeildinni. 

 
Samskipti trúnaðarmannanna við VR voru að mestu leyti einhliða að þeirra sögn en allir 
trúnaðarmennirnir sögðu að VR hafði aldrei samskipti að fyrra bragði nema í einum tilgangi:  „Ég fæ 
öðru hverju pósta um námskeið frá þeim en annars heyri ég lítið í þeim þess á milli.“ komst einn 
trúnaðarmaðurinn að orði. Þá sagði annar trúnaðarmaður: „VR sendir bara pósta um námskeið eða 
eitthvað sem er í gangi hjá þeim þeir fylgjast ekkert með hvort að trúnaðarmennirnir eru í raun að 
vinna.“ Flestir trúnaðarmennirnir, eða fjórir af fimm, vildu að VR væri duglegra að hafa frumkvæði 
að samskiptum við þá - hvort sem það væri gert með því að hringja í þá eða senda þeim tölvupósta. 
Þegar litið er til samskipta stjórnenda og stéttarfélaga eru þau ekki mikil samkvæmt stjórnendunum, 
en fjórir af fimm töldu samskiptin vera mjög lítil. Þeir töldu hins vegar að í þau skipti sem þeir hafi 
verið í samskiptum við stéttarfélög, þar með talið VR, hafi þau verið mjög góð. Aðeins einn 
stjórnandi sagði: „Ég leita mjög mikið til þeirra og fæ alltaf frábærar viðtökur.“ Stjórnendur töldu 
sig hafa frumkvæði að samskiptum við VR og var það til að fá þeirra álit á túlkunum kjarasamninga, 
t.d. varðandi þau réttindi sem starfsmenn þeirra hafa. Meirihluti stjórnenda, eða þrír af fimm, sögðust 
frekar leita til VR heldur en Samtaka atvinnulífsins þegar þá vantaði upplýsingar. Einn stjórnendanna 
sagði ástæðuna fyrir því vera: 

 
Ef mál eru tvísýn og ég segi þeim hvað ég sé að hugsa um að gera og hvort að það 
samrýmist þeirra sjónarhorni en ég fer ekki með þetta í trúnaðarmennina heldur ber 
undir stéttarfélögin. Svo gæti ég náttúrulega talað við Samtök atvinnulífsins en þau eru 
oft öfgakennd stjórnendamegin þannig að þá lendir maður í togstreitu. 

 
 

UMRÆÐA 
 
Þrátt fyrir að margt bendi til þess að samskipti aðila vinnumarkaðarins fari að mörgu leyti eftir 
nálgun margræðishyggjunnar, gefa niðurstöður þessarar rannsóknar vísbendingar um að samskipti 
stjórnenda og trúnaðarmanna, og í raun samskipti starfsmanna við báða þessa aðila, fari frekar eftir 
nálgun einingarhyggju en nálgun margræðishyggju.  Þetta sést m.a. þegar litið er til þess að í 
langflestum tilfellum eru lítil samskipti milli stjórnenda og trúnaðarmanna VR, en það  helgast einna 
helst af því að starfsmenn á vinnustöðum leita lítið til trúnaðarmanna þar sem lítið sé um vandamál á 
vinnustaðnum og þegar þau koma upp leita starfsmenn oftast beint til stjórnenda eða 
starfsmannasviðs án atbeina trúnaðarmanna, að sögn flestra þátttakenda rannsóknarinnar. Vera má að 
ástæðan fyrir því af hverju starfsmenn leiti lítið til trúnaðarmanna sé eins og Blyton og Turnbull 
(2004) bentu á, að mannauðsstjórnun hafi breytt samskiptum stjórnenda og starfsmanna frá því að 
vera andstæðingar yfir í það að vera samstarfsaðilar, sem dregur úr ágreiningi og gefur starfsmönnum 
þá tilfinningu að þeir séu hluti og þátttakendur í skipulagsheildinni. Niðurstöðurnar gefa einnig til 
kynna að trúnaðarmenn reyni fyrst að leita eftir upplýsingum eða aðstoð innan skipulagsheildarinnar 
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með því að leita til stjórnenda eða mannauðssviðs án þess að blanda utanaðkomandi aðila inn í málið 
þ.m.t. stéttarfélagi sínu, VR.  Einingarhyggjan gengur einmitt út frá því að skipulagsheildin sé til í 
sátt og samlyndi og að ágreiningur sé sjaldgæfur og ef hann kemur upp er hann leystur innan 
skipulagsheildarinnar og er þetta að mörgu leyti í samræmi við upplifun þátttakendanna (Blyton og 
Turnbull, 2004; Rose, 2008; Salamon, 2000). Það kemur kannski ekki á óvart að samskipti 
stjórnenda, bæði við trúnaðarmenn og starfsmenn, fara að mestu leyti, ef ekki öllu leyti, eftir nálgun 
einingarhyggjunnar. Allan Fox (1966) taldi einmitt að einingarhyggjan fyndist einna helst meðal 
stjórnenda innan skipulagsheilda. Einingarhyggjan, í samskiptum stjórnenda við starfsmenn og 
trúnaðarmenn, kemur fram þegar horft er til þess að stjórnendur telja að það sé ekki mikil þörf á 
trúnaðarmönnum á sínum vinnustað þar sem fá vandamál koma upp og ef þau koma upp þá eru það 
þeir sem sinna mannauðsmálum á vinnustöðum sem eigi að vera þessi hlutlausi aðili sem starfsmenn 
eiga að geta leitað til og leyst úr þeim vandamálum sem upp koma. Ef starfsmenn leita til 
trúnaðarmanna vilja stjórnendurnir að málin séu leyst innanhúss, helst án atbeina stéttarfélaga ef 
hægt er. Niðurstöðurnar gefa einnig til kynna að tíðni samskipta stjórnenda við trúnaðarmenn fari 
eftir því hvort að þeir treysti þeim og vilji hafa samskipti við þá. Þá ber að benda á að þegar 
stjórnendur á vinnustöðum hafa frumkvæði að samskiptum við trúnaðarmenn er það oftast í þeim 
tilgangi að upplýsa þá eða tilkynna þeim um málefni er snerta starfsmennina og gætu skipt máli t.d. 
breytingar sem framundan eru. Stjórnendur hafa ekki eingöngu samband við trúnaðarmenn af því 
þeir þurfa þess. Þeir hafa einnig samskipti við þá til þess að afla sér upplýsinga, t.d. um starfsandann.  
Það virðist vera nokkuð algengt að stjórnendur afli þessara upplýsinga óformlega á fundi sem 
mannauðsstjórar eða þeir sem sinna mannauðsmálum á vinnustaðnum sitja með trúnaðarmönnum. Á 
fundunum ræða trúnaðarmenn og mannauðsstjóri saman um það sem er í gangi á vinnustaðnum 
hverju sinni. 
 
Rannsóknin leiddi ekki eingöngu í ljós hvernig samskiptum trúnaðarmanna og stjórnenda var háttað 
heldur gefur hún einnig vísbendingar um að hlutverk trúnaðarmanna hafi tekið breytingum. 
Meirihluti þátttakenda taldi að hlutverk trúnaðarmanna væri fyrst og fremst að vera tengiliður milli 
starfsmanna og stjórnenda. Sú túlkun á hlutverki trúnaðarmanna er ólík því sem hlutverk 
trúnaðarmanna er samkvæmt gildandi lögum og kjarasamningum. Þá töldu þeir sem tóku þátt í 
rannsókninni, einnig að það væri í verkahring stjórnenda eða mannauðssviðs að upplýsa starfsmenn 
um hlutverk trúnaðarmanna og hverjir væru trúnaðarmenn á vinnustaðnum. Í ljósi þessara 
niðurstaðna má velta því fyrir sé hvort hlutverk trúnaðarmanna hafi tekið breytingum með tilkomu 
mannauðsstjórnunar þar sem hún leggur áherslu líkt og einingarhyggjan á að ágreiningsmál séu leyst 
innan fyrirtækja og geri þar af leiðandi það hlutverk trúnaðarmanna að vera tengiliður milli 
starfsmanna og stéttarfélaga minna fyrir vikið. Þá má einnig leiða líkur að því að breyttar áherslur 
innan VR t.d. með aukinni áherslu á einstaklingsmiðaða þætti hafi haft áhrif á hlutverk þeirra. 
 
Rannsóknin gefur vísbendingar um að það er ekki mikill áhugi hjá félagsmönnum VR að gerast 
trúnaðarmenn fyrir félagið. Þá telja trúnaðarmenn að hlutverk þeirra sé ekki mjög stórt og eitt helsta 
hlutverk þeirra sé að vera tengiliðir milli starfsmanna og stjórnenda. Athyglisvert er að trúnaðarmenn 
og starfsmenn leiti frekar til stjórnenda þegar þá vantar aðstoð eða upplýsingar í stað þess að leita til 
VR.  Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að trúnaðarmenn upplifi lítið frumkvæði frá VR 
varðandi samskipti þeirra á milli og er það eitthvað sem þeir vilja að félagið bæti. Þá er ýmislegt sem 
má laga varðandi fræðslu og þjálfun trúnaðarmanna. Samkvæmt niðurstöðunum telja 
trúnaðarmennirnir að þrátt fyrir að fræðsla og þjálfun á vegum VR væri almennt góð væri ýmislegt 
sem mætti betur fara. Þær breytingar sem þeir vildu sjá voru m.a. þær að aukin áhersla væri á þá 
trúnaðarmenn sem hafa gengt starfinu í einhvern tíma og að stutt námskeið yrðu í boði þar sem að 
trúnaðarmennirnir gætu miðlað reynslu og þekkingu sinni til annarra trúnaðarmanna, t.d. með 
raunhæfum verkefnum. Það vekur einnig athygli að stjórnendur leita í einhverjum mæli til VR í þeim 
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tilgangi að fá ráðleggingar eða svör við spurningum um réttindi starfsmanna í stað þess að leita til 
sinna atvinnurekendasamtaka, SA. Þessi rannsókn kallar á frekari rannsóknir, áhugavert væri að gera 
megindlega rannsókn sem næði til trúnaðarmanna líkt og breska könnunin sem getið er hér að 
framan. Rannsóknin vekur einnig upp nokkrar spurningar svo sem hvort endurskoða þurfi hlutverk 
trúnaðarmanna á vinnustöðum og hvort hlutverk VR hafi tekið enn meiri breytingum og VR sé orðið 
ráðgefandi bæði fyrir félagsmenn stéttarfélaga og stjórnendur.  
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