
 

 

 

 

 

 

MS ritgerð 

Mannauðsstjórnun 

 

Fræðsla trúnaðarmanna í stéttarfélögum innan 

Alþýðusambands Íslands 

 

 

 

Gunnur Petra Þórsdóttir 

 

 

 

 

Leiðbeinandi: Gylfi Dalmann Aðalsteinsson dósent 

Viðskiptafræðideild 

Júní 2012 

 



 

 

 

 

 

 

 

Fræðsla trúnaðarmanna í stéttarfélögum innan 

Alþýðusambands Íslands 

 

 

 

Gunnur Petra Þórsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til MS-gráðu í mannauðsstjórnun 

Leiðbeinandi: Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

 

Viðskiptafræðideild 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2012



 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fræðsla trúnaðarmanna í stéttarfélögum innan Alþýðusambands 

Íslands 

 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til MS prófs við 

Viðskiptafræðideild, Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. 

 

© 2012 Gunnur Petra Þórsdóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 

Prentun: Háskólaprent 

Reykjavík, 2012  



 

4 

Formáli 

Þessi rannsókn er lokaverkefni í meistaranámi í Mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Vægi ritgerðarinnar er 30 

einingar en alls er námið metið til 90 eininga. 

Ætlunin var að hefja vinnu við rannsóknarverkefni haustið 2008 en þá reið hrun 

bankanna yfir land og þjóð og lamaði flesta landsmenn á einn eða annan hátt. Kreppan 

herti tökin á íslenskum almúga og ekki síður á akademískri andagift höfundar. Það var 

því ekki fyrr en um vorið 2010 að eitthvað fór að gerast í ritgerðarsmíð og lauk vinnu 

við hana á vormánuðum 2012. 

Verkefni þetta er unnið í samstarfi við Alþýðusamband Íslands (ASÍ) og felst í því 

að greina fræðslu og fræðsluþörf trúnaðarmanna í stéttarfélögum innan ASÍ. 

Leiðbeinandi minn var Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við Háskóla Íslands. 

Kann ég honum bestu þakkir fyrir stuðning, þolinmæði og hvatningu við gerð þessa 

verkefnis. Ég þakka Eyrúnu Björk Valsdóttur hjá ASÍ fyrir aðstoð við útsendingu á 

spurningakönnun, almennan stuðning og afnot af húsnæði ASÍ.  

Jafnframt vil ég þakka öllum viðmælendum mínum og þátttakendum í 

spurningakönnuninni fyrir þeirra framlag. 

Að lokum vil ég þakka eiginmanni mínum, Ólafi Þórarinssyni, fyrir hans stuðning 

meðan á náminu stóð. 
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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að greina þá fræðslu sem trúnaðarmönnum í 

stéttarfélögum innan Alþýðusambands Íslands stendur til boða og kanna hvernig má 

bæta hana og gera hana markvissari til að auðvelda þeim að sinna hlutverki sínu.  

Í því sambandi var kannað hver fræðsluþörf trúnaðarmanna er, hvort þeir nýta sér 

þá fræðslu sem er í boði og hversu ánægðir þeir eru með fræðsluna sem þeir hafa 

fengið. Jafnframt var athugað hvers konar fræðslu trúnaðarmönnum finnst vanta, 

hvernig bæta má þá fræðslu sem fyrir er og aðlaga hana að þörfum þeirra. 

Þátttakendur voru jafnframt spurðir um hvaða hlutverki trúnaðarmenn eigi að 

gegna og hvaða hlutverki stéttarfélögin eigi að gegna.  

Í rannsókninni var stuðst við bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir 

og byggist hún á rýnihóp, viðtali og spurningakönnun. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að trúnaðarmönnum sem þátt tóku 

finnst yfirleitt mjög góð og gagnleg sú grunnfræðsla sem þeim stendur til boða. Hún 

inniheldur öll helstu atriði varðandi hlutverk trúnaðarmanna, kjaramál, kjarasamninga 

og fleira. Það kom fram að hlutverk trúnaðarmanna hefur breyst í kjölfar 

bankahrunsins. Bæði er meira leitað til þeirra en áður og með önnur og erfiðari mál 

sem þeir hafa ekki fengið þjálfun í að takast á við. Þar má nefna launalækkanir 

starfsfólks, uppsagnir og aukið vinnuálag. Þátttakendum finnst fræðslan að sumu leyti 

stöðnuð og vanta eins konar framhald af grunnámskeiðunum. Þeir vilja gjarnan fá 

fræðslu með raunverulegum dæmum sem tekur mið af því ástandi sem ríkir í 

þjóðfélaginu á hverjum tíma. Þátttakendum finnst jafnframt of stuttur sá tími sem 

þeim er ætlaður til fræðslu samkvæmt kjarasamningum.  
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Abstract 

The aim of this study was to analyse the training which representatives of trade unions 

within the Icelandic Confederation of Labour are offered and examine how to improve 

it and make it more effective in order to facilitate them in carrying out their duties as 

union representatives. 

In this connection, the needs of union representatives for training was examined, 

also whether they are utilising the training which is being offered, and how satisfied 

they are with the training which they have received. Furthermore, it was examined 

what kind of training union representatives feel is lacking, how to improve the 

existing training, and how to adapt it to meet their needs. 

Participants were also asked what role union representatives should play and what 

role trade unions should play. 

The study was based on both qualitative and quantitative research methods and 

included focus group, interview and questionnaire.  

The main conclusions of the study are that the union representatives who 

participated, considered that the basic training which they are offered is usually very 

good and useful. It contains all the main aspects concerning the role of union 

representatives, pay conditions, collective bargaining, etc. It revealed that the role of 

union representatives has changed following the financial crisis. Their assistance is 

sought more often than before, the issues they are required to deal with are different 

and more difficult than before and concern matters that they have not been trained to 

deal with. This includes employee wage cuts, redundancies, and increased workload. 

The participants felt that the training had stagnated to some extent and that some type 

of continuation of the basic course was required. They would like to receive training 

with realistic examples which would take into account the conditions in today´s 

changing society. Furthermore, participants considered that the time allowed for 

training under the Collective Bargaining Agreement is too short.  
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Inngangur 

Í þessu rannsóknarverkefni er leitast við að greina fræðslu og fræðsluþörf 

trúnaðarmanna í stéttarfélögum innan Alþýðusambands Íslands (ASÍ) og er verkefnið 

unnið í samvinnu við ASÍ. Þátttakendur í rannsókninni eru trúnaðarmenn í 

stéttarfélögum innan ASÍ og BSRB. 

Vinna við verkefnið hófst á vormánuðum 2010 í kjölfar þess að ASÍ hafði leitað til 

Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands eftir samstarfi við meistaraprófsnema um að 

greina fræðsluþörf trúnaðarmanna. 

 

Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að greina þá fræðslu sem trúnaðarmönnum í 

stéttarfélögum innan Alþýðusambands Íslands stendur til boða og kanna hvernig má 

bæta hana og gera hana markvissari til að auðvelda þeim að sinna hlutverki sínu. Í 

þessu sambandi voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar. 

 

Rannsóknarspurningar 

1. Hver er fræðsluþörf trúnaðarmanna í stéttarfélögum innan Alþýðusambands 
Íslands? 

2. Nýta trúnaðarmenn sér þá fræðslu sem í boði er á vegum Félagsmálaskóla 
alþýðu og hversu ánægðir eru þeir með hana? 

3. Hvernig má bæta þá fræðslu sem trúnaðarmönnum stendur til boða, laga 
hana að þörfum þeirra og gera hana markvissari? 

4. Hvaða hlutverki finnst trúnaðarmönnum að þeir eigi að gegna og hvaða 
hlutverki finnst þeim að stéttarfélögin eigi að gegna? 

Í framhaldi af rannsóknarspurningunum voru settar fram tvær tilgátur. 

Tilgáta a: Trúnaðarmenn sem búa á höfuðborgarsvæðinu eiga auðveldara með að 

sækja sér fræðslu heldur en þeir sem búa á landsbyggðinni. 

Tilgáta b: Karlar eiga auðveldara með að sækja sér fræðslu sem trúnaðarmenn heldur 

en konur. 
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Byrjað var á að skoða hvaða fræðsla stendur trúnaðarmönnum til boða. Kannað var 

hversu stór hluti trúnaðarmanna hefur sótt þá fræðslu sem í boði er og hversu ánægðir 

eða óánægðir þeir eru með fræðsluna sem sem þeir hafa fengið. Þeir voru spurðir um 

hvað þeim fyndist betur mega fara, hvers konar fræðslunámskeið þeim finnst vanta og 

hvaða fræðslu þeir vildu eiga völ á.  

Við vinnslu verkefnisins voru notaðar bæði eigindlegar og megindlegar 

rannsóknaraðferðir. Í júní 2010 var kallaður saman rýnihópur með nokkrum 

trúnaðarmönnum. Til að fá gleggri mynd af þeirri fræðslu sem í boði er og hvernig 

fræðslu trúnaðarmanna hefur verið háttað hér á landi í gegnum tíðina, var um haustið 

2010 tekið viðtal við starfsmann hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Loks var í mars 

2011 send út spurningakönnun til 130 trúnaðarmanna í stéttarfélögum innan ASÍ og 

BSRB.  

Það má segja að ekki hafi verið um auðugan garð að gresja varðandi heimildir við 

gerð þessa verkefnis. Margar heimildir eru fremur gamlar enda var blómatími 

stéttarfélaganna á síðari hluta seinustu aldar eða í kringum 1970-1980 (Ebbinghaus, 

2002; Machin, 2000; Williams, 1997). Sérstaklega reyndist erfitt að finna ritaðar 

heimildir varðandi sögu, starfsemi og skipulag ASÍ og því voru flestar upplýsingar 

varðandi stéttarfélagið sóttar af heimasíðu þess. 

 

Ritgerðinni má skipta upp í fjóra hluta.  

 

Fræðilegur hluti. 

Í fræðilega hlutanum er fjallað um stéttarfélög, sögu þeirra og hlutverk og gerð stutt 

grein fyrir Alþýðusambandi Íslands. Einnig er þar að finna umfjöllun um 

trúnaðarmenn, hlutverk þeirra og fræðslu trúnaðarmanna.  

 

Aðferðafræði 

Í kaflanum um aðferðafræði er gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og þeim 

rannsóknaraðferðum sem notaðar eru, kostum þeirra og göllum.  
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Niðurstöður 

Niðurstöðum er skipt upp eftir rannsóknaraðferðum. Fyrst er greining upplýsinga og 

niðurstöður úr rýnihópnum, síðan koma upplýsingar úr viðtalinu og að lokum 

niðurstöður úr spurningakönnuninni.  

 

Samantekt, umræður og lokaorð 

Í lokin er samantekt á niðurstöðum úr rannsókninni, umfjöllun um þær og 

rannsóknarspurningum svarað.  

 

Það er von höfundar að niðurstöður rannsóknarinnar geti komið að notum við 

skipulagningu á fræðslu trúnaðarmanna í framtíðinni og hjálpað til við að gera hana 

markvissari.  
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1 Stéttarfélög 

1.1 Skilgreining 

Hin almenna skilgreining á stéttarfélögum er sú að þau eru skipulögð samtök launþega 

sem stofnuð eru í þeim tilgangi að viðhalda eða bæta aðstæður á vinnumarkaði og í 

vinnuumhverfinu (Rose, 2004).  

Einnig má skilgreina stéttarfélög sem hóp einstaklinga sem býr yfir ákveðnum 

sameiginlegum sérkennum og hefur með sér skipulagsbundin tengsl þar sem 

meginmarkmiðið er að vinna að málefnum félagsmanna (Tinna Ástrún Grétarsdóttir 

og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Lára V. Júlíusdóttir (1995) skilgreinir 

stéttarfélög á þann hátt að þau séu félög sem eru stofnuð til þess að gæta hagsmuna 

félagsmanna fyrst og fremst gagnvart vinnuveitendum. Félagsmenn hafa við inngöngu 

í félagið lífsviðurværi sitt af störfum í annarra þágu og taka laun fyrir vinnu sína. 

Stéttarfélög vinna að því að bæta hag félagsmanna og koma hagsmunum þeirra á 

framfæri bæði á vinnustöðum og í þjóðfélaginu almennt, einkum og sér í lagi með 

beinni þátttöku í kjarasamningum. Þetta er hópur fólks með sameiginleg markmið um 

að ná fram réttindum fyrir launþega. Hugmyndafræði stéttarfélaga byggir almennt á 

því að samtakamátturinn styrki þau í baráttunni við vinnuveitendur og að í krafti 

fjöldans sé hægt að ná fram settum markmiðum (Salamon, 2000).  

1.2 Saga, markmið og hlutverk 

Stéttarfélög urðu til sem einskonar svar samfélagsins við iðnvæðingu og kapítalisma 

(Rose, 2004; Salamon, 2000).  

Fyrstu stéttarfélögin voru stofnuð af iðnaðarmönnum á Bretlandi á síðari hluta 18. 

aldar. Um var að ræða einskonar samtryggingu launafólks þar sem meðlimir létu 

ákveðna upphæð af hendi rakna af launum sínum og gátu í staðinn átt rétt á bótum ef 

eitthvað kom upp á eins og til dæmis sjúkdómar eða atvinnumissir. Þessi félög stóðu 

jafnframt í kjarabaráttu. Um miðja 19. öld urðu til fyrstu vísar að nútíma 

stéttarfélögum og voru það einnig breskir iðnaðarmenn sem stóðu að stofnun þeirra 

(Salamon, 2000). 
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Helstu markmið og baráttumál stéttarfélaga hafa alla tíð verið að bæta hag 

félagsmanna og lykilhlutverk þeirra að semja um kaup og kjör. Í upphafi voru helstu 

baráttumál eftirfarandi: 

 að bæta vinnumarkaðsumhverfið og skilyrði á vinnumarkaði. 

 að bæta starfsumhverfi og starfsskilyrði á vinnustað. 

 að tryggja fullt starfshlutfall og almenna velmegun. 

 að tryggja vinnuöryggi og innkomu félagsmanna. 

 að bæta félagslegt öryggi launþega. 

 að launþegar fengju sinn réttláta skerf af þjóðartekjum og þjóðarauði.  

 að ná fram lýðræði á vinnumarkaði. 

 þátttaka í stjórnmálum og að launþegar ættu talsmann á vettvangi 
stjórnmálanna og hjá stjórnvöldum. 

 að bæta félagslega þjónustu við launþega. 

 þátttaka í stjórn og skipulagningu atvinnugreina 
(Rose, 2004). 

Í byrjun höfðu mörg stéttarfélög byltingarsinnuð eða samfélagspólitísk markmið. Þau 

vildu hafa áhrif til að koma á breytingum í samfélaginu, bæði hagrænum, félagslegum 

og siðferðislegum (Dawkins, 2010). 

Samkvæmt Hyman (2001) er meginhlutverk stéttarfélaga þríþætt: 

 Stéttarfélög fást við vinnumarkaðstengd efni. Þau eru aðili að 
kjarasamningum og hafa þannig áhrif á laun og skilyrði á vinnumarkaði. 
Þau eru því í eðli sínu hagræn samtök. 

 Stéttarfélög eru vettvangur launþegahreyfingarinnar í baráttunni við 
atvinnurekendur. Hagsmunir þessara tveggja aðila eru andstæðir og 
samtakamátturinn styrkir launþegahreyfinguna í baráttu þeirra.  

 Stéttarfélög eru hluti af samfélagsheildinni. Þau hafa meðal annars það að 
markmiði að bæta samfélagið og vinna að því að bæta stöðu meðlima sinna 
almennt.  

Fox (1966) setti fram skilgreiningar á tveimur meginstefnum varðandi stéttarfélög. 

Annars vegar er einingarhyggja (unitarism). Einingarhyggjan gengur út frá að 

starfsmenn, stjórnendur og eigendur skipulagsheilda séu ein stór fjölskylda með 

sameiginlega hagsmuni sem vinni í sameiningu að lausn viðfangsefna. Stéttarfélög séu 

því í raun óþörf þar sem fjölskylduhugsunin leysi öll mál sem upp koma. 
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Hins vegar er fjölhyggja (pluralism). Fjölhyggjan gengur út frá að margir aðilar hafi 

ólíka hagsmuni í starfi skipulagsheilda. Þeir taki allir þátt í umræðu og ákvarðanatöku 

varðandi þau mál sem upp koma og hafi rétt á að hafa mismunandi skoðanir. Með 

samningum sé síðan komist að ákveðinni niðurtöðu sem allir geta sætt sig við. 

Stéttarfélögin voru hvað öflugust og félagsmenn flestir á árunum 1969-1979. Eftir 

það fór heldur að halla undan fæti hvað varðar stéttarfélagsaðild launþega í Vestur-

Evrópu (Ebbinghaus, 2002; Machin, 2000; Salamon, 2000; Williams, 1997). Á 

árunum 1978-1998 lækkaði stéttarfélagsaðild í Vestur-Evrópu úr 42,6% í 30,8% 

(Visser 2002) og árið 1999 var þátttaka í Bretlandi komin niður í 28% af launþegum 

almennt en hafði verið 53% árið 1979 (Machin, 2000). Þessi tilhneiging hefur verið 

víða á vesturlöndum, nema einna helst á Norðurlöndunum, þar með talið á Íslandi, þar 

sem aðild að stéttarfélögum er enn mikil (Ebbinghaus, 2002; Salamon, 2000; Tinna 

Ástrún Grétarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010; Visser 2006). Samkvæmt 

Gylfa Dalmanni Aðalsteinssyni (2003), sem vitnar í tölur frá Hagstofu Íslands frá 

árinu 2001, var stéttarfélagsaðild á Íslandi 88,0% árið 1993 en var komin niður í 

85,1% árið 2001. 

Ein af þeim ástæðum sem nefndar hafa verið fyrir minnkandi aðild að 

stéttarfélögum á Vesturlöndum er sú að heildarhyggja hefur vikið fyrir 

einstaklingshyggju bæði á vinnumarkaði og í þjóðfélögum almennt. Vestræn samfélög 

hafa verið að breytast úr því að vera iðnaðar- og tæknisamfélög yfir í það að vera 

þekkingarsamfélög. Meiri áhersla er lögð á að einstaklingar semji um sín kjör sjálfir í 

stað þess að samið sé fyrir stóra hópa í einu. Markaðslögmál gilda og starfsmenn setja 

sjálfir verðmiða á hversu mikils virði vinnuframlag þeirra er (Ebbinghaus 2002; 

Williams, 1997). Mikil breyting hefur orðið á efnahagslífi síðustu áratugi, hagvöxtur 

hefur aukist og stjórnmál og stjórnunaraðferðir hafa breyst (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2003).  

Williams (1997) bendir á að launþegar gangi í stéttarfélög til að bæta og tryggja 

eigin hagsmuni. Stéttarfélögin verði því bæði að þjóna sameiginlegum hagsmunum 

mismunandi hópa félagsmanna ásamt því að laga sig að einstaklingshyggjunni. Þetta 

er ekki alltaf auðvelt hlutverk. 

Stéttarfélögin hafa þurft að laga sig að breyttum aðstæðum og koma til móts við 

nýjar þarfir bæði starfsmanna og vinnuveitenda. Upphaflegu baráttumálin, að fá 

samningsréttinn viðurkenndan og laun greidd samkvæmt taxta, eru í höfn. Meiri 

áhersla er því lögð á að þjónusta félagsmenn á einstaklingsbundinn hátt og styrkja þá í 
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því að að takast á við breytt starfsumhverfi. Jafnframt er meiri áhersla lögð á 

velferðarmál í kjarabaráttunni (Ebbinghaus, 2002; Williams, 1997). 

Dufour og Hege (2010) benda á að aðgerðir stéttarfélaga til að fjölga 

félagsmönnum fara oft út um þúfur. Ástæðan er bæði lítill áhugi markhópanna og 

innra ósamræmi innan stéttarfélaganna. Með minnkandi hlutfalli félagsmanna í 

stéttarfélögum er hætta á að viðsemjendur og stjórnvöld dragi úr áhrifum stéttarfélaga 

á þróun mála og ákvarðanatöku og dragi í efa umboð þeirra til samningagerðar. 

Dufour og Hege (2010) benda því á að enn á ný verði stéttarfélögin að 

endurskipuleggja aðferðafræði sína og byggja sig upp sem sterkt miðlægt afl sem 

félagsmenn hafi áhuga á að tilheyra. 

 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2003) skiptir viðfangsefnum stéttarfélaga síðustu ár í 

fjóra flokka: 

 Kjaramál og mál sem snerta launþegann sjálfan eins og túlkun 
ráðningarsamninga, túlkun kjarasamninga, aðstoð við innheimtu launa, 
aðstoð vegna uppsagna, eineltis eða kynferðislegs áreitis. 

 Mál sem snerta sjúkrasjóð og styrktarmál, til dæmis styrki til heilsuræktar, 
sjúkraþjálfunar, gleraugnakaupa, krabbameinsskoðunar og glasafrjóvgunar. 
Einnig tryggingamál, svo sem líf- sjúkdóma- og slysatryggingar. 

 Fræðslumál þar sem félagsmenn fá ýmsa styrki til menntunar og fræðslu. 

 Orlofsmál þar sem félagsmenn fá meðal annars aðgang að tjaldvögnum, 
sumarbústöðum og sumarhúsum í útlöndum. 

Það má því segja sem svo að hlutverk stéttarfélaga hafi síðustu ár farið út í að vera 

eins konar þjónustufyrirtæki eða lífsgæðafélög sem bjóða upp á fræðslu, styrki og 

ýmsa aðra þjónustu fyrir félagsmenn sína. Þau eru einnig einskonar öryggisnet fyrir 

félagsmenn hvað varðar sjúkrasjóði, tryggingar og lífeyri. Þau greina launamál og 

launadreifingu, eru með launakannanir og val á fyrirtæki ársins (SFR, e.d.; VR, a, 

e.d.).  

1.3 Saga stéttarfélaga á Íslandi 

Fyrstu íslensku verkalýðsfélögin voru stofnuð á miklum breytingatímum í atvinnulífi 

þjóðarinnar. Ísland breyttist á skömmum tíma úr bændasamfélagi í nútíma þjóðfélag. 

Fólk flutti úr sveitunum á mölina og fjölmenn stétt verkamanna varð til. Stórstígar 

framfarir urðu í sjávarútvegi með tilkomu þilskipa og síðar togara og sjávarútvegurinn 
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tók við af landbúnaði sem helsti atvinnuvegur þjóðarinnar. Þar með jókst þörfin fyrir 

félagskap og samtakamátt verkamanna (ASÍ, g, e.d.). 

Fyrstu stéttarfélögin urðu til seint á 19. öld og eins og í Bretlandi voru það 

iðnaðarmenn sem stóðu að stofnun þeirra. Prentarar stofnuðu fyrsta stéttarfélagið árið 

1887 (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). Stuttu síðar, árið 1891, var 

Verslunarmannafélag Reykjavíkur stofnað og voru það launþegar og atvinnurekendur 

í verslunarstétt sem stóðu að stofnun þess (VR, b, e.d.). Þremur árum síðar voru 

stofnuð svokölluð Bárufélög, sem oft eru talin marka upphaf íslenskrar 

verkalýðshreyfingar. Þau störfuðu á sjö verstöðvum við Faxaflóa og var það fyrsta 

stofnað árið 1894. Fleiri félög voru svo stofnuð í kjölfarið og störfuðu þau í rúman 

áratug, eða til 1909-1910 þegar þau liðu undir lok. Félagsmenn í Bárufélögunum voru 

einkum sjómenn á þilskipum og voru félögin stofnuð sem einskonar svar við félagi 

útgerðarmanna á svæðinu. Aðaltilgangur félaganna var að bæta hagsmuni 

þilskipaháseta á Íslandi sem og allra sjómanna yfir höfuð. Með stofnun Bárunnar hófst 

óslitin saga stéttarfélaga á Ísandi. Þar fengu menn reynslu í kjarabaráttu og 

félagsstarfssemi og þaðan komu mennirnir sem síðar veittu verkamannafélaginu 

Dagsbrún, Hásetafélaginu og Alþýðusambandi Íslands forystu á fyrstu árum þeirra 

samtaka (Atli Magnússon, 1995; „Fjandi leiðinlegt,“ 1994). 

Í árdaga stéttarfélaganna var verkafólkið nánast réttindalaust. Vinnutíminn var 

óralangur, fólk hafði engar tryggingar og fékk oft ekki greitt nema í vöruúttektum 

(ASÍ, g, e.d.). 

Í upphafi voru því helstu baráttumál stéttarfélaganna að öðlast viðurkenningu 

vinnuveitenda og ríkisvaldsins á samningsréttinum og að laun væru greidd samkvæmt 

taxta. Jafnframt að forgangsréttur stéttarfélaga til vinnu væri virtur og að allir 

verkamenn væru í stéttarfélagi (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008; Svanur 

Kristjánsson, 1976). Verkalýðsbaráttan var pólitísk og til að ná sem mestum árangri 

þótti nauðsynlegt að Alþýðusamband Íslands væri jafnframt stjórnmálaflokkur. ASÍ 

og Alþýðuflokkurinn voru þess vegna árum saman undir einni stjórn (ASÍ, g, e.d.).  

Flest verkalýðsfélögin voru komin með samningsrétt í kringum 1930. Til að byrja 

með neituðu atvinnurekendur þó að ræða við þau og í raun voru verkalýðsfélögin ekki 

almennilega viðurkennd sem samningsaðili fyrr en eftir setningu vinnulöggjafarinnar 

1938 (Svanur Kristjánsson, 1976). 

Eftir að verkafólk fór að standa saman um kröfur sínar í skipulögðum 

fjöldasamtökum urðu miklar framfarir varðandi kjör þess og staða almennings 
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styrktist. Bætt kjör voru beint framhald af samstöðu og markvissri baráttu og menn 

sáu að eftir því sem hópurinn var stærri og samstilltari, þeim mun meiri áhrif gæti 

hann haft (ASÍ, g, e.d.).  

1.4 Alþýðusamband Íslands 

Alþýðusamband Íslands var stofnað árið 1916 í Báruhúsinu í Reykjavík. Tilgangurinn 

var að auðvelda baráttu verkamanna fyrir bættum kjörum. Fundarmenn komu frá sjö 

félögum, þar á meðal frá Verkamannafélaginu Hlíf í Hafnarfirði, Hásetafélagi 

Hafnarfjarðar og Verkakvennafélaginu Framsókn. Fjórðungur félagsmanna ASÍ í 

byrjun voru konur (ASÍ, g, e.d.).  

Í fyrstu lögum ASÍ stóð meðal annars að tilgangur sambandsins væri að koma á 

samstarfi meðal íslenskra alþýðumanna, sem reist væri á grundvelli jafnaðarstefnunnar 

og miðaði að því að efla og bæta hag alþýðu, bæði andlega og líkamlega. Jafnframt 

kom fram að öll íslensk verkalýðsfélög sem vildu hlíta stefnu sambandsins hefðu rétt 

til inngöngu í sambandið. Félög sem höfðu atvinnurekendur innan sinna vébanda 

fengu hins vegar ekki inngöngu nema á sambandsþingi og að minnsta kosti tveir 

þriðju af fulltrúum félaganna þurftu þá að vera hlynntir inngöngu (ASÍ, g, e.d.).  

 

Alþýðusamband Íslands er heildarsamtök og samráðsvettvangur stéttarfélaga á Íslandi. 

Í lögum ASÍ segir eftirfarandi um hlutverk sambandsins: 

 Að hafa forystu í stéttabaráttu launafólks, koma fram fyrir hönd 
aðildarfélaga í sameiginlegum málum gagnvart atvinnurekendum og 
stjórnvöldum, innanlands og á alþjóðavettvangi. Móta og samræma 
heildarstefnu samtakanna í atvinnu-, mennta-, umhverfis- og kjaramálum. 

 Að samræma og tryggja framkvæmd þjónustu aðildarfélaganna við 
félagsmenn þeirra. 

 Að standa að gerð kjarasamninga um sameiginleg mál sem aðildarsamtökin 
fela sambandinu. 

 Framkvæmdir í þessu skyni annast aðildarfélögin sjálf, eða sambönd þeirra 
í umboði félaganna ásamt þingi ASÍ, miðstjórn Alþýðusambandsins og 
formannafundi aðildarfélaga ASÍ (ASÍ, e, e.d.). 
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Í lögunum kemur einnig fram að markmið Alþýðusambandsins eru eftirfarandi: 

 Að allt launafólk sé skipulagt í virk stéttarfélög sem eru aðilar að 
heildarsamtökum launafólks. 

 Að stuðla að lýðræðislegu starfi allra aðildarsamtaka ASÍ í þágu hagsmuna 
félagsmanna og verkalýðshreyfingarinnar í heild. 

 Að vera vettvangur sameiginlegrar stefnumótunar og samræmingar á starfi 
aðildarsamtakanna. 

 Að framfylgja sameiginlegri stefnu og hagsmunamálum aðildarsamtakanna 
í þágu alls launafólks, bæði innanlands og í starfi hinnar alþjóðlegu 
verkalýðshreyfingar. 

 Að vera málsvari launafólks í sameiginlegum hagsmunamálum, gagnvart 
stjórnvöldum, öðrum samtökum og fjölþjóðastofnunum. 

 Að efla starf aðildarsamtaka ASÍ eftir mætti og vinna að gagnkvæmum 
stuðningi aðildarsamtakanna hverju við annað í starfi þeirra og kjarabaráttu. 

 Að halda á lofti grundvallarhugsjónum verkalýðshreyfingarinnar, 
mannréttindabaráttu og mikilvægi samtakamáttarins, í opinberri umræðu og 
í mennta- og fræðslustarfi (ASÍ, e, e.d.).  

Uppbygging velferðarkerfisins hefur verið stórt verkefni sem ASÍ hefur tekið mikinn 

þátt í. Þar má meðal annars nefna lög um verkamannabústaði sem sett voru 1929 og 

fyrstu verkamannaíbúðirnar sem voru tilbúnar 1932. Einnig lög um almannatryggingar 

sem sett voru 1936, réttinn til orlofs sem íslenskt verkafólk fékk 1943 og byggingu 

fyrstu orlofshúsanna 1962 í Ölfusborgum. ASÍ barðist jafnframt fyrir stofnun 

lífeyrissjóða fyrir alla launamenn en samningar um það náðust árið 1969 (ASÍ, g, 

e.d.). 

Fjölmörg þeirra réttinda sem launafólki þykja sjálfsögð í dag þurfti mikla baráttu 

og oft fórnir til að fá samþykkt. Þetta á til dæmis við um samningsrétt, uppsagnarfrest, 

fæðingarorlof, vinnuvernd, orlofsrétt og margt fleira. Með samstilltu átaki hefur 

félagsmönnum ASÍ tekist að hafa mikil áhrif, bæði á eigin kjör og réttindi og einnig á 

samfélagið í heild. Ásamt því að standa í kjarabaráttu líðandi stundar hefur ASÍ frá 

upphafi lagt mikla áherslu á að byggja upp fyrir næstu kynslóðir og horfa til framtíðar 

(ASÍ, g, e.d.). 

Þótt þjóðfélagið sé gjörbreytt frá stofnun Alþýðusambandsins í Báruhúsinu árið 

1916 hafa markmið sambandsins lítið breyst, það er að segja að efla og bæta hag 

alþýðunnar. Starf ASÍ er ekki lengur flokkspólitískt en samt má segja að sambandið 

hafi mikil áhrif innan stjórnkerfisins. ASÍ á fulltrúa sem gæta hagsmuna launafólks í 
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ýmsum starfshópum á vegum stjórnvalda og oft er umsagnar hreyfingarinnar leitað 

þegar unnið er að lagafrumvörpum sem varða hag almennings (ASÍ, g, e.d.). 

 

Hitt skal svo ósagt látið hvort stjórnvöld taki alltaf mikið tillit til athugasemda 

launafólks.  

1.4.1 Skipulag ASÍ 

Alþýðusamband Íslands er samband landssambanda og félaga með beina aðild. Haldin 

eru sambandsþing á tveggja ára fresti og hafa þau æðsta vald í málefnum 

sambandsins. Þar koma saman 290 kjörnir fulltrúar launafólks af landinu öllu og á 

hvert aðildarfélag rétt á að senda að minnsta kosti einn fulltrúa óháð stærð. Á 

þingunum er forysta samtakanna valin og stefnan mótuð. Formannafundir 

aðildarfélaga ASÍ eru haldnir að hausti þau ár sem sambandsþing eru ekki haldin og 

eru þeir vettvangur stefnumótunar og samráðs aðildarfélaganna milli sambandsþinga 

(ASÍ, h, e.d.).  

Miðstjórn ASÍ sem er 15 manna nefnd, sér um daglega stjórn sambandsins milli 

ársfunda og kemur saman tvisvar í mánuði. Hún fjallar um starf ASÍ, stefnumótun og 

þau mál sem hæst ber hverju sinni. Jafnframt eru haldnir vikulegir fundir þar sem 

forseti, varaforseti, framkvæmdastjóri og aðstoðarframkvæmdastjóri fara yfir helstu 

málefni sambandsins. Miðstjórn ASÍ hefur skipað málefnanefndir eða svokallaðar 

fastanefndir sem eiga að fylgja eftir stefnumótun sambandsþinga. Þær hafa frumkvæði 

að stefnumótun ASÍ hver á sínu sviði og fylgja eftir samþykktum miðstjórnar. 

Fastanefndir ASÍ endurspegla það viðamikla starf sem sambandið hefur með höndum 

og sömuleiðis samráð aðildarsamtakanna. Fastanefndir ASÍ eru: Alþjóðanefnd, 

atvinnumálanefnd, jafnréttis- og fjölskyldunefnd, menntanefnd, kjara- og skattanefnd, 

skipulags- og starfsháttanefnd, velferðarnefnd, vinnuréttar- og vinnumálanefnd, og 

lífeyris- og trygginganefnd (ASÍ, h, e.d.). 

Auk umfangsmikils innra starfs á ASÍ viðamikið samstarf og samráð við ríki og 

sveitarfélög um ýmis mál og fulltrúa í ýmsum ráðum og nefndum (ASÍ, h, e.d.). 
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Mynd 1. Skipulag Alþýðusambands Íslands, upplýsingar frá ASÍ 
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1.4.2 Aðildarfélög ASÍ 

Aðildarfélögin innan Alþýðusambands Íslands eru 51 talsins (Eyrún Björk Valsdóttir, 

munnleg heimild, 22. nóvember 2011). Flest eiga þau aðild að ASÍ í gegnum eitthvert 

af fimm landssamböndum ASÍ sem eru: Starfsgreinasamband Íslands, Landssamband 

íslenskra verslunarmanna, Samiðn, samband iðnfélaga, Rafiðnaðarsamband Íslands, 

og Sjómannasamband Íslands. Sjö félög eiga beina aðild að ASÍ (ASÍ, a, e.d.). 

Aðildarfélög ASÍ þjónusta félagsmenn sína á margvíslegan hátt. Þau gera 

kjarasamninga þar sem kveðið er á um laun og önnur starfskjör félagsmanna og 

leiðbeina um túlkun kjarasamninga. Þau aðstoða jafnframt launafólk við að sækja rétt 

sinn gagnvart atvinnurekendum, til dæmis við að innheimta laun, fá viðurkenningu á 

áunnum réttindum og leiðbeina um öryggismál og aðbúnað á vinnustað. Þau aðstoða 

einnig félagsmenn í samskiptum við opinberar stofnanir, svo sem Ábyrgðasjóð launa, 

Fæðingarorlofssjóð og Atvinnuleysistryggingasjóð svo eitthvað sé nefnt (ASÍ, a, e.d.). 

Stéttarfélögin reka sjúkrasjóði sem veita ýmis réttindi eins og til dæmis greiðslu 

dagpeninga þegar félagsmenn veikjast eða lenda í slysum. Stéttarfélögin reka einnig 

fræðslustofnanir og fræðslusjóði í samstarfi við samtök atvinnurekenda og leiðbeina 

félagsmönnum sínum um réttindi þeirra til endur- og eftirmenntunar og veita stuðning 

vegna símenntunar. Stéttarfélögin reka jafnframt orlofshús og íbúðir víða innanlands 

og erlendis (ASÍ, a, e.d.). 

 

 

Mynd 2. Félög og félagsmenn í Alþýðusambandi Íslands, upplýsingar frá ASÍ 
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2 Trúnaðarmenn 

Þegar rætt er um trúnaðarmenn er í flestum tilfellum átt við trúnaðarmenn í merkingu 

laga nr. 80/1938. Skilgreining danskra fræðimanna er að trúnaðarmaður er sá 

starfsmaður sem valinn er af samstarfsmönnum sínum á vinnustað til þess að vera 

talsmaður þeirra og fulltrúi gagnvart vinnuveitanda. Hann er þannig sá launþegi sem 

er valinn af samstarfsmönnum sínum til að gæta hagsmuna þeirra gagnvart 

vinnuveitanda (Lára V. Júlíusdóttir, 2007). 

Rannsóknir sýna að ýmsir persónulegir og félagslegir þættir hafa áhrif á hvers 

vegna einstaklingar ákveða að gerast trúnaðarmenn (Pekarek, 2009). 

Helstu persónulegir þættir sem nefndir eru í því sambandi eru áhugi á starfinu af 

einhverjum orsökum, einhverskonar skyldurækni eða vilji til að endurgjalda eitthvað, 

fórnfýsi eða ósérplægni, sjálfstraust, fyrri reynsla af stéttarfélagsstörfum, 

félagshollusta og pólitísk hugmyndafræði (Pekarek, 2009). 

Helstu félagslegu þættirnir eru hvatning frá öðrum, það að hafa upplifað óréttlæti á 

vinnustaðnum og að lokum aðrar aðstæður á vinnustaðnum, til dæmis óánægja með 

starfandi trúnaðarmann eða að enginn trúnaðarmaður er til staðar (Pekarek, 2009). 

2.1 Hlutverk trúnaðarmanna 

Trúnaðarmenn gegna mikilvægu hlutverki á vinnustöðum. Þeir eru fulltrúar 

stéttarfélaga á vinnustaðnum og tenging þeirra við félagsmenn. Stéttarfélögin sjá um 

kjarasamninga fyrir hönd launþega og trúnaðarmenn eru grunneining hvað varðar 

samskipti vegna kjarasamninga (Ásta Þorsteinsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2011). Segja má að meginhlutverk trúnaðarmanna sé tvennskonar. Í fyrsta lagi eru þeir 

fulltrúar launþega og eiga að sjá um að vernda þá gagnvart vinnuveitendum og koma 

fram fyrir þeirra hönd. Í öðru lagi eru þeir ólaunaðir fulltrúar stéttarfélags og í forsvari 

fyrir þau gagnvart starfsmönnum og vinnuveitendum (Rose, 2004; Salamon, 2000). 

Hlutverk trúnaðarmanna er að kynna sér helstu málefni og vandamál sem brenna á 

starfsmönnum og leita hugsanlegra lausna. Þeir eiga að bregðast við ef aðstæður koma 

upp sem brjóta í bága við samninga og vera talsmenn launþega í samskiptum þeirra 

við stéttarfélög og vinnuveitendur (Salamon, 2000). 
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Í Danmörku voru trúnaðarmenn komnir fram á sjónarsviðið í kringum 1900 og voru 

þeir fyrstu innan raða járniðnaðarmanna. Fram til seinni heimstyrjaldarinnar var þeirra 

helsta hlutverk að finna nýja félagsmenn, það er að fá launamenn til að ganga í 

verkalýðsfélögin. Jafnframt áttu þeir að sjá til þess að samningum væri fylgt og fara 

með mál fyrir „Félagsdóm“ (labour court) ef nauðsyn krafði. Eftir seinni 

heimstyrjöldina urðu breytingar á hlutverki þeirra og þeir fóru í auknum mæli að fást 

við flóknari og tæknilegri mál (Sommer, Olesen og Andersen, 1996). 

 

Hlutverk trúnaðarmanna á Íslandi er samkvæmt 9. grein laga um stéttarfélög og 

vinnudeilur nr. 80/1938:  

Trúnaðarmaður skal gæta þess, að gerðir vinnusamningar séu haldnir af 

atvinnurekanda og fulltrúum hans og að ekki sé gengið á félagslegan eða 

borgaralegan rétt verkamanna. Þetta ákvæði nær þó ekki til 

landbúnaðarverkafólks né áhafna skipa eða báta, sem ekki er skylt að 

lögskrá. 

Hér er átt við öll réttindi í lögum og reglum sem kveða á um andlegt og líkamlegt líf 

manna. Atvinnurekandi má jafnframt ekki hreyfa við fjárréttindum starfsmanna (ASÍ, 

d, e.d.; Lára V. Júlíusdóttir, 2007).  

Starfsmenn eiga að snúa sér til trúnaðarmanns með umkvartanir sem upp kunna að 

koma við atvinnurekenda eða fulltrúa hans. Þegar trúnaðarmanni hefur borist kvörtun 

ber honum að rannsaka málið og bera kvörtunina undir stjórnendur 

skipulagsheildarinnar. Við rannsókn málsins á trúnaðarmaðurinn rétt á að yfirfara 

gögn og vinnuskýrslur er varða ágreiningsmálið. Slík gögn verður trúnaðarmaðurinn 

að fara með sem trúnaðarmál og af þeim sökum skal hann hafa aðgang að læstri hirslu 

og síma í samráði við verkstjóra (Lára V. Júlíusdóttir 1997; Lög nr. 80/1938).  

 

Helstu hlutverk trúnaðarmanna eru eftirfarandi:  

 Að hafa eftirlit með því að atvinnurekandi og fulltrúar hans haldi gerða 
kjarasamninga og að ekki sé gengið á félagslegan og borgaralegan rétt 
verkamanna. Með þessu er átt við öll réttindi samkvæmt lögum og reglum 
sem varða persónulegan rétt manna.  

 Þeim ber að vinna að bættum kjörum starfsmanna og grípa til nauðsynlegra 
aðgerða ef þörf er á. Þeir eru talsmenn félagslegs öryggis og 
atvinnuöryggis, skynsamlegra stjórnarhátta á vinnustöðum og eru 
samráðsaðilar vegna breytinga á vinnustöðum. 
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 Þeim ber að taka við umkvörtunum starfsmanna og vera talsmaður þeirra 
gagnvart atvinnurekanda. Þeir eru jafnframt fulltrúar stéttarfélagsins á 
vinnustað og tengiliður félagsins og starfsmanna.  

 Að meta hvaða ákvæði kjarasamninga og reglna er æskilegt að breyta til að 
bæta kjör eða draga úr vanda við framkvæmd og gera stéttarfélaginu grein 
fyrir því, til dæmis þegar staðið er að undirbúningi kröfugerðar vegna 
kjarasamninga.  

 Þeim er skylt að gæta þess að gerðir vinnustaðasamningar séu haldnir. 

 Þeim ber að taka á móti nýjum starfsmönnum, kynna þeim starfskjör og 
réttindi og kynna þeim stéttarfélagið og starfsemi þess (ASÍ, 2010; Lára V. 
Júlíusdóttir, 2007; Lög nr. 80/1938; Rose, 2004; Salamon, 2000; Sommer, 
Olsen og Andersen, 1996). 

Af ofangreindu sést að trúnaðarmenn hafa óhjákvæmilega mikil samskipti bæði við 

stéttarfélög, samstarfsmenn og vinnuveitendur. Ýmis vandamál geta komið upp á 

vinnustöðum og því er æskilegt að trúnaðarmenn vinni náið með stjórnendum í því að 

leysa þau. Þannig geta bæði trúnaðarmenn og stjórnendur öðlast betri skilning á 

málum hvers annars. Náið samstarf getur þó einnig skapað ákveðin vandamál þannig 

að samstarfsmenn trúnaðarmannsins álíti að hann sé farinn að aðhyllast sjónarmið 

stjórnenda um of (Rose, 2004; Salamon, 2000).  

Á undanförnum árum hafa orðið töluverðar breytingar á störfum og hlutverki 

trúnaðarmanna sem hafa til dæmis komið í kjölfar nýrra laga. Þar má nefna lög um 

réttarstöðu starfsmanna við aðilaskipti að fyrirtækjum, lög um hópuppsagnir, [en þær 

hafa mikið verið til umræðu í íslensku þjóðfélagi undanfarin misseri í kjölfar 

bankahrunsins 2008]
*
 og lög um upplýsingar og samráð í fyrirtækjum. Með þessum 

lögum er gert ráð fyrir að trúnaðarmenn fái ný verkefni sem eru frábrugðin þeim sem 

þeir sinna samkvæmt kjarasamningum. Meiri kröfur eru gerðar til trúnaðarmanna og 

því er nauðsynlegt að skapa þeim skilyrði til að takast á við ný verkefni. Þar gegnir 

aukin fræðsla til trúnaðarmanna lykilhlutverki (Alþýðusamband Íslands, 2010).  

Í viðtali sem höfundur átti við starfsmann hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins kom 

fram að eftir þjóðarsáttina sem var gerð í kringum 1986-87 hafi hlutverk 

trúnaðarmanna breyst töluvert. Sagði hann meðal annars að eftir 1990 hafi ekki verið 

jafn mikil þörf á „miklum baráttumönnum og hörðum nöglum“ eins og áður vegna 

þess að það ríkti meiri sátt á vinnumarkaði. Trúnaðarmennirnir eru ekki lengur 

andstæðingar fyrirtækjanna heldur hluti af þeim. Þeir þurftu og þurfa vissulega enn að 

vera staðfastir og þekkja rétt launþega, en nú reynir hins vegar meira á samningslipurð 

* Innskot höfundar
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og færni í mannlegum samskiptum heldur en beina baráttu (viðmælandi hjá 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, munnleg heimild, 15. október 2010). 

2.2 Sögulegur bakgrunnur trúnaðarmanna á Íslandi 

Ákvæði um trúnaðarmenn kom fyrst fram í kjarasamningi milli verktaka 

Sogsvirkjunar og Vinnuveitendasambandsins árið 1935 (ASÍ, d, e.d.; Lára V. 

Júlíusdóttir, 2007). Ástæðu ákvæðisins má rekja til þess að danskt verktakafyrirtæki 

hafði yfirstjórn með framkvæmdum við Sog og áður en samningurinn komst á hafði 

fyrirtækið átt í deilum við verkamenn sem leiddu til verkfalls. Þar sem ákvæðið var 

ekki hluti af kröfugerð verkamannanna má leiða að því líkur að það sé komið inn fyrir 

tilstuðlan Dananna, enda var íslensk verkalýðshreyfing langt á eftir nágrannalöndum 

sínum að þessu leyti. Þrátt fyrir að þetta ákvæði væri komið inn var áhuginn ekki 

meiri en svo að trúnaðarmaður var ekki valinn fyrr en ári síðar. Árið 1937 gerðu 

Vinnuveitendafélag Íslands og Dagsbrún með sér kjarasamning þar sem heimilt var að 

velja trúnaðarmann á hverjum vinnustað (Lára V. Júlíusdóttir, 2007). 

Trúnaðarmannakerfið var svo fyrst lögfest í júní árið 1938 með lögum um stéttarfélög 

og vinnudeilur nr. 80/1938 (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). 

2.2.1 Lögfesting trúnaðarmannakerfisins  

Eins og áður sagði var hugtakið trúnaðarmaður lögfest með lögum um stéttarfélög og 

vinnudeilur nr. 80 frá 1938. Í lögunum er fjallað um trúnaðarmenn í greinum níu til 

tólf. Þetta eru ekki einu lögin sem fjalla um trúnaðarmenn. Ákvæði um þá er meðal 

annars að finna í lögum nr. 94/1986 um kjarasamninga opinberra starfsmanna, í lögum 

46/1980 um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum og í lögum nr. 77/1993 

um réttarstöðu starfsmanna um aðilaskipti að fyrirtækjum (Lára V. Júlíusdóttir, 2007). 

2.2.2 Val trúnaðarmanna 

Í 9. grein laga um stéttarfélög og vinnudeilur nr. 80/1938 segir: 

Á hverri vinnustöð, þar sem a.m.k. 5 menn vinna, hefur stjórn stéttarfélags 

þess, sem á staðnum er í viðkomandi starfsgrein, rétt til að tilnefna 2 menn 

til trúnaðarmannsstarfa, úr hópi þeirra, sem á staðnum vinna. Skal 

atvinnurekandi samþykkja annan þeirra sem trúnaðarmann stéttarfélagsins 

á vinnustöðinni. 
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Í kjarasamningum aðila vinnumarkaðarins sem gerðir voru 1977 náðust fram 

verulegar réttarbætur varðandi trúnaðarmenn sem enn eru í gildi (Lára V. Júlíusdóttir, 

2007). Þannig er starfsmönnum heimilt að kjósa einn trúnaðarmann á hverri vinnustöð 

þar sem vinna fimm eða fleiri. Fari starfsmannafjöldinn yfir 50 er heimilt að kjósa tvo 

trúnaðarmenn. Eftir kosninguna staðfestir stéttarfélagið valið og tilnefnir 

trúnaðarmanninn ásamt því að tilkynna valið til forráðamanna fyrirtækisins. Ef 

kosningu er ekki komið við tilnefnir verkalýðsfélagið trúnaðarmann. Trúnaðarmenn 

eru kosnir eða tilnefndir til tveggja ára í senn. Ekkert kemur þó í veg fyrir að sami 

einstaklingurinn sé endurkjörinn eða tilnefndur aftur sem trúnaðarmaður. Á vinnustað 

þar sem starfsmenn eru úr mörgum verkalýðsfélögum er venjan sú að hvert félag hafi 

sinn trúnaðarmann. Einnig er algengt að trúnaðarmenn séu fyrir hverja deild eða vakt, 

allt eftir skipulagi fyrirtækisins. Eins er það oftast þannig ef vinnustaðirnir eru 

fámennir að einn trúnaðarmaður starfar fyrir alla óháð því hvaða stéttarfélagi þeir 

tilheyra (ASÍ, i, e.d.; Lára V. Júlíusdóttir, 2007). 

Kosning trúnaðarmanna fer oft fram skriflega, en það er þó ekki skilyrði. Ágætt er 

að tveir sjái um kosninguna, til dæmis fráfarandi trúnaðarmaður og fulltrúi 

verkalýðsfélagsins. Kosningin getur farið fram með tvennum hætti, annað hvort er 

leitað eftir uppástungum eða allir starfsmenn viðkomandi verkalýðsfélags á 

vinnustaðnum eru í kjöri. Ef allir eru í kjöri þá ritar hver og einn á miða hvern hann 

telur álitlegan sem trúnaðarmann og sá sem flest atkvæði fær hreppir hnossið. Ef engin 

afgerandi niðurstaða fæst er oft brugðið á það ráð að láta kjósa aftur á milli tveggja 

eða þriggja efstu. Sé uppástunguleiðin farin hlýtur sá kosningu sem flest atkvæði fær 

af þeim sem stungið var upp á. Hvergi er í lögum eða kjarasamningum að finna 

ákvæði um það hvort eitthvað geti takmarkað rétt félagsmanna til þátttöku í kosningu 

á trúnaðarmanni. Meginreglan er sú að allir starfsmenn taki þátt í að kjósa 

trúnaðarmann (ASÍ, i, e.d.; Lára V. Júlíusdóttir, 2007). 

Kjörgengi til trúnaðarmanns hafa allir félagsmenn verkalýðsfélagsins á 

vinnustaðnum. Meginreglan er því sú að félagsmenn velji þann einstakling sem þeir 

hafa trú á að muni standa sig í starfi sem trúnaðarmaður. Ekki er æskilegt að verkstjóri 

eða yfirmaður taki að sér stöðu trúnaðarmanns enda er hann fulltrúi atvinnurekenda og 

ber því fyrst og fremst skyldur sem slíkur (ASÍ, i, e.d.; Lára V. Júlíusdóttir, 2007). 

Að lokinni kosningu á að tilkynna viðkomandi stéttarfélagi hver var kosinn 

trúnaðarmaður. Það tilnefnir hinn nýkjörna trúnaðarmann ásamt því að tilkynna 

fyrirtækinu um hver var valinn. Með þessu er hægt að tryggja að hinn nýkjörni 

trúnaðarmaður njóti verndar samkvæmt 11. grein laga um stéttarfélög og vinnudeilur 

(ASÍ, i, e.d.). 
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2.2.3 Réttindi og vernd trúnaðarmanna 

Í 11. grein laga númer 80/1938 um stéttarfélög og vinnudeilur segir:  

Atvinnurekendum og umboðsmönnum þeirra er óheimilt að segja 

trúnaðarmönnum upp vinnu vegna starfa þeirra sem trúnaðarmanna eða 

láta þá á nokkurn annan hátt gjalda þess, að stéttarfélag hefur falið þeim að 

gegna trúnaðarmannsstörfum fyrir sig. Nú þarf atvinnurekandi að fækka 

við sig verkamönnum, og skal þá trúnaðarmaður að öðru jöfnu sitja fyrir 

um að halda vinnunni. 

Í reglum um opinbera starfsmenn segir ennfremur að óheimilt sé að flytja 

trúnaðarmenn í lægri launaflokk á meðan þeir gegna starfi sem trúnaðarmenn. Þegar 

aðilaskipti verða hjá fyrirtækjum segir í fimmtu grein laga nr. 72/2002 að 

trúnaðarmenn skuli halda réttarstöðu sinni og starfi svo framarlega sem 

atvinnureksturinn haldi sjálfstæði sínu. Ef svo fer að trúnaðarmaður missi umboð sitt 

vegna aðilaskiptanna skuli hann þrátt fyrir það njóta þeirrar verndar sem samningar og 

lög kveða á um (Lára V. Júlíusdóttir, 2007). Vernd trúnaðarmanna gagnvart 

uppsögnum er undirstaða þeirra reglna sem gilda um trúnaðarmenn. Hún er sett til að 

tryggja að trúnaðarmaður geti sinnt starfi sínu sem slíkur án þess að eiga það á hættu 

að vera sagt upp störfum vegna þess. Verndin nær þó einungis til starfa sem tengjast 

trúnaðarmannastarfinu sem slíku. Ef trúnaðarmaður brýtur alvarlega af sér í starfi 

nýtur hann ekki verndar laganna. Það er því ljóst að verndin er ekki algjör (ASÍ, f, 

e.d.). 

2.2.4 Uppsagnir trúnaðarmanna 

Ef trúnaðarmanni ásamt öðrum innan fyrirtækisins er sagt upp vegna tímabundins 

verkefnaskorts skal hann ganga fyrir um endurráðningu þegar starfsemin hefst að nýju 

(ASÍ, f, e.d.; Lára V. Júlíusdóttir, 2007). 

Heimilt er að segja trúnaðarmanni upp þegar hann hefur náð eftirlaunaaldri. Lögin 

vernda trúnaðarmann ekki fyrir yfirsjón í starfi eða broti á starfsreglum 

vinnustaðarins. Þetta geta verið brot eins og léleg afköst, óstundvísi, trúnaðarbrestur, 

agabrot eða óheiðarleiki. Atvinnurekandi verður með óyggjandi hætti að áminna 

trúnaðarmann og láta hann vita að áframhaldandi háttsemi verði mætt með uppsögn 

(ASÍ, f, e.d.; Lára V. Júlíusdóttir, 2007). 

Ef flytja á trúnaðarmann milli deilda innan fyrirtækis verður að telja að lögin komi 

í veg fyrir að slíkt megi ef það hefur í för með sér að réttur hans til að gegna starfi sínu 
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sem trúnaðarmaður falli niður. Á þetta hefur þó aldrei reynt fyrir dómi hér á landi 

(ASÍ, f, e.d.; Lára V. Júlíusdóttir, 2007). 

Ef trúnaðarmaður brýtur vísvitandi kjarasamninga eða ákvæði vinnulöggjafarinnar 

er heimilt að segja honum upp. Þetta á til að mynda við ef hann er þátttakandi í 

ólöglegum verkföllum eða óleyfilegum fundarhöldum. Félagsdómur hefur lagt áherslu 

á að trúnaðarmenn sýni gott fordæmi og gæti þess að fylgja kjarasamningum og þeim 

reglum sem vinnuveitandi setur.  

Ef trúnaðarmanni er sagt upp störfum á ólögmætan hátt á hann einungis rétt á 

bótum ásamt því að hægt er að krefja atvinnurekandann um sekt (ASÍ, f, e.d.; Lára V. 

Júlíusdóttir, 2007). 
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3 Fræðsla 

Aukin og bætt fræðsla eykur hæfni starfsmanna til að sinna hlutverki sínu og stuðlar 

að bættri stöðu þeirra. Jafnframt getur hún stuðlað að því að starfið verði sýnilegra og 

eftirsóknarverðara þó auðvitað geti fleira þurft að koma þar til, eins og til dæmis 

sérstök umbun fyrir að sinna hlutverkinu. Bætt fræðsla sem sniðin er að þörfum 

starfsmanna leiðir til aukinnar hæfni og betri stöðu til að gegna starfinu. Þjálfun og 

fræðsla verður að taka mið af stefnu og hlutverki skipulagsheildarinnar og þörfum 

starfsmanna til að hægt sé að byggja upp réttu hæfnina. Til að bæta fræðslu og gera 

hana markvissari þarf að greina fræðsluþörfina. Endurmenntun og starfsfræðsla eykur 

hæfni og bætir samskipti milli stjórnenda og starfsmanna í skipulagsheildum og 

stuðlar að þróun starfsmanna (Blanchard og Thacker, 2007).  

Höfundur þessa verkefnis telur að það megi yfirfæra þetta á trúnaðarmenn, 

stéttarfélög og fyrirtæki þar sem trúnaðarmenn starfa. Af framangreindu má ætla að 

aukin og bætt fræðsla til trúnaðarmanna auki hæfni þeirra til að sinna hlutverki sínu og 

stuðli að bættri stöðu þeirra. Hún ætti jafnframt að geta stuðlað að því að starf 

trúnaðarmannsins verði sýnilegra og eftirsóknarverðara. Bætt fræðsla sem sniðin er að 

þörfum trúnaðarmanna hlýtur að leiða til aukinnar hæfni og betri stöðu til að gegna 

hlutverkinu. Þjálfunin og fræðslan verður að taka mið af stefnu og hlutverki 

stéttarfélagsins og þörfum trúnaðarmanna til að hægt sé að byggja upp réttu hæfnina. 

Með því að greina fræðsluþörf trúnaðarmanna ætti að vera hægt að byggja upp 

markvissa og nauðsynlega fræðslu til þeirra sem gerir þeim kleift að sinna hlutverki 

sínu markvisst og af ánægju. 

Félagsmenn í stéttarfélögum eru líklegri til að nýta sér fræðsluframboð en þeir sem 

ekki eru í stéttarfélögum. Þetta ætti að vera hvatning fyrir stéttarfélög til þess að stuðla 

að framboði náms fyrir félagsmenn. Aðstæður á vinnumarkaði virðast ráða því hversu 

mikið félagsmenn sækjast eftir fræðslu og þjálfun. Óöryggi með starf og eftirsókn eftir 

prófgráðum eða sérstakri færni hafa áhrif á eftirspurn eftir fræðslu, ásamt 

efnahagslegum umbreytingum. Efnahagslegar umbreytingar virðast hins vegar leiða til 

minna framboðs fræðslu og þjálfunar á vegum skipulagsheilda. Þær virðast einnig 

leiða til fækkunar starfa sem krefjast sérstakrar þjálfunar (Elman og O´Rand, 2002). 
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3.1 Fræðsla til trúnaðarmanna 

Í heimildaleit vegna fræðslu til trúnaðarmanna við vinnslu þessarar ritgerðar komu 

oftast upp heimildir frá Bretlandi en sjaldnar frá öðrum löndum. Það kom í sjálfu sér 

ekki mjög á óvart þar sem Bretland hefur verið vagga verkalýðsbaráttu í gegnum 

tíðina. Fyrstu verkalýðsfélögin voru stofnuð á Bretlandi (Salamon, 2000) og í þeim 

tímaritsgreinum og kennslubókum sem höfundur hefur lesið um verkalýðsbaráttu er 

oftast vísað til Bretlands. 

Margvísleg rök er hægt að færa fyrir því að trúnaðarmenn í stéttarfélögum hljóti 

viðeigandi fræðslu og þjálfun. Jones og Tomlinson (1972) hafa sett fram eftirfarandi 

rök: 

1. Stéttarfélög og löggjafinn setja lög og reglur sem trúnaðarmenn eiga að 
starfa eftir. Til þess að geta starfað samkvæmt þessum lögum og reglum, 
þurfa þeir að fá skipulagða fræðslu þar um. 

2. Trúnaðarmenn sinna í vaxandi mæli ýmsum tæknilegum og sérhæfðum 
verkefnum sem krefjast þess að þeir fái fræðslu þar að lútandi. 

3. Trúnaðarmenn þurfa til að bera færni í almennum samskiptum svo störf 
þeirra skili árangri. 

4. Trúnaðarmenn þurfa að greina hin ýmsu vandamál og orsakir þeirra og nota 
bæði rökhyggju og ímyndunarafl til að yfirfæra reynslu sína á nýjar 
aðstæður. Þann hæfileika má þróa með frekari menntun.  

5. Trúnaðarmenn hafa í gegnum tíðina gegnt mikilvægu hlutverki í 
verkalýðsbaráttunni, áætlanagerð og áhrifum stéttarfélaga á vinnustöðum. 
Hlutverk þeirra er margbreytilegt bæði inni á vinnustöðum sem utan.  

Á árunum 1947-1961 fjölgaði trúnaðarmönnum hlutfallslega örar í Bretlandi en 

almennum meðlimum í verkalýðsfélögum. Um þetta leyti og fram undir 1970 var 

þörfin fyrir trúnaðarmannafræðslu gífurleg. Af um það bil 175.000 starfandi 

trúnaðarmönnum var einn þriðji hluti sem aldrei hafði fengið nokkurskonar fræðslu 

varðandi hlutverkið eða starfið. Skipti á trúnaðarmönnum eða veltan innan starfans var 

um 15% á ári (Warren, 1971). Á árunum 1965-1966 var nokkuð úrval af námskeiðum 

fyrir trúnaðarmenn á vegum verkalýðsfélaganna, en þau fóru að mestu fram um 

helgar. Stefna var sett á að auka framboð af námskeiðum en vandmálið var hins vegar 

að finna rétta fólkið til að leiðbeina á slíkum námskeiðum. Viðkomandi þurfti að hafa 

nægilega reynslu af verkalýðsstörfum, hafa þekkingu á starfi stéttarfélaga og hafa 

kunnáttu á þeim vandamálum sem trúnaðarmenn stóðu frammi fyrir (Jones og 

Tomlinson, 1972). 
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Þau efnisatriði sem námskeiðin þurftu að innihalda voru meðal annars eftirfarandi: 

 Upplýsingar um hlutverk trúnaðarmanna, lög og reglur stéttarfélaga, 
upplýsingar um samninga og reglur fyrirtækja, stjórnunarferla og þjónustu 
til félagsmanna eins og til dæmis lögfræðiaðstoð. 

 Upplýsingar um ýmis tæknileg og sérfræðileg mál, svo sem laun og 
launatengd mál, hvar hægt var að nálgast ýmsar tölfræðilegar upplýsingar, 
reglur um þjálfun, lög um málefni tengd stéttarfélögum og vinnulöggjöf, 
almannatryggingar, heilsu og öryggi á vinnustöðum, verkalýðsbaráttu og 
starfsþróun.  

 Upplýsingar um þá færni sem trúnaðarmenn þurfa að hafa, þar með talið 
samskiptafærni og hæfileika til að tjá sig jafnt innan sem utan stéttarfélags. 
Trúnaðarmenn þurftu þá eins og nú að fást við margs konar verkefni, til 
dæmis að hlusta á hugmyndir annarra, safna upplýsingum og sannreyna þær 
og greina fyrirliggjandi upplýsingar og hugmyndir til að byggja upp 
raunhæf mál (Jones og Tomlinson, 1972). 

Í maí árið 1971 kom út skýrsla á vegum The Commission on Industrial Relations. Í 

skýrslunni var meðal annars mælt með eftirfarandi varðandi þjálfun trúnaðarmanna: 

Stjórnendur fyrirtækja og stéttarfélaga skyldu sameiginlega og sitt í hvoru 

lagi endurskoða þá þjálfun og fræðslu sem talið væri að trúnaðarmenn 

hefðu mesta þörf fyrir.  

Trúnaðarmenn skyldu fá launað leyfi frá vinnu til að sækja viðurkennd 

námskeið (Jones og Tomlinson, 1972) 

Fræðsla til trúnaðarmanna getur farið fram með ýmsum hætti. Goodman og 

Whittingham (1969) flokka fræðsluúrræði á eftirfarandi hátt: 

1. Handbækur. 

2. Bréfaskóli. 

3. Námskeið utan verkalýðsfélaga eða vinnustaða. 

4. Námskeið á vegum fyrirtækis eða stéttarfélags: 

a. Sem stéttarfélagið stendur fyrir. 

b. Sem stéttarfélög og stjórnendur fyrirtækja standa fyrir sameiginlega. 

c. Sem stjórnendur standa fyrir. 

5. Námskeið um ákveðin efni. 

6. Námskeið um önnur efni (frjáls). 
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Breytingar á hlutverki danskra trúnaðarmanna eftir miðja síðustu öld gerði það að 

verkum að þeir fóru að fást við ýmis ný málefni sem kröfðust meiri tæknilegrar 

kunnáttu og aukinnar þekkingar. Þar með jókst þörfin fyrir fræðslu þeirra og þjálfun. 

Aukin fræðsla til trúnaðarmanna varðaði gagnkvæma hagsmuni launþega og 

stéttarfélaga og upp úr 1970 var stofnaður sérstakur þjálfunar- og fræðslusjóður til að 

styðja við kerfisbundna fræðslu (Sommer, Olesen og Andersen, 1996). 

 

Sommer, Olesen og Andersen (1996) setja fram helstu kröfur sem gera ætti til hæfni 

trúnaðarmanna. Þeir þurfa að: 

 kunna undirstöðuatriði kjarasamninga sem og annarra samninga og geta 
metið mikilvægi þeirra við ákveðnar aðstæður. 

 hafa þekkingu á reglum og lögum og geta aflað nákvæmra upplýsinga 
varðandi túlkun þeirra og fordæmi. 

 geta komið auga á hagsmuni og hagsmunaárekstra og notað þá vitneskju til 
uppbyggilegra samningaviðræðna. 

 hafa hæfileika til að móta sér skoðanir og sannfæra aðra. 

 geta aflað sér upplýsinga og sett þær fram á skilmerkilegan hátt. 

 geta sett sig í spor samstarfsmanna, skilið sjónarmið þeirra og vera opnir 
fyrir skoðunum annarra.  

 hafa hæfileika til að greina milli langtíma og skammtíma hagsmuna og 
virka hvetjandi á samstarfsfélaga sína til hins sama. 

 geta séð nauðsyn á tilvist stéttarfélaga og geta útskýrt hana fyrir öðrum. 

 geta skipulagt fundi, umræður og aðgerðir. 

 vera færir um að hlusta á samstarfsfélaga sem leita ráða og taka af skarið 
varðandi ýmis mál. 

 hafa hæfileika til að setja núverandi aðstæður og atburði í sögulegt 
samhengi og útskýra fyrir öðrum. 

 vera færir um að greina ýmis pólitísk málefni og nýta sér þau til 
stefnumótunar og frumkvæðis. 

Það liggur í augum uppi að ekki er hægt að kenna allt þetta á nokkurra vikna 

námskeiði og augljóslega þarf að forgangsraða. Þegar efnislegt innihald reglna og laga 

sem gilda á vinnumarkaði er skoðað og tekið mið af síbreytilegu umhverfi og 

hagsmunum, er ljóst að fræðsla trúnaðarmanna er afar mikilvæg til þess að 
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verkalýðshreyfingin geti haldið styrk sínum og stöðu. Alhliða menntun trúnaðarmanna 

skapar hollustu við verkalýðshreyfinguna, styrkir samfélagsvitund og skapar þá 

tilfinningu að tilheyra einhverjum. Fræðsla og þjálfun er því vissulega mikilvægur 

sameiningarþáttur (Sommer, Olesen og Andersen, 1996). 

3.1.1 Fræðslutrúnaðarmenn 

Hugtakið fræðslutrúnaðarmaður kom fyrst fram árið 1997 (More og Ross, 2008). 

Fræðslutrúnaðarmenn gegna lykilhlutverki í að framfylgja þeirri stefnu sem 

stéttarfélög og stjórnvöld setja varðandi fræðslu. Þeir vinna gegn hugsanlegri 

neikvæðni starfsmanna til fræðslu, ná til þeirra sem eiga erfitt með að biðja 

vinnuveitendur eða stjórnendur um fræðslu og sjá til þess að sú fræðsla sem boðið er 

upp á sé í samræmi við þarfir starfsmanna. Þeir hvetja til fræðslu í fyrirtækjum þar 

sem enginn sérstakur fræðslustjóri er til staðar og hvetja til starfsþróunar (Shelley, 

2008).  

Fræðslutrúnaðarmenn voru einskonar „aðgerðarsinnar“ sem höfðu það hlutverk 

að mynda eftirspurn eftir fræðslu hjá meðlimum stéttarfélaga. Þeir áttu einnig að veita 

ráðgjöf, greina fræðsluþörf og stuðla að því að starfsmenn fengju viðeigandi fræðslu. 

Þeir áttu ekki einungis að stuðla að því að starfsmenn fengju fræðslu sem miðaði að 

þörfum vinnuveitenda heldur átti hún einnig að koma til móts við þeirra persónulegu 

þarfir og starfsframa (Moore og Ross, 2008). 

 

Árið 1997 setti Trades Union Congress (TUC), sem er stærsta verkalýðssamband á 

Bretlandi, á fót nefnd sem hafði það hlutverk að þróa leiðir til þess að TUC og 

stéttarfélögin gætu staðið betur að starfsnámi og öðru námi fyrir félagsmenn sína. Í 

kjölfar þeirrar vinnu voru meðal annars skilgreind nokkur hlutverk 

fræðslutrúnaðarmanna sem hér fara á eftir. Þau voru að: 

 greina þörf starfsmanna fyrir fræðslu, þar með talið almenna fræðslu í lestri 
og reikningi og koma upplýsingum varðandi fræðsluþörfina til stjórnenda. 

 vera talsmenn símenntunar og ráðgjafar og semja við stjórnendur um 
viðeigandi úrræði. 

 vinna að þróun símenntunar og ráðgjafar í samvinnu við stjórnendur og 
stuðla að auknum gæðum þar að lútandi. 

 veita starfsmönnum persónulegan stuðning, hjálpa þeim að yfirvinna tregðu 
til að bera sig eftir fræðslu og hugsanlega námsörðugleika vegna skorts á 
sjálfsáliti. 
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 fullvissa starfsmenn um að öll ráðgjöf sem trúnaðarmenn veita sé 
trúnaðarmál. 

 hjálpa bæði starfsmönnum og stjórnendum að skilja og meta sambandið 
milli aukinnar fræðslu og þjálfunar starfsmanna og persónulegrar þróunar 
einstaklingsins (Clough, 2008). 

Í Danmörku eru nokkurskonar fræðslutrúnaðarmenn en þar eru þeir kallaðir 

fræðslusendiherrar eða „Educational Ambassadors“. Þeir komu fyrst fram á 

sjónarsviðið hjá starfsmannasambandi kvenna (Women Workers´ Union) sem var 

samband kvenna sem unnu í verksmiðjum eða við hreingerningar og höfðu fengið litla 

eða enga formlega menntun (Keil, 2008). 

Hlutverk fræðslusendiherra líkist að miklu leyti hlutverki fræðslutrúnaðarmanna á 

Bretlandi. Munurinn felst þó í því að á Bretlandi eru sérstakir fræðslutrúnaðarmenn 

oftast kosnir af félagsmönnum á sama hátt og almennir trúnaðarmenn. Þeir hafa 

svipaðan rétt og almennir trúnaðarmenn og hafa jafnframt rétt til að taka að sér 

vinnustaðagreiningar. Í danska líkaninu hafa hins vegar almennir trúnaðarmenn að 

mestu leyti tekið að sér hlutverk og ábyrgð fræðslutrúnaðarmanna. Aðalástæðan er sú 

að trúnaðarmenn njóta verndar samkvæmt samningum og hafa greiðan aðgang að 

stjórnendum í gegnum vinnuráð og sameiginlegar trúnaðarmannanefndir (Keil, 2008). 

Helstu hlutverk fræðslusendiherra eru: 

 að hvetja samstarfsmenn og stjórnendur til að skipuleggja og koma á fót 
fræðslu.  

 að sjá til þess að starfsmenn hafi ákvarðanarétt og taki þátt í að þróa hæfni 
og færni á vinnustaðnum (Keil, 2008). 

Við heimildaleit við vinnslu þessa verkefnis gat höfundur ekki fundið merki þess að 

sérstakir fræðslutrúnaðarmenn hafi verið til eða séu til hér á landi. Hins vegar kom 

fram í viðtali sem höfundur átti við starfsmann hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins að 

einhvern tíma hafi verið einhverskonar vísir að eða gerð tilraun með 

fræðslutrúnaðarmenn. Viðmælandi sagði að tilraun hefði verið gerð til að hafa 

sérstaka trúnaðarmenn sem hægt væri að kalla „fræðslutrúnaðarmenn“. Hlutverk 

þeirra hefði aðallega verið að hvetja samstarfsmenn til náms og benda þeim á að leita 

til námsráðgjafa (viðmælandi hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, munnleg heimild, 15. 

október 2010). 
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3.2 Fræðsla trúnaðarmanna á Íslandi 

Samkvæmt samningum frá 1977 skal trúnaðarmönnum á vinnustöðum gefinn kostur á 

að sækja námskeið sem miða að því að gera þá hæfari í starfi. Á meðan skulu þeir 

halda dagvinnutekjum í allt að eina viku á ári. Þetta gildir þó aðeins fyrir einn 

trúnaðarmann frá hverju fyrirtæki á ári. Áður fyrr urðu námskeiðin að vera viðurkennd 

af fastanefnd aðila vinnumarkaðarins en nú er sú nefnd ekki lengur starfandi. Í staðinn 

halda stéttarfélögin námskeið fyrir trúnaðarmenn á grunni fyrrnefnds samkomulags. 

Misjafnt er milli stéttarfélaga hvernig fræðslu er háttað (Lára V. Júlíusdóttir, 2007). 

 

Í viðtali við starfsmann hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins kom ýmislegt áhugavert 

fram. Meðal annars að áður en það kom inn í kjarasamninga hér á landi árið 1977 að 

trúnaðarmenn skuli fá launað leyfi frá vinnu til að sækja námskeið, var það undir 

hælinn lagt hvort þeir fengu yfir höfuð leyfi til að sækja námskeið og hvort þeir fengu 

laun á meðan. Það var helst hjá stærri fyrirtækjum sem menn fengu laun á meðan þeir 

sóttu námskeið og svo hjá því opinbera (viðmælandi hjá Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, munnleg heimild, 15. október 2010). 

Jafnframt kom fram hjá viðmælanda að þegar trúnaðarmannafræðsla var að hefjast 

hér á landi í kringum 1980, var annars vegar boðið upp á trúnaðarmannanámskeið á 

vegum Menningar- og fræðslusambands alþýðu sem stóð í heila viku. Hins vegar var 

hægt að fara í tveggja vikna skóla á vegum Félagsmálaskóla alþýðu sem haldinn var í 

Ölfusborgum. Upp úr 1990 þýddi ekki lengur að bjóða upp á svona löng námskeið og 

voru þau stytt í eina viku og haldin á Hótel Selfossi (viðmælandi hjá Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, munnleg heimild, 15. október 2010). 

3.2.1 Fræðsla á vegum ASÍ 

ASÍ hefur lagt áherslu á að efla fræðslu og menntun og auka þannig hæfni 

forystumanna og talsmanna verkalýðshreyfingarinnar. Þar hefur fræðsla til 

trúnaðarmanna verið einn af lykilþáttunum. Efnislega er fræðslan endurmetin árlega 

og henni breytt eftir því sem þörf er á. Samkvæmt kjarasamningum hafa trúnaðarmenn 

tvær vikur fyrsta árið til að afla sér fræðslu og eina viku eftir það ef starfsmenn eru 

fleiri en fimmtán. ASÍ telur að þetta sé ekki nógu langur tími, auk þess sem 

trúnaðarmenn fá ekki greitt fyrir þessa vinnu og þurfa því iðulega að eyða frítíma 

sínum í hana. Þessum málum er betur háttað í nágrannalöndum okkar og þykir ASÍ 
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liggja beint við að líta til þeirra og nýta þá reynslu og þekkingu sem þar er til staðar 

(Alþýðusamband Íslands, 2010).  

ASÍ hefur tekið saman nokkur atriði sem trúnaðarmenn spyrja helst um á 

trúnaðarmannanámskeiðum. Það virðist til dæmis stundum vefjast fyrir þeim hvert 

verksvið þeirra er. Oft er reynt að fá þá til að taka að sér mál sem tilheyra ekki þeirra 

verksviði og bæði samstarfsmenn og yfirmenn gera til þeirra óraunhæfar kröfur. Það 

er nauðsynlegt fyrir trúnaðarmenn að vita nákvæmlega hvað til þeirra starfssviðs 

heyrir. Samskiptamál á vinnustöðum eru oft erfið og nauðsynlegt er að trúnaðarmenn 

fái þjálfun í samskiptum. Jafnframt þurfa þeir að kunna skil á réttindum og skyldum á 

vinnumarkaði, ráðningasamningum, fæðingar- og foreldraorlofi og veikinda- og 

slysarétti svo eitthvað sé nefnt (Alþýðusamband Íslands, 2010). 

Alþýðusamband Íslands og BSRB starfrækja Félagsmálaskóla alþýðu. Menningar- 

og fræðslusamband alþýðu (MFA) sér um rekstur og málefni skólans. Hlutverk hans 

er að auka þekkingu talsmanna stéttarfélaga og efla þá í starfi til þess að þeir séu betur 

í stakk búnir að vinna að bættum lífskjörum launafólks. Skólinn sér meðal annars um 

námskeið fyrir trúnaðarmenn og talsmenn stéttarfélaga og geta stéttarfélögin pantað 

trúnaðarmannanámskeið hjá Félagsmálaskólanum. Markmið MFA er að bjóða upp á 

fræðslu og námskeið sem styrkja talsmenn í starfi þannig að þeir geti betur tekist á við 

þær kröfur sem gerðar eru og stöðugar breytingar í samfélaginu. Áhersla er lögð á að 

námsframboð miðist við þarfir og aðstæður félaga hverju sinni. Á hverri önn er boðið 

upp á almenn námskeið fyrir trúnaðarmenn og talsmenn verkalýðshreyfingarinnar 

(ASÍ, b, e.d.). 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins ehf. var stofnuð af Alþýðusambandi Íslands 

og samtökum atvinnulífsins í desember 2002. Hlutverk hennar er að vera 

samstarfsvettvangur stofnaðilanna um fullorðinsfræðslu og starfsmenntun 

í samstarfi við aðrar fræðslustofnanir á vegum aðildarsamtaka ASÍ og SA. 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins vinnur samkvæmt samþykktum og 

þjónustusamningi sem gerður hefur verið við menntamálaráðuneytið 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, 2007, bls. 31). 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins hefur gefið út námsskrár sem innihalda lýsingu á 

fræðslunámskeiðum sem ætluð eru trúnaðarmönnum á vinnustöðum. Námsskrárnar 

eru gefnar út með það að markmiði að auka skilvirkni og gæði náms, auk þess að gera 

nám gegnsærra og auðvelda styttingu framhaldsskólanáms (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, a, b, 2007).  
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Námskrárnar eru byggðar upp á þann hátt að um er að ræða ákveðinn fjölda 

skyldunámskeiða og ákveðinn fjölda valnámskeiða. Saman kallast öll námskeiðin 

Trúnaðarmannanámskeið I og Trúnaðarmannanámskeið II. Meta má bæði námskeiðin 

til eininga, til styttingar náms í framhaldsskóla. Á námskeiðunum er lagt upp með að 

nemendur fái að spreyta sig á sem margvíslegastan hátt, til dæmis með verkefnavinnu, 

hlutverkaleik, atvikakönnun og verklegum æfingum, bæði sjálfstætt og í hópum. 

Einnig er áhersla lögð á umræður, rökræður og sjálfsmat. Jafnframt er lögð áhersla á 

að leiðbeinandi fari sem oftast yfir með nemendum hvað hefur áunnist með náminu 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, b, 2007). 

Tilgangur námsins er að auðvelda trúnaðarmönnum að takast á við 

verkefni sem þeim eru falin, að þeir efli sjálfstraust sitt og lífsleikni auk 

þess að námið stuðli að jákvæðu viðhorfi til áframhaldandi náms 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, 2007, bls. 1). 

Félagsmálaskóli Alþýðu sér um námskeiðin fyrir trúnaðarmenn og talsmenn 

stéttarfélaga. Stéttarfélögin panta trúnaðarmannanámskeið hjá Félagsmálaskólanum 

og er dagskrá gerð í samráði við deildarstjóra (ASÍ, c, e.d.). 

Hér á eftir fer nánari útlistun á námskeiðunum. 

3.2.1.1 Trúnaðarmannanámskeið I 

Lengd námsins er 81 kennslustund og hefur menntamálaráðuneytið samþykkt að meta 

megi námið til allt að 6 eininga til styttingar náms á framhaldsskólastigi. Námið er 

ætlað fullorðnum á vinnumarkaði sem hafa stutta skólagöngu og eru eldri en 20 ára 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, 2007). 

Kynning er fyrsti liður í námskeiðinu og tekur hún eina kennslustund. Þar er farið yfir 

markmið og forsendur námsins (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, 2007). 

Trúnaðarmaðurinn – starf hans og staða 

Þetta er 16 kennslustunda námskeið þar sem aðaláherslan er lögð á störf 

trúnaðarmanna í stéttarfélögum, rétt þeirra samkvæmt lögum og kjarasamningum 

ásamt uppbyggingu, helstu efnisatriðum og gildissviði kjarasamninga. Auk þess er 

lögð áhersla á uppbyggingu vinnumarkaðarins, skipulag og hlutverk 

hagsmunasamtaka launafólks og vinnuveitenda (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, 

2007). 
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Starfsemi stéttarfélagsins – kjarasamningar 

Námskeiðið tekur 8 kennslustundir. Hér er lögð áhersla á að kynna nemendum 

starfsemi stéttarfélaga sem þeir eru fulltrúar fyrir. Fjallað er um fræðslu-, sjúkra,- 

orlofs- og lífeyrissjóði ásamt þá þjónustu sem félagsmönnum stendur til boða hjá 

félögunum. Einnig er farið yfir mikilvægi trúnaðarmannsins fyrir stéttarfélagið og 

tengsl hans og stéttarfélags (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, 2007). 

Samskipti á vinnustað 

Námskeiðið tekur 16 kennslustundir. Lögð er áhersla á ólík samskiptamunstur og 

mismunandi framkomu fólks, svo sem ágengni, ákveðni og óákveðni. Fjallað er um 

sjálfstraust og sjálfsmynd, hvað hefur áhrif á sjálfstraust, hvað ógnar því og hvaða 

leiðir má fara til að bæta það. Komið er inn á samskiptatækni eins og að hlusta, 

gagnrýna, taka á móti gagnrýni, hrósa og taka hrósi. Lögð er áhersla á hlutverk og 

verkaskiptingu í hópum ásamt leiðum til að efla liðsheild. Farið er yfir grunnatriði í 

samtalstækni, mismunandi tjáskiptaleiðir og mikilvægi þess að gæta hlutleysis í 

samtölum. Rætt er um ágreining og hvernig má fyrirbyggja hann, draga úr honum eða 

taka á honum á uppbyggilegan hátt og einkenni samskipta og vinnustaða þar sem 

ágreiningur þrífst (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, 2007). 

Að standa upp og tala 

Þetta er 8 kennslustunda námskeið. Megináhersla er lögð á undirbúning framsögu og 

umræður á vinnustaða- og félagsfundum. Jafnframt er fjallað um fundarsköp og 

fundarstjórn. Farið er yfir einkenni og tilgang ýmissa ræðuforma, kröfur sem eru 

gerðar til röksemdafærslu, algengar rökvillur, ásamt öðru sem ber að varast varðandi 

framsögn (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, 2007). 

Hagfræði 

Námskeiðið tekur 8 kennslustundir. Lögð er áhersla á ýmis hagfræðileg hugtök og 

hvernig hægt er að nota þau við lausn ýmissa viðfangsefna sem trúnaðarmenn fást við, 

til dæmis í tengslum við gerð kjarasamninga. Farið er yfir helstu áfanga í þróun 

hagfræði og rekstrar- og þjóðhagfræði (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, 2007). 

Vinnuréttur 

Lengd námskeiðs er 8 kennslustundir. Megináhersla er lögð á vinnulöggjöfina, 

kjarasamninga og lög um réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Einnig laun, 
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launagreiðslur, frídaga, orlof, vinnuslys, veikindi og laun í veikindum, 

atvinnusjúkdóma, bætur, vinnuvernd, mæðravernd, fæðingar- og foreldraorlof, 

jafnrétti og launajafnrétti karla og kvenna, aðilaskipti að fyrirtækjum, uppsagnir og 

hópuppsagnir, vinnu ungmenna, greiðsluerfiðleika og gjaldþrot atvinnurekenda. 

Jafnframt er farið yfir grundvallarreglur um réttarvernd trúnaðarmanna, verkfallsrétt, 

verkbannsrétt, og samningarétt stéttarfélaga (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, 2007). 

Launaseðlar og launaútreikningar 

Lengd námskeiðs er 4 kennslustundir. Áhersla er lögð á skilning nemenda á 

uppbyggingu launaseðla og skyldur atvinnurekenda um upplýsingar jafnhliða 

launagreiðslum. Þjálfað er í útreikningum á vinnutíma, stórhátíðakaupi og yfirvinnu. 

Áhersla er lögð á að nemendur tileinki sér vönduð vinnubrögð til að minnka hættu á 

mistökum (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, 2007). 

Valgrein 

Nemendum er boðið upp á valgreinarnámskeið sem tekur 8 kennslustundir. Nemendur 

geta valið úr 14 námskeiðum og verður hverju og einu gerð stutt skil hér á eftir. 

Jafnframt má nota þennan tíma til að lengja önnur námskeið eða námsþætti og jafnvel 

til að fara yfir námsefni sem ekki er getið um í námskránni. Verður þá efnið að vera 

brýnt að mati skipuleggjanda og varða hagsmuni, réttindi og skyldur launafólks og/eða 

launagreiðenda (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, 2007) 

Samantekt á mati á námi og námsleið  

Trúnaðarmannanámskeiði I lýkur með samantekt sem tekur 4 kennslustundir. Hér er 

farið yfir hverju námskeiðið í heild hefur skilað og nemendur bera stöðu sína við lok 

námskeiðs saman við væntingar sem þeir höfðu í byrjun þess (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, a, 2007). 

 

Eins og fyrr sagði er nemendum boðið upp á 8 kennslustunda valgreinarnámskeið. Þar 

geta þeir valið úr 14 námskeiðum og hér á eftir verður gerð nánari grein fyrir þeim. 
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Rökfræði og áróður  

Þar er áhersla lögð á að skilgreina helstu einkenni rökræðu og mikilvægi þess að 

hlusta á skoðanir annarra. Einnig hvernig leikni í rökræðu getur komið að notum í 

samningaviðræðum og í daglegu lífi. Farið er yfir áróðurstækni og hvernig rökvillur 

eru greindar (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, b, 2007). 

Stjórnunarstílar – leiðtogar  

Áhersla er lögð á mismunandi stjórnunarstíl, mannauðsstjórnun og hlutverk leiðtoga. 

Trúnaðarmaður hefur ekki boðvald en verður að ávinna sér traust og virðingu til að 

hafa áhrifavald. Hann verður að geta tileinkað sér aðferðir sem leiða til sátta og 

samheldni (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, b, 2007). 

Verðlagseftirlit – tilgangur og þróun  

Lögð er áhersla á helstu viðfangsefni hagfræðinnar og hvernig hún tengist daglegu lífi, 

mikilvægi samkeppni og neytendaverndar og þátt verðlagseftirlits 

verkalýðshreyfingarinnar varðandi þetta. Verðlagseftirlit ASÍ er kynnt og rætt um hag 

launafólks af því að halda verðlagi stöðugu. Farið er yfir samband launa og verðlags, 

verðbólgu og kaupmáttar (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, b, 2007). 

Kynjaheimar  

Með þessu námskeiði er lögð áhersla á jafnan rétt karla og kvenna á öllum sviðum 

samfélagsins og kynnt eru ýmis hugtök þar að lútandi. Rætt er um áhrif 

atvinnuþátttöku, starfsvals, vinnutíma og menntunar á stöðu kynja á 

vinnumarkaðinum. Farið er yfir kynbundinn launamun, lagalegt launajafnrétti og 

launaleynd. Einnig er farið yfir ástæður fyrir launamisrétti og hugsanlegum 

menningaráhrifum sem þar gætir. Áhersla er lögð á nýjan hugsunarhátt og verklag, 

fjallað um jafnréttislögin og hlutverk verkalýðshreyfingarinnar við að fylgja eftir 

markmiðum laga um jafnan rétt og stöðu karla og kvenna (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, a, b, 2007). 

Starfslok – hlutverk trúnaðarmanna  

Megináhersla er lögð á nauðsyn þess að undirbúa starfslok og viðfangsefni sem því 

fylgja, samskipti, heilsugæslu og réttindi ellilífeyrisþega hjá Tryggingastofnun og 

lífeyrissjóðum. Fjallað er um kvíða og ótta fólks sem nálgast starfslok og hlutverk 
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trúnaðarmanna í að aðstoða fólk við að leita upplýsinga og veita því stuðning 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, b, 2007). 

Fjölmenning  

Á námskeiðinu er lögð áhersla á tölulegar staðreyndir varðandi fjölmenningu og 

erlenda starfsmenn. Farið er yfir afstöðu verkalýðshreyfingarinnar til innflytjenda og 

erlendra starfsmanna og fjallað um hugtök eins og fjölmenningu, þjóðarhópa, 

menningarhópa, samskipti, einsleitni og margleitni. Fjallað er um hvernig er að vera 

Íslendingur og hvernig er að vera innflytjandi og laga sig að samfélaginu 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, b, 2007). 

Tryggingapíramídinn 

Lögð er áhersla á að útskýra velferðar- og tryggingamál. Rætt er um jaðartilvik í 

almannatryggingum, ábyrgð einstaklingsins, fjölskyldunnar, atvinnurekenda og 

þjóðfélagsins. Farið er yfir hlutverk lífeyrissjóða, markmið þeirra og framtíðarsýn 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, b, 2007). 

Einelti á vinnustað 

Áhersla er lögð á að skilgreina einelti, ástæður fyrir einelti og hvernig hægt er að 

fyrirbyggja og taka á einelti á vinnustað. Jafnframt er rætt um afleiðingar eineltis fyrir 

bæði þolendur og gerendur, áhrif þess á vinnustaðinn og afkomu 

skipulagsheildarinnar. Fjallað er um einkenni vinnustaða og hegðun starfsmanna þar 

sem einelti þrífst (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, b, 2007). 

Hnattvæðing – erlendir starfsmenn  

Hér er farið yfir lög sem gilda um erlent launafólk og erlend fyrirtæki á íslenskum 

vinnumarkaði. Fjallað er um hlutverk trúnaðarmanna stéttarfélaga við að veita 

erlendum vinnufélögum upplýsingar um réttindi og skyldur á íslenskum 

vinnumarkaði, stefnumótun íslenskra stjórnvalda og aðila vinnumarkaðarins varðandi 

það að styrkja reglur sem snúa að erlendu launafólki og atvinnurekendum og eftirlit 

með framkvæmd reglnanna (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, b, 2007). 

Fyrirtækjasamningar  

Hér er lögð áhersla á eðli og markmið fyrirtækjasamninga samkvæmt ákvæðum 

kjarasamnings (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, b, 2007). 
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Faglegt mat – launaviðtöl – starfsmannaviðtöl  

Áhersla er lögð á eðli og tilgang launaviðtals og starfsmannaviðtals ásamt undirbúning 

fyrir hvort um sig og hlutverk trúnaðarmanna í því sambandi. Lögð er áhersla á að 

trúnaðarmenn þekki leiðir til að standa faglega að málum og hvernig þeir geta 

aðstoðað samstarfsmenn sína við undirbúninginn (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, b, 

2007). 

Túlkun talna I og túlkun talna II 

Þetta eru tvö námskeið þar sem áhersla er lögð á að setja fram upplýsingar með 

tölfræðilegum hætti og túlkun á niðurstöðum kannana og rannsókna. Fjallað er um 

tíðnidreifingar, myndræna framsetningu og úrtaksfræði. Farið er yfir launakannanir, 

túlkun og framsetningu á þeim og hvernig unnið er úr kjaragögnum (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, a, b, 2007). 

Námshvatning á vinnustað  

Námskeiðið er ætlað þeim sem vilja taka að sér að kynna og benda á þá möguleika 

sem felast í náms- og starfsráðgjöf fyrir almennt launafólk sem hefur stutta 

skólagöngu að baki. Farið er í gegnum þjálfun sem gerir nemendum kleift að hjálpa 

vinnufélögum sínum við að uppgötva hæfileika sína svo þeir geti orðið ánægðari í 

starfi og leik (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, a, b, 2007). 

3.2.1.2 Trúnaðarmannanámskeið II 

Lengd námsins er 61 kennslustund og hefur menntamálaráðuneytið samþykkt að meta 

megi námið til allt að 5 eininga til styttingar náms á framhaldsskólastigi. Í námskránni 

segir að æskilegt sé að þeir sem sækja þetta námskeið hafi lokið námskeiðinu 

Trúnaðarmannanámskeið I (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, b, 2007). 

Kynning 

Eins og Trúnaðarmannanámskeið I hefst Trúnaðarmannanámskeið II á kynningu sem 

tekur 1 kennslustund þar sem farið yfir markmið og forsendur námsins 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, b, 2007). 

Samningatækni 

Námskeiðið tekur 8 kennslustundir. Megináhersla er lögð á markmið og eðli 

samninga, grunnatriði í samningatækni og úrlausn mála sem koma til kasta 

trúnaðarmannsins. Farið er í markmiðasetningu, styrkleika- og veikleikagreiningar, 
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samningsumboð og aðstæður sem geta haft áhrif á samningsstöðu (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, b, 2007). 

Skipulögð vinnubrögð 

Þetta er 8 kennslustunda námskeið þar sem áhersla er lögð á skipulögð vinnubrögð 

sem geta nýst trúnaðarmanninum við að vinna markvisst að málum sem koma inn á 

hans borð. Hver og einn þarf að skoða eigið vinnulag og venjur og meta hvað betur 

megi fara. Fjallað er um mikilvægi þess að skoða mál frá öllum sjónarhornum áður en 

trúnaðarmaðurinn myndar sér skoðun á því. Nemendur eru þjálfaðir í gerð hugkorta, 

gátlista, skipulögðum vinnubrögðum og geymslu gagna (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, b, 2007). 

Vinnueftirlit – vinnuvernd 

Námskeiðið tekur 8 kennslustundir og er aðaláherslan lögð á þá hugmyndafræði sem 

vinnuverndarlöggjöfin byggist á. Farið er yfir starf öryggistrúnaðarmanns og 

öryggisvarðar. Einnig skipulag vinnuverndarstarfs í skipulagsheildum og hlutverk og 

ábyrgð trúnaðarmanns í stéttarfélagi. Sagt er frá hlutverki Vinnueftirlits ríkisins og 

hvernig má vinna með önnur lög, reglur og samninga sem eru til þess ætluð að bæta 

lífið í vinnunni (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, b, 2007). 

Samtalstækni og íhlutun 

Námskeiðið er 8 kennslustundir. Áhersla er lögð á grunnatriði samtalstækni, 

meðvirkni og íhlutun og skoðaðar mismunandi tegundir samtala. Mismunandi 

tjáskiptaleiðir eru skoðaðar og farið yfir mikilvægi þess að gæta hlutleysis. Fjallað er 

um íhlutun, hvers konar mál á að hlutast til um, hvernig og hver á að gera það ásamt 

mikilvægi verkferla vegna ágreiningsmála. Talað er um meðvirkni, orsakir hennar, 

erfiðleika í samstarfi við vinnufélaga og erfiða einstaklinga ásamt fleiru 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, b, 2007). 

Kynning á náms- og starfsráðgjöf 

Kynnt er þjónusta og starfsemi náms- og starfsráðgjafa auk aðferða sem auðvelda 

ákvarðanatöku um nám, starf og frístundir. Fjallað er um mikilvægi þess í nútíma 

samfélagi að efla færni til að hafa áhrif á framvindu eigin náms- og starfsferils. 

Námskeiðið tekur 4 kennslustundir (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, b, 2007). 
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Færnimappa talsmannsins 

Námskeiðið tekur 12 kennslustundir og megináhersla er lögð á að varpa ljósi á alla þá 

kunnáttu sem námsmaðurinn býr yfir og skrá hana. Farið er yfir hvernig færnimappan 

nýtist trúnaðarmanninum til að greina styrkleika sína og hæfni til að sinna 

trúnaðarmannastarfinu. Gerð er áætlun um sí- og endurmenntun sem hefur það að 

markmiði að auka færni trúnaðarmannsins til að takast á við hin mörgu verkefni sem 

fylgja starfi hans (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, b, 2007). 

Valgrein 

Eins og á Trúnaðarmannanámskeiði I er boðið upp á 8 kennslustunda valgrein og eru 

sömu valgreinar í boði.  

Samantekt og mat á námi og námsleið 

Í lok námskeiðsins er síðan samantekt og mat á námi og námsleið eins og á 

Trúnaðarmannanámskeiði I og tekur það 4 kennslustundir. Þar er farið yfir hverju 

námið hefur skilað og væntingar nemenda til námskeiðsins í upphafi bornar saman við 

stöðu nemenda í lok námskeiðs. Auk þess leggja nemendur mat á námið 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, b, 2007). 

 

Sumir þátttakendur í rannsókninni nefndu að þeir hefðu sótt Trúnaðarmannanámskeið 

III. Höfundur spurði viðmælanda hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins út í þetta þar sem 

námskrárnar innihalda aðeins Trúnaðarmannanámskeið I og II. Hann taldi að þetta 

væri fyrst og fremst skipulagsatriði og færi eftir því hvernig námskeiðin hefðu verið 

skipulögð hverju sinni. Jafnframt kom fram að námskrárnar komu fyrst út 2007 þótt 

þau námskeið sem þær innihalda hafi verið til staðar að miklu leyti og kennd í mun 

lengri tíma. Þess vegna gæti verið að áður fyrr hafi þessu verið skipt upp í þrjá hluta 

og því nefndu þátttakendur þriðja trúnaðarmannanámskeiðið (viðmælandi hjá 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, munnleg heimild, 15. október 2010). 
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4 Aðferðafræði 

Aðferðafræði vísar til þess hvernig rannsakendur nálgast vandamál og leita svara. 

Aðferðir henta misvel til mismunandi verka og kenningarlegt sjónarhorn, forsendur og 

tilgangur ræður vali á rannsóknaraðferð (Taylor og Bogdan 1998). 

Rannsóknaraðferðir eru tvenns konar, eigindlegar rannsóknaraðferðir (qualitative 

research) og megindlegar rannsóknaraðferðir (quantitative research). Eigindlegar 

aðferðir byggjast á litlum úrtökum, varpa ljósi á vandamál og skapa skilning á þeim. 

Lítil eða engin tölfræði er notuð. Rannsakandinn er viðstaddur rannsóknina og því 

mæðir oft mikið á honum, hann er rannsóknartækið. Spurningar eru lagaðar að 

hverjum og einum og oft er um viðkvæm málefni að ræða (Bogdan og Biklen 1998; 

Taylor og Bogdan 1998).  

Með megindlegum aðferðum er leitast við að magnbinda gögnin og gert er ráð fyrir 

tölfræði við úrvinnslu á þeim. Úrtök eru því stór og notaðir eru staðlaðir 

spurningalistar. Það mæðir minna á rannsakandanum, að því leyti að hann er ekki 

viðstaddur, og málefnin sem spurt er um eru oft almennari (Cooper og Schindler, 

2006). 

Eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir eru oft notaðar saman og til að fá 

sem gleggsta mynd af viðfangsefninu var sá háttur hafður á í þessari rannsókn.  

Markmið rannsóknarinnar er að greina þá fræðslu sem trúnaðarmönnum í 

stéttarfélögum innan Alþýðusambands Íslands stendur til boða og kanna hvernig má 

bæta hana og gera hana markvissari til að auðvelda þeim að sinna hlutverki sínu. 

Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram: 

1. Hver er fræðsluþörf trúnaðarmanna í stéttarfélögum innan Alþýðusambands 
Íslands? 

2. Nýta trúnaðarmenn sér þá fræðslu sem í boði er á vegum Félagsmálaskóla 
alþýðu og hversu ánægðir eru þeir með hana? 

3. Hvernig má bæta þá fræðslu sem trúnaðarmönnum stendur til boða, aðlaga 
hana að þörfum þeirra og gera hana markvissari? 

4. Hvaða hlutverki finnst trúnaðarmönnum að þeir eigi að gegna og hvaða 
hlutverki finnst þeim að stéttarfélögin eigi að gegna? 

Í framhaldi af rannsóknarspurningunum voru settar fram tvær tilgátur. 
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Tilgáta a: Trúnaðarmenn sem búa á höfuðborgarsvæðinu eiga auðveldara með að 

sækja sér fræðslu heldur en þeir sem búa á landsbyggðinni. 

Tilgáta b: Karlar eiga auðveldara með að sækja sér fræðslu sem trúnaðarmenn heldur 

en konur. 

Til að komast að þessu var eins og áður segir beitt bæði eigindlegum og 

megindlegum rannsóknaraðferðum. Byrjað var á að kalla saman rýnihóp með 

trúnaðarmönnum innan stéttarfélaga ASÍ vorið 2010. Haustið 2010 var síðan tekið 

viðtal við starfsmann Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins sem hefur langa reynslu af 

félagsstörfum, kennslu og fræðslustörfum, bæði fyrir trúnaðarmenn og aðra 

félagsmenn stéttarfélaganna. Að lokum var í febrúar 2011 send út netkönnun með 15 

spurningum til 137 trúnaðarmanna innan stéttarfélaga ASÍ og BSRB. Hér á eftir 

verður gerð stutt grein fyrir hverri rannsóknaraðferð fyrir sig. 

4.1 Rýnihópar 

Rýnihópur sem eigindleg rannsóknaraðferð er notuð til að fá betri innsýn og skilning á 

viðhorfum, reynslu og þörfum tiltekins hóps (Bryman og Bell, 2007). Aðferðin er 

óformlegt viðtal stjórnanda við lítinn hóp af fólki til að kynnast skoðunum þeirra. 

Samsetning hópsins ræðst af því málefni sem á að rannsaka hverju sinni. Óvæntir 

gullmolar geta oft komið fram með þessu frjálsa flæði upplýsinga (Cooper og 

Schindler, 2006; Krueger 1994). Þessi rannsóknaraðferð hentar vel ef þekking á 

viðfangsefninu er lítil eða ef rannsaka á huglæg atriði eins og mat á þjónustu eða 

ímynd (Háskóli Íslands, Félagsvísindastofnun, b, e.d.).  

Gott getur verið að nota rýnihópa í bland við aðrar rannsóknaraðferðir til að styrkja 

þær, til dæmis til að öðlast frekari skilning á efni úr eigindlegri rannsókn. Jafnframt er 

hægt að nota rýnihópa sem meginaðferð til að koma hugmyndaflæði af stað, fá 

viðbrögð fólks við ákveðnum hlut eða við rannsókn á ímynd fyrirtækja og vara 

(Cooper og Schindler, 2006; Krueger 1994).  

Markmiðið með rýnihópum er að skoða mismunandi viðhorf og reynslu og fá 

innsýn í hugmyndir fólks. Þess vegna er mikilvægt að fólk skiptist á skoðunum og fái 

tækifæri til að koma hugmyndum sínum á framfæri (Bryman og Bell, 2007). Talsmáti, 

hegðun, svipbrigði og hreyfingar þátttakenda geta einnig gefið rannsakanda 

mikilvægar upplýsingar og tækifæri til að öðlast dýpri skilning á því efni sem hann er 

að fást við (Cooper og Schindler, 2006). 
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Æskileg stærð á rýnihópum er 6-10 manns og æskileg tímalengd um það bil ein til 

þrjár klukkustundir. Gott er að hafa þægilegt umhverfi og ef til vill einhverjar 

veitingar. Mikilvægt er að hafa lista yfir markmið hópsins og hafa fyrirfram ákveðnar 

spurningar sem rannsakandi vill fá svör við eða einskonar handrit fyrir stjórnandann. 

Stjórnandinn þarf að ná góðu sambandi við hópinn og skýra frá þeim reglum sem farið 

verður eftir. Hann setur hópnum markmið og hvetur til umræðu. Í lokin dregur hann 

saman það sem sagt hefur verið og leitar eftir samstöðu um það (Cooper og Schindler, 

2006). 

4.1.1 Kostir og gallar 

Kostur við þessa rannsóknaraðferð er að hægt er að fá annars konar innsýn í skoðanir 

fólks en fást með spurningakönnunum eða einstaklingsviðtölum. Jafnframt er hægt að 

nálgast miklar upplýsingar frá mörgum aðilum á skömmum tíma og á ódýran hátt 

(Háskóli Íslands, Félagsvísindastofnun, b, e.d.; Krueger 1994). Hægt er fylgjast vel 

með gagnasöfnun á meðan umræðurnar standa yfir. Ókostur er hins vegar að erfitt 

getur verið að greina þær upplýsingar sem fram koma og hætta er á að þær séu 

túlkaðar á rangan hátt. Mikilvægt er að hafa sérhæfðan og góðan stjórnanda en hann er 

ekki alltaf auðfundinn. Jafnframt getur verið hætta á að þátttakendur hafi áhrif hver á 

annan. Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum (Cooper og Schindler, 2006; 

Krueger 1994).  

4.2 Viðtöl 

Í þessari rannsókn er notað einstaklingsbundið, opið viðtal. Opin viðtöl eru 

sveigjanleg og heppileg þegar rannsóknarefnið er vel afmarkað og rannsókn hefur 

þröngan tímaramma. Með þeim er oft hægt að fá dýpri upplýsingar um viðhorf og 

skilning viðmælanda á ákveðnu málefni. Í viðtölum er rannsóknarramminn lagaður að 

hverjum og einum viðmælenda auk þess sem hægt er að taka á viðkvæmari málefnum. 

Það getur hins vegar reynt meira á rannsakandann þegar opið viðtal er notað. Hann 

þarf að gæta fyllsta hlutleysis og spyrja opinna og ekki leiðandi spurninga (Taylor og 

Bogdan, 1998). Markmiðið með þessari rannsóknaraðferð er að fá fram viðhorf 

viðmælenda og skilning á ákveðnu málefni. Í þessari rannsókn var tilgangurinn að 

öðlast gleggri sýn á þá fræðslu sem trúnaðarmönnum hefur staðið til boða hér á landi í 

gegnum tíðina.  
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4.2.1 Kostir og gallar 

Kostir viðtala eru að oft er hægt að kafa dýpra í viðfangsefnið, öðlast meiri innsýn í 

viðhorf og skilning viðmælanda en með niðurnjörvuðum spurningum og í sumum 

tilfellum láta hugboð ráða för (Taylor og Bogdan, 1998). 

Hins vegar reynir þessi rannsóknaraðferð verulega á næmni rannsakandans og 

næmnin er ekki öllum gefin. Viðmælandi getur auðveldlega orðið fyrir áhrifum af 

fyrirspyrjandanum og væntingum hans. Líkamstjáning, svipbrigði og tóntegund geta 

haft leiðandi áhrif. Fyrirspyrjandi getur líka óafvitandi leitt frásögnina. 

Alhæfingargildi viðtals er lítið (Þorsteinn Guðni Berghreinsson, e.d.). 

4.3 Kannanir 

Spurningakönnunum er ætlað að veita innsýn í og auka skilning á þeim vandamálum 

sem rannsakandinn fæst við. Þær henta vel þegar skilgreina þarf vandamálin betur og 

þegar rannsakandi hefur hugmynd um hvaða upplýsingar hann vill fá, en ekki fulla 

vissu (Cooper og Schindler, 2006).  

Netkannanir eru oftast lagðar fyrir sértæka hópa þar sem listi yfir netföng er til staðar. 

Í því sambandi má til dæmis nefna kannanir á starfsumhverfi vinnustaða og 

launakannanir meðal félagsmanna stéttarfélaga. Jafnframt er hægt að hringja í 

skilgreint úrtak og biðja fólk um netfang og senda könnunina á það. Þannig er hægt að 

tryggja að könnunin fari á virkt netfang. Forrit í netkönnunum eru yfirleitt einföld í 

notkun og leiða þátttakandann skref fyrir skref í gegnum spurningarnar. Þau bjóða 

einnig upp á villuprófun og þannig er hægt að hámarka öryggi í innslætti svarandans. 

Svarhlutfall í netkönnunum getur verið misjafnt og það fer mikið eftir því um hvers 

konar svarendahóp og framkvæmdaleið er að ræða. Til dæmis er svörun oft lakari ef 

spurningalisti liggur fyrir á heimasíðu sem þátttakendur þurfa að fara inn á og finna 

rétta slóð. Aftur á móti getur svörun verið mjög góð ef þátttakendahópurinn er 

sértækur og fær góða kynningu á könnuninni (Háskóli Íslands, Félagsvísindastofnun, 

a, e.d.). 

4.3.1 Kostir og gallar 

Kostur spurningakannana er að safna má fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma. Það 

er jafnframt styrkur að þær eru réttmætar í þeim skilningi að sterk tengsl eru á milli 

þess sem fólk gerir og þess sem það segist gera (Þorlákur Karlsson, 2003).  
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Kostur við netkannanir er að ná má til fjölda fólks á einfaldan og þægilegan máta og 

niðurstöður fást fljótt þar sem þær liggja fyrir strax þegar viðkomandi þátttakendur 

hafa svarað. Jafnframt er kostur að hægt er að hafa þær nafnlausar þannig að ekki er 

hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Netkannanir geta verið tiltölulega ódýr 

lausn, til dæmis ef þarf að ná til þátttakenda á dreifðu svæði (Cooper og Schindler, 

2006).  

Einnig er kostur við þessa aðferð að auk þess að gagnasöfnun getur tekið skamman 

tíma þá er auðvelt að ítreka svörun og leiðbeiningar geta verið mjög nákvæmar og 

jafnvel myndrænar ef þörf er á (Háskóli Íslands, Félagsvísindastofnun, a, e.d.). 

Gallar eru meðal annars þeir, að ef lokuðum spurningum er beitt þar sem fyrirfram 

ákveðnir svarmöguleikar er til staðar, þá eru upplýsingarnar sem fást takmarkaðar og 

erfitt að kafa dýpra niður í vandamálin. Einnig verður rannsakandinn að passa að hafa 

könnunina ekki of langa. Þumalputtareglan er sú að ekki taki meira en 10 mínútur 

fyrir þátttakendur að svara (Cooper og Schindler, 2006). 

4.4 Val á þátttakendum og aðgengi 

Þátttakendur í rannsókninni voru valdir í samvinnu við Alþýðusamband Íslands. 

Rannsóknin byggist á rýnihóp þar sem kallaðir voru saman trúnaðarmenn og 

starfsmenn stéttarfélaga innan ASÍ, viðtali við starfsmann Fræðslumiðstöðvar 

atvinnulífsins og netkönnun sem send var út til trúnaðarmanna innan stéttarfélaga ASÍ 

og BSRB. Í öllum tilvikum var notað svokallað tilnefningarúrtak eða 

hentugleikaúrtak.  

Hentugleikaúrtak er úrtak sem byggir ekki á líkindum. Rannsakandinn velur þá 

þátttakendur sem auðvelt er að ná til. Því skiptir miklu máli að velja úrtakið rétt 

þannig að það hæfi því rannsóknarefni sem rannsaka á hverju sinni (Cooper og 

Schindler, 2006). 

Þátttakendur í rýnihópnum og viðmælandi hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins voru 

allir af höfuðborgarsvæðinu. Þátttakendur í netkönnuninni komu víðsvegar af landinu, 

frá misstórum stéttarfélögum, höfðu starfað mislengi innan félaganna og voru af 

báðum kynjum.  
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4.5 Framkvæmd rannsóknar 

Hér á eftir verður lýst framkvæmd og skipulagi þeirra rannsóknaraðferða sem beitt var 

í þessari rannsókn. 

4.5.1 Rýnihópur með trúnaðarmönnum 

Stéttarfélög innan ASÍ voru fengin til að benda á trúnaðarmenn sem gætu verið 

tilkippilegir til að taka þátt í rýnihóp. Starfsmaður hjá ASÍ sendi út boð í tölvupósti til 

nokkurra trúnaðarmanna. Þar var þeim kynnt um hvað málið snerist, hvers vegna þeir 

voru valdir og í stórum dráttum til hvers var ætlast af þeim. Niðurstaðan varð sú að 

átta manns sáu sér fært að taka þátt í rýnihópnum, auk stjórnanda og rannsakanda og 

kom hópurinn saman þann 10. júní 2010 í húsakynnum ASÍ við Sætún í Reykjavík. 

Þar af voru fimm starfandi trúnaðarmenn stéttarfélaga, starfsmaður eins stéttarfélags 

og tveir starfsmenn ASÍ. Annar þeirra hafði starfað sem trúnaðarmaður í áraraðir og 

báðir hafa komið að fræðslu fyrir trúnaðarmenn. Kynjahlutfall var jafnt, fjórar konur 

og fjórir karlar. 

Eins og fram hefur komið er mikilvægt að hafa sérhæfðan og góða stjórnanda í 

rýnihópum til þess að fá sem bestan árangur. Rannsakandi var svo heppinn að þekkja 

mann með mikla reynslu á þessu sviði sem féllst á að taka að sér stjórnunina. Stuðst 

var við fyrirfram ákveðinn spurningaramma með 12 spurningum (viðauki 1). 

 

Í byrjun var verkefnið kynnt og greint frá samvinnu rannsakanda og ASÍ. Að því búnu 

kynntu allir þátttakendur sig með nafni og sögðu frá því við hvað þeir störfuðu og 

fyrir hvaða stéttarfélag. Trúnaðarmenn og starfsmenn stéttarfélaga höfðu flestir langa 

reynslu að baki í sínu starfi. Sá sem hafði mestu reynsluna hafði starfað sem 

trúnaðarmaður síðan 1981 eða í hartnær 30 ár. Það var því greinilega mikil reynsla og 

þekking innan hópsins.  

Ákveðið var í byrjun að hafa umræðuna svolítið flæðandi og styðjast við 

spurningarammann án þess að hengja sig algerlega í hann í smáatriðum. Reynt var að 

láta umræðurnar ganga hringinn í kring um borðið þannig að allir fengju tækifæri til 

að tjá sig um hvert atriði sem bar á góma. Beðið var um leyfi til að taka umræðurnar 

upp á diktafón og gáfu allir þátttakendur samþykki sitt fyrir því. 

Umræður stóðu yfir í 47 mínútur og bauð ASÍ upp á veitingar á meðan, kaffi, kex 

og vatn. Í lok umræðna gerði stjórnandi samantekt á helstu atriðum sem fram höfðu 

komið. Rannsakandi afritaði síðan viðtalið, greindi og kóðaði upplýsingarnar og vann 

úr þeim. 
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4.5.2 Viðtal við starfsmann Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins 

Til að öðlast betri innsýn og skilning á þeim námskeiðum og fræðslu sem staðið hefur 

trúnaðarmönnum stéttarfélaga innan ASÍ til boða í gegnum tíðina, var tekið viðtal við 

starfsmann hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Rannsakanda hafði verið bent á fróðan 

og reyndan einstakling sem hefur lengi starfað að fræðslumálum hjá Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins. Starfsmaður hjá Alþýðusambandinu lét rannsakanda í té netfang og 

síma hjá viðkomandi sem rannsakandi hafði síðan samband við. 

Viðmælandi veitti fúslega viðtal og fór það fram 15. október 2010. Stuðst var við 

fyrirfram ákveðinn spurningaramma til að ná fram þeim upplýsingum sem 

rannsakandi taldi sig þurfa (viðauki 2). Viðtalið stóð yfir í 45 mínútur og var tekið upp 

á diktafón með samþykki viðmælanda. Rannsakandi afritaði síðan viðtalið, greindi 

upplýsingarnar sem fram komu og vann úr þeim.  

4.5.3 Netkönnun 

Útbúinn var spurningalisti með 15 spurningum þar sem spurt var um námskeið og 

fræðslu sem þátttakendur höfðu fengið er lúta að störfum þeirra sem trúnaðarmanna 

(viðauki 3). Þar af voru 9 lokaðar spurningar þar sem þátttakendur gátu merkt við 

fyrirfram ákveðna svarmöguleika og 6 opnar spurningar þar sem þeir voru beðnir að 

lýsa skoðun sinni eða upplifun á ákveðnum þáttum. Kynningarbréf með upplýsingum 

um rannsóknina og rannsakandann ásamt slóð á rafrænan spurningalista var sent í 

tölvupósti til 137 trúnaðarmanna (viðauki 4). Könnunin var send út í tvígang. Í fyrra 

skiptið þann 24. febrúar 2011 og hið síðara 1. mars 2011 þar sem ítrekað var við 

þátttakendur að svara. Starfsmaður hjá ASÍ sá um að senda könnunina til þátttakenda. 

Í kynningarbréfinu var athygli vakin á því að könnunin væri nafnlaus og ekki hægt að 

rekja svörin til einstakra þátttakenda.  

Af þeim 137 þátttakendum sem könnunin náði til voru 99 í stéttarfélögum innan 

ASÍ og 38 í félögum innan BSRB. Samkvæmt upplýsingum sem lágu fyrir um úrtakið 

höfðu allir þátttakendur setið trúnaðarmannanámskeið eða almenn námskeið á vegum 

Félagsmálaskóla alþýðu. Hópurinn sem könnunin var send til hafði skráð sig á 

póstlista hjá ASÍ/Félagsmálaskólanum og því varð hann fyrir valinu. Alls voru 79 

þátttakendur sem svöruðu en 7 skilaboð bárust til baka þess efnis að pósturinn hefði 

ekki komist til skila til viðkomandi. Samtals fengu því 130 manns könnunina og 

svörun var 60,8%. 
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Áður en könnunin var send út til þátttakenda var mælitækið forprófað á tveimur 

trúnaðarmönnum hjá sitt hvoru fyrirtækinu.  

Við tölfræðilega úrvinnslu voru niðurstöður settar inn í SPSS forrit. Í ritgerðinni er 

niðurstöðum að mestu leyti lýst með lýsandi tölfræði en þó voru gerð marktektarpróf í 

sjö spurningum. Í spurningalistanum voru 3 bakgrunnsbreytur þar sem spurt var um 

kyn, aldur og búsetu þátttakenda. Með spurningum varðandi kyn og búsetu var meðal 

annars verið að horfa til þess hvort þátttakendur á landsbyggðinni ættu erfiðara með 

að sækja fræðslu en þeir sem búa á höfuðborgarsvæðinu, hvort karlar ættu auðveldara 

með að sækja fræðslu en konur eða öfugt. Spurt var um aldur til að fá yfirsýn yfir 

aldursdreifingu þátttakenda en ekki var farið út í að kanna hvort munur væri á svörum 

eftir því á hvaða aldri þátttakendur voru.  

Marktektarpróf voru gerð á svörum við spurningum númer 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 11 til 

að finna út hvort marktækur munur væri á svörum þátttakenda eftir kyni og búsetu 

(viðauki 5).  

Í marktektarprófum er miðað við ákveðin marktektarmörk eða p (probablility). Í 

félagsvísindum er venjulega miðað við alfa-mörkin 0,05 sem þýðir að p þarf að vera 

minna en 0,05 (p<0,05) til að niðurstöður séu marktækar. Þá er hægt að segja með að 

minnsta kosti 95% vissu að niðurstöðurnar séu ekki komnar til fyrir tilviljun. Túlkun á 

marktekt miðast við núlltilgátu og þau marktektarmörk sem sett eru. Núlltilgáta felst 

yfirleitt í því að enginn munur sé á milli hópa eða að engin tengsl séu fyrir hendi. 

Marktektarpróf eru gerð til að meta hvort rannsakanda sé stætt á því að hafna 

núlltilgátunni. Sé marktektarprófið marktækt er núlltilgátunni hafnað (Amalía 

Björnsdóttir, 2004; Brynjar Halldórsson, 2004; Wikibækur, a, e.d.). 

Í þessari rannsókn var gert t-próf en t-próf metur hvort tölfræðilega marktækur 

munur er á tveimur meðaltölum, t.d. karlar og konur. Gert var t-próf óháðra úrtaka en 

það er notað þegar bera á saman meðaltöl tveggja hópa í úrtaki sem valið er með 

tilviljunaraðferð. Það er gott að nota til að bera saman til dæmis viðhorf karla og 

kvenna. Þátttaka hvers svarenda er óháð þátttöku hinna (Amalía Björnsdóttir, 2004; 

Wikibækur, b, e.d.). Niðurstaða t-prófs verður jákvæð ef fyrra meðaltalið er stærra en 

það seinna, en neikvæð ef seinna meðaltalið er stærra en það fyrra. Einnig þarf að 

ákveða frígráðu (df, degrees of freedom) fyrir prófið. Þegar gert er t-próf þá er 

frígráðan (df) heildarfjöldi staka í hverjum hópi mínus 2. Ef prófið er marktækt er 

hægt að álykta sem svo að munurinn á milli meðaltalna hópanna sé það mikill að 

jafnvel þótt litið sé til breytileikans þá sé munurinn til staðar (Sigþrúður Erla 

Arnarsdóttir, 2003). 
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5 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. 

5.1 Niðurstöður úr rýnihóp 

Fyrst var spurt um hvaða námskeið þátttakendur hefðu fengið í gegnum tíðina sem 

snúa að starfi þeirra sem trúnaðarmenn. 

Kom fram í máli þeirra að flestir höfðu sótt námskeið á vegum ASÍ og 

Félagsmálaskóla alþýðu. Sumir höfðu sótt þó nokkurn fjölda námskeiða, sérstaklega 

þeir sem höfðu starfað lengi sem trúnaðarmenn. Flestir höfðu tekið 

Trúnaðarmannanámskeið I og II og sumir höfðu líka tekið III, eða þau grunnnámskeið 

sem haldin hafa verið fyrir trúnaðarmenn í gegnum árin. Einnig höfðu flestir farið á 

önnur styttri námskeið, svo sem námskeið fyrir öryggistrúnaðarmenn hjá 

Vinnueftirlitinu, námskeið í ræðumennsku, sjálfstyrkingu og fleiri námskeið sem 

Félagsmálaskólinn hefur boðið upp á.  

Einn þátttakandi í hópnum tók fram að hann „væri ekki svona hokinn af reynslu 

eins og hinir sem þarna voru staddir, hann væri tiltölulega nýbyrjaður sem 

varatrúnaðarmaður og hefði enn ekki sótt nein námskeið í sambandi við það“. Sagðist 

þó hafa staðið í smá baráttu sem trúnaðarmaður undanfarið. 

 

Þátttakendur voru nokkuð sammála um að grunnnámskeiðin eins og 

Trúnaðarmannanámskeið I, II og III væru bæði mjög góð og gagnleg og hefðu hjálpað 

þeim mikið í starfi þeirra sem trúnaðarmenn. Flestir hefðu verið óreyndir þegar þeir 

byrjuðu sem trúnaðarmenn og lítið vitað um starf og hlutverk trúnaðarmannsins eða 

málefni stéttarfélaga yfirleitt. Önnur námskeið, svo sem sjálfstyrkingarnámskeið og 

námskeið í að standa upp og tala væru mjög góð og hefðu einnig hjálpað þeim mikið. 

Einn viðmælandi orðaði það sem svo að ef ekki væri fyrir þau námskeið sem hann 

hefði sótt í gegnum tíðina „... þá sæti hann ekki hér við þetta borð og hefði bara 

byrjað að tala sisvona. Það hefði hann ekki getað gert þegar hann byrjaði sem 

trúnaðarmaður“. 
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Einn þátttakandi komst svo að orði: 

Já, ég fór bara strax að sækja hin ýmsu trúnaðarmannanámskeið þegar ég 

byrjaði sem trúnaðarmaður, tók mjög mikið af námskeiðum fyrstu 2 árin 

og tók þarna trúnaðarmanninn I, II, og ég man ekki hvort það var III þá. 

Mér fannst það mjög gagnlegt og þetta hjálpaði mér mjög mikið því ég var 

alveg blaut á bak við eyrun þegar ég byrjaði í þessu, hafði aldrei spáð neitt 

í svona stéttarfélagsmál. Síðan þá hef ég bara alltaf tekið reglulega nokkur 

námskeið á ári hjá Félagsmálaskólanum, alls konar bæði um 

sjálfsstyrkingu, standa upp og tala, réttindi og mér finnst það mjög gott en 

aftur á móti heyri ég hjá þeim sem eru að koma nýir inn í dag að þeim 

finnst vanta, eða að það sé ekki nógu ör fræðsla fyrir nýja. 

Sumir hinna kinkuðu kolli þessu til samþykkis. 

Þátttakendur vildu meina að það væri fullt af fjölbreyttum og fínum námskeiðum sem 

stæðu þeim til boða en jafnframt voru þeir sammála um að það vantaði eitthvað upp á.  

Eða eins og einn þátttakandi sagði: 

Ég hef sótt þó nokkur námskeið en mér finnst þau ekki hafa þroskast eins 

og þjóðfélagið, mér finnst þau svolítið stöðnuð, en fín sko. En kannski 

ekki alveg í takt við tíðarandann. Til dæmis seinasta námskeið sem ég fór 

á, einhver 4-5 ár síðan, að það var allavega ekki hvatning til að halda 

áfram. 

Í framhaldinu af þessu voru þátttakendur spurðir hvers vegna þeir teldu að námskeiðin 

hefðu ekki þroskast eða þróast í takt við tíðarandann. Hvort það væri eitthvað í 

vinnuumhverfinu sem hefði breyst, til dæmis vinnustaðurinn eða stjórnunin, sem gerir 

það að verkum að kannski þyrfti að bregðast við með einhverjum nýjum námskeiðum. 

Eða hvort þeir töldu að það væri starf trúnaðarmannsins sem hefði breyst. 

Í umræðum um þetta kom fram að sumum viðmælendum fannst þau námskeið sem 

í boði eru ekki nógu áhugaverð miðað við það sem er að gerast á vinnustöðum nú til 

dags. Sem dæmi var tekið að ýmsar breytingar hafa orðið hjá mörgum fyrirtækjum og 

stofnunum, bæði fyrir hrunið og í kjölfar þess. Ríkisstofnanir hafa til dæmis verið að 

breytast í einkahlutafélög og við það breytist starfsemi og uppbygging fyrirtækisins. 

Þessu fylgir oft breytingar á launamálum og samningum. Í stað þess að semja um kjör 

á félagagrundvelli hjá ríkisfyrirtæki er nú verið að semja um laun á persónulegum 

grundvelli og launaleynd er ríkjandi. Trúnaðarmenn eru ekki undir slíkar breytingar 

búnir og hafa ekki fengið fræðslu um hvernig beri að taka á svona málum.  

Fram kom hjá þátttakendum að námskeiðin sem boðið hefur verið upp á hafa 

kannski sum hver verið flott og fín en samt ekki í takt við það sem trúnaðarmenn 
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vantar nú á tímum. Upp hafa komið nýir málaflokkar í gegnum tíðina sem 

trúnaðarmaðurinn þarf að hafa þekkingu á. Töluvert hefur verið um uppsagnir og 

jafnvel hópuppsagnir hjá fyrirækjum í kjölfar hrunsins, bæði vegna breytinga á 

starfsemi, samdráttar og verkefnaleysis. Þetta er eitthvað sem ekki hefur verið 

vandamál hér á landi í mörg ár. Hins vegar eru þetta vandamál sem eru í vaxandi mæli 

að koma inn á borð trúnaðarmanna og þeir hafa ekki fengið námskeið eða 

leiðbeiningar um hvernig þeir eiga að bregðast við slíku.  

Það var því skoðun manna að þörf væri á framhaldi af þessum grunn-

trúnaðarmannanámskeiðum þó þau sem slík væru í sjálfu sér mjög góður grunnur. Á 

grunnnámskeiðunum læra menn um hlutverk trúnaðarmannsins, störf, reglur, réttindi 

og skyldur. Í framhaldinu koma námskeið sem gott er að taka eins og til dæmis 

námskeið í því að standa upp og tala á fundum. En síðan vantar næsta stig á eftir sem 

gæti til dæmis verið námskeið sem taka tillit til þess sem er að gerast í þjóðfélaginu á 

hverjum tíma. Þegar samdráttur er, þá þarf að leggja áherslu á mál sem tengjast honum 

og til dæmis hafa námskeið um uppsagnir á vinnustöðum og hvernig eigi að bregðast 

við þeim. Í góðæri þarf að leggja áherslu á aðra hluti.  

Einnig fannst þátttakendum vanta eins konar „utanumhald“ fyrir trúnaðarmenn 

þegar aðstæður breytast til hins verra í þjóðfélaginu. Eitthvað sem styrki þá í þeirri 

stöðu sem þeir eru komnir í og kenni þeim að bregðast við breyttum aðstæðum á 

vinnumarkaði. 

Það kom fram að stéttarfélögin og þeir sem sjá um trúnaðarmannafræðslu þurfi að 

hafa hana í takt við tímann þannig að framboðið taki mið af ástandinu í þjóðfélaginu.  

Þátttakendur voru í framhaldinu spurðir um hvers konar fræðslu þeir vildu sjá sem 

gæti nýst í framtíðinni og sem væri gott fyrir trúnaðarmanninn að fá þjálfun í. 

Þeir töldu að grunnnámskeiðin fyrir trúnaðarmenn væru hnitmiðuð þó þau hefðu 

lítið breyst í gegnum árin. Það væri hins vegar óvitlaust að hafa frekari námskeið með 

verkefnavinnu þar sem þátttakendur fengju að glíma við raunveruleg verkefni eins og 

breytingar á vaktafyrirkomulagi, launalækkanir, hópuppsagnir og fleira í þeim dúr. 

Þannig að ef viðkomandi lendir í slíku þá geti hann litið til baka til námskeiðsins og 

nýtt sér það sem hann lærði þar.  
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Einn þátttakandi kom með eftir farandi innlegg í umræðuna: 

Þar sem ég er, þá höfum við raunverulega bara kallað til félaga, fagfélaga í 

okkar tilfelli. Við höfum verið að semja við mitt fyrirtæki og þá voru 

fundir með formanni stéttarfélagsins. Hann bara spurði okkur auðvitað 

hvað viljið þið ganga langt, þannig að við fáum mikinn stuðning sko 

þaðan. 

Sumir þátttakendur töldu að það hefði aldrei verið jafn mikil samvinna hjá 

stéttarfélögunum eins og einmitt nú, þau væru að þjappa sér saman og standa vörð um 

hagsmuni félagsmanna sinna. Þetta væri mjög jákvætt. Þátttakendur voru jafnframt 

sammála um að hlutverk trúnaðarmannsins hefði breyst síðan kreppan skall á. Bæði 

væri meira leitað til þeirra, vandamálin væru önnur og ástandið innan fyrirtækjanna 

væri öðruvísi en áður var. Nú færi mikið af þeirra vinnu í það að „slökkva elda“. Til 

dæmis væri óánægja hjá starfsfólki vegna uppsagna, færra fólk væri ráðið inn í 

fyrirtækin og álagið væri meira á þá sem fyrir eru. Algengt væri að fólk væri látið 

bæta á sig verkefnum og einnig algengt að fólk væri beðið um að taka á sig 

launalækkanir. Mikill tími færi því í að ræða við yfirmenn og finna málamiðlanir og 

sumir trúnaðarmenn vissu ekkert hvernig þeir ættu að snúa sér í ákveðnum málum. 

Einn þátttakandi hafði þó aðra og jákvæðari sögu að segja: 

... kreppan hefur ekkert bitið í okkur svoleiðis og það var tekin stefna hjá 

fyrirtækinu eftir að þessi kreppa skall á að gera frekar betur við okkur 

heldur en hitt, heldur en að draga úr til þess að við yrðum ekki vör við 

hana ... það er meiri sala hjá okkur heldur en áður, stöðugt að aukast í 

kreppunni. 

Þátttakendur voru sammála um að þegar leitað væri til stéttarfélaganna væru þau 

boðin og búin að reyna að hjálpa en það vantaði að boðið væri upp á námskeið sem 

hjálpaði þeim að takast á við erfiðar aðstæður. 

Það kom fram að sum stéttarfélög eru með einhverja vinnu í gangi og halda þessi 

hefðbundnu grunnnámskeið á hverju ári ásamt einhvers konar hálfs dags námskeiðum 

um einhver afmörkuð efni, til dæmis jákvæða sálfræði, fjármál heimilanna, 

skattabreytingar, standa upp og tjá sig og fleira. Jafnframt kom fram að þessi styttri 

námskeið mættu vera betur sótt.  

Þátttakendur voru spurðir um hvernig þeim gengi að fá leyfi frá vinnuveitanda til 

að sækja námskeið. Það kom greinilega fram að eftir hrunið hefur orðið erfiðara í 

mörgum fyrirtækjum fyrir fólk að fá að fara á námskeið. Voru leikskólar 



 

58 

Reykjavíkurborgar nefndir sem dæmi, þeim væri þrengri stakkur sniðinn en áður. 

Einnig höfðu þátttakendur orðið varir við það að námskeiðum væri oft aflýst, oftast 

vegna dræmrar þátttöku. 

Einn viðmælandi sagði eftirfarandi sögu: 

Það getur nú líka verið vandamál eins og hjá mér að við erum tveir 

trúnaðarmenn hjá mínu fyrirtæki og ég fæ að fara á öll námskeið sem mér 

er boðið á, semsagt yfirmaður minn leyfir mér það, en hinn 

trúnaðarmaðurinn, hann fær iðulega synjun á það ... það er ekki sama 

hvort það er minn yfirmaður eða hans, hann fær nánast ekki að fara neitt. 

Við eigum rétt á viku á ári en það er ekki sjálfgefið. 

Það kom fram að þetta er mjög mismunandi eftir félögum. Jafnframt kom fram að 

þetta hefði alltaf verið viðkvæðið hjá vinnuveitendum svona meira eða minna í 

gegnum tíðina, sama hvort það er mikið eða lítið að gera, það er alltaf erfitt fyrir fólk 

að fá að sækja námskeið. Ef það er mikið að gera, þá má ekki missa fólk úr vinnu af 

því að það er svo mikið álag. Ef lítið er umleikis og búið að draga starfsemina saman 

eins og hægt er, þá er líka útilokað að missa fólk úr vinnu af því það eru svo fáir 

starfsmenn.  

Brugðist hafi verið við þessu með því að hafa námskeiðin styttri, t.d hálfan dag eða 

einn dag en ekki þrjá til fjóra daga eins og var algengt áður fyrr.  

 

Þátttakendur voru spurðir um hvort þeir gætu nefnt styttri námskeið sem þeir teldu að 

væru áhugaverð og myndu efla þá sem einstaklinga og sem trúnaðarmenn. 

Þá var aftur komið inn á að grunnnámskeiðin væru tiltölulega stöðluð og góð eins 

og þau eru, þó þau tækju alltaf einhverjum breytingum. En svo eru hins vegar þessi 

námskeið sem eiga að taka við af grunnnámskeiðunum. Þau þurfa að breytast eftir því 

hvernig atvinnuástandið og ástandið í þjóðfélaginu yfir höfuð er á hverjum tíma.  

Einn viðmælandi komst svo að orði: 

Ef það á að fara að skerða vinnutíma, lækka laun eða breyta 

vinnufyrirkomulagi, þá er gott að hafa grunnupplýsingar um þá hluti 

þannig að fólk viti hvert það á að leita og um hvað það eigi að spyrja, bæði 

atvinnurekandann og stéttarfélagið. 
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Þátttakendur voru þá spurðir um hvernig þeim þætti stéttarfélögin standa sig í að 

miðla upplýsingum um það sem í boði er. Flestir voru sammála um að þeir fengju allar 

nauðsynlegar upplýsingar frá stéttarfélögunum hvað þetta varðar.  

Þátttakendur voru einnig spurðir um hvort þeim þætti nægur sá tími sem ætlaður er 

fyrir fræðslu trúnaðarmanna. Fram kom að tíminn er tvær vikur fyrsta árið og svo 

fimm dagar á ári eftir það. Allir voru sammála um að þessi tími væri allt of stuttur og 

afar fljótur að fara. Hins vegar kom líka fram hjá þátttakendum að þetta væri ekki 

vandamál á þeirra vinnustað og atvinnurekendur þeirra væru yfirleitt ekki að hengja 

sig í þennan lögskipaða tíma. Flestir þátttakendur færu oftast fram úr þessum kvóta án 

þess að vera rukkaðir um það af atvinnurekanda.  

Einn þeirra sagði:  

Ég er búinn með tvær vikur á þessu ári og ég veit að ég á eftir að fara á 

allavega tveggja daga námskeið í haust sem að stendur til, þannig að ef 

minn atvinnurekandi væri harður á því þá væri ég löngu búinn með 

kvótann og farinn að gera þetta launalaust. 

Annar hafði eftirfarandi að segja: 

Ég held að maður þurfi líka stundum að athuga að við eigum réttindi en 

við höfum líka skyldur. Menn geta ekki alveg bara tekið frí þegar þeim 

dettur í hug og svoleiðis því það eru aðrir sem þurfa að skipuleggja 

vinnuna og menn geta ekki bara hringt og sagt heyrðu ég tek frí í dag eða 

eitthvað. Þetta virkar á báða vegu. Maður getur ekki bara krafist þess að fá 

réttindi, maður verður þá líka að sinna skyldum. 

Í framhaldi af þessu kom eftirfarandi athugasemd: 

Þegar þú þarft að benda samstarfsmanni þínum á skyldurnar sem hann 

hefur en ekki bara réttindin þá getur hugsanlega komið svona (bankar í 

borðið) já, já, með hverjum heldur þú eiginlega! 

Þátttakendur voru spurðir um hver væru erfiðustu málin sem kæmu inn á þeirra borð. 

Það mál sem oftast var nefnt var uppsagnir á vinnustað. Síðan kom einelti og í þriðja 

sæti voru persónuleg mál. Persónuleg mál voru skilgreind sem einkamál og mál sem 

snúa að samskiptum launþegans og vinnuveitandans eða yfirmanns. Mjög erfitt gæti 

verið fyrir trúnaðarmann að eiga við svona mál. Enginn þátttakanda hafði fengið 

þjálfun í að taka á svona málum, hvorki uppsögnum né öðrum erfiðum málum og 

flestir þurftu að styðjast við hyggjuvitið þegar þau koma upp. Flestir voru þó sammála 

um að þeir fengju góða aðstoð frá stéttarfélaginu í málum sem þessum.  
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Þátttakendur voru spurðir um hvort þeim fyndist vinnuveitandi eða næsti stjórnandi 

skilja hlutverk trúnaðarmannsins eða hvort þeim fyndist þurfa að fræða þá betur um 

það. 

Einn viðmælandi sagðist hafa lent í því að vera sagt upp á sínum vinnustað og 

yfirmenn hefðu t.d. ekki áttað sig á því að ólöglegt væri að segja trúnaðarmanni upp. 

Þetta segði allt sem segja þyrfti um vitneskju yfirmannsins um störf trúnaðarmanna.  

Einn þátttakandi sagðist hafa „ágæt eða góð samskipti við sína yfirmenn en svo 

væri ekki með hinn trúnaðarmanninn“. 

 

Annar hafði eftirfarandi að segja um samskipti sín við mannauðssvið fyrirtækis síns 

og yfirmenn: 

Mjög góð. Og eins bara við yfirmenn, ég er trúnaðarmaður alveg þvert á 

fyrirtækið, þannig að það eru fjölbreyttar deildir og fjölbreytt störf og hef 

líka verið í samvinnu við starfsmannastjórann þannig að öll mál hafa verið 

leyst í mjög góðu. Ég held að þau séu mjög meðvituð um hvað er falið í 

starfi trúnaðarmanns.  

Flestir aðrir þátttakendur gátu tekið undir þetta. Einn reynslubolti sagði að á sínum 

vinnustað „væri þetta í góðum málum í dag en auðvitað hefði hann haft misvitra 

yfirmenn í gegnum árin“. Það kom þó greinilega fram að þetta væri afskaplega 

misjafnt yfir höfuð, sumir yfirmenn og vinnuveitendur væru mjög meðvitaðir um 

réttindi, skyldur og störf trúnaðarmanna en aðrir ekki.  

Þátttakendur voru sammála um að það væri ákjósanlegt ef hægt væri að koma því 

þannig fyrir hjá fyrirtækjum að trúnaðarmenn funduðu reglulega með 

mannauðsstjórum og starfsmannastjórum þar sem trúnaðarmenn væru upplýstir um 

hvað væri að gerast í fyrirtækinu og viðbrögð þeirra við því könnuð. Hjá sumum 

þátttakendum var þetta fyrirkomulag þegar til staðar eins og eftirfarandi ummæli bera 

með sér: 

Það er svoleiðis hjá okkur að til dæmis ef það eru einhverjar miklar 

breytingar, þá hitta þau mig. Og þú veist við ætlum að leggja þetta fyrir 

fólkið, sérð þú eitthvað sem gæti komið upp á ... þannig að samvinna er 

mjög góð þar. 

Fram kom hjá starfsmönnum stéttarfélaganna að þetta væri í góðu lagi hjá mörgum 

fyrirtækjum. 



 

61 

Í samantekt í lok umræðna kom fram að til staðar væru góð grunnámskeið sem búin 

eru að vera við líði í mörg ár. Varðandi framhaldsnámskeið, þá þyrfti hins vegar að 

huga meira að tíðarandanum og hvað væri að gerast í umhverfinu hverju sinni. Það 

yrði að hafa meiri sveigjanleika og uppfæra þyrfti námskeiðin í takt við tíðarandann. 

Það væri frábært að komast á námskeið varðandi ákveðin efni þegar þau eru í 

umræðunni í þjóðfélaginu. Það vanti meira af þessu.  

Þátttakendur voru einnig spurðir um hvort þeim fyndist vanta fleiri eða annarskonar 

trúnaðarmenn. Til dæmis væru núna til „venjulegir trúnaðarmenn“, 

öryggistrúnaðarmenn og fleira, en fyndist þeim vanta til dæmis fræðslutrúnaðarmenn. 

Þátttakendur voru sammála um að ekki væri þörf á sérstökum 

fræðslutrúnaðarmönnum.  

Þátttakendir voru spurðir um hvað þeim fyndist um orðið trúnaðarmaður, hvort 

eitthvað annað orð væri betra. Flestum fannst trúnaðarmaður eða talsmaður vera rétta 

orðið. 

Að lokum voru þátttakendur spurðir um hvort þeir vildu segja eitthvað meira um 

þetta mál eða bæta einhverju við. Svo var ekki þannig að ákveðið var að slíta 

umræðunum og var þátttakendum þökkuð þátttakan og fyrir að gefa sér tíma til að 

leggja hönd á plóginn í þessu máli. 

5.2 Viðtal við starfsmann hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins 

Í upphafi viðtals kynnti höfundur sjálfan sig og sagði frá verkefninu. Viðmælandi 

sagði síðan frá sjálfum sér og störfum sínum í gegnum tíðina.  

Hann kvaðst hafa um það bil 30 ára reynslu af störfum innan 

verkalýðshreyfingarinnar, eða síðan í nóvember 1980. Áður en hann byrjaði hjá 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins starfaði hann hjá Menningar- og fræðslusambandi 

alþýðu. Þar áður vann hann hjá Alþýðusambandinu í um það bil 8 ár og 6 ár þar á 

undan hjá samtökum sem hétu Samband byggingarmanna. Fyrir utan kennslu og ýmis 

konar fræðslustörf hefur hann starfað við kjaramál, komið að kjarasamningum, túlkun 

á kjarasamningum og túlkun laga. Auk þess hefur hann unnið sem verkamaður, við 

húsasmíði og sjómennsku svo eitthvað sé nefnt. Hann hefur jafnframt starfað sem 

trúnaðarmaður.  

 

Meðal þeirra starfa sem viðmælandi hefur sinnt hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins var 

að skrifa námskrárnar tvær sem notaðar eru við fræðslu til trúnaðarmanna hjá 
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Félagsmálaskóla alþýðu og vitnað er til í þessari rannsókn, það er 

Trúnaðarmannanámskeið I og II.  

Ég var nú eiginlega bara að færa í letur það sem hefur verið kennt á 

trúnaðarmannanámskeiðum á undanförnum árum. Ég kom þarna við sögu 

vegna þess að áður en ég kom hingað til Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins 

þá var ég í um það bil 10 ár hjá Menningar- og fræðslusambandi alþýðu. 

Þar var ég meðal annars að kenna á trúnaðarmannanámskeiðum og safna 

saman efni og skrifa efni og útbúa svona einskonar námskrár fyrir 

trúnaðarmannanámskeiðin. Þetta byggði nú náttúrulega á öðrum þræði á 

starfi sem á sér langa sögu og djúpar rætur. 

Viðmælandi sagði frá því hvernig fræðslu til trúnaðarmanna var háttað á árum áður. 

Þá var annars vegar boðið upp á viku trúnaðarmannanámskeið á vegum Menningar- 

og fræðslusambands alþýðu og hins vegar tveggja vikna námskeið á vegum 

Félagsmálaskóla alþýðu. Félagsmálaskóli alþýðu var stofnaður í kringum 1980 eða 

fyrir um það bil 30 árum síðan. Hann var aðallega ætlaður sem framhaldsnám fyrir 

trúnaðarmenn og þá sem sátu í trúnaðarmannaráðum og stjórnum stéttarfélaga eða 

sinntu ýmsum öðrum trúnaðarstörfum. Námskeiðin á vegum Félagsmálaskólans voru 

þá haldin í Ölfusborgum og bjó fólkið í sumarhúsunum. Þá var oft þröng á þingi og 

bjuggu 3-5 manns í hverju húsi. Síðar, eða í kringum 1995, var komin krafa um styttri 

námskeið en tvær vikur samfellt og voru þá námskeiðin stytt í eina viku. Í stað þess að 

vera í Ölfusborgum voru námskeiðin haldin á Hótel Selfossi og þar var öll aðstaða 

betri. Fólk átti að geta stundað námið á vinnutíma og ekki verða fyrir launatapi vegna 

þess. Það ákvæði kom inn í kjarasamninga 1977. Áður hafði þetta verið undir hælinn 

lagt hvort að menn fengu í fyrsta lagi leyfi til þess að fara og sækja 

trúnaðarmannafræðslu og í öðru lagi var upp og ofan hvort fólk fékk greidd laun á 

meðan. Stærstu fyrirtækin voru líklegust til að passa upp á að menn töpuðu ekki 

launum. Jafnframt var svolítið auðveldara fyrir þá sem unnu hjá opinberum 

fyrirtækjum að sækja trúnaðarmannafræðslu. Samkvæmt viðmælanda var allt öðruvísi 

„kúltúr“ á almenna vinnumarkaðinum og hjá hinu opinbera á þessum tíma og er enn.  

Það á ennþá við um nánast allt nám sem ætlað er starfsmönnum, það er 

eiginlega sama reglan. Stóru fyrirtækin, þau gera þetta vel eða sæmilega, 

litlu fyrirtækin eða þau smærri ... það er einfaldlega þannig að þú getur 

hugsað þér, kannski fyrirtæki með 5 manns í vinnu, að það er 20% 

vinnuaflsins sem fer á trúnaðarmannanámskeið sem er ekki einu sinni 

„pródúktívt“ fyrir fyrirtækið, þannig að það eru bara augljósir erfiðleikar. 

Svo dregur úr erfiðleikunum eftir því sem fyrirtækið stækkar, þá hefur það 

efni á þessu og svo líka skiptir afar miklu máli „kúltúrinn“ í fyrirtækinu. 
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...sko „menntakúltúr“ í fyrirtækjum það er hérna, þú veist í fyrirtæki sem 

að, við skulum segja hérna er háskólamenntað fólk, þar er auðvitað 

„kúltúrinn“ allt öðruvísi, það þykir bara sjálfsagt og nauðsynlegt að 

háskólamenntaðir geti farið á námskeið. En það á ekki við um fyrirtæki 

þar sem ófaglært verkafólk er. Þar er „kúltúrinn“ ekki til staðar og þau 

gera heldur ekki kröfu til hans þannig að þau liggja þá meira hjá garði. 

Þetta er oft erfitt í trúnaðarmannafræðslunni. Það eru trúnaðarmenn í 

fyrirtækjum þar sem að „kúltúrinn“ er ekki hliðhollur þeim. Trúnaðarmenn 

stéttarfélaga og svo námið, ég held að það sé nefnilega mjög áhugavert út 

frá mannauðsstjórnun. 

Viðmælandi sagði að það væri fróðlegt að velta fyrir sér hvert hlutverk 

trúnaðarmannanna er og hvernig hægt væri að nota þekkingu þeirra, reynslu og stöðu í 

mannauðsstjórnuninni. Þeir eru kosnir af félögum sínum á vinnustaðnum. Þeir eru 

trúnaðarmenn stéttarfélagsins sem þýðir að þeir hafa stöðu innan stéttarfélagsins. 

Síðan eiga þeir oft að vera einskonar sáttasemjarar eða miðlarar, sérstaklega í seinni 

tíð. Þeir eiga að miðla upplýsingum og hafa næga þekkingu til þess að geta sætt 

sjónarmið. Bæði störf trúnaðarmanna og fræðsla til þeirra hefur breyst mikið frá því 

að þeir fengu fyrstu lagalegu stöðuna samkvæmt samningum og frá því um það leyti 

sem þeir byrjuðu fyrst að eiga kost á einhverri menntun. Fyrir 1970 var það 

baráttuandinn sem tíðkaðist. En samfélagið hefur verið að breytast á undanförnum 

árum og þar með hlutverk og starf trúnaðarmannanna. Áður fyrr áttu stéttarfélögin að 

berjast fyrir bættum kjörum og atvinnurekendur áttu þá að halda aftur af þeim. Að 

lokum var svo samið um eitthvað.  

Að sögn viðmælanda hefur þetta breyst mikið, sérstaklega eftir 

þjóðarsáttarsamningana í kringum 1986-1987 og síðan aftur í kringum 1990. Þá urðu 

sterkir leiðtogar áberandi innan verkalýðshreyfingarinnar. Það komu til sögunnar 

hagfræðingar og lögfræðingar og þetta hafði mikil áhrif á verkalýðsmenninguna. Þetta 

speglaðist líka í trúnaðarmannanáminu og samfélaginu almennt. Eftir 1990 var ekki 

jafn mikil þörf á miklum baráttumönnum og „hörðum nöglum“ í verkalýðsbaráttunni 

og áður vegna þeirra breytinga sem höfðu orðið í samfélaginu.  

Og núna tel ég að trúnaðarmenn séu miklu betur undir það búnir að vera 

sem sagt þáttur í fyrirtækinu, þeir eru ekki lengur á móti fyrirtækinu. Til 

að passa upp á tækifæri og réttindi félagsmanna þá þurfa þeir að þekkja 

réttindin. Og til þess að ná því fram þurfa þeir samningslipurð. Eða lipurð 

í mannlegum samskiptum. Ekki þvermóðsku. Þetta hefur breyst mikið. 
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Hjá viðmælanda kom fram að sérstök lög frá Alþingi hafi átt að tryggja 

Félagsmálaskóla alþýðu framlag úr ríkissjóði. Skólinn á að hafa tryggan fjárhagslegan 

og lagalegan grundvöll til þess að starfa.  

Viðmælandi sagði frá tilurð og tilgangi námskránna fyrir Trúnaðarmannanámskeið 

I og II. Hann nefndi tvö markmið með námskránum. Í fyrsta lagi að farið væri að meta 

trúnaðarmannanámið til eininga fyrir nám í framhaldskóla og gæti þannig verið 

hvatning fullorðnum til frekara náms. Í öðru lagi væri námið viðurkenning á því að 

viðkomandi hefði lagt þetta á sig. Þannig hefði þetta líka sálræna þýðingu og gæti 

aukið sjálfstraust fólks.  

Viðmælandi sagði einnig að námskeiðin sem tilnefnd eru í námskránum hafi mörg 

hver í raun verið til staðar um margra ára skeið þó ekki hafi verið gerð samantekt og 

námskrá fyrr en nýverið.  

Viðmælandi fletti í gegnum báðar námskrárnar, lýsti uppbyggingu þeirra, 

markmiðum hvers námskeiðs fyrir sig ásamt innihaldi og tilgangi á sama hátt og þetta 

er lagt fram í námskránum.  

Þegar kom að námskeiðinu Námshvatning á vinnustað kom eftirfarandi fram hjá 

viðmælanda. 

 ...það var skal ég segja þér gerð tilraun til þess að hafa sérstaka, við getum 

kallað þá fræðslutrúnaðarmenn, það er að segja trúnaðarmenn sem áttu að 

geta bent mönnum á og hvatt þá til náms, það er félaga sína. Bent þeim á 

hvað þeir gætu gert og aðallega hvert þeir gætu leitað, til námsráðgjafa. 

Þetta hefur breyst alveg gríðarlega mikið sko meðal annars fyrir tilstilli 

Fræðslumiðstöðvarinnar. Einu sinni var það þannig að menn sáu 

námsráðgjafa, þá var hann nú eiginlega bara í skólum og hann tók 

eiginlega bara á móti vandræðaunglingum. Það hefur breyst. Það hefur 

fjölgað svo mikið í stéttinni og hér til dæmis á vegum 

Fræðslumiðstöðvarinnar og símenntunarmiðstöðva víða um landið, þá fara 

þeir út, þetta hefur snúist alveg við. Þeir voru semsagt inni á skrifstofu og 

einhver kom til þeirra en núna eru þeir farnir út á vinnustaðina til þess að 

kynna sig og Fræðslumiðstöðina. Og nú er svona að hverfa þessi hugsun 

að það séu bara vandræðaunglingar sem fara til námsráðgjafa. Nú er það 

bara venjulegt fólk sem kemur til þeirra. Fólk sem langar að vita stöðu 

sína og hvað það getur gert. Þá eru það trúnaðarmenn á vinnustöðum sem 

eiga að geta bent þeim á hvert þeir geta farið.  

Eitt námskeiðið í Trúnaðarmannanámskeiði II kallast Færnimappa talsmannsins og 

um það hafði viðmælandi eftirfarandi að segja:  
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Færnimappa talsmannsins er notuð til að skrá það sem viðkomandi hefur 

gert í gegnum árin, hvaða nám hann hefur stundað og við hvaða félagsmál 

hann hefur starfað. Grundvallarhugmyndin er sú að fólk getur numið 

annarsstaðar en í skóla. Hafi maður einhvern tíman verið fiskimaður þá 

hlýtur maður að hafa lært eitthvað þó viðkomandi hafi ekki próf upp á það. 

Hins vegar gefur ferillinn manns það til kynna og færnimappan á að vera 

sönnun þess. Færnimappan er hugsuð út frá því að maður hlýtur að vera 

fær um að gera eitthvað. Ekki endilega fær í, heldur fær um að gera 

eitthvað. 

Viðmælandi sagði að í raun hafi verið boðið upp á flest þessi námskeið að einhverju 

leyti frá því í kringum 1995. Það væri þó kannski heldur mikið sagt, því auðvitað 

hefði orðið mikil þróun í þessu eftir 1995, bæði hefði námskeiðum fjölgað og þau 

breyst.  

1995 var eiginlega meiri áhersla lögð á að trúnaðarmenn kynnu eða þekktu 

vel kjarasamninginn og lög sem að máli skiptu. Þegar ég var að byrja þá 

var til svona þykk handbók trúnaðarmannsins. Hún hafði meðal annars að 

geyma lög og dóma og fleira þannig. Þá var eiginlega hugmyndin sú að 

þeir þekktu vel til hvers væri ætlast af þeim og lögin sem þeir þyrftu að 

fara eftir. Svo leiddi það svona smám saman af sér þessa breytingu sem ég 

var að segja þér frá sem varð til þess að þeir væru eiginlega svona meira í 

sáttasemjarahlutverki.  

Viðmælandi sagði að tíðarandinn að undanförnu hefði verið sá að námskeið eiga helst 

að taka afar stuttan tíma. Stéttarfélögin fara fram á það að trúnaðarmannanámskeiðið 

standi kannski bara í 2-3 daga. Bæði þykir auðveldara að fá fólk til þess að fara á 

styttri námskeið frekar en lengri og starfsemi fyrirtækjanna er þannig að auðveldara er 

að fá starfsmenn lausa í stuttan tíma. Eftir 1995 þýddi ekki lengur að bjóða upp á 

tveggja vikna samfelld námskeið eins og var á árum áður hjá Félagsmálaskóla alþýðu. 

 

Höfundur sagði viðmælanda frá því að í rýnihópnum sem kallaður var saman, hafi 

komið fram að menn væru almennt mjög ánægðir með þá trúnaðarmannafræðslu sem 

boðið er upp á. Hins vegar hefði einnig komið fram að á tímum hópuppsagna og 

ýmissa annarra erfiðleika eftir efnahagshrunið, fannst mörgum vanta námskeið um 

þau málefni sem trúnaðarmenn væru raunverulega að glíma við, svo sem hvernig ætti 

að bregðast við hópuppsögnum, samruna fyrirtækja og fleira. 

Viðmælandi sagði að það væru tvær leiðir varðandi fræðslu. Önnur er sú að ef 

námið á að vera til mats í framhaldsskóla, þá verður að vera stíft skipulag á því og lítið 

má breyta þar út af. Hin leiðin er að útbúa námskeið af hvaða tagi sem er um þau 



 

66 

atriði sem efst eru á baugi hverju sinni og oft væri enginn vandi að „rigga“ upp 

svoleiðis námskeiðum. Þau fengjust hins vegar ekki metin vegna þess að þau eru ekki 

skráð inn í kerfið og fylgja ekki þessu stífa fyrirkomulagi. 

Viðmælandi nefndi að erfitt gæti verið að halda uppi stöðugu framboði á fræðslu 

fyrir trúnaðarmenn hér á landi vegna þess hversu fámenn þjóðin er og búseta dreifð. 

Hann nefndi sem dæmi námskeiðahald á Austurlandi. Þar væri um að ræða miklar 

vegalengdir og kannski 8.000-9.000 manns sem dreifast á stóran landshluta. Jafnframt 

væri markaðurinn svo lítill.  

Það er bara mjög erfitt. Stundum þarf að líða alveg ótrúlega langt á milli 

námskeiða. Það er eiginlega bara hérna ef svo má segja á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem að hægt er að halda þessu úti svona nokkuð 

reglubundið. Og ég veit ekki af hverju, en mér finnst við alltaf hafa verið 

svona svolítið tortryggin í garð skal ég segja þér svona fjarnáms af ýmsu 

tagi, ég veit ekki af hverju það er.  

Fjarnám er náttúrulega búið að tíðkast lengi sko, það er að segja ef maður 

telur bréfaskólann, en hann hentar kannski ekki alltaf í svona námi. Og 

hann hentar kannski heldur ekki trúnaðarmönnum stéttarfélaga innan 

Alþýðusambandsins. Flest þeirra eru svona „hands on“ þú veist, þau vilja 

frekar gera eitthvað heldur en að vera að lesa eitthvað, eyða tímanum í 

kjaftæði eða eitthvað svoleiðis, skilurðu. Þá myndi bréfaskóli náttúrulega 

ekki henta þeim. 

Viðmælandi nefndi að reynslan og kannanir sýndu að þótt þarfagreining gæfi til kynna 

að þörf væri á fræðslunámskeiði, þá væru ekki nema 30% sem mættu á námskeið sem 

sett væri upp í kjölfar slíkrar þarfagreiningar.  
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5.3 Niðurstöður úr netkönnun 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr netkönnuninni sem send var út til 

trúnaðarmanna innan stéttarfélaga ASÍ og BSRB. Ekki var hægt að greina í sundur 

svör frá trúnaðarmönnum sem voru í stéttarfélögum innan ASÍ annars vegar og BSRB 

hins vegar. Í spurningum 1, 2 og 3 var spurt um kyn, aldur og búsetu. Spurningar 4, 5, 

6, 7, 8, 10 og 11 voru lokaðar spurningar þar sem þátttakendur gátu valið það svar sem 

þeim fannst eiga best við. Spurningar 9, 12, 13, 14 og 15 voru opnar spurningar þar 

sem þátttakendur voru beðnir að lýsa skoðun sinni eða upplifun á því málefni sem 

spurt var um. Eins og áður segir er að mestu leyti stuðst við lýsandi tölfræði. Samt 

sem áður voru gerð marktektarpróf í spurningum númer 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 11. Það var 

gert í þeim tilgangi að komast að því hvort munur gæti verið milli kynja og/eða búsetu 

varðandi möguleika þátttakenda til þess að sækja sér fræðslu og hvort kyn eða búseta 

gæti haft áhrif á ánægju þátttakenda með þá fræðslu sem þeir hafa fengið. Núlltilgátan 

gekk í öllum tilfellum út frá því að hvorki væri munur á svörum milli kynja né eftir 

búsetu í áðurgreindum spurningum. Núlltilgátan stóðst í öllum tilfellum því hvorki var 

martækur munur á svörum eftir kyni né eftir búsetu. Þar með féllu tilgáturnar tvær 

sem lagt var upp með í byrjun. 

 

Spurning 1. Kyn 

Mynd 3 sýnir fjölda þátttakenda sem svöruðu könnuninni og kynjahlutfall. 

 

Mynd 3. Fjöldi og hlutfall karla og kvenna sem svöruðu könnuninni 

Af þeim 79 þátttakendum sem svöruðu voru 49 konur eða 62% og 30 karlar eða 38%. 
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Spurning 2. Aldur 

Mynd 4 sýnir aldursdreifingu eftir kyni. Meðalaldur karla var 50 ár en kvenna 51 ár. 

Yngsti þátttakandinn í könnuninni var 25 ára en sá elsti var 73 ára.  

 

Mynd 4. Aldursdreifing eftir kyni 

 

Þátttakendur voru flestir á aldrinum 41-60 ára. Flestir karlar voru á aldrinum 41-50 ára 

en konur voru flestar á aldrinum 51-60 ára.  

Spurning 3. Búseta 

Eins og sjá má á mynd 5 var nokkuð jöfn skipting milli búsetu þar sem 48% 

þátttakenda bjuggu á höfuðborgarsvæðinu en 52% á landsbyggðinni. 

 

Mynd 5. Fjöldi og hlutfall þátttakenda skipt eftir því hvort þeir búa á höfuðborgarsvæðinu  

eða landsbyggðinni 

 

Af þeim sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu voru 16 karlar og 22 konur, en 14 karlar 

og 27 konur bjuggu á landsbyggðinni. 
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Spurning 4: Hefur þú nýtt þér fræðslu sem er í boði á vegum 

ASÍ/Félagsmálaskólans? 

Mynd 6 sýnir að meirihluti þátttakenda hafði nýtt sér þá fræðslu sem er í boði eða 55 

manns sem eru 70%.  

 

Mynd 6. Fjöldi og hlutfall þátttakenda skipt eftir því hvort þeir hafa nýtt sér þá fræðslu sem er 

í boði á vegum ASÍ/Félagsmálaskólans 

Þátttakendur sem ekki höfðu nýtt sér fræðsluna voru 24 eða 30%.  

Á mynd 7 má sjá að ef svörin eru skoðuð út frá búsetu kemur í ljós að mikill 

meirihluti þátttakenda sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu, eða 79%, höfðu nýtt sér þá 

fræðslu sem boðið er upp á, það er 30 þátttakendur af 38. Af þeim sem bjuggu á 

landsbyggðinni höfðu 61% nýtt sér fræðsluna eða 25 þátttakendur af 41.  

 

 

Mynd 7. Munur á svörum eftir búsetu 
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Gert var marktektarpróf til að kanna hvort búseta hefði marktæk áhrif á möguleika 

þátttakenda til að nýta sér þá fræðslu sem í boði er. Þótt þátttakendur af 

höfuðborgarsvæðinu hefðu í fleiri tilfellum sótt fræðslu heldur en þátttakendur af 

landsbyggðinni var munurinn ekki marktækur þar sem p=0,085 en hefði þurft að vera 

<0,05 til að munurinn teldist marktækur (viðauki 5). 

 

Mynd 8 sýnir fjölda þeirra sem nýttu sér fræðsluna út frá kyni. Þar kemur í ljós að 

stærstur hluti karla, eða 77%, höfðu nýtt sér fræðsluna. Það eru 23 af 30 karlkyns 

þátttakendum.  

 

 

Mynd 8. Munur á svörum eftir kyni 

 

Hins vegar höfðu 65% kvenna nýtt sér fræðsluna eða 32 af 49 kvenkyns 

þátttakendum. Niðurstöður sýna að karlar virðast nýta sér frekar þá fræðslu sem er í 

boði. Munur á milli kynja er hins vegar ekki marktækur (viðauki 5). 

Spurning 5. Varstu ánægð/ur eða óánægð/ur með þá fræðslu? 

Alls svöruðu 58 þátttakendur af 79 þessari spurningu, eða 73%. Fjöldi þátttakenda 

sem ekki svöruðu spurningunni var 21, eða 27%.  

Mynd 9 sýnir ánægju þátttakenda með fræðsluna. Af þeim sem svöruðu voru 

langflestir mjög ánægðir eða ánægðir með fræðsluna, samtals 55 manns eða 95%. 

Aðeins 3 þátttakendur sögðust vera hvorki ánægðir né óánægðir með þá fræðslu sem 

þeir höfðu fengið. Enginn var óánægður eða mjög óánægður. 
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Mynd 9. Hlutfall og fjöldi þátttakenda sem segjast hafa nýtt sér þá fræðslu sem er í boði á 

vegum ASÍ/Félagsmálaskólans, skipt eftir því hversu ánægðir eða óánægðir þeir voru með 

fræðsluna 

 

Marktektarpróf voru gerð til athuga mun milli kynja annars vegar og búsetu hins 

vegar. Hvorki var marktækur munur á ánægju/óánægju milli karla og kvenna né eftir 

búsetu (viðauki 5). 

Spurning 6. Hefur þú sótt trúnaðarmannanámskeið?  

Eins og sjá má á mynd 10 hafði mikill meirihluti þátttakenda, eða 86%, sótt 

trúnaðarmannanámskeið. Konur höfðu frekar sótt trúnaðarmannanámskeið heldur en 

karlar eða 91% kvenna á móti 76% karla. Munurinn var þó ekki marktækur þar sem 

p=0,092 (viðauki 5). 

 

 

Mynd 10. Fjöldi og hlutfall þátttakenda skipt eftir því hvort þeir hafi sótt 

trúnaðarmannanámskeið eða ekki 
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Af þeim sem ekki höfðu sótt trúnaðarmannanámskeið voru 7 karlar, 2 af 

landsbyggðinni og 5 af höfuðborgarsvæðinu. Samtals voru 4 konur ekki höfðu sótt 

trúnaðarmannanámskeið. Þar af voru 3 af landsbyggðinni og 1 af 

höfuðborgarsvæðinu. Ekki var marktækur munur á svörum eftir búsetu (viðauki 5). 

Spurning 7. Varstu ánægð/ur eða óánægð/ur með námskeiðið/in?  

Mynd 11 sýnir að 65 þátttakendur, eða 92% af þeim sem svöruðu, voru mjög ánægðir 

eða ánægðir með námskeiðið en 6 þátttakendur eða rúm 8% sögðust hvorki vera 

ánægðir né óánægðir með námskeiðið. Enginn þátttakandi var óánægður eða mjög 

óánægður. 

 

Mynd 11. Hlutfall og fjöldi þátttakenda sem segjast hafa farið á trúnaðarmannanámskeið, skipt 

eftir því hversu ánægðir eða óánægðir þeir voru með námskeiðið 

 

Munur á svörum hvað varðar ánægju/óánægju með námskeiðið var hvorki marktækur 

eftir kyni né búsetu (viðauki 5). Átta manns svöruðu ekki spurningunni eða 10% 

aðspurðra. 

Spurning 8. Finnst þér að sú fræðsla sem þú fékkst hafi nýst þér mikið eða lítið í 

starfi sem trúnaðarmaður? 

Mynd 12 sýnir að 56 þátttakendur eða 78% af þeim sem svöruðu töldu að fræðslan 

hefði nýst þeim mjög mikið eða mikið í starfi sem trúnaðarmaður en 16 þátttakendur, 

eða 22%, svöruðu því til að fræðslan hefði hvorki nýst þeim mikið né lítið.  
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Mynd 12. Hlutfall og fjöldi þátttakenda sem svara spurningunni hvort fræðslan sem þeir fengu 

hafi nýst þeim mikið eða lítið í starfi sem trúnaðarmenn. 

 

Enginn svaraði að fræðslan hefði nýst lítið eða mjög lítið. Hvorki reyndist vera 

marktækur munur á svörum milli kynja né eftir búsetu (viðauki 5). Alls voru 7 

þátttakendur sem kusu að svara spurningunni ekki eða 9% aðspurðra. 

Spurning 9. Hvað fannst þér vanta í fræðsluna? 

Þessari spurningu svöruðu aðeins 30 þátttakendur eða 38% en 49 þátttakendur eða 

62% kusu að svara ekki. 

 

Svörin má greina í þrjá meginþætti.  

Í fyrsta lagi voru nokkrir þátttakendur sem töldu ekkert vanta í fræðsluna eða mundu 

ekki eftir neinu sérstöku. Tveir þátttakendur töldu fræðsluna bæði góða og víðtæka. 

Aðrir tveir sögðu að alltaf mætti gera betur en gátu samt ekki bent á neitt sem betur 

mætti fara. Einn tók þó sérstaklega fram að hagfræðifyrirlesturinn hefði ekki verið 

áhugaverður. 

 

Í öðru lagi var hópur þátttakenda sem fannst vanta verklega þætti og raunveruleg 

dæmi um þau mál sem geta komið inn á borð trúnaðarmanna. Þar var meðal annars 

talað um samskipti við yfirmenn, viðkvæm mál og erfið mál sem upp kunna að koma 

hjá fyrirtæki vegna yfirmanna. 
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Einn þátttakandi sagði í því sambandi: 

Hefði viljað fá meiri fræðslu um erfið mál hjá fyrirtæki vegna yfirmanna 

og hvernig á að nálgast þannig mál faglega. 

Annar þátttakandi nefndi eftirfarandi: 

Meira umtal um mál sem raunverulega koma inn á borð trúnaðarmanna í 

starfi. 

Þriðji þátttakandinn sagði: 

Meira af praktískum verkefnum. Um samskipti við yfirmenn, yfirferð 

launamiða, meðferð samningsbrota og þess háttar. 

 

Í þessu sambandi var einnig talað um meiri upplýsingar um almenn réttindi 

félagsmanna, vinnuverndarlögin og einelti. Einum þátttakanda fannst vanta kynningu 

á ADHD sjúkdóminum. 

 

Í þriðja lagi voru atriði sem hafa með samskipti og samtalstækni að gera. Sem dæmi 

var tekið hvernig eigi að flytja mál og svara fyrir sig, sérstaklega eftir hrunið, og að 

efla hvern einstakling fyrir sig. Nefnt var að of mikil áhersla væri lögð á hópavinnu í 

sambandi við fræðsluna. 

 

Önnur svör voru á þá leið að réttur atvinnurekandans væri of skilyrtur á kostnað 

launamanns, gott væri að hafa fimm daga námskeið úti á landi, það þyrfti að hafa fleiri 

blandaða hópa úr hinum ýmsu félögum til að fá aðra sýn á málin og til að mynda 

tengsl milli trúnaðarmanna. Einn þátttakandi nefndi að skýra þyrfti betur um hvers 

konar námskeið væri að ræða og hvort allir trúnaðarmenn væru velkomnir eða hvort 

námskeiðið væri bara fyrir útvalda. Viðkomandi nefndi sem dæmi námskeið sem 

haldið var um Evrópusambandið.  
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Einn þátttakandi hafði eftirfarandi að segja: 

Nú er töluvert síðan ég fór á námskeið, en hef farið tvisvar sinnum. Fannst 

það staðnað, frekar yfirborðskennt, kom mér á óvart í seinna skiptið að 

það var svo til óbreytt. Mætti vera ítarlegra. Man ekki nákvæmlega hvað 

var farið í og hvað mætti auka. En tel þörf á námskeiðum núna sem byggja 

á stöðunni eins og hún er í þjóðfélaginu í dag. Námskeið mættu kannski 

vera 1 dagur í viku, 5-6 sinnum með mismunandi áherslum á hverjum 

degi. Eða að boðið væri upp á fyrirlestraröð um ýmis mál tengd 

stéttarfélögum. 

 

Spurning 10. Áttu auðvelt eða erfitt með að komast frá vinnu til að sækja 

námskeið/fræðslu sem trúnaðarmaður? 

Allir þátttakendur svöruðu þessari spurningu og eins og sést á mynd 13 áttu 52 eða 

66% mjög auðvelt eða auðvelt með að komast frá vinnu til að sækja fræðslu eða 

námskeið. Hins vegar svöruðu 15 þátttakendur hvorki né, það er 19%, og 12 

þátttakendur eða 15% aðspurðra áttu erfitt eða mjög erfitt með að komast frá vinnu. 

Þar af voru 6 konur og 7 karlar. 

 

Mynd 13. Hlutfall og fjöldi þátttakenda sem svara spurningunni hvort þeir eigi auðvelt eða 

erfitt með að komast frá vinnu til að sækja námskeið/fræðslu sem trúnaðarmenn 

 

Flestar konurnar sem áttu erfitt með að komast frá vinnu voru af landsbyggðinni, eða 

5. Aðeins 1 var af höfuðborgarsvæðinu. Hins vegar voru 4 karlar af 

höfuðborgarsvæðinu sem áttu erfitt með að komast frá vinnu en 2 af landsbyggðinni. 

Ekki mældist marktækur munur á svörum þátttakenda eftir kyni eða búsetu (sjá nánar 

viðauka 5). 
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Spurning 11. Hversu oft leitar þú til stéttarfélagsins vegna starfa þinna sem 

trúnaðarmaður?  

Eins og sést á mynd 14 voru 34 þátttakendur eða 43% aðspurðra sem kváðust alltaf 

leita til stéttarfélagsins þegar erfið mál koma upp. Alls voru 12 þátttakendur eða 15% 

sem sögðust leita fyrst til yfirmanna eða stjórnenda og 19 þátttakendur eða 24% 

sögðust sjaldan leita til stéttarfélagsins.  

 

 

Mynd 14. Hlutfall og fjöldi þátttakenda sem svara spurningunni hversu oft þeir leita til 

stéttarfélagsins vegna starfa sinna sem trúnaðarmenn 

 

Aðeins 1 þátttakandi sagðist aldrei leita til stéttarfélagsins. Enginn marktækur munur 

var á svörum þátttakenda eftir kyni eða búsetu (viðauki 6). 

 

Samtals merktu 13 þátttakendur eða tæplega 17% við valmöguleikann „annað“.  

Fjögur svör voru á þá leið að viðkomandi sögðust aldrei hafa þurft á því að halda að 

leita til stéttarfélagsins eða að slík staða hefði sjaldan eða aldrei komið upp. Einn 

sagðist vera það nýlega kominn í stöðu trúnaðarmanns að ekki hefði reynt á þetta 

ennþá. Fjórir sögðust ekki vera trúnaðarmenn í dag. Einn sagðist vera í góðu sambandi 

við stéttarfélagið og það væri gott og auðsótt að leita þangað, sem hann gerði oft. 

Annar sagðist ekki hafa lent í erfiðum málum en að hann myndi leita til 

stéttarfélagsins ef þau kæmu upp.  
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Einn þátttakandi svaraði eftirfarandi: 

Fer eftir eðli málsins. Ef ég tel að yfirmaður leysi það með spjalli við hann 

leita ég til hans, þó með samþykki viðkomandi félagsmanns. Annars tala 

ég við stéttarfélagið og líka þegar um ákveðin erfiðismál er að ræða þá 

leita ég almennt til stéttarfélagsins eftir ráðum. 

 

Einn þátttakandi sagðist sjálfur vera starfsmaður stéttarfélags. 

 

Spurning 12. Hvaða þættir finnst þér að eigi að vera teknir fyrir í 

trúnaðarmannafræðslu? 

Alls svöruðu 52 þátttakendur þessari spurningu eða 66% aðspurðra en 27 þátttakendur 

eða 34% kusu að svara ekki. 

 

Svörunum má skipta í fjóra flokka. 

Það sem oftast var nefnt eru atriði tengd kjörum, réttindum, lögum og reglugerðum. 

Kjarasamningar og launamál almennt voru oftast nefnd í þessu sambandi og hvernig 

eigi að lesa úr kjarasamningum. Þar fast á eftir voru almenn réttindi starfsmanna, 

hlunnindi, réttur varðandi veikindi og slys og kynning á lögum og reglugerðum. 

Einnig voru nefnd mál eins og launabarátta á krepputímum, uppsagnir starfsmanna og 

vandamál tengd því og hvernig eigi að taka á viðkvæmum málum. Þannig báru mörg 

svör þess merki að könnunin var gerð skömmu eftir hrun og fólk greinilega að glíma 

við ýmis erfið mál sem upp höfðu komið í kjölfar þess eins og til dæmis uppsagnir.  

Einn þátttakandi svaraði: 

Eins og staðan er í dag þá þurfa trúnaðarmenn fræðslu um hvað þeir geti 

gert til dæmis þegar verið er að breyta stöðugildum og mikið er um 

uppsagnir á vinnustað. Vantar fræðslu ef yfirstjórn ætlar ekki að taka á 

málunum. 

Annar svaraði: 

Þættir sem snúa að raunverulegum málum sem koma inn á borð 

trúnaðarmanns í starfi, túlkun kjarasamninga, vinnuréttur. Kynning á 

nýjungum og breytingum á lagaumhverfi vinnumarkaðarins. Launakerfi 

og skilningur á hagtölum þegar fram í sækir, það er fyrir trúnaðarmenn 

sem hafa verið lengi í starfi og eru jafnvel stjórnarmenn í stéttarfélögum. 
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Í öðru sæti voru samskiptamál og samskiptatækni. Var þá helst nefnt samninga-, 

samtals- og viðtalstækni, að tjá sig fyrir framan fólk, almenn samskipti á vinnustað, 

samskipti við yfirmenn og hvernig á að koma skilaboðum til skila. Einnig var nefnt að 

efla sjálfstraust. 

Einn þátttakandi hafði eftirfarandi að segja í þessu sambandi: 

Meiri samningatækni. Samtalstækni og að taka viðtöl. Virk hlustun. 

Kennsla í skráningu upplýsinga. 

 

Svar annars hljómaði svo: 

Hvernig á að koma skilaboðum á diplómatískan hátt til 

framkvæmdarstjóra. 

 

Sá þriðji komst svo að orði: 

Samskipti milli fólks, hvernig við getum leitað til stéttafélagsins. 

 

Þriðji stærsti flokkurinn var fræðsla um hlutverk og störf trúnaðarmanna almennt. 

Einn þátttakandi nefndi að gefa þyrfti trúnaðarmanninum skýra mynd af því hvað er í 

lagi og hvað ekki, aðstoða hann við vera milliliður á milli starfsmanna og yfirmanna - 

ekki bara vísa öllum málum beint til verkalýðsfélagsins. Annar vildi fá meiri fræðslu 

um hver réttindi og þar með skyldur trúnaðarmanna eru. Skerpa þyrfti á því til hvers 

verkalýðsfélög vilja hafa trúnaðarmenn á vinnustöðum. Einnig var nefnt „allt það sem 

kemur að ábyrgð, þekkingu og því sem trúnaðarmaður þarf að vita og gera í sínu 

hlutverki“.  

Svar eins þátttakanda var svohljóðandi: 

Snúa sér strax með mál til stéttarfélags! Trúnaðarmaður má ekki verða 

óvinsæll á vinnustað. 

 

Fjórði flokkurinn var svo ánægja með námskeiðin eins og þau eru. Alls voru níu 

þátttakendur sem voru ánægðir með námskeiðin eins og þau eru. Fannst þeim annað 

hvort vera tekið á öllum málum eða höfðu ekki skoðun á því hvað gæti farið betur.  

Einn þátttakandi nefndi að námskeiðin ættu að vera markvissari. 
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Spurning 13. Hvernig finnst þér að megi auka þekkingu yfirmanna á mikilvægi 

trúnaðarmanna? 

Þessari spurningu svöruðu 59 þátttakendur eða 75% aðspurðra. Þar af voru 5 sem 

sögðust ekki vita hvernig væri hægt að auka þekkingu yfirmanna á málinu og 4 sem 

höfðu ekki skoðun því.  

Tveir þátttakendur töldu að þekking yfirmanna á þessum málum væri góð. Annar 

þeirra sagði að sínir yfirmenn væru meðvitaðir um mikilvægi trúnaðarmanna og hinn 

svaraði að á sínum vinnustað væri yfirmaðurinn mjög meðvitaður og nýtti 

trúnaðarmanninn vel ef mál koma upp.  

Flest svörin báru þó með sér að þátttakendur töldu að auka þyrfti fræðslu til 

yfirmanna varðandi störf trúnaðarmanna.  

Einn þátttakandi hafði eftirfarandi að segja: 

Yfirmenn þyrftu að fá fræðslu varðandi starf trúnaðarmanna til að skilja 

hvað trúnaðarmaður gerir, þeir virðast oft misskilja hluti og að 

trúnaðarmaðurinn sé að ganga inn á þeirra verksvið. Verða mjög oft 

pirraðir ef starfsmenn leita frekar til trúnaðarmanna en til þeirra sjálfra. 

 

Annað svar var svohljóðandi: 

Halda sambærileg námskeið fyrir stjórnendur/yfirmenn. Mínir stjórnendur 

hafa tjáð mér að þeim finnst vanta svona námskeið fyrir þá. 

 

Þriðji þátttakandinn komst svo að orði: 

Með því að vekja áhuga þeirra á að hafa trúnaðarmann í starfi hjá 

fyrirtækinu ... að trúnaðarmaðurinn fái viðurkenningu yfirmanna sinna 

fyrir eðli starfans væri byrjun. Einnig mættu stéttarfélögin standa sig betur 

í því að koma á fundum reglulega milli yfirmanna og trúnaðarmanna og 

ræða stöðuna hverju sinni og hvað megi bæta og hvað sé í lagi. 

Langflestir töldu að einhverskonar námskeið eða kynningarfundir fyrir yfirmenn 

hentuðu best til fræðslunnar. Í því sambandi voru ýmist nefnd sameiginleg námskeið 

með trúnaðarmönnum og yfirmönnum eða að senda yfirmenn á 

trúnaðarmannanámskeið.  
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Um þetta hafði einn þátttakandi eftirfarandi að segja: 

Með sameiginlegum kynningum aðila vinnumarkaðarins. 

Trúnaðarmaðurinn er ekki bara mikilvægur starfsfólkinu og 

stéttarfélaginu. Góður trúnaðarmaður getur reynst fyrirtækjum mjög 

dýrmætur ef honum tekst vel upp í því að halda uppi góðum samskiptum á 

vinnustaðnum og góðum tengslum við stéttarfélagið. Samstarf sem byggir 

á gagnkvæmu trausti er mjög dýrmætt fyrir alla. 

 

Annar komst svo að orði: 

Það væri hægt að gera með því að bjóða/skylda yfirmenn stofnana til þess 

að sækja námskeið um þessi mál sem haldin yrðu á vegum 

stéttarfélaganna. 

 

Þriðji þátttakandinn svaraði eftirfarandi: 

Með því að halda sameiginleg námskeið um starf trúnaðarmannsins með 

vinnuveitendum og starfsmönnum, ef hægt er. Ég tel að allir græði á því. 

 

Jafnframt voru nokkrir sem komu með þá hugmynd að útbúa bækling eða annað 

kynningarefni sem inniheldur upplýsingar um skyldur og ábyrgð trúnaðarmanna. 

Hægt væri að senda þetta til yfirmanna í pósti eða tölvupósti, jafnvel með reglulegu 

millibili. 

 

Eitt svarið var svohljóðandi: 

Senda reglulega til þeirra plögg um til hvers trúnaðarmenn séu á 

vinnustöðum. Það mætti einnig leggja fyrir þá könnun í líkingu við þessa. 

Það er von til þess að þeir renni yfir það augum, ef verkalýðsfélagið sýnir 

að því sé alvara með sendingunum. 

 

Eins og eftirfarandi svör bera með sér voru fimm þátttakendur sem töldu að það þyrfti 

að fá stéttarfélögin eða þungavigtarmenn innan þeirra til að koma inn á vinnustaðina 

til að koma fræðslu til yfirmanna til skila. 
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Þátttakandi 1: 

Fá stéttafélögin meira inn á vinnustaðina okkar. 

 

Þátttakandi 2: 

Þetta er eitthvað sem verður að koma í gegnum samninga við 

atvinnurekendur, alveg eins og önnur réttindi sem koma að launþegum. 

 

Þátttakandi 3: 

Með fræðslu en helst með heimsóknum formanns eða fá einhvern 

þungavigtarmann í félaginu. 

 

Þátttakandi 4: 

Til dæmis með því að forystumenn verkalýðsfélaga kynni hlutverk þeirra 

fyrir yfirmönnum. 

 

Þátttakandi 5: 

Með heimsóknum fulltrúa verkalýðsfélaga. 

 

Einn þátttakandi taldi að fræða þyrfti yfirmenn um fleira en hlutverk trúnaðarmanna 

og var hann nokkuð harðorður í garð yfirmanna. Honum fannst ekki vanþörf á að 

senda yfirmenn á námskeið um mál trúnaðarmanna og kenna þeim auk þess kurteisi 

og mannleg samskipti. 

 

Einnig komu hugmyndir um að hengja upp veggspjöld á vinnustöðum. 

 

Spurning 14. Hvaða hlutverk finnst þér að trúnaðarmaður eigi að hafa? 

Þessari spurningu svöruð 58 þátttakendur eða 73% aðspurðra. Athygli vekur að þrír 

aðilar sögðust ekki vita hvaða hlutverk trúnaðarmaður ætti að hafa eða höfðu ekki 

skoðun á því. Átta þátttakendur töldu að hlutverk trúnaðarmanns eigi að vera það 

sama og það er í dag og nefndu í því sambandi að trúnaðarmaður ætti að vera 
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ráðgefandi og leiðbeinandi varðandi rétt úrræði hverju sinni, staðgengill 

stéttarfélagsins, gera það sem stendur um hlutverk þeirra í trúnaðarmannamöppunni 

og að auki að bæta samstarfið við yfirmenn. 

Það sem oftast var nefnt sem hlutverk trúnaðarmanns var að trúnaðarmaður ætti að 

vera einskonar tengiliður eða milliliður milli starfsmanna, stéttarfélags og yfirmanna 

og talsmaður eða málsvari starfsmanna gagnvart yfirmönnum/eigendum sem gætir 

hagsmuna starfsmanna. Trúnaðarmaður ætti einnig að vera eins konar sáttasemjari. 

Alls voru 25 svör þar sem orðin tengiliður, talsmaður, milligöngumaður, milliliður eða 

fulltrúi komu fram. 

Einn þátttakandi komst svo að orði varðandi hlutverk trúnaðarmanna: 

Hlutverkið þarf að vera skýrt, hvað trúnaðarmaður eigi að gera og hvað 

má, einnig á hann að upplýsa aðra um hvert hlutverk trúnaðarmannsins er í 

raun. 

Annað sem þátttakendur nefndu að ætti að vera hlutverk trúnaðarmanna var að aðstoða 

samstarfsmenn varðandi málefni sem snúa að félaginu og benda þeim á leiðir sem 

hægt er nota, miðla upplýsingum til félagsmanna á vinnustað og vera vel inni í málum 

félagsins. Jafnframt að gæta réttinda félagsmanna og upplýsa þá um þau, að vera stoð 

og styrkur fyrir samstarfsmenn þegar á þeim er brotið eða þegar þeir þarfnast aðstoðar 

sem tengist stéttarfélaginu. Hann á að vera milliliður milli vinnustaðarins og 

stéttarfélagsins þegar starfsmaður lendir í kröggum og þarfnast aðstoðar gagnvart 

vinnuveitanda eða yfirmanni og mynda tengsl milli starfsmanna og yfirmanna. Hann á 

jafnframt að standa vörð um réttindi stéttarfélaga/vinnufélaga svo ekki sé brotið á 

þeim og halda félagsfundi með þeim.  

Enn fremur á trúnaðarmaður að vera talsmaður starfsmanna varðandi kjara- og 

réttindamál, talsmaður starfsmanna við yfirmenn ef upp kemur ágreiningur og upplýsa 

starfsmenn um málefni er varða stéttarfélagið. 

 

Einn þátttakandi hafði eftirfarandi skoðun á hlutverki trúnaðarmanns: 

Hann á að koma inn í mál ef þörf er á og passa upp á réttindi starfsmanna 

ef eitthvað er ekki virt í samningum. Kannski líka að virkja þá til 

umhugsunar um réttindi sín og ekki síður skyldur. 

Einnig var nefnt að trúnaðarmaður ætti fyrst og fremst að gæta hagsmuna sinna 

umbjóðenda, samstarfsmanna og félags. Reyna að kynna félagið sitt og efla samheldni 
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manna á vinnustaðnum. Mikilvægt sé að geta hlustað, talað máli starfsfólks og gefa 

sér tíma til að komast að niðurstöðu en ekki láta starfsfólk leiða sig út í eitthvað 

„rugl“. 

Eitt svarið var svohljóðandi: 

Trúnaðarmaður þarf að vera sáttasemjari, fyrst og fremst. Hann þarf að 

gæta sín á því að hann verður að sýna öllum kurteisi, líka þeim sem 

honum er persónulega ekki vel við. Miðla málum og auka skilning manna 

á réttindum og skyldum aðila. 

Trúnaðarmaður á að vera fulltrúi verkalýðsfélagsins á staðnum og gæta þess að 

vinnuveitandi fylgi kjarasamningum. Hann á að hjálpa starfsmanni ef hann getur ekki 

sjálfur leyst sín mál með yfirmanni. Fólk á að geta leitað til hans með hvað sem er og 

hann á að geta bent þeim á rétta aðila eins og þörf er á. Trúnaðarmaður á að hafa það 

hlutverk að geta leitað réttar starfsmanna þegar einhver mál koma upp. Hann á að 

getað hlustað og rætt við starfsmenn. 

Einn þátttakandi sagði eftirfarandi: 

Að vera leiðandi í starfsmannamálum og að vera til staðar fyrir 

samstarfsmenn sína þegar eitthvað bjátar á hvort sem það er í lífi eða starfi 

og vera til staðar ef brotið er á réttindum samstarfsmanna. Mér finnst að 

trúnaðarmaður ætti að vera milliliður yfirmanna við starfsmenn 

fyrirtækisins þegar svo ber undir í stærri málum eins og uppsögnum og 

eins ef þarf að halda stærri fundi innan fyrirtækisins, að þá sé 

trúnaðarmanni gerð grein fyrir ástæðu fundarins svo hann geti verið betur 

undir hann búinn ef starfsmenn hafa spurningar eftir á eða bara til þess að 

efla sambandið milli yfirmanns og trúnaðarmanns. 

Annar komst svo að orði: 

Trúnaðarmaður á fyrst og fremst að vera milligöngumaður milli launþega 

og verkalýðsfélags, hann verður þó að hafa skilning á hvernig megi leysa 

úr vandamálum, þótt verkalýðsfélagið eigi að vera baráttuaðilinn. 

Trúnaðarmaður á síst af öllu að fara að reyna að leysa persónulegar deilur 

starfsfólks á vinnustað, það er hlutverk yfirmanns. 

Einn þátttakandi taldi að trúnaðarmaður ætti að koma að samningum á vinnustaðnum 

til dæmis ef um vinnustaða- eða stofnanasamninga er að ræða. Hann ætti að koma á 

framfæri umkvörtunum starfsmanna hvort sem þær lúta að fyrirtækinu eða 

stéttarfélaginu og einnig að hafa milligöngu um upplýsingagjöf frá stéttarfélaginu. 
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Svar frá einum þátttakanda var svohljóðandi: 

Hann verður að vera traustverðugur, yfirvegaður og góður hlustandi. Hafa 

góða þekkingu á réttindum sinna starfsfélaga, skipulagður og skrá hjá sér 

það sem skiptir máli. 

 

Annar hafði eftirfarandi að segja: 

Trúnaðarmaðurinn á að vera tengiliður starfsmanna við sitt félag. 

Vandamálið er kannski að á hverjum vinnustað eru mörg stéttafélög og 

vantar samræmingu milli félaganna um trúnaðarmann, þó stærsta félagið á 

vinnustaðnum hafi forgöngu um kosningu trúnaðarmanns er 

trúnaðarmaðurinn allra. 

Spurning 15. Hvaða hlutverk finnst þér að stéttarfélög eigi að hafa? 

Þessari spurningu svöruðu 57 þátttakendur af 79 eða 72 % aðspurðra. 

Þrír þátttakendur sögðust ekki vita hvert hlutverk stéttarfélaga ætti að vera eða 

höfðu ekki skoðun á því. Fimm þátttakendur töldu að hlutverkið ætti að vera það sama 

og stéttarfélögin eru að gera í dag og voru nokkuð ánægðir með hvernig þeirra 

stéttarfélag væri að standa sig. 

Það kemur kannski ekki á óvart að í svörum margra þátttakanda kom fram að 

hlutverk stéttarfélaga ætti að vera að berjast fyrir bættum kjörum félagsmanna, standa 

með félagsmönnum og standa vörð um réttindi þeirra. Alls voru 31 þátttakandi sem 

nefndi þetta eða 54% þeirra sem svöruðu spurningunni. 

Aðeins 8 þátttakendur nefndu að stéttarfélögin ættu að sjá um fræðslu og stuðla að 

endurmenntun.  

Einn þátttakandi kom vel inn á báða þessa þætti og sagði: 

Skrýtin spurning! Stéttarfélögum er ekkert mannlegt óviðkomandi og þau 

eiga að leitast við að fræða, gæta hagsmuna og berjast fyrir sína 

félagmenn. Þau eiga að vera „stofnanir“ í samfélaginu sem borin er 

virðing fyrir og litið er til sem fyrirmynda. Þau eiga að vera skapandi og 

framsækin, berjast fyrir jafnrétti, bræðralagi og betra samfélagi almennt. 

Sex þátttakendur nefndu að stéttarfélögin þyrftu að vera meira sýnileg á vinnustöðum, 

láta í sér heyra almennt og veita stjórnvöldum aðhald. 

Einn þátttakandi hafði eftirfarandi að segja: 

Stéttarfélögin eru fyrst og fremst til þess að berjast fyrir bættum kjörum 

félagsmanna og það markmið má aldrei gleymast, einnig þurfa þau að vera 
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opnari og aðgengilegri (kerfi stjórnarkosninga flókið). Félögin eiga að 

vera sýnilegri á vinnustöðum, betri kynning á þeim réttindum sem 

félagsmönnum bjóðast. Það er nauðsynlegt að árangur sjáist af því sem 

stéttarfélögin gera. Verkalýðshreyfingin þarf að fara í gegnum 

naflaskoðun á sjálfri sér og skoða hvers vegna almenningur hefur litla eða 

enga trú á hreyfingunni eða forystu hennar. Athugunar er þörf á pólitískum 

afskiptum hreyfingarinnar. Ég get skrifað endalaust um þessi mál... 

Annar komst svo að orði: 

Stéttarfélögin eiga að vera vettvangur skoðanaskipta og halda úti sterkri 

vörn fyrir kjörum félagsmanna. Einnig er mjög mikilvægt að félagið sé 

sjáanlegt og virkt í baráttunni. Ég sem félagsmaður verð að hafa trú á því 

að verið sé að gera eitthvað fyrir mig. Einnig finnst mér mjög gott að vita 

af því öryggisneti sem félagið hefur komið sér upp, svo sem sjúkrasjóður 

og endurmenntunarsjóður. 

Tveir aðrir þátttakendur nefndu sjúkrasjóð og orlofsaðstöðu, einn nefndi að 

stéttarfélögin ættu að berjast fyrir félagsvitund félagsmanna sinna og tveir nefndu að 

þau ættu að auka fjármálalæsi og ekki setja peninga félagsmanna í áhættu. Segja má 

að síðustu tvö atriðin endurspegli á hvaða tíma könnunin er gerð, það er um það bil 

tveimur árum eftir bankahrunið. 

Í svörum nokkurra þátttakenda kom fram að stéttarfélögin ættu að vera bakland 

fyrir félagsmenn sína og nefndu sex þátttakendur trúnaðarmenn sérstaklega í því efni 

og að stéttarfélögin ættu að halda utan um þá. Jafnframt var nefnt að stéttarfélögin 

þyrftu að vera opin félagsmönnum og auðvelt að leita til þeirra.  

Í því sambandi hafði einn þátttakandi eftirfarandi að segja: 

Að vera gal-opin fyrir félagsmönnum sínum, að koma inn á skrifstofu 

stéttafélags með lokuðum dyrum boðar ekki gott, virkar ekki 

traustvekjandi. Meira mætti vera um samvinnu á milli félaga, sem sagt um 

námskeið og þá sérstaklega fyrir trúnaðarmenn úti á landi, öll erum við jú 

undir ASÍ sem mætti hnykkja á. Halda áfram að styðja trúnaðarmanninn 

og ýta að honum öllum þeim fróðleik sem hann þarf til að vera trúr og 

traustur trúnaðarmaður. 

Annar þátttakandi gaf eftirfarandi svar: 

Að vera til staðar fyrir trúnaðarmanninn þegar hann leitar til þeirra og að 

vera milliliður í að koma á betra sambandi milli yfirmanns og 

trúnaðarmanns í starfi. Að stéttarfélögin komi meira að undirbúningi funda 

við yfirmenn og eins samstarfsmenn og gefi sér meiri tíma til að halda 

slíka fundi og hafa þá reglulega. 
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Eitt svarið var svohljóðandi: 

Stéttarfélögin hafa eftirlitshlutverki að gegna. Þau þurfa að fylgjast með 

trúnaðarmönnum sínum og passa upp á að þeir sem veljast til starfa sem 

trúnaðarmenn séu starfinu vaxnir. Því ef misbrestur er á því, mun orðspor 

stéttarfélagsins rýrna. Þetta er nú sennilega eitt að því viðkvæmasta sem 

stéttarfélagið þarf að gera. Það er því miður misbrestur á þessu nú í dag og 

þá aðallega vegna manneklu stéttarfélaganna. 

Einn þátttakandi kom inn á hve mikilvægt væri að stéttarfélög vinni fyrir félagsmenn 

en ekki fyrirtækin og taldi að sumir starfsmenn vilji ekki vera í stéttarfélagi einmitt 

vegna þess að þau vinna meira fyrir fyrirtækin en félagsmenn. 

 



 

87 

6 Samantekt og umræður  

Í fræðilega hluta þessarar rannsóknarritgerðar kemur greinilega fram að aukin og bætt 

fræðsla leiðir til aukinnar hæfni starfsmanna almennt, bætir stöðu þeirra og gerir 

starfið eftirsóknarverðara (Blanchard og Tacker, 2007).  

Jafnframt kemur fram að markviss, alhliða fræðsla til trúnaðarmanna er lykilatriði í 

að gera þeim kleift að sinna hinu umfangsmikla hlutverki trúnaðarmannsins (Jones, og 

Tomlinson, 1972; Sommer, Olesen og Andersen, 1996). 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar eru trúnaðarmenn almennt á sama 

máli. Þeir finna greinilega hjá sér mikla þörf fyrir fræðslu, bæði varðandi grunnatriði 

um stöðu og hlutverk trúnaðarmannsins sem og fræðslu um þau málefni sem koma inn 

á borð til þeirra og efst eru á baugi í þjóðfélaginu hverju sinni. Þeim finnst jafnframt 

að sá tími sem þeim er ætlaður til fræðslu samkvæmt kjarasamningum sé allt of 

stuttur. Þetta er samhljóða því sem kemur fram í gögnum frá ASÍ (Alþýðusamband 

Íslands, 2010). 

 

Hér á eftir verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með í 

byrjun rannsóknarinnar. Eftirfarandi tvær rannsóknarspurningar eru það 

samantvinnaðar að þeim verður svarað sameiginlega. 

Hver er fræðsluþörf trúnaðarmanna í stéttarfélögum innan Alþýðusambands 

Íslands? 

Hvernig má bæta þá fræðslu sem trúnaðarmönnum stendur til boða, laga hana að 

þörfum þeirra og gera hana markvissari? 

Eins og fram kemur í fræðilega hluta ritgerðarinnar hefur fræðsla til trúnaðarmanna 

hér á landi tekið töluverðum breytingum frá því 1977 þegar réttur þeirra til fræðslu á 

launum var staðfestur. 

Almennt séð fannst þátttakendum að fræðsla til trúnaðarmanna eigi að innihalda 

atriði um kjaramál, svo sem fræðslu um launamál almennt, réttindi og skyldur, lög og 

reglugerðir. Segja má að trúnaðarmannafræðslan sem boðið er upp á hjá 

Félagsmálaskóla alþýðu innihaldi þessi atriði og þeim gerð góð skil. Það 
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endurspeglast í því að þátttakendur voru nokkuð sammála um að sú grunnfræðsla sem 

boðið er upp á hjá Félagsmálaskólanum, það er Trúnaðarmannanámskeið I og II, sé 

bæði góð og mjög gagnleg enda bera námskrárnar með sér að fræðslan virðist vera vel 

skipulögð og mikið í hana lagt. Þar eru kennd undirstöðuatriði sem trúnaðarmaðurinn 

þarf að vita varðandi störf sín sem og réttindi og skyldur sínar og samstarfsmanna 

annars vegar og stjórnenda og atvinnurekenda hins vegar.  

Hins vegar má alltaf bæta það sem vel er gert. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

trúnaðarmönnum finnst grunnnámskeiðin hnitmiðuð og góður grunnur sem 

undirbúningur fyrir störf þeirra en jafnframt sé þörf á frekari framhaldsnámskeiðum 

sem eru í takt við þau verkefni sem trúnaðarmenn eru að fást við á hverjum tíma. 

Hlutverk trúnaðarmanna á Íslandi hefur tekið breytingum frá því að kreppan skall 

á. Nú er meira leitað til þeirra heldur en fyrir kreppu og vandamálin eru önnur. Helstu 

ástæðurnar eru uppsagnir hjá fyrirtækjum sem orðið hafa vegna samdráttar og/eða 

sparnaðar eða samruna fyrirtækja og einkavæðing ríkisfyrirtækja. Vandamálin tengjast 

þá óánægju með uppsagnir og auknu álagi á þá starfsmenn sem eftir eru. Jafnframt 

breytist launaumhverfið og margir hafa þurft að taka á sig launalækkun. Við 

einkavæðingu ríkisfyrirtækja breytist launaumhverfið á þann hátt að í stað þess að 

semja um kjör á félagagrundvelli hjá ríkisfyrirtæki er verið að semja um laun á 

persónulegum grundvelli og launaleynd er ríkjandi. Í þannig aðstæðum koma oft upp 

erfið persónuleg mál sem trúnaðarmenn þurfa að hafa hönd í bagga með að leysa og 

leiðbeina samstarfsfélögum sínum. 

Trúnaðarmenn virðast ekki hafa fengið fræðslu um hvernig á að taka á svona 

erfiðum málum og þurfa oft að styðjast við hyggjuvitið eitt. Þátttakendum var tíðrætt 

um að það vantaði námskeið sem eru í takt við tíðarandann og stöðuna í þjóðfélaginu 

á hverjum tíma. Þeim fannst jafnframt vanta námskeið þar sem fram fer eins konar 

verkefnavinna þar sem komið er með raunveruleg dæmi um þau mál sem 

trúnaðarmenn eru að fást við í daglegum störfum sínum. Nefnd voru námskeið sem 

snúa að launabaráttu á krepputímum, uppsagnir starfsmanna og vandamál því tengd og 

hvernig eigi að taka á viðkvæmum málum.  

Önnur mikilvæg málefni sem nefnd voru í þessu sambandi voru samskiptamál og 

samskiptatækni, þá helst samninga-, samtals- og viðtalstækni, að tjá sig fyrir framan 

fólk, almenn samskipti á vinnustað, samskipti við yfirmenn og hvernig á að koma 

skilaboðum til skila.  



 

89 

Í rýnihópnum kom fram að ekki sé nógu ör fræðsla fyrir nýja trúnaðarmenn. Jafnframt 

fannst þátttakendum vanta einhvers konar „utanumhald“ fyrir trúnaðarmenn þegar 

aðstæður breytast í þjóðfélaginu, eitthvað sem kennir þeim að bregðast við breyttum 

aðstæðum á vinnumarkaði.  

Nýta trúnaðarmenn sér þá fræðslu sem í boði er á vegum Félagsmálaskóla alþýðu 

og hversu ánægðir eru þeir með hana? 

Þátttakendur höfðu upp til hópa nýtt sér fræðslu sem Félagsmálaskóli alþýðu býður 

upp á og samkvæmt niðurstöðum hjálpa þessi námskeið trúnaðarmönnum mikið við 

að komast inn í hlutverkið. Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda voru ánægður með þá 

fræðslu sem þeir höfðu fengið.  

Athygli vekur á tímum samdráttar og sparnaðar að meirihluti þátttakenda, eða 66% 

í netkönnuninni, á mjög auðvelt eða auðvelt með að komast frá vinnu til að sækja sér 

fræðslu. Eins og fram kom í rýnihópnum getur þetta samt verið misjafn eftir 

stéttarfélögum og 15% þátttakenda í netkönnuninni eiga mjög erfitt eða erfitt með að 

komast frá vinnu til að sækja námskeið. Ekki er ólíklegt að hægt sé að tengja það við 

stöðu eða eðli starfs viðkomandi eins og fram kom hjá viðmælanda hjá 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins. Hann benti á að innan mismunandi fyrirtækja ríkti 

mismunandi menning varðandi menntun starfsmanna. Hann vildi til dæmis meina að 

auðveldara væri fyrir háskólamenntað fólk að sækja námskeið heldur en ófaglært 

verkafólk og þetta gæti komið niður á trúnaðarmannafræðslunni (viðmælandi hjá 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, munnleg heimild, 15. október 2010). 

Þátttakendur bentu einnig á að þetta getur farið eftir stjórnendum og það kom fram að 

jafnvel innan sama fyrirtækis getur verið mikill munur á hvort menn fá að sækja 

námskeið eða ekki.  

Hvaða hlutverki finnst trúnaðarmönnum að þeir eigi að gegna og hvaða hlutverki 

finnst þeim að stéttarfélögin eigi að gegna? 

Hlutverk trúnaðarmanna 

Mat þátttakenda á því hvert hlutverk trúnaðarmanna á að vera er áþekkt því hlutverki 

sem nefnd eru í fræðunum, samanber Láru. V. Júlíusdóttur (2007), Rose (2004) og 

Sommer, Olesen og Anderssen (1996). Margir nefndu að trúnaðarmaður ætti að vera 

einskonar sáttasemjari eða málsvari starfsmanna og tengiliður eða milligöngumaður 

milli starfsmanna og stéttarfélags annars vegar og starfsmanna og stjórnenda hins 

vegar. Hann á að gæta réttinda starfsmanna og að vinnuveitendur virði kjarasamninga 
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ásamt því að miðla upplýsingum. Hann þarf að kunna að hlusta á samstarfsmenn og 

auka skilning þeirra á réttindum þeirra og skyldum. Hann á að vera fulltrúi 

stéttarfélagsins á vinnustaðnum og stoð og stytta fyrir samstarfsmenn ef eitthvað 

bjátar á.  

Hlutverk stéttarfélaga 

Það kemur ekki á óvart að 54% þátttakenda í netkönnuninni nefndi að hlutverk 

stéttarfélaga eigi að vera að berjast fyrir bættum kjörum félagsmanna, standa með 

félagsmönnum og standa vörð um réttindi þeirra. Þetta er í samræmi við það sem 

fræðin segja um hlutverk stéttarfélaga frá því í árdaga til okkar tíma samanber Hyman 

(2001) og Rose (2004). Aðeins átta þátttakendur nefndu að stéttarfélögin ættu að sjá 

um fræðslu og stuðla að endurmenntun. Hugsanlegt er að þátttakendum finnist það 

svo sjálfsagt að ekki þurfi að nefna það þar sem megnið af þeirri fræðslu sem þeir fá 

fer í gegnum stéttarfélögin. Fram kom að þátttakendum finnst mikilvægt að 

stéttarfélögin vinni fyrir félagsmenn en ekki fyrirtækin og að þau eigi að vera opin 

félagsmönnum. Þau eiga að vera sýnileg á vinnustöðum og það lá í orðum sumra 

þátttakenda að stéttarfélögin mættu fara í svolitla naflaskoðun á sjálfum sér og 

hlutverki sínu.  

Stéttarfélögin virðast standa sig vel í að miðla upplýsingum til trúnaðarmanna um 

hvaða námskeið eru í boði hverju sinni. Misjafnt er hversu mikið trúnaðarmenn leita 

til stéttarfélaganna en í flestum tilfellum þegar það er gert bregðast þau vel við og 

veita góða aðstoð.  

Margir voru sammála um að auka þyrfti þekkingu yfirmanna og stjórnenda 

fyrirtækja á störfum og hlutverki trúnaðarmanna. Til dæmis hafði einn þátttakandi lent 

í því að vera sagt upp á sínum vinnustað og yfirmenn höfðu ekki áttað sig á því að 

ólöglegt er að segja upp trúnaðarmanni. Bent var á að stéttarfélögin gætu verið 

sýnilegri og tekið meiri þátt hvað þetta varðar. Þau gætu til dæmis komið inn á 

vinnustaðina og haldið fundi eða fræðslunámskeið fyrir stjórnendur. Einnig komu 

tillögur um að útbúa fræðsluefni sem sent væri til stjórnenda fyrirtækja. Þátttakendur í 

rýnihópnum töldu að samvinna stéttarfélaga hefði sjaldan verið meiri en nú og fannst 

það mjög jákvætt.  

Almennt má lesa úr svörunum að stéttarfélög eigi að vera sameiningarafl 

félagsmanna og hafa þann slagkraft í samskiptum við vinnuveitendur sem þarf til þess 

að fylgja eftir kjarasamningum og lögum, ásamt að sjá um fræðslu og vera bakland 

fyrir sína félagsmenn. 
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Samantekt á helstu niðurstöðum 

Mikill meirihluti trúnaðarmanna sem tók þátt í rannsókninni hefur nýtt sér þá fræðslu 

sem er í boði á vegum Félagsmálaskólans og eru ánægðir með fræðsluna sem þeir hafa 

fengið. Þeim finnst grunnnámskeiðin góð en þrátt fyrir það finnst þeim fræðslan að 

sumu leyti stöðnuð og ekki í takt við tíðarandann. Þeim finnst námskeiðin ekki hafa 

þróast eða þroskast miðað við það sem er að gerast á vinnustöðum nú til dags.  

 

Út frá þessari rannsókn er mikilvægt að fræðsla til trúnaðarmanna taki mið af því 

ástandi sem ríkir í þjóðfélaginu á hverjum tíma. Trúnaðarmenn vilja gjarnan fá 

fræðslu með raunverulegum dæmum um þau mál sem oftast koma inn á borð til 

þeirra. Eins og staðan er núna vantar fræðslu um það hvernig þeir eiga að taka á 

erfiðum málum sem tengd eru þjóðfélagsaðstæðum í kjölfar kreppunnar, til dæmis 

launalækkunum, breytingum á vaktafyrirkomulagi og hópuppsögnum hjá fyrirtækjum 

svo eitthvað sé nefnt. Einnig vantar fræðslu um það hvernig þeir geta tekið á óánægju 

starfsmanna sem lenda í uppsögnum og ekki síður hinna sem eftir eru í fyrirtækinu. 

Jafnframt virðist vanta námskeið um ýmis mál tengd samskiptum, til dæmis 

samninga- samtals- og viðtalstækni, samskipti við yfirmenn og hvernig á að koma 

skilaboðum til skila. 

Þótt aðstæður séu þannig á krepputímum að fræðslu vanti um ofangreind málefni 

getur verið að á uppgangstímum þurfi að leggja áherslu á önnur atriði. 

 

Þátttakendur sem búa á höfuðborgarsvæðinu sækja frekar fræðslu heldur en þeir sem 

búa á landsbyggðinni. Karlar sækja frekar almenna fræðslu sem er í boði heldur en 

konur. Konur höfðu aftur á móti sótt trúnaðarmannanámskeið í fleiri tilfellum heldur 

en karlar. Munurinn var þó ekki marktækur.  

 

Í byrjun var lagt upp með tvær tilgátur:  

Tilgáta a: Trúnaðarmenn sem búa á höfuðborgarsvæðinu eiga auðveldara með að 

sækja sér fræðslu heldur en þeir sem búa á landsbyggðinni. 

Tilgáta b: Karlar eiga auðveldara með að sækja sér fræðslu sem trúnaðarmenn heldur 

en konur. 



 

92 

Þar sem hvorki var marktækur munur á svörum þátttakenda eftir kyni né búsetu tókst 

ekki að sanna þessar tilgátur. Ánægjulegt er að margir virðast eiga auðvelt með að 

komast frá vinnu til að sækja námskeið þrátt fyrir erfiðar aðstæður í þjóðfélaginu.  

 

Þátttakendur telja að sá tími sem trúnaðarmönnum er ætlaður til fræðslu samkvæmt 

kjarasamningum sé of stuttur. Athygli vekur að þátttakendur í rýnihópnum voru 

sammála um að ekki væri þörf á sérstökum fræðslutrúnaðarmanni.  

 

Trúnaðarmenn virðast mjög meðvitaðir um hlutverk sitt, hvert það er og hvaða kröfur 

góður trúnaðarmaður þarf að uppfylla. Flestir telja að trúnaðarmaðurinn eigi að vera 

eins konar milligöngumaður milli starfsmanna og stéttarfélagsins annars vegar og 

starfsmanna og yfirmanna hins vegar. Þeir eiga að gæta hag starfsmanna og sjá til þess 

að réttindi þeirra séu virt. Þetta er í samræmi við það sem fræðin segja um hlutverk 

trúnaðarmanna.  

 

Það virðist ekki vanþörf á því að auka þekkingu yfirmanna á hlutverki og störfum 

trúnaðarmanna. Trúnaðarmönnum finnst að stéttarfélögin gætu komið betur að þeim 

málum til dæmis með námskeiðum fyrir stjórnendur, útbúa fræðsluefni og með því að 

vera sýnilegri inni á vinnustöðunum.  

 

Nokkur gagnrýni kom fram á stéttarfélögin, til dæmis að þau séu ekki nógu opin 

félagsmönnum, að meiri árangur þurfi að sjást af störfum þeirra og þau þurfi að fara í 

naflaskoðun á sjálfum sér og hlutverki sínu. Þetta er í samræmi við skoðanir Dufour 

og Hege (2010) sem benda á að stéttarfélögin þurfi enn á ný að endurskipuleggja 

aðferðafræði sína og byggja sig upp sem sterkt miðlægt afl sem félagsmenn hafi áhuga 

á að tilheyra. 

6.1 Takmarkanir  

Eftir á að hyggja gæti hafa verið áhugavert að greina á milli svara frá 

trúnaðarmönnum innan ASÍ annars vegar og BSRB hins vegar. Það var ekki gert í 

þessari rannsókn.  

Ennfremur má segja að æskilegt hefði verið að forprófa mælitækið á stærri hóp en gert 

var því rök má færa fyrir því að alltaf megi þróa og bæta spurningar og svarmöguleika 

við þeim.  
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Heildarfjöldi trúnaðarmanna í stéttarfélögum innan ASÍ var 1.386 í lok árs 2011 

(Eyrún Björk Valsdóttir, munnleg heimild, 11. apríl 2012). Að teknu tilliti til þess má 

fara varlega í að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar þótt vissulega gefi þær 

ákveðna vísbendingu. 

6.2 Frekari rannsóknir 

Það mætti hugsa sér að fróðlegt væri að gera aðra sambærilega rannsókn að nokkrum 

árum liðnum þegar Ísland er komið út úr kreppunni og kanna hvort þau vandamál sem 

trúnaðarmenn þurfa að fást við þá séu þau sömu og nú eða hvort og þá hvaða 

breytingar hafi orðið. Jafnframt gæti verið fróðlegt að skoða hvort breytingar hafi 

orðið á fræðslu trúnaðarmanna í takt við þær niðurstöður sem fram koma í þessari 

rannsókn varðandi óskir trúnaðarmanna um fræðslu. 
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7 Lokaorð 

Vinna við þetta rannsóknarverkefni hefur verið bæði fróðleg og skemmtileg. 

Höfundur er mun fróðari eftir en áður um hlutverk og sögu stéttarfélaga og 

trúnaðarmanna, svo ekki sé minnst á fræðslu trúnaðarmanna. Allt eru þetta atriði sem 

höfundur hafði lítið leitt hugann að áður en hafist var handa við gerð rannsóknarinnar.  

Það er von höfundar að rannsóknin geti orðið að liði við skipulagningu á fræðslu 

trúnaðarmanna í framtíðinni og niðurstöður geti nýst við að gera fræðsluna 

markvissari og sníða hana að þörfum trúnaðarmanna þannig að hún verði í takt við 

tíðarandann hverju sinni. 

Vissulega er og verður alltaf þörf fyrir ákveðna grunnfræðslu um hlutverk 

trúnaðarmanna, lagaumhverfi, túlkun kjarasamninga, réttindi og skyldur á 

vinnumarkaði og helstu mál sem snúa að trúnaðarmönnum. Grunnfræðslan hefur ekki 

tekið miklum breytingum í gegnum árin þótt vissulega hafi orðið eðlileg þróun þar á. 

En eins og fram kemur hjá þátttakendum í þessari rannsókn, finnst þeim greinilega 

þörf á að byggja ofan á grunnfræðsluna á annan hátt en gert hefur verið og taka meira 

mið af aðstæðum í þjóðfélaginu á hverjum tíma.  

Vissulega er kostur að setja grunnnáminu stífar reglur og gefa þar með kost á að 

meta það til eininga og styttingar náms í framhaldsskóla. Þetta getur reynst mörgum 

einstaklingum gagnlegt og hvatning til frekara náms sem er af hinu góða. En það má 

heldur ekki gleyma því að svo lengi lærir sem lifir og einstaklingur öðlast færni þótt 

engin sé prófgráðan, svo framarlega sem hann hefur haft eitthvað uppbyggilegt fyrir 

stafni. Námskeiðið Færnimappa talsmannsins sem er hluti af 

Trúnaðarmannanámskeiði II tengist einmitt þessu. Markmið þess er að einstaklingur 

skrái niður og öðlist yfirsýn yfir eigin færni til þess að geta styrkt stöðu sína og eigi 

frekar möguleika á starfsþróun. Færni getur hann öðlast í gegnum nám, starf og leik 

hvort heldur sem prófgráða er til staðar eða ekki.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að auk grunnnáms og annarra gagnlegra 

námskeiða sem í boði eru fyrir trúnaðarmenn er jafnframt þörf á hagnýtum 

námskeiðum varðandi þau vandamál sem trúnaðarmenn eru að fást við og efst eru á 

baugi í þjóðfélaginu á hverjum tíma. 
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Viðaukar 

Viðauki 1 

Spurningar fyrir rýnihóp 

 

1. Hvaða námskeið eða þjálfun hefur þú fengið vegna starfa þinna sem 

trúnaðarmaður?  

2. Fá nýir trúnaðarmenn nægar upplýsingar um hvar og hvernig þeir geta aflað 

sér fræðslu? 

3. Veitir stéttarfélagið nýjum trúnaðarmönnum upplýsingar um hvaða fræðsla er í 

boði? 

4. Eru stéttarfélögin að fara eftir námskránni hvað varðar fræðslu til 

trúnaðarmanna? 

5. Hvernig finnst þér trúnaðarmannanámið og uppbygging þess? 

6. Hvað finnst þér vanta? 

7. Hvað mætti bæta? 

8. Er erfitt að fá leyfi til að sækja námskeið eða fundi sem trúnaðarmaður? 

9. Hvaða styttri námskeið mundir þú vilja sækja? 

10. Finnst þér sú fræðsla sem þú hefur fengið hafa gert þér auðveldara að sinna 

starfi þínu sem trúnaðarmaður?  

11. Finnst þér sá tími sem ætlaður er til fræðslu vera nægur, þ.e. 2 vikur fyrsta árið 

sem trúnaðarmaður og 1 vika hin árin? 

12. Hvað álítur þú að félagið geti gert til að efla þig í starfi? 
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Viðauki 2 

Spurningar fyrir viðtal við starfsmann Fræðslumiðstöðvar alþýðu 

 

1. Hver er staða þín og hversu lengi hefur þú verið viðriðinn fræðslu og þjálfun 

trúnaðarmanna? 

2. Hvernig var fræðslu trúnaðarmanna háttað þegar þú varst að byrja? 

3. Hvaða breytingar hafa orðið á trúnaðarmannafræðslu og þjálfun síðustu ár? 

4. Hvernig hefur þetta þróast í gegnum tíðina? 

5. Getur þú sagt mér eitthvað um fræðslu trúnaðarmanna eins og hún er nú? 

6. Finnst þér nóg að gert eða finnst þér eitthvað vanta? 

7. Hefur þú einhverjar hugmyndir um hvernig mætti hugsanlega bæta þá fræðslu 

sem stendur til boða og gera hana markvissari? 
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Viðauki 3 

Spurningar í netkönnun 

 

Fræðsla fyrir trúnaðarmenn í stéttarfélögum innan ASÍ. Þessi könnun er gerð til að greina 

fræðslu sem trúnaðarmönnum í stéttarfélögum innan ASÍ stendur til boða. Markmiðið er að 

kanna fræðsluþörf trúnaðarmanna og hvernig bæta má þá fræðslu sem stendur til boða og gera 

hana markvissari. 

Vinsamlegast lestu hverja spurningu vandlega yfir áður en þú svarar og merktu við þann 

svarmöguleika sem þér finnst eiga við hverju sinni. Sumar spurningarnar krefjast þess að þú 

komir skoðunum þínum á framfæri með orðum og komir með tillögur að fræðslu. 

 

Spurning 1 

Kyn: 

 Karl 

Kona 

 

Spurning 2 

Aldur ___________ ára 

 

Spurning 3 

Búseta  

 Höfuðborgarsvæðið  

 Landsbyggðin 

 

Spurning 4 

Hefur þú nýtt þér fræðslu sem er í boði á vegum ASÍ/Félagsmálaskólans? 

Já 

 Nei 

Ef nei, vinsamlegast farið beint í spurningu 6. 

 

Spurning 5 

Varstu ánægð/ur eða óánægð/ur með þá fræðslu? 

 Mjög  Ánægð/ur  Hvorki né   Óánægð/ur  Mjög  

ánægð/ur     óánægð/ur  

      

Spurning 6 

Hefur þú sótt trúnaðarmannanámskeið? 

 Já 

 Nei 

Ef nei, vinsamlegast farið beint í spurningu 8. 
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Spurning 7 

Varstu ánægð/ur eða óánægð/ur með námskeiðið/in? 

 Mjög  Ánægð/ur  Hvorki né   Óánægð/ur  Mjög  

ánægð/ur     óánægð/ur  

 

Spurning 8 

Finnst þér að sú fræðsla sem þú fékkst hafi nýst þér mikið eða lítið í starfi sem trúnaðarmaður? 

 Mjög mikið   Mikið  Hvorki né       Lítið     Mjög lítið 

 

Spurning 9 

Hvað fannst þér vanta í fræðsluna? 

 

 

Spurning 10 

Áttu auðvelt eða erfitt með að komast frá vinnu til að sækja námskeið/fræðslu sem 

trúnaðarmaður? 

 Mjög auðvelt             Auðvelt  Hvorki né       Erfitt   Mjög erfitt

         

Spurning 11 

Hversu oft leitar þú til stéttarfélagsins vegna starfa þinna sem trúnaðarmaður? 

 Alltaf þegar erfið mál koma upp 

 Ég leita fyrst til yfirmanna/stjórnenda 

 Ég leita sjaldan til stéttarfélagsins 

 Ég leita aldrei til stéttarfélagsins 

 Annað, þá hvað ________________ 

 

Spurning 12 

Hvaða þættir finnst þér að eigi að vera teknir fyrir í trúnaðarmannafræðslu? 

 

 

Spurning 13 

Hvernig finnst þér að megi auka þekkingu yfirmanna á mikilvægi trúnaðarmanna? 

 

 

Spurning 14 

Hvaða hlutverk finnst þér að trúnaðarmaður eigi að hafa? 

 

 

Spurning 15 

Hvaða hlutverk finnst þér að stéttarfélög eigi að hafa? 
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Viðauki 4 

 

Kynningarbréf með upplýsingum um rannsóknina og rannsakandann ásamt 

slóð á rafrænan spurningalista sem sent var í tölvupósti til 137 

trúnaðarmanna . 

 

 

Kæri viðtakandi. 

Okkur langar að biðja þig að taka þátt í netkönnun með því að svara nokkrum 

spurningum. Félagsmálaskólinn hefur verið í samstarfi við Gunni Petru Þórsdóttur, 

varðandi meistaraverkefni í Mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands.  

Verkefnið felur í sér að greina fræðslu og fræðsluþörf trúnaðarmanna á 

vinnustöðum í stéttarfélögum innan ASÍ og BSRB og kanna hvernig bæta má 

þá fræðslu sem stendur til boða og gera hana markvissari. 

Með því að svara þessari netkönnun gefst þér tækifæri til að koma skoðunum 

þínum á framfæri og stuðla að því að fræðsla til trúnaðarmanna verði markvissari í 

framtíðinni. 

Það tekur um10 mínútur að svara könnuninni. Þér er að sjálfsögðu heimilt að 

hætta þátttöku þegar þú vilt eða svara hluta spurninganna.  

Ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

Vinsamlegast svarið könnuninni fyrir 3. mars n.k. 

Þú svarar könnuninni með því að fara inn á netslóðina hér að neðan.  

Með ósk um góðar viðtökur og kærar þakkir. 

 

 

http://www.createsurvey.com/s/3qJVmp/ 

 

http://www.createsurvey.com/s/3qJVmp/
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Viðauki 5 

 

Marktektarpróf sem gerð voru í netkönnuninni 

 

 

 

Tafla 1. Meðalaldur karla og kvenna (sp. 1) 

 N Meðalaldur Staðalfrávik 

Karlar 30 50 ár 14.5 

Konur 48 51 ár 18.3 

 

 

Er marktækur munur á körlum og konum sem segjast hafa nýtt sér þá fræðslu sem er í 
boði á vegum ASÍ/Félagsmálaskólans? (Sp. 4) 

 N t df P 

Karlar  30 -1.089 66.7 0.280 

Konur 49    

 

 

Er marktækur munur á svörum þeirra sem segjast hafa nýtt sér þá fræðslu sem er í boði á 
vegum ASÍ/Félagsmálaskólans eftir því hvort þeir búa á landsbyggðinni eða á 
höfuðborgarsvæðinu? (Sp. 4) 

 N t df P 

Höfuðborgarsvæðið 38 -1.759 76.3 0.085 

Landsbyggðin 41    

 

 

Er marktækur munur á ánægju karla og kvenna með þá fræðslu sem þau fengu á vegum 
ASÍ/Félagsmálaskólans? (Sp. 5) 

 N t df P 

Karlar  30 0.749 77 0.456 

Konur 49    
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Er marktækur munur á ánægju svarenda með þá fræðslu sem þau fengu á vegum 
ASÍ/Félagsmálaskólans eftir því hvort þeir búa á höfuðborgarsvæðinu eða á 
landsbyggðinni? (Sp. 5) 

 N t df P 

Höfuðborgarsvæðið 38 -0.61 44 0.545 

Landsbyggðin 41    

 

 

Er marktækur munur á fjölda karla og kvenna sem hafa sótt trúnaðarnámskeið? (Sp. 6) 

 N t df P 

Karlar  30 1.725 44 0.092 

Konur 49    

 

 

Er marktækur munur á fjölda þeirra sem sækja trúnaðarmannanámskeið eftir því hvort 
þeir búa á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni? (Sp. 6) 

 N t df P 

Höfuðborgarsvæðið 38 0.456 77 0.650 

Landsbyggðin 41    

 

 

Er marktækur munur á ánægju með fræðsluna eftir kyni? (Sp. 7) 

 N t df P 

Karlar  30 0.749 77 0.456 

Konur 49    

 

 

Er marktækur munur á ánægju með fræðsluna eftir því hvort þátttakendur búa á 
höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni? (Sp. 7) 

 N t df P 

Höfuðborgarsvæðið 38 -0.609 77 0.545 

Landsbyggðin 41    

 

 



 

106 

Er marktækur munur á því hvort fræðslan hafi nýst þátttakendum í starfi eftir kyni? (Sp. 8) 

 N t df P 

Karlar  30 0.262 77 0.794 

Konur 49    

 

 

Er marktækur munur á því hvort fræðslan hafi nýst þátttakendum eftir því hvort þeir búa 
á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni? (Sp. 8) 

 N t df P 

Höfuðborgarsvæðið 38 -0.275 77 0.784 

Landsbyggðin 41    

 

 

Er marktækur munur á því hvort þátttakendur eigi auðvelt eða erfitt að komast frá vinnu 
til að sækja námskeið/fræðslu eftir kyni? (Sp. 10) 

 N t df P 

Karlar  30 -0.192 77 0.848 

Konur 49    

 

 

Er marktækur munur á því hvort þátttakendur eigi auðvelt eða erfitt að komast frá vinnu 
til að sækja námskeið/fræðslu eftir því hvort þeir búa á höfuðborgarsvæðinu eða á 
landsbyggðinni? (Sp. 10) 

 N t df P 

Höfuðborgarsvæðið 38 -1.632 77 0.107 

Landsbyggðin 41    

 

 

Er marktækur munur á því hversu oft þátttakendur leita til stéttarfélagsins eftir kyni?  

(Sp. 11) 

 N t df P 

Karlar  30 -0.455 77 0.650 

Konur 49    

 



 

107 

 

Er marktækur munur á því hversu oft þátttakendur leita til stéttarfélagsins eftir því hvort 
þeir búa á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni? (Sp. 11) 

 N t df P 

Höfuðborgarsvæðið 38 0.848 77 0.399 

Landsbyggðin 41    
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Spurning 5: ánægður með fræðsluna eftir kyni  

 

 

Ánægður með fræðsluna eftir búsetu  
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Ánægja með trúnaðarmannanámskeið eftir kyni  

 

 

 

 

Ánægja með trúnaðarmannanámskeið eftir búsetu  

 

 

 

 

 

 


