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Útdráttur 

 

Ýmsir þættir eru taldir geta leitt til starfsþrots (burnout) meðal starfsmanna á 

vinnumarkaði. Þar má til dæmis nefna stjórnunarstíl yfirmanna og niðurskurð innan 

fyrirtækja og stofnana. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna (a) tengsl 

niðurskurðar og starfsþrots, (b) tengsl stjórnunarstíls og starfsþrots, (c) tengsl 

stjórnunarstíls og niðurskurðar og (d) hvort stjórnunarstíll hafi miðlandi áhrif á tengsl 

niðurskurðar við starfsþrot. Starfsmönnum fyrirtækja og stofnana var sendur tölvupóstur 

og þeir beðnir að svara spurningarlistum, 348 þátttakendur svöruðu listunum. 

Niðurstöður sýndu að niðurskurður spáir fyrir um starfsþrot, að aðgerðarlaus stjórnun 

(passive leadership) eykur líkur á starfsþroti en náðarstjórnun (charismatic) og 

framkvæmdarstjórnun (transactional) draga úr líkum á starfsþroti. Stjórnunarstíll spáir 

einnig fyrir um niðurskurð innan fyrirtækja, niðurskurður er meiri í fyrirtækjum 

aðgerðarlausra stjórnenda en minni hjá náðar- og framkvæmdarstjórnendum. Að lokum 

sýndu niðurstöðurnar að niðurskurður jók líkur á starfsþroti hjá starfsmönnum 

aðgerðarlauss stjórnanda en ekki hjá hinum tveimur. Niðurstöðurnar ítreka mikilvægi 

stjórnunar á erfiðum tímum í rekstri fyrirtækja.  
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Meistaraverkefni þetta samanstendur af tveimur þáttun, annars vegar af meðfylgjandi 

handriti að grein sem ætlunin er að senda til birtingar í Sálfræðiritið, hins vegar 

fræðilegum inngangi sem kemur hér á eftir. Greinin er sett upp samkvæmt 

leiðbeiningum handbókar Sálfræðiritsins. Í greininni er greint frá rannsókn sem 

framkvæmd var haustið 2011. Markmið rannsóknarinnar var að kanna tengsl 

stjórnunarstíls yfirmanna og starfsþrots (burnout) starfsmanna á niðurskurðartímum eins 

og nú ríkja. Fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á að stjórnunarstíll annars vegar og 

niðurskurður hins vegar auki líkur á starfsþroti hjá starfsmönnum. Eftir bestu vitneskju 

höfundar hefur þó ekki verið rannsakað samtímis áður hvort mismunandi stjórnunarstíll 

hafi mismunandi áhrif á tengsl niðurskurðar við starfsþrot. Jafnframt var kannað hvort 

niðurskurður geti spáð fyrir um starfsþrot, hvort stjórnunarstíll spái fyrir um starfsþrot 

og hvort stjórnunarstíll spái fyrir um niðurskurð innan fyrirtækja en fyrri rannsóknir hafa 

sýnt fram á tengsl þessara þátta. Mikilvægt er að kanna hvort þættir innan fyrirtækja eins 

og stjórnunarstíll yfirmanna geti dregið úr neikvæðum áhrifum niðurskurðar á starfsfólk. 

Slíkar upplýsingar eru mikilvægar á niðurskurðartímum sem þessum en undanfarin 

misseri hafa reynst erfið í rekstri fyrirtækja. Tvö sálfræðileg mælitæki voru lögð fyrir 

starfsmenn nokkurra fyrirtækja og stofnana. Höfundur rannsóknarinnar og leiðbeinandi 

þýddu það fyrra en því er ætlað að mæla stjórnunarstíl yfirmanna. Það seinna sem mælir 

starfsþrot hafði þegar verið þýtt á íslensku. Til viðbótar voru starfsmenn spurðir um 

niðurskurð innan þess fyrirtækis sem þeir störfuðu hjá og um áhrif hans á störf þeirra og 

deildarinnar. Formgerðargreining var notuð til að kanna tengsl breyta. Hér á eftir kemur 

fræðilegur kafli sem útskýrir helstu hugtök rannsóknarinnar og fyrri rannsóknir um 

tengsl þeirra, þar á eftir er handrit að greininni sem skrifuð var um niðurstöður 

rannsóknarinnar.  
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Streita 

Miklar deilur hafa verið uppi um bestu skilgreininguna á streitu en hún hefur bæði verið 

skilgreind sem háð og sem óháð breyta. Streitu hefur ýmist verið lýst sem áreiti sem 

hefur áhrif á okkur, sem viðbragði líkamans við áreitunum eða sem afleiðingu af 

samvirkni bæði áreita og viðbragða. Samvirkni sem lýst er sem ójafnvægis milli 

einstaklingsins og umhverfisins (Cooper, Dewe og O´Driscoll, 2001).  

Samkvæmt Bickerstaff (2008) voru Walter Cannon (1915) og Hans Selye (1936) 

frumkvöðlar í rannsóknum á streitu. Cannon rannsakaði í læknanámi sínu á fyrsta áratug 

síðustu aldar meltingu manna og dýra og komst að því að hún varð hægari þegar 

viðkomandi fann fyrir sársauka, varð hræddur eða reiður. Þegar aðstæður urðu aftur 

eðlilegar varð meltingin það einnig. Hann sagði líkamann hægja á ákveðinni starfsemi 

þegar einstaklingar stæðu frammi fyrir alvarlegri streitu, þannig gæti líkaminn fært blóð 

til annarra hluta líkamans, eins og hjarta, heila, lungna og vöðva þar sem þeirra væri 

frekar þörf við slíkar aðstæður. Á þennan hátt kynnti hann hugmyndina um flótta- eða 

árásarviðbrögð (flight or fight response) við streitu. Cannon varði ferli sínum í að 

rannsaka þær breytingar sem verða í líkamanum við streitu (í Bickerstaff, 2008).  

Seley var þekktur undir nafninu „Faðir streitunnar“ vegna framlags síns til 

streiturannsókna. Hann gerði streituhugtakið vinsælt með rannsóknum sínum en þær hóf 

hann árið 1936. Streitu hafði verið lýst sem svo að það væri kraftur innan líkamans sem 

væri streituvaldurinn. Seley endurskilgreindi hugtakið og sagði að streita væri viðbragð 

líkamans við þeim kröfum sem gerðar væru til hans. Hann sagði ýmiss konar ólíka 

streituvalda geta valdið sömu áhrifum á líkamann. Hann lýsti þremur stigum sem fólk 

notar til að takast á við streitu og kallaði það ferli almennrar streituaðlögunar (general 

adaption syndrome). Fyrsta stigið er viðvörunarstig (alarm reaction) en það var 

sambærilegt hugmynd Cannon um flótta- eða árásarviðbrögð. Á öðru stigi tekst 
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einstaklingurinn á við áreitið með mótspyrnu eða viðnámi (stage of resistance): líkaminn 

aðlagast streitunni en virkni hans eru ekki líkt og áður. Lokastigið einkennist af 

örmögnun (stage of exhaustion). Á því stigi hefur einstaklingurinn engin ráð til að takast 

á við streituna og taldi Selye hana leiða til dauða ef áreitin yrðu ekki fjarlægð úr lífi 

einstaklingsins (Goldstein og Kopin, 2007)  

Rannsóknir nútímans leggja áherslu á að streita liggi ekki eingöngu innan 

einstaklingsins annars vegar eða í umhverfinu hins vegar heldur sé hún samspil þeirra á 

milli eins og áður sagði. Oft er talað um að tvö ferli eigi sér stað. Í því fyrra stendur 

einstaklingurinn andspænis aðstæðum sem hann merkir sem skaðandi eða ögrandi. Um 

leið og aðstæður hafa verið túlkaðar sem ógnun við velferð hans hefst hitt ferlið, það 

felur í sér að að bera kennsl á og athuga hvaða bjargráð eru í boði til að kljást við ógnina. 

Þessu er lýst sem ferli streitu og bjargráða (stress-coping) (Cooper, Dewe og O´Driscoll, 

2001). Ýmsar aðstæður og ýmiss konar áreiti geta verið streituvaldandi. Uppruni þeirra 

þarf ekki endilega að vera slæmur heldur getur hann einnig verið hversdagslegur. 

Einkenni slíkra streituvalda eru þó ekki líkleg til að vera langvarandi eða alvarleg. Erfitt 

er, og í raun nær ómögulegt, að forðast streitu. Til okkar eru gerðar kröfur sem kalla á 

viðbrögð sem við ráðum ekki við. Viðbrögð líkamans við streitu eru því sögð ósjálfráð 

(Selye, 1973).  

Áhrif streitu á heilsu fólks geta verið víðtæk. Streita hefur áhrif á virkni líkamans 

og líffæra og getur til dæmis valdið hjarta- og æðasjúkdómum (Kivimäki, Leino-Arjas, 

Luukoonen, Riihimäki, Vahtera og Kirjonen, 2002) og hækkað blóðþrýsting (Vrijkotte, 

van Doornen og de Geus, 2000). Einnig koma áhrifin fram í þreytu í baki og herðum 

(Linton, 2001) ásamt höfuð- og magaverkjum  (Nyssen,  Hanez,  Baele, Lamy, De 

Keyser,  2003). Streita getur einnig haft áhrif á lífstíl fólks, til dæmis matarvenjur, 

hreyfingu og notkun áfengis og tóbaks (Ng og Jeffrey, 2003). Streita getur valdið 
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svefntruflunum og er í raun talin algengasta orsök tímabundins svefnleysis (Schabracq, 

Winnubst og Cooper, 2003).  

 

Streita í starfi 

Aukinn margbreytileiki nútímavinnuumhverfis er álitinn ein af ástæðum aukinnar streitu 

meðal fólks á vinnumarkaði. Vinnutengd streita er skilgreind sem samvirkni 

umhverfisaðstæðna og persónueinkenna starfsmannsins. Nefna má sem dæmi þegar 

kröfur starfsins eru umfram það sem starfsmaðurinn er fær um að takast á við sökum 

margvíslegra ástæðna (Ross og Altmaier, 1994). Vinnuumhverfi sem gerir okkur erfitt 

fyrir að halda athyglinni og starf sem er of krefjandi og krefst meiri þekkingar, færni og 

hæfni en einstaklingur er fær um að verða sér út um, leiðir á endanum til streitu. 

Ómögulegt verður að takast á við dagleg verkefni á kerfisbundinn og eðlilegan hátt. 

Óreiða tekur við, starfsþátttaka dvínar, starfsgeta og afköst snarminnka. Þegar 

starfsmenn missa tök á eigin starfsgetu og verða að ljúka verkefnunum án þess þó að 

ráða við þau getur það orðið alvarleg uppspretta streitu (Schabracq, Cooper, Travers og 

van Mannen, 2001). Á hinn bóginn getur starf sem krefst það lítils af starfsfólki að það 

þurfi að neyða sig til þess að halda athyglinni verið streituvaldandi. Starfsmönnunum 

leiðist, verða óviðráðanlegri og finna fljótt til streitueinkenna (Goffman, 1963).  

Streitueinkenni koma fram á þeirri stundu sem við þurfum að gera eitthvað sem 

við erum ekki fær um eða sátt við að gera. Það felur í sér minni stjórn sem heilinn túlkar 

sem ógnun við tilveru okkar (Schabracq, o.fl., 2003). Hann bregst við með því að virkja 

líffræðilegt ferli sem við deilum með öðrum dýrum en í dýraheiminum geta þessi 

viðbrögð skipt sköpum við hættulegar aðstæðar (Lazarus, 1991). Í aðstæðum líkt og 

vinnuumhverfi eru viðbrögðin ekki eins viðeigandi og hafa þau áhrif á færni, áhugahvöt 

og hugmyndaríki okkar. En þótt streitueinkenni séu yfirleitt álitin slæm geta þau að vissu 
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marki verið okkur til gagns. Við skynjum að við eigum í vandræðum eða stöndum 

frammi fyrir erfiðum aðstæðum ef við lærum við að þekkja streituviðbrögð líkamans. 

Þannig vitum við hvað á sér stað og hvernig takast skuli á við aðstæðurnar hverju sinni. 

Við notum viðbrögðin til þess að segja okkur að einhverju þurfi að breyta, annaðhvort 

hjá okkur sjálfum eða í umhverfinu. Með þessu getur þekking á eigin streituviðbrögðum 

leitt til persónulegs þroska (Schabracq o.fl., 2003).  

Til viðbótar við fyrrnefnd áhrif streitu á líkamann getur streita valdið 

áhættusækinni hegðun sem valdið getur slysum bæði á vinnustað sem og í einkalífi 

fólks. Einnig hefur verið sýnt fram á að aukin streita valdi því að starfsmenn draga úr 

notkun öryggisbúnaðar eins og hjálma og öryggisbelta í vinnu við varasamar aðstæður. 

Evrópsk könnun sýndi að 30-40% starfsmanna sögðust upplifa einkenni streitu í starfi 

sínu. Kostnaður fyrirtækja vegna fjarvista, minni framleiðni, slysa og trygginga er 

gríðarlegur. Nefna má sem dæmi að streitutengd einkenni eru talin valda um 76% af 

veikindafjarvistun kvenna og 65% karla í Svíþjóð (Lundberg og Cooper, 2011). 

Langvarandi streita í starfi getur síðan leitt til starfsþrots sem er alvarleg afleiðing 

uppsafnaðrar vinnnutengdrar streitu (Halbesleben og Buckley, 2004).  

 

Starfsþrot 

Hugtakið starfsþrot kemur upprunalega frá Freudenberger (1974) og Maslach (1976) en 

á miðjum sjöunda áratug síðustu aldar rannsökuðu þau hvort í sínu lagi viðbrögð 

sjálfboðaliða sem sinntu félagslegum vandamálum bágstaddra borgara (Kristensen, 

Borritz, Villadsen, Christensen, 2005). Þrjár forsendur liggja að baki skilgreiningu 

Maslach á starfsþroti. Í fyrsta lagi er það tilfinningaleg örmögnun (emotional 

exhaustion), í öðru lagi hlutgerving/svartsýni (deporsonalization/cynicism) þar sem 

einstaklingur þróar með sér kalt viðmót og neikvæði gagnvart vinnu sinni og þeim sem 
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tengjast starfinu og í þriðja lagi upplifun á óskilvirkni og árangursleysi í starfi 

(ineffectiveness and lack of accomplisment) (Maslach, 2003). 

Upphaflega byggðu rannsóknir á starfsþroti á reynslu starfsmanna í 

félagsþjónustu og í heilbrigðiskerfinu, þar var markmiðið að aðstoða fólk sem þurfti á 

hjálp að halda en starfsþrot var talið afleiðing streituvaldandi samskipta við 

skjólstæðinga eða sjúklinga (Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001). Undir lok níunda 

áratugar síðustu aldar fór að renna upp fyrir rannsakendum að starfsþrot væri ekki 

eingöngu bundið við starfsmenn sem unnu með skjólstæðingum eða sjúklingum heldur 

væri það líka að finna meðal annarra starfstétta, til dæmis þar sem þörf var á skapandi 

hugsun, vandamálalausnum og stjórnun (Schaufeli, Leiter og Maslach, 2009). Rannsókn 

Leiter og Schaufeli (1996) á nærri 4000 starfsmönnum í ýmsum störfum 

heilbrigðisgeirans (tæknimönnum, húsvörðum, hjúkrunarkonum og stjórnendum) sýndi 

að starfsmenn sem ekki unnu með skjólstæðingum upplifðu einnig starfsþrot í jafnmiklu 

mæli og hinir. Sú rannsókn ásamt fleirum hafa leitt til þeirrar almennu vitneskju að 

starfsþrot eigi sér ekki eingöngu stað innan þeirra starfsstétta sem vinna með 

skjólstæðingum eða sjúklingum (Halbesleben og Buckley, 2004).  

Tvenns konar líkön hafa verið ráðandi í rannsóknum á starfsþroti. Annars vegar 

er líkanið um varðveitingu úrræða (The conservation of resources), hins vegar líkanið 

um starfskröfur og úrræði (The job demands-resource model). Í því fyrra sem fjallar um 

varðveitingu úrræða segir að starfsmenn upplifi starfsþrot þegar þeir skynja að ógn stafi 

af einhverju sem þeir meta mikils í starfi sínu, það er úrræðum þeirra í starfi 

(Halbesleben og Buckley, 2004). Kenningin gerir ráð fyrir að einstaklingar leggi mikið á 

sig við að vernda þá þætti sem þeir meti í starfi sínu. Þetta getur til dæmis falið í sér 

hluti, aðstæður og persónueinkenni. Jafnframt er gert ráð fyrir að missir á úrræðum muni 

hafa meiri áhrif en öflun nýrra. Það að upplifa úrræðaleysi er streituvaldur sem að lokum 
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leiðir til starfsþrots (Hobfoll, 2001). Seinna líkanið varðar starfskröfur og úrræði. Það 

byggir á því fyrra en í því segir að starfsþrot sé afleiðing tveggja flokka af einkennum 

starfs. Annars vegar eru kröfur í starfi sem krefjast þess að við leggjum eitthvað á okkur 

og geta leitt til starfsþrots. Hins vegar eru úrræði sem eru þau einkenni starfsins sem 

hjálpa okkur að ná markmiðum okkar og geta leitt til persónulegs þroska. Í þessari 

kenningu er gert ráð fyrir að kröfur í starfi geti leitt tilfinningalegrar örmögnunar en 

skortur á úrræðum leiði til þess að við drögum okkur í hlé frá starfinu (Damerouti, 

Bakker, Nachreiner og Schaufeli, 2001).  

 

Mælingar á starfsþroti 

Spurningalistinn The Maslach Burnout Intventory (MBI) er það mælitæki sem mest 

hefur verið notað við rannsóknir á starfsþroti (Worley, Vassar, Wheeler og Barnes, 

2008) en hann kom fyrst út árið 1981 (Maslach og Jackson, 1981). Listinn samanstendur 

af þremur þáttum sem endurspegla upprunalegu skilgreininguna á starfsþroti 

(tilfinningalega örmögnun, hlutgervingu og árangursleysi í starfi) (Maslach, 2003). 

Fyrstu útgáfu listans var líkt og kenningunni um starfsþrot beint að starfsfólki í 

félagsþjónustu og heilbrigðiskerfinu (MBI-HSS), næsta útgáfa hans var fyrir starfsfólk í 

menntakerfinu (MBI-ES) og að lokum var gefinn út almennur listi (MBI-GS) sem 

ætlaður var til mælinga á starfsþroti í öllum starfsstéttum (Maslach, Jackson, og Leiter, 

1996). Almenni listinn var þróaður vegna þrýstings frá rannsakendum á starfsþroti sem 

orðið höfðu vitni að svipuðum einkennum starfsþrots meðal fólks sem ekki vann með 

skjólstæðingum. Hann hefur líkt og fyrsta útgáfa listans þrjá þætti. Helsti munurinn er sá 

að þátturinn svartsýni kom í stað þriðja þáttarins hlutgerving en það var sá þáttur sem 

mesta tengingu hafði við þjónustu við skjólstæðinga (Leiter og Schaufeli, 1996). Þriðji 

þátturinn stendur nú fyrir kuldalegt viðhorf og neikvæðar tilfinningar gagnvart starfi 
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meðan hlutgerving var leið til að takast á við tilfinningalegar kröfur þjónustustarfa með 

því að aðskilja sig tilfinningalega frá skjólstæðingum sínum (Leiter og Maslach, 1988).  

MBI hefur sætt mikilli gagnrýni undanfarin ár, niðurstöður rannsókna á 

próffræðilegum eiginleikum hans hafa bæði sýnt tveggja (Kalliath og O´Driscoll, 2000; 

Shirom, 2003) og þriggja þátta uppbyggingu kvarðans (Schaufeli, Bakker, Hoogduin, 

Schaap og Kadler, 2001; Schutte, Toppinen, Kailmo og Schaufeli, 2000). Tveggja þátta 

uppbygging kvarðans inniheldur þættina tilfinningaleg örmögnun og 

hlutgerving/svartsýni en ekki þriðja þáttinn sem felur í sér árangursleysi í starfi. Sá 

þáttur virðist oft á tíðum ótengdur hinum tveimur og virðist í raun þróast samhliða 

tilfinningalegri örmögnun. Rannsóknir sýna einnig að þátturinn tilfinningaleg örmögnun 

hefur sterkari forspá fyrir útkomubreytum eins og starfsánægju, ánægju með yfirmenn, 

hollustu við fyrirtækið og ásetning um að hætta störfum en þátturinn 

hlutgerving/svartsýni. Sá þáttur virðist vera nokkurs konar viðbótarþáttur en 

árangursleysi í starfi virðist, eins og áður hefur verið nefnt, vera ótengdur starfsþroti 

(Kalliath og O´Driscoll, 2000).  

Gagnrýni frá Kristensen, o.fl. (2005) er af öðrum toga. Hún beinist meðal annars 

að því að kvarðinn blandar saman einkennum starfsþrots, bjargráðsaðferðum (coping) og 

afleiðingum starfsþrots. Hlutgervingu/svartsýni segja þau vera leið til að takast á við 

streituvalda í starfi frekar en afleiðing af langvarandi streitu og að því eigi að mæla það 

sem bjargráð með viðeigandi mælingum. Árangursleysi í starfi telja þau vera afleiðingu 

langvarandi streitu í starfi. Ekki er gert lítið úr mikilvægi þessara þátta en þeim þykir 

miklu skipta að þeir séu aðskildir frá mælingum á hugtakinu starfsþrot (Kristensen, o.fl., 

2005). Aðrir hafa einnig bent á að árangursleysi í starfi tengist frekar öðrum 

útkomubreytum eins og starfsánægju og hollustu við fyrirtæki (organizational 

commitment) (Lee og Ashfort, 1996) og að hann tengist frekar persónutengdum þáttum 
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eins og minni trú á eigin getu (self-efficacy). Þannig tengist hann þáttum eins og 

hjálparleysi og skorti á stjórn sem síðan leiða til minni afkasta í starfi frekar en að vera 

einkenni starfsþrots. (Cordes og Dougherty, 1993).  

Kristensen, o.fl. (2005) benda líka á að í kenningunni sé starfsþrot skilgreint út 

frá því að fyrrnefnd þrjú einkenni séu öll til staðar. Þeim finnst hins vegar niðurstöður 

rannsókna á MBI stinga í stúf við þetta en þær hafa sýnt að þættirnir þrír séu aðskildir og 

ólíkir og að í handbók kvarðans standi að reikna verði stig hvers undirþáttar fyrir sig og 

að ekki megi reikna heildarskor þeirra allra saman. Þetta þýðir að notast er við eitt 

hugtak sem mælt er með þremur óháðum mælingum. Dreifing kvarðans er einnig 

gagnrýnd en hann er nú seldur hjá auglýsingafyrirtæki sem bannar birtingu atriðanna í 

greinum. Þessir gallar á kvarðanum urðu hvati þess að saminn var nýr spurningarlisti til 

að meta starfsþrot, Copenhagen Burnout Inventory (CBI). Hann var saminn sem hluti af 

PUMA (Projekt Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde) en það var dönsk 

langtímarannsókn á starfsþroti, áhugahvöt og starfsánægju (Kristensen, o.fl., 2005). 

Réttmætismælingar hafa meðal annars sýnt að starfsþrot, mælt með CBI, tengist minni 

vellíðan (Milfont, Denny, Ameratunga, Robinson og Merry, 2008) og aukinni fjarveru 

frá vinnu (Borritz, Rugulies, Christensen, Villadsen og Kristensen, 2006).  

Mæling CBI beinist að þreytu eða örmögnun. Það er í samræmi við fyrstu 

rannsóknir á starfsþroti ásamt því að vera sú skilgreining sem leiðandi rannsakendur á 

sviðinu notast við en Shaufeli og Greenglass (2001) skilgreina starfsþrot sem „ástand 

líkamlegrar, tilfinningalegrar og andlegrar örmögnunar sem afleiðingu af langtíma 

þátttöku í vinnuaðstæðum sem eru tilfinningalega krefjandi“ (Schaufeli og Greenglass, 

2001, bls. 501). Rannsókn Kalliath og O´Driscoll (2000) sýndi, eins og áður hefur verið 

nefnt, að þátturinn tilfinningaleg örmögnun væri sá þáttur í mælingum á starfsþroti sem 

hefði mest forspárgildi en eldri rannsóknir hafa sýnt hið sama (Koeske og Koeske, 1993) 
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og lagt til að tilfinningaleg örmögnun sé eini þáttur starfsþrots (Lee og Ashforth, 1993, 

1996; Reilly, 1994).  

CBI samanstendur af 19 atriðum sem skiptast á þrjá þætti, þeir eru: vinnutengt 

(work-related burnout), skjólstæðingatengt (client-related burnout) og að lokum 

persónutengt starfsþrot (personal burnout). Markmiðið með persónutengda þættinum var 

að allir, ekki aðeins fólk á vinnumarkaði, gætu svarað spurningunum á listanum en fleiri 

hafa sýnt því áhuga að mæla slíka vídd í rannsóknum á starfsþroti (Sonnetag, 2005). 

Þátturinn var saminn til þess að hægt væri að skoða svör yngra fólks, nema, 

ellilífeyrisþega, heimavinnandi fólks og atvinnulausra. Hann er í raun hugsaður sem 

mæling á þreytu eða örmögnun við aðstæður hins daglega lífs (Kristensen, o.fl., 2005). 

Schaufeli og Taris (2005) svara gagnrýni Kristensen, o.fl. (2005) og leiðrétta það 

sem þeim finnst rangt í henni. Þeir taka samt undir þá gagnrýni að MBI sé söluvara og 

segja það slæmt vísindanna vegna. Í svörum sínum viðurkenna þeir þó einnig vandamál 

sem upp hafa komið með þáttabyggingu kvarðans sem þeir telja að geti bent til þess að 

þátturinn árangursleysi í starfi sé í raun ekki hluti af starfsþroti. Þeim finnst á hinn 

bóginn ekkert óeðlilegt við það að kvarðinn mæli á sama tíma einkenni, 

bjargráðsaðferðir og afleiðingar starfsþrots og benda á að árið 2001 hafi verið þróað 

viðmiðsskor sem geri ráð fyrir að stig þáttanna séu reiknuð saman (Schaufeli, Bakker, 

Hoogduin, Schaap og Kladler, 2001). Hér skal þó tekið fram að slíkt viðmiðsskor var þá 

ekki þróað fyrr en um 20 árum eftir að kvarðinn var fyrst notaður og voru því stig 

þáttanna reiknuð óháð stigum hinna þáttanna allan þann tíma. Að mati höfundar þessa 

kafla er MBI ekki traust mælitæki vegna fyrrnefndra galla hans og því vel við hæfi að 

skoða notkun annarra og nýrri mælitækja eins og CBI.  
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Afleiðingar starfsþrots 

Mikilvægi starfsþrots liggur í afleiðingum þess en starfsþrot getur haft slæmar 

afleiðingar, bæði fyrir einstaklinginn sjálfan sem og fyrirtækið sem hann starfar hjá. 

Afleiðingar starfsþrots fyrir einstaklinginn sjálfan fela til dæmis í sér minni starfsánægju 

(Lee, Lim, Yang, Lee, 2011), svefnvandamál og aukna notkun verkjalyfja (Kristensen, 

o.fl., 2005) og vanlíðan (Milfont, o.fl., 2008). Starfsþrot getur einnig haft slæm áhrif á 

líkamlega heilsu fólks (Melamed, Shirom, Toker, Berliner og Shapira, 2006). Jafnframt 

hafa rannsóknir leitt í ljós slæm áhrif starfsþrots á heimilis- og einkalíf fólks (Burke og 

Greenglass, 2001). Afleiðingarnar fyrir fyrirtækið eru líka slæmar. Starfsþrot dregur úr 

frammistöðu starfsmanna og niðurstöður allsherjargreiningar úr 16 rannsóknum gefa til 

kynna að úrræði starfsfólks verði ófullnægjandi sem gerir þeim erfiðara en ella að sinna 

vinnu sinni á þann hátt sem krafist er (Taris, 2006). Starfsþrot eykur líka fjarvistir 

starfsmanna til dæmis með tilkomu fleiri veikindadaga ásamt því að líkur aukast á því að 

þeir hyggist segja starfi sínu lausu (Kristensen, o.fl., 2005). Starfsþrot getur því haft 

mikil áhrif á rekstur og velgengni fyrirtækja.  

 

Mögulegir áhættuþættir fyrir þróun starfsþrots  

Áhættuþáttum vegna þróunar starfsþrots er oft skipt í tvo flokka, annars vegar 

persónutengda þætti, hins vegar aðstæðubundna þætti (Maslach, Schaufeli og Leiter, 

2001).  

Persónutengdir þættir: Bakker og Schaufeli (Bakker og Schaufeli, 2000; Bakker, 

Schaufeli, Sixma oog Bosveld, 2001) hafa í rannsóknum sínum komist að því að næmi 

fólks fyrir tilfinningalegum áreitum er sterkur miðlunarþáttur milli áhrifa umhverfisins 

og þess að upplifa starfsþrot. Rannsóknir á tengslum starfsþrots og persónuleikaþátta 

hafa leitt í ljós tengsl milli tilfinningalegrar örmögnunar og taugaveiklunar (neuroticism) 
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(Bakker, Van der Zee, Lewig og Dollard, 2006; Zellars, Perréwe og Hochwarter, 2000). 

Taugaveiklun felur í sér kvíðaeinkenni, fjandskap, þunglyndi, sjálfsóöryggi og 

viðkvæmni, þeir sem þjást af slíku eru tilfinningalega óstöðugir og því viðkvæmari fyrir 

streitu en ella (Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001). Rannsóknir hafa einnig sýnt að trú á 

eigin getu hefur áhrif á starfsþrot, eftir því sem trúin á eigin getu er meiri, þeim mun 

minni líkur eru á starfsþroti (Yu, Lin og Hsu, 2009). Bjargráðsaðferðir fólks hafa einnig 

áhrif á starfsþrot. Í ljós hefur komið að þeir sem notast við óvirkar bjargráðsaðferðir eins 

og afneitun eða forðun eru líklegri til að upplifa starfsþrot en þeir sem takast á við 

streituvaldana á áhrifaríkari hátt, til dæmis með því að reyna að breyta eðli 

streituvaldsins eða hvernig þeir hugsa um hann (Volker o.fl., 2010).  

Aðstæðubundnir þættir: Ýmsir aðstæðubundnir þættir hafa verið tengdir við 

starfsþrot. Í fjölda rannsókna hafa áhrif uppbyggingu starfa á starfsþrot verið könnuð 

(Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001). Þær hafa til dæmis sýnt að vinnuálag og skortur á 

úrræðum í starfi geti leitt til starfsþrots (Greenglass, Burke og Fiksenbaum, 2001; 

Rothman og Essenko, 2007). Rannsóknir hafa einnig sýnt að óvissa um hlutverk (Peiró, 

González-Romá, Tordera og Maňas, 2001) og óréttlæti á vinnustað hafa sterka forspá  

fyrir starfsþroti (Lambert o.fl., 2010). Sýnt hefur verið fram á að óöryggi með starf spáir 

fyrir um starfsþrot, en óöryggið er oft afleiðing endurskipulagningar eða niðurskurðar 

innan fyrirtækja. Óöryggið felst þá í hættunni á yfirvofandi atvinnuleysi eða breytingum 

á vinnuhögum (De Cupyer, De Witter, Vander Elst og Handaja, 2010). Vegna erfiðrar 

fjárhagsstöðu fyrirtækja er oft gripið til niðurskurðar en rannsóknir sýna að vanda verður 

til verka þegar slíkum úrræðum er beitt vegna slæmra áhrifa á líðan starfsmanna (Burke, 

Ng og Wolpin, 2011; Greenglass og Burke, 2002). Rannsóknir hafa þó sýnt að þegar vel 

er staðið að verki og starfsmenn hafðir með í ráðum leiðir það síður til starfsþrots hjá 

starfsmönnum (Sverke, Hellgren, Näswall, Göransson og Öhrming, 2007).  
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Félagslegur stuðningur innan vinnustaðar hefur einnig sterk tengsl við starfsþrot 

(Baruch-Feldman, Brondolo, Ben-Dayan og Schwartz, 2002; Halbesleben, 2006). 

Rannsóknir hafa þá leitt í ljós að félagslegur stuðningur og samskipti við yfirmenn er 

sérstaklega mikilvægur en jákvæður stjórnunarstíll sem lýst verður hér að neðan er talinn 

auka vellíðan starfsmanna (van Direndonck, Haynes, Borrill og Stride, 2004) og draga úr 

einkennum starfsþrots (Densten, 2005; Hetland, Sandal og Johnsen, 2007; Zopiatis og 

Constanti, 2009). Sá stjórnunarstíll sem hefur oftast verið nefndur í þessum efnum er 

umbreytingar-/náðarstjórnunarstíll (Transformational / Charismatic leadership style) 

(Arnold, Turner, Barling, Kelloway og McKee, 2007; Corrigan, Diwan, Campion og 

Rashid, 2002; Nielsen, Randall, Yarker og Brenner 2008). Einn tilgangur þessarar 

rannsóknar er að kanna áhrif stjórnunarstíls á starfsþrot starfsmanna. Mikilvægi 

stjórnenda og kenningar um stjórnunarstíl verða því skoðaðar nánar í næsta hluta.  

 

Mikilvægi stjórnenda 

Einn mikilvægasti þátturinn í rekstri fyrirtækja nútímans er hlutverk stjórnandans. 

Stjórnendum er ætlað að leggja til stefnumörkun fyrirtækja, veita stuðning og bæta 

hegðun starfsmanna (Tsai, Chen og Cheng, 2009). Það sem einkennir vinnuumhverfi 

nútímans er mikil alþjóðavæðing og hraðar breytingar á mörkuðum, í tækni og í 

væntingum til starfsfólk (Horwitz, Kamoche og Chew, 2002). Breytingar eiga sér stað í 

hlutverkum, uppbyggingu, reglugerðum, aðferðum og tækni (Krantz, 2001). 

Stjórnunarstíll er miðja allra þessara breytinga og kenningar um hann gerðu rannsóknir á 

hlutverki stjórnenda mögulegar. (Van Eeden, Cilliers og Van Deventer, 2008). Þær 

fyrstu byggja á samskiptum stjórnenda og undirmanna. Ein slík er kenningin um 

umbreytingarstjórnun (transformational leadership) en undir slíkri stjórnun finna 

starfsmenn til trausts, aðdáunar, tryggðar og virðingar gagnvart stjórnanda sínum 



  

22 

jafnframt því að vera hvattir til þess að gera meira en krafist er af þeim (Bass, 1985a). 

Fleiri hugtök hafa þó verið notuð í rannsóknum á jákvæðum stjórnunarstíl, til dæmis 

náðarstjórnunarstíll (charismatic leadership) og hvetjandi stjórnunarstíll (inspirational 

leadership), en í eðli sínu vísa þau þó öll til sams konar stjórnanda (Fiol, Harris og 

House, 1999). 

 

Kenningar um stjórnunarstíl 

Hugmyndin um umbreytingarstjórnun var fyrst þróuð af Burns árið 1978. Hann færði 

fyrri hugmyndir um stjórnunarstíl í nýtt samhengi með kenningu sinni um þá tegund 

stjórnunar sem ekki byggðist eingöngu á umbun til starfsmanna fyrir vel unnin störf. 

Yfirburðastjórnendur sagði hann vera þá sem útvíkka og auka áhuga undirmanna sinna, 

þeir auka vitneskju og viðurkenningu fyrir tilgangi og takmarki hópsins og hvetja 

starfsmenn til að taka hópinn og starf hans fram yfir eign þarfir (Seltzher og Bass, 1990). 

Burns sagði stjórnendur sem beita umbreytingarstjórnun notast við félagsleg skipti 

(social exchange) í samskiptum sínum við starfsmenn; slíkt felur í sér að umbun 

yfirmannsins er félagsleg í eðli sínu og einkennist af til dæmis hrósi og athygli. 

Stjórnendurnir virkja jafnt sem hvetja aðra til að ná yfirburðaárangri og um leið auka 

þeir eigin velgengni sem stjórnendur. Þeir hjálpa öðrum að vaxa í starfi og bregðast við 

þörfum annarra ásamt því að samstilla eigin markmið og markmið einstaklinganna, 

hópsins og fyrirtækisins. Þeir sem hins vegar beita framkvæmdarstjórnun (transactional 

leadership style) notast við fjárhagsleg skipti (financial exchange) þar sem þeir bjóða 

fjárhagslega umbun fyrir vel unnin störf en beita refsingu náist tilætlaður árangur ekki 

(Bass og Riggio, 2008).  

Í kenningu Burns frá árinu 1978 heldur hann því fram að stjórnunarstíll sé 

tvíþátta hugtak þar sem umbreytingarstíll og framkvæmdarstjórnun eru hvort á sínum 
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endanum (Seltzher og Bass, 1990). Hugmynd Burns var síðar skýrð frekar og þróuð 

lengra af Bass sem sagði framkvæmdarstjórnun byggja á styrkingum en 

umbreytingarstjórnun á því að hvetja undirmenn til að bera ekki aðeins eigin hag fyrir 

brjósti heldur einnig velferð samstarfshópsins, fyrirtækisins eða samfélagsins í heild 

(Bass, 1985b). Bass var ekki fylgjandi kenningu Burns um tvíþátta hugtak heldur taldi 

hann hugsmíðarnar vera óháðar víddir sem hvor um sig samanstæði af nokkrum þáttum 

(Seltzher og Bass, 1990). Hann sagði jafnframt að bestu stjórnendurnir væru þeir sem 

bæði notuðust við umbreytingar- og framkvæmdastjórnun að einhverju leyti (Bass, 

1985b). Heildarkenning Bass um leiðtogahæfni byggist á þremur þáttum. Fyrstu tveir 

eru, eins og áður hefur verið nefnt, umbreytingar- og framkvæmdarstjórnun en sá þriðji 

er algert afskiptaleysi (laissez-faire) (Bass, 1997). 

 

Vinsældir umbreytingarstjórnar 

Í grein Bass (1999) eru raktar ástæður þess að umbreytingarstjórnun náði þeim 

vinsældum sem raun ber vitni. Fyrrnefndar breytingar á mörkuðum, í tækni og 

væntingum til starfsfólks gerðu það að verkum að þörf var á að stjórnendur notuðust við 

umbreytingarstjórnun frekar en framkvæmdarstjórnun til þess að ná árangri.  

Í lok kalda stríðsins var algengt að störf sem áður höfðu verið unnin af 

ófaglærðum yrðu sjálfvirk eða færð yfir til þriðja heimsins, eftir voru störf sem kröfðust 

aukinnar menntunar og reynslu. Algengt var að á vinnustöðum ynnu hópar vel menntaðs 

fólks sem væru jafningjar í störfum sínum frekar en yfirmenn og undirmenn. Mikilvægi 

sjálfstæðis og ögrunar í starfi jókst og með því mikilvægi umbreytingarstjórnunar. 

Hugsunin um örugga vinnu, örugg laun og réttindi fyrir vel unnin störf ásamt því að 

halda tryggð við fyrirtækið út starfsferilinn var á undanhaldi, í staðinn vó hugsunin um 

mikilvægi starfsánægju þyngst. Í ljós kom því að eiginleikar framkvæmdarstjórnunar 
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dugðu ekki til að veita starfsfólki starfsánægju. Á árum áður töldu foreldrar mikilvægast 

að kenna börnum sínum að virða yfirvaldið, en í dag er þeim kennt að bera ábyrgð á 

eigin hegðun, þeim er kennt að takast á við örgandi verkefni og að láta ekki bjóða sér 

hvað sem er af hálfu þeirra sem hærra eru settir. Afleiðingin varð sú að starfsfólk 

fjarlægðist þá hugsun að fórna alltaf eigin hagsmunum fyrir hagsmuni fyrirtækisins. Þess 

í stað lét það sína eigin vera í fyrrrúmi. Almenn viðurkenning var áður á markmiðum 

fyrirtækisins og starfsmenn gerðu þau að sínum. Nú, í mun tortryggnari heimi en áður, 

þarf að samstilla áhuga og markmið einstaklinga við markmið fyrirtækisins ef gert er ráð 

fyrir að starfsfólk taki hagsmuni fyrirtækisins fram yfir sína. Traust á stjórnanda er 

nauðsynlegt svo starfsmenn samsami sig fyrirtækinu ásamt því að auka fórnfýsi, 

samviskusemi, drenglyndi og kurteisi. Til þess að svo gæti orðið varð 

umbreytingarforysta nauðsynleg (Bass, 1999).  

 

Fyrri mælingar á umbreytingarstjórnun 

Það mælitæki sem mest hefur verið notað til að mæla stjórnunarstíl er Multifactor 

Leadership Questionnaire (MLQ). Það samanstendur af níu þáttum sem ætlað er að 

mæla umbreytingarstjórnun (5 þættir), framkvæmdarstjórnun (2 þættir) og afskiptalausa 

stjórnun (2 þættir). Í núverandi útgáfa listans eru 45 atriði, þar af eru 36 atriði sem standa 

að baki þáttunum níu sem ætluð eru sem mæling á mati undirmanna á stjórnunarfærni 

yfirmanna sinna. Til viðbótar eru níu atriði sem meta þrjár útkomubreytur leiðtogafærni 

en sem dæmi um slíka breytu má nefna ánægju starfsmanna. Í upprunalegri útgáfa hans 

voru hins vegar 78 atriði og hefur atriðunum því verið fækkað umtalsvert í tímans rás 

(Antoniakis, Avolio og Sivasabramaniam, 2003). Rannsóknir Bass voru þýðingarmikið 

framlag í þróun kenningarinnar um umbreytingarstjórnun og má þá helst nefna þróun 

hans á MLQ listanum (Den Hartog, Van Muijen og Koopman, 1997). Kenningin er 
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líklega vinsælust allra kenninga um stjórnunarstíl og listinn það tæki sem mest er notað 

við mat á hæfni stjórnenda (Kanste, Miettunen og Kyngäs, 2007). 

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á stöðuga þáttabyggingu kvarðans með 

notkun staðfestandi þáttagreiningar. Hins vegar hefur það ekki alltaf tekist og hafa ýmsar 

tilraunir verið gerðar til að bæta og fækka atriðum eða þáttum kvarðans svo að 

þáttabyggingin verði skýrari (Hinkin og Schriesheim, 2008). Niðurstöður margra 

rannsókna hafa sýnt að þáttabygging kvarðans sé ekki stöðug og hafa þær sýnt allt frá 

tveimur upp í níu þætti. Fáar rannsóknir hafa þó dregið í efa forspárgildi kvarðans 

(Antonakis, Avolio og Sivasubramaniam, 2003).  

Vandamál fyrri rannsókna tengjast því einnig að stöku atriðum og jafnvel heilum 

þáttum hefur verið sleppt eða breytt í tilraun til að bæta þáttabyggingu listans sem gerir 

samanburð erfiðan (Antonakis, Avolio og Sivasubramaniam, 2003). Þessu til viðbótar 

má benda á gagnrýni rannsakenda á hárri fylgni milli þátta umbreytingarstjórnunar, en 

slíkt þykir benda til þess að þættirnir geti ekki staðið einir heldur þurfi að sameina þá 

(Den Hartog, Van Muijen og Koopman, 1997). Einnig hefur komið í ljós mikil fylgni 

milli þátta umbreytingarstjórnunar og þáttarins óvænt umbun (contingent reward) sem er 

annar af þáttum framkvæmdarstjórnunar (Tajeda, Scandura og Pillai, 2001). Eldri 

rannsóknir hafa sýnt að sá þáttur eigi jafnvel betur heima innan umbreytingarstjórnunar 

en framkvæmdarstjórnunar (Heinitz, Liepman og Felfe, 2005). Fleiri mælitæki hafa 

verið samin til mælinga á umbreytingastjórnun en ekkert þeirra hefur náð jafn miklum 

vinsældum og MLQ. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt að þau vandamál sem bent hefur 

verið á í tengslum við MLQ eigi líka við þá lista (Yukl, 1999a, 1999b).  
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Þróun nýs mælitækis til mælinga á stjórnunarstíl 

Nokkuð ljóst þykir að mælitækið sem mest hefur verið notað við mælingar á 

umbreytingarstjórnun hefur aðferðarfræðilega galla (Yukl, 1999a; Yukl, 1999b). Það er 

jafnframt mikið vandamál að í stað þess að þróa nýtt og betra mælitæki skuli 

rannsakendur nota gömul tæki með eigin breytingum en slíkt gerir allan samanburð 

erfiðan. Einn af göllum eldri mælitækja er sá að ekki hefur verið athugað hvort þau séu 

nothæf og réttmæt til notkunar við ólíkar aðstæður. Mælingar á stjórnunarstíl eru notaðar 

til rannsókna en einnig við val á stjórnendum. Ólíkir hópar fólks verða að vera færir um 

að meta stjórnunarstíl viðkomandi. Það á jafnt við undirmenn, yfirmenn, jafningja sem 

og einstaklinginn sjálfan. Rannsóknir á forspá mælinga á stjórnunarstíl hafa yfirleitt 

eingöngu kannað mat undirmanna á yfirmanni (de Hoogh, 2004). Einnig hefur verið bent 

á að MLQ og í raun kenningin í heild sinni geri lítið úr jákvæðum eiginleikum 

framkvæmdarstjórnunar. Horft er fram hjá því jákvæða sambandi sem 

framkvæmdarstjórnendur geta átt við undirmenn sína en slíkt samband einkennist af 

sanngirni og trausti. Hætta er á að umbreytingarstjórnendum séu eignaðir allir jákvæðir 

þættir stjórnunar þegar vandamálið gæti í raun verið skortur á mælingum innan 

framkvæmdarstjórnunarþáttarins (Yukl, 1999b). Til viðbótar við þetta hefur verið bent á 

að mikilvægan hluta kenningarinnar um umbreytingarstjórnun vanti í MLQ en það er 

mæling á eflandi hegðun (empowerment) yfirmanna. Hún felur í sér að yfirmenn deila 

verkefnum til undirmanna og leiðbeina þeim við lausnir á þeim. Slík hegðun sýnir 

undirmönnum fram á eigin færni og færir þeim tækifæri til að upplifa velgengni í starfi. 

(Yukl, 1999a).  

Til að bregðast við þessum göllum kvarðans samdi de Hoogh (2004) nýjan 

kvarða og er honum ætlað að taka á vandamálum fyrri mælitækja. Hann heitir 

Charismatic Leadership in Organizations (CLIO). Við samningu og forprófun hans var 
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notast við ólíka hópa til að gæta þess að hægt væri að leggja listann fyrir við ólíkar 

aðstæður. Listinn er í upprunalegri útgáfu 29 atriði og mælir 5 þætti, 

náðarleiðtogastjórnun (charismatic), eflingarstjórnun (empowerment), 

framkvæmdarstjórnun (transactional), yfirráðandi stjórnun (autocratic) og 

aðgerðarlausa stjórnun (passive). Þættirnir náðar- og eflingarstjórnun mynda þó í flestum 

tilvikum sameiginlegan þátt sem líkist að miklu leyti umbreytingarstjórnunarstíl. 

Ákveðið var að notast við heitið náðarstjórnun í stað umbreytingarstjórnunar af 

sögulegum ástæðum, nafnið náðarstjórnun nær allt aftur til Forn-Grikkja en þar var það 

notað til að lýsa gjöf frá guði sem gaf fólki lækningar- eða spádómskraft (de Hoogh, 

2004). Notkun þess við lýsingar á stjórnunarstíl var tekin upp af Weber (1947). Hann 

notaði það til að lýsa þeim áhrifum sem leiðtogar gátu haft á fylgjendur sína, áhrifum 

sem ollu því þeir unnu störf sín afburðavel. 

Kvarðinn náðar/eflingar stjórnun nær yfir alla þá vídd er MLQ notar til að mæla 

umbreytingarstjórnun. Oft hefur verið talað um umbreytingarstjórnun undir nafninu 

náðarstjórnun en helstu kostir umbreytingarstjórnanda er sú náðargáfa að geta haft áhrif 

á undirmenn sína (Bass, 1985a). Þátturinn framkvæmdarstjórnun felur í sér þann 

eiginleika sem MLQ vantar að stjórnandi færi starfsmönnum sanngjarna samninga og að 

á milli þeirra eigi sér stað jákvætt samband. Yfirráðandi hegðun eins og að gefa skipanir 

og að gera skýrt hver er yfirmaðurinn er ekki hluti af MLQ. Þessi tegund yfirmanna 

kemur yfirleitt vel fyrir en þegar hegðun þeirra er betur skoðuð kemur í ljós að athafnir 

þeirra miða oftast að því auka eigin völd og orðstír (de Hoogh, 2004). Yukl (1999a) 

segir mikilvægt að kvarði sem ætlað er að mæla stjórnunarstíl geri ráð fyrir og mæli 

þessa hegðun. Ástæðuna segir hann vera þá að stjórnandi sem talinn er vera 

náðarstjórnandi getur byrjað að trúa því að hann sé hæfur til að ákvarða örlög 
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undirmanna sinna og með tímanum orðið yfirráðandi stjórnandi. Af þessari ástæðu er 

mæling á yfirráðandi stjórnunarstíl einn af þáttum CLIO.  

 

Staða umbreytingarstíls nú á tímum 

Á síðastliðnum tveimur áratugum hafa rannsóknir á stjórnunarstíl einskorðast við 

umbreytingar/náðarleiðtogastíl. Slíkir leiðtogar bera með sér aðlaðandi framtíðarsýn 

fyrir fyrirtækið og styrkja aðra til að vinna eftir þeirri sýn. Starfsmenn þeirra sýna þeim 

traust og leggja meira á sig til að uppfylla væntingar yfirmannsins. Fjöldi rannsókna 

hefur sýnt fram á tengsl náðarleiðtogastíls og ýmissa útkomubreyta og á það jafnt við um 

starfsmenn og fyrirtæki (de Hoogh, Den Hartog, Koopman o.fl., 2005).  

Náðarstjórnunarstíll er talinn útvíkka og auka áhuga starfsmanna og um leið 

hvetja þá til að leggja meira á sig fyrir fyrirtækið jafnvel þótt starfsmennirnir græði ekki 

á því sjálfir (de Hoogh, 2004). Margar rannsóknir hafa leitt í ljós að frammistaða 

starfsmanna er betri, yfirmaðurinn er betur metinn og starfsmennirnir almennt ánægðari 

en starfsmenn þeirra yfirmanna sem ekki beita slíkum stjórnunarstíl (Fuller, Patterson, 

Hester og Stringer, 1996; Lowe, Kroeck og Sivasubramaniam, 1996). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á tengsl náðarstíls við betri samskipti við stjórnendur og 

samstarfsfélaga (Den Hartog, Schippers og Koopman, 2002) og almenna velgengni 

fyrirtækja (de Hoogh o.fl., 2004; Judge og Piccolo, 2004; Koene, Vogelaar og Soeters, 

2002). Rannsókn Nielsen, Yarker, Randall og Munir (2009) sýndi að með 

umbreytingarstíl geta yfirmenn aukið trú starfsmanna á eigin getu sem og trú þeirra á 

getu hópsins í heild. Þeir sem hafa trú á eigin færni eru líklegri til að sýna frumkvæði í 

erfiðum aðstæðum og eru ábyrgari en aðrir í starfi sínu (Jex, Bliese, Buzzell og Primeau, 

2001). Stjórnunarstíll yfirmanna er einnig oft nefndur í tengslum við vellíðan 

starfsmanna (van Direndonck, Haynes, Borrill og Stride, 2004) og er oft talinn ein 



  

29 

aðalástæða streitu meðal starfsfólks (Tepper, 2000). Einnig hafa rannsóknir sýnt að 

umbreytingar/náðarstjórnunarstíll getur dregið úr eða komið í veg fyrir einkenni 

starfsþrots (Densten, 2005; Hetland, Sandal og Johnsen, 2007; Zopiatis og Constanti, 

2009).  

 

Tengsl stjórnunarstíls og starfsþrots 

Eins og áður sagði hafa rannsóknir gefið til kynna að umbreytingarstíll yfirmanns dragi 

úr eða leiði síður til starfsþrots hjá starfsmönnum. Rannsókn Corrigan, Diwan, Campion 

og Fawda (2002) sýndi að starfsþrot var minna meðal starfsmanna yfirmanna sem notast 

við umbreytingarstíl. Í sömu rannsókn komu engin tengsl fram á milli 

framkvæmdastjórnunar og starfsþrots og hafa fleiri rannsóknir sýnt hið sama (Densten, 

2005; Hetland, Sandal og Johnsen, 2007). Aðrar hafa þó einnig sýnt að slíkur 

stjórnunarstíll geti dregið lítillega úr upplifun starfsmanna á starfsþroti. Jafnframt hefur 

komið í ljós að aðgerðarlaus stjórnun eykur líkur á starfsþroti (Zopiatis og Constanti, 

2009). Ástæðu þess að framkvæmdarstjórnun hefur haft lítil tengsl við starfsþrot sem og 

aðrar útkomubreytur má ef til vill rekja til þeirrar ástæðu að fyrri mælitæki virðast ekki 

ná á viðeigandi hátt utan um þá hugsmíð sem þættinum er ætlað að mæla. Það að 

yfirmaður sýni starfsmönnum sínum sanngirni og sé traustsins verður er mikilvægur 

þáttur framkvæmdarstjórnunar og getur haft jákvæð áhrif á samskipti yfirmanna og 

starfsmanna. Þar sem MLQ mælir þennan hluta ekki á viðeigandi máta má velta því fyrir 

sér hvort áhrif slíkrar stjórnunar hafi verið vanmetin (de Hoogh, 2004).  
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Rannsókn de Hoogh og Den Hartog (2009) á tengslum náðarstjórnunarstíls og 

starfsþrots sýndi að ásamt því að hafa jákvæð tengsl við starfsþrot var áhrifum 

náðarstjórnunar miðlað í gegnum stjórnrót (locus of control)
1
 starfsmanna. 

Niðurstöðurnar sýndu að áhrif náðarstjórnunar á starfsþrot starfsmanna voru meiri hjá 

þeim sem hafa litla innri stjórnrót en þeim sem hafa mikla innri stjórnrót. Ástæðan er sú 

að slíkir starfsmenn leita frekar til og treysta á stuðning yfirmanna sinna. Yfirráðandi 

stjórnun jók hins vegar starfsþrot starfsmanna en þó meira meðal þeirra sem sýndu 

einkenni taugaveiklunar. Ástæðan var talin sú að taugaveiklaðir einstaklingar eru 

viðkvæmari fyrir skorti á stuðningi yfirráðandi stjórnanda. Einnig kom í ljós að neikvætt 

samband náðarstjórnunar og starfsþrots var veikara hjá starfsmönnum sem sýndu 

einkenni taugaveiklunar. Ástæðan gæti verið sú að þeir eru að þeir eru vanbúnari til að 

standast þá kröfu að gera sitt besta og sýna yfirburðaframmistöðu. Jafnframt eru þeir 

vanbúnari að takast á við hegðun stjórnenda sinna með jákvæðu hugarfari.  

 

Mikilvægi stjórnunar fyrir rekstur fyrirtækja 

Eins og áður hefur verið nefnt getur stjórnunarstíll yfirmanna haft áhrif á frammistöðu 

starfsmanna. Í bók sinni sýna Bass og Avolio (1994) fram á að umbreytingarstjórnun 

hafi jákvæð áhrif á árangur starfsmanna og um leið velgengni fyrirtækja. Aðrir hafa 

staðfest þessi áhrif en rannsókn Judge og Piccolo (2004) sýndi að náðarleiðtogastíll og 

framkvæmdarstjórnun höfðu jákvæð áhrif á velgengni fyrirtækja en aðgerðarlaus 

                                                      

 

 

 
1
Stjórnrót vísar til þess hvort einstaklingar telji að þeir geti stjórnað þeim hlutum sem hafa áhrif á þá. Þeir sem 

hafa innri stjórnrót telja útkomu eigin hegðunar, hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð, vera afleiðingu af eigin 

hegðun og því vera á þeirra valdi. Þeir sem telja útkomu hegðunarinnar vera tilkomna vegna utanaðkomandi áhrifa eru 

sagðir hafa ytri stjórnrót (Rotter, 1975).  

 



  

31 

stjórnun neikvæð. Rannsókn Koene, Vogelaar og Soeters (2002) sýndi að náðarstjórnun 

hefur jákvæð áhrif á frammistöðu og velgengni fyrirtækja en framkvæmdarstjórnun lítil 

sem engin áhrif. Leiða má líkum að því að hægt sé að færa þessi áhrif yfir á niðurskurð 

fyrirtækja en slíkt hefur eftir bestu vitund höfundar ekki verið rannsakað. Farsæl 

fyrirtæki ættu að standa betur og ættu síður eða í minni mæli að þurfa að skera niður 

þegar harðnar í ári.  

Algengt er að á þrengingartímum þurfi fyrirtæki að beita niðurskurði 

(organizational downsizing) til þess að halda velli (Greenglass og Burke, 2001). 

Niðurskurður getur falist í því að minnka við sig húsnæði, veita minna fjármagni í 

reksturinn, koma á skipulagsbreytingum og því sem rannsóknir beinast einna helst að, að 

fækka starfsfólki (Sheaffer, Carmeli, Revio og Zionot, 2009). Fyrri rannsóknir hafa 

einkum skoðað áhrif niðurskurðar á þá starfsmenn sem misstu vinnu sínum á þessum 

erfiðu tímum innan fyrirtækja. Þessir einstaklingar eru oft kallaðir fórnarlömb (victim) 

niðurskurðarins og einblínt er á þær slæmu afleiðingar sem atvinnumissir hefur á 

vellíðan fólks (Bennett, Martin, Bies og Brocner, 1995; Latack, Kinicki og Prussia, 

1995). Rannsakendur hafa þó í auknum mæli veitt því athygli að þeir starfsmenn sem 

eftir verða í fyrirtækjunum (survivor) upplifa einnig neikvæð áhrif niðurskurðarins 

vegna breytinga á vinnuumhverfi þeirra, sérstaklega aukinna krafna, endurskipu-

lagningar verkefna og vinnuteyma (Dragano, Verde og Siegrist, 2005). 

 

Neikvæð áhrif niðurskurðar á þá sem eftir sitja 

Niðurskurður er orðið eitt af einkennum atvinnureksturs. Fyrirtæki beita honum í von 

um að draga úr kostnaði, auka hagnað og sem tilraun til að standa framar öðrum 

fyrirtækum (Maertz, Wiley, LeRouge og Campion, 2010). Hins vegar hafa margar 

þessara tilrauna mistekist (Cascio, 1993) vegna slæmra áhrifa þeirra á starfsmenn 
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fyrirtækjanna. Rannsókn Devine, Reay, Stainton og Collins-Nakai (2003) sýndi að áhrif 

niðurskurðar voru verri fyrir þá sem áfram starfa innan fyrirtækjanna eftir niðurskurð en 

þá sem látnir voru fara. Rannsóknir sýna að ástæðu þessa megi að einhverju leyti rekja 

til þess að þeir sem eftir eru upplifa starfsóöryggi (Strazdins, D´Souza, Lim, Broom og 

Rodgers, 2004) ásamt breyttum vinnuaðstæðum. Einnig koma til breytingar á 

vinnuferlum og verkefnum ásamt breytingu á hegðun stjórnenda og viðskiptavina 

(Sheehan, McCarthy og Kearns, 1998). Rannsókn Kivimati, Vahtera, Pentti, Thomson, 

Griffiths og Cox (2001) sýndi að heilsa þeirra sem áfram störfuðu í fyrirtækjum eftir 

mikinn niðurskurð var verri en þar sem niðurskurðurinn var lítilsháttar. Hann hafði 

einnig víðtæk áhrif á vinnu og einkalíf einstaklinga. Jafnframt hefur komið í ljós að þeir 

sem starfa áfram hjá fyrirtækjum eftir niðurskurð sýna verri frammistöðu og minni 

tengsl við fyrirtækið (Maertz, Wiley, LeRouge og Campion, 2010). Andleg heilsa 

starfsfólks dvínar (Petterson, Hertting, Hagberg og Theorell, 2005) og fjarveru vegna 

veikinda eykst (Bourbonnais, Brisson, Vézina, Masse og Blanchette, 2005; Petterson 

o.fl., 2005).  

Rannsókn Sverke, Hellgren, Näswall, Göranson og Örhmin (2008) sýndi að 

tækju starfsmenn þátt í áætlunum um niðurskurð hafði hann minni áhrif á störf þeirra og 

heilsu en ella. Þeir báru saman niðurskurðaraðferðir tveggja sænskra sjúkrahúsa. Á 

öðrum staðnum voru starfsmenn hafðir með í ráðum í þeim ákvörðunum sem teknar 

voru og upplýstir um stöðu mála. Þeir fengu líka að leggja fram hugmyndir sem vörðuðu 

niðurskurðarleiðir. Á hinum staðnum voru ákvarðanir teknar af heilbrigðisyfirvöldum og 

starfsmönnum haldið utan við ferlið. Samanburður á áhrifum niðurskurðarins sýndi að 

starfsmenn sem hafðir voru með í ákvörðunarferlinu upplifðu minna óöryggi í starfi, 

lögðu meiri metnað í störf sín og minna var um átök við aðra starfsmenn. Þeim fannst 

einnig ákvarðanir stofnunarinnar sanngjarnari en þeim starfsmönnum sem lúta þurftu 



  

33 

ákvörðunum heilbrigðisyfirvalda án þess að fá nokkuð fram að færa. Þátttaka í breyttum 

aðstæðum var betri og hollusta við fyrirtækið meiri. Þessi aðferð virtist auka skynjun 

starfsmanna á ferlinu og draga úr neikvæðum áhrifum niðurskurðarins. Það virðist því 

vera sem góð samskipti, heiðarlegar aðferðir og aukin aðkoma starfsmanna að 

ákvörðunum geti haft jákvæð áhrif á líðan þeirra á tímum niðurskurðar. Gera má ráð 

fyrir að meiri líkur séu á slíkri hegðun hjá stjórnanda sem notast við náðarstjórnunarstíl 

en hjá öðrum. Ástæðuna má rekja til þess að í kenningunni um náðarstjórnunarstíl er 

þess getið að slíkir stjórnendur séu duglegir að útdeila verkefnum og leggja aukna 

ábyrgð á starfsmenn sína. Slíkt gera þeir til að sýna starfsmönnum sínum traust og 

viðurkenningu á framlagi þeirra til fyrirtækisins (Bass og Avolio, 1994). Einnig hefur 

verið sýnt fram á að samskiptafærni umbreytingar/náðarstjórnunarstíls er metin jákvæð 

og árangursrík (Berson og Avolio, 2004). 

Auknar líkur eru einnig á þunglyndi, kvíða og líkamlegum veikindum þegar 

einstaklingar upplifa streitu í starfi sínu ásamt starfsóöryggi í kjölfar niðurskurðar. Þetta 

er talið koma til af þeirri ástæðu að vegna starfsóöryggis eigi starfsmenn erfitt með að 

neita auknu álagi, lengri vinnutíma eða að semja um að hafa meira um starf sitt að segja. 

Óvissan gerir þeim erfitt fyrir að spá fyrir um hversu langvarandi þetta ástand mun verða 

og það dregur undan bjargráðsaðferðum þeirra. Að lokum mun óöryggið virka eins og 

langvarandi yfirvofandi ógnun. Við það aukast streituviðbrögð og neikvæðar tilfinningar 

sem gera starfsmanninn viðkvæmari fyrir áhrifum streitunnar en ella (Strazdins o.fl., 

2004) en slíkt getur á endanum leitt til starfsþrots (Burke, Ng og Wolpin, 2011; 

Greenglass og Burke, 2002). 
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Tengsl niðurskurður og starfsþrots 

Eins og áður sagði vekja áhrif niðurskurðar á starfsfólk streituviðbrögð og neikvæðar 

tilfinningar sem geta á endanum leitt til starfsþrots. Rannsókn Burke, Ng og Wolphin 

(2011) á áhrifum niðurskurðar á sjúkrahúsi í Kaliforníu veturinn 2009─2010 sýndi að 

starfsmenn upplifðu ekki aðeins minni starfsánægju og aukna löngun til að hætta störfum 

heldur einnig aukið starfsþrot. Rannsókn De Cuiper o.fl. (2010) sýndi sömu niðurstöður. 

Þar var áhrifum niðurskurðar á starfsþrot starfsfólks miðlað í gegnum starfsóöryggi. Sú 

yfirvofandi ógn að eiga það á hættu að missa vinnuna leiddi til óöryggis starfsmanna um 

vinnu sína sem síðan leiddi til starfsþrots þeirra. Einnig komu fram bein áhrif 

niðurskurðar á starfsþrot og voru áhrifin sterkari hjá þeim sem eftir störfuðu hjá 

fyrirtækinu en hjá þeim sem látnir voru fara. Ein af ástæðunum er talin vera sú að þeir 

sem misstu störf sín hefja yfirleitt strax leit að nýju starfi sem gerir þeim auðveldara fyrir 

að takast á við atvinnumissinn.  

Rannsókn Greenglass og Burke (2002) sýndi að niðurskurður leiddi til starfsþrots 

en að hægt var að draga úr tilfinningalegri örmögnun starfsmanna með því að bæta 

vinnuandann innan fyrirtækisins. Þegar starfsfólki var boðinn félagslegur stuðningur dró 

úr tilfinningalegri örmögnun. Til viðbótar kom í ljós að þeir starfsmenn sem höfðu góða 

trú á eigin getu upplifðu minna starfsþrot en hinir sem hana höfðu ekki. Eins og nefnt 

hefur verið hér að ofan hefur komið í ljós að umbreytingar/náðarstjórnunarstíll eykur trú 

starfsmanna á eigin getu (Nielsen, Yarker, Randall og Munir, 2009) ásamt því að 

félagslegur stuðningur er meiri hjá slíkum stjórnendum. Því má velta upp þeirri 

spurningu hvort stjórnunarstíll yfirmanna geti dregið úr áhrifum niðurskurðar á líðan 

starfsfólks.  
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Niðurskurður á Íslandi 

Efnahagsástandið á Ísland undanfarin misseri hefur reynst fyrirtækjum erfitt. Landið var 

eitt það fyrsta til þess að gjalda óróa hinna alþjóðlegu fjármálamarkaða. Stærð bankanna 

í samanburði við smæð landsins er talin ein af aðalástæðum fyrir þessum óróa á 

fjármálamörkuðum (Rannsóknarskýrsla Alþingis, 2010). Í kjölfarið á hruni 

fjármálakerfisins haustið 2008 hefur krónan fallið og verðbólgan aukist. Atvinnuleysi 

hefur einnig aukist og mikill samdráttur hefur orðið í fyrirtækjum (Efnahagsskýrsla 

OECD, 2009). Eftir hrun bankanna voru sett á höft á gjaldeyrisflutning milli landa. Slík 

höft áttu þó ekki við flutning á mikilvægri þjónustu og vörum en áhrifin náðu þó til 

fyrirtækja sem störfðuðu á öðrum vettvangi (Björn Thor Arnarson, 2011).  

Í könnun Capacent Gallup (Tómas Bjarnason, 2010) kom í ljós að 80% svarenda 

sögðu þau fyrirtæki sem þeir störfuðu hjá hafa beitt niðurskurði af einhverju tagi á 

síðastliðnum 12 mánuðum til þess að draga úr kostnaði. Hlutfall þeirra sem störfuðu hjá 

opinberum fyrirtækjum og höfðu upplifað niðurskurð var 95% en 69% í fyrirtækjum á 

einkamarkaði. Skerðing á ferðakostnaði, yfirvinnubann, launaskerðing og uppsagnir 

voru nefnd sem dæmi um niðurskurðarleiðir. Athygli vekur að þriðjungur svarenda frá 

opinberum fyrirtækjum taldi að niðurskurðurinn hafi haft tilætluð áhrif á rekstur 

fyrirtækisins en hjá starfsmönnum einkafyrirtækja var hlutfallið 50%. Í ljós kom að 

starfsandi, starfsánægja, traust á stjórnendum, tryggð og öryggi var minna innan þeirra 

fyrirtækja sem beitt höfðu niðurskurði en hinna sem ekki höfðu beitt slíkum aðgerðum. 

Einnig sýndu niðurstöður könnunarinnar að þar sem starfsmönnum höfðu verið kynntar 

hagræðingarleiðirnar og þeir hafðir með í ráðum að einhverju leyti hafði niðurskurðurinn 

ekki eins slæm áhrif á þá þætti sem áður voru nefndir. Niðurstöður sýndu svo dæmi sé 

nefnt að 84% starfsmanna sögðust treysta yfirmanni sínum innan þeirra fyrirtækja sem 

kynnt höfðu hagræðingaraðferðir sínar en hlutfallið var 69% innan hinna fyrirtækjanna. 
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Þetta er í samræmi við erlendar rannsóknir eins og fjallað var um hér að ofan (Sverke, 

o.fl., 2008).  

Augljóst er að þetta ástand hefur haft mikil áhrif á rekstur fyrirtækja og stofnana 

á Íslandi enda hefur niðurskurður verið mikill. Eins og sýnt hefur fram á hér á undan 

getur hann haft neikvæð áhrif á líðan starfsmanna en, sé rétt að málum staðið, einnig 

stuðlað að velgengni fyrirtækja til lengri tíma litið.  

 

Markmið og tilgangur rannsóknar 

Aðalþáttur þessa meistaraverkefnis er, eins og áður sagði, handrit að grein sem skrifuð 

var um niðurstöður rannsóknar sem gerð var haustið 2011. Niðurstöður hennar byggja á 

svörum starfsmanna nokkurra fyrirtækja og stofnana. Tilgangur rannsóknarinnar var í 

raun fjórþættur. Hann var sá að kanna (a) tengsl niðurskurðar fyrirtækja og starfsþrots 

starfsmanna, (b) tengsl stjórnunarstíls yfirmanna og starfsþrots starfsmanna, (c) tengsl 

stjórnunarstíls yfirmanna og niðurskurðar fyrirtækja og (d) hvort stjórnunarstíll 

yfirmanna hafi miðlandi áhrif á tengsl niðurskurðar og starfsþrots starfsmanna. 

Niðurstöður rannsókna hafa, eins og komið hefur verið inn á þessum fræðilega 

hluta, sýnt fram á tengsl niðurskurðar og starfsþrots (Burke, Ng og Wolpin, 2011; 

Greenglass og Burke, 2002) og tengsl stjórnunarstíls og starfsþrots (Corrigan, Diwan, 

Campion og Fawda, 2002; de Hoogh og Den Hartog, 2009; Densten, 2005; Hetland, 

Sandal og Johnsen, 2007; Zopiatis og Constanti, 2009). Eftir bestu vitund höfundar hafa 

tengsl stjórnunarstíls og niðurskurðar ekki verið könnuð en rannsóknir hafa sýnt fram á 

tengsl stjórnunarstíls og velgengni fyrirtækja (Judge og Piccolo, 2004; Koene, Vogelaar 

og Soeters, 2002). Áhugavert er að skoða miðlandi áhrif stjórnunarstíls á tengsl 

niðurskurðar og starfsþrots en slíkar upplýsingar geta reynst fyrirtækjum mikilvægar á 
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erfiðum tímum í rekstri þeirra. Slík tengsl hafa að því er höfundur kemst næst ekki verið 

könnuð áður og er þessi rannsókn því sú fyrsta sem skoðar tengsl af því tagi. 
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Útdráttur 

 

Ýmsir þættir eru taldir geta leitt til starfsþrots (burnout) meðal starfsmanna á 

vinnumarkaði. Þar má til dæmis nefna stjórnunarstíl yfirmanna og niðurskurð innan 

fyrirtækja og stofnana. Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna (a) tengsl 

niðurskurðar og starfsþrots, (b) tengsl stjórnunarstíls og starfsþrots, (c) tengsl 

stjórnunarstíls og niðurskurðar og (d) hvort stjórnunarstíll hafi miðlandi áhrif á tengsl 

niðurskurðar við starfsþrot. Starfsmönnum fyrirtækja og stofnana var sendur tölvupóstur 

og þeir beðnir að svara spurningarlistum, 348 þátttakendur svöruðu listunum. 

Niðurstöður sýndu að niðurskurður spáir fyrir um starfsþrot, að aðgerðarlaus stjórnun 

(passive leadership) eykur líkur á starfsþroti en náðarstjórnun (charismatic) og 

framkvæmdarstjórnun (transactional) draga úr líkum á starfsþroti. Stjórnunarstíll spáir 

einnig fyrir um niðurskurð innan fyrirtækja, niðurskurður er meiri í fyrirtækjum 

aðgerðarlausra stjórnenda en minni hjá náðar- og framkvæmdarstjórnendum. Að lokum 

sýndu niðurstöðurnar að niðurskurður jók líkur á starfsþroti hjá starfsmönnum 

aðgerðarlauss stjórnanda en ekki hjá hinum tveimur. Niðurstöðurnar ítreka mikilvægi 

stjórnunar á erfiðum tímum í rekstri fyrirtækja.  
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Aukinn margbreytileiki nútíma vinnuumhverfis er álitin ein af ástæðum aukinnar streitu 

meðal fólks á vinnumarkaði. Vinnutengd streita er skilgreind sem samvirkni 

umhverfisaðstæðna og persónueinkenna starfsmannsins, til dæmis þegar kröfur starfsins 

eru umfram það sem starfsmaðurinn er fær um að takast á við sökum margvíslegra 

ástæðna (Ross og Altmaier, 1994). Áhrif streitu á heilsu starfsmanna geta verið víðtæk. 

Streita hefur áhrif á virkni líkamans og líffæra og getur til dæmis valdið hjarta- og 

æðasjúkdómum (Kivimäki, Leino-Arjas, Luukoonen, Riihimäki, Vahtera og Kirjonen, 

2002) og hækkað blóðþrýsting (Vrijkotte, van Doornen og de Geus, 2000). Einnig koma 

áhrifin fram í þreytu í baki og herðum (Linton, 2001) ásamt höfuð- og magaverkjum  

(Nyssen,  Hanez,  Baele, Lamy, De Keyser,  2003). Streita getur einnig haft áhrif á lífstíl 

fólks, til dæmis matarvenjur, hreyfingu og notkun áfengis og tóbaks (Ng og Jeffrey, 

2003). Streita getur valdið svefntruflunum og er í raun talin algengasta orsök 

tímabundins svefnleysis (Schabracq, Winnubst og Cooper, 2003). Önnur alvarleg 

afleiðing uppsafnaðrar vinnutengdrar streitu er starfsþrot (burnout).  

 

Starfsþrot 

Hugtakið starfsþrot kemur upprunalega frá Freudenberger (1974) og Maslach (1976) 

sem á miðjum sjöunda áratug síðustu aldar rannsökuðu hvort í sínu lagi viðbrögð 

sjálfboðaliða sem unnu með félagsleg vandamál bágstaddra borgara (Kristensen, Borritz, 

Villadsen og Christensen, 2005) 

Schaufeli og Greenglass (2001) skilgreina starfsþrot sem „ástand líkamlegrar, 

tilfinningalegrar og andlegrar örmögnunar sem afleiðingu af langtíma þátttöku í 

vinnusaðstæðum sem eru tilfinningalega krefjandi“ (Schaufeli og Greenglass, 2001, bls. 

501). Mörg mælitæki hafa verið samin sem ætluð eru til mælinga á starfsþroti. Eitt slíkt 

er Copenhagen Burnout Inventory (CBI, Kristensen, Borritz, Villadsen og Christensen, 
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2005) sem var samið sem hluti af danskri langtíma rannsókn; PUMA (Projekt 

Udbrændthed, Motivation og Arbejdsglæde). CBI beinist að þreytu eða örmögnun, en 

það er í samræmi við leiðandi skilgreiningar á hugtakinu. Listinn var saminn gagngert til 

þess að mæta göllum á eldri mælitækjum. Spurningalistinn The Maslach Burnout 

Intventory (MBI) er mest notaða mælitækið við rannsóknir á starfsþroti (Worley, Vassar, 

Wheeler og Barnes, 2008) en hann kom fyrst út árið 1981 (Maslach og Jackson, 1981). 

MLQ hefur sætt mikilli gagnrýni en hún hefur helst beinst að þáttabyggingu hans en 

honum er ætlað að mæla þrjá þætti starfsþrots. Rannsóknir sýna hins vegar að einungis 

tveir þeirra koma fram og að sá sem mælir tilfinningalega örmögnun sé sterkari og 

greinilega yfirráðandi þáttur starfsþrots (Kalliath og O´Driscoll, 2000). Annars konar 

gagnrýni hefur komið frá Kristensen, o.fl. (2005), en hún beinist meðal annars að því að 

kvarðinn blandar saman einkennum starfsþrots, bjargráðsaðferðum og afleiðingum 

starfsþrots. Einnig gagnrýna þau hvernig stig kvarðans eru reiknuð en kenningin sem 

listinn byggir á lýsir starfsþroti sem samtímis birtingu þriggja einkenna. Niðurstöður 

rannsókna finnst þeim hins vegar stinga í stúf við þetta en þær hafa sýnt að þættirnir séu 

aðskildir og ólíkir. Einnig segir í handbók kvarðans að ekki megi reikna stig kvarðans 

saman heldur verði að reikna verði stig hvers undirþáttar fyrir sig. Þetta þýðir að notast 

er við eitt hugtak sem mælt er með þremur óháðum mælingum.  Rannsóknir hafa meðal 

annars sýnt að starfsþrot, mælt með CBI, tengist vanlíðan (Milfont, Denny, Ameratunga, 

Robinson og Merry, 2008) og aukinni fjarveru frá vinnu (Borritz, Rugulies, Christensen, 

Villadsen og Kristensen,2006). 

Ýmsir þættir eru taldir geta leitt til eða dregið úr starfsþroti starfsmanna, dæmi 

um slíkt er stjórnunarstíll yfirmanna.  
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Stjórnunarstíll 

Jákvæður stjórnunarstíll er talinn auka vellíðan starfsmanna (van Direndonck, Haynes, 

Borrill og Stride, 2004) og draga úr einkennum starfsþrots (Densten, 2005; Hetland, 

Sandal og Johnsen, 2007; Zopiatis og Constanti, 2009).  Sá stjórnunarstíll sem hefur 

oftast verið nefndur í þessum efnum er umbreytingarstíll (Arnold, Turner, Barling, 

Kelloway og McKee, 2007; Corrigan, Diwan, Campion og Rashid, 2002; Nielsen, 

Randall, Yarker og Brenner 2008). Leiðtogar sem beita slíkum stjórnunarstíl bera með 

sér aðlaðandi framtíðarsýn fyrir fyrirtækið og hvetja aðra til að vinna eftir þeirri sýn. 

Starfsmenn þeirra sýna þeim traust og leggja meira á sig til að uppfylla væntingar 

yfirmannsins (de Hoogh o.fl, 2005). Oft er talað um umbreytingarstjórnun undir nafninu 

náðarstjórnun (Charismatic leadership) en helstu kostir umbreytingarstjórnanda er sú 

náðargáfa að geta haft áhrif á undirmenn sína (Bass, 1985a). Nafnið náðarstjórnun nær 

allt aftur til forngrikkja en þar var það notað til að lýsa gjöf frá guði sem gaf fólki 

lækningar- eða spádómskraft (de Hoogh, 2004). Notkun þess við lýsingar á stjórnunarstíl 

var tekinn upp af Weber (1947) þar sem hann notaði það til að lýsa áhrifum sem 

leiðtogar gátu haft á fylgjendur sína sem fékk þá til að vinna störf sín afburðavel. 

Upphaflega kemur kenningin um umbreytingarstíl frá Burns (1978) en hann sá 

stjórnunarstíl sem tvípóla fyrirbæri þar sem umbreytingarstjórnun var á öðrum endanum 

en framkvæmdarstjórnun (transactional leadership style) á hinum. Burns sagði 

framkvæmdarstjórnanda notast við fjárhagsleg skipti (financial exchange) þar sem þeir 

bjóða fjárhagslega umbunun fyrir vel unnin störf en refsingu ef tilætlaður árangur næst 

ekki. Einnig felur slíkur stjórnunarstíll í sér að markmið eru gerð skýr og starfsmenn vita 

hvað þarf að leggja af mörkum til að vinna starf sitt á fullnægjandi hátt (Seltzher og 

Bass, 1990).  Hugmynd Burns var síðar útlistuð nánar og þróuð lengra af Bass (1985a). 

Bass sagði framkvæmdarstjórnun byggja á ófyrirsjáanlegum styrkingum en 
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umbreytingarstíl byggja á færni stjórnanda til að hvetja undirmenn sína til að gera betur 

en þeir upphaflega ætluðu sér. Slíkt gera þeir til dæmis með því að vekja vitund 

starfsmanna á mikilvægi og gildi útkomunnar fyrir starfsmanninn sjálfan, aðra 

starfsmenn og fyrirtækið sjálft. Til viðbótar lýsti Bass afskiptalausri stjórnun (Laissez-

faire leadership style) þar sem stjórnendur forðast ábyrgð sína og eru ekki til staðar 

þegar á þarf að halda (Bass, 1997). Bass var ekki fylgjandi hugmynd Burns um tvípóla 

kenningu heldur taldi hugsmíðarnar vera óháðar víddir sem hvor um sig samanstæði af 

nokkrum þáttum. Hann sagði jafnframt að bestu stjórnendurnir væru þeir sem bæði 

notuðust við umbreytingar- og framkvæmdastjórnun að einhverju leyti (Bass, 1985b).  

 

Rannsóknir á stjórnunarstíl 

Á síðastliðnum 20 árum hafa rannsóknir á stjórnunarstíl einblínt  á 

umbreytingar/náðarstjórnunarstíl. Slíkur stjórnunarstíll er talinn útvíkka og auka áhuga 

starfsmanna á þeim verkefnum sem þeim eru falin og um leið hvetja þá til að leggja 

meira á sig fyrir fyrirtækið, jafnvel þótt þeir græði ekki á því sjálfir (de Hoogh, 2004). 

Rannsóknir hafa eins og áður sagði gefið til kynna að umbreytingar/náðarstjórnunarstíll 

yfirmanns dragi úr eða leiði síður til starfsþrots hjá starfsmönnum (de Hoogh og Den 

Hartog, 2009). Aðgerðarlaus stjórnun eykur líkur á starfsþroti (Hetland, o.fl., 2007 ; 

Zopiatis og Constanti, 2009) en rannsóknir á framkvæmdarstjórnun hafa annars vegar 

sýnt að slíkur stjórnunarstíll hafi engin áhrif (Densten, 2005; Hetland, Sandal og 

Johnsen, 2007) og hins vegar að hann dragi lítillega úr líkum á því að starfsmenn upplifi 

starfsþrot (Zopiatis og Constanti, 2009). 

Ástæðu þess að rannsóknir hafa verið tvíbentar varðandi samband 

framkvæmdarstjórnunar og starfsþrots má ef til vill rekja til þess að þau mælitæki sem 

mest hafa verið notuð hafa gert lítið úr jákvæðum eiginleikum slíks stjórnunarstíls (de 
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Hoogh, 2004).  Fleiri hafa bent á galla mælitækja á stjórnunarstíl en samkvæmt Yukl 

(1999) vantar annars vegar mælingu á eflingu (empowerment) yfirmanna innan 

umbreytingarstjórnunar en hún felur í sér þá hegðun stjórnanda að deila mikilvægum 

verkefnum til undirmanna sinna og aðstoða þá við lausnir á þeim og hins vegar mælingu 

á yfirráðandi stjórnunarstíl. Slíkur stjórnunarstíll felur í sér að yfirmaður gefur skipanir 

og gerir starfsmönnum ljóst hver er ræður. Slíkur stjórnandi kemur oft vel fyrir en þegar 

hegðun þeirra er skoðuð nánar kemur í ljós að athafnir þeirra miða að því að auka eigin 

völd og orðstír (de Hoogh, 2004).   

 

Áhrif niðurskurðar fyrirtækja á starfsþrot  

Niðurskurður fyrirtækja (organizational downsizing) er oft nefndur í tengslum við streitu 

og starfsþrot. Algengt er að á efnahagslega erfiðum tímum þurfi fyrirtæki að beita 

niðurskurði til þess að halda velli (Greenglass og Burke, 2001). Niðurskurður getur falist 

í minnkun húsnæðis, niðurskurði í fjármagni, skipulagsbreytingum og fækkun starfsfólks 

þó rannsóknir beinist helst að því síðastnefnda (Sheaffer,Carmeli,Revio og Zionot, 

2009). Fyrri rannsóknir hafa gjarnan skoðað áhrif niðurskurðar á þá starfsmenn sem 

misstu vinnu sína á þessum erfiðu tímum innan fyrirtækja. Þessir einstaklingar eru oft 

kallaðir fórnarlömb niðurskurðarins og einblínt er á þær slæmu afleiðingar sem 

atvinnumissir hefur á vellíðan einstaklinga (Bennett, Martin, Bies og Brocner,1995; 

Latack, Kinicki og Prussia, 1995). Rannsakendur hafa þó í auknu mæli veitt því athygli 

að þeir starfsmenn sem eftir verða í fyrirtækjunum upplifa einnig neikvæð áhrif 

niðurskurðarins vegna breytinga á vinnuumhverfi þeirra, sérstaklega aukinna krafa, 

enduskipurlagningu verkefna og vinnuteyma (Dragano, Verde og Siegrist, 2005). Þeir 

upplifa óöryggi í starfi (job insecurity) (Sparks, Faragher og Cooper, 2001), sem síðan 

veldur streituviðbrögðum ( De Cuyper, De Witte, Elst, Handaja, 2010) og starfsþroti 
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(Burke, Ng og Wolpin, 2011; Greenglass og Burke, 2002). Auknar líkur eru á þunglyndi, 

kvíða og líkamlegum veikindum þegar einstaklingar upplifa streitu í starfi sínu ásamt 

starfsóöryggi í kjölfar niðurskurðar. Þetta er talið koma til af þeirri ástæðu að vegna 

starfsóöryggis eigi starfsmenn erfitt með að neita auknu álagi, lengri vinnutíma eða að 

semja um að hafa meira um starf sitt að segja. Óvissan gerir þeim erfitt að spá fyrir um 

hversu langvarandi þetta ástand mun verða sem dregur undan tilraunum þeirra til að 

takast á við vandamálin. Að lokum mun óöryggið virka eins og langvarandi yfirvofandi 

ógn sem um leið eykur streituviðbrögð og neikvæðar tilfinningar sem gerir 

starfsmanninn enn viðkvæmari fyrir áhrifum streitunnar (Strazdins, D´Souza, Lim, 

Broom og Rodgers, 2004) en slíkt leiðir á endanum til starfsþrots (Burke, Ng og Wolpin, 

2011; Greenglass og Burke, 2002). 

Rannsókn Sverke, Hellgren, Näswall, Göranson og Örhmin (2008) sýndi að ef 

starfsmenn tóku þátt í áformum varðandi niðurskurð hafði hann minni áhrif á störf þeirra 

og heilsu. Sverke og félagar (2008) báru saman niðurskurðaraðferðir tveggja sænskra 

sjúkrahúsa. Á öðrum staðnum voru starfsmenn hafðir með í ráðum í þeim ákvörðunum 

sem teknar voru og upplýstir um stöðu mála, en einnig fengu þeir að leggja fram 

hugmyndir varðandi niðurskurðarleiðir. Á hinum staðnum voru ákvarðanir teknar af 

heilbrigðisyfirvöldum og starfsmönnum haldið utan við ferlið. Samanburður á áhrifum 

niðurskurðarins sýndi að starfsmenn sem hafðir voru með í ákvörðunarferlinu upplifðu 

minna starfsóöryggi, lögðu meiri metnað í störf sín og minna var um átök við aðra 

starfsmenn. Þeim fannst einnig  ákvarðanir stofnunarinnar sanngjarnari en þeir 

starfsmenn sem lúta þurftu ákvörðunum heilbrigðisyfirvalda án þess að fá nokkuð fram 

að leggja. Þátttaka í breyttum aðstæðum var betri og hollusta við fyrirtækið var meiri. 

Þessi aðferð virtist auka skynjun starfsmanna á ferlinu og draga úr neikvæðum áhrifum 

niðurskurðarins. Það virðist því vera sem góð samskipti, heiðarlegar aðferðir og aukin 
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aðkoma starfsmanna að ákvörðunum geti haft jákvæð áhrif á líðan starfsmanna á tímum 

niðurskurðar. Gera má ráð fyrir að meiri líkur séu á slíkri hegðun hjá stjórnanda sem 

notast við umbreytingar/náðarstjórnunarstíl en hjá öðrum. Ástæðuna má rekja til þess að 

í kenningunni um umbreytingar/náðarstjórnunarstíl er þess getið að slíkir stjórnendur séu 

duglegir að útdeila verkefnum og leggja aukna ábyrgð á starfsmenn sína. Slíkt gera þeir 

til að sýna starfsmönnum sínum traust og viðurkenningu á framlagi þeirra fyrir 

fyrirtækið (Bass og Avolio, 1994). Einnig hefur verið sýnt fram á að samskiptamáti 

umbreytingar/náðarstjórnrnda er metinn jákvæður og árangursríkur (Berson og Avolio, 

2004). 

 

Tengsl stjórnunarstíls og velgengni fyrirtækja 

Í bók sinni sýna Bass og Avolio (1994) fram á að umbreytingarstjórnun hafi jákvæð 

áhrif á árangur starfsmanna og um leið velgengni fyrirtækja.  Aðrir hafa staðfest þessi 

áhrif en rannsókn Judge og Piccolo (2004) sýndi að náðarstjórnunarstíll og 

framkvæmdarstjórnun höfðu jákvæð áhrif á velgengni fyrirtækja en aðgerðarlaus 

stjórnun neikvæð. Rannsókn Koene, Vogelaar og Soeters (2002) sýndi að náðarstjórnun 

hafi jákvæð áhrif á frammistöðu og velgengni fyrirtækja en framkvæmdarstjórnun lítil 

sem engin áhrif.  Leiða má líkum að því að hægt sé að færa þessi áhrif yfir á niðurskurð 

fyrirtækja, og ættu fyrirtæki náðar- og framkæmdarstjórnenda síður eða í minna mæli að 

þurfa að skera niður þegar harðnar í ári.  

 

Efnahagsástand Íslands og áhrif þess á rekstur fyrirtækja 

Efnahagsástand Íslands hefur undanfarin misseri reynst fyrirtækjum erfitt. Landið var 

eitt það fyrsta til þess að verða fyrir áhrifum af óróa á alþjóðafjármálamörkuðum. Stærð 

íslensku bankanna í samanburði við smæð landsins er talin ein af aðal ástæðum fyrir 
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óróa á fjármálamörkuðum (Rannsóknarskýrsla Alþingis, 2010).  Í kjölfar bankahrunsins 

haustið 2008 hefur krónan fallið og verðbólgan aukist. Atvinnuleysi hefur einnig aukist 

og mikill samdráttur hefur verið hjá mörgum fyrirtækjum (Efnahagsskýrsla OECD, 

2009). Augljóst er að þetta ástand hefur haft mikinn áhrif á rekstur fyrirtækja og 

stofnana á Íslandi. Niðurskurður hefur verið mikill en eins og fjallað var um hér að 

framan getur hann haft neikvæð áhrif á líðan starfsmanna.  

 

Markmið og tilgátur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða áhrif stjórnunarstíls á starfsþrot starfsmanna á 

niðurskurðartímum. Engin rannsókn, svo vitað sé, hefur áður kannað þessi tengsl 

samtímis. Markmið rannsóknarinnar eru fjögur og er lýst á 1. mynd. Fyrsta markmiðið er 

að kanna áhrif stjórnunarstíls yfirmanns á starfsþrot starfsmanna. Því er spáð að 

umbreytingar/náðarstjórnunarstíll og framkvæmdar stjórnunarstíll dragi úr líkum á 

starfsþroti starfsmanna eins og fyrri rannsóknir (t.d. de Hoogh og Den Hartog, 2009; 

Densten, 2005; Hetland o.fl., 2007; Zopiatis og Constanti, 2009) hafa gefið til kynna 

(tilgáta 1). Þó er því spáð að umbreytingar/náðarstjórnandi dragi þó meira úr líkum á 

starfsþroti en framkvæmdarstjórnandi þar sem rannsókn Zopiatis og Constanti (2009) 

sýndi að þó framkvæmdarstjórnun dragi úr starfsþroti eru áhrifin veikari en hjá 

náðar/umbreytingarstjórnanda. Þá er spáð að aðgerðarlaus stjórnandi auki líkur á 

starfsþroti starfsmanna þar sem rannsóknir Hetland, o.fl. (2007) og Zopiatis og 

Constanti, (2009) hafa bent til slíks sambands. Annað markmiðið er að endurtaka 

niðurstöður rannsókna (t.d. Burke, Ng og Wolpin, 2011; Greenglass og Burke, 2002) 

sem sýna að niðurskurður innan fyrirtækja auki líkur á starfsþroti meðal starfsmanna 

(tilgáta 2). Í þriðja lagi er því spáð að stjórnunarstíll yfirmanna hafi áhrif á það hvort 

starfsmenn upplifi niðurskurð innan þess fyrirtækis sem þeir starfa hjá (tilgáta 3). Því er 
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spáð að umbreytingar/náðarstjórnun og framkvæmdarstjórnun dragi úr niðurskurði en 

aðgerðarlaus stjórnandi auki niðurskurð. Þessu er spáð af þeirri ástæðu að niðurstöður 

fyrri rannsókna hafa sýnt að fyrrnefnd tengsl eru milli stjórnunarstíls og velgengni 

fyrirtækja (Judge og Piccolo, 2004; Koene, Vogelaar og Soeters, 2002) og er ætlun 

þessarar rannsóknar að athuga hvort slíkt samband sé einnig til staðar milli 

stjórnunarstíls og niðurskurðar. Fjórða og síðasta markmiðið var að kanna hvort 

stjórnunarstíll yfirmanna hafi áhrif á það að hve miklu leyti niðurskurður spái fyrir um 

starfsþrot starfsmanna. Miðlunaráhrif sem þessi hafa ekki verið könnuð áður. Búist er 

við því að áhrif niðurskurðarins á starfsþrot séu mest hjá þeim sem hafa aðgerðarlausan 

yfirmann en minnst hjá þeim sem hafa yfirmann sem notast við 

umbreytingar/náðarstjórnunarstíl, einnig er búist við að framkvæmdarstjórnun dragi úr 

neikvæðum áhrifum niðurskurðar á starfsfólk (tilgáta 4).  

_________________________________ 

     1. mynd um það bil hér 

_________________________________ 

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru 348 starfsmenn nokkurra stórra fyrirtækja og stofnana. Þeir voru á 

aldrinum 20 til 76 ára (M = 46,40, sf = 10,79), 12% þátttakenda svöruðu ekki til um 

aldur sinn. Kynjahlutfall svarenda var nokkuð ójafnt en 57 karlar (16,4%) og 291 kona 

(83,6%) svöruðu listanum. Stærstur hluti svarenda hafði lokið grunnnámi í háskóla eða 

45,7%, 29,6% höfðu framhaldsmenntun á háskólastigi, 6% höfðu stúdentspróf, 9,2% 

iðnmenntun og 9,5% höfðu lokið grunnskólaprófi.  
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Mælitæki 

Fyrir þátttakendur voru lagðir spurningarlistar sem mældu stjórnunarstíl og starfsþrot 

auk spurninga um niðurskurð á vinnustaðnum. Þátttakendur voru einnig beðnir um að 

veita upplýsingar um kyn, aldur og menntun.  

Stjórnunarstíll var mældur með þrem undirþáttum úr Charismatic leadership in 

organizations (CLIO) en hann var saminn af de Hoogh (2004, ísl. þýð. Kristín Björg 

Jónsdóttir og Ragna Benedikta Garðarsdóttir) til að mæta þeim göllum er upp hafa 

komið á eldri mælitækjum. Listinn var þýddur af tveim þýðendum og orðalag svo borið 

saman. Að því loknu var hann forprófaður haustið 2011. Listinn er 29 atriði í 

upprunalegri útgáfu og mælir 5 þætti; náðarstjórnunarstíl (charismatic leadership style) 

eflingarstjórnunarstíl (empowerment leadership style), framkvæmdarstjórnunarstíl 

(transactional leadership style), yfirráðandi stjórnunarstíl (autocratic leadership style) 

og aðgerðarlausan stjórnunarstíl (passive leadership style). Þættirnir náðarstjórnun og 

eflingarstjórnun mynda þó í flestum tilvikum sameiginlegan þátt (de Hoogh, 2004) sem 

líkist að mestu leyti umbreytingarstjórnunarstíl eins og hann hefur verið mældur með 

eldri mælitækjum. Forprófun á íslenskum vinnuaðstæðum staðfestir sameiningu 

þáttanna. Vísað er til þessa sameinaða þáttar sem náðarstjórnunarstíls. Sameining þeirra 

bætir upp það sem rannsóknir hafa sýnt að fyrri mælingar á umbreytingarstíl skorti en 

það er mæling á eflingu yfirmanna (Yukl, 1999). Áreiðanleiki þáttanna í upprunalegri 

útgáfu hans er í flestum tilfellum góður (náða/eflingarstjórnun α = ,89, 

framkvæmdarstjórnun α = ,82, yfirráðandi stjórnun α = ,72, aðgerðarlaus stjórnun α = 

,47, de Hoogh, 2004), eins og sést er áreiðanleiki þáttarins aðgerðarlaus stjórnun ekki 

nægilega góður en eftir samningu listans var tveimur atriðum bætt við þáttinn sem ætlað 

er að bæta innri áreiðanleika hans. 



  

59 

Við forprófun listans kom í ljós að þátturinn yfirráðandi stjórnunarstíll virðist eiga illa 

við íslenskar vinnuaðstæður og því ákveðið að sleppa þeim þætti en atriði hans voru 

voru sex talsins. Einu atriði til viðbótar var sleppt vegna lélegarar þáttahleðslu á þáttin 

náðarstjórnunarstíll.  Til viðbótar við fyrrnefndar breytingar var ákveðið að skipta 

spurningunni „Metur mikils skýrt samkomulag og sanngjörn laun“ upp í tvær spurningar 

því ekki er mælt með notkun tvíþáttaspurninga (Fowler, 1995). Notast var því við 23 

atriði listans. Spurningunum var svarað á sjö punkta Likert kvarða ( 1 =Að öllu leyti 

ósammála og 7=Að öllu leyti sammála). Dæmi um spurningar á listanum er „Hvetur 

undirmenn sína til að hugsa sjálfstætt“ og „Gætir þess að aðstæður og úrræði séu sem 

hagkvæmust fyrir starfsfólkið“. 

Starfsþrot. Tveir undirþættir Copenhagen Burnout Inventory (CBI, Kristensen, 

o.fl., 2005) í íslenskri þýðingu Völu Jónsdóttur voru notaðir til að meta starfsþrot. CBI 

samanstendur af 19 atriðum sem tilheyra þremur þáttum; vinnutengt starfsþrot (work 

related burnout), persónutengt starfsþrot (person burnout) og starfsþrot tengt vinnu með 

skjólstæðingum (client related burnout). Innri áreiðanleiki þáttanna í erlendri útgáfu 

hans hefur reynst góður (vinnutengt starfsþrot α = ,87, persónutengt starfsþrot α = ,87 og 

starfsþrot tengt skjólstæðingum α = ,85, Kristensen, o.fl., 2005). Eingöngu var notast við 

þættina vinnu- og persónutengt starfsþrot, eitt atriði vinnutengds starfsþrots var fjarlægt 

vegna lélegrar hleðslu á þáttinn og voru atriðin því 12 talsins. Þættirnir tveir eru þó 

sameinaðir í þessarri rannsókn því staðfestandi þáttagreining sýnir að saman myndi 

atriðin einn þátt: RMSEA = ,045, CFI = ,98, NNFI = ,97. Spurningunum var svarað á 

fimm punkta Likert kvarða en notast var við tvenns konar svarmöguleika af þeirri 

ástæðu að ekki var hægt að svara öllum spurningunum á sama hátt. Svarmöguleikarnir 

voru annars vegar þar 1= Aldrei/næstum aldrei og 5= Alltaf/næstum alltaf, og hins vegar 

1=Að mjög litlu leyti og 5=Að mjög miklu leyti. Dæmi um spurningar er „Hversu oft 
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finnur þú fyrir þreytu?“ og „Finnst þér þú vera úrvinda í lok vinnudags?“. Miðað var við 

sömu viðmiðsskor starfsþrots og mælt er með frá erlendri útgáfu listans en það er að 

svarandi fái helming eða fleiri af mögulegum stigafjölda kvarðans  (Borritz og 

Kristensen, 2004).  

Niðurskurður. Fimm spurningar voru hannaðar sérstaklega fyrir þessa rannsókn 

til þess að mæla umfang niðurskurðar innan þess fyrirtækis sem svarendur störfuðu hjá 

og áhrif niðurskurðarins á störf þeirra og annara.  Ekki var til fyrirliggjandi mælitæki um 

umfang og upplifun á niðurskurði. Dæmi um spurningar sem notaðar voru er „Hversu 

mikill eða lítill hefur niðurskurður verið í fyrirtækinu/stofnuninni sem þú starfar hjá?“ 

og „Hversu mikil eða lítil hafa áhrif niðurskurðarins verið á störf þinnar deildar? “. 

Þrenns konar svarmöguleikar fylgdu spurningunum, í fyrsta lagi 1=Mjög lítill og 

5=Mjög mikill, í öðru lagi 1=Engar og 6=Mjög margar og í þriðja lagi 1=Mjög lítil og 

5=Mjög mikil.   

Framkvæmd  

Framkvæmd rannsóknarinnar var tilkynnt til Persónuverndar (tilkynning númer: 

S5493/2011). Spurningalistar voru sendir í formi netkönnunar með netkönnunarforritinu 

SurveyMonkey (sjá á http://www.Survey monkey.com/). Starfsmannastjórnendum 

nokkurra fyrirtækja,stofnana og sveitafélaga, sem vitað var að höfðu átt við 

fjárhagsvandamál að stríða síðustu misseri, var sendur tölvupóstur þar sem óskað var 

eftir þátttöku starfsmanna þeirra í rannsókninni. Þeir stjórnendur sem kusu að taka þátt 

var síðan sendur annar póstur sem þeir voru beðnir að senda út til starfsmanna sinna en 

sá póstur innihélt lýsingu á verkefninu fyrir starfsmennina ásamt vefslóðinni sem notuð 

var til að nálgast spurningalistana. Allir þátttakendur fengu samhljóða leiðbeiningar. 

Þeim gert ljóst að þeim væri frjálst að neita þátttöku eða að gefa svör við einstaka 

spurningum. Kysu þeir að taka þátt væri könnunin með öllu nafnlaus og ekki væri hægt 
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að rekja svör til einstakra þátttakenda eða stofnana. Gögnum var safnað yfir tveggja 

mánaða tímabil, frá desember 2011 til febrúar 2012. 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Formgerðargreining (Structural Eqation Modeling með LISREL útgáfu 8,8, Jöreskog og 

Sörbrom, 2006) var notuð við úrvinnslu gagna. Með henni er hægt að prófa samtímis öll 

tengsl milli breyta. Dreifing breyta var skekkt (marktækt Shapiro Wilkins próf) og til að 

leiðrétta fyrir skekkju þeirra var notast við maximum likelihood (ML) aðferð með 

aðfellusamdreifnifylki (asymptotic covariance matrix) en með því hefur verið mælt í 

Jöreskog (2004). Við mat á mátgæðum líkansins var notast við Satorra-Bentler kí-

kvaðrat (SB-X
2
) mátstuðulinn en hann er mæling á heildar mátgæðum líkanins 

(Jöreskog,1993). Mælt er með samhliða notkun annara mátstuðla vegna vandamála sem 

upp hafa komið á mati á kí-kvaðrat gildum við greiningu á litlum úrtökum (Hu og 

Bentler, 1995). Til viðbótar voru því metnir RMSEA (the root square mean error of 

approximation), CFI (the comparative fit index) og NNFI (the non-normed fit index). 

Viðmiðunargildi CFI og NNFI var ,95 en almennt er talið að gildi jöfn eða hærri en ,95 

gefi til kynna góð mátgæði líkansins (Hu og Bentler, 1999). Miðað er við að RMSEA sé 

lægra en ,05 en það gefur til kynna góð mátgæði, þó má túlka sem svo að mátgæði 

líkansins séu ásættanleg sé stuðullinn á milli ,05 og ,08 (Browne og Cudeck, 1993).  

Vegna mikils kynjamunar í þátttöku var kannaður munur á meðaltölum og 

staðalfrávikum karla og kvenna á helstu breytum rannsóknarinnar. Enginn munur fannst 

á svörum karl- og kvenkynsþátttakenda á starfsþroti t(346) = -1,67; p = ,10, upplifun á 

niðurskurði t (346) = 1,60; p = ,11, náðarstjórnun t(74,10) = -1,77; p = ,08, 

framkvæmdarstjórnun t(70,41) = -,891 ; p = ,37 og aðgerðarlausri stjórnun t(72,98) = 

1,22; p =,23. Þótti því ekki nauðsynlegt að leiðrétta fyrir kyni svarenda. 
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Fyllt var inn í brottfallsgildi með línulegri brúun (linear interpolation) samkvæmt 

ráðleggingum Norazian, Shukri, Azam og Bakri (2008). 

 

Niðurstöður 

_______________________________ 

   1. tafla um það bil hér 

 _______________________________ 

 

Í 1.töflu má sjá fylgni milli allra breyta í rannsókninni, ásamt meðaltölum, 

staðalfrávikum og innri áreiðanleika kvarðanna. Fylgnistuðlar milli allra breyta voru 

marktækir og sjá má að náðar- og framkvæmdarstjórnun hafa neikvæða fylgni við 

niðurskurð og starfsþrot en fylgni aðgerðarlausrar stjórnunar er jákvæð við þær breytur. 

Fylgni niðurskurðar og starfsþrots er einnig jákvæð. Innri áreiðanleiki allra kvarða var 

góður.  

Niðurstöður sýndu að rúmlega 74% starfsmanna segja niðurskurð hafa verið 

mikinn innan fyrirtækisins eða stofnunarinnar, 13% starfsmanna segja uppsagnir hafa 

verið margar og 58% segja niðurskurðinn hafa haft mikil áhrif á störf innan 

fyrirtækisins. Má því segja að því markmiði að ná til starfsmanna fyrirtækja sem voru að 

ganga í gegnum niðurskurð hafi verið náð. Í ljós kom að einn fjórði svarenda upplifa 

starfsþrot.   

Gerðar voru þrjár formgerðargreiningar til að kanna tilgátur rannsóknarinnar og 

bein og óbein áhrif þátta könnuð. Þáttahleðslur mælibreytanna voru háar, 87,5 % ≤ ,60, 

og hlóðu þær allar marktækt, p < ,05 á viðeigandi þætti mælilíkansins. Bein áhrif 

niðurskurðar á starfsþrot voru talsverð, β = ,36, p < ,05, þegar ekki hafði verið tekið tillit 

til stjórnunarstíls yfirmanns. Myndir 2 til 4 sýna niðurstöður greininganna. Á 2.mynd má 
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sjá áhrif náðar/eflingarstjórnunarstíls yfirmanns og niðurskurðar á starfsþrot 

starfsmanna. Mátgæði líkansins gefa til kynna að það falli afar vel að gögnunum, SB-X
2 

(773) = 798,67, p = ,05; RMSEA = ,016; CFI = 1,0; NNFI = 1,0. Sterk neikvæð tengsl 

voru á milli náðar/eflingarstíls og niðurskurðar eins og spáð var. Bein tengsl 

náðar/eflingar stjórnunarstíls á starfsþrot voru einnig neikvæð eins og spáð hafði verið. 

Óbein áhrif náðar/eflingar stjórnunarstíls á starfsþrot í gegnum niðurskurð voru β = -,07, 

p < ,05 og heildaráhrifin þó nokkur, β = -,20, p < ,05.  

_______________________________ 

       2. mynd um það bil hér 

_______________________________ 

Á 3.mynd  má sjá áhrif framkvæmdarstjórnunarstíls yfirmanns og niðurskurðar á 

starfsþrot starfsmanna. Mátgæði líkansins voru fullnægjandi, SB-X
2 

(734) = 797,99, p = 

,05; RMSEA = ,016; CFI = 1,0; NNFI = 1,0 Í ljós komu neikvæð tengsl milli 

framkvæmdarstjórnunarstíls og niðurskurðar. Bein áhrif framkvæmdarstjórnunarstíls á 

starfsþrot voru einnig neikvæð, sem spáð hafði verið. Óbein áhrif í gegnum niðurskurð 

voru β = -,07, p < ,05 og heildaráhrif framkvæmdarstjórnunar á starfsþrot því β = -,22, p 

< ,05. 

_______________________________ 

   3. mynd um það bil hér 

_______________________________ 

Á 4.mynd má sjá áhrif aðgerðarlauss stjórnunarstíls yfirmanns og niðurskurðar á 

starfsþrot starfsmanna. Mátgæði líkansins sýndu líkt og áður að líkanið félli afar vel að 

gögnunum, SB-X
2 

(734) = 790,32,  p < ,05; RMSEA = ,015; CFI = 1,0; NNFI = 1,0. Í 

ljós komu sterk jákvæð tengsl milli aðgerðarlauss stjórnunarstíls og niðurskurðar. Bein 
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áhrif aðgerðarlauss yfirmanns á starfsþrot voru einnig jákvæð eins og spáð var fyrir um. 

Óbein áhrif í gegnum niðurskurð voru β = ,09, p < ,05 og heildaráhrifin því β = ,27, p < 

,05. 

_______________________________ 

     4. mynd um það bil hér 

_______________________________ 

 

Umræða 

Öll tengsl sem spáð var fyrir um stóðust. Allsterk jákvæð tengsl eru milli niðurskurðar 

innan fyrirtækja og starfsþrots starfsmanna eins og spáð var fyrir um. Þetta er í samræmi 

við niðurstöður erlendra rannsókna (Burke, Ng og Wolpin, 2011; Greenglass og Burke, 

2002). Stjórnunarstíll spáir fyrir um starfsþrot, aðgerðarlaus yfirmaður eykur líkur á 

starfsþroti meðal starfsmanna en yfirmaður sem notast við náðarstjórnunarstíl dregur úr 

líkum á starfsþroti. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir á stjórnunarstíl og starfsþroti 

(Densten, 2005; Hetland, Sandal og Johnsen, 2007) og er skiljanlegt sökum þess 

hverslags aðferðum þeir beita í starfi sínu, yfirmaður sem hvetur starfsmenn sína og 

veitir þeim athygli hlýtur að stuðla að betri líðan en yfirmaður sem forðast að bera 

nokkra ábyrgð og varpar henni því jafnvel yfir á undirmenn sína. Niðurstöðurnar sýndu 

hins vegar að framkvæmdarstjórnandi dregur einnig úr líkum á starfsþroti og í meira 

mæli en náðarstjórnandi en fyrri rannsóknir hafa ýmist sýnt að slíkur stjórnandi hafi 

engin áhrif á starfsþrot starfsmanna (Hetland, Sandal og Johnsen, 2007) eða að hann 

dragi lítillega úr því (Zopiatis og Constanti, 2009). 

Stjórnunarstíll spáir einnig fyrir um niðurskurð. Niðurstöður sýna að starfsmenn 

yfirmanna sem notast við náðar- og framkvæmdarstjórnunarstíl skynja minni niðurskurð 
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en starfsmenn aðgerðarlauss yfirmanns. Þetta er samkvæmt bestu vitund höfundar fyrsta 

rannsóknin sem skoðar tengsl stjórnunarstíls og niðurskurðar. Fyrri rannsóknir hafa sýnt 

fram á tengsl á milli stjórnunarstíls og velgengni fyrirtækja á þá leið að náðarstjórnun og 

framkvæmdarstjórnun hafi jákvæð áhrif á velgengni fyrirtækja en aðgerðarlaus stjórnun 

neikvæð áhrif (Judge og Piccolo, 2004).  Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna 

að hægt sé að yfirfæra þessi áhrif yfir á niðurskurð fyrirtækja en niðurstöður sýndu að 

starfsmenn náðar-og framkvæmdarstjórnenda upplifi minni niðurskurð en starfsmenn 

aðgerðarlausra yfirmanna. Sökum þess hvernig mælingum á niðurskurði var háttað er 

ekki hægt að fullyrða að niðurskurður fyrirtækja náðar- og framkvæmdarstjórnenda hafi 

verið minni en hinna. Starfsmenn gætu hafa upplifað lítinn niðurskurð sökum góðrar 

stjórnunar yfirmanna. Það gæti því verið að náðar- og framkvæmdarstjórnendur dragi úr 

upplifun starfsmanna á niðurskurði með stjórnunarháttum sínum.  

Helsta markmið rannsóknarinnar var að skoða áhrif stjórnunarstíls á starfsþrot 

starfsmanna á niðurskurðartímum. Því var spáð að náðarstjórnun og að einhverju leyti 

framkvæmdarstjórnun myndi draga úr neikvæðum áhrifum niðurskurðar á starfsmenn á 

meðan slík áhrif væri ekki að finna hjá aðgerðarlausum yfirmönnum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að sú var raunin. Í ljós kom að tengslin voru ívið sterkari hjá 

framkvæmdarstjórnanda en hjá náðarstjórnanda en við því hafði ekki verið búist. Gera 

má ráð fyrir að náðarstjórnendur og framkvæmdarstjórnendur dragi úr líkum á starfsþroti 

meðal annars með því að draga úr skynjun starfsmanna á niðurskurði. Hollusta 

starfsmanna við fyrirtækið (organizational commitment) dvínar á niðurskurðartímum 

(Knudsen, Johnson, Martin og Roman, 2003) og velta má því fyrir sér hvort slíkt ástand 

leiði til þess að áhugi starfsmanna á að leggja meira á sig og gera betur fyrir fyrirtækið 

minnki sem er það sem náðarstjórnun felur í sér og þeir þiggji í raun frekar skýr skilaboð 
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um hvers er vænst af þeim og umbun fyrir vel unnin störf sem er það sem 

framkvæmdarstjórnun felur í sér.  

Niðurstöður rannsóknarinnar ítreka enn frekar mikilvægi þess að vel sé staðið að 

niðurskurði komi til slíkra aðgerða og mikilvægi góðrar stjórnunar á erfiðum tímum. 

Þetta er eftir því sem höfundur kemst næst fyrsta rannsóknin sem kannar áhrif 

stjórnunarstíls á líðan starfsmanna á tímum niðurskurðar. Niðurstöður sem þessar færa 

eigendum og rekstraraðilum fyrirtækja og stofnana mikilvægar upplýsingar varðandi 

mikilvægi stjórnunar þegar niðurskurði er beitt í rekstri fyrirtækja. Viðeigandi stjórnun 

virðist geta dregið úr neikvæðum áhrifum niðurskurðar á starfsfólk en slíkt hefur áhrif á 

frammistöðu starfsmanna og því velgengni fyrirtækja til lengri tíma litið. Það sem 

niðurstöður þessarar rannsóknar færa er einnig ný sýn á mikilvægi 

framkvæmdarstjórnunar til jafns við náðarstjórnun en fyrri rannsóknir hafa verið á 

báðum áttum varðandi áhrif framkvæmdarstjórnunar. Þessar niðurstöður eru í samræmi 

við hugmyndir Bass (1985b) en hann taldi eins og áður hefur verið nefnt að bestu 

stjórnendurnir væru þeir sem notuðust bæði við umbreytingar- og framkvæmdarstjórnun 

að einhverju leyti. Þessar niðurstöður geta einnig gefið vísbendingar um að 

framkvæmdarstjórnun hafi ekki verið rétt mæld með eldri mælitækjum en de Hoogh 

(2004) hefur bent á að mælitækin ásamt kenningunni um umbreytingarstíl hafi 

sniðgengið jákvæða þætti framkvæmdarstjórnunar og að í raun vanti mælingu á því 

jákvæða sambandi sem framkvæmdarstjórnandi getur átt við starfsmenn sína. Hér er því 

ennfremur ítrekað mikilvægi þess að tekin sé upp notkun nýrri og betri mælitækja eins 

og CLIO við mælingar á stjórnunarstíl.  
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Töflur 

1. tafla.  Pearson fylgni milli allra breyta ásamt meðaltali, staðafráviki og 

áreiðanleika. 

 1 2 3 4 5 

Náðar/eflingar stjórnun - ,85


 -,69


 -,25


 -,18


 

Framkvæmdar stjórnun - - -,66


 -,21


 -,22


 

Aðgerðarlaus stjórnun - - - ,27


 ,25


 

Niðurskurður - - - - ,27


 

Starfsþrot - - - - - 

M 47,03 32,71 20,03 17,59 30,12 

Sf ,57 ,39 ,31 ,23 ,52 

α ,93 ,87 ,78 ,77 ,94 

*p < ,05; **p < ,01 
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Myndir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

T = tilgáta 

1.mynd  

Formgerðarlíkan sem spáir fyrir um starfsþrot út frá stjórnunarstíl og niðurskurði        

 

 

 

 

 

 

Stjórnunarstíll 
yrmanns 

Niðurskurður 

Starfsþrot 

T3, T4 T2, T4 

T1 
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 p ˂ 0,05 

 2.mynd 

Niðurstöður formgerðargreiningar. Líkan sem spáir fyrir um starfsþrot út frá   

náðarstjórnunarstíl 

Stjórnunarstíll 
yrmanns 

Niðurskurður 

 Starfsþrot 

-.25 

 

.33 

 

-.13 
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 p ˂ 0,05 

3.mynd 

Niðurstöður formgerðargreiningar. Líkan sem spáir fyrir um starfsþrot út frá 

framkvæmdarstjórnunarstíl og niðurskurði. 

 

Stjórnunarstíll 
yrmanns 

Niðurskurður 

Starfsþrot 

-.22 

 

.33 

 

-.15 
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 p ˂ 0,05 

4.mynd 

Niðurstöður formgerðargreiningar. Líkan sem spáir fyrir um starfsþrot út frá 

aðgerðarlausum stjórnunarstíl og niðurskurði. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stjórnunarstíll 
yrmanns 

Niðurskurður 

Starfsþrot 

0,29 
.31 

 

0,18 
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Viðauki 1 - Bréf til starfsmannastjórnenda 

 

Sæl/Sæll 

 

Ég heiti Kristín Björg Jónsdóttir og er meistarasnemi í Félags- og vinnusálfræði við 

sálfræðideild Háskóla Íslands. Ég er að vinna að lokaverkefni mínu en til þess vantar 

mig aðstoð fólks á vinnumarkaði. Verkefni mitt snýr að því að kanna hvort stjórnendur 

geti dregið úr neikvæðum áhrifum niðurskurðar á starfsfólk.  Lagðir verða fyrir 

starfsmenn þrír spurningalistar með netkönnunarforriti. Í fyrsta lagi listi sem snýr að 

stjórnunarstíl yfirmanna, í öðru lagi listi er ætlað er að mæla starfsþrot (burnout) 

einstaklinga í starfi, og í þriðja lagi listi sem ætlað er að mæla skynjun starfsmanna á því 

hvort niðurskurði hafi verið beitt innan fyrirtækisins. Spurningarnar eru 44 talsins og 

ekki ætti að taka nema örfáar mínútur að svara þeim. Þátttaka í rannsókninni verður með 

öllu nafnlaus og því verður ekki hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda eða 

fyrirtækja. 

 

Ég óska eftir aðstoð þinni við að dreifa spurningarlistunum til starfsmanna en þeim 

verður hægt að svara í gegnum netkönnunnarforrit sem ég myndi senda þér slóðina af 

ásamt smá upplýsingum til starfsmanna. Ef þú ert til í að aðstoða mig myndir þú senda 

þann póst áfram til starfsmanna þinna eða þeirra yfirmanna sem síðan myndu senda 

póstinn áfram til starfsmanna. 

 

Þátttaka þín værir mér mikils virði því án þátttakenda fást að sjálfsögðu engar 

niðurstöður. 

 

Með fyrirfram þökkum 

Kristín Björg Jónsdóttir 
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Viðauki 2 - Bréf til þátttakenda 

 

Kæri þátttakandi 

 

Ég heiti Kristín Björg Jónsdóttir og er meistaranemi í Félags- og vinnusálfræði við 

Háskóla Íslands. Ég óska eftir þátttöku þinni í rannsókn sem ég vinn að um þessar 

mundir. Ég er að vinna að meistaraverkefni mínu sem snýr að áhrifum stjórnenda á líðan 

starfsmanna á niðurskurðartímum sem þessum.  

Þátttaka í rannsókninni er að öllu leyti nafnlaus og ekki verður hægt að rekja einstök 

svör til þátttakenda eða fyrirtækja/stofnana.  

Spurningarnar eru 44 talsins en ekki ætti að taka nema örfáar mínútur að svara þeim. 

Þátttaka þín er mér mjög mikilvæg! 

 

Óskir þú eftir frekari upplýsingum getur þú haft samband við mig í gegnum póstfangið 

kbj2@hi.is 

 

Með fyrirfram þökkum 

Kristín Björg Jónsdóttir 
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Viðauki 3 - Mæling á stjórnunarstíl yfirmanna 

Charismatic Leadership in Organizations 

de Hoogh, 2004 

Þýddur af Kristínu Björg Jónsdóttur og Rögnu B. Garðarsdóttur, 2011. 

 

Svarkvarði: 

Að öllu leyti ósammála 

Mjög ósammála 

Frekar ósammála 

Hvorki sammála né ósammála 

Frekar sammála 

Mjög sammála 

Að öllu leyti sammála 

 

Yfirmaður minn ........... 

 

1. Hvetur undirmenn sína til að hugsa sjálfstætt. 

2. Leyfir undirmönnum að taka þátt í ákvörðunum sem snerta störf þeirra. 

3. Hvetur undirmenn til að þróa eigin hæfileika 

4. Smitar aðra af áhuga á þeim hugmyndum sem hann/hún fær. 

5. Ræðir við undirmenn um lífsviðhorf þeirra, gildi og skoðanir 

6. Hefur framtíðarsýn og hugmyndarflug. 

7. Skorar á undirmenn sína að nálgast viðfangsefni frá nýju sjónarhorni. 

8. Felur undirmönnum sínum krefjandi verkefni. 

9. Leitar stöðugt að nýjum tækifærum fyrir fyrirtækið 

10. Skapar samhug starfsfólks um mikilvæg markmið. 

11. Sinnir skyldum sínum. 

12. Stendur við orð sín. 

13. Gætir þess að staðið sé við samninga/samkomulag 

14. Leggur mikið upp úr skýru samkomulagi 

15. Leggur mikið upp úr sanngjörnum launum. 

16. Gætir þess að aðstæður og úrræði séu sem hagkvæmust fyrir starfsfólkið. 
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17. Gagnýnir aðeins undirmenn af góðri ástæðu. 

18. Telur óþarft að breyta nokkru ef hlutirnir virka á gamla mátann. 

19. Tekur ekki á vandamálum fyrr en þau eru orðin langvarandi.  

20. Stuðlar ekki að betrumbótum ef starfsemin mætir lágmarkskröfum. 

21. Forðast að blanda sér í málin þegar tímafrek viðfangsefni skjóta upp 

kollinum.  

22. Bregst ekki við fyrr en mistök  hafa átt sér stað. 

23. Forðast að taka ákvarðanir. 
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Viðauki 4 - Mæling á starfsþroti starfsmanna 

Copenhagen burnout inventory 

Kristensen, Borritz, Villadsen og Christensen, 2005. 

Þýddur af Völu Jónsdóttur 

 

Svarkvarði: 

Alltaf / Næstum alltaf 

Oft  

Stundum  

Sjaldan  

Aldrei / Næstum aldrei 

 

1. Hversu oft finnur þú fyrir þreytu? 

2. Hversu oft ert þú líkamlega örmagna? 

3. Hversu oft ert þú tilfinningalega örmagna? 

4. Hversu oft hugsar þú: „Ég get þetta ekki lengur”? 

5. Hversu oft ert þú að niðurlotum komin(n)? 

6. Hversu oft finnst þér þú vera slöpp/slappur og veikist auðveldlega? 

7. Finnst þér þú vera úrvinda í lok vinnudags? 

8. Ert þú þreytt(ur) að morgni dags við tilhugsunina um enn einn vinnudag? 

9. Ert þú þreytt(ur) allan liðlangan vinnudaginn?  

10. Hefur þú næga orku fyrir fjölskyldu og vini í frítíma þínum?  

 

Svarkvarði 2: 

Að mjög miklu leyti   

Að miklu leyti    

Að einhverju leyti    

Að litlu leyti    

Að mjög litlu leyti 

 

11. Er starf þitt tilfinningalega þreytandi? 

12. Finnst þér þú vera útbrunnin(n) vegna starfs þíns? 

13. Gerir starf þitt þig ergilega(n)? 
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Viðauki 5: Mæling á niðurskurði fyrirtækja 

 

Svarkvarðar: 

Mjög lítill / Mjög fáar / Mjög lítil    

Frekar lítill / Frekar fáar / Frekar lítil       

Hvorki lítill né mikill / Hvorki né / Hvorki lítil né mikil       

Frekar mikill / Frekar margar / Frekar mikil 

Mjög mikill / Mjög margar / Mjög mikil 

 

1. Hversu mikill eða lítill hefur niðurskurður verið í fyrirtækinu/stofnuninni sem þú 

starfar hjá? 

2. Hversu mikill eða lítill hefur niðurskurður verið innan þinnar deildar? 

3. Innan fyrirtækisins hafa uppsagnir verið... 

4. Hversu mikil eða lítil hafa áhrif niðurskurðarins verið á störf þinnar deildar? 

5. Hversu mikil eða lítil hafa áhrif niðurskurðarins verið á þín störf? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


