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Yfirlýsingar 

 

Ég lýsi því yfir að ég einn er höfundur þessa verkefnis og að það er afrakstur eigin 

rannsókna.  

 

Kristján Gestsson. 

 

 

Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til 

námsmats í námskeiðinu LOK2106. 

 

Jónína Guðmundsdóttir. 
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Abstract 

The task of this assignment is to examine whether employees use Facebook 

during working hours, and if so, how much and whether that use is affecting their 

productivity and job satisfaction. Also is reviewed employees view on using 

Facebook in general. Studies conducted 2010 in the UK and Denmark show that 

the employees use of Facebook during working hours is substantial. The 

researchers estimated, by the findings of their investigations, that loss of working 

hours, due to employee’s use of Facebook during working hours, costs companies 

billions.  

To explore the use of Facebook by employees in Iceland, there was conducted a 

survey in an anonymous government institution. The staff was given a 

questionnaire with 23 questions. In preparing the questionnaire, effort was made 

to make it equivalent to the questionnaires used in the studies conducted in 

Denmark and the United Kingdom 2010 by using same and similar questions. 

This was done in order to be able to receive the best comparison between those 

studies and the study conducted in Iceland. 

The questionnaire was administered to a sample of around 150 people. The largest 

portion of the sample was women which explain why the vast majority of people 

responding to the survey were women.  The response rate was 69%. 

The results of the study indicate that nearly half of the employees use Facebook 

during working hours and about 80% of them are on the site for up to 30 minutes 

a day.  Vast majority of the employees believe that the use of Facebook during 

working hours does not affect their productivity. Close to ninety percent of the 

employees believe that Facebook use has little or no effect on their job 

satisfaction. Comparison to previous studies shows that the percentage of those 

who use Facebook during working hours is higher in Britain but lower in 

Denmark. Like in Iceland, people in Denmark and the UK are on Facebook for up 

to 30 minutes a day. 

AT the end of the essay are discussions on weather and how responses should be 

made to employee’s use of Facebook during working hours.  

 

Keywords: Facebook, Social Media, Productivity, Job satisfaction. 
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Útdráttur  

Viðfangsefni þessa verkefnis er að kanna hvort starfsmenn noti Facebook á 

vinnutíma og ef svo er, þá hversu mikið og hvort sú notkun hafi áhrif á framleiðni 

og starfsánægju þeirra. Einnig er kannað viðhorf starfsmanna til Facebook 

notkunar almennt. Rannsóknir sem gerðar voru árið 2010 í Bretlandi og 

Danmörku sýna að notkun starfmanna á Facebook á vinnutíma er töluverð. Út frá 

niðurstöðum þeirra rannsókna áætluðu rannsakendur að tapaðar vinnustundir 

vegna Facebook notkunar starfsmanna á vinnutíma kosti fyrirtæki milljarða.  

Til að kanna Facebook notkun starfsmanna á Íslandi var framkvæmd rannsókn hjá 

ónefndri ríkisstofnun. Fyrir starfsmennina var lagður spurningalisti sem innihélt 

23 spurningar. Við gerð spurningalistans var leitast við að leggja fyrir 

sambærilegar spurningar og notaðar voru í rannsóknum sem gerðar voru árið 2010 

í Danmörku og Bretlandi. Þetta var gert til að hægt væri að fá sem bestan 

samanburð á þeim rannsóknum og þeirri rannsókn sem skýrsluhöfundur 

framkvæmdi.  

Spurningalistinn var lagður fyrir um það bil 150 manna úrtak. Stærstur hluti þess 

úrtaks voru konur og þar af leiðandi voru mun fleiri konur en karlmenn sem 

svöruðu könnuninni. Svarhlutfall var 69%. 

Niðurstöður rannsóknar benda til þess að næstum helmingur starfsmanna noti 

Facebook á vinnutíma og um 80% þeirra eru inn á síðunni í allt að 30 mínútur á 

dag. Lang stærstur hluti starfsmanna telur að notkun Facebook á vinnutíma hafi 

ekki áhrif á framleiðni þeirra. Nálægt níutíu prósent starfsmanna telja að 

Facebook notkun hafi lítil sem engin áhrif á starfsánægju þeirra. Samanburðurinn 

við fyrri rannsóknir sýnir að hlutfall þeirra sem nota Facebook á vinnutíma er 

hærra í Bretlandi og lægri í Danmörku. Líkt og á Íslandi eru flestir í Danmörku og 

Bretlandi inn á Facebook í allt að 30 mínútur á dag . 

Í lok ritgerðar er umræða og þar eru lagðar fram tillögur um hvort eða hvernig 

bregðast skuli við Facebook notkun starfsmanna á vinnutíma. 

 

Lykilorð: Facebook, Samfélagsmiðlar, Framleiðni, Starfsánægja. 
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1 Inngangur 

Samfélagsmiðlar hafa síðustu ár verið að ryðja sér rúms í mjög auknu mæli. 

Þeir samfélagsmiðlar sem fólk notar helst eru Facebook, Twitter, Youtube, 

MySpace, Flickr og Wikipedia (Alexa.com, 2011). Af þessum 

samfélagsmiðlum er Facebook stærstur með yfir 500 milljón virka notendur 

(Facebook.com, e.d.). Niðurstöður nýlegra rannsókna í Danmörku og Bretlandi 

gefa til kynna að starfsfólk fyrirtækja eyði töluverðum tíma á Facebook og að 

afleiðingar þess geti verið töluvert mikið tap fyrir fyrirtækin. 

Áætlað var út frá niðurstöðum bresku rannsóknarinnar að samskiptasíður eins 

og Facebook og Twitter kosti breskt efnahagslíf um 14 milljarða punda eða um 

1582 milljarða króna í töpuðum vinnustundum á ári (mbl.is, e.d.). Í Danmörku 

var notkun á Facebook talin kosta danska atvinnulífið um 11 milljarða danskra 

króna á ári eða um 242 milljarða íslenskra króna í töpuðum vinnustundum 

(visir.is, e.d.). Þessar rannsóknarniðurstöður vöktu forvitni skýrsluhöfundar og 

leiddu til umræðu um það hvort Facebook notkun á vinnutíma kæmi niður á 

framleiðni og gæti því dregið úr samkeppnishæfni fyrirtækja. Skýrsluhöfundur 

veit ekki til þess að álíka rannsókn um Facebook notkun á vinnutíma hafi verið 

gerð hér á landi og til að bæta úr því verður rannsóknarspurning þessa 

verkefnis eftirfarandi: 

- Hver er Facebook notkun starfsmanna á vinnutíma? 

Markmiðið með þessari rannsókn er að kanna Facebook notkun á vinnutíma 

meðal íslenskra starfsmanna og bera niðurstöður þeirrar rannsóknar við 

fyrnefndar rannsóknir í Danmörku og Bretlandi. Einnig að kanna hvort þessi 

notkun komi niður á framleiðni og starfsánægju starfsmanna.  

Til þess að fá svör við þessum vangaveltum var gerð spurningakönnun meðal 

um það bil 150 starfsmanna ónefndrar ríkisstofnunar. Við úrvinnslu könnunar 

var notast við forritið Surveymonkey. 

Í fyrri hluta verkefnisins er fræðileg umfjöllun um mannauðsstjórnun, 

framleiðni og starfsánægju og þessi hugtök skilgreind út frá fræðunum til að 

auka skilning lesandans á þeim. Að auki er fræðileg umfjöllun um internetið, 

samfélagsmiðla og Facebook.  

Síðan er fjallað um niðurstöður rannsóknanna frá Bretlandi og Danmörku og að 

lokum er rannsókn höfundar á notkun Facebook á vinnutíma lýst og 
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niðurstöður hennar kynntar. Niðurstöður eru síðan bornar saman við fyrri 

rannsóknir og settar fram tillögur til úrbóta og að lokum er umræðu- og 

niðurstöðukafli. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Stjórnun mannauðs 

Mannauður er mikilvægasta auðlind fyrirtækis og eitt helsta samkeppnisvopn 

þess í hinu síbreytilega umhverfi sem við búum í. Lykillinn að velgengni 

fyrirtækis eru starfsmennirnir (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín 

Gustavsdottir, 1999, bls 11).  

Miklar breytingar hafa orðið síðustu ár í rekstrarumhverfi fyrirtækja í hinum 

opinbera geira sem og á samkeppnismarkaði. Þessar breytingar hafa breytt 

viðhorfi flestra til þeirrar auðlindar sem mannauðurinn er. Það er því öllum 

fyrirtækjum mikilvægt að hlúa vel að mannauðnum og stuðla að starfsánægju 

starfsmanna. Mannauður samanstendur af þeirri dómgreind, reynslu, kunnáttu 

og verklagi starfsmanna sem er forsenda þess að hægt sé að afla lausna fyrir 

viðskiptavini. Fyrirtæki næðu ekki markmiðum sínum eða þrifust án mannauðs 

af einhverju tagi (DeCenzo og Robbins, 1994, bls 5). Vert er að hafa í huga að 

mannauður er líka sú fjárfesting sem fyrirtæki leggja til í formi menntunar, 

þjálfunar og þekkingar síns starfsfólks (Beardwell og Holden, 2001, bls 81). 

Í nútíma stjórnunarfræði er önnur hugsun notuð til að lýsa hlutverki 

starfsmanna en notuð var hér áður fyrr, þá var talað um óbreytta starfsmenn eða 

verkamenn, í dag er talað um mannauð. Mannauðurinn er lagður að jöfnu við 

annan auð fyrirtækisins. Í sínum víðasta skilningi er mannauðsstjórnun notuð 

yfir allar ákvarðanir innan fyrirtækis sem snúa að starfsfólkinu (Reference for 

Business e.d.).  

Upphaf mannauðsstjórnunar má rekja aftur til ársins 1979, en frá þeim tíma 

hefur skilgreiningunni á henni verið lítillega breytt. Mannauðsstjórnun felur í 

sér hvernig stjórna eigi þeim mannauð sem til er innan fyrirtækisins þannig að 

hann þjóni fyrirtækinu sem best, þar er átt við að fá starfsfólkið til að vinna 

verkin með árangursríkum hætti svo að fyrirtækinu vegni vel og starfsfólkið 

sjálft blómstri í starfi. Munurinn á mannauðsstjórnun og hinni hefðbundnu 

starfsmannastjórnun er að mannauðsstjórnun tekur mið af þörf fyrirtækisins 

fyrir mannauði en ekki þörfum starfsmannanna. Því má segja að hún byggi 

meira á eftirspurn eftir mannauði innan fyrirtækisins heldur en framboði á 

honum (Torrington, Hall og Taylor, 2008, bls 25-26).  
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Skilgreina má mannauðsstjórnun sem einn hluta almennrar stjórnunar sem ekki 

er hægt að aðskilja og setja í hendur á sérfræðingum. Með mannauðsstjórnun er 

litið svo á að það sé sjálfsagður hlutur að starfsfólk eigi rétt á að aðstæðum 

hvers og eins sé sýndur skilningur. Einnig er litið svo á að virkni starfsfólksins 

aukist ef gagnkvæm virðing ríki í samskiptum og að öflugir stjórnendur komi 

til móts við persónulegar þarfir og markmið starfsfólksins. Mannauðsstjórnun 

tekur einkum á þremur þáttum varðandi starfsfólk, fyrst er að mennta það, 

síðan að þróa það í starfi og að lokum meta það. Þannig stuðlar hún að því að 

sem mest náist út úr þeim mannauði sem til er í fyrirtækinu á hverjum tíma. 

Þess vegna er litið svo á að mannauðsstjórnunin sé í raun hluti af heildar 

stefnumótun fyrirtækisins og því beri að taka tillit til hennar við alla 

stefnumótunarvinnu innan þess. Líta má á mannauðsstjórnun sem grunndvöll 

allra þátta stjórnunar, þó ber að varast að líta á hana sem grunn allra þátta í 

rekstri fyrirtækja. Mikilvægasta markmið mannauðsstjórnunar innan fyrirtækja 

er að ná árangri í gegnum starfsfólkið og gera því kleift að öðlast hæfileikann 

til að þróa með sér nýja þekkingu (Torrington, Hall og Taylor, 2008, bls 4). 

2.2 Starfsánægja 

Starfsánægja er flókið fyrirbæri sem ómögulegt er að skýra með einni kenningu 

eða á einfaldan og algildan hátt. Starfsánægja er persónulegt viðhorf fólks sem 

endurspeglar upplifun þess af starfinu og starfsumhverfi. Þess vegna er það 

mismunandi hvaða þættir leiða til starfsánægju hjá hverjum og einum (Arnold, 

2005, bls 258).  

Starfsánægja er mjög mikilvæg og getur haft mikil áhrif á frammistöðu 

starfsmanna. Að sjálfsögðu er mikilvægt að starfsmenn hafi ánægjulegt og 

tilfinningalega jákvætt viðhorf til starfsins sem þeir gegna. Það dregur ekki 

einungis úr líkum þess að starfsmenn hætti í viðkomandi starfi heldur gerir það 

starfið einnig mun skemmtilegra (Greenberg og Baron, 2003, bls 159). 

Til eru margar skilgreiningar á starfsánægju, Ásta Bjarnadóttir skilgreinir 

starfsánægju sem tilfinningaleg viðbrögð gagnvart því starfi sem 

einstaklingurinn gegnir, þau viðbrögð ráðast af samanburði sem fer fram í huga 

hans, þar sem hann ber saman allt það sem hann fær út úr starfinu annars vegar 

og allt það sem hann ætlar að fá út úr starfinu hinsvegar t.d. það sem hann telur 

sig eiga skilið (Ásta Bjarnadóttir, 2000, bls 63). 
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2.2.1 Þættir sem hafa áhrif á starfsánægju 

Samkvæmt Mullins þá felur starfsánægja í sér samansafn tengdra viðhorfa til 

starfsins sem hægt er að skipta niður í ýmsa þætti sem viðkoma starfinu og 

mynda samhengi þess (Mullins, 2005, bls 701). Þeir þættir eru: 

• Einstaklingsþættir, eins og persónuleiki, menntun, gáfur, hæfni, aldur, 

hjúskaparstaða og afstaða til vinnunnar. 

• Félagslegir þættir, sem dæmi samband við starfsmenn, hópvinna og 

tækifæri til skoðanaskipta 

• Menningarlegir þættir sem felast í undirliggjandi viðhorfum, gildum og trú. 

• Fyrirtækjaþættir sem felast í stærð og tegund fyrirtækis, formlegu 

skipulagi, starfsmannastefnu, tengslum starfsmanna, tegund starfa, tækni 

og vinnuskipulagi, yfirstjórn, stjórnunarstefnu og vinnuaðstæðum. 

• Umhverfisþættir sem felast í efnahags-, félags- og tæknilegu ástandi og 

ríkisafskiptum. 

Einnig má skipta þeim þáttum sem hafa áhrif á starfsánægju niður í hlutlæga og 

huglæga þætti. Þegar talað er um hlutlæga þætti er átt við aldur, kyn, menntun, 

stéttastöðu, hjúskaparstöðu og börn sem dæmi. Þó ber að athuga að þessar 

breytur geta aðeins haft óbein áhrif á starfsánægju, þá er sem dæmi átt við áhrif 

í gegnum starfstengdar breytur eins og samskipti á vinnustað, starfsumhverfi 

eða vinnuaðstöðu. Það sem snýr að huglæga þættinum er vinnuaðstaðan, 

samstarfsmennirnir, starfsviðhorfið, fyrirtækjatryggðin, frammistaðan, 

afköstin, mikilvægi starfsins, lífsánægjan og réttlát umbun (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gustavsdottir, 1999, bls 25).  

Ef skoðaður er aðeins betur hlutlægi þátturinn sem snýr að starfsánægju þá eru 

vissir póstar sem stjórna starfsánægju starfsmanns. Ingunn og Jóhanna nefna til 

dæmis eftirfarandi þætti í bók sinni (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna 

Kristín Gustavsdottir, 1999, bls 25-28): 

Aldur : Með hækkandi aldri starfsmanna vex starfsánægja þeirra. Ein af 

ástæðum þess að þetta gerist er sú að tengsl starfsmanna við stjórnendur á 

vinnustað breytist með hækkandi aldri. Önnur ástæða er talin vera sú að eldra 

fólk sé nægjusamara og almennt ánægðara með alla hluti en þeir sem yngri eru, 

þar á meðal starfið sjálft. Almennt er talið að minni líkur séu á því að starfsfólk 

segi upp starfi sínu þegar það er orðið eldra, líkleg ástæða er að 

atvinnutækifærum fækkar eftir því sem fólk eldist. 
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Kyn: Rannsóknir hafa sýnt fram á að ekki er marktækur munur á milli 

starfsánægju karla og kvenna. Þó ber að taka fram að munur er á viðhorfi 

kynjanna þegar horft er til þess hvað sé mikilvægt varðandi starfið. Hjá konum 

er meira lagt upp úr hinum félagslega þætti vinnunnar eins og til dæmis 

samtarfsfólki.  

Menntun: Með aukinni menntun kemur aukin starfsánægja. Fram kemur í 

erlendum rannsóknum að tengsl starfsánægju og menntunar eru sterkust þegar 

samanburðurinn snýr að hópum með og án háskólaprófs. Þeir sem hafa yfir að 

ráða meiri menntun leggja aukna áherslu á að starfið sé áhugavert. 

Stéttastaða: Meiri starfsánægja er hjá einstaklingum sem vinna við sérfræði – 

og stjórnunarstörf heldur en hjá þeim einstaklingum sem eru ófaglærðir og 

þeim sem vinna við skrifstofu- og þjónustustörf. Framkoma stjórnenda hefur 

augljóslega mikil áhrif á starfsánægju starfsmanna. Starfsmenn eru ánægðir 

með stjórnendur sína ef þeir sýna áhuga á því að vinna að starfsmannamálum. 

Rannsóknir hafa sýnt að fólk í fullu starfi er jafnan ánægðara en fólk í 

hlutastarfi. 

Hjúskaparstaða: Þeir starfsmenn sem eru í hjúskap eru ánægðari í starfi, með 

færri fjarvistir og hætta síður í starf sínu en ógiftir starfsmenn. Með hjónabandi 

kemur aukin ábyrgð sem leiðir líklega til þess að stöðug vinna er meira virði og 

mikilvægari fólkinu.  

Börn : Erfitt er að draga ákveðnar ályktanir um tengsl barnafjölda og 

starfsánægju. Þó er jákvæð fylgni milli barnafjölda starfsmanna og fjarvista, þá 

sérstaklega meðal kvenna. 

2.2.2 Stjórnun starfsánægju 

Á stjórnanda hvílir það mikilvæga hlutverk að skapa starfsmanni sínum 

hvetjandi og áhugavert starfsumhverfi svo að hann verði ekki áhugalaus um 

starfið og finni fyrir tilgangsleysi og valdleysi. Það þarf að viðhalda 

félagslegum tengslum milli stjórnenda og starfsmanna. Með því að hvetja til 

sjálfstæðis og frumkvæðis í starfi er góður stjórnandi að bæta andlega líðan 

starfsmanns og jafnframt að draga úr streitu (Robbins, 2007, bls 80-82). 

Starfsmenn geta verið misjafnir, engu breytir hvort þeir hafi mikla fagþekkingu 

og reynslu því hverjum og einum fylgir persónuleg hegðun, þarfir og ákveðnar 

hvatir. Passað skal upp á að allir séu ekki settir í sama rammann og ekki sé 

notast við sömu aðferðafræðina á alla, frekar skal einblínt á niðurstöður og 
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einstaklingunum gefnar frjálsar hendur með það hvernig þeir ná niðurstöðunni. 

Stjórnendur eiga að halda vel um stjórnartaumana og beina starfsmönnum í átt 

að ákveðinni frammistöðu, þeir mega samt ekki missa sjónar af því að ekki er 

hægt að neyða alla til að framkvæma á sama hátt. Að uppfylla kröfuna um 

ákveðna niðurstöðu krefst mikils af starfsmönnum en það er trúlega engin betri 

leið fær, til að næra sjálfsmeðvitund starfsfólksins. Það upplifir smá þrýsting, 

tilfinninguna að vera með, að vera sjálfstæður og hafa ákveðinn tilgang. Slíkt 

stuðlar að aukinni starfsánægju (Buckingham og Coffman, 1999, bls 102 -104). 

Sterk tengsl eru á milli óánægju í starfi og óstundvísi, fjarvista og líkamlegra 

og sálfræðilegra heilsuvanda starfsmanna. Starfsmaður sem er óánægður er 

líklegri til að hætta í starfi og fara yfir til samkeppnisaðila en starfmaður sem er 

ánægður. Því er mjög brýnt fyrir stjórnendur að hafa auga með starfsánægju 

starfsmanna sinna (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín 

Gustavsdottir, 1999, bls 19). 

Til að fyrirbyggja óánægju í starfi hafa stjórnendur nokkur atriði sem eru 

mikilvæg og vert er að hafa í huga þegar vilji er til að bæta starfsánægju 

starfmanna. Fyrst skal byrja á því að greina einstaklingsmuninn því starfsmenn 

hafa mismunandi þarfir og þess vegna er mikilvægt að meðhöndla ekki alla á 

sama hátt. Með þessu geta stjórnendur miðað umbun við hvern og einn, 

tímasett vinnuna og skipulagt störfin þannig að þau falli að þörfum 

einstaklinganna. Síðan skal nota markmið og endurgjöf, það er að setja 

starfsmönnum markmið og umbuna þeim svo þeir viti frammistöðu sína. Því 

næst þarf að leyfa starfsmönnum að taka þátt í ákvörðunum sem hafa áhrif á 

starf þeirra. Það er fjöldi ákvarðana sem starfsmenn geta tekið þátt í sem hafa 

áhrif á starf þeirra til dæmis að setja sér vinnumarkmið, velja vinnutíma sem 

hentar þeim eða velja sér umbunarpakka. Með þessum þáttum er hægt að auka 

framleiðni starfsmanns og starfsánægju. Þá þarf að tengja umbun við 

frammistöðu. Starfsmenn verða að skynja sterk tengsl milli umbunar og 

frammistöðu. Ef starfsmaður skynjar að tengslin þarna á milli séu veik er hætta 

á því að starfsánægja minnki, fjarvera aukist og mannaskipti verði tíðari. Að 

lokum þarf að passa upp á réttlæti gagnvart starfsmanni. Starfsmenn verða að 

skynja að umbun sé í samræmi við framlag þeirra til starfsins (Robbins, 2007, 

bls 93-94). 



Lokaverkefni – LOK2106                        KG 

 

 8   

2.3 Framleiðni 

Meiri þjóðarframleiðsla eða betri lífskjör hafa sterka tengingu við aukna 

framleiðni þjóða. Oft er litið í grundavallaratriðum til þriggja leiða til að bæta 

lífskjör, í það minnsta til skamms tíma. Þær eru að vinna meira, fá lán/selja 

eignir eða auka framleiðni sína. Það sem markar samkeppnishæfni þjóðar er 

aukin framleiðni, segja mætti að það sé eina raunverulega von þjóðar til bættra 

lífskjara. Þegar horft er á framleiðni þjóðar er litið til samanlagðrar framleiðni 

allra fyrirtækja og stofnana. Þeir þættir sem oftast eru nefndir sem lykilþættir 

til að auka framleiðni þjóðar er hæfni fólks, nýsköpun og fjárfesting. Með 

auknu fjármagni á hvern einstakling má auka framleiðni hans, það er meiri 

líkur eru á því að maður með skóflu verði fyrr búinn að moka holu en maður 

sem hefur enga skóflu. Fram á tuttugustu öldina var það tekið sem gefið að 

vinnuafl, án aukins fjármagns, gæti aðeins aukið framleiðslu sína með því að 

vinna meira eða lengur. Fredericks Taylor breytti þessu og sýndi fram á að 

hæfni vinnuafls og framleiðni felst í því hvernig unnið er. Hann sýndi meðal 

annars fram á að með því að breyta hreyfingum við mokstur og betrumbæta 

skófluna væri jafnvel hægt að grafa holu miklu hraðar en áður. Ein mesta 

nýjung framleiðnibyltingarinnar var sú að hugsa um hvernig á að vinna verk. 

Að nota þekkingu til þess að ákveða hvað skuli gera og hvernig skuli vinna 

verkið hefur síðan verið eitt af meginhlutverkum fyrirtækja (Eyþór Ívar 

Jónsson, 2000, bls 1). 

Einn af helstu mælikvörðum á efnahagslega velferð þjóðfélags er 

landsframleiðsla á hvern einstakling, en hún ákvarðast af framleiðni vinnuafls. 

Ávinningur þess að hafa háa landsframleiðslu á mann er mikil fyrir öll 

þjóðfélög. Það leiðir af sér að meira fé er til ráðstöfunar hvort sem horft er til 

samneyslu eða einkaneyslu. Þegar skilgreina á framleiðni má notast við þá 

einföldu skilgreiningu að líta beri á hana sem hlutfall af framleiðslu og 

vinnuaflsnotkunar eða fjármagnsnotkunar eftir því hvort meta á framleiðni 

vinnuafls eða fjármagns. Segja má að framleiðni mæli því framleiðsluaukningu 

sem ekki verður skýrð með auknu magni þess framleiðsluþáttar sem til 

skoðunar er. Það hefur tíðkast lengi að gera mælingar þar sem leitast er við að 

finna út framleiðni einstakra framleiðsluþátta eins og vinnuafls, vandamálið er 

að þær hafa þann galla að torvelt getur reynst að átta sig á því hvað 

raunverulega veldur breytingum á framleiðni hvers framleiðsluþáttar. Þegar 

mæla á framleiðni eru tvennskonar mælikvarðar algengastir. Annars vegar 
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erum við með þáttaframleiðni sem er framleiðni eins framleiðsluþáttar og hins 

vegar erum við með fjölþáttaframleiðni þar er tillit tekið til notkunar fleiri en 

eins framleiðsluþáttar. Stundum er tekið tillit til allra framleiðsluþátta þá erum 

við með heildarþáttaframleiðni (Sveinn Agnarsson, 2000, bls 571-572). 

Þegar verið er að tala um framleiðni á vinnumarkaði þá er horft til þess hve 

miklu starfsmaður afkastar á hverja vinnustund. Það eru margar og góðar 

ástæður til að nota framleiðni vinnuafls sem mælikvarða á afköst. Hér er vert 

að benda á nokkra þætti : Í fyrsta lagi er framleiðni vinnuafls tengd því hvernig 

vinnuaflið afkastar á skilvirkan máta. Í öðru lagi er hún beintengd mannafla 

fyrirtækisins. Í þriðja lagi hefur framleiðni vinnuafls verið skilgreint sem 

mikilvægur vísir að frammistöðu vinnuaflsins af sérfræðingum 

mannauðstjórnunar. Í fjórða lagi hefur framleiðni vinnuafls verið mest notaði 

mælikvarðinn á árangur í rannsóknum mannauðsstjórnunar. Fyrirtæki sem vilja 

auka framleiðni vinnuafls verða að einbeita sér að áætlunum um víðtæka 

þjálfun og starfsþjálfun. Þessir þættir eru mikilvæg uppspretta forskots á 

samkeppnismarkaði og nauðsynlegur þáttur til að auka afköst í fyrirtækinu 

(Hassan, Hagen og Daigs, 2006, bls 85-86).  

Það þarf ekki að fara mörgum orðum um mikilvægi aukinnar framleiðni þar 

sem hún er undirstaða batnandi lífskjara. Í fyrirtækjum verður framleiðni til 

þegar þau skapa aukin verðmæti á vinnu- eða fjármagnseiningu. Þó að 

breytingar á framboði og eftirspurn geti haft áhrif á framleiðni fyrirtækja þá er 

framleiðni yfirleitt tengd samkeppnisaðstæðum á markaði ( Eyþór Ívar 

Jónsson, 2001, bls 1). 
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3 Internetið 

Internetið getur haft mismunandi merkingu í huga fólks. Það getur verið 

samskiptamiðill, upplýsingalind, rannsóknartæki og jafnvel aðferð til að græða 

peninga. Það má nota internetið til að fá útrás fyrir sköpunargleði, einni sem 

útgáfukerfi, tæki til að hafa áhrif á aðra, leiktæki og til tómstunda. Internetið er 

alheimsnet sem tengir saman önnur tölvukerfi, það er alþjóðlegt kerfi tölvuneta 

sem nota IP-samkiptastaðalinn til að tengjast tölvum um allan heim og mynda 

þannig undirstöðu undir ýmsar netþjónustur, eins og veraldarvefinn, tölvupóst 

og fleira (Clyde, 1995, bls 14).  

Internetið er afkvæmi vísindamanna sem störfuðu við bandaríska háskóla á 

sjötta áratugnum og sáu mikla möguleika fólgna í því að tengja saman tölvur. 

Þannig opnaðist möguleikinn fyrir þá að sækja og miðla upplýsingum um 

rannsóknir á sviði vísinda og þróunar. Nánar tiltekið á internetið eins og við 

þekkjum í dag upphaf sitt að rekja til 29. október 1969, en þann dag tengdu 

fyrstu notendur netkerfa bandarísku háskólarnir UCLA og Stanford á milli sín 

fyrstu tenginguna til að deila gögnum á milli háskólanna í gegnum tölvur. Árið 

1973 fór internetið yfir Atlandshafið og háskólar á Bretlandi og í Noregi fóru 

að nýta sér það. Með þessu skrefi má segja að internetið hafi orðið alþjóðlegt 

(Castell, 2001, bls 10-11). Það urðu síðan vatnaskil í þróun internetsins árið 

1981, það ár náðist samkomulag um að nota einn og sama staðalinn vegna 

tölvusamskipta á internetinu. Sá staðall sem samkomulag náðist um nefnist IP 

aðferðarlýsing. Með þessari ákvörðun má segja að netið hafi í raun og veru 

orðið til, það er samtengt net tölva sem töluðu sama tungumálið var komið til 

að vera (Þórður Víkingur Friðgeirsson, 2001, bls 20). Síðan þá hefur internetið 

orðið að ómissandi þætti í lífi fólks og fyrirtækja. Notendum hefur fjölgað 

gríðarlega mikið og áætla má að í dag séu tvær billjónir manna að nota 

internetið (Internet World Stats e.d.).  

Ein af aðalástæðum þess hve hratt notendum hefur fjölgað eru auknar óskir 

neytenda um upplýsingar og einnig að þeir hafi stjórn á því sjálfir hvaða 

upplýsingum þeir vilja taka á móti. Það er líka mikill tímasparnaður við 

upplýsingagjöf vegna þess mikla hraða sem er á internetinu. Betri og hraðari 

internet tengingar hafa leitt til þess að fólk eyðir í dag mun meiri tíma á 

internetinu en áður fyrr (Blech og Blech, 2007, bls 469-470). 
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Það ætti að koma fáum á óvart að internetið sé sá miðill sögunnar sem hefur 

náð hraðastri útbreiðslu. Það tók netið einungis sjö ár að ná til 25% bandarísku 

þjóðarinnar á meðan það tók farsímann þrettán ár að ná sömu útbreiðslu, 

útvarpið tuttugu og tvö ár, sjónvarpið heil tuttugu og sex ár og símann þjátíu og 

fimm ár (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Hauksson, 2009, bls 

19). 

Samkvæmt könnun Hagstofu Íslands frá 2010 hafa nær níu af hverjum tíu 

íslenskum fyrirtækjum tölvur og aðgang að internetinu. Það er munur á aðgengi 

að internetinu eftir stærð fyrirtækja. Nánast öll fyrirtæki með fleiri en tíu 

starfsmenn hafa aðgang að netinu, um 94% fyrirtækja með 2-9 starfsmenn hafa 

aðgang að netinu og 82% einstaklingsfyrirtækja (Hagstofa Íslands, 2010).  

3.1 Samfélagsmiðlar 

Umhverfi internetsins breyttist talsvert mikið með tilkomu vefs 2.0 

hugmyndafræðinnar sem var kynnt almenningi fljótlega eftir aldamótin síðustu. 

Með tilkomu þessarar nýju hugmyndafræði fóru að myndast netsamfélög sem 

fólk sótti í. Í framhald af þessu urðu til samfélagsmiðlar, það eru forrit staðsett 

á netinu sem leyfa sköpun og miðlun upplýsinga á milli netnotenda (Haenlein 

og Kaplan, 2010 bls 60-61). 

Samfélagsmiðlar eru í raun gagnvirkir miðlar sem nýta samskipti netnotenda, 

þar leggja allir sitt af mörkum til umræðunnar eða jafnvel stofna einhvers konar 

netsamfélag (Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Hauksson, 2009, 

bls 70-71). 

Það sem aðgreinir samfélagsmiðla frá öðrum miðlum á netinu er það að 

samfélagsmiðlar leyfa fólki að setja fram sín eigin skilaboð eða eiga samskipti 

við þann sem setur skilaboðin fram, á þann veg má segja að fólkið sjálft móti í 

raun miðlana og efni innan þeirra. Það leiðir til þess að netsamfélagsmiðlar eru 

mun persónulegri en aðrir miðlar, þar skapast opnar umræður sem auðveldar 

fólki sem og fyrirtækjum að koma sínum skilaboðum á framfæri (Haenlein og 

Kaplan, 2010, bls 60-62).  

Helstu samfélagsmiðlar í dag eru Facebook, Youtube,Twitter, MySpace, 

Flickr, Wikipedia, Tripadvisor og bloggið (Alexa.com, 2011). Könnun 

Capacent frá árinu 2009 leiddi í ljós að um 90% íslendinga undir 40 ára höfðu 

notað samfélagsmiðil og um 65% þeirra sem voru yfir 40 ára (Guðmundur 

Arnar Guðmundsson og Kristján Hauksson, 2009, bls 69). 
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3.2 Facebook 

Samskiptavefurinn Facebook var stofnaður 4. febrúar 2004 undir nafninu 

thefacebook. Árið 2005 var nafninu breytt í Facebook og keypt var lénið 

facebook.com. Mark Zuckerberg stofnaði vefinn ásamt þremur skólabræðrum 

sínum úr Harvard háskólanum í Bandaríkjunum þeim Eduardo Saverin, Dustin 

Moskovitz og Cris Huges. Til að byrja með var aðgangur að síðunni eingöngu í 

boði fyrir nemendur við Harvard háskólann. Ekki leið á löngu þar til 

nemendum við Yale, Columbia og Stanford háskólana var einnig boðið að skrá 

sig inn á síðuna. Í framhaldi af því jókst notkun vefsins hratt innan háskóla í 

Bandaríkjunum (Britannica.com e.d.).  

Í desember 2004 var tæplega ein milljón virkra notenda skráðir inn á Facebook 

eða thefacebook eins og það hét á þeim tíma, þrátt fyrir að vefurinn væri 

einvörðungu í boði fyrir bandaríska háskólanema. Í september 2005 var 

nemendum innan framhaldskóla í bandaríkjunum gefinn kostur á að skrá sig 

inn á Facebook og í október sama ár var nemendum í skólum utan 

Bandaríkjanna bætt við samskiptavefinn. Þetta varð til þess að virkir notendur í 

lok árs 2005 voru orðnir fleiri en 5.5 milljónir. Í september 2006 var 

samskiptavefurinn opnaður hverjum þeim sem voru yfir 13 ára aldri og öllum 

sem uppfylltu það skilyrði gert kleift að stofna aðgang að Facebook. Í 

desember 2006 voru virkir notendur komnir yfir 12 milljónir. Nú var boltinn 

heldur betur byrjaður að rúlla og notendum fjölgaði mjög hratt. Í lok árs 2007 

voru virkir notendur orðnir fleiri en 50 milljónir og í ágúst ári síðar hafði talan 

hækkað í 100 milljónir virkra notenda. Til að mæta þessum gríðalega miklu 

vinsældum var ákveðið að þýða viðmótið yfir á fjölda annara tungumála. 

Gríðarleg fjölgun varð á virkum notendum milli áranna 2008 og 2009. Í lok árs 

2009 var virkum notendum búið að fjölga í 350 milljónir. Í dag hefur viðmótið 

verið þýtt yfir á 70 tungumál (Facebook.com, e.d.). Í júlí 2010 voru virkir 

notendur Facebook komnir yfir 500 milljónir eins og sést á mynd 1 og af þeim 

skráðu um 250 milljónir sig daglega inn á samskiptavefinn (Facebook.com, 

e.d.).  
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Mynd 1 Fjöldi notenda á Facebook.com 

Til að geta orðið notandi að samskiptavefnum Facebook þarf viðkomandi 

einstaklingur að hafa náð 13 ára aldri eins og áður er getið. Þegar notendur eru 

búnir að skrá sig inn á samskiptavefinn hafa þeir úr mörgum afþreyingum að 

velja og það er í þeirra höndum hvernig þeir kjósa að nota samskiptavefinn. Á 

Facebook er hægt að spjalla, blogga, senda tölvupóst, setja inn texta bæði stutta 

og langa, setja inn tengla við aðrar síður eða annað efni á netinu. Þar geta 

notendur einnig sett inn myndir og myndbönd, skoðað myndir hjá öðrum 

notendum, þó ber að nefna að hægt er að loka á myndir á sínu svæði, hægt er 

að spila fjöldan allan af leikjum, hægt er að taka þátt í hinum ýmsu könnunum, 

taka þátt í sjálfsprófunum og fl. Vefurinn gerir fólki kleift að halda sambandi 

við gamla vini, finna nýja vini, kynnast fleira fólk og fylgjast með vinum, gefa 

upplýsingar um sjálfan sig, fylgjast með og taka þátt í umræðum. Á Facebook 

fara að mestu fram samskipti milli fólks sem þekkist fyrir eða hefur einhver 

fyrri tengsl hvert við annað, til dæmis gamlir skóla- eða vinnufélagar. 

 



Lokaverkefni – LOK2106                        KG 

 

 14   

4 Fyrri rannsóknir 

4.1 Könnun Capacent 

Capacent gerði neyslu og lífsstílskönnun meðal almennings á Íslandi árið 2010. 

Niðurstöður könnunarinnar voru byggðar á svörum 5768 einstaklinga. Það sem 

meðal annars var leitast við að svara í þeirri könnun var Facebook notkun 

kynjanna og hve oft fólk heimsótti samskiptavefinn. Könnunin leiddi í ljós 

mikla aukningu á notkun Facebook milli áranna 2008 og 2010. Virkir notendur 

Facebook árið 2008 voru um 46,2 % þeirra sem svöruðu en árið 2010 hafði 

þeim fjölgað í 83,5%. Athygli vekur að hlutfall þeirra sem fóru daglega eða oft 

á dag inn á Facebook fjölgaði úr 21,1% árið 2008 í 54,4% árið 2010 eins og 

sést á mynd 2.  
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Mynd 2 Hversu oft heimsækir þú Facebook.com? 

 (Capacent, 2010). 

Þegar skoðaður var munur á ásókn kynjanna á Facebook kom í ljós að konur 

sækja meira á vefinn en karlar. Á meðan að 77,9% karla sögðust vera virkir 

notendur á Facebook, var hlutfall kvenna yfir virka notendur 89,3%. Hlutfall 

kvenna sem fer daglega eða oft á dag inn á Facebook var 63,8%, á meðan 

hlutfall karla sem fara daglega eða oftar inn á Facebook var 45,5% eins og sést 

á mynd 3. 
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Mynd 3 Karlar og konur á Facebook. 

 (Capacent, 2010). 

 

4.2 Könnun frá Bretlandi 

Árið 2010 kom út bresk rannsókn sem bar heitið Social Media in the 

Workplace. Það var breska atvinnumiðlunarsíðan MyJobGroup.co.uk sem fór 

fyrir þeirri rannsókn. Í henni var leitast við að kanna hegðun á 

samfélagsmiðlum meðal 1000 breskra starfsmanna. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að finna út hvernig og hvort samfélagsmiðlar eins og Facebook og Twitter 

hefðu áhrif á framleiðni á vinnustað. Meðal annars var leitast við að kanna 

hegðun starfmanna á viðkomandi samfélagsmiðlum á vinnutíma, notkun þeirra 

á vinnutíma og skoðanir starfsmanna á viðunandi notkun. Út frá niðurstöðu 

rannsóknarinnar má áætla að samskiptasíður eins og Facebook og Twitter kosti 

breskt efnahagslíf um 14 milljarða punda eða um 1582 milljarða króna í 

töpuðum vinnustundum á ári. Lítil og meðalstór fyrirtæki eru talin líklegust til 

að finna mest fyrir þessu vegna minni framleiðni meðal starfsmanna. Rúmlega 

helmingur vinnandi Breta eða um 55% fer inn á samskiptasíður í vinnunni. Út 

frá niðurstöðu rannsóknar var áætlað að um 6% vinnandi fólks á Bretlandi eða 

um tvær milljónir manna eyddu meira en klukkutíma á dag í vinnunni á 

samfélagsmiðlunum eins og Facebook eða Twitter, eins og sést á mynd 4. 
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Mynd 4 Hversu miklum tíma á dag eyðir þú inn á samfélagsmiðlum í vinnunni? 

 

Það sem vekur athygli í þessari rannsókn er hve margir launþegar telja þann 

tíma sem varið er á samkiptasíðum ekki koma niður á afköstum. Aðeins 10,5% 

þeirra sögðu að ítrekað innlit á síðurnar drægi úr framleiðni þeirra og 7,2% 

töldu að notkun á Facebook eða Twitter á vinnutíma hefði jákvæð áhrif á 

afköst þeirra í vinnunni. Meira en helmingur launþega líta svo á að notkun 

samfélagsmiðla hafi ekki neikvæð áhrif á framleiðni þeirra á vinnutíma, eins og 

sést á mynd 5.  
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Mynd 5 Heldur þú að notkun samfélagsmiðla hafi áhrif á framleiðni þína í vinnunni? 

 

Þegar kom að þeim þætti að kanna viðhorf starfsmanna til þess hvort loka eigi 

á samfélagsmiðla á vinnutíma, sögðust um 68,4% launþega vera á móti því að 

banna notkun samfélagsmiðla. Þar af voru 54,7% á því að takmarka mætti 
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notkun við ákveðin tíma dags eins og t.d. hádegismat. Um þriðjungur vildi 

banna notkun samfélagsmiðla á vinnutíma, eins og sést á mynd 6.  
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Mynd 6 Hvað finnst þér að fyrirtæki ættu að gera til að stjórna notkun samfélagsmiðla 
á vinnutíma? 

 (MyJobGroub.co.uk. e.d.). 

 

4.3 Könnun frá Danmörku 

Árið 2010 var gerð rannsókn á Facebook notkun almennings í Danmörku sem 

bar heitið Forretningen Facebook. Það var danka fyrirtækið Dwarf A/S sem 

framkæmdi þá rannsókn fyrir samtök atvinnulífsins í Danmörku. Úrtakið í 

rannsókninni voru 2545 manns á aldrinum 18 til 65 ára, af þeim svöruðu 1775 

manns að þeir væru virkir notendur á Facebook. Óhætt er að segja að 

samfélagsvefnum Facebook hafi verið gríðarlega vel tekið af Dönum, áætla má 

að um 1,9 milljónir Dana á aldrinum 18 til 65 ára noti Facebook. Þessi mikla 

notkun Dana á Facebook er talin kosta danska atvinnulífið um 11 milljarða 

danskra króna á ári eða um 242 milljarða íslenskra króna í töpuðum 

vinnustundum. Samkvæmt rannsókninni skráði þriðji hver Dani sig inn á 

Facebook á vinnutíma en tveir af hverjum þremur sögðust ekki skrá sig inn á 

Facebook á vinnutíma. Talið er að um 91 % þeirra sem skráðir eru á Facebook 

vafri þar um á vinnutíma í allt að hálftíma á dag og um 4% vafra í meira en 

klukkutíma á dag eins og sést á mynd 7.  
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Mynd 7 Hve löngum tíma á dag eyðir þú á Facebook í vinnunni? 

 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar eru það vel menntaðir einstaklingar með 

há laun sem eyða mestum tíma inn á Facebook í vinnunni. Um 45% þeirra fara 

inn á samskiptavefinn á hverjum degi á vinnutíma. Þessir einstaklingar vinna 

yfirleitt mest heima. Yfir 70% þeirra starfsmanna sem nota Facebook á 

vinnutíma hafa notað samskiptavefin í meira en eitt ár eins og sést á mynd 8. 
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Mynd 8 Hvað er langt síðan þú gerðist notandi að Facebook. com? 

 

Þó að Facebook eigi að geta nýst mörgum fyrirtækjum til að efla 

viðskiptasambönd virtust fáir nota samskiptavefinn einmitt í þeim tilgangi, því 

7,8% danskra notenda eru taldir nýta hann í þágu starfsins (Dwarf A/S.dk. 

e.d.). 



Lokaverkefni – LOK2106                        KG 

 

 19   

5 Rannsóknaraðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um hvernig staðið var að rannsókninni sem 

skýsluhöfundur framkvæmdi í apríl 2011. Farið verður yfir hvaða aðferð var 

notuð og hvernig framkvæmdin fór fram. Markmiðið með rannsókninni var að 

leita svara við rannsóknarspurningunni. Hver er Facebook notkun starfsmanna 

á vinnutíma?  

5.1 Framkvæmd 

Gagnaöflun fór fram með spurningakönnun sem lögð var rafrænt fyrir 

starfsmenn ónefndrar ríkisstofnunar. Samtals voru það um það bil 150 

starfsmenn sem spurðir voru. Ekki fékkst leyfi til að birta nafn stofnunar í 

verkefninu. 

Spurningakönnunin flokkast undir megindlega rannsóknaraðferð (e. 

Quanitiative research). Megindlegar rannsóknaraðferðir byggja á tölum og 

einnig rannsóknum á því sem hægt er að telja og mæla. Rannsóknaraðferðin 

gengur þó fyrst og fremst út á það að finna meðaltöl og dreifingu úr hverjum 

hópi fyrir sig. Kostur þess að nota megindlega rannsókn er sá að rannsakandi 

getur lýst sambandi milli breyta sem verið er að rannsaka. Í þessari 

rannsóknaraðferð er gögnum safnað saman frá völdum hópi á stuttum tíma. 

Algengt er að notaðar séu töflur eða myndir til að útskýra þær niðurstöður sem 

fengist hafa (Teddlie og Tashakkori, 2009, bls 5).  

Eins og áður hefur komið fram var könnunin send rafrænt til um það bil 150 

starfsmanna ónefndrar ríkisstofnunar. Listinn yfir þessa starfsmenn var fenginn 

hjá starfsmannastjóra stofnunarinnar. Við uppsetningu á könnuninni var notast 

við forritið SurveyMonkey. Könnunin var send til þátttakenda í tölvupósti þann 

11. apríl 2011 og ítrekun var send út til þeirra 14. apríl 2011. Könnuninni lauk 

síðan þann 15. apríl 2011. Þeir sem svöruðu könnuninni voru 106 talsins eða 

69% af úrtakinu. 

 

5.2 Spurningakönnun 

Í könnuninni var meðal annars notast við fimm punkta Likert-kvarða 

spurningar, það er frá 1 til 5 þar sem eitt þýddi mjög sammála, mjög jákvætt, 
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mjög mikil, mjög mikið og fimm þýddi mjög ósammála, mjög neikvætt, mjög 

lítil, mjög lítið. Einnig eru já og nei spurningar, auk bakgrunnsspurninga. 

Þátttakendur svöruðu 23 spurningum. Fyrst var spurt bakgrunnsspurninga til að 

fá upplýsingar um kyn, aldur, menntun og starfsaldur . Síðan var spurt 

almennra spurninga um Facebook notkun, að lokum var spurt um starfsánægju 

og viðhorf til Facebook notkunar. Spurningalistann í heild má sjá í viðauka 1.  

Allar spurningar í könnuninni voru lokaðar. Að spurning sé lokuð þýðir að það 

eru eingöngu fyrirfram ákveðnir svarmöguleikar í boði fyrir svarendur. Slík 

aðferð auðveldar greiningu svara. 

Við gerð spurningalistans var leitast við eins og hægt var að hafa spurningarnar 

líkar þeim spurningum sem spurt var í rannsóknunum í Bretlandi og í 

Danmörku árið 2010 og fjallað er um fyrr í verkefninu. Þetta var gert til að 

hægt væri að fá sem bestan samanburð á niðurstöðum rannsóknanna.  

 

5.3 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru allir starfsmenn ónefndrar ríkisstofnunar en 

þar starfa nú um það bil 150 starfsmenn. Alls svöruðu 106 einstaklingar eða 

69% þátttakenda. Stærstur hluti starfsmanna eru konur eða 79% en karlmenn 

eru 21%. Út frá niðurstöðum rannsóknar voru 79 konur og 27 karlmenn sem 

svöruðu könnuninni. Flestir þeirra sem svöruðu voru á aldrinum 50 til 67 ára. 

Starfsaldur flestra er á bilinu 1 til 5 ár. Hæst hlutfall svarenda er með 

háskólapróf. Í töflu 1 má sjá upplýsingar um bakgrunnsbreytur þátttakenda. 
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Tafla 1 Þátttakendur í rannsókninni. 

Fjöldi % Fjöldi %

Kyn Aldur

Karl 27 25,5% 18-29 ára 10 9,4%

Kona 79 74,5% 30-39 ára 27 25.5%

Samtals 106 100,0% 40-49 ára 32 30,2%

Menntun 50-69 ára 37 34,9%

Meistaranám 14 13,2% Samtals 106 100,0%

Háskólapróf 41 38,7% Starfsaldur

Stúdentspróf 26 24,5% Styttri en 1 ár 14 13,2%

Gagnfræðapróf 18 17,0% 1-5 ár 68 64,2%

Grunnskólapróf 7 6,6% 6-10 ár 7 6,6%

Samtals 106 100,0% 11-20 ár 17 16,0%

Meira en 20 ár 0 0,0%

Samtals 106 100,0%  

5.4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Leitast er við að 

skýra niðurstöður í orði og á myndrænan hátt. Einnig eru valdar spurningar 

greindar út frá bakgrunnsbreytum þegar við á. 

5.4.1 Notkun á Facebook 

Þegar litið er til Facebook notkunar þátttakenda kemur í ljós að 87,7% eru 

skráðir notendur en einungis 12,3% eru það ekki. Hlutfall kvenna yfir skráða 

notendur er hærra en hlutfall karla eða 92,4% á móti 74.1%. Notendur 

Facebook eru flestir búnir að vera á samskiptavefnum í 1,5 til 2 ár eða 35,5%, 

hlutfall þeirra sem búnir eru að vera meira en 2 ár er 33,3%. Þannig að 68,8% 

eru búnir að nota vefinn í meira en eitt og hálft ár.  

Af þeim sem eru skráðir notendur heimsækja 30,7% Facebook daglega, þar er 

áberandi hæst hlutfall starfsmanna með stúdentspróf. Flestir fara þó inn á 

samskiptavefinn 1 sinni til 6 sinnum í viku eða 41,6%. Þeir sem fara inn á 

Facebook oft á dag eru 7,9% eins og sést á mynd 9.  
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Mynd 9 Hversu oft heimsækir þú Facebook? 

 

Samkvæmt niðurstöðum nota 48,5% starfsmanna Facebook á vinnutíma en 

51,5% gerir það ekki. Flestir sem svöruðu því að þeir notuðu ekki Facebook á 

vinnutíma eru á aldursbilinu 40 til 67 ára. Meirihluti starfsmanna sem notar 

samskiptavefinn á vinnutíma er með háskólapróf og er á aldursbilinu 18 til 39 

ára. Af þeim sem nota Facebook á vinnutíma eru 51% sem nota 

samskiptavefinn bæði vinnutengt og persónulega. Hlutfall þeirra sem fara inn á 

vefinn eingöngu í persónulegum erindagjörðum á vinnutíma er 37,3 %, þar eru 

starfsmenn með gagnfræða og grunnskólapóf í meirihluta. Eftir stendur að 

fæstir nota Facebook einungis vinnutengt eða 11,8%, þar er áberandi hæst 

hlutfall starfsmanna með meistaranám á bak við sig. Þegar litið er á niðurstöður 

yfir hve löngum tíma starfsmenn eyða að meðaltali á Facebook í vinnunni 

kemur í ljós að langflestir eru 1 til 30 mínútur inn á vefnum eða 82,4% og 

enginn er meira en klukkutíma eins og sést á mynd10.  
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Mynd 10 Hve löngum tíma á dag eyðir þú að meðaltali á Facebook í vinnunni? 

 

Skoðun starfsmanna virðist vera sú að notkun Facebook á vinnutíma hafi lítil 

sem engin áhrif á afköst þeirra því 82,4 % sögðust skila jafn miklum afköstum 

og áður. Engin starfsmaður mat svo að hann skilaði minni eða meiri afköstum.  

5.4.2 Stjórnun á notkun 

Þegar kemur að þeim þætti að kanna viðhorf þátttakenda kemur í ljós að flestir 

eru sammála þeirri hugmynd að fyrirtækið stýri Facebook notkun starfsmanna 

á vinnutíma eða 32,4%, þeir sem eru frekar sammála eru 19%. Þetta þýðir að 

meirihluti starfsmanna vill einhverskonar stýringu á notkuninni eða 51,4%. Þá 

svöruðu 29,5% hvorki né og einungis 7,6% voru mjög ósammála því að 

fyrirtækið stýrði notkun starfsmanna eins og sést á mynd 11. Konur eru mikið 

hrifnari af einhverskonar stýringu á notkun Facebook en karlar, mun hærra 

hlutfall karla er ósammála því að fyrirtæki stýri Facebook notkun starfsmanna 

á vinnutíma. Einnig var áberandi hve stórt hlutfall starfsmanna á aldrinum 40 

til 67 ára var hrifið af því að fyrirtæki stýrðu notkun. 



Lokaverkefni – LOK2106                        KG 

 

 24   

Fyrirtæki stýri notkun á vinnutíma

a) Mjög sammála

b) Frekar sammála

c) Hvork né

d) Frekar ósammála

e) Mjög ósammála

 

Mynd 11 Hversu sammála eða ósammála ertu því að fyrirtæki stýri Facebook notkun 
starfsmanna á vinnutíma? 

 

Þegar horft er til þess hvað fyrirtæki ættu að gera til að stjórna notkun 

Facebook á vinnutíma eru flestir á því eða 26% að takmarka ætti notkun eða 

banna hana alveg einnig 26%. Það eru því 52% sem vilja ekki að starfsmenn 

hafi frjálsræði til að nota Facebook að eigin vild á vinnutíma. Ef viðhorf 

starfsmanna er skoðað út frá því hvort þeir noti Facebook á vinnutíma eða ekki 

þá benda niðurstöður til þess að stærstur hluti þeirra sem notar Facebook á 

vinnutíma vill frjálsa notkun. En þeir sem ekki nota Facebook á vinnutíma vilja 

flestir banna notkun samskiptavefsins. 

Þegar spurt var hvað starfsfólki þætti sanngjarn tími ef skammta ætti notkun á 

Facebook, kom í ljós að flestir eru á því að 1 til 20 mínútur sé rétt skömmtun 

eða 58%. Þeir sem vildu fá 21 til 40 mínútur voru 9%. Af þeim sem svöruðu 

voru 31% ekki viss hver sanngjarn tími á skömmtun væri.  

Í spurningunni hvert er viðhorf þitt gagnvart Facebook notkun starfsmanna á 

vinnutíma kom í ljós að 29,8% svöruðu frekar neikvætt og 11,5% mjög 

neikvætt. Einungis 3,8% svöruðu mjög jákvætt eins og sést á mynd 12. 
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Viðhorf gagnvart Facebook notkun

a) Mjög jákvætt

b) Frekar jákvætt

c) Hvorki né

d) Frekar neikvætt

e) Mjög neikvætt

 

Mynd 12 Hvert er viðhorf þitt gagnvart Facebook notkun starfsmanna á vinnutíma? 

 

5.4.3 Starfsánægja 

Í könnuninni var einnig leitast við að fá innsýn í starfsánægju starfsmanna. 

Þegar spurt var hversu ánægður eða óánægður ertu í starfi svöruðu 53,8% því 

til að þau væru frekar ánægð í starfi og 20,8% mjög ánægð. Einungis 4,7% var 

frekar óánægður í starfi en enginn var mjög óánægður. Þegar kannað er hvort 

aðgangur að Facebook hafi áhrif á starfsánægju kemur í ljós að lang stærstur 

hluti starfsmanna leit svo á að það hefði lítil sem engin áhrif. Einhver hluti lítur 

svo á að þetta hafi áhrif á starfsánægju en 12,4% svöruðu frekar mikil og 2,1% 

mjög mikil eins og sést á mynd 13. Lang stærstur hluti þátttakenda leit svo á að 

bann við notkun Facebook á vinnutíma hefði engin áhrif á starfsánægju þeirra 

eða 71%. Þó voru 20% sem litu svo á að það væri til hins verra og 2% til hins 

betra. 
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Mynd 13 Hefur aðgangur að Facebook áhrif á starfsánægju þína? 

 

Samkvæmt niðurstöðum virðist álag á starfsmenn ríkisstofnunarinnar vera 

mikið því 49,1% sögðu álagið mjög mikið og 45,3% frekar mikið, það gerir að 

94,4% finnst frekar eða mjög mikið álag í vinnunni. Þegar starfsmenn voru 

spurðir að því hvort það auðveldaði vinnuálagið að fara inn á Facebook, sögðu 

40,4% hvorki né og 32,3% voru mjög ósammála því og 11,1% frekar sammála. 

Út frá niðurstöðum má því sjá að langflestir líta svo á að Facebook sé ekki 

notuð til að auðvelda vinnuálag.  

Stærstur hluti starfsmanna lítur ekki á Facebook sem umbun fyrir vel unnið 

starf, 43,6% er mjög ósammála fullyrðingunni „ Ég lít á Facebook sem umbun 

fyrir vel unnið starf“ og 19,8% eru frekar ósammála. Mjög svo áhugaverðar 

niðustöður komu út úr svörum við spurningunni hvort viðhorf starfsmanna til 

viðkomandi ríkisstofnunar myndi batna eða versna ef lokað yrðir á Facebook. 

32% sögðu að viðhorf þeirra myndi versna, þar voru karlmenn og starfsfólk 

með háskólapróf í meirihluta og 13% sögðu að það myndi batna. Stærstur hluti 

hafði þó ekki myndað sér skoðun eða 55%. 

Síðasta spurningin var hversu sammála eða ósammála ertu fullyrðingunni : Ég 

lít á Facebook sem vettvang fyrir samskipti á vinnutíma. 30,1% er mjög 

ósammála henni og 26,2% frekar ósammála eins og sést á mynd 14.  
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Ég lít á Facebook sem vettvang fyrir samskipti á vinnutíma

a) Mjög sammála

b) Frekar sammála

c) Hvorki né

d) Frekar ósammála

e) Mjög ósammála

 

Mynd 14 Hversu sammála eða ósammála ertu fullyrðingunni “ Ég lít á Facebook sem 
vettvang fyrir samskipti á vinnutíma” 

 

5.5 Samanburður við fyrri rannsóknir 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar bornar saman við ákveðnar 

niðurstöður úr könnun Capacent frá 2010 og úr rannsóknunum tveimur frá 

2010 um Facebook notkun meðal starfsmanna í Danmörku og á Bretlandi. Við 

skoðun á þessum samanburði þarf að hafa í huga að talsverður munur er á 

úrtökum bæði út frá stærð og nálgun úrtakanna. Í bresku rannsókninni var 

leitast við að kanna hegðun á samfélagsmiðlum meðal 1000 manna úrtaks sem 

saman stóð af breskum starfsmönnum. Í dönsku rannsókninni var verið að 

rannsaka notkun meðal almennings í Danmörku þar sem úrtakið var 2545 

manns. Í fyrri könnunum var úrtak valið með tilliti til aldurs og kyns, en það á 

ekki við um könnun höfundar. Í rannsókn höfundar er úrtakið um það bil 150 

starfsmenn ónefndrar stofnunar. Gott er að hafa þetta til hliðsjónar þegar 

samanburðurinn er skoðaður. 

Þegar könnun Capacent frá 2010 er borin saman við niðurstöðu rannsóknar má 

leiða líkur að því að að hlutfall kvenna (þá 89,3%, nú 92.4%) yfir virka 

notendur sé ennþá hærra en hlutfall karla (þá 77,9%, nú 74,1%). Þegar borið er 

saman hve oft fólk fer inn á Facebook má sjá að hlutfall þeirra sem fara inn oft 

á dag er hærra í könnun Capacent, en hlutfall þeirra sem fara daglega eða 1 

sinni til 6 sinnum í viku er hærra í rannsókn höfundar. Smá munur er á hlutfalli 

þeirra sem fara inn á Facebook 1 sinni til 3 sinnum í mánuði eins og sjá má á 

mynd 15. Þegar skoðuð er notkun út frá kyni hefur notendum af báðum kynjum 
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sem heimsækja Facebook oft á dag fækkað. Lítil breyting er á hlufalli þeirra 

sem fara daglega inn á vefinn, konur eru enn í meirihluta. Notendum af báðum 

kynjum sem fara 1 sinni til 6 sinnum í viku inn á vefinn hefur fjölgað frá 2010 

og þar eru konur einnig enn í meirihluta. Þeim hefur fjölgað sem nota vefinn 1 

sinni til 3 sinnum í mánuði og þar hefur karlpeningurinn vinningin líkt og í 

könnun Capacent. Lítil breyting hefur orðið á þeim sem fara sjaldnar og er 

hlutfall kynjanna jafnt þar eins og sést á mynd 15. Að lokum er líkt og í 

könnun Capacent hærra hlutfall karla en kvenna sem fer aldrei inn á Facebook. 

Í þessum samanburði ber þó að hafa í huga að mikill munur er á úrtaksstærð 

þar sem mun fleiri svöruðu könnun Capacent. Auk þess var um neyslu og 

lífsstílskönnun að ræða hjá Capacent en ekki eingöngu könnun sem snýr að 

Facebook notkun á vinnutíma. 
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Mynd 15 Heimsóknir á Facebook. 

Þegar skoðað er hlutfall þeirra sem skrá sig inn á Facebook á vinnutíma kemur 

í ljós að á Íslandi skrá 48,5% sig inn á vefinn en í Danmörku eru það 34%. Á 

Bretlandi eru 55% sem skrá sig inn á samskiptasíður á vinnutíma eins og sést á 

mynd 16. Hér er þó ekki verið að skoða nákvæmlega sama hlutinn og í 

áðurnefndum rannsóknum frá Danmörku og Bretlandi. Í íslensku rannsókninni 

er eingöngu um að ræða starfsmenn einnar stofnunar, en rannsóknirnar í 

Danmörku og Bretlandi voru gerðar meðal almennings. Þó nokkur munur er á 

úrtaksstærð rannsókna þar sem töluvert fleiri þátttakendur svöruðu rannsóknum 

í Danmörku og Bretlandi.  
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Mynd 16 Innlit á vinnutíma. 

Þegar kemur að því að skoða þann tíma sem starfsmenn eyða inn á Facebook á 

vinnutíma kemur í ljós að flestir eru inn á síðunni í 1 til 30 mínútur. Hæsta 

hlutfallið er í Danmörku eða um 91%, á Íslandi eru um 82,4% og í Bretlandi 

71%. (39,1%). Hlutfall þeirra sem eru 31 til 60 mínútur inn á Facebook í 

vinnunni er hæst í Bretlandi eða 19% (10,5%), þar næst á Íslandi 7,8% og 

minnst er hlutfallið í Danmörku 5%. Aftur á móti eru engir íslenskir starfsmenn 

lengur en klukkutíma inn á Facebook en 4% danskra starfsmanna eru það og 

10% Breskra eins og sést á mynd 17. 
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Mynd 17 Notkun á dag. 

Þegar skoðaður er samanburður á framleiðni starfsmanna út frá Facebook 

notkun við könnun í Bretlandi kemur í ljós að 82,4% Íslendinga telur að 

Facebook notkun þeirra hafi engin áhrif á framleiðni á vinnutíma, hlutfall Breta 

er 55,4%. Á meðan 10,5% breskra starfsmanna líta svo á að Facebook notkun á 

vinnutíma hafi neikvæð áhrif á framleiðni þeirra eru 7,2% sem telja hana hafa 
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jákvæð áhrif, þá eru engir í íslensku könnuninni sem finnst notkun hafa 

neikvæð eða jákvæð áhrif á framleiðni. Um 17,2% Íslendinga og 26,9% Breta 

segjast ekki vita hvort þetta hafi áhrif á framleiðni. 

Þegar borið er saman viðhorf starfsmanna á Íslandi og Bretlandi við því hvort 

og hvað fyrirtæki eigi að gera til að stjórna notkun Facebook á vinnutíma 

kemur í ljós að mun hærra hlutfall meðal breskra starfsmanna er jákvætt 

gagnvart því eða 54,7% á móti 26% íslenskra starfsmanna. Ekki er mikill 

munur á viðhorfi starfsmanna við banni á notkun en 31,6% breskra starfsmanna 

og 26% íslenskar starfsmanna telja að banna eigi notkun Facebook á vinnutíma 

eins og sést á mynd 18. Hærra hlutfall íslenskra starfsmanna vill frjálsa notkun 

á Facebook á vinnutíma eða 19,2% á móti 13,7% breskra starfsmanna.  
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Mynd 18 Hvernig eiga fyrirtæki að stjórna notkun? 

Með því að bera saman hve lengi íslenskir og danskir starfsmenn hafa notað 

Facebook kemur í ljós að flestir íslenskir starfsmenn hafa notað Facebook í 1,5 

til 2 ár eða 40,4% og 2 ár eða meira 40,4%. Það gerir að 80,8% eru búnir að 

nota vefinn í meira en 1,5 ár. Flestir Danskir starfsmenn eru búnir að vera á 

Facebook í 1 til 1,5 ár 31% og 1,5 til 2 ár 31%. Þar er hlutfall þeirra sem notað 

hafa Facebook í meira en 1 ár 70% á móti 94,4% hjá íslenskum starfsmönnum.  

Bakgrunnsbreytur rannsóknar er hægt að bera saman við niðurstöður 

rannsóknar í Danmörku. Flestir starfsmenn í Danmörku sem nota Facebook 

hafa verið notendur í eitt til tvö ár á meðan flestir íslenskir starfsmenn hafa 

verið notendur í eitt og hálft ár eða lengur. Í báðum rannsóknum eru flestir á 

aldrinum 50-67 ára. 
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6 Tillögur til úrbóta 

Í kaflanum hér á eftir eru lagðar fram tillögur varðandi hvort og þá hvernig 

fyrirtæki eiga að bregðast við Facebook notkun starfsmanna á vinnutíma. 

Tillögurnar taka mið af niðurstöðum rannsóknar sem gerð var hjá ónefndri 

ríkisstofnun. 

Samkvæmt rannsókninni vildi rúmlega meirihluti starfsmanna einhverskonar 

stýringu á Facebook notkun. Skömmtun á notkun Facebook er sú tillaga til 

úrbóta sem höfundur leggur til að fyrirtæki ættu að gera til að hafa betur stjórn 

á Facebook notkun starfsmanna á vinnutíma.. Með skömmtun er átt við það að 

fyrirtæki stýri notkun starfsmanna inn á hádegishlé eða kaffitíma. Á þeim tíma 

gætu starfsmenn farið inn á Facebook og verið inn á vefnum í allt að hálftíma 

til klukkutíma á dag eftir því hve langir matar- og kaffitímarnir eru hjá 

viðkomandi fyrirtæki. Kosturinn við það er sá að þannig væri komið til móts 

við þörf starfsmanna fyrir því að nota Facebook á vinnutíma. Áætla má út frá 

rannsókn höfundar að notkun flestra starfsmanna er að hámarki hálftími á dag 

og engin er yfir klukkutíma á dag inn á samskiptavefnum. Að auki töldu flestir 

að ein til tuttugu mínútur á dag væri æskilegur skömmtunartími og engin taldi 

að skammta ætti notkun yfir klukkutíma á dag, því ætti þessi tillaga að 

skömmtunarleið að uppfylla þarfir allra. Með því að skammta notkun væru 

starfsmenn að eyða sínum “frítíma” í vinnunni inn á Facebook og því ætti sú 

notkun ekki að hafa neikvæð áhrif á aðra samstarfsmenn fyrirtækisins. Því 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknar voru rúmlega 40% starfsmanna með 

neikvætt viðhorf til Facebook notkunar starfsmanna á vinnutíma. Auk þess eru 

auknar líkur á því að viðhorf starfsmanna til fyrirtækisins myndi ekki verða 

neikvætt þrátt fyrir þessa breytingu þar sem ekki er um hreint bann að ræða. 

Þetta þarf að passa upp á því samkvæmt rannsókninni telur 1/3 starfsmanna að 

viðhorf sitt til stofnunar muni versna ef lokað væri á Facebook í vinnunni.  

Í rannsókninni sagðist engin skila minni afköstum vegna notkunar á Facebook 

á vinnutíma. Erfitt er að sanna slíkt án þess að gera sérstaka rannsókn á 

afköstum starfsmanna með og án Facebook aðgangs. Með því að skammta 

notkun inn á hádegishlé eða kaffitíma er hægt að minnka líkur á að Facebook 

notkun hafi neikvæð áhrif á afköst starfsmanna í vinnunni. Með þessum 

breytingum eru fyrirtæki að huga að framleiðni starfsmanna ásamt því að vera 
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meðvituð um starfsánægju þeirra. Þetta eru meðal mikilvægustu þátta í rekstri 

fyrirtækja sem leitast við að ná árangri. Samhliða því að skammta notkun gætu 

fyrirtæki hvatt starfsmenn til að kynna fyrirtækið út á við í gegnum Facebook 

notkun sína og reynt að tengjast viðskiptavinum betur.  

Helstu ókostir við að fyrirtæki skammti Facebook notkun á vinnutíma er að 

starfsmenn gætu upplifað þetta sem skilaboð um að fyrirtækið treysti þeim 

ekki. Einnig er erfitt að koma í veg fyrir að starfsmenn fari inn á Facebook á 

öðrum tímum vinnudagsins vegna tilkomu snjallsíma. Með þeim geta 

starfsmenn farið inn á Facebook síður sínar í gegnum símann sinn. Þar af 

leiðandi geta fyrirtæki ekki með sannri vissu lokað á aðgang starfsmanna þó að 

aðgangur sé hindraður í gegnum vinnutölvu utan hádegishlés og kaffitíma. 

Þessi tillaga til úrbóta er hugsuð fyrir þá einstaklinga og þau fyrirtæki sem ekki 

þurfa að nota Facebook vegna vinnu sinnar.  
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Umræða 

Eins og áður hefur komið fram benda rannsóknir til þess að meirihluti 

starfsmanna notfæri sér Facebook daglega en um helmingur starfsmanna noti 

Facebook á vinnutíma. Út frá þeim niðurstöðum vaknar sú spurning hvað 

fyrirtæki eigi að gera til að bregðast við þessari notkun á vinnutíma. Sum 

fyrirtæki hafa þegar brugðist við með því að loka á notkun starfsmanna á 

meðan önnur fyrirtæki hafa farið þá leið að skammta notkun. Einhver fyrirtæki 

kjósa þó að gera ekkert til að hindra frjálsa notkun starfsmanna að Facebook. 

Taka þarf inn í jöfnuna að sumir starfsmenn eru mikið inn á Facebook og 

netinu vegna vinnu sinnar og eyða því mörgum tímum á dag inn á Facebook 

eða netinu við að rannsaka samkeppnisaðila , leita viðskiptatækifæra og finna 

nýja viðskiptavini. Sum fyrirtæki nota jafnvel Facebook við markaðssetningu á 

sinni vöru eða þjónustu. 

Áhyggjur vinnuveitenda vegna vefnotkunar starfsmanna á vinnutíma hefur 

meðal annars að gera með skerðingu á afköstum starfsmanna, að of mikið af 

vinnutíma þeirra fari til dæmis í notkun á samfélagsmiðlum eins og Facebook. 

Er þessi notkun eins mikil og sumir halda, eru starfsmenn í raun að eyða 

mörgum klukkutímum á dag í vinnunni inn á Facebook? Ekki er hægt að segja 

það ef notkun er áætluð út frá rannsókn höfundar, þar bendir flest til þess að 

stærstur hluti starfsmanna sé að hámarki hálftíma á dag inn á Facebook og 

engin meira en klukkutíma á dag. Hugsanlegt er að starfsmenn viðurkenni ekki 

raunverulega notkun í svona könnun vegna ótta við rekjanleika könnunarinnar.  

Það kom höfundi ekki mikið á óvart hversu margir starfsmenn notuðu 

Facebook á vinnutíma. Íslendingar sækja mikið í Facebook og í fyrra var 

áætlað að um 190 þúsund landsmanna væru notendur að 

samskiptavefnum(mbl.is). En það kom höfundi á óvart að þrátt fyrir að um 

helmingur starfsmanna notaði Facebook á vinnutíma taldi enginn þeirra að sú 

notkun hefði neikvæð áhrif á afköst þeirra í vinnunni. Spurningin er hvort 

starfsmenn eigi erfitt með að viðurkenna fyrir sjálfum sér að notkun þeirra hafi 

áhrif á afköst í vinnunni. Sama gæti átt við hér og áðan að hugsanlegt er að 

starfsmenn viðurkenni ekki raunverulega notkun vegna óttans við rekjanleika 

könnunarinnar. 
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Samskiptasíður eins og Facebook eiga með réttri notkun að vera starfsmönnum 

og fyrirtækjum til hagsbóta. Í gegnum Facebook geta fyrirtæki miðlað 

upplýsingum til viðskiptavina og einnig til starfsmanna með því að stofna sér 

hóp innan síðunnar fyrir þá. Með því að búa til hóp (group) inn á Facebook 

getur fyrirtækið komið sér upp innra neti til að miðla upplýsingum til dæmis 

um viðburði fyrir starfsmenn.  

Tilfinning höfundar er sú að ef takmörkun eða bann yrði á Facebook notkun 

myndu einhverjir starfsmenn finna sér aðrar síður á netinu til að vafra á í 

vinnunni eða jafnvel sækja í auknum mæli inn á Facebook í gegnum snjallsíma 

sína. Með tilkomu þeirra er fátt sem getur hindrað starfsmenn í að fara inn á 

síður eins og Facebook í gegnum símann sinn. Í einhverjum tilfellum er 

Facebook ekki stærsta vandamál fyrirtækja, starfsmenn sem sitja fyrir framan 

tölvur allan daginn gætu jafnvel verið að skoða aðrar samskiptasíður og 

fréttasíður á hverjum degi. Kannski er ekki nóg að skammta eingöngu notkun á 

Facebook heldur þyrftu stjórnendur einnig að horfa til einhverskonar 

skömmtunar á stærstu samskiptasíðum netsins í dag. Gaman væri í þessu 

samhengi að skoða hve starfsfólk er almennt marga tíma á dag inn á netinu á 

vinnutíma og hvað af því sé vinnutengt eða ekki vinnutengt.  

Að auki má nefna að sumir starfsmenn reykja í vinnunni og aðrir spjalla 

tímunum saman um hluti sem hafa ekkert með vinnu þeirra að gera. Það má því 

segja að hjá starfsmanni sem afkastar litlu í vinnunni er bann eða skömmtun á 

Facebook notkun líklegast ekki að fara að breyta neinu varðandi hans heildar 

afköst því hann myndi finna sér eitthvað annað að gera með tímann. Sumt 

starfsfólk mun alltaf finna sér eitthvað annað að gera í vinnunni, þeir 

einstaklingar eru þó vonandi í minnihluta.  

Eins og áður segir er hugsanlegt að starfsmenn viðurkenni ekki raunverulega 

notkun í svona könnun sem gerð er eingöngu hjá einni stofnun vegna óttans við 

rekjanleika könnunarinnar. Líklega þyrfti að mæla raunverulega notkun til að 

fá 100% rétta niðurstöðu. Ekki er nóg að mæla notkun í gegnum vinnutölvur 

heldur þyrfti að mæla notkun út frá öðrum tækjum sem gefa aðgang að 

Facebook þá aðallega snjallsímum. Höfundur telur að notkun á Facebook hafi 

færst töluvert yfir á slík tæki. Önnur hugmynd um frekari rannsóknir í þessa átt 

er sú að rannsaka hvað yfirmönnum finnst um notkun Facebook á vinnutíma.  
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Hafa verður í huga að úrtakið í þessari rannsókn var lítið og aðeins er um að 

ræða starfsmenn einnar ríkisstofnunar. Líkur eru á að aðrar niðurstöður 

fengjust ef skoðuð væru önnur ríkisfyrirtæki eða fyrirtæki á almennum 

markaði. Smæð úrtaks og lágt svarhlutfall gerir það að verkum að taka verður 

niðurstöðum varlega og aðeins líta á þær sem vísbendingar en ekki heilagan 

sannleika. 

Að lokum má velta því fyrir sér hvort samfélagsmiðillinn Facebook sé kominn 

til að vera eða er þetta æði sem fjarar út? Tíminn einn mun leiða það í ljós en 

ekki kæmi það skýrsluhöfundi á óvart þó nýtt æði á netinu liti dagsins ljós á 

næstu 5 til 10 árum. 
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7 Niðurstöður 

Markmið verkefnisins er að reyna að varpa ljósi á Facebook notkun 

starfsmanna á vinnutíma. Þar sem þátttakendur í könnuninni komu allir frá einu 

og sömu stofnuninni ber að líta á niðurstöður hennar sem vísbendingu um 

notkun starfsmanna og viðhorf þeirra til Facebook. Í upphafi var sett fram 

rannsóknarspurningin: 

- Hver er Facebook notkun starfsmanna á vinnutíma? 

 

Samkvæmt þeim niðurstöðum sem fengust við úrvinnslu gagnanna má segja að 

Facebook notkun starfsmanna sé umtalsverð hér á landi því helstu niðurstöður 

þessarar rannsóknar benda til þess að lang stærsti hluti starfsmanna eru 

notendur að Facebook og hafi verið það í meira en eitt og hálft ár. Ekki er 

marktækur munur á aldursdreifingu þeirra sem eru inn á Facebook á 

aldursbilunum 30-39 ár, 40-49 ára og 50-67 ára. Fæstir notendur eru á 

aldursbilinu 18-29 ára. 

 Af þeim hópi starfsmanna sem nota Facebook fer næstum helmingur þeirra inn 

á Facebook á vinnutíma. Rúmlega áttatíu prósent starfsmanna sem eru inn á 

Facebook á vinnutíma eyða allt að hálftíma á dag inn á vefnum en enginn er 

lengur en klukkutíma. Þrátt fyrir að starfsmenn séu inn á vefnum í allt að 

hálftíma á dag telur langstærstur hluti þeirra að notkun Facebook á vinnutíma 

hafi ekki áhrif á afköst þeirra. Eflaust er einhvern hluta af skýringunni að finna 

í því hvernig notkunin er, þar sem yfir helmingur segist nota Facebook bæði 

vinnutengt og persónulega. Hins vegar er áhugavert að næstum því fjörutíu 

prósent segjast nota Facebook á vinnutíma eingöngu til persónulegra nota og 

því spurning hvort Facebook notkun sé ekki í raun að hafa áhrif á afköst þessa 

hóps. Áætla má út frá niðurstöðum rannsóknarinnar að tapaðar vinnustundir  

þessa hóps á mánuði séu um það bil 255. Þegar verið er að tala um framleiðni á 

vinnumarkaði út frá fræðunum þá er horft til þess hve miklu starfsmaður 

afkastar á hverja vinnustund (Hassan, Hagen og Daigs, 2006, bls 85). 

 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður út frá því hvort starfsmenn vilja að fyrirtæki 

stýri Facebook notkun á vinnutíma sést að rúmlega helmingur starfsmanna vill 

einhverskonar stýringu á notkun. Meira en helmingur myndi vilja að 
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skammtaður væri tími á starfsmennina sem yrði allt upp í tuttugu mínútur á 

dag. Einnig vill meirihluti starfsmanna annaðhvort takmarka notkun eða banna 

hana alveg. Stærstur hluti þeirra sem ekki nota Facebook á vinnutíma vill 

algjört bann við notkun. En afar lítill hluti þeirra sem nota Facebook á 

vinnutíma vilja láta banna notkun. 

 

 Eins og Greenberg og Baron nefna þá er starfsánægja mjög mikilvæg og getur 

haft mikil áhrif á frammistöðu starfsmanna, að sjálfsögðu er mikilvægt að 

starfsmenn hafi ánægjulegt og tilfinningalega jákvætt viðhorf til starfsins sem 

þeir gegna. Það dregur ekki einungis úr líkum þess að starfsmenn hætti í 

viðkomandi starfi heldur gerir það starfið einnig mun skemmtilegra (Greenberg 

og Baron, 2003, bls 159). 

Helstu niðurstöður tengdar starfsánægju starfsmanna benda til þess að flestir 

starfsmenn telja að Facebook notkun hafi lítil sem engin áhrif á starfsánægju 

þeirra. Bann við notkun Facebook á vinnutíma myndi ekki hafa breytingar í för 

með sér hjá flestum. Samt eru um tuttugu prósent starfsmanna sem telja bann 

við notkun hafa neikvæð áhrif á starfsánægju þeirra. Einnig myndi álit rúmlega 

eins þriðja starfsmanna til stofnunarinnar versna ef lokað yrði á Facebook.  

Niðurstöður benda líka til þess að starfsmenn noti ekki Facebook á vinnutíma 

til að auðvelda vinnuálag né líta á notkun sem umbun fyrir vel unnið starf.  

 

Þegar niðurstöður rannsóknar eru tengdar niðurstöðum fyrri rannsókna bendir 

flest til þess að hlutfall starfsmanna í Bretlandi sem notar Facebook á 

vinnutíma sé örlítið hærra en hér á landi en hlutfall starfsmanna í Danmörku er 

eitthvað lægra. Af þeim sem nota Facebook á vinnutíma eru lang flestir að eyða 

allt upp í hálftíma á dag inn á vefnum. Eingöngu í Danmörku og Bretlandi eru 

starfsmenn lengur en klukkutíma á dag inn á Facebook. 

 

Í samanburði sem á bara við um Bretland og Ísland má sjá að talsvert hærra 

hlutfall starfsmanna hér á landi telur Facebook notkun á vinnutíma hafa engin 

áhrif á framleiðni þeirra. Eingöngu breskir starfsmenn telja að notkun 

Facebook hafi annað hvort neikvæð eða jákvæð áhrif á framleiðni þeirra. Þegar 

rýnt er í niðurstöður um það hvað fyrirtæki eigi að gera til að stjórna notkun á 

Facebook má sjá að mun fleiri starfsmenn í Bretlandi vilja láta takmarka 
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notkun eða banna hana. Hins vegar höfðu mun fleiri á Íslandi enga skoðun á 

málinu. 

 

Í heildina litið má áætla út frá niðurstöðum rannsóknar að starfsmenn líti svo á 

að notkun Facebook á vinnutíma sé ekki að koma niður á afköstum þeirra í 

vinnunni. Einnig má áætla út frá niðurstöðum rannsóknar að notkun Facebook 

á vinnutíma hefur jákvæð áhrif á starfsánægju margra starfsmanna. Að loka 

fyrir aðgang starfsmanna að Facebook er ekki besta leiðin til að takast á við 

Facebook notkun á vinnutíma betra er að stýra notkun. Ef lokað er á vefinn er 

hætt við því að það hverfi ákveðinn hluti af því sem gerir starfsfólk ánægt í 

starfi  

 



Lokaverkefni – LOK2106                        KG 

 

 39   

Heimildaskrá 

7.1 Ritaðar heimildir  

Arnold, J. (2005). Work psychology : understanding human behaviour in the 

workplace.(4 útg). Harlow: Prentice-Hall.  

Ásta Bjarnadóttir. (2000). Starfsánægja ungra Íslendinga. Sálfræðiritið: (6 tlb., 

bls 63-77) 

Beardwell, I. og Holden, L. (2001). Human Resource Management. (3 útg) 

Essex: Pearson Education. 

Belch, G. E. og Blech, M. A. (2007). Advertising and Promotion. (7. útg). New 

York: McGraw-Hill Irwin. 

Buckingham, M. og Coffman, C. (1999). First, Break All the Rules: What the 

World's Greatest Managers Do Differently. London : Simon og Schuster. 

Castells, M. (2001). The Internet Galaxy: reflection on the internet, business, 

and society. Oxford: Oxford University Press. 

DeCenzo, D. A. og Robbins, S.P, (1994), Human Resource Management. (4 

útg). New York: John Wiley & Sons Inc.  

Eyþór Ívar Jónsson, (2001), Fákeppni og framleiðni. Vísbending, (20 tbl., bls 

1).  

 Dr. Anne Clyde. (1995). Á upplýsingarhraðbraut: frásagnir um notkun 

Internetsins. Reykjavík: Lindin. 

Greenberg, J. Og Baron, R.A, (2003). Behavior in organizations 

: understanding and managing the human side of work. (8 útg). Upper Saddle 

River, NJ : Prentice Hall. 

Guðmundur Arnar Guðmundsson og Kristján Hauksson (2009). 

Markaðssetning á netinu. Reykjavík: Oddi.  

Hassan, M., Hagen, A. og Daigs, I. (2006). Strategic Human Resources as a 

Strategic Weapon for Enhancing Labor Productivity: Empirical Evindence. 

Academy of Stategic Management Journal, 5, 75-96. 

Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir, og Jóhanna Kristín Gustavsdóttir (1999). 

Starfsánægja. Reykjavík: Bókaklúbbur atvinnulífsins og Viðskiptafræðistofnun 

Háskóla Íslands.  

Kaplan, A. M. og Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The 

challenges and opportunities of Social Media. Indiana: Business Horizons. 



Lokaverkefni – LOK2106                        KG 

 

 40   

Mullins, J.L, (2005). Management and organisational behaviour. (7. útg). 

Harlow : Prentice Hall/Financial Times. 

Robbins, S.P. (2007). Organizational behavior. (12 útg). Upper Saddle River, 

N.J. : Pearson/Prentice Hall.  

Sveinn Agnarsson (2000). Aðferðir við mat á framleiðni. Rannsóknir í 

félagsvísindum III. Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Teddlie,C. og Tashakkori,A. (2009). Foundations of mixed methods research 

: integrating quantitative and qualitative approaches in the social and 

behavioral sciences. Thousand Oaks : Sage Publications 

Torrington, D., Hall, L. og Taylor, S., (2008). Human Resource Management. 

(7 útg.). Harlow: Pearson Education.  

Þórður Víkingur Friðgeirsson. (2001). Bókin um netið. Reykjavík: 

Bókaklúbbur atvinnulífsins. 

7.2 Rafrænar heimildir  

Alexa.com. (2010)Top 500 Global Sites. Sótt á netið 5. febrúar af 

http://www.alexa.com/topsites  

Britannica.com (e.d.). Facebook. Sótt á netið 11. febrúar af  

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1366111/Facebook 

Dwarf A/S.dk (e.d.). Forretningen Facebook. Sótt á netið 23. mars af 

http://dwarf.dk/loesninger/forretningen_facebook/facebook_koster_11_mia__i

_tabt_arbejdstid.html  

Facebook.com. (e.d.). Statistics. Sótt á netið 11. febrúar af 

http://www.facebook.com/press/info.php?statistics 

Facebook.com. (e.d.). Timeline. Sótt á netið 11. febrúar af 

http://www.facebook.com/press/info.php?timeline  

Hagstofa Íslands. (e.d.). Tæknibúnaður, netnotkun og rafræn viðskipti 

fyritækja 2010. Sótt á netið 5. febrúar af   

https://hagstofa.is/lisalib/getfile.aspx?ItemID=11944  

Internet World Stats. (2011). Usage and Population Statistics. Sótt á netið 

5. febrúar af 

http://www.internetworldstats.com/stats.html  

MyJobGroub.co.uk. (e.d.). Social Media in the Workplace. Sótt á netið 18. 

mars af 



Lokaverkefni – LOK2106                        KG 

 

 41   

http://www.myjobgroup.co.uk/media-centre/press-releases/social-media-

costing-uk-economy-up-to.shtml  

Reference for Business (e.d.). Encyclopedia of Business, 2nd ed. Human 

Resource Management(HRM). Sótt á netið 29. janúar af 

http://www.referenceforbusiness.com/encyclopedia/Gov-Inc/Human-Resource-

Management-HRM.html#THE FOCUS OF HRM   

Mbl.is (e.d.) Facebook notkun kostar Breta 14 milljarða punda. Sótt á netið 

8. janúar af 

http://www.mbl.is/frettir/taekni/2010/08/05/facebook_notkun_kostar_breta_14

_milljarda_punda/  

Visir.is (e.d.). Facebook kostar danska vinnuveitendur 250 milljarða. Sótt á 

netið 8. janúar af  

http://www.visir.is/facebook-kostar-danska-vinnuveitendur-250-

milljarda/article/2010468741101  

Mbl.is (e.d.). Meirihluti Íslendinga á Facebook. Sótt á netið 9. janúar af  

http://www.mbl.is/frettir/taekni/2010/07/19/60_prosent_thjodarinnar_a_facebo

ok/ 

 

 

 



Lokaverkefni – LOK2106                        KG 

 

 42   

Viðaukar 

Spurningar um Facebook notkun: 

1) Kyn? 

a) Karl 

b) Kona 

 

2) Aldur? 

a) 18-29 ára 

b) 30-39 ára 

c) 40-49 ára 

d) 50-67 ára 

 

3) Menntun? 

a) Meistaranám 

b) Háskólapróf 

c) Stúdentspróf 

d) Gagnfræðapróf 

e) Grunnskólapróf 

 

4) Starfsaldur hjá stofnun? 

a) Styttri en 1 ár 

b) 1-5 ár 

c) 6-10 ár 

d) 11-20 ár 

e) Lengri en 20 ár 

 

5) Hversu ánægður/óánægður ertu í starfi?  

a) Mjög ánægður 

b) Frekar ánægður 

c) Hvorki né 

d) Frekar óánægður 

e) Mjög óánægður 
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6) Notar þú Facebook? 

a) Já 

b) Nei 

 

7) Hversu oft heimsækir þú Facebook? 

a) Oft á dag 

b) Daglega 

c) 1-6x á viku 

d) 1-3x á mánuði 

e) Sjaldnar 

f) Aldrei/Er ekki á Facebook 

 

8) Hve lengi hefur þú verið á Facebook? 

a) Meira en 2 ár 

b) 1,5 til 2 ár 

c) 1-1,5 ár 

d) 0,5 til 1 ár 

e) Minna en 0,5 ár 

 

9) Notar þú Facebook á vinnutíma? (Ef nei næsta spurning 13) 

a) Já 

b) Nei 

 

10) Er notkun þín á Facebook á vinnutíma vinnutengd? 

a) Já 

b) Nei 

c) Bæði a og b 

 

11) Hve löngum tíma eyðir þú á dag að meðaltali á Facebook í vinnunni? 

a) 1-30 mín 

b) 31-60 mín 

c) 61 mín eða meira 

d) Veit ekki 
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12) Heldur þú að notkun Facebook á vinnutíma hafi haft áhrif á afköst þín í vinnunni? 

a) Ég skila jafn miklum afköstum og áður 

b) Ég skila minni afköstum 

c) Ég skila meiri afköstum en áður 

d) Veit ekki/hef ekki skoðun á því 

 

13) Hversu sammála eða ósammála ertu því að fyrirtæki stýri notkun starfsmanna á 

Facebook á vinnutíma? 

a) Mjög sammála 

b) Frekar sammála 

c) Hvork né 

d) Frekar ósammála 

e) Mjög ósammála 

 

14)  Hvað finnst þér að fyrirtækið ætti að gera til að stjórna notkun Facebook á vinnutíma? 

a) Starfsmenn ættu að geta notað Facebook, en notkun ætti að vera takmörkuð við t.d. 

hádegismat 

b) Starfsmenn ættu að vera bannað að nota Facebook á meðan þeir eru í vinnunni. 

c) Starfsmenn ættu að hafa frjálsræði til að nota Facebook að eigin vild án þess að 

það sé fylgst með þeim. 

d) Veit ekki /hef ekki skoðun á því 

 

15) Ef skammta ætti notkun á Facebook, hvað fyndist þér sanngjarn tími? 

a) 1-20 mín 

b) 21-40 mín 

c) 41-60 mín 

d) 61 mín eða meira 

e) Veit ekki 

 

16) Hvert er viðhorf þitt gagnvart Facebook notkun (starfsmanna) á vinnutíma? 

a) Mjög jákvætt 

b) Frekar jákvætt 

c) Hvorki né 

d) Frekar neikvætt 

e) Mjög neikvætt 
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17) Hefur aðgangur að Facebook áhrif á starfsánægju þína?  

a) Mjög mikil 

b) Frekar mikil 

c) Hvorki né 

d) Frekar lítil 

e) Mjög lítil 

 

18) Myndi bann við notkun Facebook á vinnutíma hafa áhrif á starfsánægju þína? 

a) Já, til hins betra 

b) Já, til hins verra 

c) Nei 

d) Veit ekki 

 

19) Hversu mikið eða lítið álag er í starfi þínu? 

a) Mjög mikið 

b) Frekar mikið 

c) Hvorki né 

d) Frekar lítið 

e) Mjög lítið 

 

20) Það auðveldar mér vinnuálagið að fara inn á Facebook? 

a) Mjög sammála 

b) Frekar sammála 

c) Hvorki né  

d) Frekar ósammála  

e) Mjög ósammála 

 

21) Hversu sammála eða ósammála ertu fullyrðingunni : Ég lít á Facebook sem umbun 

fyrir vel unnið starf. 

a) Mjög sammála 

b) Frekar sammála 

c) Hvorki né 

d) Frekar ósammála 

e) Mjög ósammála 
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22) Myndi viðhorf þitt til stofnunar batna eða versna ef lokað yrði á Facebook? 

a) Það myndi batna 

b) Það myndi versna 

c) Veit ekki 

 

23) Hversu sammála eða ósammála ertu fullyrðingunni : Ég lít á Facebook sem vettvang 

fyrir samskipti á vinnutíma. 

a) Mjög sammála 

b) Frekar sammála 

c) Hvorki né 

d) Frekar ósammála 

e) Mjög ósammála 


