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Útdráttur 

Viðfangsefnið sem er til skoðunar í þessari ritgerð er að kanna innri upplýsingamiðlun í 

starfsemi Bílaleigu Flugleiða ehf. Hertz og starfsánægju. Jafnframt því var kannað hvort 

mögulega séu tengsl á milli innri upplýsingamiðlun og ánægju í starfi, skoðað viðhorf 

starfsmanna til vinnuaðstöðu sinnar,  ásamt því að kanna traust og trúnað milli yfirmanna og 

undirmanna, einnig hvort starfsfólki sé hrósað fyrir vel unnin störf. Spurningakönnun var lögð 

fyrir starfsmenn í október mánuði 2012 og var svarhlutfallið 100%. 

Helstu niðurstöður eru að bæta þarf upplýsingamiðlun í fyrirtækinu og þá sér í lagi innan  

deilda og mikill meiri hluti starfsmanna er mjög eða frekar ánægður í starfi. Af 

rannsóknargögnum má draga þá ályktun að almennt ríki traust og trúnaður milli starfsmanna 

og yfirmanna, hrósa þarf starfsfólki oftar fyrir vel unnin störf og vinnuaðstöðu þarf að bæta. 

Þrátt fyrir jákvæðar niðurstöður úr rannsókninni kom verulega á óvart hversu hátt hlutfall 

starfsmanna er hvorki né eða frekar ósammála að þeir muni starfa hjá fyrirtækinu eftir tvö ár.  
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Abstract 

This study examines the internal communication within the company of Bílaleiga Flugleiða 

ehf. Hertz and  job satisfaction. Furthermore this study looks for a possible link between the 

internal communication and job satisfaction, the emploees´ attitudes to their working 

conditions, as well as examine the trust and confidence between superiors and subordinates. 

Finally if the employees´are praised for a job well done. A questionare was presented to the 

employees´ in October of 2012 and the response rate was 100%.  

The main results demonstrate the need to improve the information flow within the company 

and in particular within the departments. It is gratifying to see the majority of the employees´ 

are very or fairly satisfied in their  jobs. The research concludes that there is an overall feeling 

of trust and confidentiality between the superiors and subordinates. The employees´ need 

more praise for a job well done and the working conditions need improvement. Despite the 

positive results from this research, it is surprising how many employees are unsure if they will 

be working at the company after two years.  
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Formáli 

Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar til BS gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. 

Vægi lokaverkefnis er 14 ECTS einingar af 180 ECTS eininga grunnnámi og unnið á 

tímabilinu ágúst – nóvember 2012. Ritgerðin ber heitið Eru tengsl á milli innri 

upplýsingamiðlunar og starfsánægju ? Markmið hennar er að kanna hvort tengsl séu á milli 

innri upplýsingamiðlunar á vinnustað og ánægju í starfi. Ritgerðin er að öllu leyti unnin að 

frumkvæði höfundar og í samræmi við þær kröfur og reglur sem gerðar eru til lokaverkefna í 

grunnnámi við Háskólann á Bifröst. 

Sérstakar þakkir fær leiðbeinandi minn Katrín Pálsdóttir fyrir  uppbyggjandi og fagmannlega 

leiðsögn. Stjórnendur og samstarfsfólkið mitt á  Bílaleigu Flugleiða ehf. – Hertz fær einnig 

þakkir fyrir þeirra hlutverkt í rannsókninni án þeirra hefði verkefnið ekki orðið að veruleika.  

Skólasystur mínar þær Sigríður Lilja og Sigurbjörg Ósk fá einnig kærar þakkir fyrir 

skemmtilega tíma við lærdóminn og í vinnahelgaferðum okkar upp á Bifröst,  síðustu þrjú árin 

án þeirra hefði ekki verið svona skemmtilegt. Að lokum fær fjölskylda mín kærar þakkir fyrir 

skilning og þolinmæði á meðan unnið var að gerð þessa lokaverkefnis. 

 

 

 

_____________________ 

Hafdís Alma Karlsdóttir 
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1. Inngangur 

Viðfangsefnið sem er til skoðunar í þessu lokaverkefni er innri upplýsingamiðlun og 

starfsánægja og ætlunin er að athuga hvort mögulega geti verið tengsl á milli þessara tveggja 

þátta. Þetta viðfangsefni varð fyrir valinu þegar góð kona benti mér á að velja mér 

viðfangsefni sem mér finndist spennandi og hefði brennandi áhuga á,  þar sem verkefnið muni 

koma til með að eiga tíma minn og hug næstu mánuði. Áhugi höfundar á innri 

upplýsingamiðlun kviknaði í framhaldi af vangaveltum um hvaða þættir það væru sem hefðu 

áhrif á starfsánægju í fyrirtækjum og hvort samspil þessara tveggja þátta hefði mögulega áhrif 

á starfsemi og rekstrarárangur skipulagsheilda. Verkefnið var unnið í tengslum við 

vinnustaðinn minn sem er þjónustufyrirtæki í ferðaþjónustu,  nánar tiltekið Bílaleiga Flugleiða 

ehf – Hertz. Fyrirtækið skiptist  í fjórar deildir; flotastýringu og verkstæði, sölu- og 

markaðsdeild, fjármála- og bókhaldsdeild og svo þjónustudeild sem sér um afgreiðslustöðvar 

um allt land. 

 

Persónulegt áhugasvið höfundar liggur meðal annars í því hvort lífsgleði einstaklinga sé 

áhrifavaldur í starfsánægju og hvort efling innri upplýsingamiðlunar getur ýtt undir jákvætt 

andrúmsloft innan skipulagsheilda. Það lá því beint við að tengja þessi tvö efni saman og gera 

lokaverkefni um upplýsingamiðlun og starfsánægju, nánar tiltekið að kanna hvort mögulega 

sé tengsl á milli þessara tveggja þátta. 

 

Rannsóknarspurninginn er:  Eru tengsl á milli innri upplýsingamiðlunar og starfsánægju? 

 

1.2   Markmið rannsóknar 

Tilgangur verkefnisins er að nota fræðilegar kenningar og rannsóknir um upplýsingamiðlun 

og ánægju í starf til að mæla hver staða þessara mála er innan bílaleigunnar. Ef vel tekst til 

geta niðurstöður mögulega gefið til kynna þau áhrif, gagnsemi eða vandkvæði sem 

upplýsingamiðlun innan skipulagsheilda, hefur á starfsánægju. Markmiðið með þessu 

lokaverkefni er að einnig að skoða  hvort tengsl séu á milli innri upplýsingamiðlunar  á 

vinnustað og ánægju í starfi. Ætlunin er að nýta þær upplýsingarnar sem rannsóknin gefur á 

hagnýtan hátt fyrir stjórnendur til úrbóta og breytinga innan fyrirtækisins. En jafnframt á að 

nota upplýsingarnar til að vinna að mannauðsstjórnunarstefnu fyrir bílaleiguna. Til að 

fyrirtækið gangi vel og þá sérstaklega á álagstímun er nauðsynlegt að hafa öfluga innri 

upplýsingamiðlun og ánægt  starfsfólk.  
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1.3   Rannsóknartilvikið 

Bílaleiga Flugleiða ehf. - Hertz er sú skipulagsheild sem ég valdi fyrir rannsóknina en hún er 

ein af þremur stærstu bílaleigum á landinu. Fyrirtækið hefur starfað í yfir 40 ár,  lengst af sem 

deild innan Flugleiða eða allt til aldamótana 2000 en frá og með 1. janúar 2000 varð 

bílaleigan eitt af dótturfyrirtækjum Icelandair og rekin sem sjálfstæð rekstrareining. Í febrúar 

árið 2006 var fyrirtækið selt til fjárfestis sem rak bílaleiguna í fjögur ár (Starfsmannahandbók, 

2012). Fyrirtækið var  selt aftur 2010 en nýir eigendur tóku við bílaleigunni 1. mars 2010. 

Eigendur eru fjórir og starfa þrír þeirra í fyrirtækinu  við hlið starfsmanna. Eftir að nýir 

eigendur tóku til starfa urðu miklar breytingar í fyrirtækinu en þeir voru með afar 

þjónustumiðaða stefnu og starfsmenn fengu miklu meiri frelsi til athafna bæði við 

viðskiptavini og innan fyrirtækisins. Vinnulag breyttist til muna, tækni og tölubúnaður var 

endurnýjaður, höfuðstöðvar færðust á afgreiðslustöðina í Reykjavík úr höfuðstöðvum Toyota í 

Kópavogi, stjórnendur hjálpuðu til á álagstímum, allt viðmót til starfsmanna varð jákvæðara 

og ábyrgðsvið þeirra aukin. Á vetrarmánuðum standa til enn meiri breytingar en það liggur 

fyrir að vinnuaðstaða í standsetningu bíla í Reykjavík er ekki að standa undir þeirri miklu 

aukningu í útleigu bíla sem orðið hefur síðasta ár.  

 

Ástæðan fyrir valinu er sú að höfundur hefur unnið á bílaleigunni í meira en áratug og síðustu 

sex ár sem millistjórnandi. Breytingar sem hafa verið gerðar síðustu tvö og hálft ár hafa haft 

áhrif á starfsfólkið og fyrirtækið í heild sinni og mun rannsókn þessi koma sér vel fyrir 

stjórnendur til að meta árangurinn af erfiðinu.  

 

1.4   Rannsóknarspurning og tilgátur  

Rannsóknaraðferðin er tilviksrannsókn, gerð með megindlegri aðferð. Spurningarkönnun var 

lögð fyrir stóran hluta starfsmanna  bílaleigunnar,  sem er meðalstór vinnustaður með nálega 

40 fastráðna starfsmenn á ársgrundvelli á höfuðborgarsvæðinu og á Keflavíkurflugvelli.  Á 

landsbyggðinni eru níu útleigustöðvar með einum til tveimur starfsmönnum í hlutastarfi en 

höfundur taldi ekki rétt að hafa þá með í úrtaki,  þar sem þeir gætu skekkt niðurstöður 

einfaldlega vegna þess að flestir þeirra eru að sinna útleigu bíla í aukastarfi en ekki föstu 

starfi. Þeir starfsmenn sem sinna bílaleigunni í fullu starfi út á landi eru fjórir en höfundur 

taldi betra að hafa þá ekki með í úrtaki þar sem upplýsingamiðlun til þeirra og frá þeim er 

með öðrum hætti en þeirra sem vinna miðlægt í fyrirtækinu sem aftur skekkir niðurstöður 

rannsóknarinnar.   
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Rannsóknarspurningin sem leitast verður við að svara í þessu lokaverkefni er eftirfarandi: 

 

                   Eru tengsl á milli innri upplýsingamiðlunar og starfsánægju ? 

 

Höfundur lagði einnig fram fimm tilgátur og leitast verður við að svara þeim með því að rýna 

í  niðurstöður spurningakönnuninnar.  Tilgáturnar eru sem hér segir: 

 

Tilgáta 1:    Fylgni er milli starfsmanna sem telja innri upplýsingamiðlun fullnægjandi og     

 þeirra sem upplifa sig ánægða í starfi    

 

Tilgáta 2:    Fylgni er milli starfsmanna sem telja innri upplýsingamiðlun vera ófullnægjandi        

 og þeirra sem eru líklegri til að láta af störfum 

 

Tilgáta 3:    Fylgni er milli starfsmanna sem sækja námskeið og fundi sem í boði eru og 

þeirra sem telja upplýsingamiðlun nægjanlega  

 

Tilgáta 4:   Fylgni er milli starfsmanna sem eru óánægðir í starfi og þeirra sem telja  

 vinnuaðstöðu sína ófullnægjandi 

 

Tilgáta 5:   Þær breytingar sem átt hafa sér stað síðan nýir eigendur tóku við hafa rýrt traust   

 til yfirmanna 

 

Einnig er ætlunin að skoða svör við ýmsu er varðar upplýsingaflæði innan fyrirtækisins ásamt 

því að að kanna almenna starfsánægju og hvað megi betur fara, eins og  vinnuaðstaða,  tæki 

og búnaður. 

1.5   Efnistök í ritgerð 

Ritgerðin skiptist í tvo megin þætti auk útdráttar og formála. Fyrri hlutinn er fræðilegur þar 

sem stuðst verður við heimildir sem varða viðfangsefni rannsóknarinnar en heimildir eru 

fengnar úr skólabókum, fræðibókum, rannsóknargreinum og einnig af vefsíðum. Þessir þættir 

eru skoðaðir út frá skipulagsheildum almennt en ekki sérstökum flokkum eða tegundum 

skipulagsheilda eins og t.d. fyrirtækjum í ferðaþjónustu, þótt rannsóknin sé lögð fyrir þar.  

 

Síðari hluti ritgerðar fjallar um rannsóknina og þær niðurstöður sem úr henni fengust. 

Niðurstöður  eru settar fram með myndrænum hætti en einnig í rituðu máli til nánari 

útskýringa, síðan eru  umræður um niðurstöður rannsóknarinnar og farið aðeins inn á 

gagnsemi rannsóknarinnar fyrir fyrirtækið. 
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Í næsta kafla verður fjallað um upplýsingamiðlun almennt, ferli hennar og aðferðir við 

upplýsingamiðlun, starfsmenn og upplýsingamiðlun, óformlega og formlega 

upplýsingamiðlun og hlutverk stjórnanda.       
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2.  Upplýsingarmiðlun 

Kenningar sem tengdar eru upplýsingamiðlun byggjast flestar á hugmyndum sem hægt er að 

rekja þúsundir ára aftur í tímann. Það sem er kallað upplýsingamiðlun á okkar tímum var 

nefnt „rhetoric“ eða mælskulist í Grikklandi til forna en skilgreininginn var „að nota 

tungumál til að sannfæra hvern þann sem hlustaði, til að gera eitthvað“. Sá sem er oftast 

tengdur við þróun mælskulistar sem listgreinar,  kenndi í Aþenu árin 367-347 f.k. og hét 

Aristotle (Aristóteles á íslensku). The art of rhetoric er eitt helsta verk hans og þar er að finna 

rætur nútímakenninga um upplýsingamiðlun. Þar kemur einnig fram að hver ræða sé saman 

sett úr þremur pörtum: ræðumanninum, einstaklingnum sem ræðunni er beint að og 

umræðuefninu (Argenti, 2007). 

 

Enska orðið „communication“  er dregið af latneska orðinu „communicare“ sem þýðir að gera 

sameiginlega. Það vekur athygli að aðal þýðing orðsins er ekki að miðla, segja frá, flytja ræðu 

eða skrifa (Bell og Smith, 1999).  Heldur er „communication“ það þegar fólk deilir 

upplýsingum til að ná sameiginlegum skilningi.  Stjórnun skipulagsheilda gengur út á að það 

heppnist vel svo fólk geti unnið saman (Boddy, 2008).  Tæknin gerir ekki skilaboðin 

áhugaverð nema við náum að byggja upp tengslanet fyrst, skilaboðin munu ná í gegn á 

auðveldari hátt ef sá sem fær skilaboðið hefur verið í tengslum við sendandann áður (Rosen, 

1998).  

 

Upplýsingamiðlun er flutningur upplýsinga frá einum stað til annars. Hún er leið til að ná til 

annarra með því að senda út hugmyndir, staðreyndir, hugsanir, tilfinningar og gildi. 

Takmarkið er að viðtakandi skilji upplýsingarnar eins og til var ætlast. Þegar því er náð, 

myndast skilningur á milli tveggja aðila – eins konar brú, sem þeir geta síðan notað til að deila 

upplýsingum fram og til baka.  Með þessu geta báðir aðilar farið fram og til baka yfir brú 

upplýsingamiðlunar  án þess að það komi til vandræða (Newstrom og Davis, 1997).  

 

Það má segja að upplýsingamiðlun sé stöðug innan skipulagsheilda og er hún þá bæði  

óformleg upplýsingamiðlun eins og orðrómur (e. grapevine) og formleg (e. managed) 

upplýsingamiðlun. Slæm innri upplýsingamiðlun er stórt áhyggjuefni fyrir skipulagsheildir 

sem getur skilað sér í óhagkvæmni á vinnustað (Profile, 2006).  
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Samkvæmt yfirliti rannsóknar Grundig og fleiri  (1992)  á innri upplýsingamiðlun var 

niðurstaðan á þessa leið: Þrátt fyrir allar þessar rannsóknir sem við komum að,  þarf að 

komast að fræðilegum skilningi um það hvernig innri upplýsingamiðlun getur gert 

skipulagsheildir skilvirkari. 

 

Argenti (1996) telur að ekkert annað hugtak en upplýsingamiðlun skipulagsheilda bjóði uppá 

fleiri tækifæri fyrir raunverulega miðlun upplýsinga en samskipti starfsmanna. Á sama hátt 

benda fræðimenn Smidts og fleiri (2002) á að innri upplýsingamiðlun sé "frekar vanrækt" 

stjórnunartæki. Í nýlegum kafla um almannatengsl, Yeomans (2006) bendir hann á að lítið er 

hugað að innri upplýsingamiðlun í fræðum um almannatengsl en það er frekar skoðað sem 

hluti af  virkum stefnumótandi samskiptum. 

 

Upplýsingamiðlun skipulagsheilda (e. organizational communication) skiptist í tvennt þ.e. 

ytri og innri upplýsingamiðlun. Undir ytri upplýsingamiðlun flokkast almannatengsl, tengsl 

við fjárfesta, auglýsingar og hvers kyns upplýsingamiðlun út á við til umhverfisins en það sem 

telst til innri upplýsingamiðlunar er inn á við í skipulagsheildinni og snýr að upplýsingagjöf 

milli starfsmanna (Riel og Fombrun, 2008). Ef við skoðum hugtökin skipulagsheild og 

upplýsingamiðlun þá hafa þau verið skilgreind á mismunandi hátt. Fræðimenn eru sammála 

um að upplýsingamiðlun feli í sér ferli sem tveir eða fleiri einskaklingar framkvæma (e. 

transactional) og að skipulagsheild sé félagsleg heild eða hópur fólks sem vinni að 

einstaklingsbundnum og sameiginlegum markmiðum (Riel og Fombrun, 2008). 

 

2.1   Ferli upplýsingamiðlunar 

Samkvæmt Boddy (2008) er upplýsingamiðlun leið til þess að auka verðmæti í fyrirtækjum 

og skapa aðstæður sem eru þeim árangursrík. Hægt er að segja að þangað til sameiginlegur 

skilningur náist - hafi samskiptin ekki átt sér stað en ákveðið ferli  þarf að fara í gang. Það er 

færni í mannlegum samskiptum (e. interpersonal skills), þróun í tækni (e. developments in 

technology) sem skiptir máli og samhengið (e. organisational context). Ef allt þetta 

spilarsaman náum við sameiginlegum skilningi (e. mutual understanding) sem hefur þá áhrif á 

árangur í fyrirtækinu. 
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Fræðileg umfjöllun og rannsóknir í tengslum við upplýsingamiðlun innan skipulagsheilda 

hófst í kringum 1940 og stærri verkefni á því fræðasviði voru gefin út á árunum eftir 1965 

(Tompkins og Wanca-Thibault, 2001). Skipulögð upplýsingamiðlun er fræðigrein sem lýtur að 

samskiptum og skipulagðri hegðun. Hún fjallar um táknræna notkun tungumálsins, hvernig 

stofnanir virka og hver markmið þeirra eru (Mumby og  Stohl, 1996). En það er hægt að líta á 

þetta sem bæði leið til að lýsa og útskýra skipulagsheildir og einnig nálgun til að líta á 

samskipti sem fyrirbæri í stofnunum (Deetz,2001).  

 

Fræðimenn í upplýsingamiðlun skipulagsheilda halda því fram að öll samskipti séu hluti af 

samþættri heild. Annars vegar halda Cheney og Christiensen (2001) því fram að innri og ytri 

upplýsingamiðlun séu ekki lengur til sem sjálfstætt svið,  þar sem þeir hafa verið uppteknir af 

hugmyndinni um opinn (e. fuzzy)  skipulagsleg markmið. Á hinn bóginn nota þeir hugtakið 

ytri upplýsingamiðlun fyrir skýrleika og fara þá að skilgreina það sem almannatengsl, 

markaðsetningu og samband við fjárfesta. Þeir skilgreina innri upplýsingamiðlun sem 

samskipti starfsmanna, skipurit, markmið og þróun skipulagsheildar. Á árunum eftir 1989, 

hefur skilgreining á vettvangi upplýsingamiðlunar í skipulagsheildum togast á við 

samþættingu ytri og innri upplýsingamiðlunar með óskýrum hætti. Þangað til annað kemur á 

daginn er það viðkennt að innri upplýsingamiðlun sé til og jafnframt samþáttur með ytri 

upplýsingamiðlun  (Cheney og Christensen, 2001).   

 

Tilkoma veraldarvefsins og tæknivæðingar hefur gert það að verkum að mikil breyting hefur 

orðið á upplýsingamiðlun síðustu ár og áratugi en breyting hefur orðið á upplýsingarleiðum 

og því magni upplýsinga sem berast til starfsmanna. Hraði frétta og dreifing þeirra um 

heimsbyggðina er mun meiri og hraðari en áður var og hægt er að fá endalaust af 

upplýsingum á veraldarvefnum.  Gott er að vanda sig við miðlun upplýsinga, þá sérstaklega 

varðandi magn og gæði en einnig er mikilvægt að þær aðferðir sem notaðar eru innan 

skipulagsheilda séu réttar (Argenti, 2007). 
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2.2.   Innri upplýsingamiðlun  

Mynd 1. The communication process – Samskiptaferlið (Boddy, 2008) 

 

 

 

Hvernig er þessi upplýsingamiðlun eða  kerfið sem hún byggir á? Hvað gerist raunverulega í 

samskiptum? Samskipti byggjast á að lágmarki tveimur aðilum, þeim sem sendir skilaboðin 

og þeim sem tekur við þeim og verður þá að sendanda. Þannig má segja að minnst tveir aðilar 

geti verið við stjórnvölinn. Hver tilgangurinn með þessu? Það er að skila óbrengluðum 

upplýsingum eða hugsanlega að ræða  vandamál, óska eftir hugmyndum eða jafnvel bara að 

miðla upplýsingum eða stundum þarf að hafa áhrif á fólk. Allt eru þetta mismunandi þættir 

sem geta skýrt tilgang samskipta og miðlun upplýsinga. Skilaboðin sem flytja þarf á milli 

verður að setja í ákveðinn búning og þannig myndast ákveðin yfirfærsla, val á miðli sem 

skilaboðin fara eftir eins og t.d. tölvupóstur eða bein persónuleg samskipti. Móttakandinn 

tekur við og raunverulega túlkar skilaboðin, finnur merkinguna í þeim eins og hann skilur 

þau, og í framhaldinu gefur hann önnur skilaboð til baka. Margskonar truflanir í umhverfinu  

geta haft áhrif á boðmiðlunina. Það þarf ekki endilega að vera eiginlegur hávaði eða 

umhverfishávaði heldur bara truflun. Það má eiginlega segja að þessi hávaði (e. noise) sé 

raunverulega það sem ruglar eða truflar og kemur í veg fyrir að menn fái rétt skilaboð (Boddy, 

2008).  

 

Kóðun
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Í ferlinu upplýsingamiðlunar myndast tengsl bæði milli starfsmanna og skipulagsheildar og 

umhverfis. Ef upplýsingastreymið á sér ekki stað fá starfsmenn enga vitneskju um hvað aðrir 

starfsmenn eru að gera, upplýsingaflæði til yfirmanna verður ekkert, sem aftur leiðir til þess 

að enginn samvinna verður innan skipulagsheildarinnar. Keðjuverkandi jákvæð áhrif verða 

innan skipulagsheilda þegar upplýsingamiðlun er góð sem snertir alla starfsemi innan 

fyrirtækisins en lögð er áhersla á mikilvægi þess að hún sé óheft og öllum opinn (Newstrom 

og Davis, 1997). 

 

2.3   Leiðir upplýsingamiðlunar í skipulagsheildum 

Það er hægt að skipta leiðum upplýsingarmiðlunar í skipulagsheildum upp í þrjá megin 

flokka. Algengt er að flokka þetta sem: upp á við upplýsingamiðlun (e. upward 

communication),  niður á við upplýsingamiðlun (e. downward communication), lárétt 

upplýsingamiðlun (e. horizontal communication) (Downs, 1988). 

Þegar talað er um upplýsingaflæði upp á við er átt við flæði upplýsinga lóðrétt upp skipuritið, 

frá undirmönnum til yfirmanna bæði með formlegum og óformlegum hætti. Aðallega eru 

þetta upplýsingar um framgang verkefna, skýrslur um sölu, frammistöðu og þar fram eftir 

götunum.  Undirmenn búast við  svörum og viðbrögðum við upplýsingagjöf til yfirmanna 

(Downs, 1988). 

Með upplýsingaflæði niður á við er átt við flæði upplýsinga lóðrétt niður skipuritið, frá 

yfirmönnum til undirmanna. Þetta geta verið upplýsingar um nýjar áherslur, 

vinnuleiðbeiningar, breytingar og allt annað sem yfirmenn þurfa að koma áleiðis til 

undirmanna. Það geta bæði verið formlegar og óformlegar leiðir til að miðla þessum 

upplýsingum (Downs, 1988). 

Þriðja mögulega leiðin er lárétt upplýsingamiðlun en þá er átt við miðlun upplýsinga milli 

starfsmanna sem standa jafnfætis innan skipulagheildar, eins og að aðlaga breytingar til að 

mæta sameiginlegum þörfum. Hér er frekar átt við óformlega upplýsingamiðlun eins og 

orðróm (Down, 1988; Down og Adrian, 2004).  

Þær auðlindir sem skipulagsheildin hefur yfir að búa eins og mannauður og fjármagn er það 

sem hefur áhrif á val á því hvernig upplýsingamiðlun á sér stað. En ef við horfum á 

kostnaðarþáttinn eru aðferðir við miðlun upplýsinga misdýrar fyrir skipulagsheildina. Það þarf 

að horfa í kostnað og finna þá leið sem skilar mestum árangri í að miðla upplýsingum til 
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starfsmannana. Einnig þarf að huga að mannauðsþættinum en þeir aðilar sem sjá um að miðla 

upplýsingum fyrir skipulagsheildina, þurfa að hafa góða samskiptahæfileika til að miðlun 

upplýsinga skili árangri. Það er líka mikilvægt að huga að tímasetningu og koma í veg fyrir að 

starfsmenn heyri fréttir af fyrirtækinu með orðrómi eða í fjölmiðlum. Það getur leitt til þess að 

starfsmenn verði óöruggir og getur valdið hræðslu (Argenti, 2007).  

 

2.4   Starfsmenn og upplýsingamiðlun 

Eins og staðan er í dag í flestum fyrirtækjum eru starfsmenn skipulagsheilda tengdir 

yfirmönnum og stjórnendum á rafrænan-,  frekar en á persónulegan hátt og enn fremur vinna 

starfsmenn meira sjálfstætt en áður. Með minnkandi persónulegum samskiptum glíma 

skipulagsheildir við meiri erfiðleika á hreinum gildum, fyrirtækjamenningu og hugsjónum í  

upplýsingarmiðlun en þau hafa verið að glíma við áður (Jacobs, 2004).  Aukin tölvuvæðing í 

þáttum upplýsingarmiðlunar meðal starfsmanna hefur  orðið þess valdandi að  yfirmenn þurfa 

að hafa meiri yfirsýn yfir það sem starfsmenn eru að gera rafrænt eins og tölvupóstsendingar. 

Fyrir starfsmenn sem vinna rafrænt má segja að minna sé um persónulegt samband við 

yfirstjórn sem leiðir til þess að starfsmenn finnist þeir ekki tilheyra þeim og getur orsakað 

ástand sem lýsir sér sem  „við á móti þeim“ viðhorf til stjórnanda (Argenti og Forman, 2002). 

 

Upplýsingamiðlun veitir starfsmönnum upplýsingar og leiðbeiningar varðandi störf þeirra og 

hlutverk.  Þá sækjast starfsmenn einnig eftir öðru eða samskiptum við samstarfsfólk og 

yfirmenn,  til að uppfylla þær þarfir að vera hluti af heildinni og finna til starfsánægju. Þegar 

þarfir starfsmanna eru uppfylltar með fullnægjandi upplýsingamiðlun eru þeir líklegri til að 

byggja upp áhrifarík tengsl í starfi sínu (Rubin, 1993). 

 

Miðlun upplýsinga er einn mikilvægasti þátturinn í stjórnunarferli skipulagsheilda, sérstaklega 

þar sem starfsmennirnir þurfa að fá þær upplýsingar sem skipta þá máli fyrir starfið og 

vinnustaðinn. En almennt er talið að fullnægjandi upplýsingamiðlun sé nauðsynleg í öllum 

stjórnunarferlum skipulagsheilda. Að öllu jöfnu er upplýsingaferlið ekki á einn veg, endurgjöf 

starfsfólks er einnig mikilvægur þáttur. Starfsmenn þurfa að hafa gott aðgengi að stjórnendum 

og stjórnendur þurfa að hafa áhuga á að starfsmenn miðli upplýsingum áfram til þeirra. Það 

gerir upplýsingaferlið innan skipulagsheildarinnar að stöðugri hringrás upplýsingamiðlunar 

milli stjórnenda og starfsmanna (Wood, 1999).    
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Starfsmenn kunna að vera djarfari en áður hefur verið, því þeir geta farið beint í uppruna 

upplýsinganna án þess að þurfa bíða eftir að yfirmenn komi þar að (Ihator, 2001). Þeir geta 

dreift sínum upplýsingum um skipulagsheildina rafrænt til utanaðkomandi aðila, stundum án 

þess að nokkur hindri það. Og í gegnum rafræn samtöl eins og bloggsíður, geta starfsmenn 

deilt skoðunum sínum og birt upplýsingar um það sem betur  mátti fara, jafnvel  skipulagt og 

krafist aðgerða (Bishop og Levine, 1999). Enn fremur eru starfsmenn í dag aðgengilegri fólki 

utan fyrirtækisins. Fjölmiðlar sem dæmi geta leitað uppi starfsmenn fyrirtækja á þeirra eigin 

vefsíðum og haft samband við þá beint í gegnum tölvupóst eða síma (Argenti, 2006). 

 

Samkvæmt rannsókn á tengslum milli upplýsingamiðlunar og starfsánægju sem gerð var í  

opinberu þjónustufyrirtæki, sýndu niðurstöður að ánægja með upplýsingamiðlun var nátengd 

stöðu starfsmanna í skipulagsheildinni (Downs og Hazen, 1977). 

 

2.5   Óformleg upplýsingamiðlun 

Þegar talað er um óformlega upplýsingamiðlun er átt við það þegar starfsfólk miðlar 

upplýsingum áfram til annarra starfsmanna eða þess sem oftar er nefnt orðrómur (e. 

grapevine) (Downs, 1988; Wood, 1999).  Orðið  „grapevine“ er hægt að rekja aftur til daga 

borgarstyrjaldarinnar í Bandaríkjunum (1861-1865) en þá voru símasnúrur strengdar á milli 

trjánna á vígvellinum og litu þær út eins og vínviður (Kreitner, 2009). Orðrómur dreifist hratt 

út meðal starfsmanna og eru rannsakendur sammála um að hann sé óhjákvæmilegur partur á 

mannlegri hlið skipulagsheilda. Stjórnendur þurfa samt sem áður að vera á varðbergi gegn 

óformlegum upplýsingaflutningi, þar sem hann er oft rangur, getur valdið misskilningi og 

orðrómurinn breytist þegar margir segja frá (Crampton, Hodge og Mishra, 1998).  En oft er 

sagt um orðróm: Góðar fréttir ferðast hratt, slæmar fréttir ferðast hraðar og vandræðalegar 

fréttir ferðast hraðast (Kreitner, 2009).   

Flestu starfsfólki þykir þessi þáttur upplýsingamiðlunar mikilvægur, telja að hann sé grunnur 

að sterku tengslaneti á vinnustað og hjálpi þeim í vinnu sinni (Downs og Adrian, 2004).  Til er 

rannsókn sem sýnir fram á að  stjórnendur telji að 89% þeirra upplýsinga sem berast á þennan 

hátt séu neikvæðar  og bera vott um skort á trausti í garð annarra starfsmanna, stjórnenda eða 

stefnu skipulagsheildarinnar (Argenti, 2007). 
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2.6   Formleg upplýsingamiðlun 

Formleg upplýsingamiðlun er frábrugðin óformlegri upplýsingamiðlun að því leytinu að þær 

eru skipulagðar, upplýsingar eru áreiðanlegar, magni þeirra og tíðni er stjórnað og þær skipta 

máli fyrir skipulagsheildina (Argenti, 2007). 

 

Tæknilegar boðleiðir : Þó að fundir séu nauðsynlegir innan skipulagsheilda þá er hraðinn 

orðinn svo mikil í öllum samskiptum að nauðsynlegt er  að nota tæknilegar boðleiðir til að fá 

upplýsingar og koma upplýsingum á framfæri á sem skjótastan hátt. Helst er þá að nefna 

tölvupósta, innra net sem aðeins starfsmenn hafa aðgang að, símtöl og símafundi, allt á 

rafrænan hátt (Argenti, 2007). 

 

Fundir: Ein leið til þess að tryggja að starfsmenn hafi aðgang að yfirmönnum er að halda 

reglulega starfsmannafundi, persónulega fundi (e. in person) með öllum starfsmönnum. 

Þannig fundi ætti að halda alla vega ársfjórðungslega til að stjórnendur fái tækifæri til að deila 

upplýsingum sem við koma skipulagsheildinni eins og hvernig starfsemin gengur og 

framgangur innri verkefna. Mikilvægt er að þar fái starfsmenn tækifæri til að spyrja spurninga 

í opnum umræðum. Fundir innan deilda með minni hópum eru einnig nauðsynlegir sérlega til 

að fá skoðanir starfsmanna á ýmsum málum en þekkt er að starfsmenn þora frekar að spyrja 

yfirmenn í minni hópum (Argenti, 2007). 

 

Samtöl við starfsmenn:   Hér er verið að tala um svokölluð persónuleg samtöl (e. face to face) 

sem eru öllum starfsmönnum til góðs, þar geta þeir komið sínum skoðunum á framfæri, fá að 

vita að þeir skipta máli og vitneskju um að þeir séu metnir að verðleikum  (Argenti, 2007). 

 

Tilkynningar eða skriflegar upplýsingar:  Skriflegar upplýsingar í formi tilkynninga á töflu í 

almennu rými starfsmanna eins og á kaffistofum eða alrými þar sem allir í skipulagsheildinni 

sjá. Þetta form er nauðsynlegt fyrir þá sem ekki hafa aðgang að tölvum og kemur í veg fyrir 

að þeir starfsmenn fái ekki upplýsingar og upplifi sig sem einangraða (Argenti, 2007).  

 

Opin hurð:  Sú stefna stjórnenda að hafa „Ávalt opna hurð“ (e. open door management) virkar 

hvetjandi fyrir starfsmenn, til að koma til yfirmanna eða æðri stjórnanda og ræða þau mál sem 

þeim liggur á hjarta. Markmiðið með þessari stefnu er að koma í veg fyrir hindranar á 

upplýsingamiðlun upp á við eða frá undirmönnum til yfirmanna (Newstrom og Davis, 1997). 
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2.7   Hlutverk stjórnenda í upplýsingamiðlun  

Helsta hlutverk stjórnanda í upplýsingamiðlun er að vera á staðnum bæði persónulega og í 

nánum samskiptum við starfsfólkið. Stjórnendur þurfa líka að tryggja skilvirkni  í 

upplýsingamiðlun til að  að skilaboðin sem þeir senda út séu rétt skilin af starfsmönnum en 

það er mikilvægt að skilaboðin sem send eru, séu skiljanleg fyrir alla (Argenti, 2007). En 

hlutverk stjórnanda er ekki bara að miðla upplýsingum, þeir verða jafnframt að miðla 

menningu og hugsjónum fyrirtækisins sem gefur til kynna mikilvægi þeirra í samskipum við 

starfsmennina. Því það er nú þannig að þrátt fyrir tæknivæðingu nútímans í upplýsingamiðlun 

vilja starfsmenn einnig persónulegt samband við yfirmenn. Þó er lykilatriði að stjórnendur séu 

heiðarlegir og opnir í samskiptum sínum við starfsmennina en með því móti skapa þeir sér 

traust þeirra og upplifunin verður sú að þeir séu hluti af heild (Argenti, 2007).  

 

Tengsl sem eru á milli stjórnenda og undirmanna eru einn  þeirra þátta sem hafa áhrif á hversu 

fullnægjandi upplýsingamiðlun er en því jákvæðari sem tengslin eru því betri eru áhrifin 

(Mueller og Lee, 2002). Rannsókn Madlock (2008) sýndi fram á jákvæð tengsl milli 

frammistöðu stjórnenda í miðlun á upplýsingum til starfsmanna og ánægju þeirra með innri 

upplýsingamiðlun í skipulagsheildum. Jafnframt kemur fram í niðurstöðum hans að góð 

frammistaða stjórnenda í upplýsingamiðlun skilaði sér í meiri starfsánægju hjá starfsmönnum 

(Matlock, 2008).  

 

Stjórnendur eyða nálægt 80% af tíma vinnu sinnar í ýmis form upplýsingamiðlunar og geta 

áhrif þeirra skipt sköpum innan skipulagsheildar vegna  mikilvægis þeirra fyrir heildina 

(Downs, 1988). Góð samskipti þurfa að vera stöðug svo starfsmenn upplifi virðingu og traust 

í sinn garð að undirlagi stjórnenda. Hvatning frá stjórnendum er einnig mikilvæg og 

viðurkenning fyrir vel unnin störf en þannig skapast traust á milli starfsmanna og stjórnenda, 

sem aftur skapar greiða leið fyrir óheft upplýsingaflæði  (Seitel, 2001). Segja má að flæði 

innri upplýsinga sé líklegra til að fara niður skipuritið heldur en upp, þegar skortir traust á 

milli stjórnenda og starfsmanna. Þannig að ekki er nóg að kanna hvernig uppbygging og 

árangur upplýsingamiðlunar sé heldur þarf líka að skoða hvernig flæðið er á upplýsingum 

(Riel og Fombrun, 2008).  Mikilvægt er að stjórnendur passi upp á það að fréttir af 

fyrirtækinu séu fyrst tilkynnt starfsmönnum áður en þær birtast í fjölmiðlum. En þegar 

starfsmenn heyra orðróm eða fá fréttir af fyrirtækinu í fjölmiðlum skapast óöryggi og hræðsla, 
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og upplifun starfsmanna getur orðið á þá leið að þeim finnist þeir utangátta og ekki tilheyra 

heildinni (Argenti, 2007). 

 

Upplýsingarmiðlun hefur með ýmsa þætti að gera er varða velgengni og starfsemi 

skipulagsheilda og ber þá helst að nefna stafsánægju (e. job satisfaction).  Samkvæmt 

rannsóknum sem hafa verið gerðar  þá verður góð upplýsingamiðlun í skipulagsheildum til 

þess að starfsánægja eykst en bein afleiðing af því er aukin vinnustaðahollusta. 

Starfsmannavelta er kostnaðarsöm fyrir skipulagsheildir og stofnanir og þess vegna er 

mikilvægt að leiða hugann að þessu atriði og leggja áherslu á að upplýsingamiðlun sé 

fullnægjandi til starfsmanna (Kramer, 1999; Rodwell, Kienzle og Shadur, 1998). 

Fullnægjandi upplýsingamiðlun er einn af lykilþáttum í skipulagheildum einfaldlega vegna 

þess hversu stóran þátt starfsmenn eiga í velgengni þeirra (Gray og Laidlaw, 2004). 

 

Í næsta kafla verður fjallað almennt um starfsánægju, farið verður yfir upphaf rannsókna á 

starfsánægju sem var í kringum 1920, áhrifaþættir hennar skoðaðir og loks hugað að samspili 

starfsánægju og upplýsingamiðlunar.  
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3.  Starfsánægja 

Starfsánægja (e. job satisfacion) er mæling viðhorfs  sem starfsmenn finna eða hafa til starfs 

síns. Starfsánægja er áhrifaríkt viðhorf eða tilfinning,  svipuð og  að líka við eða mislíka við 

eitthvað. Það er mikill munur á þessum tilfinningum til starfsánægju og tveimur öðrum 

viðhorfum á hátterni starfsmanna. Sami starfsmaður getur á annan veginn verið með 

markmiðaða hugsun eins að starfið sitt sé mjög flókið og á hinn vegin glímt við 

hegðunarvanda sem lýsir sér í að hann geti verið hættur innan þriggja mánaða. Viðhorf sem 

samanstendur af tilfinningum, hugsunum og ásetningi að gera eitthvað í málunum. Mikilvægir 

þættir í starfsánægju innihalda laun, yfirmenn, verkefni sem verið er að vinna að, 

samstarfsmenn eða starfsteymið og vinnuumhverfið. Viðhorf til starfsins þróast með tímanum 

og starfsánægjan kemur þegar starfsmaðurinn fær betri upplýsingar um vinnuumhverfið. Samt 

ber að hafa í huga að starfsánægja er breytilegur (e. dynamic) þáttur, því hún getur dvínað 

hraðar en hún vex (Newstrom og Davis, 1997).   

 

Starfsánægja er viðhorf sem er byggt á skynjun starfsmanna  á vinnunni og getur bæði verið 

jákvæð eða neikvæð. Einnig hefur hún með þarfir að gera. Þ.e.a.s. því meira sem 

starfsumhverfið uppfyllir persónulegar þarfir starfsmanna því meiri ánægja með starfið 

(Kumara og Koichi, 1989). 

 

Í grein sem Eyþór Eðvarðsson (2005) skrifaði, er talað um að sterk tengsl séu á milli 

starfsánægju og árangurs í starfi en lítil starfsánægja leiðir af sér aukna starfsmannaveltu og 

hærri kostnað í t.d. meðferð á vörum, veikindum og vinnuslysum. Við rannsóknir á 

starfsánægju virðist skipta mestu máli að starfsfólk viti hvað það á að gera en vitað er að þeir 

sem upplifa mikla starfsánægju eiga sameiginlegt að hafa á hreinu hvers er ætlast til af þeim. 

Það skiptir líka máli að ná tökum á starfinu og upplifa að árangur sé að nást. Einnig skiptir 

máli að upplifa sig ábyrgan, vera þáttandi í ákvarðanatöku og sem hluta af hópnum. 

Ábyrgðartilfinningin gagnvart vinnustaðnum leiðir til þess að fólk tengist öðrum 

starfsmönnum vináttuböndum. Einnig er mikilvægt að upplifa og sjá tilgang í starfi sínu svo 

samhengið sé sjáanlegt. Ímynd starfsins og starfsandinn virkar líka ótrúlega jákvætt á 

starfsánægju. 

 

Starfsánægja hefur verið skoðuð sem einn þeirra þátta sem hafa áhrif á kulnun í starfi. Skoðuð 

voru tengsl starfsánægju við kulnun í starfi hjá starfsfólki fangelsa í Bandaríkjunum. 
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Niðurstöður sýndu fram á sterkt samband milli kulnunar og starfsánægju. Þeir starfsmenn sem 

gáfu til kynna meiri starfsánægju voru ólíklegri til að upplifa þær tilfinningar sem fylgja 

kulnun í starfi.  En þegar fólk er ánægt í starfi þá bendir allt til þess að starfið sé að uppfylla 

þær væntingar sem það hefur til starfsins en það er sú tilfinning sem verndar starfsmenn frá 

því að kulna í starfi (Griffin, Hogan, Lambert, Tucker-Gail og Baker, 2010). Kulnun í starfi 

fylgja ókostir bæði fyrir starfsmenn og  fyrirtækið, þá hafa rannsóknir gefið til kynna að sterkt 

samband sé á milli kulnunar og þunglyndis (Ahola, Honkonen, Kivimaki, Virtanen, Isometsa, 

Aromaa og Lönnqvist, 2006). 

 

Kannanir hafa einnig sýnt fram á að því eldri sem starfsmenn verða virðist sem starfsánægja 

aukist og einnig eru þeir sem eru hærra settir ánægðari í starfi en hinir sem eru neðar í 

pýramídanum. Það er einnig talið að góð frammistaða í starfi stuðli að meiri starfsánægju 

(Newstrom og Davis, 1997). 

 

 

3.1   Upphaf rannsókna á starfsánægju 

Fyrstu rannsóknir á starfsánægju (e. job satisfacion) voru gerðar um 1920, en fram að þeim 

tíma hafði verið lítill áhugi meðal sálfræðinga og stjórnenda á ánægju starfsmanna. Það var 

áætlað að starfsmenn hefðu aðeins áhuga á að fá fullnægjandi laun og þá væru þeir ánægðir.  

Einstaka kannanir voru gerðar um starfsánægju en þá voru þær lagðar fyrir stjórnendur en 

ekki  fyrir starfsmennina sjálfa (Houser, 1927).  Upp úr 1930 komu fram nýjar kannanir  sem 

snéru að hugtakinu starfsánægja (e. job satisfation), sú fyrsta var lögð fyrir alla fullorðna sem 

voru með vinnu í litlum bæ í Pennsylvaníu en það var Robert Hoppock (1935) sem lagði hana 

fyrir og vildi kanna tvennt:  hversu ánægðir voru starfsmennirnir og hvort starfsmenn í 

sumum starfsgreinum væru ánægðari en í öðrum starfsgreinum. Hann komst að þeirri 

niðurstöðu að 12% af starfsmönnunum var hægt að flokka sem óánægða og starfsánægja var 

meiri meðal faglærðra og stjórnenda en á meðal ófaglærðra.  Niðurstöður bentu einnig til þess 

að starfsánægja var bæði tengd starfinu og að munur á einstaklingum gæti haft áhrif á 

starfsánægju (Landy og Conte, 2010).  

 

Hin könnunin var gerð á Hawthorne plant of the Western Electric Company í Illinois,  seint á 

þriðja áratug nítjándu aldar  (Roethlisberger og Dickson, 1939). Hún snerist meira um 

sambandið á milli líkamlegra þátta í vinnu og vinnuumhverfisins eins og lýsingu, lengd 
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vinnudags, tímann sem færi í hvíld (pásur) og áhrif þess á framleiðni í verksmiðjunni.  

Niðurstöður þessarar könnunar leiddu í ljós margt annað en líkamleg vinnuskilyrði hafði áhrif 

á framleiðni en það sem kom mest á óvart að framleiðni jókst í verksmiðjuni á meðan á 

rannsókninni stóð. Þetta var rannsakað betur og kom þá greinilega í ljós að á meðan 

rannsókninni stóð, fengu starfmennirnir meiri athygli frá stjórnendum sem leiddi til þess að 

þeir unnu betur, þeir upplifðu athyglina sem jákvætt afl. Eftir þessa uppgötvun er talað um 

The Hawthorne effect, með vísan í það að breytt hegðun fékkst vegna aukinnar athygli frá 

stjórnendum  (Landy og Conte, 2010) . 

 

Á árunum milli 1935 og 1955 voru starfsánægjukannanir gerðar í auknum mæli og þá 

sérstaklega vegna þess að starfsánægjan var nátengd tveimur lykilþáttum í iðnaði:  til að koma 

í veg fyrir óánægju í vinnu í formi verkfalla og til að halda uppi framleiðni (Landy og Conti, 

2010).  Og sem betur fer hefur þetta tíðkast til dagsins í dag og samfélagið allt miklu opnara 

fyrir því að rætt sé um starfsánægju og það er skipulagheildum til góðs ef góður starfsandi 

ríkir. 

3.2   Áhrifaþættir starfsánægju 

Mynd 2. Tveggja þátta líkan Herzberg´s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Á árunum eftir 1950 kom Frederick Herzberg fram með kenningu um starfsánægju. Hann setti 

fram tveggja þátta módel sem skiptist í grundvallaþætti og hvatningaþætti. Grunvallarþættirnir 

snúa að vinnustaðnum en hvatningaþættirnir að þörfum einstaklingsins til að vaxa og dafna í 

starfi. Samkvæmt hans kenningum skapa grundvallarþættir ekki ánægju en ef þeir eru ekki til 
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staðar þá getur skapast ónægja og á hinn veginn gætu hvatningaþættirnir skapað ánægju ef 

þeir væru til staðar en ef þeir eru ekki til staðar getur það leitt af sér skort á ánægju (Kreitner, 

2004). 

 

Samkvæmt kenningum Spector (2003) hafa nokkrar rannsóknir leitt í ljós að einstaklingar 

sem sem stunda sömu atvinnu og búa við samskonar aðstæður, verið misánægðir með starf 

sitt. Eitt atriði af mörgum sem hefur verið skoðað tengt því er lífsgleði (e. life satisfation).  

Þau gildi sem einstaklingar setja fyrir lífsgleði hafa áhrif á þau gildi sem aftur leiða til  

starfsánægju. Samkvæmt rannsókn sem Carlson og Kacmar gerðu kom fram á afgerandi hátt 

að jákvæð tengsl séu á milli starfsánægju og  lífsgleði einstaklinga (Carlson og Kacmar, 

2000). 

 

Rannsóknir hafa bent til þess að samband sé á milli starfsánægju og almennrar ánægju í lífinu.  

Það eru ýmsar kenningar um hvert eðli þessa sambands sé en rannsakendur áætla að þar sem 

vísbendingar eru til staðar,  auki það enn á mikilvægi þess að rannsaka starfsánægju. Það að 

auka starfsánægju og þar af leiðandi mögulega lífshamingju getur talist verðugt verkefni. 

Jafnframt hefur starfsánægja verið tengd við bæði andlega og líkamlega heilsu starfsmanna 

(Kalleberg, 1977). Það eru nokkrir sem ganga svo langt að segja að velferð alls samfélagsins 

sé að hluta til háð þeirri ánægju sem einstaklingar fá út úr vinnunni,  einfaldlega vegna þess 

að það er samfélagið sem stuðlar að umhverfi frjálsra viðskipta þar sem fyrirtækin starfa 

(Beer, 1964).  Efnahagslegar stofnanir virka ekki án þeirra félagslegu tengsla sem umkringja 

þær (Requena, 2003). Til eru þeir rannsakendur á starfsánægju sem telja að hagur eiganda 

fyrirtækja liggi í því að upplifun starfsfólks af vinnunni sé góð (Hackman og Oldham, 1980). 

 

Ýmislegt bendir  til þess að stærð skipulagsheilda sé einnig áhrifavaldur þegar kemur að 

starfsánægju en hún mælist meiri í minni skipulagsheildum. Stærri skipulagsheildir hafa 

tilhneigingu til að virka yfirþyrmandi á fólk, rjúfa stuðningstengsl, vináttu og vinnulag 

samhentra starfsmanna en allt er þetta mikilvægir þættir sem ýta undir starfsánægju hjá fólki 

(Newstrom og Davis, 1997). 
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3.3   Samspil starfsánægju og upplýsingamiðlunar 

Með tímanum hefur orðið breyting á gildismati og þörfum starfsmanna en algengara nú orðið 

er að fólk mennti sig og hafa væntingar til starfsframa aukist samhliða. Áhugi starfsmanna á 

starfsemi þeirrar skipulagsheildar sem það vinnur hjá og þátttökuvilji hefur einnig aukist til 

muna. Það leiðir af sér aukið mikilvægi þess að upplýsingamiðlun sé gagnkvæm milli 

starfsmanna og stjórnenda (Argenti, 2007). Downs (1988) bendir þó á að upplýsingamiðlun 

hafi alltaf verið mikilvægur þáttur innan skipulagsheilda en áherslan hafi breyst með 

tímanum. 

Rannsóknir sem fræðimennirnir Herzberg´s (1966) og Burhans (1971) hafa báðir skilað 

gögnum um,  sýna fram á að jákvæð tengsl séu á milli upplýsingamiðlunar og starfsánægju. 

Einna elst er tveggja þátta kenning Herzberg´s  og síðan hannaði Burhans tæki til að mæla 

starfsánægju ásamt upplýsingamiðlun.  Rannsókn sem Down og Hazen (1977) framkvæmdu  

árið 1977 var ætlað að svara hvort upplýsingamiðlun væri margþætt og hvað nákvæmlega það 

er sem ákvarðar almenna starfsánægju. Í rannsokninni kom berlega í ljós að samspil er á milli 

starfsánægju (e. job satisfaction) og upplýsingamiðlunar (e. communication). Niðurstöður 

gáfu einnig til kynna að þar sem starfsánægja og upplýsingamiðlun eru bæði margþætt eru 

sömu undirliggjandi þættir sem ýta undir hvoru tveggja,  eins og samskipti við annað fólk (e. 

feedback), tengsl við yfirmenn og undirmenn sem og  óformleg lárétt (e. unformal) 

upplýsingamiðlun.  

 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var í opinberu fyrirtæki um upplýsingamiðlun var niðurstaðan  

að ánægja með upplýsingamiðlun var nátengd stöðu starfsmannsins í skipulagsheildinni 

(Downs og Hazen, 1977).  

 

Í næsta kafla er farið yfir aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar, rannsóknartilgátur  og 

niðurstöður þeirra kynntar og fjallað um úrvinnslu gagna. Höfundur setti niðurstöður upp í 

myndrænt form og útskýringar á þeim á rituðu máli. 
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4.  Aðferðafræði  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er innri upplýsingamiðlun og starfsánægja á vinnustaðnum. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf starfsmanna til innri upplýsingamiðlunar og 

starfsánægju sem og hvort möguleg tengsl séu á milli þessara tveggja þátta. Tilgangurinn með 

rannsókninni er að öðlast aukna þekkingu hvað varðar innri upplýsingamiðlun og 

starfsánægju og nýta þær niðurstöður til hagnýtra úrbóta fyrir starfsmenn og stjórnendur 

Bílaleigu Flugleiða ehf. – Hertz. 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case study) en í þannig rannsóknum eru skoðuð ákveðin 

tilfelli einstaklinga, hópa, deilda og skipulagsheilda með það að markmiði að átta sig á eðli 

þeirra og tengslum milli breyta. Tilviksrannsóknir geta einnig byggst á fyrri rannsóknum og er 

þá viðfangsefnið skoðað nánar eða á annan hátt (Rúnar H. Andrason, 2003). 

Notuð var megindleg rannsóknaraðferð (e. quantitative) í rannsókninni. Megindleg rannsókn 

byggir á mælingum þar sem safnað er gögnum í formi spurningarlista ýmist á skriflegu eða 

rafrænu formi og síðan eru niðurstöður greindar (Bryman og Bell, 2007). Í þessari rannsókn 

var notast við spurninglista í skriflegu formi en hann er sýnilegur í undirkafla sem heitir 

Fylgiskjöl aftast í ritgerðinni. Einnig voru settar fram fimm tilgátur, sem markmiðið var að fá 

svör við út frá spurningakönnuninni. Jafnframt var lagt upp með að greina frekar niðurstöður 

úr gögnunum, sem gæfu höfundi betri yfirsýn yfir innri upplýsingamiðlun og starfsánægju í 

fyrirtækinu, skoða hug starfsmanna vinnuumhverfisins, auk hróss og hvort almennt ríki 

trúnaður og traust milli starfsmanna og stjórnenda. 

 

4.1   Framkvæmd rannsóknar  

Þýði rannsóknarinnar er starfsfólk á meðalstórum vinnustað en samkvæmt skilgreiningu á 

vefsíðu Verslunarfélags Reykjavíkur (Verslunarmannafélag Reykjavíkur, 2012) eru það 

fyrirtæki sem telja milli 20-49 starfsmenn.  Rannsóknin náði til allra þeirra sem starfa á 

Bílaleigu Flugleiða ehf. – Hertz, á skrifstofu, við standsetningu bíla, á verkstæðinu og á 

útleigustöðvum í Reykjavík og í Keflavík. Samtals eru þetta um 39 starfsmenn yfir 

vetrartíman. Var stefnan tekinn  strax í upphafi að ná öllum 39 starfsmönnunum til að svara. 

Könnuninn var framkvæmd á haustdögum frá 4. – 19. október en höfundur fór á staðina og 

afhenti hverjum og einum eintak af spurningalistanum. Í formála var tekið fram að svör væru 

ekki rekjanleg, fyllsta trúnaðar gætt og jafnframt látið vita að höfundur hefði áhuga á 
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heildarniðurstöðum en ekki svörum einstaka starfsmanna, spurningakönnunum var skilað í 

lokuðu umslagi samdægurs til höfundar. Þar sem mikið er um vaktavinnufólk hjá bílaleigunni 

og flensa í gangi á þessum tíma voru ferðirnar ansi margar til að fá svör frá öllum en höfundi 

fannst ekki annað koma til greina, til að niðurstöður væru sem marktækastar og hægt að nýta 

þær til hliðsjónar í mannauðsmálum og frekari uppbyggingar innan fyrirtækisins. Höfundi 

kom á óvart sú mikla jákvæðni sem skapaðist í kringum rannsóknina og bíða stjórnendur sem 

og starfsmenn spenntir eftir niðurstöðum. Lagt var upp með 39 spurningalista og var 

svarhlutfallið 100% svo hægt er að segja að niðurstöður endurspegli skoðanir þýðisins. Hvað 

varðar kynjahlutfall starfmanna þá eru karlmenn í meirihluta eða 24 en  konur eru 15. 

4.2   Takmörkun rannsóknar  

Í megindlegum rannsóknum er lögð áhersla á að þau mælitæki sem notuð eru séu áreiðanleg. 

Áreiðanleiki segir okkur til um það hvort hægt sé að endurtaka niðurstöðurnar með 

rannsókninni. Ef svipaðar niðurstöður fást  úr samskonar rannsókn með sama þýði, gefur það 

til kynna áreiðanleika mælingarinnar (Brymann og Bell, 2007). Gæði megindlegra rannsókna 

byggjast á innra réttmæti. Það er að hversu miklu leyti hægt er að halda því fram að 

niðurstöður hafi svarað þeim spurningum sem spurt var um. Ytra réttmæti byggir hins vegar á 

því hvort hægt sé að alhæfa um niðurstöður úr einni rannsókn, yfir á aðrar aðstæður  

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Það er ljóst að ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður þessarar rannsóknar á önnur fyrirtæki í 

ferðaþjónustunni, hver einsök skipulagsheild hefur yfir mismunandi starfsmannauppbyggingu 

að ræða. Til að gefa gleggri mynd af innri starfsemi bílaleigunnar og tengslum á innri 

upplýsingamiðlu og starfsánægju þar, hefði verið betra að hafa bakgrunnsbreytur til staðar í 

spurningakönnun og  þá sérstaklega hefði þurft að vera spurt í hvað deild viðkomandi 

starfsmaður  ynni í. Höfundur rannsóknar telur einnig annamrka liggja í því að ekki var farið 

af stað með djúpviðtöl við hluta starfsmanna til að kafa enn dýpra í viðfangsefnið sem hefðu 

þá frekar varpað skýrari mynd á það sem niðurstöður sýna eins og hvort einhver deild innan 

fyrirtækisins fái t.d. lakari upplýsingarmiðlun en önnur. 
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4.3   Úrvinnsla gagna 

Til að fá sem skýrasta mynd af niðurstöðum rannsóknarinnar fannst höfundi best að sýna þær 

annars vegar á myndrænar hátt og jafnframt útskýra þær í rituðu máli. Myndirnar eru unnar 

upp úr svörum við spurningakönnun sem lögð var fyrir starfsfólk bílaleigunnar. Þess má geta 

að höfundur vann allar myndirnar. 

Mynd 3. Ég fékk nægar upplýsingar um starfið þegar ég byrjaði hjá fyrirtækinu 

 

Í upphafi spurningakönnunar var spurt hvort starfsfólk hafi fengið nægar upplýsingar um 

starfið þegar það byrjaði hjá fyrirtækinu og eru 36% svarenda mjög sammála, 36% frekar 

sammála, 15% eru hvorki sammála né ósammála, 10% eru frekar ósammála að þeir hafi 

fengið nægar upplýsingar um starfið í byrjun og 3% svara að þeir séu mjög ósammála.  

Með vísan í kafla 2.1  um ferli  upplýsingamiðlunar eru samskipti hugsuð til að auka 

verðmæti í fyrirtækinu og gerð til að skapa aðstæður sem eru árangursríkar í fyrirtækinu og 

má því segja að hér sé eitthvað sem þarf að lagfæra. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar þá 

eru 28% starfsmanna á því að þeir hafi ekki fengið nægar upplýsingar um starfið, þegar það 

byrjaði hjá fyrirtækinu. Hér þurfa stjórnendur að staldra við og skoða hvað er hægt að gera 

betur en hér hefði verið gott að hafa bakgrunnsbreytur til að geta séð hvort vandamálið sé háð 

deildum.   

Niðurstöður benda einnig til þess að laga þurfi það ferli sem fer í gang þegar tekið er  á móti 

nýjum starfsmanni, hvað upplýsingar hann þarf að fá, hvert hann getur leitað til að fá frekari 

upplýsingar um starfið og svo framvegis. 
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Mynd 4.Ég fæ fullnægjandi upplýsingar til að sinna starfi mínu eins vel og mögulegt er  

 

 

Svör við því hvort starfsmenn fái fullnægjandi upplýsingar til að sinna starfi sínu eins vel og 

mögulegt er komu verulega á óvart en 13% svarenda voru mjög sammála, 54% frekar 

sammála, 10% voru hvorki sammála né ósammála og 23% voru frekar ósammála. Þetta þýðir 

að þriðjungur starfsmanna fyrirtækisins telur sig geta gert betur ef það hefði fullnægjandi 

upplýsingar.  

Með vísan í kafla 2.3 um leiðir upplýsingamiðlunar þá kemur fram að hægt er að skipta 

leiðum upplýsingamiðlunar í skipulagsheildum í þrjá megin flokka. Niður á við 

upplýsingamiðlun sem er lóðrétt upplýsingaflæði frá yfirmönnum til undirmanna, upp á 

viðupplýsingamiðlun sem er lóðrétt upplýsingaflæði frá undirmönnum til yfirmanna og í 

þriðja lagi er það lárétt upplýsingamiðlun sem er miðlun upplýsinga á milli starfsmanna sem 

standa jafnfætis innan skipulagsheildar. Aftur væri gott að hafa bakgrunnsbreytu í könnun til 

að greina hvar vandinn liggur, gæti legið innan deilda eða jafnvel í láréttri upplýsingamiðlun. 
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Mynd 5. Ég fæ fullnægjandi upplýsingar um starfsemi innan þeirrar deildar sem ég tilheyri 

 

 

Þegar spurt var hvort starfsmenn fengju fullnægjandi upplýsingar um starfsemi innan þeirra 

deilda sem þeir tilheyra voru 23% mjög sammála, 49% frekar sammála, 8% voru hvorki 

ósammála né sammála, 18 % starfsmanna voru frekar ósammála og 2% mjög ósammála. 

 

Niðurstöður úr þessari spurningu eru nokkuð sláandi þar sem 28% starfsmanna fær ekki 

fullnægjandi upplýsingar innan þeirrar deildar sem þeir tilheyra. Hér hefði verið gott að geta 

rekið til hvaða deildar starfsmenn fengju ekki fullnægjandi upplýsingar. Þetta kallar klárlega á 

að yfirmenn í fyrirtækinu grípi til aðgerða.  

 

Mynd 6. Ég fæ fullnægjandi upplýsingar um mikilvæg atriði og breytingar hjá fyrirtækinu 
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Þegar spurt var hvort starfsmenn fengju fullnægjandi upplýsingar um mikilvæg atriði og 

breytingar hjá fyrirtækinu voru 23%  mjög sammála, 41% voru frekar sammála, 23% voru 

hvorki sammála né ósammála, 8% starfsmanna var frekar ósammála og 5 % mjög ósammála. 

Af þessu upplýsingum má sjá að aftur er um þriðjungur starfsmanna sem telur sig ekki fá 

fullnægjandi upplýsinga um mikilvæg atriði og breytingar hjá fyrirtækinu. 

 

Mynd 7. Í heildina litið er upplýsingastreymi í fyrirtækinu nægjanlegt 

  

 Í heildina litið er upplýsingastreymi í fyrirtækinu nægjanlegt þá eru niðurstöður þær að 8% 

svarenda eru mjög sammála, 33% eru frekar sammála, 33% eru hvorki sammála né ósammála 

en 21% svarenda eru frekar ósammála og 5% mjög ósammála.  

Í kafla 2. þar sem kemur fram að upplýsingamiðlun er flutningur á upplýsingum frá einum 

stað til annars. Takmarkið er að viðtakandi skilji upplýsingarnar eins og til var ætlast. 

Ákveðið ferli þarf að fara í gegnum sem er færni í mannlegum samskiptum, þróun á tækni og 

samhengið. Ef allt þetta spilar saman næst sameiginlegur skilningur sem hefur áhrif á árangur 

í fyrirtækinu. 

Út úr niðurstöðum þessarar spurningar má lesa að 59% svarenda telja mögulega hægt að bæta 

upplýsingamiðlunina. Það liggur augljóslega fyrir samkvæmt niðurstöðum að grípa þarf til 

aðgerða og bæta upplýsingastreymið í fyrirtækinu einfaldlega vegna þess að samkvæmt 

kenningum Profile (2006) er slæm upplýsingamiðlun stórt áhyggjuefni fyrir skipulagsheildir 

því hún getur skilað sér í óhagkvæmni á vinnustað.  
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Mynd 8.Þær upplýsingar og fréttir sem ég fæ frá samstarfsfólki eru trúverðugar 

 

Þegar spurt var hvort upplýsingar og fréttir sem starfsmenn fá frá samstarfsfólki séu 

trúverðugar svöruðu 31% að þeir væru mjög sammála, 61% voru frekar sammála og jafnframt 

voru 8% sem svöruðu að þeir væru hvorki sammála né ósammála. Niðurstöður gefa til kynna 

að 92% svarenda eru mjög eða frekar sammála að upplýsingar og fréttir sem þeir fá frá 

samstarfsfólki séu trúverðugar sem verður að teljast nokkuð gott. Hér er hægt að draga þá 

ályktun af svörum að almennt ríki traust og trúnaður á milli starfsmanna í fyrirtækinu og 

helsta verkefni stjórnenda í náinni framtíð er að viðhalda þessu jákvæða andrúmslofti. 

Mynd 9. Ég tel upplýsingamiðlun skipta máli með tillit til ánægju í starfi
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Svarendur  í rannsókninni  voru  afgerandi í svörum sínum um það hvort þeir teldu 

upplýsingamiðlun skipta máli með tilliti til ánægju í starfi og þar voru 74% svarenda mjög 

sammála, 23% frekar sammála og 3% svarenda voru hvorki sammála né ósammála. 

Í kafla 3.3 um samspil starfsánægju og upplýsingamiðlunar kemur fram að fjöldi 

vísindamanna hefur nú þegar skilað gögnum sem styðja að jákvæð tengsl séu á milli 

upplýsingamiðlunar og starfsánægju. Má þar nefna tveggja þátta kenningu Herzberg´s (1966) 

og tæki sem Burhans (1971) hannaði til að mæla starfsánægju ásamt upplýsingamiðlun. 

Samkvæmt rannsókn sem Down og Hazen (1977) framkvæmdu,  kemur berlega í ljós að 

samspil er á milli starfsánægju og upplýsingamiðlunar. Niðurstöður gáfu einnig til kynna að 

þar sem starfsánægja og upplýsingamiðlun eru bæði margþætt fyrirbrigði, eru sömu 

undirliggjandi þættir sem ýta undir hvoru tveggja,  eins og samskipti við annað fólk, tengsl 

við yfirmenn og undirmenn sem og  óformleg lárétt upplýsingamiðlun.  

Svör úr rannsókn sem höfundur framkvæmdi gefa klárlega til kynna sambærilega niðurstöðu 

og fjöldi vísindamanna hafa nú þegar skilað gögnum um þ.e. að jákvæð tengsl séu á milli 

upplýsingamiðlunar og starfsánægju en 97% svarenda er mjög eða frekar sammála að 

upplýsingamiðlun skipti máli með tilliti til starfsánægju.  

 

Mynd 10. Ég sæki starfsmannafundi fyrirtækisins 

  

         Mynd11. Ég sæki þau námskeið sem fyrirtækið býður upp á  
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Þar sem formleg upplýsingamiðlun er skipulögð,  upplýsingar  áreiðanlegar og þeim er 

stjórnað í réttu magni og skipta miklu máli fyrir skipulagsheildina fannst mér mikilvægt að 

kanna hvernig hugur starfsfólksins væri til starfsmannafunda sem haldnir eru fjórum sinnum á 

ári með öllum starfsmönnum og mánaðarlega innan deilda og svo námskeiða sem haldin eru 

alla vega tvisvar sinnum á ári. Í spurningakönnuninni voru spurningar um starfsmannafundi 

og námskeið sundurliðaðar en mikill meirihluti eða 79% svarenda voru mjög eða frekar 

sammála því að þeir sæktu starfsmannafundi, 5% voru mjög ósammála og 16% voru hvorki 

sammála né ósammála. Varðandi námskeið sem fyrirtækið býður upp á þá eru 90% svarenda 

mjög eða frekar sammála að þeir mæti á námskeið en 10% svarenda er hvorki sammála né 

ósammála.  

 

Í kafla 2. Upplýsingamiðlun kemur fram að með upplýsingamiðlun er átt við að fólk deili 

upplýsingum til að ná sameiginlegum skilningi og stjórnun á skipulagsheildum með það að 

markmiði að það geti unnið saman af heilindum og í sátt. Segja má að upplýsingamiðlun sé 

stöðug innan skipulagsheilda bæði á formlegan og óformlegan hátt en slæm innri 

upplýsingamiðlun er stórt áhyggjuefni fyrir skipulagsheildir sem getur skilað sér í 

óhagkvæmni á vinnustað. Mikið liggur við að komast að fræðilegum skilingi á því hvernig 

innri upplýsingamiðlun getur gert skipulagsheildir skilvirkari og jafnframt talið að hún sé 

„vanvirkt“  stjórnunartæki. 

 

Samkvæmt þessum niðurstöðum má vænta þess að náðst hafi árangur innan fyrirtækisins við 

að koma skilaboðum á framfæri með niður á við upplýsingamiðlun og að starfsfólkið kunni að 

meta áherslu fyrirtækisins á fræðslu og upplýsingamiðlun. Jafnframt eru starfsmenn 

fyrirtækisins duglegir að sækja starfsmannafundi og námskeið sem boðið er upp á í 

fyrirtækinu, sem er mjög jákvætt og mikilvægt með tilliti til formlegar upplýsingamiðlunar og 

þeirra upplýsinga sem koma þar fram. 
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Mynd 12. Ég miðla upplýsingum til yfirmanns  

 

Spurt var hvort starfsmenn miðli upplýsingum til yfirmanns og þar var afgerandi niðurstaða 

en  69% svarenda voru mjög sammála, 28% svarenda eru frekar sammála en 3% svaraði 

hvorki sammála né ósammála. 

Í kafla 2.3 Leiðir upplýsingamiðlunar í skipulagsheildum, kemur fram að algengt er að skipta 

þeim í þrjá flokka: upp á við upplýsingamiðlun, niður á við upplýsingamiðlun og lárétt 

upplýsingamiðlun. Að miðla upplýsingum til yfirmanns flokkast sem upp á við 

upplýsingamiðlun bæði með formlegum og óformlegum þætti, aðallega er um að ræða 

upplýsingar um framgang verkefna, skýrslur um sölu, frammistöðu starfsmanna og þess 

háttar. Undirmenn búast síðan við svörun og viðbrögðum við þessum upplýsingum. 

Svarendur í rannsókn þessari eru duglegir að miðla upplýsingum til yfirmanna en 69% eru 

mjög sammála og 28% frekar sammála sem er mjög gott með tilliti til upplýsingamiðlunar í 

fyrirtækinu. Því er hægt að draga þá ályktun af gögnunum að almennt ríki traust og trúnaður á 

milli starfsmanna og yfirmanna í fyrirtækinu og helsta verkefni stjórnenda í náinni framtíð er 

að viðhalda þessu jákvæða andrúmslofti. 
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Mynd 13. Þekking og kunnátta mín nýtist vel í starfi 

 

Svarendur í könnun voru spurðir hvort þekking þeirra og kunnátta nýtist vel í starfi og þar 

voru 51% mjög sammála, 28% voru frekar sammála, 13% voru hvorki sammála né ósammála 

og 8% voru frekar ósammála. Niðurstöður eru þær að 79% svarenda telja að þekking og 

kunnátta þeirra nýtist vel í starfi. Það má líta á þessar niðurstöður sem sigur fyrir innri 

menntun og námskeiðshald fyrirtækisins því enginn lærir á sérhæfð hugbúnaðarkerfi 

fyrirtækisins í skólum eða fær neina þjálfun fyrr en viðkomandi er orðinn starfsmaður. Sama 

gildir um flókna og krefjandi ferla sem starfsfólk vinnur eftir varðandi útleigu, tjón og fleira. 

 

Mynd 14. Ég hef það sem til þarf í tækjum og búnaði til að vinna starf mitt 
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Þegar spurt er hvort starfsmenn hafi það sem til þarf í tækjum og búnaði til að vinna starf sitt 

kom í ljós að 33% voru mjög sammála, 41% voru frekar sammála, 10% svöruðu hvorki 

sammála né ósammála, 13% voru frekar ósammála því en 3% voru mjög ósammála. Aftur 

hefði verið gott að hafa hér bakgrunnsbreytu t.d. innan hvaða deildar svarendur starfa til að 

geta nýtt sér þær upplýsingar til að gera eitthvað í málunum. Þannig hefði rannsóknin nýst 

stjórnendum betur til að greina hvar vantar tæki og búnað en höfundi grunar að það sé í 

þvottaaðstöðu og á verkstæði en þar er verið að fara í umtalsverðar breytingar eftir áramót. 

 

 

Mynd 15. Ég er ánægður með vinnuaðstöðu mína 

  

 

Spurning þessi var lögð til grundvallar á því að kanna hvort starfsfólk væri ánægt með 

vinnuaðstöðu sína en miklar breytinga hafa verið gerðar undarfarin tvo ár á húsnæðum 

fyrirtækisins og einnig tölvubúnaði, en mikill vilji fyrir hendi hjá stjórnendum að bæta 

vinnuaðstöðu starfsfólks. En 28% svarenda voru mjög sammála, 31% frekar sammála að þeir 

væru ánægðir með vinnuaðstöðu sína, 28% voru hvorki sammála né ósammála, 8% frekar 

ósammála og 5% mjög ósammála. Það liggur því fyrir samkvæmt ofangreindu að talsverð 

vinna er óunnin við að skapa ánægju með umhverfi starfsmanna.  
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Mynd 16. Mér finnst starf mitt metið af verðleikum 

 

Mikið liggur við að starfsmenn upplifi að starfið sem þeir vinna sé metið af verðleikum og þar 

merktu 10% svarenda að þeir væru mjög sammála, 62% frekar sammála, hvorki sammála né 

ósammála voru 18% svarenda og 10% svarenda merktu við frekar ósammála. 

Með vísan í kafla 3 um starfsánægju kemur fram að í rannsóknum á starfsánægju virðist 

skipta mestu máli að starfsfólk viti hvað það á að gera en vitað er að þeir sem upplifa mikla 

starfsánægju eiga það sameiginlegt að hafa á hreinu hvers er ætlast til af þeim en einnig að ná 

tökum á starfinu og upplifa að árangur sé að nást. Svo skiptir líka máli að upplifa sig ábyrgan, 

vera þátttakandi í ákvarðanatöku og sem hluti af hópnum en ábyrgðartilfinninginn gagnvart 

vinnustaðnum leiðir til þess að fólk tengist öðrum starfsmönnum vináttuböndum. Einnig er 

mikilvægt að upplifa og sjá tilgang í starfi sínu, þannig að samhengi  sé sjáanlegt, ímynd 

starfsins og starfsandinn virka jákvætt á starfsánægju.  

Niðurstöður rannsóknar sýna að 72% starfsmanna eru mjög eða frekar sammála að starfið sem 

þeir vinna sé metið af verðleikum, 18% eru hvorki sammála né ósammála en 10% svarenda 

eru frekar ósammála. Þetta þýðir að rúmlega fjórðungur starfsfólks upplifir að starf þeirra sé 

ekki metið að verðleikum. Það er ekki hægt að útiloka að með þessu sé verið að vísa til þess 

að óánægja sé hjá hluta starfsfólks með laun sem það fær fyrir vinnu sína. Þar sem 

þátttakendur voru ekki beðnir um að útskýra uppsprettu óánægju sinnar er aðeins hægt að geta 

sér til um raunverulegar ástæður en mikilvægt er að spyrja í næstu könnun hvað valdi 

neikvæðu viðhorfi til samspils starfa og mats á því hvort þau séu metin að verðleikum.  
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Mynd 17. Mér finnst yfirmenn bera traust til mín 

 

Þegar kom að spurningu um hvort starfsmönnum finnist yfirmenn bera traust til þeirra voru 

36% mjög sammála, 46% frekar sammála og 18% svöruðu að þeir væru hvorki sammála né 

ósammála. 

Með vísan í kafla 2.7 Hlutverk stjórnenda í upplýsingamiðlun kemur fram að góð samskipti 

þurfi að vera stöðug svo starfsmenn upplifi virðingu og traust í sinn garð að undirlagi 

stjórnenda. Einnig er talað þar um að hvatning frá stjórnendum sé mikilvæg og viðurkenning 

fyrir vel unnin störf en þannig skapast traust á milli yfirmanna og starfsmanna sem verður til 

þess að greið leið myndast fyrir upplýsingaflæðið og það streymi óhindrað. 

Mikill meirihluti starfsmanna eða 82% svarenda voru mjög eða frekar sammála að yfirmenn 

bæru traust  til þeirra sem verður að teljast mjög jákvæð frammistaða yfirmanna 

fyrirtækisins.Vegna niðurstaðna og frekari úrvinnslu væri áhugavert að geta greint hvort þeir 

sem svara hvorki né vinni frekar á verkstæði eða í þvotti frekar en á skrifstofu eða við 

afgreiðslu. 
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Mynd 18. Í heildina litið er ég ánægð/ur í starfi 

 

Sú spurning sem höfundur var hvað spenntastur að sjá niðurstöður úr snéri að starfsánægju 

eða hvort í heildina litið  væru starfsmenn ánægðir í starfi. 44% svarenda voru mjög sammála, 

46% voru frekar sammála en 8% voru hvorki sammála né ósammála og 2% voru frekar 

ósammála.   

Með vísan í kafla 3. Starfsánægja,  kemur fram að starfsánægja sé viðhorf við misjöfnum 

tilfinningum sem starfsmenn finna til starfs síns, mikilvægir þættir eru laun, yfirmenn, 

verkefni sem verið er að vinna, samstarfsmenn og vinnuumhverfið. Sterk tengsl eru milli 

starfsánægju og árangurs í starfi en lítil starfsánægja leiðir af sér aukna starfsmannaveltu og 

hærri kostnað í t.d. veikindadögum og slysum. Kannanir sýna fram á því eldri sem starfsmenn 

verða virðist sem starfsánægja aukist og einnig eru hærra settir starfsmenn með tilhneigingu 

til að vera ánægðari í starfi. Einnig er talið að góð frammistaða í starfi stuðli að meiri 

starfsánægju. Niðurstöður úr rannsókn á því hvort í heildina litið væru starfsmenn ánægðir í 

starfi voru ánægjulegar eða  90% aðspurðra voru mjög eða frekar sammála. Með vísan í kafla 

3.2 um áhrifaþætti starfsánægju er vísað í rannsóknir sem bent hafa til þess að tengsl séu á 

milli starfsánægju og almennrar ánægju í lífinu, sem eykur mikilvægi þess að rannsaka 

starfsánægju frekar en það að auka starfsánægju og mögulega lífshamingju um leið getur talist 

verðugt verkefni. Einnig eru til rannsakendur starfsánægju sem telja að hagur eigenda 

fyrirtækja liggi í því að upplifun starfsfólks af vinnunni sé góð. Þegar við skoðum svo þau 8% 

sem eru hvorki sammála né ósammála því að þau séu ánægð í starfi, með vísan í kafla 3. um 

að það megi draga þá ályktun að starfið sé ekki að uppfylla þær væntingar sem starfsfólkið 
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hefur til starfsins.  Ef  skoðuð eru þau 2% sem eru frekar ósammála að þau séu ánægð í starfi 

má leiða hugan að því hvort um sé að ræða kulnun í starfi en því fylgja ókostir bæði fyrir 

starfmenn og fyrirtækið en rannsóknir hafa gefið til kynna að sterkt samband sé á milli 

kulnunar í starfi og þunglyndis. Þegar litið er til rannsóknarinnar í heild kemur almenn 

starfsánægja skemmtilega á óvart og því miður ekki hægt að skýra í hverju munurinn liggur. 

En ástæða er til að spyrja sérstaklega út í kulnun í starfi verði önnur rannsókn gerð innan 

bílaleigunnar fljótlega. 

 

Mynd 19. Mér er hrósað fyrir vel unnin störf 

 

Hvatningarþættir sem snúa að þörfum einstaklingsins til að vaxa og dafna í starfi eru 

mikilvægir, taldi því höfundur mikilvægt að kanna upplifun starfsfólksins á því hvort þeim 

væri hrósað fyrir vel unnin störf. Í niðurstöðum rannsóknar kom fram að 36% starfsmanna eru 

mjög sammála að þeim sé hrósað fyrir vel unnin störf, 31% eru frekar sammála, 25% 

starfsmanna eru hvorki sammála né ósammála og 8% eru frekar ósammála. 

Með vísan í kafla 3.2 Áhrifaþættir starfsánægju kemur fram að á árunum eftir 1950 hafi 

Frederick Herzberg komið fram með kenningu um starfsánægju, tveggja þátta módel sem 

skiptist í grundvallaþætti og hvatningaþætti. Grundvallarþættirnir snúa að vinnustaðnum en 

hvatningaþættirnir snúa að þörfum einstaklingsins til að vaxa og dafna í starfi. Samkvæmt 

hans kenningu skapa grundvallaþættirnir ekki ánægju en séu þeir ekki til staðar, getur skapast 

óánægja en á hinn vegin gætu hvatningaþættirnir skapað ánægju ef þeir eru til staðar en skort 

á ánægju ef þeir eru ekki til staðar. Hvatningaþættir eru meðal annars viðurkenning, 
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möguleiki á vexti, frammistaða og ábyrgð en niðurstöður rannsóknar sýna  að 67% 

starfsmanna eru mjög eða frekar sammála um að þeim sé hrósað fyrir vel unnin störf, 25% eru 

hvorki ósammála né sammála og 8% er frekar ósammála. En það má alltaf gera betur og ljóst 

að hérna er hægt að bæta í, hrós og viðurkenning er  mikilvægt fyrir alla starfsmenn og svo 

auðveldlega hægt að koma því við án lítillar fyrirhafnar. Hérna væri líka gott fyrir stjórnendur 

að skoða 33% betur og sjá hvar í fyrirtækinu þeir liggja sem væri einnig gott með tilliti til 

mikilvægi rannsóknarinnar.  

 

Mynd 20. Ég fæ þá aðstoð sem ég þarf, þegar upp koma vandamál í starfi mínu 

 

Spurt var hvort starfsmenn fengju þá aðstoð sem þeir þurftu þegar upp koma vandamál í starfi 

þeirra, 41% svarenda voru mjög sammála, 41% frekar sammála, 10% svöruðu að þeir væru 

hvorki sammála né ósammála og 8% voru frekar ósammála að þeir fengju aðstoð ef upp 

kæmu vandamál í starfinu. Niðurstöður sýna að 82% starfsmanna upplifa sig fá aðstoð sem 

þeir þurfa þegar upp koma vandamál í starfi þeirra.  

Með vísan í kafla 2.7 um hlutverk stjórnanda í upplýsingamiðlun kemur fram að eitt helsta 

hlutverk stjórnanda er að vera á staðnum bæði persónulega og í nánum samskiptum við 

starfsfólkið. Það má leiða líkum að því að stjórnendur í fyrirtækinu þar sem rannsókn var lögð 

fyrir séu á staðnum og við síma þegar vandamál koma upp, en vera má að 18% svarenda séu 

þeir sem vinna á vöktum og upp komi vandamál utan vinnutíma stjórnanda en aftur hefði verð 

gott að hafa bakgrunnsbreytu til að greina hvað þessi 18% starfa innan fyrirtækisins. 
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Mynd 21. Ég veit til hvers er ætlast af mér í starfi mínu 

 

Þegar spurt var um hvort starfsmenn viti til hvers er ætlast af þeim í starfi voru 46% mjög 

sammála, 38% voru frekar sammála, 8% voru hvorki sammála né ósammála, 5% voru frekar 

ósammála og jafnframt var 3% sem var mjög ósammála. 

Niðurstöður úr þessari spurningu voru afgerandi en 84% starfsmanna voru mjög eða frekar 

sammála um til hvers ætlast var af þeir í starfi sem telst jákvætt en það eru þessi 16% sem 

höfundur hefur áhyggjur af.  Í kafla 3 er talað um að í rannsóknum á starfsánægju virðist 

skipta mestu máli að starfsfólk viti hvað það á að gera en vitað er að þeir sem upplifa mesta 

starfsánægju eiga það sameiginlegt að hafa á hreinu hvers er ætlast til af þeim, einnig skiptir 

máli að ná tökum á starfinu og upplifa að árangur sé að nást. Hérna væri gott að gera rekið til 

hvaða deilda þessi 16% koma frá svo hægt væri að ráðast til atlögu við niðurstöðuna.  
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Mynd 22. Ég er líkleg/ur til að starfa enn hjá fyrirtækinu eftir 2 ár 

 

Höfundi fannst mikilvægt með tilliti til trúverðugleika rannsóknar að kanna hvort starfsmenn 

horfi á starf sitt til langtíma eða stökkpall fyrir annað starf og þess vegna var spurt hvort 

starfsmaður væri líklegur til að starfa enn hjá fyrirtækinu eftir tvö ár. Niðurstöður voru þær að 

33% voru mjög sammála um að þeir væru líklegir til að starfa hjá fyrirtækinu eftir 2 ár, 26% 

voru frekar sammála, 31% svöruðu hvorki sammála né ósammála, 8% voru frekar ósammála 

og 2% var mjög ósammála.  

Með vísan í kafla 2.7 um stjórnendur og hlutverk þeirra í upplýsingamiðlun kemur fram að 

upplýsingamiðlun varðar ýmsa þætti sem varða velgengni og starfsemi skipulagsheilda en ber 

þá helst að nefna starfsánægju. Samkvæmt rannsóknum verður góð upplýsingamiðlun í 

skipulagsheildum til þess að starfsánægja eykst en bein afleiðing af henni er 

vinnustaðahollusta. Starfsmannavelta er kostnaðarsöm fyrir skipulagsheildir og gott er því að 

leggja áherslu á að upplýsingamiðlun sé fullnægjandi til starfsmanna (Kramer, 1999; Rodwell, 

Kienzle og Shadur, 1998). Fullnægjandi upplýsingamiðlun er einn af lykilþáttum í 

skipulagsheildum einfaldlega vegna þess hverslu stóran þátt starfsmenn eiga í velgengi þeirra 

(Gray og Laidlaw, 2004). 

Niðurstöðurnar geta bent til þess að umtalsverð starfsmannavelta sé í vændum hjá fyrirtækinu. 

Það ber að hafa í huga að starfsmenn í þvotti eru oftast ungir karlmenn, oft í sínu fyrsta starfi 

og ekki óalgengt að þeir starfi í  12 -18 mánuði áður en þeir hverfa til annarra starfa, sem 

stundum er innan fyrirtækisins eða fara í skóla. Aftur væri hér áhugavert að hafa 

bakgrunnsbreytu sem gerir kleyft að skoða hvar kreppir mest að innan fyrirtækisins. Einnig 

væri áhugavert að kanna ástæðu þess að svona stór hópur hugleiðir að flytja sig á milli starfa 

frá bílaleigunni. Eru það launin, vinnuaðstaðan eða eitthvað annað? 
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4.4   Rannsóknartilgátur og niðurstöður 

Í upphafi ritgerðar var farið af stað með ákveðnar rannsóknartilgátur en við úrlausn 

rannsóknar var leitast við að svara þeim eftir bestu getu og segja má að niðurstöður þeirra 

hafa komið höfundi nokkur á óvart. Í þremur  af fimm rannsóknartilgátum reyndist ekki vera 

fylgni eins og sjá má í niðurstöðum.  

 

Tilgáta 1: Fylgni er milli starfsmanna sem telja innri upplýsingamiðlun fullnægjandi og 

þeirra sem upplifa sig ánægða í starfi    

Þeir starfsmenn sem merktu við að þeir séu mjög sammála að þeir teldu upplýsingastreymi í 

fyrirtækinu nægjanlegt merktu einnig við að þeir væru mjög sammála þegar spurt var hvort í 

heildina litið þeir væru ánægðir í starfi. Þannig að það er fylgni milli þeirra starfsmanna sem 

telur innri upplýsingamiðlun fullnægjandi og þeirra sem upplifa sig ánægða í starfi. Þetta 

sýnir sömu niðurstöður og fengust í rannsóknum sem fræðimennirnir Herzberg´s (1966)  og 

Burhans (1971) hafa báðir skilað gögnum um að jákvæð tengsl séu á milli 

upplýsingamiðlunar og starfsánægju. Fræðimennirnir Newstrom og Davis (1997) benda á að 

keðjuverkandi jákvæð áhrif verða innan skipulagsheilda þegar upplýsingamiðlun er góð sem 

snertir alla starfsemi innan fyrirtækisins en lögð er áhersla á mikilvægi þess að hún sé óheft 

og öllum opinn.  

Tilgáta 2:  Fylgni er milli starfsmanna sem telja innri upplýsingamiðlun vera og þeirra sem 

eru líklegri til að láta af störfum 

Þeir starfsmenn sem merktu við að þeir væru mjög ósammála að innri upplýsingamiðlun væri 

fullnægjandi merktu einnig við að þeir væru mjög ósammála að þeir muni starfa í fyrirtækinu 

eftir tvö ár. Niðurstöður gefa til kynna að það sé fylgni milli þeirra starfsmanna sem telja innri 

upplýsingamiðlun ófullnægjandi og þeirra sem eru líklegri til að láta af störfum. 

Rannsóknartilgátan styður því  þær sem kenningar sem fræðimenn hafa haldið fram, um að 

jákvæð tengsl séu milli upplýsingamiðlunar og starfsánægju 

 

Tilgáta 3: Fylgni er milli starfsmanna sem sækja námskeið og fundi sem í boði eru og 

þeirrasem telja upplýsingamiðlun nægjanlega 

Þeir starfsmenn sem merktu við að þeir sæki þau námskeið og fundi sem fyrirtækið býður upp 

á,  merktu sumir samt sem áður við að þeir teldu upplýsingamiðlun ekki nægjanlega.Sá hluti 

starfsmanna sem sækir þau námskeið og fundi sem fyrirtækið býður upp á  telja samt sem 

áður upplýsingamiðlun ekki nægjanlega. Rannsóknartilgátan sýnir þar af leiðandi að ekki er 

fylgni milli þeirra sem sem sækja námskeið og fundi og þeirra sem telja að upplýsingamiðlun 



49 

 

sé nægjanlega, nauðsynlegt er því að vera með stöðuga upplýsingamiðlun, bæði formlega og 

óformlega. 

Tilgáta 4: Fylgni er milli starfsmanna sem eru óánægðir í starfi og þeirra sem telja 

 vinnuaðstöðu sína ófullnægjandi 

Þeir starfsmenn sem merktu við að þeir væru frekar ósammála að þeir væru ánægðir í starfi 

merktu samt sem áður við að þeir væru frekar sammála að vinnuaðstæðan sé fullnægjandi. 

Rannsóknartilgátan sýnir þar af leiðandi fram á að ekki er fylgni milli þeirra sem eru óánægðir 

í starfi og þeirra sem telja vinnuaðstöðu sýna vera ófullnægjandi. Í rannsókn á starfsánægju 

sem Eyþór Eðvarðsson (2005) skrifar um eru margir þættir sem ýta undir starfsánægju en það 

sem virðist skipta mestu máli er að starfsfólk viti hvað það á að gera en vitað er að þeir sem 

upplifa mikla starfsánægju eiga það sameiginlegt að hafa á hreinu hvers er ætlast til af þeim, 

einnig skiptir máli að ná tökum á starfinu og upplifa að árangur sé að nást. Mikilvægt er að 

upplifa og sjá árangur í starfi sínu svo samhengið sé sjáanlegt en ímynd starfsins virkar 

ótrúlega jákvætt á starfsánægju.   

Tilgáta 5: Þær breytingar sem átt hafa sér stað síðan nýir eigendur tóku við hafa rýrt traust  

 til yfirmanna 

Mikill meirhluti starfsmanna merki við að þeir væru mjög sammála eða frekar sammála að 

þeir miðluðu upplýsingum til yfirmanna. Þær breytingar sem átt hafa sér stað síðan nýir 

eigendur tóku við hafa ekki rýrt traust til yfirmanna. Niðurstöður rannsóknar sína fram á hið 

gagnstæða eða að trúnaður og traust ríki á milli yfirmanna og undirmanna. Rannsóknartilgátan 

sýnir fram á að ekki er  fylgni milli þeirra breytinga sem átt hafa sér stað síðan nýir eigendur 

tóku við og að þær hafi rýrt traust til yfirmanna.  En mikilvægt hlutverk stjórnenda í 

upplýsingamiðlun er byggja upp góð samskipti sem þurfa að vera stöðug þannig að 

starfsmenn upplifi virðingu og traust í sinn garð að undirlagi stjórnenda. Hvatning frá 

stjórnendum er einnig mikilvæg og viðurkenning fyrir vel unnin störf en þannig skapast traust 

á milli yfirmanna og starfsmanna sem verður til þess að greið leið myndast fyrir 

upplýsingaflæðið og það streymir óhindrað. 

Í næsta kafla verður farið yfir í umræður og ályktanir um ritgerðina, velt vöngum yfir 

upplýsingamiðlun og starfsánægja, hver sé gagnsemi niðurstaðna fyrir fyrirtækið, að lokum 

eru dregnar ályktanir af rannsókninni og síðast koma lokaorð höfundar.  
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5.   Umræður  

Í fræðilega hluta þessarar ritgerðar kemur fram að fræðimenn eru almennt sammála um að 

fullnægjandi upplýsingamiðlun sé einn af lykilþáttum í stjórnunarferli skipulagsheilda, 

einfaldlega vegna þess hversu stóran þátt starfsmenn eiga í velgengi þeirra. Nauðsynlegt er að 

upplýsingamiðlun sé stöðug milli starfsmanna og stjórnenda því þannig verður flæði 

upplýsingastreymis óhindrað. Árangur skipulagsheilda byggir mikið á að rétt sé staðið að 

miðlun upplýsinga og mikilvægt að stjórnendur gefa sér tíma til að sinna henni bæði með 

formlegum og óformlegum hætti. Niðurstöður úr rannsókn höfundar á upplýsingamiðlun í 

innri starfsemi bílaleigunnar gefur sterklega til  kynna að bæta þurfi upplýsingamiðlun en 

59% svarenda telja að hægt sé að gera betur þegar spurt var hvort upplýsingamiðlun sé 

fullnægjandi. Bakgrunnsbreytur í rannsókn hefðu klárlega gefið skýrari mynd um hvort 

vandinn liggi hjá stjórnendum almennt eða stjórnendum einstakra deilda innan 

skipulagsheildarinnar. Sýnilegt er samt að innan fyrirtækisins hefur náðst að koma 

upplýsingum á framfæri með námskeiðahaldi og starfsmannafundum og að starfsfólkið kann 

að meta áherslu fyrirtækisins á fræðslu og upplýsingamiðlun. Niðurstöður rannsóknarinnar 

varðandi vöntun fullnægjandi upplýsingastreymis innan deilda veldur höfundi áhyggjum. Það 

liggur fyrir að nærri þriðjungur starfsmanna er ekki að fá fullnægjandi upplýsingar um það 

sem gengur á innan þeirrar deildar sem hann tilheyrir. Fræðimennirnir Newstrom og Davis 

(1997) benda á að keðjuverkandi jákvæð áhrif verða innan skipulagsheilda þegar 

upplýsingamiðlun er góð sem snertir alla starfsemi innan fyrirtækisins en lögð er áhersla á 

mikilvægi þess að hún sé óheft og öllum opinn. Niðurstöður rannsóknar gefur mjög jákvæða 

mynd af trausti milli starfsmanna og stjórnenda en 82% svarenda voru mjög eða frekar 

sammála að yfirmenn bæru traust til þeirra  og yfir 90% voru mjög eða frekar sammála að þær 

upplýsingar sem þeir fá frá samstarfsmönnum væru trúverðugar.  

 

Fræðimennirnir Newstorm og Davis (1997) og Kumara og Koichi (1989) eru sammála um að 

starfsánægja sé áhrifarík viðhorf eða tilfinning sem byggist á skynjunum starfsmanna til 

starfsins. Hún hefur einnig með þarfir að gera en þess meira sem starfsumhverfið uppfyllir 

persónulega þarfir starfsmanna því meiri ánægja er með starfið. Viðhorf til starfsins þróast 

með tímanum og starfsánægjan kemur þegar starfsmaðurinn fær betri upplýsingar um 

vinnuumhverfið. En hafa ber í huga að starfsánægja er breytilegur þáttur sem getur dvínað 

hraðar en hún þróast. Ánægjulegt er að sjá á niðurstöðum rannsóknar höfundar hversu hátt 

hlutfall eða 90% svarenda er mjög eða frekar ánægður í starfi og er það verðugt verkefni fyrir 
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stjórnendur í fyrirtækinu að viðhalda þessu jákvæða andrúmslofti. Eyþór Eðvarðsson  (2005)  

skrifaði í grein sinni að við rannsóknir á starfsánægju virðist skipta mestu máli að starfsfólk 

viti hvað það á að gera en vitað er að þeir sem upplifa mikla starfsánægju eiga það 

sameiginlegt að hafa á hreinu hvers er ætlast til af þeim, einnig skiptir máli að ná tökum á 

starfinu og upplifa að árangur sé að nást. Mikilvægt er að upplifa og sjá árangur í starfi sínu 

svo samhengið sé sjáanlegt en ímynd starfsins virkar ótrúlega jákvætt á starfsánægju. Þó svo 

að starfsánægja mælist 90% hjá starfsmönnum bílaleigunar benda aðrar niðurstöður til þess að 

margt megi bæta eins og þriðjungur starfsmanna telur að þeim sé ekki hrósað nóg fyrir 

vinnuna og upplifa að starf sitt sé ekki metið verðleikum. Einnig kemur fram að 16% viti ekki 

til hvers ætlast sé til af þeim í starfi og 41% telja sig ekki ánægða með vinnuaðstöðu sína. 

Í upphafi ritgerðar var að farið af stað með rannsóknarspurningu, leitað var upplýsinga í 

fræðibókum, rannsóknargreinum og á vefsíðum til að svara henni á sem bestan hátt.  

Rannsóknarspurninginn er: Eru tengsl á milli innri upplýsingamiðlunar og starfsánægju ? 

Rannsóknir fræðimannanna Herzberg´s (1966) og Burhans (1971)  gefa til kynna að jákvæð 

tengsl séu á milli upplýsingamiðlunar og starfsánægju. Einna elst er tveggja þátta kenning 

Herzberg´s  og síðan hannaði Burhans tæki til að mæla starfsánægju ásamt upplýsingamiðlun. 

Samkvæmt rannsókn Downs og Hazen (1977) sem var ætlað að svara hvort upplýsingamiðlun 

væri margþætt fyrirbæri og hvað nákvæmlega það er sem ákvarðar almenna starfsánægju, 

kom berlega í ljós að samspil er á milli starfsánægju og upplýsingamiðlunar. Niðurstöður 

rannsókna þeirra gáfu einnig  til kynna að þar sem starfsánægja og upplýsingamiðlun eru 

margþætt fyrirbæri, eru söma undirliggjandi þættir sem ýta undir hvoru tveggja,  eins og 

samskipti við annað fólk, tengsl við yfirmenn og undirmenn sem og  óformleg lárétt 

upplýsingamiðlun. En niðurstöður úr rannsókn höfundar gefa til kynna sambærilega 

niðurstöðu og ofangreindir vísindamenn hafa  áður komist að, um að jákvæð tengsl séu á milli 

innri upplýsingamiðlunar og starfsánægju,  þ.e. 97% svarenda eru mjög eða frekar sammála 

að upplýsingamiðlun skipti máli með tilliti til starfsánægju.  

 

5.1   Upplýsingamiðlun  

Upplýsingarmiðlun er án efa sá þáttur sem sem þarf að vera í lagi í skipulagsheildum því án 

hennar væri ekki hægt að koma mikilvægum skilaboðum  á framfæri. Hagur skipulagsheilda 

liggur í því að stjórnendur sjái til þess að öll upplýsingamiðlun sé eins og best verður á kosið. 

Skipuleggja þarf ferlið hvort sem um er að ræða niður á við, upp á við eða lárétta 
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upplýsingamiðlun eða jafnvel formlega og óformlega upplýsingamiðlun. Góð samskipti þurfa 

að vera stöðug svo starfmenn upplifi virðingu og traust í sinn garð að undirlagi stjórnenda. 

Hvatning frá stjórnendum er einnig mikilvæg og viðurkenning fyrir vel unnin störf, þannig 

skapast traust á milli starfsmanna og stjórnenda, það skapar greiða leið fyrir straum óhindraðs 

upplýsingaflæðis  (Seitel, 2001). Segja má að flæði innri upplýsinga sé líklegra til að fara 

niður skipuritið heldur en upp þegar skortir á traust milli stjórnenda og starfsmanna. Þannig að 

ekki er nóg að kanna hvernig uppbygging og árangur upplýsingamiðlunar sé heldur þarf líka 

að skoða hvernig flæðið er á upplýsingum (Riel og Fombrun, 2008).  Aukin tölvuvæðing 

meðal starfsmanna hefur orðið þess valdandi að yfirmenn þurfa að hafa meiri yfirsýn yfir það 

sem starfsmenn eru að gera rafrænt í nafni fyrirtækisins eins og í tölvupóstum. Fyrir 

starfsmenn sem vinna rafrænt er lítið um persónuleg samskipti við yfirmenn, sem getur leitt til 

þess að starfsmenn finnist þeir ekki tilheyra þeim (Argenti og Forman, 2002). Við minni 

persónuleg samskipti glíma skipulagsheildir við meiri erfiðleika á hreinum gildum 

upplýsingamiðlunar, fyrirtækjamenningu og hugsjónum en þau hafa verið að glíma við áður 

(Jacobs, 2004). 

Það er svo aftur eðli starfsemi bílaleiga að eftir því sem reynsla starfsmanna vex og 

sérþekking á ákveðnu sviði verður meiri fara upplýsingar að streyma upp á við innan 

fyrirtækisins. Þetta á sérstaklega við um starfsfólk í afgreiðslu og kvartanadeild en einnig 

verða millistjórnendur varir við margt sem er miðlað upp á við eftir efni og aðstæðum. 

 

5.2   Starfsánægja  

Starfsánægja er áhrifaríkt viðhorf eða tilfinning, svipuð og að líka við eða mislíka við 

eitthvað. Mikilvægir þættir í starfsánægju innihalda laun, yfirmenn, verkefni sem verið er að 

vinna að, samstarfsmenn og jafnframt vinnuumhverfið. Viðhorf til starfsins kemur með 

tímanum og starfsánægjan kemur þegar starfsmaðurinn fær meiri upplýsingar um 

vinnuumhverfið og færni í starfi. Samt ber að hafa í huga að starfsánægja er breytilegur þáttur 

sem getur dvínað fljótar en hann þróast (Newstrom og Davis, 1997). Skoðuð voru tengsl 

starfsánægju og kulnunar í starfi hjá starfsfólki í bandarískum fangelsum. Þeir starfsmenn sem 

gefa til kynna meiri starfsánægju eru ólíklegri til að finna þær tilfinningar sem fylgja kulnun í 

starfi. Þegar einstaklingar eru ánægðir í starfi bendir allt til þess að starfið sé að uppfylla þær 

væntingar sem það hefur til starfsins en það er sú tilfinning sem verndar starfsmenn frá því að 

kulna í starfi (Griffin, Hogan, Lambert, Tucker-Gail og Baker, 2010). Rannsóknir hafa bent til 
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þess að samband sé á milli starfsánægju og almennrar ánægju í lífinu. En það að auka 

starfsánægju og þar að leiðandi mögulega lífshamingju, getur talist verðugt verkefni. 

Jafnframt hefur starfsánægja verið tengd við bæði andlega og líkamlega heilsu starfsmanna 

(Kalleberg, 1977). Einnig hafa þau gildi sem einstaklingar setja fyrir lífgleði, áhrif á þau gildi 

sem þeir setja fyrir starfsánægju en niðurstöður rannsóknar frá árinu 2000 sem Carlson og 

Kacmar gerðu á starfánægju og lífgleði einstaklinga, kom á afgerandi hátt fram að jákvæð 

tengsl eru á milli starfsánægju og lífgleði einstaklinga (Carlson og Kacmar, 2000).  

Starfsemi bílaleigunnar er sveiflukennd. Megnið af útleigu bíla á sér stað frá júní til september 

mánaða ár hvert. Þegar álagið er sem mest og starfsfólk er sem flest eru meiri líkur á að 

starfsánægja minnki. Við þessu er brugðist með því að umbuna fólki með ferðum að hausti 

eftir að sumartörn er lokið. Þannig er hópurinn hristur saman og sumarstarfsmenn kveðja 

fyrirtækið með jákvæðri minningu sem gerir þá líklegri til að koma til vinnu sumarið á eftir. 

 

5.3   Gagnsemi niðurstaðna fyrir fyrirtækið  

Að mati höfundar er mikilvægasta niðurstaða rannsóknarinnar fyrir daglega starfsemi að bæta 

þarf upplýsingaflæðið í fyrirtækinu, bæði hjá starfsmönnum innan deilda og einnig á milli 

deilda. Hugsanlega þarf að íhuga breytingar á því hvernig er staðið er að því þegar nýr 

starfsmaður kemur til vinnu innan fyrirtækisins, en vísbendingar í rannsókn gefa til kynna að 

starfsmenn töldu sig ekki fá fullnægjandi upplýsingar um starf sitt, þegar þeir byrjuðu að 

vinna hjá bílaleigunni. Leita þarf leiða til að upplifun starfsfólks verði sú að störf þeirra séu 

metin af verðleikum og einnig finna leiðir til að auka hrós til starfsmanna en mikilvægt er að 

starfsmenn upplifi að árangur sé að nást. Hvað starfsánægju varðar er mikilvægt og verðugt 

verkefni fyrir stjórnendur að halda uppi þeim jákvæða starfsanda sem rannsóknin gefur til 

kynna að sé fyrir hendi innan fyrirtækisins en jafnframt er gott er að hafa í huga að 

starfsánægja er breytilegur þáttur og getur dvínað fljótar en hún þróast. Greina þarf  hvar bæta 

þarf vinnuaðstöðu starfsfólksins í fyrirtækinu, gott fyrir starfsandan að stjórnendur kalli eftir 

hugmyndum um hvað má bæta í öllum deildum áður farið er í fyrirhugaðar breytingar á 

vinnuumhverfinu.  Enn fremur er mikilvægt að komast að því hvers vegna rannsóknin gefur 

til kynna að hátt hlutfall starfsmanna sjái sig ekki vinna í fyrirtækinu eftir tvö ár. 
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5.4   Ályktanir  

Höfundur dregur þær ályktanir eftir að vinna þessa rannsókn að þar sem starfsánægja mælist 

mikil hjá fyrirtækinu og mikið traust ríkir milli stjórnenda  og undirmanna, þá verði auðvelt 

að bæta upplýsingaflæðið án mikilla vandræða og tilkostnaðar. Það væri erfiðara að laga 

starfsánægjuna,  þó svo næg upplýsingamiðlun væri til staðar. Jákvætt andrúmsloft á 

vinnustað gerir breytingar ekki eins erfiðar svo lengi sem rétt er staðið að þeim og stjórnendur 

gæta þess að hafa starfsmenn með sér í ákvarðannatöku. Gott að hafa það í huga þegar farið 

verður í að bæta vinnuaðstöðu þar sem þörf þykir í fyrirtækinu. Ég tel að það geti verið gott 

fyrir stjórnendur að taka upp opna fundi með fólki í deildunum þar sem starfsmenn skjóta 

fram hugmyndum að því sem betur má fara og stjórnendur taka við hugmyndunum. Sumar er 

hægt að samþykkja á staðnum, aðrar eru skotnar niður og þriðji flokkurinn fer til nánari 

athugunar hjá stjórnendum. Ef svona fundir eru haldnir tvisvar á ári er svo farið yfir það sem 

hefur verið samþykkt og framkvæmt, samþykkt en ekki framkvæmt og afdrif mála sem var 

vísað til stjórnenda. 

5.5   Lokaorð  

Þar sem starfsánægja er breytilegur þáttur í skipulagsheildum (e. dynamic) þykir höfundi 

nauðsynlegt að leggja til að gerð verði sambærileg könnun innan fyrirtækisins að ári liðnu til 

að sjá hvar fyrirtækið stendur í samanburði við þessa könnun. Mikilvægt væri þá að hafa hluta 

af spurningakönnun eigindlega og með djúpviðtölum, til að fá ýtarlegri niðurstöður.   

Það sem betur hefði mátt fara í rannsókn nú þegar niðurstöður liggja fyrir er  að 

bakgrunnsbreytur vantar. Sem dæmi má nefna að gott hefði verið að vita t.d. í hvaða deildum 

starfsmenn væru að vinna, einnig hefði verið gott að hafa alla vega eina opna spurningu um 

starfsánægju og hvað það er sem hefur áhrif á hana,  til að hægt væri að greina betur hvar 

kreppir að þannig að hægt væri að ráðast beint að rót vandans. Almenn starfsánægja mælist há 

sem er frekar á skjön við niðurstöður í öðrum liðum, skemmtilegur snúningur í könnuninni. 

Bílaleiga Flugleiða ehf. - Hertz sem fyrirtæki hefur þróast mikið undanfarin ár í kjölfar tíðra 

eigendaskipta og mikilla breytinga í starfsumhverfi fyrirtækisins. Þegar þetta er haft í huga 

þarf ekki að koma á óvart að niðurstöður rannsóknarinnar gefi misvísandi niðurstöður. Upp úr 

stendur að mikilvægir þættir eins og starfsánægja skorar hátt og  upplýsingamiðlun er góð að 

flestra mati.  
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Fylgiskjöl 

          Október 2012 

 

Ágæti starfsmaður 

 

Spurningalisti þessi er grunnþáttur í rannsókn sem ég er að vinna að í tengslum við 

lokaverkefnið mitt í Viðskiptafræði við Háskólan á Bifröst. Markmið rannsóknar er að kanna 

innri upplýsingamiðlun og starfsánægju, viðhorf starfsfólks til upplýsingarmiðlunar og tengsl 

upplýsingarmiðlunar við starfsánægju í fyrirtækinu. Spurningalistinn verður lagður fyrir 

starfsfólk Bílaleigu Flugleiða Hertz. 

Það mun taka þig um 10-15 mínutur að svara spurningalistanum og mikið liggur við að svara 

öllum spurningunum, til að úrvinnslan sé sem marktækust. 

Spurningalistinn er ekki merktur með nafni og þar að leiðandi ekki hægt að rekja svörin til 

starfsmanna. Gætt er fyllsta trúnaðar. 

Mikilvægt er að lesa spurninguna vel yfir áður en þú byrjar að svara.  Svarmöguleikar eru 

fimm við fyrstu 20 spurningarnar, þar getur þú valið um hversu sammála eða ósammála þú ert 

viðkomandi staðhæfingu. Við síðustu tvær spurningarnar er aðeins um  tvo valmöguleika að 

ræða. 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna ! 

Hafdís Alma Karlsdóttir 
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Spurningar tengdar upplýsingarmiðlun.

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingum:

1. Ég fékk nægar upplýsingar um starfið þegar ég byrjaði hjá fyrirtækinu.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

14 14 6 4 1 39

2. Ég fæ fullnægjandi upplýsingar til að sinna starfi mínu eins vel og mögulegt er.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

5 21 4 9 39

3. Ég fæ fullnægjandi upplýsingar um starfsemi innan þeirrar deildar sem ég tilheyri.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

9 19 3 7 1 39

23% 49% 8% 18% 3% 100%

4. Ég  fæ fullnægjandi upplýsingar um mikilvæg atriði og breytingar hjá fyrirtækinu.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

9 16 9 3 2 39

5. Í heildina er upplýsingastreymi í fyrirtækinu nægjanlegt.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

3 13 13 8 2 39

8% 33% 33% 21% 5% 100%

6. Þær upplýsingar og fréttir sem ég fæ frá samstarfsfólki eru trúverðugar.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

12 24 3 39

7. Ég tel upplýsingamiðlun skipta máli með tilliti til ánægju í starfi.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

29 9 1 39

74% 23% 3% 0% 0% 100%

8. Ég sæki starfsmannafundi  fyrirtækisins.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

18 13 6 2 39

46% 33% 15% 0% 5% 100%

9. Ég sæki þau námskeið sem fyrirtækið býður uppá.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

19 16 4 39

49% 41% 10% 0% 0% 100%

10. Ég miðla upplýsingum til yfirmanns.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

27 11 1 39

69% 28% 3% 0% 0% 100%
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Spurningar tengdar starfsánægju:

11. Þekking og kunnátta mín nýtist vel í starfi mínu.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

20 11 5 3 39

12. Ég hef það sem til þarf í tækjum og búnaði til að vinna starf mitt.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

13 16 4 5 1 39

13. Ég er ánægð/ur með vinnuaðstöðu mína.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

11 12 11 3 2 39

28% 31% 28% 8% 5% 100%

14. Mér finnst starf mitt metið af verðleikum.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

4 24 7 4 39

10% 62% 18% 10% 0% 100%

15. Mér finnst yfirmenn bera traust til mín.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

14 18 7 39

36% 46% 18% 0% 0% 100%

16. Í heildina litið er ég ánægð/ur í starfi

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

17 18 3 1 39

44% 46% 8% 3% 0% 100%

17. Mér er hrósað fyrir vel unnin störf.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

14 12 10 3 39

36% 31% 26% 8% 0% 100%

18. Ég fæ þá aðstoð sem ég þarf, þegar upp koma vandamál í starfi mínu.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

16 16 4 3 39

19. Ég veit til hvers er ætlast af mér í starfi mínu.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

18 15 3 2 1 39

46% 38% 8% 5% 3% 100%

20. Ég er líkleg/ur til að starfa enn hjá fyrirtækinu eftir 2 ár.

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki sammála né ósammála Frekar ósammála Mjög ósammála

13 10 12 3 1 39

33% 26% 31% 8% 3% 100%

21. Hvert er kyn þitt ? Karl 24 Kona 15 39

22. Hefur þú aðgang af tölvu í vinnunni? Já 35 Nei 4 39



62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



63 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


