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Samningur um trúnað  
 

 

Undirritaðir aðilar að samningi þessum eru fyrirtæki og nemandi. 

  

Fyrirtæki:  

 

Landsbankinn í Reykjanesbæ  

 

Nemandi: 

 

Sigríður Lilja Sigurðardóttir  

 

 

gera með sér eftirfarandi samning varðandi trúnaðarupplýsingar, í samningi þessum 

kallaðar  

UPPLÝSINGAR, sem fyrirtækið hefur látið eða mun láta nemanda í té vegna 

BS/BA ritgerðar hans við viðskiptadeild/lagadeild/félagsvísindadeild Háskólans á 

Bifröst.  

 

1. Nemandi skuldbindur sig til þess að fara þannig með upplýsingar, að engin hætta 

sé á því að óviðkomandi fái vitneskju um þær.  

 

2. Nemandi hefur ekki rétt á að nota upplýsingar á annan hátt en ráð er gert fyrir í 

samningi þessum.  

 

3. Æski fyrirtækið þess, getur það farið fram á það við nemanda, að hann geri grein 

fyrir því á hvern hátt upplýsingum er haldið leyndum fyrir óviðkomandi.  

 

4. Nemandi skuldbindur sig til þess að láta ekki upplýsingar í hendur neinum þeim 

sem hann á samvinnu við, nema til komi samþykki fyrirtækis.  

 

5. Nemanda ber að skila upplýsingum til fyrirtækis að notkun lokinni.  

 

6. Öll meðferð ritgerðar nemanda skal taka mið af samningi þessum, nema um 

annað sé samið. Háskólinn á Bifröst mun halda ritgerðinni leyndri í tvö ár. 

Undanþegið leynd samnings þessa er vinna vegna námsmats, svo og það þegar 

greinargerðin er send sem fylgiskjal með umsókn hans um skólavist. 

 

  

Reykjanesbær 11. desember 2012  
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________________________   ______________________ 
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Útdráttur 

Í ritgerðinni eru samrunar og yfirtökur skoðaðir með hliðsjón af samruna 

Landsbankans í Reykjanesbæ og SpKef sparisjóðs í Reykjanesbæ í mars 2011. 

Farið er yfir tegundir samruna, tilgang samruna og samrunaferli. Þá helst hvað ber 

að varast og hvaða mögulegar aðstæður geta komið upp við samruna, einnig 

hvernig algengt er að starfsfólk upplifi samruna fyrirtækja. Líðan starfsfólks við 

samruna er rauði þráðurinn í þessari ritgerð. Rannsókn fór fram í október 2012 um 

einu og hálfu eftir að samruninn gekk í gegn. Niðurstaða rannsóknarinnar er að 

samruni fyrirtækja hefur áhrif á líðan starfsfólks. Almennt er starfsfólk ánægt í 

vinnunni og finnst starfsandinn góður en upplifir samt sem áður mikið vinnuálag og 

finnur fyrir streitueinkennum.  

Lykilhugtök: Samruni, samrunaferli, starfsánægja, líðan starfsfólks 

breytingastjórnun, breytingaferilinn Landsbankinn og SpKef sparisjóður í 

Reykjanesbæ. 
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1 Inngangur 

Við samruna eða yfirtöku eru tvö fyrirtæki sameinuð til að vinna að sama markmiði. 

Samruni tveggja stórra fyrirtækja eða stofnana geta verið mjög róttækar og stórar og 

hafa ekki eingöngu áhrif á kröfuhafa og hluthafa fyrirtækjanna, heldur einnig á 

starfsmenn þeirra, samfélagið og samkeppnisaðila. 

Í ritgerðinni er fjallað um samruna Landsbankans í Reykjanesbæ og SpKef 

sparisjóðs. Ákvörðun um að Landsbankinn skyldi yfirtaka SpKef sparisjóð var tekin 

þann 5. mars 2011 af Fjármálaeftirlitinu og búið var að skrifa undir og allir 

starfsmenn SpKef orðnir starfsmenn Landsbankans klukkan 08:30 þann 7. mars 

2011. Hinn 18. apríl voru allir starfsmenn í Reykjanesbæ komnir undir sama þak. 

Miklar og róttækar breytingar áttu sér stað fyrir starfsfólk og er tilgangur þessarar 

rannsóknar að varpa ljósi á hvort samruninn hafi áhrif á líðan starfsfólks.  

 

Tekið skal fram að SpKef sparisjóður er sameinaður úr fjórum eldri sparisjóðum, 

sem voru Sparisjóðurinn í Keflavík, Sparisjóður Vestfirðinga, Sparisjóður 

Húnaþings og Stranda og Sparisjóður Ólafsvíkur. Þessi rannsókn takmarkast hins 

vegar við starfsemi Landsbankans í Reykjanesbæ og SpKef sparisjóðs í 

Reykjanesbæ. 

 

Leitað var svara við rannsóknaspurningunni „Hefur samruni Landsbankans og 

SpKef sparisjóðs í Reykjanesbæ áhrif á líðan starfsfólks?.“ 

 

Ástæða þess að höfundur valdi sér þetta viðfangsefni er að höfundur er starfsmaður 

Landsbankans í Reykjanesbæ og upplifði þessar breytingar og langar að varpa 

frekara ljósi á hvaða áhrif þær breytingar höfðu á líðan starfsmanna þessara 

bankastofnana í Reykjanesbæ. Höfundur hefur ákveðna innsýn í starfsemi 

Landsbankans sem hann gat nýtt sér við vinnu að verkefninu. Á sama tíma getur 

það leitt til þess að höfundur hafi fyrirfram gefnar skoðanir sem geta haft áhrif á 

verkefnið. Höfundur reyndi að gæta þess í hvívetna að vinna verkefnið á hlutlausan 

og faglegan hátt. 
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2 Samruni 

Samruni kallast það þegar eitt eða fleiri fyrirtæki eru leyst upp og allar eignir og 

skuldir þeirra eru færðar yfir til annars fyrirtækis sem er starfandi fyrir. Það kallast 

einnig samruni þegar fyrirtæki eru leyst upp og eignir þeirra og skuldir felldar 

saman og yfirfærðar til nýs fyrirtækis sem stofnað er af því tilefni. Algengasta 

tegund samruna er þegar yfirtekna fyrirtækið er lagt niður en starfsemi þess heldur í 

raun áfram innan ramma yfirtökufélagsins (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls. 389-

390). 

2.1 Algengar tegundir samruna 
Samruni fyrirtækja getur verið margvíslegur, en þó er hægt að flokka samruna í þrjá 

megin flokka. Þessir flokkar eru: Láréttur samruni, lóðréttur samruni og 

samsteypusamruni. Þeir tveir fyrrnefndu eru algengari en sá síðarnefndi einnig getur 

verið um að ræða samruna í tengdum eða ótengdum rekstri (Thompson, Strickland 

og Gamble, 2010). 

2.1.1 Láréttir og lóðréttir samrunar 

Láréttir samrunar verða þegar tvö fyrirtæki með líkan eða eins rekstur eru 

sameinuð. Er í þessu samhengi átt við fyrirtæki með líka þjónustu eða framleiðslu 

að einhverju tagi. Ástæða slíks samruna er í flestum tilfellum sú að stærri fyrirtæki  

yfirtaka minni með það í huga að auka hagkvæmni í rekstri um leið og stækkun á 

sér stað (Pikula, 1999, bls. 4). Sem dæmi um láréttan samruna mætti nefna samruna 

Daimler-Benz og Chrysler bílaframleiðendurna (Weber og Camerer, 2003). 

Lóðréttir samrunar eru ólíkir þeim láréttum samrunum á þann hátt að þegar um 

lóðréttan samruna er að ræða eru það fyrirtæki með ólíkan rekstur eða þjónustu sem 

renna saman í eitt. Þannig gætu fyrirtæki yfirtekið rekstur á öðrum sem áður voru 

birgjar þess (e: a backward merger) en einnig getur verið um að ræða samruna við 

fyrirtæki sem áður var viðskiptavinur (e: a forward merger) (Pikula, 1999, bls. 2).  

2.1.2 Samsteypusamrunar 

Samsteypa er fyrirtæki sem starfar í mörgum ólíkum iðnaðargreinum sem eiga fátt 

sameiginlegt, til dæmis hvað framleiðsluþætti og markaði varðar. Fjölbreytni í 

rekstri eru helstu rök fyrir samrunum af þessu tagi því hægt er að auka markaðsvald 
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þar sem fyrirtæki gæti haldið verði á einni vöru niðri og notað hagnað af annarri 

óskyldri vöru til að bæta það tap upp (Sudarsanam, 2003). 

2.1.3 Yfirtaka 

Þegar fyrirtæki eignast annað fyrirtæki sem það sameinast kallast það yfirtaka. 

Yfirtökur geta verið vingjarnlegar eða fjandsamlegar. Þegar fyrirtæki samþykkir að 

vera keypt þá eru það kallað vingjarnleg yfirtaka en ef fyrirtæki er mótfallið 

kaupum er yfirtakan fjandsamleg. Meirihluti hluthafa þarf að samþykkja 

fjandsamlega yfirtöku. Í báðum tilfellum er reynt að tæla hluthafa með því að bjóða 

yfir markaðsvirði hlutabréfa fyrirtækisins (Thompson, o.fl, 2010). 

2.2 Tilgangur samruna 
Margar ástæður geta verið fyrir því að stjórnendur fyrirtækja telji rétt að láta þau 

renna saman. Með því að leggja fjármagn og þekkingu fyrirtækja saman og sameina 

þannig krafta þeirra er líklegra að ná megi tökum á atvinnustarfsemi sem krefst 

mikils fjármagns og sérþekkingar. Stundum er samruni eina ráðið til að bjarga 

fyrirtækjum frá glötun og samruni getur verið góð aðferð fyrirtækja til að reyna að 

bæta samkeppnisstöðu sína (Stefán Már Stefánsson, 2003, bls 387). 

2.2.1 Samlegðaráhrif 

Samlegðaráhrif verða þegar tvö fyrirtæki sem eru með ótengdan rekstur sameinast 

og við það lækkar heildarkostnaður þeirra eða heildartekjur aukast. Með samruna er 

hægt að nýta ýmsa þætti betur, til dæmis er hægt að láta einn starfsmann vinna verk 

fyrir bæði fyrirtækin. Við samruna fyrirtækja er hægt að nýta húsnæði ef fyrirtækin 

sameinast um húsnæði. Stærðarhagkvæmni er tengd samlegðaráhrifum. sem lýsir 

sér í því að meðalkostnaður lækkar við það að umsvif aukast. Ef tvö fyrirtæki í 

sömu atvinnugrein sameinast þá gæti stærðarhagkvæmni skilað ávinningi (Gylfi 

Magnússon, 2005). 

2.2.2 Rekstrarlegur ávinningur 

Með samruna eru væntingar um kostnaðar- og tekjuhagræði. Við sameiningu fylgja 

yfirleitt breytingar á rekstri, rekstrarkostnaður lækkar þegar starfsemin sameinast í 

sama húsnæði og starfsmönnum er oft fækkað þegar sameining á sér stað. 

Launakostnaður getur lækkað þar sem ekki er þörf fyrir tvo starfsmenn í sömu 

stöðunni. Með samruna verður aukin tækninýting sem leiðir af sér að 
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tæknikostnaður lækkar. Þessir þættir flokkast undir rekstrarlegan ávinning af 

samruna fyrirtækja (Stefán H Stefánsson og Tryggvi Tryggvason, 2000). 

2.2.3 Samrunar og yfirtökur 

Sameining við önnur fyrirtæki getur verið góður kostur ef vel tekst til. Með þessari 

aðferð geta fyrirtæki fengið aðgang að nýjum mörkuðum, losnað við 

samkeppnisaðila af markaðnum og náð betri nýtingu á aðfangakeðjunni. Við þessa 

aðferð geta orðið umsvifamiklar breytingar á skipulagi fyrirtækisins og ákveðin 

stökkbreyting á sér stað í stærð og umsvifum fyrirtækisins (Thompson o.fl., 2010). 

2.3  Samrunaferli 
Ef samrunaferli á að heppnast vel þá þarf starfsfólk að taka þátt í ferlinu frá upphafi 

svo það upplifi sig sem hluta af heildinni. Mikilvægt er að starfsfólk sé upplýst um 

allar breytingar frá stjórnendum því það er ekki gott að það fái mikilvægar 

upplýsingar í gegnum fjölmiðla. Slíkt gerir starfsfólk óöruggt og eykur áhyggjur 

þess af atvinnuöryggi sínu. Þegar slíkt gerist getur það leitt til þess að starfsfólkið 

reyni að koma í veg fyrir breytingarnar og að góðir starfsmenn yfirgefi fyrirtækið. 

Stjórnendur þurfa að huga vel að starfsfólki sínu við breytingar því gott starfsfólk 

getur átt stóran þátt í velgengni fyrirtækja. Því er mikilvægt að huga vel að 

mannlega þættinum, því hjá starfsfólkinu liggja þekkingarverðmætin (Dag Árne 

Kristensens, 2000). 

 

Samrunaferli má skipta í þrjú þrep: Undirbúning, framkvæmd og eftirfylgni.  

Á undirbúningstíma þarf að móta samrunastefnuna það er hvers vegna á að kaupa 

eða renna saman við annað fyrirtæki, hvaða skilyrði þyrfti fyrirtækið að uppfylla og 

hversu mikið koma fyrirtækin til með að bæta hvort annað upp. 

Framkvæmd ferilsins hefst ef aðilar verða sammála um að þeir eigi samleið en þá er 

tillaga um samruna lögð fyrir stjórnir fyrirtækjanna Þá er framkvæmt verðmat svo 

rétt verð fáist fyrir fyrirtækið. Þegar það liggur fyrir samþykkja stjórnir beggja 

fyrirtækja samrunaáætlunina og að lokum fæst samþykki hluthafafundar fyrir 

samrunanum. 

Eftirfylgni samruna er erfiðasti hlutinn í samrunaferlinu, því það er þar sem hlutirnir 

eiga til að fara úrskeiðis. Eftirfylgni minnkar líkur á mistökum ef vandað hefur 

verið til undirbúningsins. Allir vanræktir þættir birtast án efa í verri frammistöðu 

hins nýja sameinaða fyrirtækis eins og í minni framleiðni, uppsögnum hæfra 
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starfsmanna og þess að viðskiptavinir leita til samkeppnisaðila. Mikilvægt er að 

kortleggja starfsandann strax eftir að sameining hefur átt sér stað það er að mæla 

viðhorf starfsmanna til hins nýja fyrirtækis, því ef það er gert getur það komið í veg 

fyrir að menningarkimar myndist í fyrirtækinu (Ásta Dís Óladóttir, 2003). 

 

Sudi Sudarsanam skiptir samrunaferlinu í fimm þrep í bók sinni Creating Value 

from Mergers and Acquisition: The Challenges, (2003, bls. 3-8). Þrepin eru 

eftirfarandi: 

1. Þróun stefnumótunar; þar sem gerð er sameiginleg stefnumótun fyrir 

sameininguna. Við gerð stefnumótunarinnar er leitast við að finna leiðir fyrir nýja 

skipulagsheild við að auka arðsemi og samkeppnishæfni á markaði. 

2. Skipulag sameiningarinnar; ef skipulagningu skortir getur sameiningin mistekist, 

því er mjög mikilvægt að skipuleggja ferlið vel. Góð skipulagning eykur líkur á 

velgengni sameiningarinnar.  

3. Uppbygging samninga og samningaviðræður; við gerð samninga þarf að taka 

tillit til ýmissa þátta þess fyrirtækis sem ætlun er að sameinast eða yfirtaka, eins og 

markaðsstöðu, fjárhagslegrar stöðu, stjórnskipulags, fyrirtækjamenningar og 

mannauðs. Allir þessir þættir verða að vera grandskoðaðir áður en 

samningaviðræður hefjast. 

4. Í kjölfar yfirtöku eða sameiningar; til að ná þeim markmiðum sem sett voru við 

sameiningu skipulagsheildanna, þarf að gæta að því að sameining og samþætting 

gangi vel fyrir sig. Því er mikilvægt að draga sem fyrst úr óvissuástandi sem 

hugsanlega skapast hjá starfsmönnum, þar sem með nýjum markmiðum fylgja oft 

breytingar á borð við viðhorfsbreytingar og væntingar á ákveðna hegðun 

starfsmanna. 

5. Eftirfylgni og endurskoðun; Hér er gert mat á hvernig samruni eða yfirtaka tókst. 

Þetta er gert í þeim tilgangi að auka þekkingu innan skipulagsheildarinnar á því 

hvað gekk vel og hvað betur hefði mátt fara. Slík þekking gæti komið að gagni við 

yfirtökur eða samruna í framtíðinni. 

2.3.1 Hvað fer úrskeiðis 

Samrunar eiga sér oftast stað þegar fyrirtækin eru í blóma því þá eru þau 

áhugaverður kostur. þegar forráðamenn taka ákvarðanir um samruna þá er þeim 

oftast tiltölulega ljóst hvaða ávinning samruninn muni færa þeim. Þeir gera sér oft 
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ekki grein fyrir hvaða kostnað og óhagræði samruninn getur haft í för með sér. 

Kostnaður við samruna getur verið mikill því framleiðni og gæði vinnuframlags 

minnkar, starfsfólk verður óánægt og mikil vanlíðan skapast meðal starfsfólk. 

Vanlíðan starfsmanna getur verið kostnaðarsöm fyrir fyrirtæki og hefur áhrif á 

rekstur þeirra því hætta er á að framleiðni minnki og lykilmenn yfirgefi fyrirtækið. 

Helstu ástæður fyrir vanlíðan starfsmanna við samruna eru óöryggi, óvissa um 

framtíð, uppsagnir starfsmanna, ótti um stöðumissi, öfund, ótti um að gera mistök 

svo nokkuð sé nefnt (Ásta Dís Óladóttir, 2003). 

 

Í grein Julie Kathryn Anderson, People Management: The Crucial Aspect of Merger 

and Acquisitions (1999, bls.1 ) kemur fram að þeir samrunar eða yfirtökur sem hafa 

mistekist eiga það sameiginlegt að hafa staðið illa að mannauðsstjórnuninni. Því 

þurfi að hafa eftirfarandi fjögur algeng mistök í ferlinu í huga: 

1. Oft er skortur á skilningi á sálrænum áhrifum samruna eða yfirtöku 

skipulagsheilda á starfsfólk. Þar af leiðir að þeim sálrænu áhrifum sem skapast hjá 

starfsmönnum vegna breytinga er ekki gefin nægur gaumur. 

2. Ófullnægjandi upplýsingar á samrunaferlinu til starfsmanna. Starfsmönnum er 

ekki sagt hvernig ferlið muni ganga fyrir sig. Þetta gerir það að verkum að þeir eiga 

erfitt með að taka ákvarðanir sem varða áframhaldandi starf hjá nýju 

skipulagsheildinni. 

3. Starfsmönnum sem koma frá ólíkum starfsmannamenningum er gert að vinna 

saman án þess að gert hafi verið samkomulag um nýja starfsmannamenningu til að 

draga úr ágreiningi. 

4. Misvísandi stefnur, óskýr hlutverk og ábyrgð. Ráðamenn skipulagsheildarinnar 

eru seinir að koma með nýja framtíðarsýn, stefnu og hlutverk eftir samrunann eða 

yfirtökuna. Starfsmenn sem oft eru orðnir færri vegna uppsagna þurfa að bera 

þungan af auknu vinnuálagi en um leið skortir stefnu svo hægt sé að skipuleggja 

vinnu og forgangsraða. 

2.3.2 Áhrif samruna á starfsánægju 

Mannlegu málefnin eru oft vanrækt þegar kemur að sameiningunni því yfirleitt er 

lögð mesta áherslan á fjárhagslega og stefnumótandi þætti. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að til þess að auka líkur á árangri þá verði mannlegi þátturinn að vera í 

forgangi. Starfsmenn verða oft fyrir tilfinningalegri streitu við samruna vegna 
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fyrirhugaðra breytinga skipulagsheildarinnar. Streituvaldar geta verið óvissa, 

óöryggi og ótti um skerta stöðu (Anderson, 1999 og Pikula, 1999) 

Í sameiningarferli getur tekið langan tíma fyrir starfsfólk að átta sig á nýjum 

aðstæðum og læra að vinna í nýju umhverfi. Það er mikilvægt fyrir stjórnendur að 

átta sig á því og bregðast við þeim með jákvæðni og draga úr neikvæðum 

tilfinningum (Pikula, 1999). 

Meirihluti starfsfólks upplifir óvissu í samrunaferli, sama hversu vel er að verki 

staðið. Dregið getur verulega úr starfsánægju og tryggð starfsmanna, einnig vakna 

óhjákvæmilega upp ýmsar spurningar eins og hvað verður um mitt starf? Verður 

mér sagt upp? Mjög algengt er að starfsmenn telji að þessi breyting verði 

persónulegur skaði fyrir þá. Aukin streita er einnig þekkt meðal starfsmanna, aukin 

fjarvera og hætta eykst á að hæfir starfsmenn ákveði að fara frá fyrirtækinu. 

Áhyggjur starfsmanna geta orðið þess valdandi að framlegð á starfsmann falli um 

allt að 50% á fyrstu mánuðum eftir samruna þar sem mikill tími fer í áhyggjur og 

vangaveltur um framtíðina (Árelía Eydís Guðmundsdóttir og Þórunn Auðunsdóttir, 

2003).  

Af þeim samrunum sem minnst hefur verið á hér að framan, mun láréttur samruni 

vera sá samruni sem hvað erfiðast er að fást við með tilliti til starfsánægju 

starfsmanna. Ástæðuna má finna í því að innan beggja fyrirtækja eru oftar en ekki 

starfandi starfsmenn með sömu eða svipaða menntun og þekkingu, en sem hafa 

starfað við ólíkt stjórnskipulag og ólíka fyrirtækjamenningu. Rannsóknir hafa leitt í 

ljós að því ólíkari sem fyrirtækjamenningin er því erfiðara virðist vera að koma á 

farsælum samruna og í versta falli getur slíkur samruni mistekist algerlega. Við 

lóðréttan samruna er aftur á móti ekki miklar líkur á að hann hafi mikil áhrif á 

starfsánægju starfsmanna. Ástæðuna má einkum rekja til þessa að rekstur helst að 

mestu leiti aðskilin þó að ákveðnar auðlindir og stoðdeildir séu samnýttar. Þannig 

má ætla að fyrirtækjamenningin geti haldist óbreytt í hverri starfseiningu fyrir sig 

(Pikula, 1999. bls. 2-4). 

2.3.3 Viðbrögð starfsfólks við samruna 

Viðbrögð starfsfólks þegar samrunar og yfirtökur fyrirtækja eiga sér stað gera verið 

erfiðar þar sem þeir orsaka oft streitu og kvíða hjá starfsfólki. Hunsaker og Coombs 

settu fram kenningu um „samruna-tilfinninga heilkennið“  eftir að hafa skoðað áhrif 
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sameiningar á starfsfólk og sáu ákveðið mynstur viðbragða hjá þeim (Pikula, 1999, 

bls 6). 

 

Samruni ákveðinn      Starfsmaður sáttur 

 

         Afneitun                                                                               Gleði 

               Ótti                                                                         Ánægja 

                      Reiði                                                             Áhugi 

      Depurð                                            Léttir  

                                                            Sátt 

 

 

Mynd 1.  Samruna-tilfinninga heilkennið. Byggt á: Hunsaker o.fl. (1988, bls 58). 

 

Afneitun: (e. denial) Í fyrstu bregst starfsfólk við með afneitun þegar sameiningin 

er tilkynnt. Þeir halda að um orðróm sé að ræða sem eigi ekki rétt á sér. 

Ótti: (e. fear) Þegar sameiningin verður að veruleika finnur starfsfólk fyrir ótta og 

verður hrætt um að vera sagt upp. 

Reiði: (e. anger) Þegar starfsfólk áttar sig á því að það getur ekki komið í veg fyrir 

sameininguna verður það reitt gagnvart þeim sem bera ábyrgð á sameiningunni. 

Þeim finnst vera brotið á sér vegna þess að það hefur unnið óeigingjarnt starf og 

verið hliðhollt fyrirtækinu. 

Depurð: (e. sadness) Starfsfólk byrjar að syrgja fyrirtækið því þeim finnst þeir vera 

að missa það og rifja upp gömlu góðu dagana sem það átti í fyrirtækinu áður en 

kom að sameiningunni. 

Sátt: (e. acceptance) Þegar sorgarferlinu er lokið byrjar starfsfólk að átta sig á því 

að það geti ekki verið að berjast á móti því að sameiningin sé staðreynd. Það verður 

því vongótt um hina nýju stöðu sína. 

Léttir: (e. relief) Starfsfólk áttar sig á að ástandið er ekki eins slæmt og það hélt og 

að starfsfólk úr hinu fyrirtækinu séu ekki eins slæmt og virtist við upphaf 

samrunans. 

Áhugi: (e. interest) Þegar starfsfólkið er orðið öruggara með stöðu sína innan 

fyrirtækisins byrjar það að leita að jákvæðum þáttum og skynjar nýjar aðstæður sem 

áskorun til að sanna sig. 
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Ánægja: (e. líking) Starfsfólkið áttar sig á að það eru ný tækifæri hjá fyrirtækinu og 

byrja að meta nýju aðstöðuna vel. 

Gleði: (e. enjoyment) Starfsfólkið áttar sig á því að nýja aðstaðan virkar mjög vel. 

Það finnur fyrir öryggi og þægindum í nýja fyrirtækinu. 
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3  Starfsánægja 

Flestir vinnuveitendur vilja að starfsfólk sitt sé ánægt í starfi og tilbúið að leggja á 

sig meira en það allra nauðsynlegasta, sýni vinnustaðnum hollustu, mæti vel og á 

réttum tíma. Á móti ætlast starfsmenn til þess að þeim sé boðið upp á öruggt 

starfsumhverfi þar sem möguleikar eru á persónulegri þróun, góðum tengslum við 

annað fólk og að störf þeirra séu metin að verðleikum (Arney Einarsdóttir og Ásta 

Bjarnadóttir, 2010).  

Starfsánægja er tengd því að vita hvað á að gera, þeir sem eru með á hreinu hvað á 

að gera og til hvers er ætlast af þeim upplifa mikla starfsánægju. Starfsfólk sem ekki 

veit hvernig eða hvað þeir eiga að gera er líklegri til að upplifa óöryggi og óvissu en 

ánægju (Eyþór Eðvarðsson, 2005). 

Samkvæmt skilgreiningu Torrington, Hall og Taylor (2008, bls. 342-343) á 

starfsánægju þá snýst hún um jákvæðar og neikvæðar tilfinningar og viðhorf til 

eigin starfs. En að auki spilar fjölmargir þættir inn í eins og samskipti við 

samstarfsfólk og stjórnendur, vinnuskilyrði, frelsi til athafna og svo einnig einkalíf 

hvers og eins. Starfsánægja er þó mjög einstaklingsbundin og mikilvægt að 

jafnvægi milli starfs og einkalífs sé jákvætt (Torrington o.fl. 2008, bls. 769). 

Starfsánægja hefur lengi verið eitt af vinsælustu viðfangsefnum vinnusálfræðinnar. 

Margar og mismunandi skilgreiningar á starfsánægju hafa komið fram sem  má lýsa 

á eftirfarandi hátt: „Starfsánægja er tilfinningaleg viðbrögð gagnvart því starfi sem 

viðkomandi gegnir en þau viðbrögð ráðast af samanburði sem fer fram í huga hans, 

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

það sem hann ætlast til að fá út úr starfinu hins vegar“ (Ásta Bjarnadóttir 2000, bls 

63). 

Áhrifaþættir starfsánægju og hvatningar eru margir. HRM – Rannsóknir og ráðgjöf 

hefur framkvæmt fjölda vinnustaðagreininga. Mælitækið (EEI) varpar ljósi á 

áhrifaþætti starfsánægju og hvatningar sem og ávinninginn í formi hollustu og 

tryggðar. Það er margt sem orsakar starfsánægju, eða starfsóánægju sem geta haft 

áhrif á starfsfólkið. Áhrifavaldarnir eru sjö: Ímynd fyrirtækisins, stjórnun 

fyrirtækisins, næsti yfirmaður, samstarf við aðra á vinnustað og utan hennar, starf 

og starfsskilyrði, laun og kjör starfsfólks og starfsþróun. Allir þættirnir sjö veita 
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skilyrði fyrir starfsánægju sem hvetur starfsfólk áfram sem sýna svo hollustu og 

tryggð við fyrirtækið (HRM,e.d). 

 

Mynd 2.  Mynd Áhrifaþættir starfsánægju og hvatningar (HRM, e.d.). 

3.1 Áhrif breytinga á starfsánægju 
Breytingar á vinnustað geta haft áhrif á starfsánægju, því við breytingar fyrirtækja 

eins og samruna, þá stækkar vinnustaðurinn og við það þá fjölgar starfsmönnum. 

Rannsóknir hafa sýnt að stærð fyrirtækis hafi áhrif á stjórnun og væntingar fólks, 

sem hefur síðan áhrif á ánægju starfsfólks, þó mismunandi eftir því hversu 

fyrirtækið er stórt. Þegar fyrirtæki stækka þá verða vinnuferlar og boðleiðir lengri 

(Beer, 1964). Mjög algengt er að þegar breytingar eiga sér stað á vinnustöðum þá 

minnki starfsánægja og árangur. Skortur á upplýsingum er algeng ástæða þess að 

fólk upplifir óöryggi og óvissu við breytingar. (Eyþór Eðvarðsson, 2005). 

Armstrong (2006) álítur að starfsánægja eykst ef starfsfólk finnur að starf þeirra 

hefur tilgang innan fyrirtækisins og ef starfsfólk finnur að þeim er treyst til að nýta 

hæfni sýna og upplifi sig ábyrgan.  

Gott upplýsingaflæði til starfsfólks er afar mikilvægt. Mikilvægt er að starfsfólk 

finnist það vera hluti af hópnum og tengist öðru starfsfólki vináttuböndum. Vinátta 

tryggir að þeir beri hag samstarfsmanna fyrir brjósti og láti sig varða velferð og 

árangur annarra, auk þess eru þeir sem hafa tengst samstarfsfólki sínu 

vináttuböndum ólíklegri til að hætta störfum þegar erfiðleikar koma upp. 
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Starfsánægja er smitandi því það virkar jákvætt á eigin starfsánægju að vera í 

kringum starfsfélaga sem hafa gaman af því sem þeir eru að gera (Eyþór 

Eðvarðsson, 2005). 

3.2 Streita starfsfólks 
Ástæður vinnustreitu geta verið margs konar, eins og félagslegt og andlegt álag 

vegna innihalds vinnunnar, vinnuaðstæðna og skipulags. Þegar kröfurnar sem 

gerðar eru til starfsmanna eru meiri en þeir ráða við þá getur starfsmaður upplifað 

vinnustreitu. Það getur verið bæði gagnlegt og skemmtilegt að vera undir 

tímabundinni pressu þegar tekist er á við verkefni sem fela í sér jákvæða áskorun en 

viðvarandi pressa getur haft í för með sér álag sem getur verið neikvætt fyrir 

starfsmenn og fyrirtæki. Starfsánægjan er minni meðal þeirra starfsmanna sem finna 

fyrir mikilli streitu í starfi.  

Hægt er að vinna gegn streitu á vinnustað með því að fylgjast með nokkrum 

mikilvægum þáttum í starfsmannahaldinu.  

 Mikilvægt er að efla og viðhalda vinnustaðamenningu og starfsanda.  

 Sýna starfsfólki virðingu og taka tillit til skoðana þeirra og gera hæfilegar 

kröfur til þeirra. 

 Mikilvægt að starfsfólk geti notað hæfileika sína og fái möguleika til að þróa 

sig í starfi og endurmennta. Endur- eða símenntun eflir hæfni starfsmanna 

og eykur starfsánægju. 

 Vera á varðbergi fyrir óæskilegum samskiptum eins og einelti og áreitni og 

mikilvægt er að séu til staðar verklagsreglur um hvernig skuli tekið á slíkum 

málum. 

 Kynna skal starfsfólki breytingar innan fyrirtækisins og sinna starfsmönnum 

á einstaklingsbundinn hátt því ekki eru allir eins og hafa mismunandi 

langanir og þrár (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2006). 

Ef einstaklingi líður ekki vel í vinnunni vegna lélegrar vinnuaðstöðu getur hann 

upplifað andlegt eða líkamlegt vinnuálag sem getur á endanum valdið streitu. Streita 

getur verið viðbrögð við álagi og margskonar kröfum sem einstaklingur á erfitt með 

að standa undir. Birtingarmyndir streitu eru einstaklingsbundnar og þar af leiðandi 

mismunandi. Erfitt getur verið að greina streitu eða greina hvað það raunverulega er 

sem veldur henni. Það eru ákveðnir þættir sem geta valdið streitu eins og þegar of 

miklar kröfur eru lagðar á einstaklinga eða of litlar kröfur eru gerðar til þeirra. 
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Þegar óvissa ríkir um breytingar, vinnuálag og léleg stjórnun og lítill stuðningur 

getur valdið streitu hjá stafsfólki. Léleg stjórnun getur verið ójöfn dreifing verkefna. 

Einstaklingur getur upplifað streitu þegar hann veit ekki hvers er ætlast til af honum 

og upplifir einnig óvissu, skort á tímastjórnun, enginn eða lítil samvinna eða 

samskipti á milli deilda, skortur á samkennd, léleg vinnuaðstaða og margt fleira 

(Auður Jónsdóttir o.fl., 2005). 

Í Vinnuumhverfishandbók Fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur (2005) eru nefndar 

fjórar leiðir til að draga úr einkennum streitu. „Í fyrsta lagi að draga úr streitu sem 

þegar er kominn fram með því að breyta aðstæðum eða umhverfi fólks. Í öðru lagi 

þarf að beina aðgerðum að einstaklingnum þar sem streita er farin að hafa áhrif á 

líf viðkomandi, í þriðja lagi snýr að því að lækna það mein sem komið er, sem 

streita hefur valdið. Í fjórða lagi eru forvarnir til að varna því að streita komi 

fram“ (Auður Jónsdóttir o.fl., 2005, bls 6). 

Mikilvægt er að streitustjórnun sé hluti af heilsueflingarstefnu fyrirtækja, því streita 

tengd vinnu er orðin ein algengasta orsök heilbrigðisvandamála á vinnustöðum í 

dag. Við streitustjórnun þarf að beita fjölbreyttum aðferðum sem þarf að skoða út 

frá skipulagi á vinnustað og einstaklingunum sjálfum. Mikilvægt er að beita ekki 

bara streitustjórnun eftir að streita hefur komið upp, heldur að beita henni sem 

forvörn til að koma í veg fyrir streituvaldandi aðstæður á vinnustað. Hægt er að fara 

ýmsar leiðir við notkun streitustjórnunar sem forvarnarverkfæris. Möguleiki er að 

draga úr streituþáttum með því að skipuleggja vinnuna, þjálfa starfsfólk í að takast á 

við streitu, og einnig er hægt að þjálfa og fræða stjórnendur (Lýðheilsustöð og 

Vinnueftirlitið, 2008). 
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4 Breytingastjórnun 

Enginn veit hvað morgundagurinn ber í skauti sér. Gary Hamel einn þekktasti 

fræðimaður heims á sviði breytinga sagði að það eina sem menn gætu gengið að 

vísu væru breytingar, sem eru orð að sönnu en einmitt nú þar sem þekking og hæfni 

úreldast á nokkurra ára fresti. Með því að vera opinn fyrir nýjungum, sýna jákvætt 

viðhorf og frumkvæði til að leita nýrrar þekkingar, þá geta menn tekið virkan þátt í 

breytingum í samfélaginu og fært sér þær í nyt í stað þess að vera fórnarlömb þeirra 

(Ingrid Kuhlman, 2000). 

4.1 Breytingaferilinn 
Breytingar taka sinn tíma og það þarf að stjórna þeim þannig að þær gerist hratt og 

örugglega. Starfsfólk og viðskiptavinir skiptast jafnan í tvo hópa; Þeir sem eru 

hliðhollir breytingum og þeir sem eru andvígir. Breytingar í umhverfi fyrirtækja eru 

það miklar að fyrirtækin þurfa að breytast hratt. Umbreyting fyrirtækja snýst um að 

vinna samhliða en misjafnlega hratt, að fjórum meginflokkum breytingaferilsins. 

Þessir megin flokkar eru:  

 Endurmótun, það er að móta framtíðarsýn, byggja upp samskiptakerfi og 

stjórnkerfi eins og sjálfstýrða vinnuhópa.  

 Endurskipulagning, sem er að byggja upp efnahagslegan og rekstrarlegan 

grundvöll með því að fjárfesta, reka fasteignir og tæki og byggja upp 

vinnuferla.  

 Endurlífgun, þessi þáttur snertir vöxt, nýsköpun og nýjar þarfir 

umhverfisins.  

 Endurþjálfun, þar sem er lögð áhersla á mannlega þáttinn, fyrirtækjabrag, 

vinnuanda og umbun starfsmanna. Þetta er einn erfiðasti þátturinn, og sá 

þáttur umbreytingaferilsins sem helst er vanræktur  

(Þorkell Sigurlaugsson, 1996). 
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4.2 Átta þrepa breytingastjórnun Kotter 
John P. Kotter er einn virtasti fræðimaður í heiminum á sviði breytingastjórnunar. 

Hann hefur lagt fram átta þrepa aðferð sem hann telur nauðsynlega til að hægt sé að 

koma á árangursríku breytingaferli innan fyrirtækja. Til að þessi átta þrep beri 

tilætlaðan árangur verður skilyrðislaust að fara í gegnum þau í réttri röð til að 

breytingin geti farið fram á sem farsælastan hátt. Fyrstu tvö þrepin snúa að því að 

virkja starfsfólkið í komandi breytingaferli, undirbúning og skipulagningu. Á þriðja 

þrepi er komið að því að útfæra hvað skal gera. Á fjórða til sjöunda þrepi er tekið 

fyrir hvernig á að koma breytingunum í verk. Á áttunda þrepi er unnið að því að 

festa breytingarnar sem orðnar eru í sessi innan skipulagheildarinnar. Þrepin átta eru 

eftirfarandi:  

 

1. Fyrsta þrep:  

Að skynja þörf fyrir breytingar (e. establishing a sense of urgency ). Á þessu fyrsta 

stigi er lögð áhersla á að fá starfsfólkið til að skynja þörf fyrir breytingar. Þetta er 

gert til að koma í veg fyrir andstöðu starfsmanna við áætlaðar breytingar. Góð 

kynning á því hvers vegna breytinga er þörf og hvaða tækifæri felast í þeim kemur í 

veg fyrir slíka andstöðu. Það er því í verkahring yfirmanna fyrirtækjanna að virkja 

starfsfólkið til samvinnu. Yfirmennirnir þurfa því fyrst og fremst að hafa trú á að 

breytingaferlið skili árangri. Þeir þurfa að hafa skoðað hvaða tækifæri það eru sem 

opnast fyrirtækinu og hverskonar stöðu fyrirtækið kæmist þá í til dæmis á 

samkeppnimarkaði (Kotter, 1996 bls. 21; Kotter og Cohen, 2002 bls. 3). 

 

2. Annað þrep: 

Að setja saman hóp sem drífur breytingarnar áfram (e. Creating the guiding 

coalition). Á öðru stigi er mikilvægt að koma á fót teymi sem stýrir 

breytingaferlinu. Í teymið verða að veljast einstaklingar sem hafa stöðuvald, 

sérfræðikunnáttu, trúverðugleika og leiðtogahæfni. Teymið verður að vera 

samvinnuþýtt til að tilætlaður árangur náist með því sem drífandi afl á 

breytingarferlinu. Rangt val á einstaklingum í teymið gætu hæglega haft slæm áhrif 

á breytingaferlið, því er mikilvægt að velja drífandi einstaklinga í þennan hóp 

(Kotter, 1996 bls. 21; Kotter og Cohen, 2002 bls. 4). 
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3. Þriðja þrep: 

Að þróa framtíðarsýn og stefnu (e. developing a vision and strategy). Á þriðja stigi 

er breytingateymið að útfæra framtíðarsýn fyrirtækisins. Mikilvægt er að 

framtíðarmyndin sé skýr og afdráttarlaus svo starfsmennirnir viti að hverju skal 

stefna. Hún þarf einnig að sýna fram á þörfina á breytingum. Stefnumótunin verður 

einnig að sýna fram á skynsemi í framkvæmd, hún þarf að vera skýr, einföld og 

upplífgandi svo hægt verði að framfylgja henni á sem auðveldastan hátt (Kotter, 

1996 bls. 21; Kotter og Cohen, 2002 bls. 4). 

 

4. Fjórða þrep: 

Að miðla framtíðarsýn (e. communicating the change vision). Á fjórða stigi er 

komið að því að kynna framtíðarsýnina og stefnumótunina fyrir starfsfólkinu. Hér 

skiptir miklu að koma á skilningi á breytingaferlinu svo starfsmennirnir verði ekki 

fráhuga breytingaferlinu. Best er að nota allar mögulegar leiðir til að koma 

skilaboðum á framfæri með skilvirkum hætti. Stöðug samskipti til allra starfsmanna 

innan fyrirtækisins koma í veg fyrir misskilning um þær væntingar sem gerðar eru 

til starfsmanna á breytingaferlinu. Með þessu móti ætti framtíðarsýnin um breytt 

fyrirtæki að komast til skila á virkan og jákvæðan hátt (Kotter, 1996 bls. 21; Kotter 

og Cohen, 2002 bls. 4). 

 

5. Fimmta þrep: 

Að virkja starfsfólkið í breytingum (e. empowering broad-based action). Á fimmta 

stigi er mikilvægt að virkja starfsfólkið í breytingaferlinu. Hér er jafnframt farið í að 

fjarlægja allar hindranir sem gætu valdið því að starfsfólkið verði afhuga því að 

vinna að framtíðarsýninni. Þetta getur falið í sér að gera þurfi breytingar á ráðandi 

skipulagi og kerfum innan fyrirtækisins sem hefta breytingaferlið. Jafnframt verður 

að hvetja starfsmenn til að koma með óhefðbundnar hugmyndir, aðgerðir og 

athafnir. Einnig þarf að stuðla að fræðslu og þjálfun fyrir starfsmenn svo þeir standi 

undir margbreytilegum verkefnum sem geta fylgt í kjölfar breytinganna (Kotter, 

1996 bls. 21; Kotter og Cohen 2002. bls. 4) 

 

6. Sjötta þrep: 

Að búa til áfangasigra (e. generating short-term wins). Á sjötta stigi er komið að 

því að veita vel unnu starfi við breytingaferlið viðurkenningu. Áfangasigrar eru 
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nauðsynlegir til að efla samstöðuna við breytingarnar og vilja starfsmanna til að 

halda áfram að vinna að framtíðarsýninni. Breytingateymið getur á þessari stundu 

staldrað við og farið yfir stefnur og framtíðarsýn. Áfangasigrar gera það einnig að 

verkum að ef efasemdaraddir hafi heyrst meðal starfsmanna um ágæti breytinganna, 

þá draga áfangasigrar úr slíkri andstöðu. Áfangasigrar auka líka á trúverðugleika og 

mikilvægi þess að vinna vel að breytingunum, þegar árangur er sýnilegur auðveldar 

það stjórnendum að halda þeim stuðningi sem þeir þurfa frá starfsmönnunum ef 

breytingaferlið á að ganga vel fyrir sig (Kotter, 1996 bls. 21; Kotter og Cohen, 2002 

bls. 5). 

 

7. Sjöunda þrep: 

Að styrkja ávinning og ná fram meiri breytingum (e. consolidating gains and 

producing more change). Á sjöunda stigi fara fram enn fleiri breytingar. Hér þarf að 

notast við það traust sem skapast hefur við breytingaferlið, til að breyta öllum þeim 

kerfum og stefnum sem ríkt hafa innan skipulagsheildarinnar, en sem passa ekki 

lengur við þá framtíðarsýn sem unnið er að. Til að klára verkið þarf í mörgum 

tilvikum að ráða inn nýtt fólk, veita stöðuhækkanir og auka á þekkingu 

starfsfólksins sem fyrir er, svo það ráði við þær nýjungar sem framtíðarsýnin færir. 

Það þarf að halda starfsmönnum við efnið að klára breytingaferlið. Mikilvægt er að 

þetta stig sé að fullu klárað svo hægt sé að tala um að framtíðarsýnin hafi náðst og 

breytingarferlið þar með skilað árangri (Kotter, 1996 bls. 21; Kotter og Cohen, 2002 

bls. 5). 

 

8. Áttunda þrep:  

Að festa nýjar breytingar í sessi (e. anchoring new approaches in the culture). Á 

áttunda stigi er mikilvægt að stjórnendur hugi að því að breytingarnar nái að festast 

í sessi. Þetta er gert með því að styrkja þá nýju fyrirtækjamenningu sem skapast 

hefur með breytingunum. Nýja fyrirtækjamenningin skapast með nýjum venjum og 

nýjum gildum. Þessar nýju venjur og gildi hafa náðst með mikilli þrautseigju í 

gegnum allt breytingaferlið. Stjórnendur þurfa að gera tengingu á milli nýrrar 

hegðunar og bættrar frammistöðu sýnilega. Starfsfólkið ætti þar með að sjá að nýja 

fyrirtækjamenningin færir þeim meiri ávinning í starfi og um leið hjálpar það við að 

festa breytingarnar í sessi og þar með ætti framtíðarsýnin að hafa náðst (Kotter, 

1996 bls. 21; Kotter og Cohen, 2002 bls. 5-6). 
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5 Landsbankinn í Reykjanesbæ og SpKef sparisjóður í 

Reykjanesbæ 

5.1 Saga Landsbankans 
Landsbanki Íslands tók til starfa 1. júlí 1886 er hann opnaði upp í Bakarabrekku 

sem síðan kallast Bankastræti. Landsbanka Íslands var ætlað að auka 

peningaviðskipti landsmanna og efla atvinnuvegina. Rétt fyrir aldamótin 1900 reisti 

Landsbankinn sér glæsihýsi á norðvesturhorni Austurstrætis og Pósthússtrætis og 

hafa höfuðstöðvarnar verið þar síðan. Árið 1902 var fyrsta útibú bankans opnað á 

Akureyri og má segja að sú opnun hafi verið fyrsti vísirinn af samkeppni í 

bankastarfsemi því nýi einkabankinn sem var í undirbúningi á þessum tíma hafði 

sett markmið sitt á starfsemi á Ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði (Landsbankinn, 

e.d.a). 

Miklar breytingar hafa átt sér stað á rekstri Landsbankans frá stofnun hans hvort þá 

heldur þegar litið er til tækni eða tíðaranda. Sérstaklega ber að geta þeirra breytinga 

sem var á rekstri bankans í lok árs 2002 þegar ein viða mesta einkavæðing 

Íslandssögunnar átti sér stað. 31. desember 2002 var undirritaður kaupsamningur 

milli íslenska ríkisins og Samsonar ehf. um kaup Samsonar á 45,8% hlut í 

Landsbankanum (Landsbankinn, e.d.a). 

Þann 7. október 2008, samfara versnandi ástandi á fjármálamarkaði, ákvað 

Fjármálaeftirlitið að taka yfir rekstur Landsbankans. Í kjölfarið þess var bankanum 

skipt í tvennt, annars vegar NBI hf, sem var alfarið í eigu íslenska ríkisins og var 

stofnaður utan um innlendar innstæður og meirihluta íslenskra eigna gamla 

bankans. Aðrar skuldir og eignir urðu hins vegar eftir í Landsbanka Íslands hf, en 

skilanefnd skipuð af Fjármálaeftirlitinu tók við stjórn gamla bankans af þáverandi 

bankaráði (Landsbankinn, e.d.a). 

Ríkissjóður Íslands eignaðist 81,33% hlutafjár í NBI hf. og Landsskil ehf. 

dótturfélag Landsbanka Íslands hf. 18,66% útgefins hlutafjár, sem var 24 ma. kr. 

Um mitt ár 2012 voru útibú og afgreiðslur bankans 35 talsins (Landsbankinn, e.d.a). 
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5.2 Saga Sparisjóðsins í Reykjanesbæ 
Sparisjóðurinn í Keflavík var stofnaður á fyrsta áratug  20. aldar, þegar í hönd fór 

mikið uppgangs- og framfaraskeið bæði í Keflavík og á landsvísu. Óhætt er að 

fullyrða að Sparisjóðurinn hafi verið stofnaður á réttum tíma því þegar litið er um 

öxl er ljóst að þróun byggðar og mannlífs á svæðinu hefðu ekki orðið jafn öflug og 

raun ber vitni, hefði Sparisjóðsins ekki notið við. Vöxtur hans og viðgangur hefur 

haldist í hendur við eflingu byggðanna á svæðinu. Hann hefur frá upphafi lagt 

áherslu á að styðja alls kyns menningar og mannúðarmál og íþróttir og á því drjúgan 

þátt í fjölbreyttu menningar- og íþróttalífi á Suðurnesjum. 

Á 75 ára afmæli Sparisjóðsins í Keflavík árið 1982 var hann einn þriggja stærstu 

sparisjóða á Íslandi ásamt Sparisjóðunum í Reykjavík og Hafnarfirði. Á hverjum 

degi lögðu að meðaltali um 1500 viðskiptavinir leið sína í Sparisjóðinn. Í hálfa öld 

hafði Sparisjóðurinn í Keflavík verið eina lánastofnunin á Suðurnesjum 

(Landsbankinn, e.d.b). 

Frá lokum mars 2009 hafði eiginfjárstaða Sparisjóðsins í Keflavík verið undir 

lögbundnum mörkum og Fjármálaeftirlitið hafði ítrekað veitt frest í því skyni að 

gefa Sparisjóðnum í Keflavík í samvinnu við kröfuhafa sína kost á að koma við 

raunhæfri endurskipulagningu á fjárhag sjóðsins. Þann 21. apríl 2010 rann út frestur 

til aukningar á eiginfjárgrunni Sparisjóðsins í Keflavík. Þann 23. apríl 2010 kl. 

08:30 tók SpKef sparisjóður við starfsemi sem Sparisjóðurinn í Keflavík hafði haft 

með höndum (Fjármálaeftirlitið, 2010). SpKef sparisjóður var stofnaður af 

Fjármálaeftirlitinu þann 22. apríl 2010 og stofnaður í því skyni að taka við eignum 

og innistæðuskuldbindingum Sparisjóðsins í Keflavík („Sameining Landsbankans 

og SpKef staðfest af FME“, 2011).  
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5.3 Samruni Landsbankans og SpKef sparisjóðs í Reykjanesbæ 
Þann 1. mars 2011 lagði fjármálaráðherra til Fjármálaráðuneytisins og Bankasýslu 

ríkisins þau áform um fjármögnun SpKef sparisjóðs yrðu endurskoðuð og lagt mat á 

kosti þess að sameina SpKef sparisjóðinn við Landsbanka Íslands.  

Þann 3. mars 2011 var niðurstaðan sú að sameina ætti  SpKef sparisjóð við 

Landsbanka Íslands. Með því yrði fjármögnunarkostnaður ríkissjóðs lægri og 

rekstrarlegar forsendur fyrir starfsemi sparisjóðsins styrktust („Sameining 

Landsbankans og SpKef staðfest af FME“, 2011) 

Þann 5. mars 2011 var undirritaður samningur milli fjármálaráðherra og 

Landsbanka Íslands um yfirtöku og samruna Landsbankans við SpKef sparisjóð. 

Það var samdóma mat fjármálaráðuneytisins og Bankasýslunnar að aðstæður SpKef 

sparisjóðs væru knýjandi fjármögnun hans þyldi ekki frekari bið og mikilvægt væri 

að finna rekstri sparisjóðsins varanlegan farveg. Rekstur og möguleikar SpKef 

sparisjóðs til að standa við skuldbindingar sínar gagnvart innstæðueigendum og 

öðrum viðskiptamönnum var alfarið háð beinum stuðningi og ábyrgð af hálfu 

ríkisins („Sameining Landsbankans og SpKef staðfest af FME“, 2011) 

Þann 7. mars 2011 kl 08:30 tók Landsbankinn við rekstri SpKef sparisjóðs. Allir 

starfsmenn SpKef sparisjóðs voru orðnir starfsmenn Landsbankans og allur rekstur 

á ábyrgð hins sameinaða félags. Fundur með starfsfólki SpKef sparisjóðs var 

haldinn sama morgun. Þar kom fram að Landsbankinn leitaðist við að tryggja sem 

flestum starfsmönnum sem áður störfuðu undir merkjum SpKef sparisjóðs starf við 

hæfi. Fyrir lá að útibú á þeim stöðum þar sem bæði Landsbankinn og SpKef 

sparisjóður hafa haft starfsemi yrðu sameinuð. Þetta átti við um Reykjanesbæ, 

Ólafsvík, Grindavík og Ísafjörð. Leitast var við að bjóða starfsmönnum á þessum 

stöðum ný atvinnutækifæri innan Landsbankans. Fyrirsjáanlegt var að hagræðing 

yrði á mörgum sviðum sem njóta stærðarhagkvæmni. Einhverjar breytingar á 

högum fólks voru óhjákvæmilegar. Ljóst var að ekki gátu allir haldið sömu störfum 

á sama stað. Starfsmönnum hins sameinaða banka sem komnir voru nærri 

eftirlaunaaldri var boðinn starfslokasamningur ef þeir óskuðu þess (Landsbankinn, 

2011a). 

Þann 10. mars 2011 kom tilkynning um að nýtt útibú yrði til húsa þar sem áður var 

útibú og höfuðstöðvar SpKef sparisjóðs við Tjarnargötu í Reykjanesbæ og  
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afgreiðslur verði áfram í Njarðvík, Garði, Vogum og Sandgerði þar sem  SpKef 

sparisjóður hafði haft afgreiðslu (Landsbankinn, 2011b). 

Þann 15. mars 2011 kom fréttatilkynning um að Landsbankinn væri búin að ganga 

frá starfsmannamálum vegna samruna útibúa SpKef sparisjóðs og Landsbankans 

þar sem kom fram að allir starfsmenn SpKef sparisjóðs og Landsbankans í útibúinu 

í Reykjanesbæ héldu störfum sínum (Landsbankinn, 2011c). 

 

5.4 Flutningur í húsnæði SpKef sparisjóðs að Tjarnargötu 
Þann 18. apríl 2011 var útibúi Landsbankans í Keflavík á Hafnargötu 62 

Reykjanesbæ lokað og öll starfsemin fluttist yfir í húsnæði SpKef sparisjóðs við 

Tjarnargötu í Reykjanesbæ. Endurskipuleggja þurfti starfsemina í ljósi þess að öll 

bakvinnsla Landsbankans var á höfuðborgarsvæðinu þar sem höfuðstöðvar bankans 

eru, en öll bakvinnsla SpKef sparisjóðs var unnin á svæðinu. Var farið í miklar 

skipulagsbreytingar og stór hluti þeirrar bakvinnslu sem áður hafði verið á 

höfuðborgarsvæðinu var fluttur til Reykjanesbæjar. Með þeirri aðgerð var öllu 

starfsfólki sameinaðs banka á Suðurnesjum tryggð áframhaldandi vinna. 

Sameiningin gekk hratt og örugglega fyrir sig þó verið væri að sameina mjög ólíka 

menningu, en þrátt fyrir að báðar þessar stofnanir hafi verið í bankaviðskiptum þá 

var umhverfið hjá þeim mjög ólíkt.  

Þarna sameinuðust tveir hópar sem áttu að vinna sem ein heild sem voru 

Landsbanka starfsfólk og fyrrverandi starfsfólk SpKef sparisjóðs. Hópurinn upplifði 

miklar breytingar, starfsfólk Landsbankans með flutningi í nýtt húsnæði og 

starfsfólk SpKef sparisjóðs þurfti að tileinka sér ný tölvukerfi og verklag. Í gang fór 

mjög skipulagt og markvisst námskeiðahald fyrir starfsfólk SpKef sparisjóðs, þar 

sem starfsfólkinu var kynnt allt ferli starfseminnar. Mikið var lagt upp úr því að 

starfsfólk Landsbankans tæki vel á móti nýju starfsfólki bankans og leggðu sitt af 

mörkum til að miðla þekkingu og reynslu sinni til að öll starfsemi og samstarf gengi 

vel. Starfsfólk upplifði breytingarnar á misjafnan hátt þar sem sumir fóru alveg í ný 

störf á meðan aðrir héldu áfram í sama starfi og þeir höfðu verið í áður. 

Ýmislegt var gert til að efla starfsandann í hinum sameinaða banka. Það voru 

haldnir upplýsingafundir fyrir starfsfólkið, hópefli með Guðfinnu Bjarnadóttir 

framkvæmdastjóra hjá LC Ráðgjöf ehf, Jóhann Ingi Gunnarsson sálfræðingur fór í 
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gegnum áhrif breytinga með starfsfólki sameinaðs banka og margt annað 

uppbyggilegt var gert til að auka samheldni hópsins. 

Fyrstu mánuðirnir voru erfiðir þar sem mikil reiði var meðal viðskiptavina sem 

bitnaði á framlínufólki og umræða í garð Landsbankans eftir samrunann var 

neikvæð. Heimamenn litu á Sparisjóð Keflavíkur sem sína eign/stofnun. Sú jákvæða 

ímynd sem Sparisjóðirnir höfðu haft á landsvísu mótaðist að hluta af þeirra stefnu 

að veita rausnarlega til samfélagsins. 

Samrunann hefði mátt undirbúa betur tæknilega séð þar sem tölvukerfi 

Landsbankans og SpKef sparisjóð var gjörólíkt. Ekki tókst að keyra öll kerfi saman 

sem olli því að viðskiptavinir gátu ekki opnað einkabanka sína, aðrir gátu ekki 

notað kortin sín og innheimtukerfið þurfti að vinna allt upp á nýtt. Á meðan á þessu 

stóð þá upplifði viðskiptavinurinn mikið óöryggi. 

Hér fyrir neðan má sjá ferli samrunans frá því Fjármálaráðherra lagði til samruna og 

þar til starfsfólkið flutti í sama húsnæði: 

Mynd 3. Ferli samrunans. 

3. mars 2011 

Jákvæð niðurstaða, sameina á SpKef  sparisjóð við Landsbankann 

 

5. mars 2011 

Samningur undirritaður milli fjármálaráðherra og Landsbankans 

 

7. mars 2011 

Landsbankinn tók við rekstri SpKef sparisjóðs 

10. mars 2011 

Tilkynning um að útibú í Reykjanesbæ verði til húsa á Tjarnargötu  

 

15. mars 2011 

Tilkynning um að allir starfsmenn í Reykjanesbæ halda störfum sínum 

 

18. apríl 2011 

Flutningur í húsnæði SpKef sparisjóðs að Tjarnargötu 

 

1. mars 2011 

Fjármálaráðherra lagði til samruna SpKef  sparisjóðs og Landsbankans 
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6 Rannsóknaraðferðin 

Rannsóknaraðferðir geta verið tvær eigindlegar eða megindlegar. Eigindleg aðferð 

er leitandi aðferð og er notuð þegar taka á einstaklingsviðtöl og nota rýnihópa eða 

þegar á að kafa djúpt í málefni. Megindleg aðferð er tölfræðileg greining sem 

flokkast undir spurningakannanir, viðhorfskannanir, viðtöl og tölvuúrvinnsla gagna. 

Megindleg aðferð er tölfræðileg greining þar sem sömu spurningar eru lagðar fyrir 

tiltekinn hóp fólks sem felur í sér greiningu á tölfræðilegum gögnum með það að 

markmiði að mæla rannsóknarefnið af eins mikilli nákvæmni og mögulegt er 

(Hermann Óskarsson, 2000). 

Megindleg lýsandi aðferð var valin í þessa rannsókn þar sem könnuð var 

starfsánægja og líðan starfsfólks við samruna Landsbankans í Reykjanesbæ og 

SpKef sparisjóðs í Reykjanesbæ. Nokkrum dögum áður en könnunin var lögð fyrir 

starfsfólk var sendur út tölvupóstur. Í tölvupóstinum var tilgangur rannsóknarinnar 

útskýrður og starfsfólk var hvatt til að svara rannsókninni svo mögulegt væri að ná 

fram marktækum niðurstöðum. Einnig var tilgreint í tölvupóstinum að rannsakandi 

fékk leyfi fyrir rannsókninni hjá Mannauðsdeild og útibússtjóra í Landsbankanum í 

Reykjanesbæ. Tekið var fram að fulls trúnaðar væri gætt og ekki væri hægt að rekja 

svör til þátttakenda. 

 

Rannsóknin var nafnlaus rannsókn en höfundur setti upp spurningar í Excel,  

prentaði út og afhenti til starfsfólks þann 9. október 2012. Gefnir voru 4 vinnudagar 

til að skila inn svörum í lokaðan kassa sem var staðsettur í fundarherbergi. 

Rannsóknin innihélt fjörutíu og fjórar spurningar með fimm svar möguleikum, sem 

voru mjög sammála, frekar sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar 

ósammála og mjög ósammála, einnig voru tvær opnar spurningar. Rannsóknin 

skiptist í fjóra kafla og voru sex til tíu spurningar í hverjum kafla. Í fyrsta kaflanum 

voru það almennar spurningar sem snúa að starfsmannamálum Landsbankans, í 

næsta lið voru spurningar um upplifun starfsmanna í starfi, síðan um andlega og 

líkamlega líðan starfsmanna, í fjórða lið eru spurningar um upplifun á samruna þar 

sem voru einnig tvær opnar spurningar. 

Úrtak rannsóknarinnar var allt starfsfólk Landsbankans í Reykjanesbæ sem eru 

samtals fjörutíu og þrír. Rannsakandi afhenti þrjátíu og níu starfsfólki rannsóknina 
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en fjórir starfsmenn voru í fríi eða í veikindaleyfi þegar rannsóknin var gerð. Þrjátíu 

og þrír starfsmenn svöruðu rannsókninni sem er 84.6% svarhlutfall sem er nægilegt 

til að gera rannsóknina marktæka.  

 

Bakgrunnsspurningar voru þrjár þar sem spurt var um kyn, aldur og menntun. 

Kynjaskipting þátttakenda var að í bankanum vinna fleiri konur en karlar þar sem 

79% eru konur en 18% karlmenn. Lífaldur þátttakenda er að flestir eru á aldrinum 

fjörutíu og eins árs til fimmtíu ára eða 36% þátttakenda. 33% eru á aldrinum 51-60 

ára, þeir sem eru á aldrinum 31-40 ára eru 27% þátttakenda. 

Þegar spurt var um menntun voru flestir eða 38% sem svöruðu með annað en 

grunnskólapróf eða stúdentspróf gæti verið iðnmenntun eða lokið ýmsum 

námskeiðum. 

 

 

Mynd 4. Hvert er kyn þitt? 

 

Meirihluti þátttakenda sem tóku þátt í rannsókninni eru konur þar sem 79% eru 

konur en 18% karlmenn, einn þátttakandi vildi ekki svara spurningunni um kyn. 
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Mynd 5. Hver er lífaldur þinn? 

 

Lífaldur þátttakenda er að flestir eru á aldrinum 41-50 ára eða 36% þátttakenda. 

33% eru á aldrinum 51-60 ára, þeir sem eru á aldrinum 31-40 ára eru 27% 

þátttakenda.  

 

 

Mynd 6. Hver er menntun þín? 

 

Menntun starfsfólks er mismunandi eins og sést á mynd, þar sem flestir eru með 

annað en grunnskólapróf eða stúdentspróf en þar gæti verið um að ræða iðnmenntun 

eða ýmis námsskeið. 19% starfsfólks er með grunnskólapróf, 16% er með 

stúdentspróf, 28% er með háskólapróf og 38% er með aðra menntun. 
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Helstu vankantar þessarar rannsóknar telur höfundur vera að það hefði verið betra 

að vita hvort starfsfólk var í vinnu hjá Landsbankanum eða SpKef sparisjóði til að 

geta borið saman líðan þeirra. Einnig er stórt hlutfall starfsfólks menntað annað og 

ekki er vitað hvaða menntun þátttakendur geta verið að tala um, mögulega er það 

iðnmenntun eða námsskeið. 

Einungis var gerð könnun á starfsfólki sem eru í starfi hjá Landsbankanum í 

Reykjanesbæ eftir samrunan. Þeir sem hættu störfum í kjölfar ákvörðunar um 

samrunann tóku ekki þátt í könnuninni og það sama á við um þá sem fóru í önnur 

störf innan Landsbankans þ.e. í deildir sem tilheyra höfuðstöðvum bankans. Þessi 

hópur hefði verið áhugavert efni í aðra rannsókn. 
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7 Niðurstöður rannsóknar á líðan starfsfólks við 

samruna 

Spurningakönnun var lögð fyrir starfsfólk Landsbankans í Reykjanesbæ. Í apríl 

2011 gekk starfsfólk Landsbankans í Reykjanesbæ og starfsfólk SpKef sparisjóðs í 

Reykjanesbæ í gegn um samrunaferli, við samruna SpKef sparisjóð. Könnunin var 

gerð um einu og hálfu ári eftir samrunan í október 2012 í þeim tilgangi að kanna 

líðan starfsmanna. 

 

Mynd 7.  Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi hjá Landsbankanum.  

 

Starfsfólk Landsbankans í Reykjanesbæ er þegar á heildina er litið ánægt í starfi. 

84% starfsfólks var ánægt og 12% voru hvorki sammála né ósammála. Í 

starfsmannastefnu bankans er mikið lagt upp úr að starfsumhverfið einkennist af 

góðum starfsanda, jákvæðu viðhorfi og starfsánægju.  
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Mynd 8.  Mér líður vel í vinnunni. 

 

Meirihluti starfsfólks líður vel í vinnunni þar sem 82% er sammála en 15% eru 

hvorki sammála né ósammála. Mikilvægt er að starfsfólki líði vel í vinnunni þar 

sem vanlíðan starfsfólks getur verið kostnaðarsöm fyrir fyrirtæki og getur haft áhrif 

á rekstur fyrirtækisins, því hætta er á að lykilmenn yfirgefi fyrirtækið og framleiðni 

minnki. 

 

Mynd 9.  Mér finnst starfsandinn góður. 

 

Starfsfólk er sammála um að starfsandinn er góður. Þar sem 81% eru sammála og 

18% er hvorki sammála né ósammála. Í starfsmannastefnu Landsbankans er mikið 

lagt upp úr því að starfsumhverfi bankans einkennist af góðum starfsanda, jákvæðu 

viðhorfi og starfsánægju og að starfsfólk sýni gagnkvæma virðingu í öllum sínum 
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samskiptum. Þetta eru mikilvægar upplýsingar því mjög algengt er að árangur og 

starfsánægja minnki þegar breytingar eiga sér stað á vinnustöðum. 

 

Mynd 10. Ég hef gott aðgengi að næsta yfirmanni þegar ég þarf á honum/henni að halda. 

 

Gott aðgengi að næsta yfirmanni þegar starfsfólk þarf á honum /henni að halda er 

mjög jákvætt. Þar sem 97% starfsfólks er sammála. Miklu skiptir að hafa gott 

aðgengi að stjórnendum því stjórnendur þurfa að vinna náið með starfsfólki þegar 

miklar breytingar eiga sér stað hjá fyrirtæki og mikilvægt að starfsfólk geti leitað til 

stjórnenda. 

 

Mynd 11. Ég er stolt(ur) af mínum vinnustað.  

 

Starfsfólk eru stolt af því að vinna hjá Landsbankanum. Þar sem 78% eru sammála, 

18% eru hvorki sammála né ósammála og 3% er ósammála. Landsbankinn leitast 
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við að hafa í sínum röðum framúrskarandi starfsfólk og efla það í störfum sínum. 

Viðhorf stjórnenda er það að starfsfólkið, metnaður þess, kraftar og hollusta sem er 

lykilinn að farsælum rekstri bankans. 

 

Mynd 12. Mér finnst starfsandi nýja fyrirtækisins betri en hins gamla. 

 

Starfsfólk er ósammála því að þeim finnist starfsandinn betri í nýja fyrirtækinu þar 

sem 41% er ósammála, 32% er sammála og 28% er ekki viss hvort starfsandi er 

betri í nýja fyrirtækinu. Við samruna getur tekið langan tíma fyrir starfsfólk að læra 

að vinna í nýju umhverfi og átta sig á nýjum aðstæðum. Starfsfólk gengur í gegnum 

ákveðið ferli þar sem það upplifir afneitun við fyrstu fréttir af samruna en verður á 

endanum sátt og fer að sætta sig við vinnureglur og umhverfi nýja fyrirtækisins. 

 

Mynd 13.  Ég hef tækifæri til að læra og þroskast í starfi innan Landsbankans. 
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Starfsfólki finnst það fá tækifæri til að læra og þroskast í starfi innan Landsbankans. 

Því var 75% starfsfólks sammála, 24% var hvorki sammála né ósammála. 

Niðurstaðan kom frekar á óvart hvað margir voru hvorki sammála né ósammála þar 

sem í starfsmannastefnu Landsbankans er starfsfólk hvatt til að þróast og vaxa í 

starfi þar sem í boði er öflugt fræðslustarf.  

 

Mynd 14. Ég sýni frumkvæði við að afla mér símenntunar/endurmenntunar. 

 

Starfsfólk er jákvætt þegar kemur að frumkvæði þeirra við að afla sér 

símenntunar/endurmenntunar þar sem 75% starfsfólks eru sammála en 21% er 

hvorki sammála né ósammála. Landsbankinn býður upp á styrki úr námssjóði fyrir 

þá sem vilja mennta sig. Veittir eru styrkir til þeirra sem ætla í lengra eða skemmra 

náms innanlands eða utan. Endurmenntun starfsfólks ýtir undir starfsánægju og 

metnað í starfi. Starfsfólk ætti að vera opið fyrir nýjungum og sýna jákvætt viðhorf 

og frumkvæði til að leita sér þekkingar því þekking og hæfni úreldast á nokkurra ára 

fresti. 
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Mynd 15. Ég veit til hvers er ætlast af mér í starfi. 

 

Starfsfólk veit til hvers er ætlast af því í starfi. Þar eru 88% starfsfólks sammála, 9% 

hvorki né og 3% er ósammála. Starfsfólk getur upplifað óöryggi í starfi ef það veit 

ekki til hvers er ætlast af því í starfi. Starfsfólk sem veit hvað á að gera og til hvers 

er ætlast til af því upplifir mikla starfsánægju. 

 

Mynd 16. Álit mitt skiptir máli hjá Landsbankanum. 

 

Meirihluti starfsfólks er visst um að álit þeirra skiptir máli hjá Landsbankanum. Þar 

sem 51% er sammála 30% hvorki né, 18% telja að álit þeirra skipti ekki máli. Hátt 

hlutfall þeirra sem eru ekki vissir eða eru hvorki sammála né ósammála ættu 

stjórnendur að skoða betur eða velta því fyrir sér hvernig hægt sé að láta starfsfólk 
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finna betur að þeir og þeirra álit skipti máli þar sem það ýtir undir starfsánægju og 

hollustu við fyrirtækið.  

 

 

Mynd 17. Ég á góða vini meðal starfsfólks Landsbankans. 

 

Starfsfólk er sammála um að þeir eigi almennt gott samband við vinnufélaga sína og 

eigi góða vini meðal starfsfólks Landsbankans. Þar sem 76% er mjög sammála og 

24% frekar sammála. Þeir sem eiga vini eru líklegir til að hætta ekki þegar 

erfiðleikar koma upp. Starfsánægja er smitandi því samstarfsmenn sem hafa gaman 

af vinnunni sinni virkar jákvætt á eigin starfsánægju (Eyþór Eðvarðsson, 2005). 

 

Mynd 18. Ég upplifi andlega og líkamlega þreytu í starfi mínu. 
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Meirihluti starfsfólks er sammála því að þeir upplifi andlega og líkamlega þreytu í 

starfi sínu. Þar sem 54% er sammála og 24% eru hvorki sammála né ósammála og 

21% eru ósammála. Hátt hlutfall þeirra sem upplifa andlega og líkamlega þreytu 

getur verið vegna mikils álags sem hefur verið á starfsmönnum undanfarið þar sem 

mikil aukning hefur verið á erfiðum verkefnum í tengslum við greiðsluvanda 

almennings og þar af leiðandi hefur andlegt álag í starfi aukist.  

 

Mynd 19.  Ég finn fyrir streitueinkennum í starfi mínu. 

 

Starfsfólk finnur fyrir streitueinkennum í starfi sínu. Þar sem 52% eru frekar 

sammála, 21% eru ekki vissir um að þeir finni fyrir streitu, 12% er frekar ósammála 

og 9% er mjög ósammála. Samrunaferli getur valdið streitu hjá starfsfólki sama 

hversu vel er að verki er staðið. Streita getur verið margs konar og erfitt getur verið 

að greina streitu þar sem birtingarmynd hennar eru einstaklingsbundnar og þar af 

leiðandi mismunandi. Streita getur verið viðbrögð við álagi og margskonar kröfum 

sem einstaklingur á erfitt með að standa undir. 

6%

52%21%

12%

9%
Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki ósammála né 

sammála

Frekar ósammála

Mjög ósammála



  

 

46 

 

Mynd 20. Ég er undir miklu vinnuálagi. 

 

Starfsfólk er sammála því að það sé undir miklu vinnuálagi. Þar sem 60% er 

sammála, 27% eru hvorki sammála né ósammála, 12% eru ósammála. Að vera 

undir miklu vinnuálagi í langan tíma er ekki gott þar sem mikið vinnuálag getur 

valdið streitu. Mikið vinnuálag getur verið skemmtilegt til skamms tíma þegar tekist 

er á við verkefni sem fela í sér jákvæða áskorun. Ef álagið verður of mikið og allt að 

því viðvarandi þá getur það verið neikvætt fyrir bæði starfsmenn og fyrirtæki. 

 

Mynd 21. Ég er óánægð(ur) í starfi og hugsa mér til hreyfings á vinnumarkaði. 

 

Starfsfólk Landsbankans í Reykjanesbæ eru ekki á förum þar sem 73% þeirra eru 

ósammála spurningunni um að vera óánægður í starfi og hugsa sér til hreyfings á 

vinnumarkaði. 24% voru hvorki sammála né ósammála. Þó hátt hlutfall starfsfólks 
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sé ósammála því að þau séu óánægð í starfi þá er 24% þeirra sem eru hvorki 

sammála né ósammála frekar hátt og ber að skoða. 

 

Mynd 22. Ég er nægilega upplýst(ur) um breytingar fyrirtækisins til að svara viðskiptavinum 

um þau mál. 

 

Meirihluti starfsfólks telur sig fá nægilegar upplýsingar um breytingarnar á  

fyrirtækinu til að svara viðskiptavinum um þau mál, þar sem 72% starfsfólks var 

sammála, 21% starfsfólks svaraði hvorki né og 6% töldu sig ekki fá nægar 

upplýsingar. Starfsfólk getur sótt nauðsynlegar upplýsingar á Intra neti bankans til 

að svara viðskiptavinum um breytingar fyrirtækisins. 

 

 

Mynd 23. Upplýsingaflæði frá stjórn fyrirtækisins um gang mála var gott á meðan 
samrunaferlið stóð yfir. 
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Meirihluti starfsfólks er sammála því að upplýsingaflæði frá stjórn fyrirtækisins um 

gang mála var gott á meðan samrunaferlið stóð yfir. Þar sem 72% voru sammála og 

22% voru hvorki sammála né ósammála. 

Starfsfólk er sammála því að upplýsingaflæði frá stjórn Landsbankans um gang 

mála var gott á meðan samrunaferlið stóð yfir. Sem er mjög mikilvægt því skortur á 

upplýsingum er algeng ástæða þess að fólk upplifi óöryggi og óvissu um breytingar.  

 

 

Mynd 24. Mér fannst stuttur tími líða frá því að tilkynnt var um samrunann og þar til hann 

varð að veruleika. 

Meirihluti starfsfólks var sammála því að þeim fannst stuttur tími líða frá því að 

tilkynnt var um samrunann og þar til hann varð að veruleika. Þar er 79% sammála, 

15% hvorki né og 6% voru ósammála. Mikilvægt er að þegar samruni fyrirtækja á 

sér stað og miklar breytingar í umhverfi fyrirtækjanna að þær gerist hratt. 

 

Mynd 25. Stjórnendur hafa haft frumkvæði að því að hrista starfsfólk saman eftir 

samrunann með ýmsum viðburðum innan eða utan vinnutíma. 
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Starfsfólk er sammála því að stjórnendur hafa haft frumkvæði að því að hrista 

starfsfólk saman eftir samrunann með ýmsum viðburðum innan eða utan vinnutíma. 

Þar sem 75% starfsfólks er sammála og 15% er hvorki sammála né ósammála og 

9% er ósammála. Mikilvægt er að hrista starfsfólk saman við svona aðstæður þar 

sem áfangasigrar eru nauðsynlegir til að efla samstöðuna við breytingarnar og vilja 

starfsmanna til að halda áfram að vinna að framtíðarsýninni. 

 

Mynd 26.  Ég tek oftar veikindafjarvistir en áður. 

 

Starfsfólk er ósammála því að þeir taki oftar veikindafjarvistir en áður. Þar sem 

94% eru ósammála en aðeins 3% er sammála og 3% eru hvorki sammála né 

ósammála. Mjög jákvætt en þó ættu stjórnendur að fylgjast með veikindafjarvistum 

starfsfólks síns því aukin streita og mikið vinnuálag geta komið af stað veikindum 

hjá starfsfólki. 
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Mynd 27. Ég finn oftar en áður til löngunar að mæta ekki í vinnuna. 

 

Niðurstaða við spurningu um að starfsfólk finni oftar en áður til löngunar að mæta 

ekki í vinnuna er að 52% starfsfólks er ósammála, 24% er frekar ósammála, 15% er 

hvorki sammála né ósammála og 9% er frekar sammála. Mjög jákvæðar niðurstöður 

þar sem starfsfólk upplifir oft í samruna að breytingin verði persónulegur skaði fyrir 

það einnig aukin streita og hætta á að hæfir starfsmenn ákveði að fara frá 

fyrirtækinu. 
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Spurningar til starfsfólks voru samtals fjörtíu og fjórar en tuttugu og ein spurning 

var notuð til að kanna líðan starfsfólks sem sést á kökuritum hér ofar. Spurningar 

þar sem meirihluti þátttakenda voru jákvæðir eru sautján. Spurningar þar sem 

meirihluti þátttakenda eru neikvæðir eru fjórar. 

 

Spurningar þar sem meirihluti þátttakenda voru jákvæðir eru eftirfarandi: 

1. Á heildina litið er ég ánægð/ur í starfi hjá Landsbankanum. 

2. Mér líður vel í vinnunni. 

3. Mér finnst starfsandinn góður. 

4. Ég hef gott aðgengi að næsta yfirmanni þegar ég þarf á honum/henni að 

halda. 

5. Ég er stolt/ur af mínum vinnustað. 

6. Ég hef tækifæri til að læra og þroskast í starfi innan Landsbankans. 

7. Ég sýni frumkvæði til að afla mér símenntunar/endurmenntunar. 

8. Ég veit til hvers er ætlast af mér í starfi. 

9. Álit mitt skiptir máli hjá Landsbankanum. 

10. Ég á góða vini meðal starfsfólks Landsbankans. 

11. Ég er nægilega upplýst(ur) um breytingar fyrirtækisins til að svara 

viðskiptavinum um þau mál. 

12. Upplýsingaflæði frá stjórn Landsbankans um gang mála var gott á meðan 

samrunaferlið gekk yfir. 

13. Mér fannst stuttur tími líða frá því að tilkynnt var um samrunann og þar til 

hann varð að veruleika. 

14. Stjórnendur hafa haft frumkvæði að því að hrista starfsfólk saman eftir 

samrunann með ýmsum viðburðum innan eða utan vinnutíma. 

15. Ég er óánægð(ur) í starfi og hugsa mér til hreyfings á vinnumarkaði. 

16. Ég tek oftar veikindafjarvistir en áður. 

17. Ég finn oftar en áður til löngunar að mæta ekki í vinnuna. 

 

Spurningar þar sem meirihluti þátttakenda voru neikvæðir eru eftirfarandi: 

1. Mér finnst starfsandi nýja fyrirtækisins betri en hins gamla. 

2. Ég upplifi andlega og líkamlega þreytu í starfi mínu. 

3. Ég finn fyrir streitueinkennum í starfi mínu. 

4. Ég er undir miklu vinnuálagi. 
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7.1 Samantekt spurningakönnunar 
Svörin við spurningum sýna að meirihluti starfsfólks eru þegar á heildina er litið 

ánægt í starfi þar sem 84% starfsfólks eru ánægt og 12% var hvorki sammála né 

ósammála. Starfsfólki finnst starfsandinn góður þar sem 81% er sammála og 18% er 

hvorki sammála né ósammála. Starfsfólki líður vel í vinnunni þar sem 82% er 

sammála en 15% eru ekki vissir um að þeim líði vel í vinnunni. Starfsfólki finnst 

gott aðgengi að næsta yfirmanni þegar þeir þurfa á honum/henni að halda  þar sem 

97% starfsmanna er sammála. Starfsfólk er stolt af sínum vinnustað þar sem 78% er 

sammála en 18% hvorki sammála né ósammála.  

Starfsfólk er ánægt í starfi þegar á heildina er litið, finnst starfsandinn góður, líður 

vel í vinnunni. Finnst gott aðgengi að næsta yfirmanni þegar þeir þurfa á 

honum/henni að halda og eru stoltir af sínum vinnustað. Jákvæðar niðurstöður þar 

sem rúmlega eitt og hálft ár er liðið frá samruna en mjög líklega hefur starfsfólk 

gengið í gegnum ákveðið sorgarferli. Í kafla 2.3.3 um viðbrögð starfsfólks við 

samruna, er fjallað um kenningu Hunsaker og Coombs þar sem þeir skoðuðu 

kenningu um samrunatilfinninga heilkennið, eftir að hafa skoðað áhrif sameiningar 

á starfsfólki og sáu ákveðið mynstur viðbragða hjá þeim. Þegar tilkynning um 

samrunan kemur þá bregst starfsfólk við með afneitun, halda að um orðróm sé að 

ræða, næst á eftir er ótti við að missa störf sín, reiði kemur þar á eftir þar sem 

starfsfólk er reitt þeim sem ber ábyrgð á sameiningunni, næst er það depurð þegar 

starfsfólkið byrjar að syrgja fyrirtækið. Starfsfólk verður sátt þar sem það sér að það 

getur ekkert gert og sér að ástandið er ekki svo slæmt og upplifir léttir, og skynjar 

nýjar aðstæður sem áskorun til að sanna sig og sýna áhuga. Starfsfólk verður ánægt 

þegar það uppgötvar ný tækifæri sem ekki hafa verið til staðar áður og meta nýju 

aðstöðuna vel (Pikula, 1999). 

Starfsfólki finnst það fá tækifæri til að læra og þroskast í starfi innan Landsbankans 

þar sem 75% starfsmanna var sammála, 24% var hvorki sammála né ósammála.  

Starfsfólk er jákvætt þegar kemur að frumkvæði þeirra við að afla sér 

símenntunar/endurmenntunar þar sem 75% starfsmanna eru sammála. 21% er 

hvorki sammála né ósammála. Niðurstöður komu frekar á óvart hvað margir voru 

hvorki sammála né ósammála í þessari spurningu þar sem í starfsmannastefnu 

Landsbankans er starfsfólk hvatt til að þróast og vaxa í starfi þar sem í boði er 

öflugt fræðslustarf. Landsbankinn býður upp á styrki frá námssjóði fyrir þá sem 
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vilja mennta sig, hvort sem starfsfólk ætlar í lengra eða skemmra nám, innanlands 

eða utan.  

Í kafla 4 um breytingastjórnun kemur fram að með því að vera opinn fyrir 

nýjungum, sýna jákvætt viðhorf og frumkvæði til að leita nýrrar þekkingar, þá geta 

menn tekið virkan þátt í breytingum í samfélaginu og fært sér þær í nyt í stað þess 

að vera fórnarlömb þeirra (Ingrid Kuhlman, 2000). Í kafla 3.1.1 um streitu 

starfsmanna kemur fram að mikilvægt er að starfsmenn geti notað hæfileika sína og 

fái möguleika til að þróa sig í starfi og endurmennta. Endur- eða símenntun eflir 

hæfni starfsmanna og eykur líkurnar á starfsánægju (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 

2006). 

Starfsfólk er ekki visst um að álit þess skipti máli hjá Landsbankanum þar sem 51% 

er sammála 30% hvorki sammála né ósammála og 18% telja að álit þeirra skipti 

ekki máli. Hátt hlutfall þeirra sem eru ekki vissir eða eru hvorki sammála né 

ósammála ættu stjórnendur að skoða betur eða velta því fyrir sér hvernig hægt sé að 

láta starfsfólk finna betur að það og þeirra álit skipti máli þar sem það ýtir undir 

starfsánægju og hollustu við fyrirtækið. Eins og kemur fram í kafla 3.1 um áhrif 

breytinga á starfsánægju, að starfsánægja er tengd því að vita hvað á að gera, þeir 

sem eru með á hreinu hvað á að gera og hvað er ætlast til af þeim, þeir upplifa mikla 

starfsánægju. Einstaklingur er líklegri til að upplifa óöryggi og óvissu en ánægju, 

sem ekki veit hvernig eða hvað á að gera. Mikilvægt er að einstaklingur upplifi sig 

ábyrgan og finnist hann vera hluti af hópnum (Eyþór Eðvarðsson, 2005).  

Allt starfsfólk er sammála því að það eigi góða vini og almennt gott samband við 

vinnufélaga sína. Þar sem 73% er sammála og 27% er frekar sammála. Miklu máli 

skiptir að samband við vinnufélaga sé gott varðandi líðan starfsfólks. Í kafla 3.1 um 

áhrif breytinga á starfsánægju kemur fram að vinátta tryggir að þeir beri hag 

samstarfsmanna fyrir brjósti og láti sig varða velferð og árangur annarra, auk þess 

eru þeir sem eiga vini eru líklegri til að hætta ekki þegar erfiðleikar koma upp 

(Eyþór Eðvarðsson, 2005).  

 

Niðurstöður spurninga eru neikvæðar þar sem meirihluti starfsfólks upplifir 

líkamlega og andlega þreytu í starfi, þar sem 54% er sammála og 24% eru hvorki 

sammála né ósammála og 21% eru ósammála. Aukning á erfiðum verkefnum getur 

verið ástæðan fyrir því að hátt hlutfall starfsfólks upplifir líkamlega og andlega 

þreytu í starfi. Starfsfólk finnur einnig fyrir streitueinkennum í starfi sínu þar sem 
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52% eru frekar sammála, 21% eru ekki vissir um að þeir finni fyrir streitu, 12% er 

frekar ósammála og 9% er mjög ósammála. Starfsfólk er sammála því að það er 

undir miklu vinnuálagi, þar sem 60% er sammála, 27% eru hvorki sammála né 

ósammála, 12% eru ósammála. Starfsfólk finnur oftar en áður til löngunar að mæta 

ekki í vinnuna þar sem 52% eru ósammála, 24% er frekar ósammála, 15% er hvorki 

sammála né ósammála og 9% er frekar sammála. 

Starfsfólk Landsbankans í Reykjanesbæ eru ekki á förum þar sem 73% þess er 

ósammála spurningunni um að vera óánægður í starfi og hugsa sér til hreyfings á 

vinnumarkaði. 25% voru hvorki sammála né ósammála. 

Niðurstöður spurninga eru neikvæðar þar sem starfsfólk upplifir líkamlega og 

andlega þreytu í starfi, finnur fyrir streitueinkennum í starfi sínu og vinna undir 

miklu vinnuálagi en eru samt ekki á förum frá Landsbankanum, þá er mikilvægt að 

skoða þessar niðurstöður þar sem starfsánægja er minni meðal þeirra starfsmanna 

sem finna fyrir mikilli streitu í starfi.  

Í kafla 3.1.1 um streitu starfsfólks kemur fram að þegar kröfurnar sem gerðar eru til 

þeirra eru meiri en þeir ráða við þá getur starfsfólk upplifað vinnustreitu. Það getur 

verið bæði gagnlegt og skemmtilegt að vera undir tímabundinni pressu þegar tekist 

er á við verkefni sem fela í sér jákvæða áskorun. Viðvarandi pressa getur verið of 

mikil sem getur haft í för með sér álag sem getur verið neikvætt fyrir starfsmenn og 

fyrirtæki (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2006).  

Niðurstöður spurninga þar sem starfsfólk er sammála því að upplýsingaflæði frá 

stjórn Landsbankans um gang mála var gott á meðan samrunaferlið stóð yfir, þar 

sem 72% voru sammála og 22% voru hvorki sammála né ósammála. Sem er mjög 

mikilvægt því skortur á upplýsingum er algeng ástæða þess að fólk upplifi óöryggi 

og óvissu við breytingar.  

Í kafla 2.3 um samrunaferli er grein frá Dag Árne Kristensens, (2000) sem segir að 

mikilvægt sé að starfsfólk sé upplýst um allar breytingar frá stjórnendum því ekki er 

gott að starfsfólk fái mikilvægar upplýsingar í gegnum fjölmiðla. Slíkt gerir 

starfsfólk óöruggt og eykur áhyggjur starfsmanna um atvinnuöryggi þeirra. 

Einnig var starfsfólk sammála því að þeim fannst stuttur tími líða frá því að tilkynnt 

var um samrunann og þar til hann varð að veruleika, þar sem 79% er sammála, 15% 

hvorki sammála né ósammála og 6% voru ósammála.  

Í kafla 4.1 um breytingaferilinn kemur fram að breytingar taka sinn tíma og það þarf 

að stjórna þeim þannig að þær gerist hratt og örugglega því breytingar í umhverfi 
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fyrirtækjanna eru það miklar að fyrirtækin þurfa að breytast hratt. Umbreyting 

fyrirtækja snýst um að vinna samhliða en misjafnlega hratt, að fjórum 

meginflokkum breytingaferilsins. Þessir megin flokkar eru: Endurmótun, það er að 

móta framtíðarsýn, byggja upp samskiptakerfi og stjórnkerfi eins og sjálfstýrða 

vinnuhópa. Endurskipulagning, sem er að byggja upp efnahagslegan og 

rekstrarlegan grundvöll með því að fjárfesta, reka fasteignir og tæki og byggja upp 

vinnuferla. Endurlífgun, þessi þáttur snertir vöxt, nýsköpun og nýjar þarfir 

umhverfisins. Endurþjálfun, þar sem er lögð áhersla á mannlega þáttinn , ánægju, 

fyrirtækjabrag, vinnuanda og umbun starfsmanna. Þetta er einn erfiðasti þátturinn, 

en sá þáttur umbreytingaferilsins sem helst er vanræktur (Þorkell Sigurlaugsson, 

1996). 

Niðurstöður spurninga um að starfsfólk taki oftar veikindafjarvistir en áður þar sem 

niðurstöður voru að starfsfólk voru 88% ósammála. Einnig spurning um að 

starfsmenn finni oftar en áður til löngunar að mæta ekki í vinnuna þar eru 

starfsmenn 52% ósammála, 24% sammála, 15% hvorki sammála né ósammála og 

9% er frekar sammála. 

 

Við samanburð á kynjum kemur i ljós að munur á körlum og konum var ekki mikill 

þegar niðurstöður þeirra voru bornar saman nema 67% karlmönnum fannst þeim 

upplifa andlega og líkamlega þreytu í starfi sínu en 52% konur, einnig var munur á 

körlum og konum varðandi spurninguna um að vera undir miklu vinnuálagi þar 

voru karlar 83% sammála en konur 56%. Niðurstaða spurningar um að starfsfólk 

finni fyrir streitueinkennum í starfi voru 60% konur sem fundu fyrir 

streitueinkennum en 50% karla. Annars voru niðurstöður spurninga mjög svipaðar 

hvað varðar kyn. 

Við samanburð á háskólamenntuðum og þeim sem voru með aðra menntun kom í 

ljós að háskólamenntaðir eru þegar á heildina er litið ánægðir í starfi hjá 

Landsbankanum þar sem 89% eru ánægðir, allir eru stoltir af sínum vinnustað og 

eiga góða vini meðal starfsfólks Landsbankans.  

Háskólamenntaðir upplifa andlega og líkamlega þreytu í starfi sínu þar sem 55% er 

sammála en 33% er hvorki sammála né ósammála. Einnig finna háskólamenntaðir 

fyrir streitueinkennum í starfi sínu þar sem 56% eru sammála og 33% hvorki né. 

89% eru sammála því að þau finna fyrir miklu vinnuálagi í starfi. 
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Starfsfólk með aðra menntun eru þegar á heildina er litið ánægðir í starfi hjá 

Landsbankanum þar sem 84% eru sammála. Starfsmenn með aðra menntun eru 

stoltir af sínum vinnustað þar sem 71% eru sammála, og allir starfsmenn með aðra 

menntun eiga góða vini meðal starfsfólks landsbankans. Einnig finna starfsfólk með 

aðra menntun fyrir streitueinkennum í starfi þar sem 54% er sammála og 23% 

hvorki né. Starfsmenn finna fyrir miklu vinnuálagi þar sem 50% er sammála og 

33% er hvorki né 

Starfsmenn Háskólamenntaðir Aðra menntun 

Eru á heildina litið ánægðir í starfi 89% 84% 

Stoltir af sínum vinnustað 100% 71% 

Eiga góða vini innan Landsbankans 100% 100% 

Upplifa andlega og líkamlega þreytu í starfi 55% 54% 

Finna fyrir streitueinkennum 56% 54% 

Finna fyrir vinnuálagi 89% 50% 

 

Niðurstöður spurninga eru mjög svipaðar þegar háskólamenntaðir og starfsfólk með 

aðra menntun er borið saman. Háskólamenntaðir finna fyrir töluvert meira 

vinnuálagi en starfsmenn með aðra menntun. Háskólamenntaðir eru yfirleitt í meiri 

ábyrgðarstörfum innan bankans þar af leiðandi er oft meira vinnuálag tengt þeirra 

störfum. 
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8 Niðurstaða 

Rannsóknarspurningin í þessu verkefni er „Hefur samruni Landsbankans og SpKef 

sparisjóðs í Reykjanesbæ áhrif á líðan starfsfólks?“ Niðurstaða þessarar rannsóknar 

er að samruni fyrirtækja hefur áhrif á líðan starfsfólks.  

 

Að sameina tvö ólík fyrirtæki með ólíka fyrirtækjamenningu getur verið flókið ferli. 

Mjög mikilvægt er að ferlið fari fram með réttum hætti því samrunaferlið þarf að 

vera gott. Starfsfólkið þarf að vera vel upplýst um gang mála svo árangur náist og 

best er þegar starfsmenn taka þátt í ferlinu.  

Samrunar fyrirtækja er hægt að flokka í þrjá flokka sem er láréttur samruni, 

lóðréttur samruni og samsteypusamruni. Samruni Landsbankans og SpKef 

sparisjóðs var láréttur samruni. Þegar talað er um láréttan samruna á það við þegar 

samruni tveggja fyrirtækja með líkan eða eins rekstur eru sameinuð. Láréttur 

samruni er erfiðastur að fást við með tilliti til starfsánægju starfsfólks. Ástæðan er 

sú að innan beggja fyrirtækja eru oftar en ekki starfandi starfsfólk með sömu og 

svipaða menntun og þekkingu en hafa starfað við ólíkt stjórnskipulag og ólíka 

fyrirtækjamenningu (Pikula, 1999).  

Starfsfólk gengur í gegnum miklar breytingar við samruna þar sem tveir ólíkir hópar 

eiga að vinna saman sem ein heild. Annar hópurinn flytur í nýtt húsnæði en hinn 

hópurinn þurfti að læra á nýtt tölvukerfi, nýtt verklag og að vinna undir nýju 

stjórnskipulagi. Þó að báðar þessar stofnanir, það er Landsbankinn og SpKef 

sparisjóður hafi verið í bankaviðskiptum þá var umhverfið hjá þessum tveimur 

stofnunum mjög ólíkt. Sameiningarferlið getur tekið langan tíma fyrir starfsmenn 

og getur tekið langan tíma að læra að vinna í nýju umhverfi og átta sig á nýjum 

aðstæðum (Pikula, 1999). 

Starfsfólk skiptir miklu máli ef samrunaferli á að heppnast vel, starfsfólk þarf að 

taka þátt í ferlinu frá upphafi og fá mikilvægar upplýsingar um breytingar frá 

stjórnendum. Niðurstöður úr rannsókn kom fram að starfsfólk var 97% sammála því 

að Landsbankinn veitti alltaf starfsfólki nýjustu upplýsingar um fyrirtækið ef voru 

einhverjar breytingar. Stjórnendur þurfa að huga vel að starfsfólki sínu í öllum 

breytingum því gott starfsfólk getur átt stóran þátt í velgengni fyrirtækja og hjá 

starfsfólkinu liggja þekkingarverðmætin (Kristensens, 2000). 
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Sama hversu vel að verki er staðið í samrunaferli þá upplifir meirihluti starfsfólks 

óvissu og óöryggi og dregið getur úr starfsánægju og tryggð starfsmanna, aukin 

streita er einnig þekkt meðal starfsmanna við samruna, aukin fjarvera og hætta eykst 

á að hæfir starfsmenn ákveði að fara frá fyrirtækinu við slíkar aðstæður (Þórunn 

Auðunsdóttir og Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2003). 

 

Rannsóknin rúmlega einu og hálfu ári eftir samrunann sýnir að starfsfólk er almennt 

ánægt í starfi. Því finnst starfsandinn góður, líður vel í vinnunni og er stolt af sínum 

vinnustað og eru sammála því að þeim finnst gott aðgengi að næsta yfirmanni þegar 

þeir þurfa á honum/henni að halda. Þessar niðurstöður eru mjög jákvæðar þar sem 

starfsfólk var einnig sammála um að stjórnendur hafa haft frumkvæði að því að 

hrista starfsfólk saman eftir samrunann með ýmsum viðburðum innan eða utan 

vinnutíma. 

Niðurstöður spurninga voru jákvæðar um að starfsmönnum finnist þeir fá tækifæri 

til að læra og þorskast í starfi innan Landsbankans og eiga frumkvæði að því að afla 

sér símenntunar/endurmenntunar, sem er mikilvægt að starfsmenn geti notað 

hæfileika sína því það eflir hæfni starfsmanna og eykur líkurnar á starfsánægju. 

Starfsmenn eru allir sammála því að eiga góða vini og eigi almennt gott samband 

við vinnufélaga sína sem er jákvætt því þeir sem eiga vini eru líklegri til að hætta 

ekki þegar erfiðleikar koma upp og láta sig varða velferð og árangur þeirra. 

Þrátt fyrir miklar breytingar hjá starfsfólki þá hefur miðað við þessar niðurstöður 

gengið vel að sameina hópinn, Þó sameiningin hafir gengið hratt fyrir sig eins og 

fólk sagði þá hefur hún líklega ekki komið að sök í þessu tilfelli. Sameiningin hefur 

verið vel undirbúin og miðað við niðurstöður rannsóknarinnar þá hefur hún verið 

vel kynnt fyrir starfsfólki.  

 

Þegar starfsfólk var spurt hvort það upplifði líkamlega og andlega þreytu, fyndi 

fyrir streitueinkennum og vinni undir miklu vinnuálagi í starfi, þá voru niðurstöður 

þannig að meirihluti starfsfólks voru sammála um að þeir finna fyrir þessum 

einkennum í starfi. Niðurstaðan er ekki góð þar sem erfitt getur verið að greina 

streitu eða greina hvað það raunverulega er sem veldur henni. Starfsfólk getur 

upplifað streitu þegar of miklar eða of litlar kröfur eru lagðar á það. Vinnuálag getur 

valdið streitu og breytingar geta einnig valdið streitu (Auður Jónsdóttir o.fl., 2005).  
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Höfundur veltir fyrir sér þessum niðurstöðum þar sem starfsánægja virðist vera til 

staðar en líðan starfsfólks er ekki góð. Niðurstöður rannsóknar um að starfsfólk taki 

oftar veikindafjarvistir en áður eru þannig að starfsfólk er ósammála því að þeir taki 

oftar veikindafjarvistir en áður. Þessar niðurstöður gætu breyst ef ekkert er gert 

varðandi vinnuálag og streitu. 

 

Ef tekið er saman hvað það er sem veldur streitu, þá hefur starfsfólk upplifað miklar 

breytingar við samrunann í starfi sem getur valdið streitu og óöryggi. Of mikið 

vinnuálag þar sem verkefni eru orðin þyngri og taka lengri tíma og starfsfólk nær 

ekki að klára verkefnið á tilsettum tíma getur valdið streitu. Streitu einkenni geta 

einnig birst þegar of miklar kröfur eru lagðar á starfsfólk eða of litlar kröfur. 

Starfsfólk sem vinnur of langan vinnudag og nær ekki að samræma vinnu og 

einkalíf getur þjáðst af streitu. 

Mikilvægt er fyrir stjórnendur að beita forvörnum varðandi streitu til að koma í veg 

fyrir streituvaldandi aðstæður á vinnustað. Hægt er að draga úr streitu með því að 

skipuleggja vinnuna betur og einnig að þjálfa starfsfólk í að takast á við streitu.  

Í starfsmannastefnu Landsbankans leggur bankinn áherslu á að það að hlúa að og 

bæta andlega og líkamlega heilsu starfsfólks, þar sem heilsufarslegum vandamálum 

bankamanna hafa aukist samhliða þeirri aukningu sem orðið hefur á erfiðum 

verkefnum og auknu andlegu álagi í starfi. Einnig má sjá í heilsustefnu 

Landsbankans eftirfarandi markmið:  

 Auka lífsgæði starfsmanna jafnt í vinnu sem frítíma.  

 Viðhalda og auka starfsánægju og góðan starfsanda.  

 Efla þekkingu starfsmanna á leiðum til að bæta og viðhalda góðri heilsu.  

 Vinna að almennri heilsueflingu í því skyni að fækka veikindadögum og 

fjarvistum sem tengjast vinnutengdu álagi.  

 Stuðla að því að aðbúnaður og hollustuþættir á vinnustað séu eins og best 

verður á kosið. 

 Starfsfólk bankans er hvatt til að kynna sér úrræði og þá fræðslu sem er í 

boði og taka á þann hátt ábyrgð á eigin heilsu, lífsháttum og líðan.  
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8.1 Tillögur til úrbóta 
Í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar er mikilvægt að skoða hvað hægt er að gera til 

úrbóta. Þessi rannsókn hefur leitt í ljós að starfsfólk upplifir líkamlega og andlega 

þreytu í starfi, finnur fyrir streitueinkennum í starfi sínu og vinnur undir miklu 

vinnuálagi. Sameiningarferlið getur tekið langan tíma fyrir starfsfólk og getur tekið 

langan tíma að átta sig á nýjum aðstæðum og læra að vinna í nýju umhverfi, því er 

mikilvægt fyrir stjórnendur að átta sig á þessum stigum og bregðast við þeim með 

jákvæðni og draga úr neikvæðum tilfinningum. 

Stjórnendur verða að vera á varðbergi og huga vel að starfsfólki sínu þar sem gott 

starfsfólk getur átt stóran þátt í velgengni fyrirtækisins. Samruninn hefur haft áhrif á 

líðan starfsfólks þar sem fólk upplifir mikið vinnuálag og streitu einkenni farin að 

gera vart við sig. Stjórnendur verða að vera duglegir að vinna að þessum málum og 

fá jafnvel utanaðkomandi aðila til að aðstoða eins og þeir hafa verið að gera, eins og 

til dæmis LC ráðgjöf og sálfræðinginn Jóhann Inga Gunnarsson. 

Mikilvægt er að stjórnendur bendi starfsfólki á að kynna sér heilsustefnu og 

starfsmannastefnu Landsbankans sem starfsfólk ætti eindregið að nýta sér. Ef streita 

er farin að hafa áhrif á líf fólks þá eru ýmsir styrkir í boði sem hægt er að nýta til að 

bæta heilsu starfsfólks eins og til dæmis er hægt að fá styrki í meðferð hjá 

sálfræðingi, félagsráðgjafa, fjölskylduráðgjafa og geðlækni.  

Mikilvægt er að stjórnendur skoði það að skipuleggja vinnustaðinn betur því með 

því er hægt að draga úr streituþáttum. Jafnvel er nóg að dreifa verkefnum betur til 

starfsfólks eða jafnvel að fjölga starfsfólki. Einnig er mikilvægt að gera 

sambærilega rannsókn að ári til að kanna hvort líðan starfsfólks hefur breyst eftir 

því sem lengra líður frá samrunanum. 
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9 Lokaorð 

Niðurstaða rannsóknarinnar sýnir að samruni fyrirtækja hefur áhrif á líðan 

starfsfólks. Þegar komið var að því að velja viðfangsefni þá var samruni 

Landsbankans og SpKef sparisjóðs í Reykjanesbæ það fyrsta sem höfundi datt í 

hug. Þar sem höfundur er starfsmaður Landsbankans og upplifði þessar breytingar 

þá langaði honum að skoða nánar hvernig samrunaferli gengur fyrir sig og hvaða 

áhrif ferlið hefur á líðan starfsfólks. 

Höfundur byrjaði á því að hafa samband við skrifstofu mannauðsstjóra til að fá leyfi 

til að skrifa um samrunan, sem var samþykkt, þar með var ekki aftursnúið. 

Rannsóknin var lögð fyrir starfsfólk Landsbankans í Reykjanesbæ sem tóku vel í að 

taka þátt.  

Niðurstöður rannsóknarinnar komu höfundi á óvart þar sem upplifun hans á 

vinnustaðnum er að starfsandinn er góður og finnst eins og að starfsfólki líði vel í 

vinnunni sinni. Þetta sýnir að það þarf að gera rannsókn, því ekki er hægt að meta 

álag og streitu, hjá starfsfólki í daglegu amstri. Starfsfólk er ekki alltaf að láta líðan 

sína í ljós. Starfsfólk hefur gengið í gegnum miklar breytingar sem hefur áhrif á 

líðan þeirra og því þurfa stjórnendur að huga vel að mannlega þættinum. 

Ef starfsmanni líður vel í vinnunni þá vinnur hann meira og afkastar meiru. Þannig 

að stjórnendur mega aldrei slá slöku við og verða sífellt að vera meðvitaðir um 

andlega heilsu starfsfólks síns.  
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11  Viðaukar 

11.1  Viðauki 1. Beiðni um þátttöku í rannsókn  
 

Kæri viðtakandi 

Þú hefur verið valin(n) í úrtak vegna könnunar sem snýr að samruna 

Landsbankans  í Keflavík og SpKef í Keflavík og líðan starfsmanna. 

Könnunin er stór hluti af lokaverkefni mínu við Háskólann á Bifröst og er lagt upp 

með rannsóknarspurninguna „Hefur samruni tveggja fyrirtækja áhrif á líðan 

starfsmanna“ Til að afla upplýsinga langar mig að biðja þig um að svara 

spurningakönnun. Spurningalistinn mun verða afhentur þér persónulega þann  9. 

október. Tekið skal fram  að könnunin er framkvæmd með fullu samþykki 

Mannauðar og útibússtjóra. 

 

Svör þín eru mjög mikilvæg, könnunin er nafnlaus og ekki persónugreinanleg og 

verður eyðublöðum eytt strax að lokinni vinnslu gagna.  

 

Rauður kassi til að skila inn könnun mun liggja í litla fundarherberginu að 

Tjarnargötu 12 frá 9.október til kl 17:00 þann 12.október n.k.  Mun ég fara í 

afgreiðsluna í Sandgerði og Njarðvík með kassann þannig að starfsmenn geti skilað 

inn sinni könnun. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna um könnunina eða framkvæmd hennar er velkomið 

að hafa samband við undirritaða í síma 820-6831 eða senda tölvupóst á netfangið 

sirry40@hotmail.com 

 

Könnunin tekur ekki langan tíma og vona ég að þú takir vel í það að aðstoða mig 

við að afla mér gagna fyrir lokaverkefni mitt. 

 

Með bestu kveðju, 

Sigríður Lilja Sigurðardóttir 

 

 

mailto:sirry40@hotmail.com


  

 

67 

11.2 Viðauki 2. Spurningakönnun 

Spurningar sem snúa að starfsánægju 
1. Starfsmannamál 

     

Fyrirtækið 
Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

ósammála 

né 

sammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Hvetur til starfsþróunar starfsmanna 

þar sem það nýtist í starfi           

      Heldur reglubundinn 

starfsmannaviðtöl           

      Hefur öryggismál og vinnuvernd í 

hávegum           

      Hvetur og styrkir starfsfólk sitt til að 

leggja rækt við eigin heilsu           

      Veitir starfsmönnum alltaf nýjustu 

upplýsingar um fyrirtækið ef 

breytingar verða           

      Ég verð mikið vör/var við neikvæða 

umræðu um fyrirtækið           

      2. Upplifun starfsmanna í starfi 

     

 

Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

ósammála 

né 

sammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Á heildina litið er ég ánægð(ur) í 

starfi hjá Landsbankanum           

 

     Ég hef fengið hrós fyrir vel unnin 

störf á síðustu vikum           

 

     Ég veit til hvers er ætlast af mér í 

starfi           

 

     Álit mitt skiptir máli hjá 

Landsbankanum           

 

     Ég er stolt(ur) af mínum vinnustað           

 

     Þekking mín og hæfni nýtast í starfi 

mínu           

 

     Ég hef gott aðgengi að næsta 

yfirmanni þegar ég þarf á 

honum/henni að halda           

 

     Ég sýni frumkvæði við að afla mér 

símenntunar/endurmenntunar           
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     Ég hef tækifæri til að læra og 

þroskast í starfi innan LÍ           

 

     Ég er nægilega upplýst(ur) um 

breytingar fyrirtækisins til að svara 

viðskiptavinum um þau mál           

 

     Samband mitt við vinnufélaga er 

almennt gott           

 

     Ég á góða vini meðal starfsfólks 

fyrirtækisins           

      3. Andleg og líkamleg líðan þín í 

vinnunni 

     

 

Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

ósammála 

né 

sammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ég upplifi andlega og líkamlega 

þreytu í starfi mínu           

      Ég upplifi þunglyndi og vonleysi í 

starfi mínu           

      Ég finn fyrir streitueinkennum í 

starfi mínu           

      Atvinna mín hefur jákvæð áhrif á 

andlegt heilsufar mitt           

      Mér finnst gaman í vinnunni           

      Mér finnst starfsandinn góður           

      Mér líður vel í vinnunni           

      Ég er óánægð(ur) í starfi og hugsa 

mér til hreyfings á vinnumarkaði           

      Ég er undir miklu vinnuálagi           

      Ég tek oftar veikindafjarvistir en 

áður           

      Ég finn oftar en áður til löngunar að 

mæta ekki í vinnuna           

 

 

Spurningar sem snúa að samruna Landsbankans og SpKef 
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Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

ósammála 

né 

sammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Mér fannst stuttur tími líða frá því 

að tilkynnt var um samrunann og 

þar til hann varð að veruleika           

 

     Mér finnst stjórnskipulag og stefna 

nýja fyrirtækisins skýrari og betri en 

hins gamla           

 

     Ég er sátt(ur) við stjórnunarhætti 

nýja fyrirtækisins           

 

     Ég fæ meiri hvatningu í starfi eftir 

samrunan en fyrr           

 

     Árangur samrunans stóð undir 

mínum væntingum           

 

     Dagleg störf mín breyttust lítið við 

samrunann           

 

     Ég er almennt ánægðari í starfi eftir 

samruna heldur en fyrir           

 

     Upplýsingaflæði frá stjórn 

fyrirtækisins um gang mála var gott 

á meðan samrunaferlið stóð yfir           

 

     Ég var í mikilli óvissu um 

starfsöryggi mitt í aðdraganda 

samrunans           

 

     Það er lögð meiri áhersla á 

teymisvinnu eftir samruna en fyrir 

samruna           

 

     Stjórnendur hafa haft frumkvæði að 

því að hrista starfsfólk saman eftir 

samrunann með ýmsum viðburðum 

innan eða utan vinnutíma 
          

 

     Mér finnst starfsandi nýja 

fyrirtækisins betri en hins gamla           

 

      

     Hvað stendur upp úr sem þér finnst 

sérstaklega JÁKVÆTT eða 

NEIKVÆTT við framkvæmd 

samrunans? 

     

 

     Jákvætt 
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     Neikvætt 

      

      

      

     Hver er lífaldur þinn? 

      30 ára eða yngri   

   31 - 40 

ára 

 

  

   41 - 50 

ára 

 

  

   51 - 60 

ára 

 

  

   Eldri en 60 ára   

   Vil ekki svara   

   

      

     Hvert er kyn þitt? 

      Karl 

 

  

   Kona 

 

  

   Vil ekki svara   

   

      

     Hver er menntun þín? (Merktu við það próf sem þú laukst síðast) 

   

      Grunnskólapróf   

   Stúdentspróf   

   Háskólapróf   

   Annað 
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11.3  Viðauki 3. Svör við spurningakönnun 
 

 Starfsmannamál - Landsbankinn 

 

Hvetur til starfsþróunar starfsmanna þar sem það nýtist í starfi 

 

 

Heldur reglubundinn starfsmannaviðtöl 
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Hefur öryggismál og vinnuvernd í hávegum 

 

Hvetur og styrkir starfsfólk sitt til að leggja rækt við eigin heilsu 

 

Veitir starfsmönnum alltaf nýjustu upplýsingar um fyrirtækið ef breytingar verða 
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Ég verð mikið vör/var við neikvæða umræðu um fyrirtækið 

 

 

2. Upplifun starfsmanna í starfi 

Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi hjá Landsbankanum 

 

Ég hef fengið hrós fyrir vel unnin störf á síðustu vikum 
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Ég veit til hvers er ætlast af mér í starfi

 

Álit mitt skiptir máli hjá Landsbankanum 

 

Ég er stolt(ur) af mínum vinnustað 
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Þekking mín og hæfni nýtast í starfi mínu 

 

Ég hef gott aðgengi að næsta yfirmanni þegar ég þarf á honum/henni að halda 

 

Ég sýni frumkvæði við að afla mér símenntunar/endurmenntunar 
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Ég hef tækifæri til að læra og þroskast í starfi innan Landsbankans 

 

Ég er nægilega upplýst(ur) um breytingar fyrirtækisins til að svara viðskiptavinum 

um þau mál 

 

Samband mitt við vinnufélaga er almennt gott 
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Ég á góða vini meðal starfsfólks fyrirtækisins 

 

1. Andleg og líkamleg líðan þín í vinnunni. 

 
Ég upplifi andlega og líkamlega þreytu í starfi mínu 

 

Ég upplifi þunglyndi og vonleysi í starfi mínu 
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Ég finn fyrir streitueinkennum í starfi mínu 

 

Atvinna mín hefur jákvæð áhrif á andlegt heilsufar mitt 

 

Mér finnst gaman í vinnunni 
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Mér finnst starfsandinn góður 

 

Mér líður vel í vinnunni 

 

Ég er óánægð(ur) í starfi og hugsa mér til hreyfings á vinnumarkaði 
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Ég er undir miklu vinnuálagi 

 
 

Ég tek oftar veikindafjarvistir en áður 

  

Ég finn oftar en áður til löngunar að mæta ekki í vinnuna 
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Spurningar sem snúa að samruna 

 
Mér fannst stuttur tími líða frá því að tilkynnt var um samrunann og þar til hann 

varð að veruleika 

 

Mér finnst stjórnskipulag og stefna nýja fyrirtækisins skýrari og betri en hins gamla 

 

Ég er sátt(ur) við stjórnunarhætti nýja fyrirtækisins 
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Ég fæ meiri hvatningu í starfi eftir samrunan en fyrr 

 

Árangur samrunans stóð undir mínum væntingum 

 

Dagleg störf mín breyttust lítið við samrunann 
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Ég er almennt ánægðari í starfi eftir samruna heldur en fyrir 

 

Upplýsingaflæði frá stjórn fyrirtækisins um gang mála var gott á meðan 

samrunaferlið stóð yfir 

 

Ég var í mikilli óvissu um starfsöryggi mitt í aðdraganda samrunans 
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Það er lögð meiri áhersla á teymisvinnu eftir samruna en fyrir samruna 

 

Stjórnendur hafa haft frumkvæði að því að hrista starfsfólk saman eftir samrunann 

með ýmsum viðburðum innan eða utan vinnutíma 

 

Mér finnst starfsandi nýja fyrirtækisins betri en hins gamla 
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Hvað stendur upp úr sem þér finnst sérstaklega JÁKVÆTT eða NEIKVÆTT við 

framkvæmd  samrunans? 

 

Jákvætt: 

 

Bara allt, ég lít svoleiðis á að fyrst að samruna kom þá er þetta mjög farsæll endir á 

löngu og ströngu framkvæmdum. Ég er hæst ánægð. 

Hvað það gekk hratt og örugglega fyrir sig. 

Bankinn lagði sig fram við að kynna starfsfólkið t.d öllum boðið í Bláa lónið og 

fleira. 

Hvað starfsfólk var vel upplýst um gang mála (eins vel og kostur var) og að 

allflestir héldu vinnu. 

Flottur hópur í baklandinu Helga Jóns & co. 

Allir boðnir og búnir að aðstoða og hjálpa ef maður strandaði, flott innra net :-) 

Góður hópur, flest allir að gera sitt besta. 

Unnið eftir reglum og þær lítið brotnar. 

Aukin fræðsla og skýrari reglur 

Að allir heldu vinnu áfram sem óskuðu eftir því. 

Stærri starfsstöð eykur fjölbreytileika í starfi 

Hversu vel starfsfólk hefur aðlagast og unnið vel saman í breyttu umhverfi. 

Betra að hafa sterkan banka á svæðinu en laskaðan Sparisjóð á brauðfótum, allir 

lögðust á eitt að gera þetta sem best, þjappaði hópnum saman. 

 

Neikvætt: 

 

Óvissa um starfsöryggi var mikill meðan á þessu stóð. 

Of mikill flýtir hefði mátt kynna sér betur starf hverrar deildar fyrir sig og í 

framhaldi hæfileika starfsfólks. 

Breyting til hins verra varðandi persónulega þjónustu 

Allar þessar lokanir á útibúum 

Launamunur á milli SpKef og LÍ 

Mikill söknuður og að bæjarbúar láta allt bitna á framlínunni. 

Starfsfólk ekki upplýst nóg varðandi breytingar og starfsöryggi ótryggt. 

Ósveigjanlegur vinnutími - ófjölskylduvænt 

Upplýsingaflæði mátti vera betra til starfsfólks. 

Ytri þættir, umræða í samfélaginu, frekar neikvæð í garð LÍ eftir samruna þó svo að 

samruninn hafi verið til góða, hefði mátt vera betur undirbúið tæknilega séð. 

Að samruninn hafi lekið út til fjölmiðla, starfsfólk las um þetta fyrst þar. 
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Að lokum við ég biðja þig að svara nokkrum bakgrunnsspurningum sem verða 

notaðar til flokkunar gagnanna. 

 

Hver er lífaldur þinn?  

 

Hvert er kyn þitt? 

 
 

Hver er menntun þín? (Merktu við það próf sem þú laukst síðast) 

 

 

0%

27%

36%

33%

0%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

30 ára eða yngri

31 - 40 ára

41 - 50 ára

51 - 60 ára

Eldri en 60 ára

Vil ekki svara

18%

79%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Karl

Kona

Vil ekki svara

19%

16%

28%

38%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Grunnskólapróf

Stúdentspróf

Háskólapróf

Annað



  

 

87 

11.4  Viðauki 4. Starfsmannastefna Landsbankans 

 Landsbankinn leitast við að ráða til sín og hafa í sínum röðum 

framúrskarandi starfsfólk og efla það í störfum sínum.  

 Til að stuðla að vexti og arðsemi bankans er áhersla lögð á skemmtilegan 

vinnustað, starfsánægju og gott starfsumhverfi sem og markvissa starfsþróun 

og þekkingu starfsfólks.  

 Það er viðhorf stjórnenda Landsbankans að það sé starfsfólkið, metnaður 

þess, kraftur og hollusta sem er lykillinn að farsælum rekstri bankans. 

Starfsumhverfi: Landsbankinn leggur áherslu á að skapa skemmtilegan og 

áhugaverðan vinnustað þar sem tækjabúnaður og aðstaða er eins og best verður á 

kosið. Bankinn leggur sig fram um að skapa starfsumhverfi með gagnkvæmum 

sveigjanleika þar sem þarfir fjölskyldu og starfs fara saman.  

 

Starfsánægja: Mikið er lagt upp úr að starfsumhverfi bankans einkennist af góðum 

starfsanda, jákvæðu viðhorfi og starfsánægju og að starfsfólk sýni gagnkvæma 

virðingu í öllum sínum samskiptum.  

 

Ráðningar:  Landsbankinn leggur áherslu á að fá til liðs við sig öflugt og traust 

starfsfólk með fjölbreytilegan bakgrunn. Hverju sinni er tekið mið af reynslu, 

menntun, og hæfni umsækjenda til að takast á við starfið. Allir sem hefja störf hjá 

bankanum fá góðar móttökur og fræðslu um starfsemi bankans svo og markvissa 

starfsþjálfun.  

 

Starfskjör: Lögð er áhersla á að laun og aðbúnaður séu samkeppnishæf og að 

hagsmunir starfsfólks og bankans fari saman með árangurstengdu launakerfi. 

Einstaklingar eru metnir á eigin forsendum og ákvarðanir um starfskjör taka mið af 

frammistöðu, starfi og ábyrgð.  

 

Starfsþróun og fræðsla: Starfsfólk Landsbankans er hvatt til að þróast og vaxa í 

starfi m.a. með öflugu fræðslustarfi og árlegum starfsmannasamtölum. Lögð er 

áhersla á að hjá bankanum starfi hæft starfsfólk sem býr yfir faglegri þekkingu. Virk 

fræðslustefna miðar að því að starfsfólk geti eflt hæfni sína og nýtt hæfileika sína til 

fulls hverju sinni.  

Þekkingarmiðlun: Til að sinna verkefnum sínum vel þarf starfsfólk á hverjum tíma 

að hafa greiðan aðgang að nauðsynlegum upplýsingum. Innri vefur bankans er 
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upplýsingaveita starfsfólks á hverjum tíma. Landsbankinn leggur einnig mikla 

áherslu á að starfsfólk miðli af þekkingu sinni til samstarfsmanna.  

 

Jafnrétti: Landsbankinn leggur áherslu á að tryggja jafnrétti innan bankans og að 

hver starfsmaður sé metinn á eigin forsendum. 

 

Öryggi og heilsuvernd: Landsbankinn leitast við að tryggja öryggi starfsfólks á 

vinnustað sem og heilsusamlegt starfsumhverfi. 

 

Starfslok vegna aldurs: Til undirbúnings fyrir ævikvöldið býður Landsbankinn 

starfsfólki sínu sem er að nálgast starfslok vegna aldurs á námskeið til að hvetja til 

jákvæðs hugarfars vegna starfsloka og auka skilning á eigin vilja og þörfum.  

 

Starfsmannastefnu framfylgt:Til að viðhalda virkri starfsmannastefnu notar 

bankinn hin ýmsu mælitæki til að fá upplýsingar um stöðu bankans á þeim sviðum 

sem starfsmannastefnan tekur til. Þar má nefna starfslokagreiningar, mælingar á 

starfsmannaveltu, þjónustukannanir, reglulegar vinnustaðagreiningar og 

starfsmannasamtöl. Með markvissum hætti má þannig fá upplýsingar um hvernig 

starfsmannastefnunni er framfylgt og hversu virk hún er. 
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11.5  Viðauki 5. Hlunnindi, styrkir og endurgreiðsla til 

starfsfólks 
 

Hlunnindi fyrir fastráðna starfsmenn - FSLÍ  

Námskeið - endurgreiðsla  

 Bankinn greiðir 80% af útlögðum kostnaði að hámarki 30.000 á ári.  

 Afgreitt mánaðarlega.  

 Skila þarf frumriti kvittunar og staðfestingu námskeiðsloka.  

 Umsækjandi þarf að vera fastráðinn og í starfi.  

 Hægt er að sækja um vegna hvers konar náms: Fjölbraut, tölvunám, 

tungumál og félagsmál.  

Námsstyrkur frá Námssjóði  

 Vegna lengra eða skemmra náms innanlands eða utan.  

 Styrkur metinn m.t.t. kostnaðar námsins.  

 Umsækjandi þarf að vera fastráðinn og í starfi.  

 Starfsmaður skuldbindur sig til að starfa í bankanum í a.m.k. tvö ár að námi 

loknu.  

Íþróttastyrkur  

 Bankinn greiðir 80% af útlögðum kostnaði að hámarki 30.000 á ári.  

 Afgreitt mánaðarlega m.v. að umsóknir hafi borist fyrir 10. hvers mán.  

 Skila þarf frumriti kvittunar.  

 Til þess að fá endurgreiðslu þarf viðkomandi að vera fastáðinn og í starfi.  

 Hvers konar íþróttir gilda, þar sem gefið er út kort á nafn.  

 Athugið, skila þarf kvittunum fyrir áramót.  

 Greitt er vegna hvers konar íþrótta sem starfsmaður leggur stund á hjá 

viðurkenndum aðilum, sem gefa út númeraðar og stimplaðar kvittanir.  

Styrktarsjóður SSF: Í hvert sinn sem sótt er um styrk, þarf að skila umsóknarblaði 

og frumriti reikninga, ásamt beiðni eða vottorðum sé þess krafist í 

úthlutunarreglunum. Kostnaður vegna læknisvottorða er endurgreiddur gegn 

framvísun frumrits reikninga. 

 

Áhættumatsskoðun: Sjóðurinn greiðir áhættumatsskoðun hjá Hjartavernd eða 

öðrum viðurkenndum aðilum, að hámarki kr. 18.890. 
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Foreldranámskeið : Sjóðurinn greiðir styrk vegna hvers konar foreldranámskeiða. 

Endurgreitt er 75% af kostnaði við námskeiðið,  þó að hámarki kr. 15.000.  

 

Gleraugu/ linsur: Sjóðurinn greiðir styrk vegna kaupa á dýrum sjónglerjum eða 

linsum einu sinni á hverjum 24 mánuðum. Styrkurinn er 50% af verði sjónglerja 

sem kosta kr. 35.000 eða meira, en ekki umgjörða, þó er aldrei greidd hærri upphæð 

en kr. 70.000. Hægt er að sækja um styrk vegna augnlinsa ef kostnaður þeirra fer 

yfir 20.000. Styrkurinn er 50% af verði augnlinsa, en þó er aldrei greidd hærri 

upphæð en kr. 20.000. 

 

Göngugreining  og hjálpartæki : Fyrir göngumælingu/innlegg, meðgöngubelti og 

önnur minniháttar hjálpartæki er heimilt að endurgreiða allt að 75% af útlögðum 

kostnaði. Hámarksstyrkur vegna þessa er kr. 20.000. Um önnur hjálpartæki fer 

samkvæmt ákvörðun sjóðsstjórnar hverju sinni.  

 

Heilsustofnanir: Sjóðurinn greiðir kostnað vegna meðferðar á Heilsustofnun NLFÍ 

í Hveragerði eða  á sambærilegum, allt að kr. 5.000 á dag í allt að 28 daga á ári. 

Skila ber frumriti reikninga þar sem kemur fram hve marga daga viðkomandi hefur 

dvalið. 

 

Heyrnartæki: Sjóðurinn greiðir styrk vegna kaupa á heyrnartækjum. Endurgreitt er 

75% af kostnaði við heyrnartæki, þó að hámarki kr. 150.000. Hægt er að sækja um 

styrk vegna heyrnartækja á tveggja ára fresti. 

 

Krabbameinsskoðun : Sjóðurinn greiðir grunnkrabbameinsskoðun að hámarki kr. 

3.700 gegn framvísun kvittunar. Ef umsóknarblað á heimasíðu SSF er tekið með 

útfyllt í skoðun, þarf viðkomandi ekki að leggja út fyrir skoðunargjaldi. Ekki er víst 

að þetta eigi við alls staðar á landsbyggðinni. Ef framhaldsskoðunar er þörf t.d. 

blöðruháls- og ristilskoðunar, greiðir sjóðurinn þá skoðun, að hámarki kr. 25.000. 

 

Laseraðgerðir á augum: Sjóðurinn greiðir styrk vegna laseraðgerða á augum. Að 

hámarki kr. 60.000 fyrir hvort auga og aðeins einu sinni fyrir hvort auga. 
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Reykingar: Sjóðurinn greiðir styrk vegna námskeiða til að hætta að reykja hjá 

viðurkenndum aðilum s.s. Krabbameinsfélaginu og heilsuverndarstöðvum, að 

hámarki kr. 25.000. 

 

Sálfræðimeðferð: Félagsmenn fá styrk vegna meðferðar hjá eftirtöldum 

viðurkenndum meðferðaraðilum: félagsráðgjafa, fjölskylduráðgjafa, geðlækni eða 

sálfræðingi. Styrkurinn er greiddur fyrir 10 skipti á hverjum 12 mánuðum að 

hámarki kr. 8.000 fyrir hvert skipti.  

 

Sjúkradagpeningar: Einungis greiddir þeim sem eru í starfi, en lenda tímabundið 

út af launaskrá.  Greitt m.v. starfshlutfall sl. 12 mánuði. Dagpeningarnir eru 80% af 

launum, hámark 360 þúsund og greiðast í allt að 6 mánuði vegna veikinda 

félagsmanna, maka þeirra eða barna. Í sérstökum tilvikum er hægt að óska eftir 

framhaldsgreiðslum í allt að 6 mánuði og verða þær umsóknir metnar sérstaklega.  

 

Sjúkraþjálfun/nudd: Félagsmenn fá styrk vegna meðferðar hjá löggiltum 

sjúkraþjálfara, sjúkranuddara,  kírópraktor eða sambærilegrar meðferðar í allt að 36 

skipti á 12 mánuðum. Styrkurinn er kr. 2.500 fyrir hvert skipti. 

 

Tækni-glasafrjóvgun-ættleiðingar: Sjóðurinn endurgreiðir hluta kostnaðar vegna 

tækni- og glasafrjóvgana svo og ættleiðinga. Styrkurinn er 75% af reikningi hverju 

sinni, þó að hámarki kr. 350.000 á hverjum 36 mánuðum.  

 

Útfararstyrkir: Sjóðurinn greiðir útfararstyrk við andlát félagsmanns SSF, sem er í 

starfi við andlát. Upphæð útfararstyrks er kr. 350.000. Heimilt er að greiða vegna 

andláts barna 20 ára og yngri, enda hafi barn sannarlega verið á framfæri 

félagsmanns SSF. 

 

Þyngdarstjórnun : Félagsmenn fá styrk vegna námskeiða sem haldin eru vegna 

þyngdarátaks skv. læknisráði. Skila verður beiðni frá trúnaðar- eða heimilislækni 

um að viðkomandi hafi þurft á meðferðinni að halda ásamt frumriti reikninga og 

staðfestingu um að viðkomandi hafi lokið námskeiðinu. Greitt er 75% af 

námskeiðsgjaldi að hámarki kr. 50.000 á hverjum 12 mánuðum. 
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