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Útdráttur 

Markmið rannsóknar var að kanna hvernig væri verið að hvetja og umbuna starfsfólki 

hjá hinu opinbera með hugmyndafræði nýskipans í ríkisrekstri að leiðarljósi. 

Hugmyndafræðin kom fram um miðjan tíunda áratug síðustu aldar og markmiðið var að  

breyta starfs- og rekstrarumhverfi opinberra stofnana.  

Rannsóknarsniðið var eigindlegt og byggir á hálfopnum viðtölum við átta stjórnendur 

hjá hinu opinbera. Notast var við hentugleikaúrtak við framkvæmd rannsóknarinnar. 

Ritgerðin skiptist í fræðilegan hluta og rannsóknarhluta.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að allir þeir stjórnendur sem tóku þátt í 

rannsókninni hvetja og umbuna starfsfólki sínu á einhvern hátt en þó í mismiklum mæli. 

Stjórnendur voru flestir sammála um að krefjandi verkefni og það að ná árangri myndi 

hvetja þá sjálfa mest í starfi. Atvinnuöryggi var hvað oftast nefnt sem ein helsta umbun 

ríkisstarfsmanna. Um helmingur stjórnenda sem tóku þátt í rannsókninni töldu sig ekki 

hafa svigrúm til að umbuna starfsfólki sínu en þeir stjórnendur sem umbuna hvað mest 

sögðust skapa sér það svigrúm sjálfir. Stjórnendur hafa mismunandi skoðun á umbun og 

nokkrir sem tóku þátt í rannsókninni er illa við að umbuna.  Nýskipan í ríkisrekstri virðist 

ekki hafa skilað tilsettum árangri hvað varðar mannauðsmál, því flestir sem tóku þátt í 

rannsókninni telja að þau hafi setið á hakanum.  
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1 Inngangur  

Hjá hinu opinbera starfar fjöldi fólks og reksturinn er mjög umfangsmikill. Því hefur 

stundum verið haldið fram að hið opinbera sé fyrirmyndarvinnuveitandi, bjóði 

starfsmönnum sínum upp á starfsöryggi, gott vinnuumhverfi og góðan lífeyris- og 

veikindarétt (Fjármálaráðuneytið, 1996). Mannauðsmál hjá hinu opinbera hafa verið 

nokkuð í umræðunni síðustu ár. Um miðjan tíunda áratug síðustu aldar tók 

starfsumhverfi hins opinbera breytingum þegar hugmyndafræði nýskipans í ríkisrekstri 

hélt innreið sína. Með þeirri hugmyndafræði átti að breyta starfs- og rekstrarumhverfi 

hins opinbera. Ríkið átti að vera samkeppnishæft við einkafyrirtæki um starfsfólk og 

kröfur til forstöðumanna voru auknar. Sjálfstæði og sveigjanleiki stofnana átti að aukast. 

Stjórnendur áttu að fá aukið rekstrarlegt svigrúm og sjálfdæmi í málum sem varðaði 

starfsmenn þeirra. Til að ná þessum markmiðum þurfti meðal annars að breyta 

starfsmannalögum, starfsmannastefnu hins opinbera og kjarasamningum (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

Í þessari ritgerð verður fjallað um starfsumhverfi opinberra starfsmanna og athygli 

beint að hvatningu og umbun. Rannsóknin byggir á því hvernig verið sé að hvetja og 

umbuna starfsmönnum hjá hinu opinbera. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með 

er eftirfarandi: 

 

Hvernig er verið að hvetja og umbuna starfsmönnum hjá hinu opinbera? 

 

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð í þessu rannsóknarverkefni sem byggir á 

viðtölum við átta stjórnendur hjá hinu opinbera. 

Ritgerðin skiptist í tvo hluta, annars vegar fræðilegan hluta og hins vegar 

rannsóknarhluta. Fræðilegi hlutinn fjallar um þá fræðilegu þætti sem tengjast 

rannsóknarspurningu rannsakanda, en viðfangsefnin þar eru: Mannauðsstjórnun, 

sálfræðilegi samningurinn, hlutverk stjórnenda, hvatning, umbun og starfsumhverfi 

opinberra starfsmanna. Í rannsóknarhlutanum er fjallað um þá aðferðarfræði sem höfð 
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var að leiðarljósi í rannsókninni og við framkvæmd hennar. Í umræðukaflanum verður 

farið yfir helstu niðurstöður og ályktanir dregnar í kjölfarið. 
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2 Mannauðsstjórnun 

Skipulagsheildir eru í auknum mæli farnar að viðurkenna mikilvægi mannauðs. Vegna 

aukinnar samkeppni á vinnumarkaði undanfarin ár hefur skapast aukin þörf innan 

skipulagsheilda fyrir nýjar aðferðir til að auka afköst og bæta frammistöðu starfsmanna. 

Einnig eru gerðar auknar kröfur um að starfsmenn búi yfir ákveðinni þekkingu sem getur 

styrkt fyrirtækið í heild. Starfsmannastjórnun hefur þróast í mannauðsstjórnun þar sem 

aukin áhersla er lögð á mannauð skipulagsheilda með það að markmiði að auka virði 

þeirra (Torrington, Hall og Taylor, 2006).  

Mannauðsstjórnun (e. human resource management) er tiltölulega ný fræðigrein 

sem snýr að öllum þeim ákvörðunum er snúa að sambandi milli starfsmanna og 

vinnuveitenda. Gæði þessara ákvarðana hafa bein áhrif á möguleika skipulagsheilda og 

starfsmanna til að ná fram markmiðum sínum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 2002; Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson og Eiríkur Hilmarsson, 2009).  

 Hugtakið mannauðsstjórnun er nokkuð víðtækt og því erfitt að skilgreina á einn veg 

(Torrington, Hall og Taylor, 2006). Storey (2001) telur mannauðsstjórnun vera svar við 

dvínandi trausti í garð hefðbundinna starfsmannadeilda. Hann skilgreinir 

mannauðsstjórnun sem sérstaka nálgun á stjórnun starfsmanna innan skipulagsheilda 

sem hefur það meginmarkmið að hjálpa skipulagsheildum að öðlast samkeppnisforskot. 

Hægt er að ná þessu markmiði með stefnumiðuðum aðferðum mjög hæfra starfsmanna 

sem sýna mikla hollustu og tryggð 

Mannauðsstjórnun er svarið við þeirri gagnrýni að stefnumiðaða nálgun vanti í 

starfsmannamál skipulagsheilda. Mannauðsstjórnun á að vera hluti af stjórnun 

skipulagsheilda og þarf að vera nátengd og haldast í hendur við viðskiptastefnu þeirra. 

Mannauðsstjórnun felst í því að mannauður skipulagsheildar, bæði starfsmenn og 

stjórnendur, vinni í sameiningu að tilteknu sameiginlegu markmiði (Beardwell og Clark, 

2010). 

Mannauðsstjórnun er einn lykilinn að velgengni stofnana, þar sem athyglinni er beint 

að fólkinu, vinnustaðnum og mannlegum samskiptum. Kröfur til starfsmanna eru sífellt 

að aukast og í nútíma atvinnuumhverfi er sérhver launþegi sinnar gæfusmiður. Ef starf á 
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að endurspegla hæfni, færni og ábyrgð starfsmanna er mikilvægt fyrir starfsmenn að 

huga vel að menntun sinni og vera í stöðugri þróun. Starfsfólkið er grunnur að 

framúrskarandi starfi stofnana, þess vegna er mikilvægt að virkja það og hvetja til dáða 

(Björgvin Filippuson, Gylfi Dalmann og Ingrid Kuhlman, 2005; Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Eiríkur Hilmarsson, 2009 ).  

Markmið mannauðsstjórnunar eru meðal annars eftirfarandi: Stofnunin nái árangri, 

réttur maður sé á réttum stað, laða að hæfa starfsmenn, halda í hæfa starfsmenn, veita 

umboð til athafna, skapa örvandi vinnuumhverfi, starfsmenn fái að þroskast og þróast í 

starfi. Ávinningur mannauðsstjórnunar er meðal annars: Ánægðari starfsmenn, meiri 

tryggð starfsfólks við stofnunina, færri fjarvistir, ánægðari þjónustuþegar og jafnvægi í 

starfsmannaveltu. Mikilvægt er að veita starfsmönnum markvissa endurgjöf en það er 

ein mikilvægasta aðferð stjórnenda til að auka skilvirkni starfsmanna og ná settum 

markmiðum. Endurgjöf er hægt að skipta í tvennt, annars vegar styrkjandi endurgjöf 

með það að markmiði að styrkja ríkjandi hegðun og hins vegar leiðréttandi endurgjöf 

með það að markmiði að fá fram breytingu á hegðun. Einlæg og nákvæm endurgjöf á 

frammistöðu starfsmanns getur haft mjög jákvæð áhrif. Meðal annars hefur verið sýnt 

fram á að stjórnendur sem veita endurgjöf á frammistöðu starfsmanns og verklag við að 

vinna ákveðið verkefni ná meiri árangri en stjórnendur sem reyna að útskýra hvernig eigi 

að vinna ákveðið verkefni Hvernig mannauðsstjórnun er háttað er mælikvarði á 

frammistöðu stofnana (Björgvin Filippuson, Gylfi Dalmann og Ingrid Kuhlman, 2005). 

2.1 Sálfræðilegi samningurinn 

Flestir vinnuveitendur vilja hafa ánægða starfsmenn sem sýna vinnustaðnum hollustu, 

mæta vel og stundvíslega, staldra lengi í starfi og eru reiðubúnir að leggja á sig meira en 

það allra nauðsynlegasta. Starfmenn ætlast á móti til þess að vinnuveitandi bjóði öruggt 

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

annað fólk og viðurkenningu fyrir vel unnin störf. Tengslin á milli þessara gagnkvæmu, 

en þó oft óorðuðu og óformlegu væntinga og loforða, hafa verið kölluð sálfræðilegi 

samningurinn (Arney Einarsdóttir og Ásta Bjarnadóttir, 2010).  

Sálfræðilegi samningurinn er þögult samkomulag á milli vinnuveitanda og 

starfsmanns og felur í sér að geta spáð fyrir um það sem koma skal (Torrington, Hall, 

Taylor, 2006; Rousseau, 1995). Samningurinn verður til í atvinnuviðtali eða þegar 
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starfsmaður hefur störf. Bæði vinnuveitandi og starfsmaður koma að samningnum en 

munurinn á sálfræðilega samningnum og skriflegum samningi er að í skriflegum 

samningi eru báðir aðilar meðvitaðir um hvað þeir eru að samþykkja en í sálfræðilega 

samningnum liggur ekki ljóst fyrir í hvað honum felst (Torrington, Hall og Taylor, 2006).  

Form sálfræðilega samningsins myndast á löngum tíma og hafa samskipti 

vinnuveitanda og starfsmanna mikil áhrif á gerð hans og gæði. Ef hvor aðili um sig hefur 

eitthvað um samskiptin að segja eykur það gagnkvæmi samningsins og auknar líkur eru 

á því að samstarfið verði ánægjulegt fyrir báða aðila. Sálfræðilegi samningurinn er 

mismunandi fyrir hvern og einn starfsmann og aðstæður á vinnumarkaði hafa áhrif á 

þróun hans ásamt persónulegum væntingum hvers og eins starfsmanns til starfsins 

(Rousseau, 2001).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að sálfræðilegi samningurinn er breytilegur á milli á landa 

og atvinnugreina (Arney Einarsdóttir og Ásta Bjarnadóttir, 2010). Samningurinn byggir 

að miklu leyti á loforðum og tekur mið af huglægum fyrirmyndum. Lykilatriði varðandi 

sálfræðilega samninginn er að aðilar taka þátt í honum af fúsum og frjálsum vilja og 

samþykkja að gangast undir hann á sínum forsendum eins og þeir sjálfir skilja 

samninginn en það er ekki endilega sá skilningur sem hinn samningsaðilinn hefur 

(Rousseau, 1995).  

Fjöldi rannsókna benda til þess að brot á honum geti haft mikil áhrif á starfsmenn og 

viðhorf þeirra (Arney Einarsdóttir og Ásta Bjarnadóttir, 2010). Ef samningurinn er rofinn 

finnst starfsmanninum hann vera svikinn og beittur ranglæti (Morrison og Robinson, 

1997). Starfsmenn bregðast á mismunandi hátt við rofi á samningnum og margir þættir 

hafa áhrif á hvaða augum starfsmenn líta brestinn. Rof á samningi hefur yfirleitt 

neikvæðar afleiðingar í för með sér bæði fyrir starfsmanninn og vinnuveitanda. 

Starfsmaðurinn er líklegur til að draga úr vinnuframlagi sínu og jafnvel segja upp 

störfum. 

Vinnuveitandi getur átt erfitt með að meta hvaða hugmyndir hver og einn 

starfsmaður hefur um sálfræðilega samninginn vegna þess hversu mismunandi hann er í 

hugum hvers og eins (Rousseau, 2001). Vegna ólíkra hugmynda beggja aðila aukast 

líkurnar á rofi. Ef starfsmaður álítur að vinnuveitandi hafi vísvitandi rofið samninginn 

verða afleiðingarnar mun alvarlegri en ef rofið er óviljandi eða óhjákvæmilegt vegna ytri 
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eða innri aðstæða skipulagsheildarinnar. Helsta ástæða þess að sálfræðilegi 

samningurinn rofnar er vegna ósamræmis í samningnum á milli starfsmanns og 

vinnuveitanda. Oft eru samskipti á milli yfirmanna og starfsmanna ekki nægilega góð og 

skilvirk. Starfsmenn þurfa að vita til hvers af þeim er ætlast til að getað staðið undir 

væntingum vinnuveitanda. Til að koma í veg fyrir rof á samningi ættu yfirmenn að varast 

að skapa óraunhæfar væntingar starfsmanna í ráðningarferlinu (Morrison og Robinson, 

1997).  

Rannsókn Guðlaugar Maríu Sigurðardóttur (2010) leiddi í ljós að uppbygging 

sálfræðilega samningsins er ekki markvisst meðvitað ferli sem starfsmenn fara í gegnum. 

Yfirmenn sem tóku þátt í rannsókninni voru ekki meðvitaðir um að hlúa þyrfti markvisst 

að sálfræðilega samningnum við starfsmenn sína. Undirmenn tengdu sálfræðilega 

samninginn við líðan á vinnustað, innri samskipti og væntingar til vinnustaðarins. 

Yfirmenn tengdu samninginn við ytri aðbúnað, dagleg samskipti og vinnufyrirkomulag. 

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að starfsmenn telja að eigin persónuleiki hafi megináhrif á 

væntingar þeirra til vinnunnar og stjórnendur töldu að skipulagsheildin og starfið innan 

hennar hefðu lítil áhrif á væntingar starfsmanna.  
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3 Hvatning og umbun 

Einstaklingar eru ólíkir og mismunandi þættir hvetja þá. Margir líta svo á að einn helsti 

hæfileiki stjórnenda ætti að vera geta þeirra til að hvetja starfsfólk sitt áfram 

(Muchinsky, 2003). Hvatning er það sem hvetur fólk til að bregðast við, setja sér 

markmið og beina hegðun í átt að farvegi sem miðar að árangri. Umbun eru þau laun, 

greiðslur, bónusar, verðlaun eða eitthvað annað sem í boði er fyrir viðkomandi starf eða 

árangur (Blanchard og Thacker, 2007). Í þessum kafla verður hvatningu og umbun í starfi 

gerð skil ásamt helstu kenningum.  

3.1 Hvatning 

Hugtakið hvatning hefur verið skilgreint á ýmsan hátt í gegnum tíðina. Pinder (2008) 

skilgreinir hvatningu sem kröftuga áhrifavalda sem eiga upptök sín bæði ytra og innra 

með einstaklingi. Hvatning snýst í raun og veru um það sem fær fólk til að vilja fara í 

vinnuna og leggja sig fram þar. Mismunandi er hvað hvetur fólk og misjafnt er hve lengi 

hvatning varir. Riggio (2008) lýsir hvatningu sem orkugjafa hegðunar. Brooks (2006) 

telur að einstaklingar sem finna fyrir hvatningu í starfi séu fullir af orku og ákafa, 

árangursríkir í starfi og eigi gott með að aðlagast skipulagsbreytingum. Einstaklingar sem 

skortir hvatningu í starfi eru ósamvinnuþýðir, hugsanlega óstundvísir, líta jafnvel á 

vandamál sem hindrun sem þeir geta ekki yfirstigið og streitast gegn breytingum. 

Mikilvægt er að stjórnendur hafi í huga hversu ólíkir einstaklingar eru og misjafnt er í 

hvernig starfi hver og einn nýtur sín. Undirstaða þess að geta hvatt starfsmenn sína 

áfram í starfi er að byrja á því að ráða þann sem hefur rétta eiginleika, rétt gildi og er 

áhugasamur um starfið (Hughes, Ginnett og Curphy, 2005). Hvatning er mjög 

einstaklingsbundin og snýst um það hvernig hægt er að ná fram ákveðinni hegðum hjá 

fólki til að vinna sig í átt að ákveðnum markmiðum og að auka framtaks- og vinnusemi. 

Ekki er hægt að beita sömu aðferðum á alla, þar sem fólk er jafn ólíkt og það er margt. Í 

aðalatriðum snýst hvatning um hvatir og þarfir fólks. Á byrjunarstigi er hvatningin að 

mestu leyti runnin undan rifjum starfsmanna, til að auka framkvæmdarsemi sína í 

vinnunni með því að vinna upp að fyrirfram ákveðnum markmiðum. Þannig er hægt að 
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skilja hvatningu sem sálfræðilegt ferli sem gerist við samskipti á milli einstaklinga og 

umhverfi þeirra(Beardwell og Clayton, 2007). 

Hvatning er lykilatriði hvað varðar stjórnun mannauðs, frammistöðu starfsmanna og 

velgengni fyrirtækja. Til að fyrirtæki geti náð árangri er mjög mikilvægt að huga að 

mannauðnum. Daglega standa leiðtogar og stjórnendur fyrir þeirri spurningu hvernig 

eigi að hvetja starfsmenn áfram og skapa hvetjandi starfsumhverfi. Í augum stjórnenda 

er starfshvatning líkleg til að fá starfsmenn til að vilja gera sitt besta. Hún er því mikilvæg 

því hún eykur gæði vinnunnar og afköst (Gellerman, 1996).  

Riggio (2008) bendir á tengsl á milli hvatningar starfsmanns, frammistöðu og 

framleiðni. Hann vill þó ekki meina að þetta eigi við í öllum tilvikum þar sem fjölmargir 

aðrir þættir gætu haft áhrif. Reynsluleysi og skortur á menntun starfsmanna getur einnig 

komið í veg fyrir aukna framleiðni þrátt fyrir mikla hvatningu.  

Una Sveinsdóttir (2009) gerði eigindlega rannsókn þar sem hún skoðaði viðhorf 

íslenskra stjórnenda í opinbera og einkageiranum til hvatningar. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar leiddu í ljós að munur er á því hvernig stjórnendur í opinbera og 

einkageiranum líta á hvatningu gagnvart starfsmönnum. Stjórnendur sem tóku þátt í 

rannsókninni voru sammála um að umbun og hrós væri mest hvetjandi fyrir starfsmenn. 

Konur eru gjarnari á að hrósa og hrós er algengara innan einkageirans. Allir stjórnendur 

hjá hinu opinbera sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála um að árangur myndi 

hvetja þá sjálfa mest í starfi. 

Sveinborg Hafliðadóttir (2012) gerði rannsókn meðal ríkisstarfsmanna þar sem hún 

skoðaði hvatningu. Helstu niðurstöður voru þær að það sem hefur mest áhrif á 

hvatningu meðal starfsmanna er að þeir séu hafðir með í ráðum og fái leiðbeiningar og 

uppbyggilega gagnrýni frá næsta yfirmanni.  

3.2 Umbun 

 Algengt er að umbun sé í formi launa fyrir vel unnin störf en hún getur komið í öðru 

formi. Til að hvetja starfsmenn, bæta frammistöðu og breyta viðhorfi þeirra þarf að 

móta hugmyndir þeirra um hvaða umbun er veitt fyrir frammistöðu. Til að umbun skili 

árangri þarf að hafa eftirfarandi atriði í huga: Í fyrsta lagi þarf umbun að styðja við 

stefnu fyrirtækis og umbuna þarf fyrir hegðun sem er eftirsóknavert að endurtaki sig. Í 

öðru lagi þarf umbun að vera sanngjörn, allir þurfa að eiga jafna möguleika og trúa því 
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að þeir geti náð markmiðum sínum sem sett eru. Í þriðja lagi þarf umbun að styðja 

samvinnu, þannig eiga fleiri kost á því að ná árangri og hvatningin er meiri. Í fjórða lagi 

verður umbun að vera tengd frammistöðu á jákvæðan hátt og best er að nota 

umbunarverkefni til skamms tíma í senn. Í fjórða lagi þarf umbun að vera skilvirk bæði á 

góðum og slæmum tímum. Í fimmta og síðasta lagi þarf umbun að styðja við þjónustu 

og viðskiptavininn. Umbun getur verið fjárhagsleg, í formi viðurkenningar eða þakklætis. 

Viðurkenning og þakklæti eru dæmi um umbun sem er vannýtt innan fyrirtækja og 

virkar yfirleitt betur en skipulögð verkefni (Hildur Kristín Einarsdóttir, 2006).  

Armstrong (2009) talar um þrjú mikilvæg markmið umbunar. Í fyrsta lagi þarf að 

umbuna fólki miðað við gildi stofnunarinnar og hvað hún er tilbúin að leggja að mörkum 

fjárhagslega. Í öðru lagi á að umbuna fólki í samræmi við það virði sem það skapar 

fyrirtækinu. Í þriðja og síðasta lagi á að umbuna fyrir réttu hlutina svo send séu út rétt 

skilaboð varðandi hvað skili árangri. Armstrong bendir einnig á að það þurfi að hafa 

eftirfarandi þætti að leiðarljósi hvað varðar umbun: Þróa þarf stefnur og starfshætti sem 

styðja afrek til að ná settum markmiðum, veita þarf verðlaun sem eru aðlaðandi og virka 

hvetjandi á starfsfólkið og launin þurfa að vera samkeppnishæf.  

Rannsóknir benda til þess að fólk er líklegra til að gera minna en meira úr mikilvægi 

launa. Laun eru mikilvægari en starfsmenn gefa í skyn. Til að ákvarða laun starfsmanna 

hafa fyrirtæki farið nokkrar leiðir. Hvað er innifalið í launum og hvað ekki þarf að ákveða 

innan hvers fyrirtækis. Vinnuveitandi þarf að passa að starfsmenn upplifi sanngirni í 

launasetningu. Rannsóknir hafa sýnt að fyrirtæki sem verða uppvís af ósanngirni geta 

skaðað ímynd sína (Torringon, Hall og Taylor, 2006).  

3.3 Helstu kenningar 

Til eru margvíslegar kenningar um hvatningu og sumir fræðimenn tengja saman 

hvatningu og þarfir (Beardwell & Clayton, 2007). Samkvæmt þarfakenningum leitast 

einstaklingar við að uppfylla ákveðnar þarfir og það er kveikjan að hvatningu. Annars 

vegar er átt við líkamlegar þarfir og hinsvegar sálrænar þarfir. Dæmi um líkamlega þörf 

væri að seðja hungur og dæmi um sálræna þörf væri að þurfa vera í tengslum við aðra 

(Riggio, 2008). Settar hafa verið fram ýmsar þarfakenningar og hér á eftir verða 

kenningar Maslow, Herzberg, Vroom, Hackman og Oldham kynntar til sögunnar. 
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3.3.1 Maslow pýramídinn 

Sálfræðingurinn Abraham Maslow setti fram eina þekktustu kenningu um þörf mannsins 

en þessi kenning gerir ráð fyrir stigveldi þarfa. Hann setti þessa kenningu upp í formi 

pýramída og skipti þörfum mannsins í fimm grunnþarfir (sjá mynd 1).  

 

Mynd 1 Þarfapýramídi Maslows (Riggio, 2003).  

Kenningin felur í sér að þegar tiltekinni þörf er fullnægt þá dregur úr mikilvægi 

hennar og næsta þörf fyrir ofan er virkjuð. Hægt er að fullnægja þörfunum innan 

vinnunnar og utan og eins uppfyllir fólk þessar þarfir á ýmsum vígstöðum. Samkvæmt 

kenningu Maslow þurfa starfsmaður og vinnuveitandi að gera sér grein fyrir ólíkum 

þörfum hvers og eins (Jordan, 1995). 

Maslow raðaði þörfum fólks í þennan pýramída og taldi að fólk þyrfti að fullnægja 

hverju stigi fyrir sig og þannig vinna sig upp pýramídann. Hann vildi meina að það væri 

ekki hægt að vera á mörgum stigum samtímis heldur færðist fólk smám saman ofar í 

pýramídanum (Landy og Conte, 2010).  

Maslow skipti þörfunum í fimm stig og var þeim raðað eftir mikilvægi. Fyrstu tvær 

þarfirnar flokkast sem grunnþarfir og kallast þær lífeðlislegar þarfir (e. physiological 

needs) og öryggisþarfir (e. safety and security needs) og hafa forgang. Maslow skilgreindi 

seinni þarfirnar þrjár sem vaxtaþarfir. Þessar þarfir kallast félagslegar þarfir (e. 

belonging and social needs), þarfir á viðurkenningu (e. esteem) og sjálfsbirtingarþarfir 

(e. self-acualization) (Aldag og Brief, 1979). Lífeðlislegar þarfir eru mikilvægar þegar 

einstaklingurinn er ungur en þegar hann eldist þá fara félagslegar þarfir að skipta hann 

meira máli (Landy og Conte, 2010).  
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Samkvæmt kenningu Maslow þurfa stjórnendur að gera sér grein fyrir á hvaða stigi 

starfsmenn þeirra eru og til koma til móts við þær þarfir sem það stig krefst. Starfsfólk 

hefur þó ekki alltaf þarfir sem eru fyrirsjáanlegar og því síður eru þær í þeirri röð sem 

þarfapýramídinn segir til um. Þarfakenning Maslow er einföld í notkun og góð til að 

finna út hvað hvetur starfsfólk áfram í hverju skrefi fyrir sig. Niðurstöður hafa þó leitt í 

ljós að það er ekki alltaf hægt að ganga út frá því að þessi kenning eigi við rök að styðjast 

þar sem erfitt hefur verið að greina nákvæmlega hvaða einstöku þarfir eiga við hvar og 

eins hvernig sé best að raða þeim í rétta hópa. Fólk er auk þess misjafnt og því ekki hægt 

að samasemmerki á milli hegðunar og þarfa (Beardwell & Clayton, 2007). 

3.3.2 Tveggja þátta kenning Herzberg 

Sálfræðingurinn Frederick Herzberg kom með tveggja þátta hvatningakenningu (e. 

Herzberg’s Motivator-Hygiene Theory) árið 1959. Eins og nafnið á kenningunni gefur til 

kynna þá var hann með tvo þætti en ekki fimm eins og Maslow. Herzberg rannsakaði 

viðhorf fólks til starfs síns en hann taldi að tilfinningar starfsmanns gagnvart ákveðnum 

þáttum í starfi sínu skipta gífurlegu máli hvað varðar starfsánægju. Herzberg flokkaði svo 

þessa þætti í jákvæða og neikvæða tilfinningalega þætti. Þættir eins og árangur, 

viðurkenning, starfið, ábyrgð og starfsframi myndu helst vekja jákvæðar tilfinningar 

starfsmanns og það ætti að hlúa að þeim. Hann taldi tvo þætti hafa áhrif á líðan fólks í 

starfi; ytri tilfinningaþætti og innri tilfinningaþætti. Ytri þættir geta haft neikvæð áhrif en 

innri þættir hafa jákvæð áhrif. Samkvæmt Herzberg þá eru þættir eins og árangur, 

viðurkenning, starfið, ábyrgð, starfsframi og vöxtur jákvæðir þættir gagnvart starfinu. 

Neikvæðir þættir eru tengdir starfsumhverfi, til dæmis stefna og stjórn, fagmennska 

yfirmanns, samband við yfirmann, vinnuaðstæður, laun og tengsl við vinnufélaga 

(Herzberg, Mausner og Snyderman, 1993).  

Herzberg gerir greinarmun á viðhaldsþáttum og hvatningarþáttum. Dæmi um 

viðhaldsþætti væru til dæmis laun, vinnuaðstæður, stjórnun og samskipti. Dæmi um 

hvatningaþætti væru viðurkenning, ábyrgð, starfsþróun og árangur. Herzberg byggir 

kenningu sína á því að þeir einstaklingar sem telja störf sín áhugaverð eru líklegri til að 

leggja sig fram (Riggio, 2008).  
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Kenning Herzberg þykir passa vel inn í raunverulegar vinnuaðstæður fólks í dag. 

Kenningin hafði þau áhrif að farið var að skoða ytri og innri þætti. Kenningin samsvarar 

einnig vel þarfagreiningu Maslow (Armstrong, 2009). 

3.3.3 Starfseinkennalíkan Hackman og Oldham 

Líkt og tveggja þátta kenning Herzberg byggir starfseinkennalíkanið (e. job 

characteristics theory) á því að einkenni starfsins hafi áhrif á starfstengda hvatningu. 

Mismunandi þættir hvetja einstaklinga en kenningin byggir á því að störf séu 

mishvetjandi og misfullnægjandi (Riggio, 2008).  

Hackman og Oldham (1980) höfðu mikil áhrif á stjórnunarfræði níunda áratugarins en 

þeir hvöttu fyrirtæki til að gera störfin ánægjulegri fyrir starfsmenn. Þeir telja að starf 

sem hæfir vel þörfum starfsmanna sé líklegt til að veita þeim ánægju og innri hvatningu. 

Samkvæmt kenningu Hackman og Oldham (1980) þá myndast innri hvatning 

starfsmanna við ákveðnar sálfræðilegar aðstæður. Til þess að öðlast hvatningu þarf 

starfið að uppfylla þrjár mikilvægar þarfir. Í fyrsta lagi þarf starfið að þjóna einhverjum 

tilgangi fyrir starfsmanninn. Í öðru lagi þarf hann að finna til ábyrgðar í starfi. Í þriðja lagi 

þarf hann að fá endurgjöf á eigin frammistöðu.Til að starfsmaðurinn upplifi þessi þrjú 

stig þurfa eftirfarandi fimm þættir að vera til staðar: Fjölbreytt verkefni sem fela í sér 

áskorun, starfsvídd, mikilvægi verkefnis, sjálfstæði í starfi og endurgjöf á frammistöðu. 

(Riggio, 2008). Kenningin byggir að því að hvatning í starfi velti meira á hönnun starfa og 

stjórnun þeirra en ólíkum persónueinkennum starfsmanna. Störf þurfi að vera hönnuð á 

þann hátt að þau ýti undir innri hvatningu starfsmanna og skapi þær sálfræðilegu 

aðstæður sem greint var frá hér á undan. Slík störf þurfa að innihalda starfsþætti sem 

virka hvetjandi á starfsmanninn (Hackman og Oldham, 1980).  

Starfseinkennaþættirnir hafa áhrif á það hvort starfsmenn upplifa mikla innri 

hvatningu. Mikilvægt er að hvert starf innihaldi alla þá fimm starfseinkennaþætti sem 

koma fram á líkaninu, annars gæti starfsmaður upplifað sálrænan skort. Líkanið tekur á 

sig nokkuð flókna mynd þar sem þarfir og væntingar einstaklinga eru ólíkar. Sumir 

starfsmenn velja störf sem eru krefjandi og krefjast ábyrgðar en aðrir kjósa það síður. 

Sálfræðilegar þarfir fólks gegna veigamiklu hlutverki í að ákvarða hvort starfsmenn nýta 

alla þá þætti hvatningar sem starfið hefur upp á að bjóða (Hackman og Oldham, 1980).  
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3.3.4 Væntingakenning Vroom 

Væntingakenning Vroom var sett fram árið 1964. Hún er fyrsta formlega kenningin um 

starfshvatningu sem byggir á þeirri hugmynd að fólk taki ákvarðanir í samræmi við þær 

væntingar sem það hefur varðandi þá umbun sem muni fylgja í kjölfar ákveðinnar 

hegðunar (Landy og Conte, 2010). Væntingar fólks hafa áhrif hegðun þess. Vroom lagði 

áherslu á útkomu í kenningu sinni, hann taldi að starfsmenn myndu leggja sig alla fram í 

vinnu sinni svo framarlega sem þeir ættu von á því að fá jákvæða umbun að lokum. 

Dæmi um jákvæða umbun væri launahækkun, bónus eða stöðuhækkun. Ekki væri hægt 

að vera með væntingar um að starfsmenn legðu sig mikið fram ef þeir vissu að það væri 

engin umbun eftir allt erfiðið. Samkvæmt Vroom fer frammistaða alfarið eftir þeim 

væntingum sem hver og einn hefur til umbunarinnar (Schultz, 2002).  

Væntingakenningin byggir á því að starfsmenn séu skynsamir, vegi og meti kosti og 

galla áður en þeir séu örvaðir til framkvæmda. Vinnuframlag starfsmannsins stýrist af 

væntingum um umbun. Allnokkrir fræðimenn telja að þessi kenning sé sú hentugasta 

þegar kemur að hvatningu á vinnustað, vegna þess að hún umbunar eftir frammistöðu 

starfsmanna. En til eru einnig þeir fræðimenn sem telja að kenningin henti ekki vel til 

hvatningar, þar sem hún snúist um það að hvetja með launum og umbun. Það dragi úr 

þáttum sem máli skipta eins og að vera í áhugaverðu starfi og góðu starfsumhverfi 

(Riggio, 2008). Væntingakenning Vroom byggir á því að einstaklingar hafa mismunandi 

markmið og geti verið hvattir til ákveðinnar hegðunar ef þeir trúa því að það séu jákvæð 

tengsl á milli fyrirhafnar og afkasta (Milkovich og Newman 2002).  

Væntingakenningin byggir á því að vinnan sé hvetjandi fyrir fólk þegar það væntir 

þess að getað náð settu markmiði og öðlast þá umbun sem það væntir í starfi sínu. 

Hvatning í starfi byggist á því hversu mikið starfsmaður telur sig þurfa leggja á sig til að 

hljóta ákveðna umbun. Kenning Vroom byggir á þremur meginatriðum: væntingum um 

að erfiðið muni skila frammistöðu, trú á því að umbunað verði fyrir frammistöðu og virði 

umbunar (Furnham, 2005).  
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4 Starfsumhverfi opinberra starfsmanna  

Seinna þemað í rannsókninni er starfsumhverfi opinberra starfsmanna og  fjallað verður 

um það í þessum kafla. Skoðaðar verða nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

starfsumhverfi hins opinbera, ásamt því sem fjallað verður um þroskastig stofnana, 

lagarammann, nýskipan í ríkisrekstri og  opinberar ráðningar.  

Íslenskur vinnumarkaður er sérstakur og frábrugðinn vinnumörkuðum í 

nágrannalöndum okkar. Einkenni vinnumarkaðarins hér á landi er smæð hans og 

einsleitni en hann telur um 180.000 starfandi einstaklinga (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2006). Vinnumarkaðinum er gjarnan skipt í almennan vinnumarkað og opinberan 

vinnumarkað. Á almennum vinnumarkaði eru starfsmenn einkafyrirtækja en á 

opinberum vinnumarkaði eru starfsmenn ríkis og sveitarfélaga. Margt bendir til þess að 

regluverkið, menningin og vinnubrögðin séu í grundvallaratriðum ólík í þessum tveimur 

greinum vinnumarkaðarins. Hér á landi er starfsumhverfi, réttindi og skyldur starfsfólk í 

einkafyrirtækjum og opinberum stofnunum gjörólíkt. Gjarnan er talað um að 

sveigjanleiki einkenni íslenskan vinnumarkað þar sem lög og reglur um vinnumarkað 

hamla ekki starfsemi einkafyrirtækja (Katrín Ólafsdóttir, 2008). Opinberi 

vinnumarkaðurinn er ekki jafn sveigjanlegur, einkum vegna þrengri lagaramma og 

þrengri heimilda til breytinga er varða mannaflann tengt ráðningum, uppsögnum og 

tilfærslum. Umgjörðin er í rauninni það ólík að óhætt er að tala um fyrirtæki og stofnanir 

sem tvo aðgreinanlega vinnumarkaði (Arney Einarsdóttir, 2010).  

Hið opinbera er stærsti vinnuveitandi landsins og árið 2011 voru ríkisstarfsmenn 

rúmlega 22 þúsund eða 12% af heildarvinnuafli landsins (Ríkisendurskoðun, 2011). 

Stærð hins opinbera skýrist að hluta til af stóru velferðarkerfi sem er rekið af ríki og 

sveitarfélögum. Skipulag ríkisrekstrarins hefur því mikla þýðingu fyrir starfsskilyrði fjölda 

fólks (Fjármálaráðuneytið, 1993). Því hefur stundum verið haldið fram að ríkið sé 

fyrirmyndarvinnuveitandi, bjóði starfsmönnum sínum upp á starfsöryggi, gott 

vinnuumhverfi og góðan lífeyris- og veikindarétt (Fjármálaráðuneytið, 1996). 

Stjórnendur hjá hinu opinbera standa frammi fyrir síauknum kröfum um bætta 

þjónustu, meiri sérfræðiþekkingu og færni starfsmanna á sama tíma og auðlindir eins og 
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starfsfólk og fjármagn er af skornum skammti. Sérstaða stjórnunar opinberra stofnana 

felst meðal annars í því að frammistaða þeirra er ekki mæld í tölum varðandi hagnað 

eða tap sem er oft einn meginmælikvarði á árangur einkafyrirtækja.  

Undanfarin ár hafa laun og tengdur kostnaður verið um fjórðungur af útgjöldum hins 

opinbera. Til að stuðla að því að því að þetta fé nýtist á sem bestan hátt og starfsemin sé 

eins skilvirk og hagkvæm og kostur er þurfa stjórnvöld að beita skynsamlegum aðferðum 

við mannauðsstjórnun (Ríkisendurskoðun, 2011). 

4.1 Rannsóknir á starfsumhverfi hins opinbera 

Ráðningar nýrra starfsmanna er einn mikilvægasti og jafnframt vandasamasti þáttur 

mannauðsstjórnunar. Sú ábyrgð hvílir á herðum stjórnenda hjá hinu opinbera að fylgja 

ýmsum lögmæltum reglum varðandi vinnubrögð sem er ekki gerð krafa um hjá 

stjórnendum einkafyrirtækja. Einkafyrirtæki búa yfir mun meira svigrúmi og 

sveigjanleika í starfsemi heldur en opinberar stofnanir. Um allar veigamiklar ákvarðanir í 

starfsmannamálum ríkisins gilda bæði lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins 

(Ómar H. Kristmundsson, 2007). Fjármálaráðuneytið stóð fyrir viðamiklum könnunum á 

starfsumhverfi ríkisstarfsmanna árin 1998 og 2006. Afstaða til ráðninga var svipuð á milli 

ára. Þannig eru um 40% sammála því að ávallt sé vandað til ráðninga hjá hinu opinbera. 

Vert er að geta þess að um 40% tóku ekki afstöðu. Um 30% svarenda þekkja dæmi þess 

að ráðið hafi verið í störf hjá stofnuninni á öðrum forsendum en hæfni umsækjenda. 

Hlutfallið var hæst hjá æðstu stjórnsýslunni en þar þekktu 44% dæmi um slíkt. Um 50% 

svarenda höfðu farið einu sinni eða oftar í starfsmannasamtal en þau eru skilgreind sem 

skipulögð trúnaðarsamtöl milli stjórnanda og starfsmanna (Ómar H. Kristmundsson, 

2007).  

Þuríður Helga Kristjánsdóttir (2007) gerði rannsókn þar sem hún skoðaði hversu 

ánægðir stjórnendur eru með starfsfólk sitt og hvort munur væri á ánægju stjórnenda í 

einkageiranum eða hjá hinu opinbera. Þar kemur meðal annars fram að 93% stjórnenda 

hjá hinu opinbera eru frekar eða mjög ánægðir með undirmenn sína. Þegar stjórnendur 

voru spurðir hvort þeim fyndist þeir sitja uppi með óhæfan starfsmann var hlutfallið á 

milli opinbera og einkageirans nokkuð jafnt eða 35% í einkageiranum og 39% í hinum 

opinbera, ekki marktækur munur þar á milli. Af þessu má dæma að stjórnendur veigri 

sér við að segja upp fólki og reglur um starfslok opinberra starfsmanna hafi ekki áhrif 
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þar á. Þegar stjórnendur voru spurðir út í hvaða þættir væru mikilvægastir í fari 

starfsfólks nefndu flestir samviskusemi en jákvæðni reyndist hafa mest áhrif á heildina. 

Munur reyndist á milli hins opinbera og einkageirans þegar spurt var út í hvor 

stjórnendur væru í aðstöðu til að greiða því starfsfólki hærri laun sem þætti hæfara en 

annað. Hjá hinu opinbera sögðust 69,1% ekki vera í þeirri aðstöðu miðað við 62,8% 

stjórnenda í einkageiranum segjast vera í þeirri aðstöðu. 

 Í rannsókn Þuríðar Helgu Kristjánsdóttur (2007) er einnig skoðað hversu mikið 

stjórnendur myndu umbuna starfsmönnum sínum fyrir vel unnin störf og hvort þeir 

notuðu hvatningu til að auka árangur undirmanna sinna í starfi. 91,4% þátttakenda 

sögðust hvetja starfsfólk sitt oft. Með umbun var átt við hrós, tilfærslu verkefna og/eða 

sveigjanleika í starfi en ekki peningalega umbun. Mikill meirihluti stjórnenda umbunar 

mikið eða 85,7% svarenda sögðust umbuna starfsmönnum sínum alltaf, mjög oft eða 

frekar oft. Vekur það athygli þar sem eingöngu 9% þátttakenda í könnun 

fjármálaráðuneytisins töldu að stofnunin umbunaði starfsfólki í samræmi við árangur 

þess í starfi og aðeins tæplega 40% þátttakenda töldu sig fá hrós frá yfirmanni þegar 

þeim hefði tekist vel upp í starfi (Ómar H. Kristmundsson, 1999 og 2007).  

Ein meginforsenda árangurs og skilvirkni í starfssemi hjá hinu opinbera er að 

frammistaða starfsmanna sé metin. Könnun Ríkisendurskoðunar meðal forstöðumanna 

leiddi í ljós að innan við helmingur svarenda metur frammistöðu starfsmanna með 

reglubundnum og formlegum hætti. Ríkisendurskoðun telur brýnt að úr þessu verði 

bætt og kom með eftirfarandi ábendingar til Fjármálaráðuneytis:  

 Í fyrsta lagi þarf að einfalda málsmeðferðir varðandi uppsagnir 
ríkisstarfsmanna.  

 Í öðru lagi veita á lagaheimild til starfslokasamninga við ríkisstarfsmenn.  

 Í þriðja lagi kanna hvort rétt sé að færa ákvæði starfsmannalaga í 
kjarasamninga.  

 Í fjórða og síðasta lagi þarf að aðstoða forstöðumenn betur í 
starfsmannamálum (Ríkisendurskoðun, 2011).  
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4.2 Þroskastig stofnana 

Háskólinn í Reykjavík hefur staðið fyrir rannsókn á mannauðsstjórnun á Íslandi, 

svokallaðri Cranet-rannsókn en markmiðið með þeirri rannsókn er meðal annars að 

reyna að staðsetja íslensk fyrirtæki og stofnanir á þroskastigum mannauðsstjórnunar 

(Arney Einarsdóttir o.fl., 2009) Samkvæmt Kearns (2003) er skilgreining á umræddum 

þroskastigum 0-4. Skipulagsheildir sem flokkast á stiginu 0 hafa enga meðvitaða 

starfsmannastjórnun. Ábyrgð á starfsmannamálum er alfarið hjá æðsta stjórnanda og öll 

stjórnun einkennist af mikilli miðstýringu. Starfsmannastjórnun snýst að mestu um 

ráðningar og laun.  

Þroskastig 1 snýst um hefðbundið starfsmannahald og áhersla er lögð á að halda utan 

um starfsmannaskrár, fylgjast með fjölda stöðugilda og launakostnaði. Stjórnendur á 

þessu þroskastigi skortir frumkvæði að því að nota aðferðir mannauðsstjórnunar. 

Ráðningar byggja á einföldum viðtölum og námskeið tengjast oft áhugasviði 

starfsmanna. 

Á þroskastigi 2 er farið að beita faglegri starfsmannastjórnun, fagmennska hefur 

aukist en áherslan er á daglega afgreiðslu mála. Ráðningar eru frekar óformlegar og 

stundum er leitað til fagaðila við ráðningu. Komið hefur verið á móttökuferli fyrir nýja 

starfsmenn og vísir af starfsmannahandbókum er til staðar. Hugað er að námskeiðahaldi 

fyrir starfsmenn með það að leiðarljósi að þjálfunin nýtist skipulagsheildinni. 

Starfsmannstefna er við lýði og starfsmannavelta er mæld. Í sumum tilvikum er starfandi 

starfsmannastjóri.  

Þegar komið er á þroskastig 3 er um að ræða árangursríka mannauðsstjórnun, ferlið á 

sviði mannauðsstjórnunar er vel mótað og hefur áhrif á reksturinn. Innan 

skipulagsheildarinnar er þekking fagaðila markvisst nýtt. Ráðningarferlið er faglegt og 

formfast. Starfsmenn eru upplýstir um stöðu og stefnu skipulagsheildarinnar. 

Nauðsynlegt er að hafa sérstakt mannauðssvið til þess að ná þessu þroskastigi ásamt því 

að starfsmannastjóri eigi sæti í framkvæmdarstjórn.  

Á 4. þroskastigi á sér stað samþætting mannauðsstjórnunar og rekstur 

skipulagsheildarinnar og mannauðurinn er grunnforsenda árangurs. Mælikvarðar 

varðandi mannauð eru hluti af árangursmælikvörðum sem notaðir eru til að fylgjast 

með rekstri og frammistöðu skipulagsheildarinnar. Þegar ráðning á sér stað er lagt 
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ítarlegt mat á umsækjendur og gerð krafa um að sá sem valinn er bæti frammistöðu 

heildarinnar. Áhersla er á fræðslu og þjálfun og allir stjórnendur eru í rauninni 

mannauðsstjórar sem þjálfa og þróa sitt fólk (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

 Cranet-rannsóknin 2009 leiddi í ljós að 1% íslenskra skipulagsheilda uppfylla skilyrði 

þess að ná þroskastigi 4, 16% eru á þroskastigi 3, 54% eru á þroskastigi 2, 28% á 

þroskastigi 1 og 1% á þroskastigi 0. Flestar stofnanir í opinberri þjónustu reynast vera á 

þroskastigi 2 eða 54%. 39 % eru á þroskastigi 1 og 7% eru á þroskastigi 3 (Arney 

Einarsdóttir o.fl, 2006) 

Böðvar Héðinsson (2007) skoðaði í rannsókn sinni þroskastig mannauðsstjórnunar hjá 

hinu opinbera og rannsóknina byggir hann á aðferðum Kearns (2003). 

Rannsóknaraðferðin var megindleg og náði til opinberra stofnana með 40-100 

starfsmenn. Böðvar kannaði hvort stefna og aðgerðir í mannauðsstjórnun samræmdust 

heildarstefnu stofnunar, hvort stofnanir notuðu árangursmælikvarða og hvaða aðferðir 

þær studdust við árangursstjórnun. Niðurstöður Böðvars leiddu í ljós að stór hluti 

ríkisstofnana eru á þroskastigi 2 þótt meirihluti stofnana hafi ekki náð því stigi. 

Rannsóknin leiddi einnig í ljós tölfræðilegan marktækan mun á því hvort stofnanir á 

hærra þroskastigi mannauðsstjórnunar hafi verið líklegri til að samræma betur stefnu og 

aðgerðir í mannauðsstjórnun við heildarstefnu en stofnanir á lægra þroskastigi. 

4.3 Lagaramminn  

Hjá hinu opinbera gilda lög og reglur varðandi ráðningar og uppsagnir. Við ráðningar 

þarf að fara eftir lögum um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, nr. 70/1996. Í þeim 

lögum kemur fram að ráðherra eða forstöðumaður stofnunar ráði starfsmenn til starfa 

nema á annan veg sé mælt í sérákvæðum laga um viðkomandi stofnun eða starfsemi. 

Almennt eru starfsmenn ráðnir ótímabundið til starfa með gagnkvæmum 

uppsagnafresti. Ríkið hefur einnig ákvæði um að störf skuli vera auglýst opinberlega. 

Meginreglan er sú að skylt sé að auglýsa opinberlega öll laus störf. Tvenns konar 

sjónarmið liggja til grundvallar. Annars vegar að allir eigi að hafa tækifæri á að sækja um 

laus störf hjá hinu opinbera og hins vegar stuðla að ráðningu hæfasta starfsmannsins 

hverju sinni. Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kynja, nr. 96/2000, kveða á um að ef um 

jafnhæfa umsækjendur af gagnstæðu kyni er að ræða á umsækjandi af því kyni sem er í 
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minnihluta í viðkomandi starfsgrein að hafa forgang til starfsins (Ómar H. 

Kristmundsson, 2007). 

Samkvæmt lögunum njóta opinberir starfsmenn verndar í starfi umfram launþega á 

almennum vinnumarkaði. Þessi vernd birtist meðal annars í því að skylt er að áminna 

ríkisstarfsmann skriflega og gefa honum tækifæri á því að bæta ráð sitt áður en honum 

er sagt upp. Könnun Ríkisendurskoðunar (2011) leiddi í ljós að ýmsar ástæður geta legið 

að baki því að áminningum sé sjaldan beitt og forstöðumenn grípa til annarra úrræða til 

að ná fram starfslokum. Einungis 17 opinberir starfsmenn voru áminntir á tímabilinu 

2004-2009, þar af þrír forstöðumenn. Ríkisendurskoðun (2011) telur að það ferli sem 

reglur starfsmannalaganna mæla fyrir um hvað varðar áminningar og starfslok sé 

tímafrekt og þunglamalegt. Ferlið leiði á sinn hátt til þess að þeir starfsmenn sem gerst 

hafa brotlegir í starfi eða reynast ekki hæfir til að gegna því, njóti ríkari vernd en til var 

ætlast. Starfsmaður þarf að hafa brotið af sér tvívegis með sama eða svipuðum hætti 

svo unnt sé að segja honum upp. Ef það líður of langur tími á milli brotanna þá er hætta 

á að hið fyrra teljist fyrnt og þá þarf að áminna starfsmanninn upp á nýtt. Hið sama er 

upp á teningnum ef seinna brotið er ekki sams konar og hið fyrra. Fræðilega kemur því 

ekkert í veg fyrir að starfsmaður geti ,,safnað“ sér áminningum án þess að unnt sé að 

segja honum upp ef ný brot eru óskyld þeim fyrri.  

Starfsmannalögin (nr. 70/1996) kveða á um hvernig skuli staðið að starfslokum. 

Ákveðnar reglur gilda um uppsagnir úr starfi, jafnt sem tilfærslur og breytingar. Í 

starfsmannalögunum er ákvæði þess efnis að starfsmanni sé skylt að hlíta breytingum á 

störfum sínum og verksviði frá því að hann tók við starfi. Stjórnun og starfsmannahald 

hins opinbera er almennt í höndum forstöðumanns og hann hefur rétt til að segja 

starfsmönnum upp starfi eftir því sem mælt er fyrir í ráðningasamningi. Ef uppsögn á 

rætur að rekja til þess að starfsmaður hafi verið óstundvís, sýnt vanrækslu, ekki náð 

fullnægjandi árangri í starfi, verið ölvaður í starfi eða að öðru leyti verið með 

ósæmilegar athafnir sem teljast ekki samrýmanlegar starfi hans þá skal veita honum 

áminningu og gefa honum tækifæri á því að bæta sig í starfi (Ólöf Dagný Thorarensen, 

2010).  

Mikilvægt er að hafa meðalhófsreglu stjórnsýslulaga að leiðarljósi ef uppsögn er 

vegna sparnaðar eða verkefniskorts. Vandlega skal farið yfir það hvort önnur mildari 
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úrræði séu til staðar áður en ákvörðunin er tekin. Hafa þarf í huga að starfsmaðurinn 

getur síðar orðið verðmætur starfsmaður fyrir viðkomandi stofnun og því æskilegt að 

koma fram við hann með af mikilli virðingu. Ólíklegt er að starfsmaður sé líklegur að 

koma aftur til starfa sem er vikið frá störfum í kjölfar áminningar, en engu að síður er 

mikilvægt að sýna virðingu og nærgætni þar sem um veigamikið inngrip í líf 

einstaklingsins er að ræða (Ólöf Dagný Thorarensen, 2010). 

Á undanförnum árum hefur því verið haldið fram að sú sérstaka vernd sem 

ríkisstarfsmenn njóti geti komið niður á skilvirkni og árangur starfseminnar. Það er þó 

ekki einungis á Íslandi sem opinberir starfsmenn njóta verndar í starfi umfram launþega 

á almennum vinnumarkaði því svo er einnig í nágrannalöndum okkar. Hlutfall 

ríkistarfsmanna sem njóta verndar er þó mismunandi. Í flestum löndum Evrópu og víða 

má finna sérreglur um ríkisstarfsmenn. Reglunar einkennast af því að starfsöryggi 

opinberra starfsmanna er meira en starfsmanna á hinum almenna markaði 

(Ríkisendurskoðun, 2011). 

4.3.1 Viðbótarlaun 

Í lögum nr. 70/1996, um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins, er fjallað sérstaklega 

um viðbótarlaun. Samkvæmt 1. mgr. 9. gr. laganna eiga starfsmenn rétt á launum fyrir 

störf sín og í framhaldi af því er í 2. mgr. fjallað um viðbótarlaun. Þar kemur fram að 

forstöðumenn stofnana geti ákveðið að greiða einstökum starfsmönnum (öðrum en 

embættismönnum og þeim sem kjararáð ákvarðar laun) laun til viðbótar grunnlaunum, 

sem samið er um skv. 1. mgr., vegna sérstakrar hæfni er nýtist í starfi eða sérstaks álags 

í starfi, svo og fyrir árangur í starfi.  

Í athugasemdum með frumvarpi því sem varð að lögum nr. 70/1996 kemur fram að 

það hafi tíðkast hjá ríkinu að greiða einstökum starfsmönnum uppbætur á laun, meðal 

annars í formi ómældrar yfirvinnu, vegna sérstaks álags á þá í starfi, en þetta hafi verið 

gert af hálfu ríkisins til þess að tryggja sér hæfa starfsmenn í samkeppni við hinn 

almenna vinnumarkað. Í frumvarpinu segir að með þessu sé verið að leggja áherslu á að 

ríkið og stofnanir þess geti veitt almenningi bætta þjónustu, sem sé einn mikilvægasti 

hlekkurinn í nýrri starfsmannastefnu ríkisins. 

Samkvæmt 9. gr. starfsmannalaganna eiga ákvarðanir forstöðumanna um 

viðbótarlaun að fara eftir reglum sem ráðherra setur og þar eigi meðal annars að kveða 
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á um það að karlar og konur hafi sömu möguleika á að fá viðbótarlaun. Slíkar reglur voru 

hins vegar ekki settar fyrr en um 11 árum eftir samþykkt laganna eða árið 2007, þegar 

fjármálaráðherra setti sérstakar reglur um greiðslu viðbótarlauna. Í 3. gr. reglna 

fjármálaráðherra um viðbótarlaun er að finna eftirfarandi skilgreiningu á 

viðbótarlaunum: „Viðbótarlaun merkja laun sem greidd eru til viðbótar reglubundnum 

mánaðarlaunum eins og þau eru ákveðin í kjarasamningi og stofnanasamningi. 

Viðbótarlaun fela í sér tímabundinn launaauka umfram reglubundin mánaðarlaun og eru 

greidd vegna sérstakrar hæfni í starfi, sérstaks álags svo og fyrir árangur í starfi.“  

Í reglunum er kveðið á um að ákvörðun um greiðslu viðbótarlauna skuli byggð á 

málefnalegum sjónarmiðum og ítrekað er að heimild til greiðslu viðbótarlauna sé bundin 

við sérstakt álag í rekstri eða starfsemi stofnunar, sérstakan árangur í starfi og sérstaka 

hæfni starfsmanna er nýtist í starfi. 

Í 9. gr. reglnanna er fjallað um fjárhæð viðbótarlauna og útborgun þeirra. Þar segir 

meðal annars að greiða skuli viðbótarlaun mánaðarlega og að fjárhæð þeirra skuli haldið 

aðgreindri frá öðrum greiðslum í launabókhaldi viðkomandi stofnunar. Þar er einnig 

kveðið á um að fjárhæð viðbótarlauna skuli rúmast innan fjárheimilda stofnunar og megi 

aldrei nema hærri fjárhæð en 30.000 kr. á mánuði. 

Ákvörðunum um viðbótarlaun má breyta hvenær sem er, en starfsmaður getur sagt 

upp starfi sínu ef hann sættir sig ekki við slíka breytingu og ef breytingin er starfsmanni í 

óhag þá tekur hún ekki gildi fyrr en að liðnum uppsagnarfresti hans, sbr. 3. mgr. 9. gr. 

laganna. Þá er í reglum fjármálaráðherra kveðið á um að ákvörðun um að lækka eða 

fella niður greiðslu viðbótarlauna, sem ekki hefur verið bundin fyrirfram ákveðnum 

skilyrðum eða tímatakmörkunum, taki ekki gildi fyrr en að liðnum 3 mánaða 

uppsagnarfresti. 

Ráðherra (nú fjármála- og efnahagsráðherra) hefur eftirlit með framkvæmd reglna 

um viðbótarlaun og getur m.a. að eigin frumkvæði breytt ákvörðunum forstöðumanna 

stofnana um viðbótarlaun ef þær brjóta í bága við reglurnar. Þá getur ráðherrann einnig 

samkvæmt lögunum afnumið heimild einstakra forstöðumanna til að ákvarða 

starfsmönnum viðbótarlaun ef rekstrarútgjöld og rekstrarafkoma stofnunar er ekki í 

samræmi við fjárlög.  
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Árið 2004 gerði Ríkisendurskoðun úttekt á viðbótarlaunum, vegna spurninga sem 

stofnuninni bárust frá Jóhönnu Sigurðardóttur alþingismanni, en spurningarnar voru 

settar fram vegna umfjöllunar um launaákvarðanir og starfsmannamál í skýrslu 

Ríkisendurskoðunar um endurskoðun ríkisreiknings fyrir árið 2002. Helstu niðurstöður 

úttektarinnar voru þær að helsta birtingarform viðbótarlauna hjá ríkisaðilum væri 

ómæld yfirvinna, en einnig væru dæmi um þóknanir og akstursgreiðslur. Skráning 

viðbótarlauna var hins vegar með þeim hætti að erfitt væri að fá yfirlit um þau, en 

samkvæmt úttektinni var einungis lítill hluti ríkisstarfsmanna sem fékk viðbótargreiðslur 

árið 2002, því af rúmlega 17.000 starfsmönnum ríkisins voru einungis 1.099 sem 

verulegar líkur voru taldar á að hefðu fengið viðbótargreiðslur. Konur fengu að meðaltali 

mun minni viðbótargreiðslur en karlmenn, því samkvæmt úttektinni fengu konur að 

meðaltali einungis um 56% af þeirri fjárhæð sem karlmenn fengu. Loks kom fram í 

úttektinni að ekki væri unnið eftir sambærilegum reglum hjá opinberum aðilum við 

ákvörðun viðbótarlauna (Ríkisendurskoðun, 2004).  

4.4 Nýskipan í ríkisrekstri 

Um miðjan tíunda áratug síðustu aldar tók starfsumhverfi opinberra starfsmanna 

miklum breytingum þegar hugmyndafræði nýskipans í ríkisrekstri hélt innreið sína. 

Takmarkið var að breyta starfs- og rekstrarumhverfi hins opinbera þannig að ríkið sem 

vinnuveitandi hefði hæft starfsfólk á sínum snærum og stofnanir væru samkeppnishæfar 

við einkafyrirtæki um hæft starfsfólk. Markmiðið var enn fremur að ríki gæti sinnt 

samfélagslegum skyldum sínum betur með því að stuðla að hagkvæmni, árangri og 

skilvirkni í rekstri opinberra skipulagsheilda. Til að ná þessu takmarki varð meðal annars 

að breyta starfsmannalögum, starfsmannastefnu og kjarasamningum hins opinbera. 

Kröfur til forstöðumanna voru auknar og áhersla var lögð á að stjórnendur hefðu meira 

rekstrarlegt svigrúm og sjálfdæmi í málum sem varðaði starfsmenn þeirra. Lagður var 

grunnur að nútímalegri stjórnunarháttum hjá opinberum stjórnendum með breytingum 

á lögum um réttindi og skyldur opinberra starfsmanna. Starfsmannastefna ríkisins var 

ein meginforsenda þessara breytinga (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010).  

Breyttar áherslur sem komu í kjölfar nýskipans í ríkisrekstri gjörbreyttu starfs- og 

rekstrarumhverfi stofnana (Fjármálaráðuneytið 1996 og 1998). Meiri kröfur skyldu 

gerðar til stjórnenda og starfsmanna og meðal annars kveðið á um að stjórnendur 



 

31 

tileinkuðu sér nútímalegri stjórnunarhætti og sýndu jákvætt viðhorf til starfmanna. 

Einnig áttu stjórnendur að fylgjast vel með starfsmönnum sínum, leiðbeina eftir þörfum 

og tryggja að þeir tækju framförum og yxu í starfi. Gert var ráð fyrir að hið opinbera tæki 

í æ ríkari mæli upp stjórnunaraðferðir einkageirans eins og árangursstjórnun, 

gæðastjórnun og mannauðsstjórnun. Störf og verksvið stjórnenda eru fjölþætt og miklar 

kröfur eru gerðar varðandi stjórnunarþekkingu og stjórnunarhæfileika þeirra. Stjórnun 

snýst um að vinna með öðrum og í gegnum aðra til að ná fram settum markmiðum 

skipulagsheildarinnar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010).  

Kjarni þessarar stefnu var að dreifa valdi, auka ábyrgð, ná hagkvæmari rekstri og betri 

þjónustu (Fjármálaráðuneytið, 1993). Árið 1995 þegar starfsmannalögunum var breytt 

og nýskipan í ríkisrekstri innleidd voru kröfur til forstöðumanna ríkisstofnanna auknar til 

muna. Áhersla var lögð á sjálfstæði og sveigjanleika stofnana í starfsmannamálum. 

Æðstu yfirmenn stofnanna höfðu meira rekstrarlegt svigrúm og sjálfdæmi í eigin málum 

hvað varðaði starfsmenn með þessum hætti. Breytt starfsmannastefna var einn þáttur í 

þessum breytingum þar sem lögð var áhersla á nútímalegri stjórnunarhætti. 

Meginmarkmið breytinganna var að skerpa á ábyrgð forstöðumanna og starfsmanna 

með því að koma á nútímalegra starfsumhverfi þar sem ríkisstofnanir gætu verið 

samkeppnishæfar við einkageirann um starfsfólk. Starfsmenn áttu að fá laun í samræmi 

við ábyrgð, frammistöðu, hæfni og framleiðni. Forstöðumönnum var veitt aukið svigrúm 

til að umbuna hæfustu starfsmönnum sínum og valddreifing var aukin meðal 

stjórnenda. Að sama skapi voru auknar kröfur til starfsmanna en þeir áttu að sýna fram 

á kunnáttu, hæfni og færni í starfi, sýna fram á árangur í starfi og leggja sig fram við að 

eiga góð samskipti við þá sem njóta þjónustu hins opinbera (Fjármálaráðuneytið, 1996). 

Settar voru fram skýrar verk- og ábyrgðarlýsingar, áhersla var lögð á að ráða ávallt 

hæfasta einstaklinginn sem hafði þekkingu á að sinna fjölbreyttum verkefnum, tryggja 

átti jafnfræði kynjanna og jafna hlut kvenna í stjórnunarstöðum. Frammistöðu 

starfsmanna átti að meta með reglulegu millibili og styðjast þar við starfsmannasamtöl. 

Umbuna átti starfsmönnum í samræmi við árangur með þeim hætti að hæfir starfsmenn 

fengju fjölbreytt störf og meiri ábyrgð, hefðu tækifæri á því að þróast í starfi og nytu 

starfsframa. Þessir þættir áttu að endurspeglast í launakjörum starfsmanna 

(Fjármálaráðuneytið, 1996). Með þessum miklu kerfisbreytingum voru ríkari kröfur 

gerðar til stjórnenda ríkisstofnana (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Breytingarnar 
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áttu að tryggja hreyfanleika í starfi, skapa skilyrði þess að unnt væri að skipta um 

stjórnendur og færa þá á milli verkefna og stofnanna og smám saman afnema 

æviráðningar (Fjármálaráðuneytið, 1993).  

Markmiðið með breyttu starfs- og rekstrarumhverfi ríkisins var að ríkið gæti sinnt 

skyldum sínum gagnvart samfélaginu með aukinni skilvirkni, hagkvæmni og árangur að 

leiðarljósi. Opinber þjónusta átti með skilvirkni sinni að veita fyrirtækjum hér á landi 

ákveðið forskot á alþjóðlegum vettvangi. Til þess að ná fram markmiðum nýskipans í 

ríkisrekstri þá var beinlínis gert ráð fyrir að hið opinbera tæki upp stjórnunaraðferðir 

einkageirans (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  

4.4.1 Kjarasamningar og stofnanasamningar 

Kjarasamningar ákvarða kjör og skilmála vinnusambands ákveðins hóps launþega. 

Samningurinn er gerður á milli fulltrúa vinnuveitenda og fulltrúa launþega (Salamon, 

2000). Kjarasamningar hafa þróast mikið síðan þeir komu fyrst fram og hafa breyst til að 

aðlagast breyttum kröfum á vinnumarkaði og í samfélaginu öllu (Ingibjörg Eðvaldsdóttir, 

2009). ASÍ skilgreinir kjarasamning á eftirfarandi hátt:  

"Kjarasamningur er skriflegur samningur sem gerður er milli stéttarfélags 
annars vegar og atvinnurekanda, félags atvinnurekanda eða sambands 
atvinnurekenda hins vegar um kaup og kjör og nær til allra þeirra 
launamanna sem vinna á félagssviði stéttarfélagsins. "(ASÍ,e.d.). 

Meirihluti kjarasamninga er settur fram í skriflegum samningi sem er undirritaður af 

stéttarfélagi og atvinnurekendum um kaup og kjör allra þeirra launþega sem starfa 

innan samningssvæðisins.  

Í kjölfar nýskipans í ríkisrekstri átti að breyta uppsetningu og áherslum kjarasamnings 

með þeim hætti að útfærsla einstakra ákvæða hans yrði sem mest í höndum stofnunar 

annars vegar og fulltrúa starfsmanna viðkomandi stofnunar hins vegar. Draga átti úr 

aðkomu stéttarfélaga og fjármálaráðherra við útfærslu og daglega framkvæmd 

kjarasamninga. Samkomulag náðist við nánast öll stéttarfélög starfsmanna ríkisins um 

útfærslu þessara markmiða. Launakerfið átti að verða sveigjanlegra, skilvirkara og draga 

átti úr miðstýringu. Dagvinnulaun áttu að aukast, draga átti úr yfirvinnu og sametning 

heildarlauna átti að breytast. Útfærslan átti að vera með þeim hætti að hver stofnun 

fyrir sig fékk að ákveða, með samkomulagi við viðkomandi stéttarfélag, hvaða þættir 
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skyldu lagðir til grundvallar við mat á þeim störfum sem innt voru af hendi hennar 

vegna. Matið á þeim þáttum átti fyrst og fremst að byggja á sérstöðu hverrar stofnunar, 

með eðli starfseminnar og skipulag hennar að leiðarljósi. Stofnanasamningur er hluti af 

þeim kjarasamningi sem gerður er við viðkomandi stéttarfélag (Bjarndís Marín 

Hannesdóttir, 2009). Stofnanasamningur er skilgreindur á eftirfarandi hátt:  

"Stofnanasamningur er hluti af kjarasamningi og er meðal annars ætlað að 
tryggja þróun og stuðla að skilvirkara launakerfi sem tekur mið af þörfum og 
verkefnum stofnunar og starfsmanna hennar. Hann er sérstakur samningur 
milli stofnunar og viðkomandi stéttarfélaga um útfærslu tiltekinna þátta 
kjarasamningsins að þörfum stofnunar og starfsmanna með hliðsjón af eðli 
starfsemi, skipulagi og/eða öðru því sem gefur stofnun sérstöðu. Viðræður 
um stofnanasamning fara fram undir friðarskyldu" (BHM, e.d.). 

Ekki er hægt að segja stofnanasamningi sérstaklega upp eða knýja fram verkfall til að 

þvinga fram breytingar á honum (Bjarndís Marín Hannesdóttir, 2009) 

4.5 Náðist árangur í mannauðsmálum ríkisins?  

Könnun sem fjármálaráðuneytið gerði á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna við aldahvörf 

leiddi í ljós að ýmislegt mætti betur fara í starfsmannamálum ríkisins. Átta þúsund 

ríkisstarfsmenn tóku þátt í könnuninni sem framkvæmd var árið 1998. Niðurstöður 

leiddu í ljós að starfsmenn töldu sig ekki fá nægilega umbun fyrir sín störf. Vinnuálag og 

streita var áberandi meðal starfsmanna sem tóku þátt í rannsókninni en um 40% 

þátttakenda töldu sig vera oft undir miklu vinnuálagi. Árið 2006 var framkvæmd 

samanburðarkönnun og leiddi hún í ljós að átta af hverjum tíu þátttakendum var 

ánægður í starfi en hlutfall þeirra sem voru ánægðir með launin sín var mjög lágt, eða 

aðeins 21%. Hlutfallið hafði þó hækkað síðan 1998. Könnunin 1998 leiddi í ljós að aðeins 

9% þátttakenda töldu að stofnunin umbunaði starfsfólki í samræmi við árangur þess í 

starfi. Tæplega 40% töldu sig frá hrós frá yfirmanni þegar þeim hefði tekist vel upp í 

starfi (Ómar Kristmundsson 1999 og 2007). Athygli vakti hversu lágt hlutfall kvenna var í 

stjórnunarstöðum hjá hinu opinbera, en innan við tveir forstöðumenn af hverjum tíu 

voru konur. Í heild sinni eru konur hins vegar um helmingur ríkisstarfsmanna. Könnunin 

leiddi einnig í ljós að ríkisstarfsmenn voru almennt ánægðir með vinnuaðstöðu sína, eru 

almennt í fjölbreyttum störfum og starfsánægja er mikil eða átta af hverjum tíu 

þátttakendum er ánægður í starfi. Hlutfallið er sambærilegt á hinum almenna 

vinnumarkaði. Hjá hinu opinbera er menntunarstig hátt og athygli vekur að um 43% eru 



 

34 

með háskólamenntun, miðað við 14% sem voru starfandi á vinnumarkaðinum í heild. 

Hlutfall ríkisstarfsmanna sem sækir sér endurmenntun er hátt. Umtalsverður hluti 

þátttakenda töldu ráðningarferlið ekki nægilega vandað og þekktu dæmi um að ráðið 

hefði verið í starf hjá hinu opinbera á öðrum forsendum en hæfni umsækjenda. Hlutfall 

þeirra sem voru ánægðir með launin sín mældist lágt og heldur lægra en meðal 

starfsmanna á almennum vinnumarkaði. Vakti það athygli að áberandi lítill hluti taldi 

laun vera í samræmi við vinnuframlag (Ómar H. Kristmundsson, 1999).  

Könnunin sem fjármálaráðuneytið gerði árið 2006 leiddi í ljós að viðhorf 

ríkisstarfsmanna til margra þátta í starfumhverfinu hafði lítið breyst. Ríkisstofnunum 

hafði fækkað, þær voru tæplega 250 árið 1998 en árið 2006 rúmlega 200. Konum sem 

starfa hjá ríkinu hafði fjölgað frá árinu 1998 en þær voru 54% en árið 2006 voru þær 

63% starfsmanna. Einnig hækkaði hlutfall kvenna í hópi stjórnenda. Menntunarstigið 

hækkaði einnig frá 1998. Rúmur helmingur þátttakenda sagði að skrifleg 

starfsmannastefna væri í gildi. Afstaða til ráðninga reyndist svipuð og 1998. Algengast 

var að starfsmenn hafi fengið aðstoð vinnufélaga þegar þeir voru að hefja störf (Ómar H. 

Kristmundsson, 2007). 

Í upphafi árs 2010 ákvað Ríkisendurskoðun að gera stjórnsýsluúttektir á nokkrum 

þáttum mannauðsmála ríkisins. Fyrsta skýrslan um þetta efni kom út í janúar 2011 og 

fjallaði hún um reglur sem eiga við um starfslok ríkisstarfsmanna og sú seinni kom út í 

september 2011 og fjallaði hún um stefnu stjórnvalda og stöðu mannauðsmála ríkisins. Í 

skýrslunni er meðal annars leitað svara við þeirri spurningu hvort stjórnvöld eigi að stýra 

mannauðsmálum sínum með öðrum hætti en hingað til. Úttektin byggði á niðurstöðum 

úr fjölmörgum nýlegum viðhorfskönnunum meðal ríkisstarfsmanna, þar sem skoðaðir 

voru ýmsir þættir í þeirra starfsumhverfi. Einnig var gerður samanburður við starfsmenn 

á almennum vinnumarkaði og stjórnsýslu OECD–ríkja þar sem upplýsingar lágu fyrir. 

Nokkrar nýlegar rannsóknir hafa gefið vísbendingu um að allnokkur munur sé á 

mannauðsstjórnun hjá opinberum stofnunum og einkafyrirtækjum. Einnig eru 

vísbendingar um að mikið svigrúm sé til úrbóta á þessu sviði hjá ríkinu. Rannsóknir hafa 

einnig leitt í ljós að sterk tengsl eru á milli árangursríkar mannauðsstjórnunar og 

velgengni stofnana. Stjórnvöld hafa ekki mótað formlega heildarstefnu í 

mannauðsmálum sem á við um öll ráðuneyti og stofnanir ríkisins.  
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Ríkisendurskoðun (2011) telur að ríkisstofnanir eigi að umbuna starfsmönnum sem 

skara fram úr í starfi. Það er ein af meginforsendum þess að unnt sé að auka skilvirkni og 

efla þjónustu ríkisins.  

Viðhorfskönnun meðal forstöðumanna ríkisstofnana árið 2010 leiddi í ljós að rúmlega 

helmingur þeirra metur ekki frammistöðu starfsmanna með formlegum og 

reglubundnum hætti. Vísbendingar eru um að launakjör ríkisstarfsmanna hafi verið 

nokkru lakari en á meðal starfsmanna á almennum vinnumarkaði á tímabilinu 2004-

2010. Stjórnvöld þurfa að meta og skoða hvaða áhrif viðvarandi launamunur milli 

vinnumarkaða hefur á samkeppnisstöðu ríkisins um hæft vinnuafl. Í skýrslu 

Ríkisendurskoðunar (2011) er bent á mikilvægi þess að ríkið sé samkeppnishæft við 

einkamarkaðinn um hæfa starfsmenn. Dragi úr þessum launamun er eðlilegt að 

samræmd séu önnur réttindi sem þessir aðilar njóta eins og lífeyrisréttindi, 

veikindaréttindi og starfsöryggi. Þegar þensla á sér stað á almennum markaði og mikil 

starfsmannavelta verður hjá opinbera í kjölfarið þá þarf að mati Ríkisendurskoðunar að 

vera til áætlun um það hvernig bregðast skuli við til að ríkið geti haldið í góða 

stjórnendur og lykilstarfsmenn. 

Bjarndís Marín Hannesdóttir (2009) gerði rannsókn þar sem hún var að skoða 

ávinning af breyttu launakerfi opinberra starfsmanna og nær allir sem tóku þátt í þeirri 

rannsókn voru sammála um að nýja kerfið með stofnanasamningi væri mun betra en hið 

gamla, þó hafa verið einhverjir erfiðleikar hvað varðar útfærsluna á kerfinu. Sjálfvirkar 

hækkanir eins og starfsaldur voru enn við lýði en lítið um persónulegt mat, því þar hafa 

menn ekkert til að styðjast við. Rannsóknin leiddi í ljós að markmið breytingarinnar, að 

dreifstýra ábyrgð og völdum til forstöðumanna, hafi náðst að einhverju leyti. 

Forstöðumenn beri aukna ábyrgð á sinni stofnun, kerfið bjóði upp á aukna möguleika að 

koma til móts við starfsmenn og aukinn sveigjanleika. Almennt voru viðhorf þeirra sem 

tóku þátt í rannsókninni til stofnanasamninga jákvætt, þó að framkvæmdin væri langt 

frá því að vera gallalaus.  

Ísland er í hópi þeirra ríkja OECD sem hafa gengið hvað lengst í að dreifa valdi og 

ábyrgð á mannauðsmálum frá miðlægum stjórnvöldum til einstakra stofnana. 

Ríkisendurskoðun telur að þessi dreifstýring hafi að mörgu leyti tekist vel en 

nauðsynlegt sé að stjórnvöld setji sér formlega heildarstefnu í málaflokknum þar sem 
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sett verði fram lykilmarkmið, aðgerðum forgangsraðað og árangursmælikvarðar 

skilgreindir. Ríkisendurskoðun vill að fjármálaráðuneytið kanni hvernig hæfum 

starfsmönnum er umbunað á hinum Norðurlöndunum, en þar hefur hvað lengst verið 

gengið í að umbuna starfsmönnum fyrir góðan árangur í starfi. Kanna þarf sérstaklega 

hvernig þar er reynt að tryggja að starfsmenn fái notið fullrar sanngirni við mat á 

frammistöðu þeirra (Ríkisendurskoðun, 2011).  
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5 Aðferðafræði 

Við framkvæmd rannsókna skiptir rétt val á aðferðafræði miklu máli. Aðferðafræðin sem 

verður fyrir valinu þarf að eiga við og hafa burði til að svara því sem rannsakendur vilja 

fá svör við (Merriam, 2009). Í þessum kafla er aðferðafræðin sem varð fyrir valinu 

útskýrð. Auk þess verður farið yfir framkvæmd hennar og helstu annmarka. 

5.1 Eigindleg aðferðafræði 

Rannsóknir eru gerðar til þess að finna sjónarhorn á veruleikann og til að finna þetta 

afbrigði veruleikans er hægt að fara ýmsar leiðir. Til eru margs konar gagnleg 

rannsóknarsnið en valið á aðferðinni fer alfarið eftir því hvers konar spurningum er verið 

að svara. Megindleg aðferðarfræði byggir á tölum, því sem hægt er að mæla og telja en 

eigindleg aðferðafræði byggir á upplifun einstaklingana sem verið er að skoða. Ef notuð 

er megindleg nálgun þá telur rannsakandi sig vita fyrirfram hvers hann ætlar að spyrja. 

Ef rannsakandi veit ekki fyrirfram hvers er viðeigandi að spyrja er rétt að fara eigindlegar 

leiðir til að leita svaranna. Eigindlegar rannsóknir byggja á aðleiðslu (e. inductive 

reasoning) þar sem rannsóknin leiðir rannsakanda að kenningu. Megindlegar rannsóknir 

byggja á afleiðslu (e. deductive reasoning) sem þýðir að tilgáta er sett fram, hún er síðan 

prófuð og niðurstöður fengnar með tölfræðilegum útreikningum. Megindlegar 

rannsóknir hafa yfirleitt breiðari sýn en eigindlegar. Hins vegar ná eigindlegar rannsóknir 

dýpri sýn. Takmarkanirnar eru sem sagt við dýptina í megindlegum nálgunum en við 

breiddina í eigindlegum nálgunum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Esterberg, 2002).  

Höfundur velti fyrir sér mögulegum aðferðum áður en lagt var af stað í þetta ferðalag 

en niðurstaðan var sú að rannsóknin yrði eigindleg. Eigindlegar rannsóknir hafa ekkert 

alhæfingargildi en gefa þó ákveðnar vísbendingar um hvernig fólk í svipuðum aðstæðum 

tekst á við svipuð verkefni og upplifir svipaða reynslu. 

Hlutverk eigindlegra rannsókna er að reyna skilja merkingu félagslegra atburða og þá 

einstaklinga sem taka þátt í þeim og sjá hversdagslega hluti í nýju ljósi. Þegar um lítil 

úrtök er að ræða þá henta eigindlegar rannsóknir betur en megindlegar. Viðtöl gefa 

möguleika á beinum svörum og ef rannsakandi vill fá frekari upplýsingar þá getur hann 

spurt viðeigandi spurninga strax. Viðtöl eru eitt algengasta form gagnasöfnunar en þau 
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geta verið mismunandi uppbyggð. Opin viðtöl eru til að mynda líkari venjulegu samtali 

en lokuð viðtöl. Viðmælandi ræður ferðinni að mestu og markmiðið er að fá 

þátttakendur til að lýsa lífi, aðstæðum og reynslu með eigin orðum (Merriam, 2009). 

Markmið eigindlegra rannsókna er að kanna viðfangsefnið á opinn hátt, leyfa 

viðmælanda að láta í ljós skoðun og hugmyndir með eigin orðum. Þó að rannsakandi 

hafi í upphafi drög að ákveðnum spurningum sem hann gengur út frá er viðtalinu leyft 

að þróast. Þar sem viðtalinu ber ekki að fylgja fyrirfram settum reglum geta viðtölin oft 

tekið óvænta stefnu (Esterberg, 2002).  

Til að tryggja réttmæti rannsóknarinnar og áreiðanleika lagði rannsakandi upp með 

að sinna rannsókn þessari af heilindum og með rétt siðferði að leiðarljósi. Réttmæti 

eigindlegra rannsókna snýr að því hvort að rannsóknin mæli það sem henni er ætlað að 

mæla. Í eigindlegum rannsóknum leitast rannsakendur við að lýsa og útskýra heiminn út 

frá þeim einstaklingum sem upplifa hann. Einstaklingar upplifa heiminn á mismunandi 

hátt og því er ekkert viðmið sem verið er að reyna endurtaka. Hefðbundinn áreiðanleiki 

verður ekki uppfylltur með eigindlegum rannsóknum (Merriam, 2009).  

5.2 Rannsóknarspurning 

Þegar rannsakandi lagði af stað með rannsókn þessa lagði hann upp með eftirfarandi 

rannsóknarspurningu:  

 

Hvernig er verið að hvetja og umbuna starfsmönnum hjá hinu opinbera? 

  

5.3 Viðtöl 

Rannsakandi taldi hálf opin viðtöl henta best þessari rannsókn en þá hefur rannsakandi 

sér til stuðnings spurningaramma sem inniheldur meira og minna fyrirfram ákveðin 

umræðuefni. Spurningar eru notaðar á sveigjanlegan hátt og viðmælandinn fær ákveðið 

frelsi en ákveðinna atriða er samt sem áður krafist af öllum viðmælendum (Merriam, 

2009). Við hönnun spurningaramma lét rannsakandi hugann reika. Eftir miklar 

vangaveltur og pælingar varð til spurningarammi sem var hafður að leiðarljósi í 

viðtölunum en engin viðtöl voru eins, enda ramminn einungis hafður til stuðnings. Áður 

en lagt var af stað í viðtölin forprófaði rannsakandi spurningarammann á 
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mannauðsstjóra sem hann þekkti. Ákveðið var að nota spurningarammann óbreyttan. 

Spurningaramminn innihélt um það bil tíu atriði auk þess sem rannsakandi kynnti sinn 

bakgrunn, kynnti rannsókn sína og fékk upplýsingar um bakgrunn viðmælenda. Meðal 

þeirra atriði sem mátti finna í þeim voru hvað myndi hvetja stjórnendur í starfi, hvernig 

stjórnendur hvetja sína starfsmenn og hvernig er verið að umbuna ríkisstarfsmönnum.  

Viðtölin voru allt frá því að vera 40 mínútur og upp í rúmar 90 mínútur. Þátttakendur 

voru átta talsins og með fjölbreyttan bakgrunn en áttu það sameiginlegt að hafa mikla 

starfsreynslu hjá hinu opinbera og reynslu af mannauðsmálum. Almennt gengu viðtölin 

vel, viðmælendur voru jákvæðir, móttækilegir og virtust áhugasamir um 

rannsóknarefnið. Rannsakandi hafði að leiðarljósi að vera ekki leiðandi í spurningum 

sínum og gefa viðmælendum mikið svigrúm til svara.  

5.4 Þátttakendur 

Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki og öflun þeirra gekk mjög vel. Sendir 

voru tölvupóstar til átta stjórnenda og voru þeir allir til í að taka þátt í rannsókninni. Öll 

samskipti sem áttu sér stað áður en viðtölin fóru fram voru í gegnum tölvupósta og 

síma. Viðtölin fóru öll fram á vinnustöðum viðmælenda nema eitt sem fór fram á heimili 

viðkomandi. Fimm karlar og þrjár konur tóku þátt í rannsókninni og voru þau á aldrinum 

33- 63 ára. Þau starfa öll sem stjórnendur hjá hinu opinbera.  

Í töflu 1 má sjá  lista yfir þá viðmælendur sem tóku þátt þátt í rannsókninni.  

Tafla 1 Viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni. 

Nafn  Aldur Kyn Staða 

 Aron 64 ára Kk Mannauðsstjóri 

Berglind 33 ára Kvk Mannauðsstjóri 

Bjarni  39 ára Kk Mannauðsstjóri 

Bjarnveig 63 ára Kvk Mannauðsstjóri 

Gestur 60 ára Kk Mannauðsstjóri 

Ragnheiður 61 ára Kvk Mannauðsstjóri 

Sigurður 53 ára Kk Forstjóri 

Þórarinn 63 ára Kk Mannauðsstjóri 

 

Gögnin sem eru notuð í rannsóknarkaflanum eru frumheimildir og samanstanda af 

þeim átta viðtölum sem höfundur tók á tímabilinu janúar til mars árið 2013. Greining 

gagna hófst strax eftir viðtölin þegar rannsakandi settist niður og skrifaði hugleiðingar 
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sínar sem og upplifun af viðtölunum. Afritun fór fram mjög fljótlega eftir viðtölin og 

fylltu gögnin 93 blaðsíður. Rannsakandi kóðaði öll átta viðtölin og í greiningarferlinu 

fundust margir áhugaverðir kóðar sem voru síðan flokkaðir.  

5.5 Annmarkar rannsóknarinnar 

Rannsóknin sem hér um ræðir hefur ekki alhæfingargildi þar sem notast er við 

eigindlega aðferðarfræði. Ábyrgð rannsakanda er mikil í eigindlegri aðferðarfræði og því 

skal aldrei útiloka að framkoma rannsakenda í viðtölunum geti haft áhrif á niðurstöður.  
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6 Niðurstöður rannsóknar 

Stjórnendur og mannauðsstjórar sem tóku þátt í þessari rannsókn eru jafn ólíkir og þeir 

eru margir og þeir virðast beita mismunandi leiðum til að hvetja starfsfólk sitt. Einnig er 

mismunandi hvað hvetur þá sjálfa í starfi. Form umbunar er fjölbreytt og stjórnendur 

hafa mismunandi skoðanir á umbunarþættinum. Á meðan sumum finnst umbun 

eitthvað sem verði að vera til staðar þá er öðrum meinilla við þennan svokallaða 

umbunarþátt.  

Eftir að hafa skoðað rannsóknargögnin sem komu fram við vinnslu ritgerðarinnar 

voru valin tvö þemu. Fyrra þemað er hvatning og umbun en það seinna er 

starfsumhverfi opinberra starfsmanna.  Fyrra þemað er stærra og hefur undir sér mun 

fleiri kóða en það seinna. Kóðahóparnir í fyrra þemanu eru eftirfarandi: Hvatning 

stjórnenda, hvernig hvetja stjórnendur starfsmenn sína, gjafir, launabónusar, 

heilsuefling, endurmenntun, atvinnuöryggi, starfsmannagleði, önnur umbun, umbun 

eftir efnahagshrun, frjálsar hendur og fjármagn engin fyrirstaða, viðhorf til löggjafar 

varðandi umbun og hvaða umbunarleiðir virka. Kóðahóparnir í seinna þemanu eru 

eftirfarandi:  Ráðningarferlið, áhrif efnahagshruns á ráðningarferlið  og áhrif nýskipans í 

ríkisrekstri.  

6.1 Hvatning og umbun 

Hvatning og umbun er fyrra þema rannsóknarinnar og markmið rannsakanda var að 

skoða hvaða þættir hvetja starfsmenn hjá hinu opinbera í starfi og hvernig verið er að 

umbuna þeim.  

6.1.1 Hvatning stjórnenda 

Þegar viðmælendur voru spurður út í hvað myndi helst hvetja þá í starfi komu fram 

atriði eins og krefjandi verkefni, sjá árangur,  gott starfsumhverfi, vinna með góðu fólki, 

prófa nýjungar, krefjandi umhverfi, ná settum markmiðum og að vinnan þurfi að vera 

skemmtileg. Gefum Bjarna orðið:  

...ég fæ náttúrulega rosalegt kikk út úr því að sjá hvernig stofnunin hefur 
verið að dafna á síðustu árum sko [...] Það er búið að vera rosalegur 
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niðurskurður, 25% [...] Á meðan við skárum niður þá sem sagt fengum við 
sóknarfæri í gegnum sem sagt fjármagna okkur í gegnum Evrópusjóði og 
aðra styrktarsjóði og við höfum náð alveg gríðarlegum árangri í hagræðingu. 
Erum sem sagt, þrátt fyrir að við fáum 25% minni peninga þá erum við að 
framleiða í við meira en áður. Maður fær svoldið kikk út úr því að standa sig 
vel í vinnunni sinni (hlær). 

Hans helsta hvatning í starfi er að standa sig vel í vinnunni, sjá árangur og takast á við 

áskoranir. Bjarnveig hafði þetta að segja þegar hún var spurð hvað myndi hvetja hana 

mest í starfi:  

Bara komast áfram. Lengra í dag en í gær. Sjá árangur. Já, smá árangur hér 
hvetur. Og svo náttúrulega stjórnendur eru misjafnir. Ef ég sé hinsvegar ekki 
árangur þá drepur það mig ekki niður heldur fær mig til að skoða, bíddu 
hvað er hér í gangi? Maður hleypur bara á sama vegginn einu sinni, síðan 
finnur maður hjáleiðina. 

Bjarnveig er sammála Bjarna um að árangur hvetji hana í starfi og það stoppar hana 

ekki þó að það verði hindrun á vegi hennar, hún finnur þá næstu leið.  

Sigurður talar um að hann fái útrás fyrir metnað sinn með því að taka þátt í mörgum 

verkefnum sem eru utan hans stofnunar meðal annars á alþjóðlegum vettvangi. Gefum 

Sigurði orðið:  

...ég er líka að taka þátt í stórum verkefnum á alþjóðlegum vettvangi. Ég er 
að stýra stóru verkefni á norðurslóðum [...] Þetta hvetur mig áfram. Ég er 
svona stjórnandi sem er að innleiða breytingar fyrst og fremst. Ég er ekki 
fyrir að keyra rútínur.  

Þegar Aron var spurður út í hvað myndi hvetja hann í starfi þá svaraði hann á 

eftirfarandi hátt:  

Ég er nú svo heppinn að mér hefur yfirleitt þótt gaman að þessu og mér 
finnst hérna, mér finnst að þetta eigi að vera almennilegt. Þetta er fólk. 
Þannig að það er eiginlega alveg nóg hvatning sko... 

Bjarnveig er sammála Aroni varðandi það að vinnan eigi að vera skemmtileg. Ný 

verkefni hvetji hana einnig í starfi. Eins og hún orðaði það:  

Ég segi það fyrir mig. Ég er stundum spurð að því eða ég hef spurt mig að því 
sjálf reyndar, hvað ertu að gera hérna? Jú, þetta er svo skemmtilegt. Það eru 
alltaf ný verkefni til að kljást við. Ég er fighter í eðli mínu og þannig ég nærist 
á því.  
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Engir tveir viðmælendur svöruðu þessari spurningu eins en svarið sem kom kannski 

hvað oftast upp var krefjandi og ögrandi verkefni. Eins og Gestur orðar það: 

...það sem hvetur mig áfram eru raunverulega, eru eiginlega verkefnin sko. 
Því erfiðari sem verkefnin eru þeim mun skemmtilegra er að takast á við þau 
og helst að þau séu ögrandi verkefni...  

Berglind talar einnig um að verkefnin hvetji hana áfram í starfi og þau þurfi að vera 

fjölbreytt. Hún talaði einnig um fleiri þætti sem hvetja hana í starfi. Gefum henni orðið:  

Gott starfsumhverfi, sem sagt að vinna með góðu fólki. Og bara þegar allir 
eru að vinna saman og taka faglegar ákvarðanir og að einmitt vera ekki 
fastur í því að það megi ekki breyta neinu. Vera opinn fyrir að prófa 
nýjungar, prófa nýja hluti og læra hvort af öðru. Ég vil bara svona krefjandi 
umhverfi, þar sem er nóg að gera og fólki sem vill gera góða hluti.  

Hvatning stjórnenda virðist koma úr ýmsum áttum, flestir voru þó sammála um að 

krefjandi verkefni og að ná árangri myndi hvetja þá í starfi. Einnig þyrfti að vera 

skemmtilegt í vinnunni. Aðeins Sigurður talar um að hann leiti sér að verkefnum út fyrir 

sína stofnun sér til hvatningar.  

6.1.2 Hvernig hvetja stjórnendur starfsmenn sína? 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvernig þeir myndu hvetja starfsmenn sína 

komu upp atriði eins og  frídagar, setja sér markmið, hrós,  stefnumiðað árangursmat og 

starfsþróun. Hjá tveimur stofnunum sem rannsakandi heimsótti er veitt frí ef 

starfsmenn hafa verið undir miklu vinnuálagi. Eins og Bjarni orðar það:  

Við erum með system til að, sem sagt ef einhver stendur sig ákveðið vel og 
uppfyllir ákveðin viðmið, þá má gefa honum frí bara instantly. Það er þá bara 
einhver frídagur eða eitthvað svoleiðis. Það kostar okkur ekkert það mikið. 
Bara einhver smá frídagur. Oft eru menn að koma úr gríðarlegri yfirvinnu 
þegar þetta er veitt. Það er ekki eins og þeir eigi þetta ekki skilið (hlær).  

Bjarni bendir á mikilvægi hvatningar. Að hans mati á að vera hvatning í öllu. Honum 

finnst mikilvægt að það sé kerfisbundin nálgun á því, svokallað styrktarkerfi sem 

verðlaunar góða frammistöðu. Hann telur að það eigi að byggja þætti hvatningar inn í 

formgerðina.  
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Þórarinn hvetur sína starfsmenn með þeim hætti að þeir setji sér ákveðin markmið í 

byrjun árs. Í kjölfarið eru gerð plön og fylgst er vel með framvindu mála í gegnum 

verkbókhald. Gefum honum orðið:  

Launakerfið er eins og er víða í ríkisgeiranum sko. Það byggir á dagvinnu, svo 
eru einhverjir aukavinnutímar. Það er hérna ætlast til að fólkið skili sinni 
vinnu og klári það sem því er ætlað að klára. Ef það getur klárað það á 
skemmri tíma heldur en þessari dagvinnu og yfirvinnutímum þá gerum við 
ekki kröfu um að menn uppfylli þá vinnuskyldu [...] Eða semsagt þú ert búin 
með þín stóru verkefni í nóvember eða desember eða eitthvað svoleiðis, 
segjum nóvember. En engu að síður ertu á launum [...] bæði í nóvember og 
desember þar sem þú færð greidda kannski 8 tíma í yfirvinnu eða 9 tíma í 
yfirvinnu. Þá þarftu ekki að uppfylla þessa vinnuskyldu.  

Hrós var nefnt sem form hvatningar. Meirihluti viðmælenda notar hrós en flestir nota 

það bara þegar það á fyllilega rétt á sér. Einn stjórnandi telur hrós vera ákaflega 

vandmeðfarið. Ragnheiður er sú eina sem rannsakandi ræddi við sem notar mikið hrós 

en henni finnst einnig mjög mikilvægt að koma fram við starfsfólk sitt af virðingu. Hún 

sagði eftirfarandi: 

Ég nota mikið hrós og ég þakka fyrir þú veist. Ég læt ekki eins og ekkert sé. Ef 
ég bið einhvern starfsmann um að gera eitthvað sko, þá bara þakka ég alltaf 
fyrir [...] svo hrósa ég fólki þegar vel er gert. Líka bara þó að það sé eitthvað 
venjulegt, þá segi ég: Gott hjá þér.  

Ragnheiður bendir einnig á mikilvægi þess að þakka fyrir sig, bjóða góðan daginn 

jafnvel þó að það sé eitthvað sem er sjálfsagt og innan starfsvettvangsins. Gestur er 

sammála því að hvatningin felist í því að koma fram við starfsfólk sitt af virðingu, þá líði 

því vel og þannig nái það árangri. Gefum honum orðið:  

...besta til að láta fólk ná árangri að mínu viti sko er að fólki líði vel. Og til að 
fólki líði vel þá vandar maður sig. Vanda mig í því sem ég segi við það [...] 
fyrst og fremst koma fram við fólk af virðingu [...] bara vera jákvæður og 
skemmtilegur. Það þarf að vera svoldið skemmtilegt. Ef það er létt yfir 
hlutunum þá verða hlutirnir svo einfaldir. 

Hann bætir einnig við að jafnaðargeð stjórnanda sé mikilvægt ásamt vináttu hans við 

starfsfólkið. Almennt virðast viðmælendur vera sammála um mikilvægi þess að fólki líði 

vel í vinnunni og þeir hrósa þegar það á rétt á sér. Sigurður vill meina að hvatning snúist 

ekkert endilega um einhverjar greiðslur til starfsmannsins heldur sé mikilvægara að 
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hittast og fagna litlum sigrum, jafnvel með því að baka tertu saman eða eitthvað slíkt. En 

hann sagði eftirfarandi:  

...ég reyni að hrífa fólk með mér í að fagna því sem vel er gert og árangri er 
náð og kannski er stærsta hvatningin einmitt þetta samtal og tala um það og 
fólk taki eftir því og sjái að maður er ekki að sýnast. Manni er fullkomlega 
alvara þegar maður er að fagna einhverju... 

Aðeins einn viðmælandi talar um að þau séu að nota stefnumiðað árangursmat til 

þess að hvetja starfsmenn. Gefum Berglindi orðið:  

...við höfum innleitt stefnumiðað árangursmat [...] þar sem við notum það 
sem lykilinn að öllu, hvatninga- og árangurskerfi hjá okkur. Og við erum 
alveg með næstum 50 mælikvarða og starfsemina sem snúa að 
mannauðsmálunum líka. Þau snúa að mjúku málunum jafnt sem og bara „þú 
ert að gera villur í sjóðsuppgjöri“. En svo er þetta líka skilurðu mælikvarði til 
dæmis sem tengjast hvetja þig til að sækja þér starfsþróun. Við skyldum 
starfsmenn vægt innan gæsalappa til að sækja sér 20 tíma að lágmarki í 
starfsþróun, þannig að það er svona hvatning... 

Almennt virðast stjórnendur allir hvetja sína starfsmenn á einhvern hátt. Meirihlutinn 

var sammála um það að hvatning myndi felast í því að koma vel fram við starfsfólk sitt 

og að starfsfólkinu þyrfti að líða vel. Þeir minntust flestir á hrós en nota það ekki nema 

það eigi fyllilega rétt á sér, nema Ragnheiður sem segist vera dugleg að hrósa.  

6.2 Umbun 

Umbun er partur af fyrra þema rannsóknarinnar og vildi rannsakandi skoða með hvaða 

hætti opinberum starfsmönnum væri umbunað. Markmiðið var í fyrsta lagi að komast 

að því hvort einhver umbun væri við lýði hjá hinu opinbera og ef svo væri, þá hvaða 

umbun. Í öðru lagi vildi rannsakandi fá að vita hvaða skoðun stjórnendur hefðu á umbun 

og hvernig þeir myndu vilja umbuna ef þeir hefðu alveg frjálsar hendur og fjármagn væri 

ekki fyrirstaða. Stjórnendur virðast hafa mismikið svigrúm til að umbuna starfsfólki sínu, 

en þeir sem umbuna segjast skapa sér það svigrúm sjálfir. Mismunandi leiðir umbunar 

virðast vera við lýði og stjórnendur voru ekki sammála um hvað þeir teldu vera umbun 

og hvort yfir höfuð umbun ætti rétt á sér.  

Atvinnuöryggi, gjafir, launabónusar, frídagar á launum, gott vinnuumhverfi, 

viðbótarlaun, námskeiðahöld, mötuneyti á staðnum, orlofshús á góðum kjörum og 

líkamsrækt á vinnutíma voru atriði sem voru meðal annars nefnd sem dæmi um umbun. 
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Á einum vinnustaðnum kemur nuddkona reglulega og starfsmenn geta notað 

kaffitímann sinn á tveggja vikna fresti í nudd. 

6.2.1 Atvinnuöryggi 

Atvinnuöryggi kom oft við sögu í viðtölum rannsakanda og var það meðal annars nefnt 

sem ein stærsta umbun ríkisstarfsmanna. Eins og Gestur orðaði það:  

Já það er svona atvinnuöryggi og þessi lífeyrisréttindi. Það er ákaflega erfitt 
að umbuna ríkisstarfsmönnum til dæmis launalega [...] Skiptir einstaklinga 
máli, miklu máli það er að finna fyrir svona öryggi. Nú er alltaf verið að tala 
um að það sé alltof mikið öryggi hjá ríkinu. Menn vilja geta ráðið og rekið 
starfsmenn. Ég tel að það sé bara rugl í mínum huga og ég hef verið 
ófeiminn við að segja það... 

Gestur telur að það sé ákveðið öryggi að vinna hjá ríkinu en ekki það mikið öryggi að 

ekki sé hægt að segja upp fólki. Ríkið hafi tól og tæki til þess að segja upp fólki eins og 

áminningaferli og viðtalmeðferðir. Aron minnist líka á atvinnuöryggi sem umbun 

ríkisstarfsmanna. Gefum honum orðið:  

Það er náttúrulega fyrst og fremst verið að umbuna þeim náttúrulega með 
þessum almennu launum og umbúnaðurinn um þau er orðinn þannig að 
stofnunin sjálf getur kjarasamninga með þeim þáttum inn í sem hún 
umbunar fyrir. Hinsvegar má nú kannski segja að ríkið reyni vegna svona 
þröngrar fjárhagsstöðu í launamálum að passa uppá að aðrir þættir séu 
sterkir á móti og eins og þú veist þá er atvinnuöruggi meira.  

Aron bendir einnig á að jafnvel sé kominn tími til að endurskoða atvinnuöryggi 

opinbera starfsmanna, draga jafnvel úr því og hafa þá ráðningarferlið frjálslegra og laun 

hærri.  

 

6.2.2 Gjafir 

Gjafir voru ræddar í viðtölum rannsakanda en viðmælendur höfðu mismunandi skoðanir 

á gjöfum sem umbun. Í öllum stofnunum sem rannsakandi heimsótti voru gefnar 

einhverjar gjafir, hvort sem það væru jólagjafir, afmælisgjafir, starfslokagjafir eða 

eitthvað annað. Mismunandi var þó hvort að stofnunin sem slík gæfi gjöfina eða 

starfsmannafélagið. Einnig var mjög mismunandi á milli stofnanna hversu margar gjafir 

voru gefnar og við hvaða tilefni. Þórarinn var frekar neikvæður í garð gjafa, þær þyrftu 
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allavega að vera mjög hóflegar og Berglind talar um að gjafir hafi ekki langvarandi áhrif. 

Gefum Þórarni orðið:  

Sko, það er alltaf spurning hvar á að setja mörkin sko. Og hérna, við höfum 
heyrt um gjafir sem okkur finnst vera alveg úr kortinu, dúnúlpur eða eitthvað 
svona sko. Þannig að það verður líka að horfa til þess að hérna er verið að 
höndla með fé almennings, ríkisfyrirtæki og menn verða gæta hófs í þessu 
og það eru bara reglur um það. Ég held að menn verði að gæta mjög hófs í 
þessu. Við höfum gert það. Verið íhaldssamir mjög í þessu.  

Eins og fram kemur í þessum tilvitnunum Þórarins þá er honum ekki vel við gjafir og 

finnst þær ekki viðeigandi þar sem verið er að sýsla með almannafé. Hann telur að 

umbun komist svo fljótt upp í vana, þess vegna verði menn að fara mjög gætilega í að 

umbuna. Gefum honum aftur orðið:  

Þetta að gefa og þarna umbun, það er svo fljótt að koma upp í vana og verða 
sjálfsagt. Það verður krafa. Þú færð þetta stórt páskaegg núna sko, svo 
næsta númer og næsta númer og svo framvegis og framvegis. Ef þú færð 
það ekki þá eru bara allir í fýlu. Ég held að þetta sé ekki heppilegt. Það er mín 
skoðun. Menn verða að fara gætilega í svona. Menn eru fljótir að venjast 
hlutunum og finnast þeir sjálfsagðir, þá er svo ofboðslega erfitt að snúa til 
baka, bara eins og með börn. Við erum svo mikil börn í okkur.  

Allir viðmælendur voru sammála um að gjafirnar sem gefnar væru innan 

stofnunarinnar væru hóflegar. Aron hafði þetta að segja um gjafir hjá opinberum 

stofnununum:  

Flestar þeirra ímynda mér gefa fólki hangikjötslæri eða eitthvað um jólin. En 
umfram það efast ég um. Gullúr er ekki lenska hérna. Og að sama leyti held 
ég að ríkisstofnanir mættu nú hugsa sig betur um, hvað varðar svona áfanga 
í lífi fólks. Ef einhver á 10 ára starfsafmæli eða eitthvað álíka, ég er svoldið 
hræddur um að þeim yfirsjáist sko í staðinn fyrir, það þarf ekki að vera dýrt 
sko, þá gætu þeir að minnsta kosti látið fólk finna það að það er athygli og 
þakklæti fyrir framlagið sko.  

Aron bendir á að það mætti kannski aðeins leyfa starfsmönnum að finna að störf 

þeirra eru metin og talar um að bréf hafi verið sent út á stofnanir þar sem stjórnendur 

ættu að hafa augun opin fyrir því. Allir stofnanir sem voru heimsóttar í þessari rannsókn 

gefa einhverjar gjafir.  
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6.2.3 Launabónusar 

Berglind og Bjarni umbuna sínu starfsfólki í formi launabónusa og það hefur reynst þeim 

mjög vel. Bjarni svaraði á eftirfarandi hátt þegar hann var spurður að því hvernig hans 

stofnun væri að umbuna starfsfólki sínu:  

Sko við erum með bónusgreiðslur inn í þessari launastefnu svona óbeint. Það 
er að segja ef einhver lýkur miklu verkefni og stendur sig vel þá erum við 
með heimild til að greiða þeim eingreiðslu. Hún er til í tveimur stærðum, 
talað um litla sem 100.000 og stóra sem 300.000. Og þá er alveg hugmyndin 
að fólk finnur alveg fyrir því í launaumslaginu ef það fær 300.000.  

Þegar Berglind var spurð hvernig hennar stofnun myndi umbuna starfsfólki sínu þá 

svaraði hún á eftirfarandi hátt:  

Þegar við byrjuðum á þessu þá settum við þennan flata bónus, við byrjuðum 
á 100.000 og breyttum mjög fljótt yfir í 125.000, þetta var 2004, þá var þetta 
ekki nema 1,4% hækkun á launalið. Það er ekki neitt [...] Fyrst svona ætluðu 
menn að athuga hvort þetta væri nokkuð löglegt hjá okkur en jú jú, þetta 
stóðst öll test og við höfum verið með svona bónusgreiðslur frá 2004. Fyrst 
var það svona flatur bónus og svo var það svona einstaklingsmiðað og 
hópamiðað og gengur bara ótrúlega vel.  

Svona launabónusar komu bara fram hjá tveimur stjórnendum en nánast allir 

viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni minntust á regluverkið sem leyfir 

forstöðumönnum að greiða sérstaka þóknun tímabundið allt að 30.000 á mánuði. Ef 

starfsmaður leggur á sig mikla vinnu þá er hægt að launa honum með þessum 

svokölluðu viðbótarlaunum. Eins og Aron orðaði það:  

...er til regluverk sem leyfir forstöðumönnum að greiða sérstaka þóknun 
tímabundið, allt að 30.000 á mánuði sem að þeir geta þá [...] Ef Palli kemur 
bókasafninu í almennilegt lag með mikilli vinnu þá væri hægt að launa hann 
aukalega með þessu sem heitir viðbótarlaun og er í 9. grein 
starfsmannalaganna... 

Viðmælendur voru þó ekki allir á þeirri skoðun að umbun ætti að koma í formi 

peninga. Þórarni fannst alls ekki við hæfi að umbuna í formi launabónusa: 

Sko, mér finnst ekki við hæfi að það ef þú klárar eitthvað verk og gerir það 
flott eða eitthvað svoleiðis að það sé verið að sletta í þig einhverjum 50.000-
100.000. Mér finnst það ekki við hæfi.  

Sigurður bendir á að umbun þurfi ekki endilega að koma fram í formi launa. Eins og 

hann orðaði það:  
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Hún þarf ekkert endilega að vera í formi launa, umbun í formi þess að allir 
komi saman og fagna svona eins og fótboltalið. Hún er líka rosalega mikilvæg 
og gerir okkur stolt af því sem við erum að gera. Í okkar tilfelli við vorum sem 
sagt stofnun ársins á síðasta ári og það sýnir náttúrulega að starfsmennirnir 
sjálfir eru ánægðir með hvað er að gerast og eru stoltir af því, gefa 
vinnustaðnum háa einkunn. Að geta staðið upp og sagt: Ég vinn hjá stofnun 
ársins! Það er ein tegund af umbun. 

6.2.4 Heilsuefling 

Tveir viðmælendur minntust á heilsueflandi umbun. Annar viðmælandinn leyfir fólki að 

fara í líkamsrækt á vinnutíma og notar það sem hvata og umbun. Hinn viðmælandinn 

hvetur starfsmenn sína til að nýta sér aðstöðu sem þeir hafa til íþróttaiðkunar á 

vinnustaðnum. Gefum Sigurði orðið:  

Ég hef notað það að leyfa fólki að hreyfa sig í vinnutímanum. Við höfum einn 
og hálfan tíma á viku þar sem þú getur bætt við matartímann þinn eða 
eitthvað slíkt og sett það fram í formi umbunar, reyndar til allra en fólk er 
alveg svakalega ánægt með þetta. Það eru ekki laun en eitthvað sem fólki 
finnst mjög gott. Síðan erum við auðvitað með mælingu á árangri, það er 
hjúkrunarfræðingur sem kemur og mælir. Hún er að koma í næstu viku og 
mælir hvernig ástandið á okkur er og það er náttúrulega mjög persónuleg 
umbun. 

Þórarinn er sömuleiðis á heilsusamlegu nótunum og í hans stofnun er aðstaða til 

íþróttaiðkunar sem starfsmenn eru hvattir til þess að nota. En hann sagði eftirfarandi:  

...Það er svoldið um að menn komi á hjóli og fara þá aðeins í ræktina á eftir 
og sturtu og svoleiðis. Og labbandi í vinnuna eða hlaupandi og nota þá þessa 
aðstöðu og það er í góðu lagi.  

Aðeins Þórarinn og Sigurður minntust á umbun í formi heilsueflingar. Á báðum 

vinnustöðum er fólk mjög ánægt með þetta framtak og margir taka þátt.  

6.2.5 Endurmenntun 

Í viðtölunum kom endurmenntun nokkuð oft við sögu. Nokkrir viðmælendur töluðu um 

að starfsmönnum hjá hinu opinbera væri umbunað í formi endurmenntunar.  

...við eyðum markvisst einna mest af vinnuveitendum í landinu í 
endurmenntun og símenntun. 

Orðin hér að framan eru höfð eftir Aroni þegar hann var spurður út í umbun 

ríkisstarfsmanna.  



 

50 

Nokkrir viðmælendur sögðu að starfsmenn þeirra gætu farið í frekara nám ef þeir 

vildu, sá sveigjanleiki væri til staðar. Til dæmis stendur starfsmönnum til boða í einni af 

þeirri stofnun sem rannsakandi heimsótti að fara í þriggja mánaða námsleyfi á fullum 

launum. En það hefur ekki alltaf reynst vel þar sem sumir starfsmenn hafa hætt störfum 

hjá stofnuninni um leið og þeir ljúka námi, ekki er gerð krafa um að starfsmaður skrifi 

undir samning þess efnis að hann komi aftur til starfa að loknu námi. Viðmælendur voru 

almennt jákvæðir í garð endurmenntunar en einn viðmælandi veltir því upp hverju þessi 

námskeið sem starfsfólk tekur sé að skila þeim. Gefum Gesti orðið:  

...þú ert með fullt af starfsmönnum sem þú sendir í endurmenntun[...] og 
ætlar að setja þrjár milljónir í endurmenntun. Bíddu nú við, um mitt ár erum 
við búin að eyða einni og hálfri og í lok árs erum við búin að eyða þremur. 
Frábært! En á hvaða námskeið fóru þau? Og nýttist þetta eitthvað?  

Hann bendir á að þessi endurmenntun þurfi að vera markviss og það þurfi að senda 

fólk á námskeið sem nýtist stofnuninni.  

6.2.6 Starfsmannagleði 

Allar þær stofnanir sem rannsakandi heimsótti bjóða starfsmönnum sínum á einhverjar 

skemmtanir, hvort sem það er árshátíð, jólahlaðborð, þorrablót, fjölskyldudagur, 

sumarkaffi, jólakaffi eða eitthvað annað. Sumt af þessu er án endurgjalds fyrir 

starfsmenn en ekki allt. Almennt virðist vera góð þátttaka hjá starfsmönnum á þessum 

viðburðum. Gefum Bjarnveigu orðið:  

Já við erum með árshátíð og hérna, borgum í starfsmannafélagið og þeir sem 
borga í starfsmannafélagið fengu til dæmis frítt núna. Þannig við notum 
peningana í það raun og veru. Þú ert bara að leggja fyrir. En já, öflug 
árshátíð, fer alltaf batnandi, var mjög gaman núna. Við höfum verið með 
jólahlaðborð og við erum með þorrahlaðborð og við erum með sumarkaffi 
og við erum með, höfum verið með fjölskyldudag á vorin þar sem við höfum 
bara komið saman hérna í portinu og fengið hoppukastala og annað fyrir 
börnin og grillað pulsur.  

Þórarinn bendir einnig á að stofnunin geri ýmsa hluti til að létta lund starfsfólks og 

gera sér glaðan dag. Eins og hann orðaði það:  

Hérna er ágæti mórall og við förum og skemmtum okkur og gerum ýmislegt 
svona til að létta okkur upp. Menn koma með maka og barnabörn og börn. 
Þannig að það er gert ýmislegt í því sambandi [...] Núna bara eftir viku ætlar 
starfsmannafélagið að standa að púttmóti þar sem börn og barnabörn eiga 
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að koma og pizzur og kók og svoleiðis. Næsta mánuði er hjóladagur, allir að 
koma á hjóli og einhverjar veitingar og eitthvað svoleiðis. Já, já við gerum 
ýmisleg. Það er árshátíð og við förum út á tveggja ára fresti sko [...] Við 
höfum líka jólahlaðborð þar sem við bjóðum mökum með og svo höfum við 
jólaball þar sem að börn og barnabörn mæta.  

Algengast var að starfsmenn þyrftu að borga eitthvað fyrir að mæta á árshátíð en 

flest annað var í boði stofnunarinnar. Stofnanirnar taka þó allar þátt í niðurgreiðslu 

árshátíðar þannig yfirleitt eru starfsmenn ekki að borga mjög háa fjárhæð. Almennt voru 

viðmælendur jákvæðir í garð starfsmannaskemmtana og það virðist vera einhverjir 

viðburðir í hverri stofnun.  

6.2.7 Önnur umbun 

Ýmis önnur umbun var einnig nefnd. Berglind nefndi til að mynda mikilvægi þess að hafa 

mötuneyti á staðnum og sagði frá hugmynd sem mörgum hafi þótt skrítin en reynst 

þeim vel. Gefum henni orðið:  

Við erum náttúrulega með regluleg námskeiðahöld, svo erum við með 
mötuneyti á staðnum, það skiptir ótrúlega miklu máli að vera með matráð á 
staðnum sem eldar og bara með það á skynsamlegu verði. Svo höfum við til 
dæmis verið, ótrúlega vinsælt hjá okkur og finnst mörgum skrítið, við erum 
með nuddkonu sem við bjóðum fram, starfsmenn geta valið hvort þeir taki 
tvisvar sinnum á tveggja vikna fresti kaffitímann sinn til að fara í nudd. 
Allskonar smáhlutir sem skipta bara ótrúlega miklu máli. 

Gott mötuneyti og nudd á vinnustaðnum hefur reynst starfsmönnum Berglindar vel. 

Orlofshús á góðum kjörum voru einnig nefnd sem umbun hjá einni stofnuninni sem 

rannsakandi heimsótti. Ragnheiður bendir á að í hennar stofnun leggi fé til rekstur 

orlofshúsa sem starfsmenn geta síðan leigt á mjög vægu verði. Stofnunin hefur nokkra 

bústaði á sínum snærum sem eru dreifðir um allt land.  

Af framangreindum tilvitnunum má dæma að form umbunar er mjög misjafnt og 

hvað einn telur vera umbun er ekkert endilega það sama og annar telur vera umbun. 

Sumum finnst launabónusar vera í lagi á meðan aðrir eru á móti þeim. Þar sem 

stjórnendur nota mismunandi leiðir umbunar og hafa ekki sömu skoðanir á þessum 

umbunarþætti fannst rannsakanda áhugavert að spyrja þá út í viðhorf til umbunar. Farið 

verður yfir það í næsta kafla.  
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6.2.8 Viðhorf stjórnenda til umbunar 

Viðmælendum fannst umbunarþátturinn mismikilvægur. Sumir töluðu um að vera 

ánægður í vinnunni, líða vel á vinnustaðnum og vinna við góðar aðstæður væri næg 

umbun, það þyrfti ekki að umbuna frekar en það. Einum stjórnanda var almennt ekki vel 

við þennan umbunarþátt. Gefum Bjarnveigu orðið:  

Mér persónulega er mjög illa við þennan umbunarþátt. Ég lít svo á, ef ég er í 
starfi sem mér þykir skemmtilegt, sem ég er ánægð með og ég er með laun 
innan míns viðmiðunarramma þá er mér umbunað. Það er mín umbun.  

Þórarinn bendir á að það þurfi að fara mjög varlega í að umbuna starfsfólki. Eins og 

hann orðaði það:  

Ég held að það verði að fara varlega í svona. Þetta er alltaf spurning sko hver 
á að fá og þarna þetta er mjög vandmeðfarið, mjög vandmeðfarið og þér 
finnst þú hafa unnið fínt starf og eiga þetta skilið en færð ekki sko en svo 
kannski maðurinn við hliðin á þér sem þér finnst hafa verið að vinna eitthvað 
mjög svipað, hann fær. Þannig að ég held að það sé heppilegast að hafa allt 
svona sem gegnsæjast. Þú sért bara á þínum launum, getir gengið að þeim 
vísum og veist hvað að þér snýr, en ekki að þetta sé eitthvað mat, einhver 
sem að þarna hefur með það að gera. Ég held að það sé ekki mjög heppilegt.  

Einn stjórnandi talar um að umbun þurfi að vera í samræmi við framlag og það þurfi 

að hafa viðeigandi mælikvarða til þess að mæla það framlag. Gefum Ragnheiði orðið:  

...að þetta sé ekki bara eitthvað handahófskennt. Af því að mér líkar vel við 
þig og þú ert ljóshærð og eitthvað, þú veist. Það þarf að vera fínir 
mælikvarðar um það hvað liggur til grundvallar, til að þetta sé réttlátt og 
sanngjarnt [...] Ég held ef maður er ekki með slíka mælikvarða þá lendir 
maður bara í ógöngum.  

6.2.9 Umbun eftir efnahagshrun 

Nú gengur yfir eitt mesta samdráttarskeið í íslensku efnahagslífi og mikið hefur mætt á 

stjórnendum. Helmingur stjórnenda talaði um að erfitt væri að umbuna eftir hrun. Þegar 

Ragnheiður var spurð að því hvernig væri verið að umbuna ríkistarfsmönnum sagði hún 

eftirfarandi:  

Það er bara ekkert inn í myndinni. Tala nú ekki eftir hrun sko. Það eru bara 
kjarasamningar og bara, ekkert annað í boði! Það er náttúrulega smotterí 
þessi 30.000 kall sem er búinn að vera inn í samningum síðan ég veit ekki 
2006 eða eitthvað sko, ef þú tekur á þig einhver aukastörf [...]Það er ekkert í 
boði sko. Meira að segja þurftum við að fara í það eftir hrun að bara lækka 
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launin við fólk. Við erum að skera niður í yfirvinnu. Þetta hefur ekki verið 
skemmtilegur tími, hefur ekki verið neitt umbunarkerfi í gangi, ekki 
launalega séð [...] Þannig að þessi hugmyndafræði um sko umbun í sko starfi 
hefur ekki verið virk hjá ríkinu síðan fyrir hrun.  

Flestar stofnanir hafa þurft að halda að sér höndum í kjölfar efnahagshrunsins sem gerir 

það að verkum að erfiðara er að umbuna starfsmönnum. Berglind dó þó ekki ráðalaus 

og kom með hugmynd umbunar sem reyndist þeim vel og kostaði þau ekki mikið. Gefum 

henni orðið:  

Við vorum hérna með eitt sem skilaði okkur rosalega mikilli ánægju. Það var 
til dæmis þegar kreppan var sem [...] við gátum ekki umbunað með launum, 
það voru engar launahækkanir og mikið álag á starfsmönnum og svoleiðis. 
Þá prófuðum við svoldið sem er alveg á grensunni hvort að megi en þá bauð 
ég starfsmönnum, setti svona frídagafyrirkomulag. Þá voru þú veist 
aukafrídagur einu sinni í mánuði og þá gerðum við bara þá kröfu á að 
starfsmenn myndu nota þann tíma til að fara í klippingu, læknis og svoleiðis. 
En þetta gafst rosalega vel og starfsmenn sakna þess rosalega. Ég hafði þetta 
fyrirkomulag held ég í alveg ár. Á meðan mest var og mesta óánægjan var í 
samfélaginu og öllum leið illa. Við gerðum mikið mál úr þessu og starfsmenn 
skiptu sér bara upp í þessi frí og þetta gafst rosalega vel.  

Berglind skapaði sér sjálf það svigrúm sem þurfti til að hún gæti umbunað starfsfólki 

sínu á erfiðum tímum. 

6.2.10 Frjálsar hendur og fjármagn engin fyrirstaða 

Viðmælendur voru spurðir út í hvernig þeir myndu vilja umbuna starfsmönnum sínum ef 

þeir hefðu alveg frjálsar hendur og fjármagn væri ekki fyrirstaða. Einn viðmælandi sagði 

að hann væri nokkuð sáttur við núverandi kerfi en myndi frekar vilja breyta 

lagaumhverfinu. Sami viðmælandi talar um að hann myndi vilja getað umbunað fólki 

mjög hratt ef það myndi leggja sig gríðarlega fram. Annar viðmælandi talar um að hann 

myndi alltaf leggja það svolítið í hendurnar á starfsfólkinu sínu hvernig því yrði 

umbunað. Aron telur að núverandi kerfi sem við búum við geti alveg virkað en hann 

myndi samt vilja sjá smá breytingar varðandi það að meta mikilvægi starfsmanns miðað 

við hvað hann persónulega leggur að mörkum. Gefum honum orðið:  

Það er ákveðin tilhneiging til þess að hafa alla eins til að þurfa ekki að taka 
óvinsælar ákvarðanir með því að hækka einn og svo er náttúrulega spurning 
hvort menn ættu að draga úr atvinnuörygginu eða þessum fastráðningar 
hugsunarhætti [...] Ég held til dæmis að lífeyrissjóðurinn sé að verða 
vandamál og menn ættu kannski að kaupa sig frá því að færa það úr þessum 



 

54 

lífeyrissjóðsmálum yfir í launin. Þannig að svona frjálslegri ráðningar og 
minni sérákvæði og svona almennt dáldið hærri laun, minna öryggi á móti. 
Það væri eftirsóknavert held ég. Stofnanirnar yrðu hérna, hvað segir maður, 
dínamískari. Menn væru að leggja sig meira eftir því að fá það hægt væri að 
nálgast. En það er nú spurning um þroska stofnanna, þroska stéttarfélaga, 
þroska starfsmanna til að takast á við slíkt sko. Menn eru vanir því dáldið að 
og vilja jafnvel að stéttarfélögin séu mjög sterk. Stéttarfélögin vita svo sem 
ekki alveg hvernig þau eigi að tækla, að takast á við breytta aðferðarfræði. 
Það er í raun sú grunnhugsun að allir sem búa um rúm eigi að fá sömu laun. 
Hún er mjög föst sko. Þó að einhver búi um 30 rúm á meðan hinn býr um 10, 
þá er enginn munur þar á. Það eru engin verðlaun fyrir góða frammistöðu.  

Af þessum orðum Arons má greina að það þurfi að gera breytingar í kerfinu hvað 

varðar verðlaun fyrir góða frammistöðu. Hann telur ekki sanngjarnt að sá sem leggur á 

sig meiri vinnu fái jafnt borgað og sá sem leggur mun minna á sig. Bjarni tekur í svipaðan 

streng og bendir á að þeir sem eru góðir í starfi sínu séu að fá of lág á meðan þeir sem 

eru ekki jafn góðir í starfi sínu er að fá of há laun. Hann er samt nokkuð sáttur við 

núverandi kerfi en hann myndi vilja hafa launakerfið öðruvísi. Eins og hann orðaði það:  

...Fólk er misgott í starfinu sínu, það er að fá of há laun á meðan þeir sem 
eru mjög góðir eru að fá of lág laun. Ég myndi vilja fá miklu meiri dínamík 
þarna á milli, þá væri miklu auðveldara að færa peningana ef fólk stendur sig 
ekki. Og það er rosalega mikill dragbítur ef þú ert með einn til tvo 
starfsmenn sem nenna ekki að vinna hjá þér. Það er ofboðslega erfitt allt 
ríkisumhverfi með allt það.  

Hann nefnir einnig að honum finnist slæmt hvað er lítill munur á launum 

millistjórnenda og yfirstjórnenda sem gerir það að verkum að millistjórnendur kæra sig 

ekki um að sækja um yfirstjórnendastöður, þar sem þeim fylgir meiri ábyrgð sem skilar 

sér ekki í launaumslagið.  

6.2.11 Viðhorf til löggjafar varðandi umbun 

Allir viðmælendur voru sammála um að það væri ekkert í löggjöfinni sem bannar umbun 

ríkisstarfsmanna en aftur á móti myndu fjárlögin setja þeim ramma og þau hefðu ekki 

fjármagn sem hægt væri að ráðstafa til umbunar. Eins og Aron orðar það:  

Það er náttúrulega sko bannað í sjálfu sér að fara umfram heimildir. Þannig 
að stofnun sem fær fjárveitingu miðað við einhvern ákveðinn rekstur, hún 
getur ekki með góðu móti launað fólki út fyrir þennan ramma. Og í 
kjarasamningunum sem slíkum þá eru jú launatöflur sem að menn geta ekki 
farið út fyrir og það eru svona takmörk fyrir því hvað menn geta sett mikið af 
yfirvinnu til viðbótar. Það eru hérna einhver takmörk fyrir því. Það myndi 
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verða gerð athugasemd ef einhverjar greiðslur af einhverjum annarlegum 
toga kæmu fram í opinberri stofnun. Það er fylgst með því.  

Þegar Berglind var spurð að því hvort það væri eitthvað í löggjöfinni sem bannar 

umbun ríkisstarfsmanna, sagði hún eftirfarandi: 

Nei, það er bara að þora taka skrefið [...] Ég held að stjórnendur mikli þetta 
fyrir sér. 

Berglind og Sigurður taka í sama streng varðandi það að vera innan ramma fjárlaga 

þegar kemur að umbun. Þau vilja bæði að starfsmannalögin verði endurskoðuð og telja 

að þau séu orðin barn síns tíma. Gefum Berglindi orðið:  

...starfsmannalögin eru gallaðasta fyrirbæri sem þú finnur [...] Það er annað 
að vera með eitthvað flott á blaði hvernig starfsmannamál eigi að vera hjá 
ríkinu ef starfsmannalögin eru ekki á sama máli og það var nú síðast, það er 
ekki nema um tveir mánuðir síðan að það kom ályktun um það, nei við 
ætlum ekki að breyta þeim [...] Ef þeim er ekki breytt þá mun ríkið aldrei ná 
árangri í starfsmannamálum [...] Þau eru svo hamlandi, þau hamla öllu.  

6.2.12 Hvaða umbunarleiðir virka? 

Allir viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni hafa starfað lengi hjá hinu opinbera og 

hafa mikla reynslu af mannauðs- og stjórnunarstörfum. Rannsakanda fannst áhugavert 

að skoða hvaða leiðir umbunar þeir hefðu notað í gegnum tíðina og hvernig þær leiðir 

hefðu reynst þeim. Fram kom meðal annars að gjafir hefðu ekki langvarandi áhrif og að 

þættir eins og að bjóða starfsmönnum á árshátíð, jólahlaðborð og þessháttar væri ekki 

það sem skipti höfuðmáli. Tveir viðmælendur tala um að það sem virki best sé að koma 

vel fram við fólk og hafa aðstæður þannig á vinnustaðnum að fólki líði vel. Hérna kemur 

lýsing Ragnheiðar á því sem hún telur að hafi reynst henni best:  

...þetta bara með góða mannlega eiginleika, vera vingjarnlegur, hrósa, það 
telur alltaf þó að það kosti ekki neitt. Ég meina ef þú færð aldrei neitt 
þakklæti fyrir það sem þú ert að gera, þá fer fólk að spyrja: Heyrðu, til hvers 
er ég að þessu sko? En bara þetta: Þetta er vel gert hjá þér! Það ýtir undir, já 
mér er allavega þakkað. Ég trúi á það, það sem er leið sem maður getur alltaf 
notað, hvernig sem árar sko.  

Gestur tekur í svipaðan streng og talar um mikilvægi þess að líða vel á vinnustaðnum 

og það þurfi að láta fólk fá umboð til athafna. Þegar hann var spurður að því hvaða leiðir 

umbunar hafi reynst honum best sem stjórnandi svaraði hann með eftirfarandi hætti:  
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...svona hlutir eins og gjafir, árshátíðir og eitthvað sem fólk er að gera 
saman, í mínum huga eru þetta bara svona bónusar, þetta eru ekki 
aðalatriðin sko. Í mínum huga eru aðalatriðin sko svona umbunin, hún er 
ekki endilega svona physical, hún er meira í þessu sem ég hef nefnt að láta 
fólki líða vel, treysta fólki, láta fólk hérna fá svona umboð til athafna, láta 
fólk finna til sín, það er aðalumbunin sko. Þannig að þá líður fólki vel. Hitt er 
bara svona rjóminn ofan á kökuna. Smá launahækkun, allt þetta, auðvitað 
skiptir þetta allt máli. Ég er ekki að gera lítið úr því. Endilega eins og að fá 
hærri laun, fá GSM eða eitthvað sko. Auðvitað skiptir það máli, ég er ekkert 
að segja það. En aðalumbunin, en þetta á við í öllum samböndum, að það sé 
góð líðan.  

Af þessum tilvitnunum má dæma að efnislegir hlutir hafi kannski ekki mest að segja 

þegar kemur að formi umbunar. Svo virðist sem litlir hlutir sem mörgum finnst 

sjálfsagðir séu mjög mikilvægir, eins og að koma vel fram og sýna fólki virðingu.  

Berglind segir að það sem hefur reynst henni best sem stjórnanda er að umbunin 

tengist árangrinum. Hún sagði eftirfarandi:  

...eitthvað sem tengist árangrinum, að það sé ekki bara eitthvað út í loftið 
[...] heldur að reyna umbuna þú veist um leið og okkur gengur vel í 
einhverju. Við höfum verið til dæmis verið að hafa voða flott, kaffiveitingar 
og eða gefa einhverjar gjafir í tilefni að við náum einhverjum árangri. Þannig 
þú veist, þetta verður að vera þannig að þetta tengist eitthvað, starfsmenn 
gera eitthvað vel og ef þeir vinna vel þá fá þeir eitthvað í staðinn. Þannig 
höfum við gert það sko. Þegar ef við náum til dæmis ákveðnu svarhlutfalli 
sem við erum að óska í einhverri könnun eins og um stofnun ársins, fáum 
alla til að nenna gera vinnuna, þá t.d. lofum við einhverju partýi. Svo til 
dæmis umbunum við, bara fagna ómerkilegustu tímamótum...  
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6.3  Starfsumhverfi hjá hinu opinbera 

Seinna þemað í rannsókninni er starfsumhverfi opinberra starfsmanna.  Í þessum kafla 

er farið yfir helstu atriði varðandi ráðningarferlið hjá hinu opinbera og áhrif nýskipans í 

ríkisrekstri á starfsumhverfi ríkisins.  

6.3.1 Ráðningarferlið 

Viðmælendur minntust flestir á ráðningarferlið hjá hinu opinbera og höfðu mismunandi 

skoðanir á því. Gefum Bjarna orðið:  

Það er almennur rosalegur vilji hjá ríkinu að gera þetta vel, en umhverfið er 
allavega finnst mér ekki gott til þess [...] þetta er í raun og veru gæðakerfi. 
Það megi ekki líta á þetta sem bara eitthvað tómt bögg og leiðindi. Heldur er 
hugmyndin sú að sé verið að gæta jafnræðis. Þú ert að passa að það gangi 
ákveðinn heiðarleiki og réttlæti fram. 

Hann telur ráðningarkerfið vera gæðakerfi sem hefur það hlutverk að passa að 

heiðarleiki og réttlæti gangi fram. Nokkrir viðmælendur töldu ráðningarferlið heldur 

flókið og erfitt væri að segja upp óhæfu fólki. Eins og Berglind orðar það:  

...endurnýjun er lítil þar sem maður kannski vill, þú veist. Við höfum verið 
ótrúlega heppin hérna en maður hefur heyrt alveg hræðilegar sögur og 
maður veit alveg um mörg dæmi þess að það er kannski ekki hægt að losa 
sig við alveg óhæft fólk sem eitrar frá sér. Það er ekki fræðilegur.... 

Sigurður minnist einnig á uppsagnir hjá hinu opinbera og bendir á að það þurfi að 

vera jafnvægi á milli ráðninga og uppsagna. Gefum honum orðið:  

...það er eitthvað sem við verðum að leysa sem opinber vinnustaður. Það er 
ekki bara að ráðningaferlið sé eitthvert flottasta ráðningarferli í heimi ef 
uppsagnaferlið er þannig að það megi ekki segja neinum upp. Það verður að 
vera jafnvægi.  

Með þessum orðum er hann að benda á galla í ráðningakerfi ríkisins, það sé erfitt að 

segja fólki upp. Tveir viðmælendur voru ánægðir með núverandi ráðningarkerfi ríkisins 

og annar þeirra benti á að mannauðsstjórinn ætti kannski að líta í eigin barm ef hann er 

fastur með starfsmann sem hann getur ekki losað sig við. Gefum Gesti orðið:  

...ef að þú ert ekki með góðan starfsmann einhverja hluta vegna, þá var 
kannski var bara klaufagangur í ráðningarferlinu. Þú valdir ekki réttan aðila 
eða þá að viðkomandi breyttist á einhvern hátt. Það geta allir breyst. Þá 
þarft þú bara að taka því...  
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Viðmælendur eru misánægðir með ráðningarkerfið, á meðan sumum finnst það 

flókið og erfitt, þá kunna aðrir vel að meta lagarammann.  

6.3.2 Áhrif efnahagshruns á ráðningar 

Rannsakandi lagði ekki upp með að kanna áhrif efnahagshrunsins 2008 á ráðningar hjá 

hinu opinbera, en það kom þó til tals hjá nokkrum viðmælendum sem tóku þátt í 

rannsókninni. Tveir viðmælendur töluðu um að efnahagshrunið hafi haft áhrif á 

ráðningar hjá hinu opinbera. Margir umsækjendur væru um hvert starf sem felur í sér 

aukið álag fyrir þann sem sér um ráðningarnar. Eins og Bjarni orðar það:  

...Við vorum að auglýsa eitt starf og það voru 205 umsóknir í sko 
gagnasöfnunarstarf sem er svona basic starf (bendir á stóran bunka 
umsókna) [...] Ég er bara ofboðslega feginn að vera ekki nýútskrifaður 
háskólastúdent. Svo er það líka að krakkarnir sem eru að sækja um eru ekki 
með neina starfsreynslu. Einhver að sækja um vinnu hjá þér og hann er 
búinn að keyra út pizzur hjá Dominos í tvö sumur.  

Eins og Bjarni bendir á þá eru umsækjendur margir um hvert starf og þeir eru orðnir 

mjög meðvitaðir um rétt sinn. Gefum Bjarna aftur orðið:  

...núna þegar er svona mikið af fólki sem er að sækja um. Það er búið að 
segja nei svo ofboðslega oft við það, þá er maður bara í hverju einustu 
ráðningu að skrifa rökstuðning og svara einhverju fólki og það halda allir að 
maður sé alveg óheiðarlegur inn að beini og allt ríkisvaldið sé alveg gegn um 
rotið... 

Berglind tekur í sama streng og segir að rökstuðningur gagnvart umsækjendum hafi 

aukist mjög eftir efnahagshrun eins og hún orðar það:  

...atvinnuleitendur eru orðnir mjög meðvitaðir um sinn rétt, að nánast það 
er alltaf beðið um rökstuðning sem er algjörlega nýtt fyrirbæri. Það var ekki 
svoleiðis áður sko. En það er bara náttúrulega gott. Það þarf að rökstyðja af 
hverju maður var að ráða viðkomandi og svo er rosalega mikið álag hjá 
umboðsmanni Alþingis, því það eru allir að biðja um svona, klaga til 
umboðsmanns, þessi fékk en ekki ég sko.  

Af þessum orðum má dæma að álag stjórnenda hjá hinu opinbera hafi aukist eftir 

efnahagshrun.  

6.3.3 Áhrif nýskipans í ríkisrekstri 

Í viðtölunum var rætt um nýskipan í ríkisrekstri og áhrif þess. Voru viðmælendur spurðir 

að því hvort þeir hefðu upplifað breytingar í ríkisrekstri með tilkomu hinnar nýju 
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hugmyndafræði um nýskipan í ríkisrekstri. Meirihluti viðmælenda töldu að lítið hefði 

breyst í mannauðsmálum hjá hinu opinbera nema þá kannski að sjálfstæði stofnana 

hefði aukist. Áður voru allar ákvarðanir varðandi ráðningar og starfsmannamál 

endanlega teknar af ráðuneytum. Kerfið var því mjög miðstýrt áður fyrr. Í dag getur 

forstöðumaður tekið allar ákvarðanir sjálfur varðandi ráðningar og launasetningar 

starfsmanna en þarf ekki að fara í gegnum neitt ráðuneyti. Einungis tveir viðmælendur 

töldu að mikið hefði breyst. Nýskipan í ríkisrekstri átti að draga úr æviráðningum en 

aðeins einum viðmælenda fannst hafa dregið úr æviráðningum. Berglind upplifir ekki 

breytingar í þeim efnisflokki. Hún sagði eftirfarandi:  

...það er ekki hægt að láta starfsmann fara, þó að hann hafi gerst brotlegur. 
Við erum búin að fá ráðgjöf um þetta. Þó að hann hafi gerst brotlegur um 
lög, þá getur þú ekki látið hann fara. Hann getur stolið frá stofnuninni en það 
er ekki hægt að láta hann fara [...] Hann þarf að játa fyrir lögreglu [...] Á 
meðan er hann á fullum launum. Svona rannsókn á svona broti tekur 2-3 ár, 
meðan er starfsmaðurinn á fullum launum hjá okkur. Hann er búinn að játa. 
Sko, starfsmenn geta játað fyrir okkur, já ég stal þessu en það skiptir engu 
máli því umboðsmaður Alþingis ályktaði að hann þyrfti að játa fyrir lögreglu 
[...]Þetta er froðusnakk bara. Þetta er á pappír, en alls ekki í gildi.  

Berglindi var mikið niðri fyrir þegar hún lýsti þessum aðstæðum, hún situr uppi með 

starfsmann sem braut af sér, er búinn að játa það fyrir stofnuninni en regluverkið er svo 

flókið og þungt í vöfum að hún getur ekki rekið starfsmanninn. Bjarnveig tekur í sama 

streng og segir að ekkert hafi breyst og erfitt sé að reka fólk. Gefum henni orðið: 

Nei, það hefur ekkert breyst. Embættismaður er embættismaður fram í 
nánast rauðan dauðan. Það er ofboðslega erfitt, hvað á ég að segja, losna við 
fólk. Og við fáum bara kærur á okkur og viðkomandi fær bara bætur af því 
að það er eitthvað ekki í lagi. Margir vilja nú meina að áminningakerfið sé 
alls ekki svo flókið [...] Það er að lágmarki fullflókið. Ég ætla ekki að segja að 
það sé handónýtt.  

Samkvæmt því sem Berglind og Bjarnveig segja þá virðist vera mjög erfitt að segja 

upp starfsmanni hjá hinu opinbera.  

Ragnheiður talar hins vegar um að lög og reglur varðandi uppsagnir séu í raun og 

veru ekkert svo flókin ef fólk er vel að sér í stjórnsýsluréttinum. Ef stjórnendur eru með 

alveg ómögulegan starfsmann þá sé hægt að fara út í áminningarferlið og hægt að losa 

sig við starfsmann í kjölfarið. Hún sagði eftirfarandi:  
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Þú þarft að vera mjög vel að þér bæði í starfsmannalögunum og 
stjórnsýslulögunum[...]Við höfum farið út í áminningaferlið hérna. Losuðum 
okkur við starfsmann[...]Það þurfti ekkert skipulagsbreytingar í það. Við 
fórum bara eftir lögunum, bara eins og þurfti. Þarna skiptir öllu máli að 
þekkja þennan lagaramma í kringum þetta... 

Eins og áður kom fram þá voru flestir sammála um að eina sem hefði kannski breyst 

með tilkomu nýskipans í ríkisrekstri væri að sjálfstæði stofnana hefði aukist. Sigurður 

talar um að sjálfstæði stofnana væri almennt mikið. Gefum honum orðið: 

...sjálfstæði stofnana er í dag almennt mikið, þar að segja, forstöðumennirnir 
hafa daglegt húsbóndavald [...] engin óþægileg óeðlileg afskipti ofan frá. 
Manni er treyst [...] þegar kemur síðan að mannauðshliðinni sko, þá er 
maður bundinn í báða skó varðandi starfsmannalögin. Þau eru svo mikið að 
hamla okkur að ná í besta fólkið og kannski þá líka er maður bundinn í báða 
skó af þessum miðlægu kjarasamningum [...] Þannig að sumt hefur gengið 
eftir en annað hefur ekki fylgt með eins og mannauðsmálin. Þau hafa setið 
eftir og hafa ekkert breyst síðan 96. Það hefur einhvern veginn ekkert 
breyst. Stéttarfélögin halda alveg fast í þau lög eins og hundur á roði og 
einhvern veginn þó að fólk í stéttarfélögum sé alveg opið fyrir því að ræða 
mannauðsmál og finnst að það sé framfaraskref að fara í áttina með 
fræðunum, þar sem allir fræðimenn vita eru aðferðirnar. Þá er eins og það 
sé samt verið að reyna halda í regluverk sem er orðið úrelt... 

Almennt fannst viðmælendum lítið hafa breyst varðandi mannauðsmálin og þar þyrfti 

hið opinbera að bæta sig. Sigurður bendir á að menn þurfi að þora tala um þessi mál. 

Hjá hinu opinbera er starfsfólk sem er ekki að standa sig. Finna þurfi leiðir til að taka á 

móti ungu og fersku fólki sem er að útskrifast úr skóla. Það megi ekki loka stofnunum 

fyrir ungu fólki, það þurfi að laða það að. Hann bendir einnig á að það megi ekki vera 

einhver ofvernd í gangi, því allir þurfa að standast ákveðnar lágmarkskröfur. Eins og 

hann orðaði það:  

...það eru allir að tala um hæfniskröfur og hæfnisnefndir þegar verið er að 
ráða inn fólk. Það á að vera rosalegur þröskuldur. Átt jafnvel að fara í 
gegnum sálfræðitest til að komast inn í einhverja stofnun en þá má ekki tala 
um að beita svo hæfniskröfunum á þá sem eru fyrir. Hvort sem það eru 
forstöðumenn sem eru forstjórar sem eru ekki hæfir eða starfsmenn. Þá 
geta hæfniskröfurnar ekki bara verið í inntökunni og svo ekkert meir, svo 
ertu bara kominn inn.  

Af framangreindri tilvitnun má álykta að honum finnist hæfniskröfurnar bara fara í 

eina átt, það megi ekki beita þeim á þá starfsmenn sem fyrir eru og draga þurfi úr 

ofvernd ríkisstarfsmanna. 
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7  Umræður 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og 

þær settar í samhengi við fræðilega umfjöllun ritgerðarinnar.  

Þegar rannsakandi lagði af stað í þetta ferðalag þá lagði hann upp með eftirfarandi 

rannsóknarspurningu:  

Hvernig er verið að hvetja og umbuna starfsmönnum hjá hinu opinbera? 

Fyrra þemað í rannsókninni var hvatning og umbun. Þegar stjórnendur voru spurðir 

að því hvað myndi hvetja þá í starfi þá komu oftast fram svör eins og krefjandi verkefni 

og að sjá árangur. Rannsókn Unu Sveinsdóttur (2009) á viðhorfum íslenskra stjórnenda 

til hvatningar leiddi einnig í ljós mikilvægi þess að sjá árangur. Árangur var einmitt einn 

af ytri þáttum Herzberg sem hann taldi hafa jákvæð áhrif á líðan fólks í starfi (Herzberg, 

Mausner og Snyderman, 1993). Nokkrir svöruðu á þann hátt að það þyrfti að vera 

skemmtilegt í vinnunni. Einn viðmælandi talar um að það hvetji hann í starfi hvernig 

stofnun hans hafi verið að dafna á síðustu árum þrátt fyrir mikinn niðurskurð. Annar 

viðmælandi tekur að sér aukaverkefni utan stofnunarinnar sér til hvatningar. Þessi svör 

eru í raun og veru alveg í takt við þær kenningar sem settar hafa verið fram varðandi 

hvatningu. Pinder (2008) bendir á að mismunandi sé hvað hvetji fólk og að hvatning sé 

mjög einstaklingsbundin. Það sem hvetur einn þarf ekki endilega að virka hvetjandi á 

annan.  

Þegar stjórnendur voru spurðir að því hvernig þeir hvetja starfsfólk sitt þá voru svör 

viðmælanda ólík. Allir viðmælendur nema einn eru feimnir við að nota hrós, þeir hrósa 

einungis ef það á fyllilega rétt á sér eins og þeir orðuðu það. Rannsókn Unu Sveinsdóttur 

(2009) á stjórnendum í opinbera og einkageiranum leiddi í ljós að minna er um hrós 

innan opinbera geirans heldur en einkageirans. Rannsóknin hennar leiddi einnig í ljós að 

konur leggja meira upp úr hrósi. Aðeins einn viðmælandi í þessari rannsókn talar um að 

nota mikið hrós og er sá viðmælandi kona. Niðurstöðurnar eru í samræmi við rannsókn 

Ómars H. Kristmundssonar (1999 og 2007) á starfsumhverfi opinberra starfsmanna en 

aðeins 40% þátttakenda sögðu að þeir hefðu fengið hrós frá yfirmanni þegar þeim hefði 

tekist vel upp í starfi.  
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Tveir viðmælendur hvetja starfsmenn með því að gefa frí eftir mikla vinnutörn og 

einn viðmælandi talar um að hann noti stefnumiðað árangursmat til að hvetja sitt 

starfsfólk. Engir tveir viðmælendur virðast hvetja starfsfólk sitt á nákvæmlega sama hátt 

en þeir hvetja allir starfsmenn sína á einhvern hátt.  

Mismunandi leiðir umbunar virðast vera við lýði hjá hinu opinbera. Þegar spurt var út 

í umbun opinberra starfsmanna komu upp atriði eins og gjafir, launabónusar, 30 þúsund 

króna greiðsla fyrir auka vinnuálag, námskeið, frídagar, líkamsrækt á vinnutíma, boðið 

upp á nudd á vinnustaðnum, mötuneyti á staðnum og orlofshús á góðum kjörum.  

Allar stofnanirnar sem rannsakandi heimsótti gefa gjafir, en mismunandi er hversu 

margar gjafir stofnunin gefur og við hvaða tilefni. Viðmælendur höfðu mjög mismunandi 

skoðanir á gjöfum. Almennt voru viðmælendur jákvæðir í garð gjafa, eða sex 

viðmælendur af átta. Einn viðmælandi telur að það þurfi að fara mjög varlega í allt slíkt, 

gjafirnar þurfi að vera mjög hóflegar þar sem verið er að sýsla með almannafé og annar 

talar um að gjafir hafi ekki langvarandi áhrif.  

Atvinnuöryggi var nefnt hvað oftast sem helsta umbun ríkisstarfsmanna. 

Viðmælendur töluðu um að starfsöryggi væri mikið hjá hinu opinbera. Á sama tíma og 

atvinnuöryggi er umbun þá virðist það einnig flækja störf stjórnenda en nokkrir töluðu 

um að erfitt væri að segja upp fólki. Einn stjórnandi benti á að kannski ætti að draga úr 

starfsöryggi opinberra starfsmanna, hafa ráðningarnar aðeins frjálslegri og hækka 

launin.  

Launabónusar eru greiddir hjá tveimur stofnunum sem tóku þátt í rannsókninni. 

Önnur stofnunin er með bónusgreiðslu upp á 125.000 krónur og talar viðmælandi um að 

þetta sé ekki nema 1,4% hækkun á launalið þannig að stofnunin sem slík finnur ekki 

mikið fyrir greiðslum af þessum toga og stjórnendur þurfi bara að þora taka skrefið ef 

þeir vilja fara út í umbun af þessari gerð. Hin stofnunin er með tvískiptan bónus, 

annarsvegar greiðslu upp á 100.000 krónur og hinsvegar greiðslu upp á 300.000 krónur. 

Bónusgreiðslurnar hafa reynst þessum stofnunum vel og fólk finnur fyrir því í 

launaumslaginu ef það fær bónusgreiðslu upp á til dæmis 300.000 krónur. Stofnanir 

hafa einnig heimild til að borga starfsmanni sérstaka þóknun tímabundið allt að 30.000 

krónur ef hann hefur lagt á sig mikla vinnu. Meirihluti viðmælenda minntust á þessa 

þóknun.  
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Ekki voru hins vegar allir á þeirri skoðun að umbun ætti að koma í formi launa. Einum 

viðmælanda fannst alls ekki við hæfi að umbuna á þann hátt og annar talar um að 

umbun þurfi ekki endilega að vera í formi peninga. 

Tveir viðmælendur umbuna í formi heilsueflingar, annar er með aðstöðu til 

heilsurækar á sínum vinnustað og hinn býður starfsmönnum sínum að hreyfa sig á 

vinnutíma og hefur þetta framtak mælst vel hjá þeirra starfsmönnum.  

Viðmælendum var misvel við að nota umbun og tveimur stjórnendum var beinlínis 

illa við það. Þó virðast allar þessar stofnanir sem rannsakandi heimsótti vera að umbuna 

á einhvern hátt.  Einn viðmælandi telur að ef fólki sé umbunað verði það svo fljótt að 

komast upp í vana, verður krafa og það sé hættulegt. Tveir viðmælendur líta svo á að ef 

þú ert í góðu starfi og líður vel, þá sé þér umbunað. Það þurfi ekki frekari umbun en það. 

Starfseinkennalíkan Hackman og Oldham (1980) bendir á mikilvægi þess að fá endurgjöf 

á frammistöðu. Hætta er á því ef starfsmaður sem vill frekari umbun heldur en að starfið 

sé gott  og  að honum líði vel í vinnunni upplifi sálrænan skort ef hann fær ekki 

endurgjöf á sína frammistöðu. Hvað varðar sálfræðilega samninginn, ef starfsmaður 

ræður sig til starfa og hefur miklar væntingar varðandi umbun, hefur til dæmis í huga 

launabónusa og stöðuhækkun en atvinnurekandi ekki, þá verður líklega rof á 

sálfræðilega samningnum. Þar sem þessi samningur er huglægur á milli starfsmanns og 

stjórnanda þá er oft hætta á misræmi.  

Í öllum þeim stofnunum sem skoðaðar voru í þessari rannsókn er einhver 

starfsmannagleði í boði. Langflestar þeirra bjóða starfsmönnum sínum á árshátíð og í 

sumum tilfellum þarf starfsmaðurinn að borga eitthvað smávegis, en aldrei fullt gjald. 

Viðburðir eins og jólahlaðborð, þorrablót, sumarkaffi og fjölskyldudagar komu einnig til 

tals. Jákvætt er að góð þátttaka virðist vera hjá starfsfólki í flestum af þessum 

stofnunum.  

Minnst var á endurmenntun í formi umbunar og eyðir hið opinbera einna mest af 

vinnuveitendum í landinu í endurmenntun og símenntun. Einn viðmælandi talar um að 

þeirra starfsmenn hafi tækifæri á að fara í þriggja mánaða  námsleyfi á fullum launum en 

því miður sé raunin sú að þessir starfsmenn snúa ekki alltaf til baka eftir námið. Annar 

viðmælandi setur spurningamerki við þessa endurmenntun, það sé verið að setja 

fjármagn í endurmenntun en svo er eftirfylgnin lítil eftir það. Hann telur að þessi 
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endurmenntun þurfi að vera markviss og námskeiðin þurfi að skila fólki einhverju. Ekki 

eigi að vera eyða fjármagni hingað og þangað í endurmenntun sem er ómarkviss og 

skilar engu.  

Kannað var hvernig viðmælendur myndu vilja umbuna starfsfólki sínu ef það hefði 

alveg frjálsar hendur og fjármagn væri ekki fyrirstaða. Athygli vekur að þó margir væru 

búnir að benda á nokkra galla í kerfinu hvað varðar umbun opinberra starfsmanna og 

sögðu að ríkið setti þeim skorður með fjárlögum þá svaraði meirihlutinn á þann hátt að 

þeir væru nokkuð sáttir við núverandi kerfi. Þeir komu þó með nokkrar tillögur að 

breytingum. Einn viðmælandi vill sjá frjálsari ráðningar, minni sérákvæði, hærri laun og 

verðlaun fyrir góða frammistöðu. Annar viðmælandi vill meira peningaflæði, hann telur 

suma starfsmenn fá of há laun miðað við vinnuframlag og svo aðra fá of lág laun miðað 

við vinnuframlag. Einnig var nefnt í þessu samhengi að lítill munur væri á launum 

millistjórnenda og yfirstjórnenda sem gerir það að verkum að fáir sækjast í 

yfirstjórnunarstöður því þeim fylgir meiri vinna og aukin ábyrgð en það skilar sér ekki í 

launaumslagið. Annar viðmælandi talar um að það séu ekki verðlaun fyrir góðan 

árangur, það skipti ekki máli hversu mörg rúm viðkomandi býr um, eins og hann orðaði 

það, menn fá bara sömu laun en leggja mismikið á sig. Markmið nýskipans í ríkisrekstri 

var meðal annars að starfsmenn áttu að fá laun í samræmi við ábyrgð, frammistöðu, 

hæfni og framleiðni.  

Kannað var hvort að það væri eitthvað í löggjöfinni sem bannaði umbun. Allir 

viðmælendur voru sammála um að það væri ekkert í löggjöfinni sem beint bannaði 

umbun ríkisstarfsmanna en fjárlögin sem slík myndu setja þeim ramma. Bannað væri að 

fara út fyrir heimildir og það yrðu gerðar athugasemdir ef einhverjar greiðslur af 

annarlegum toga kæmu fram í opinberri stofnun.  

Spurt var út í hvaða umbunarleiðir hafi virkað best fyrir þau sem stjórnendur. Einn 

viðmælandi talar um að jólahlaðborð, árshátíðir og þessháttar skipti ekki höfuðmáli 

hvað varðar umbun. Tveir viðmælendur telja að það sem virki best er að koma vel fram 

við fólk og hafa aðstæður þannig á vinnustaðnum að fólki líði vel. Af þessu má dæma að 

efnislegir hlutir séu ekki best til þess fallnir að umbuna, heldur séu það þessir mannlegu 

þættir. Koma vel fram við náungann og skapa þannig vinnuumhverfi að fólki líði vel. Einn 

viðmælandi bendir á að það sem hafi reynst honum best í gegnum tíðina sé að umbunin 
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tengist árangrinum, hún sé ekki bara eitthvað út í loftið. Ef starfsmenn ná árangri eru 

gefnar gjafir, boðið upp á kaffiveitingar, haldið partý eða eitthvað slíkt. Sami stjórnandi 

telur einnig mikilvægt að starfsmenn hafi tækifæri til að sækja sér endurmenntun.  

Seinna þemað í rannsókninni var starfsumhverfi opinberra starfsmanna. Nýskipan í 

ríkisrekstri var umræðuefni í viðtölunum og kannað hvort stjórnendur hefðu upplifað 

breytingar í kjölfarið. Sex viðmælendur af átta töldu að mjög lítið hefði breyst en 

tveimur viðmælendum fannst mikið hafa breyst. Allir viðmælendur voru sammála um að 

sjálfstæði stofnanna hefði aukist en mannauðsmálin hefðu setið á hakanum. Nýskipan í 

ríkisrekstri átti að veita forstöðumönnum aukið svigrúm til að umbuna hæfustu 

starfsmönnum sínum en meirihluti viðmælenda taldi sig ekki hafa það svigrúm sem þurfi 

til, þar sem fjárlögin setji þeim svo þröngan ramma. Þeir viðmælendur sem hafa svigrúm 

segjast hafa skapað sér það sjálfir.  

Allir viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni minntust á ráðningarferlið hjá hinu 

opinbera. Einn viðmælandi bendir á að það sé ekki hægt að hafa flottasta ráðningarkerfi 

í heiminum ef uppsagnarferlið er þannig að það megi ekki segja neinum upp. Einn 

viðmælandi er frekar ánægður með kerfið eins og það er, hann telur að ómögulegur 

starfsmaður skrifist frekar á klaufagang í ráðningarferlinu, sá sem ræður í starfið ræður 

ekki réttan aðila eða þá að viðkomandi starfsmaður breyttist á einhvern hátt. Hann segir 

að menn verði bara að taka því, það sé ekki hægt að skrifa það á ráðningarkerfi ríkisins. 

Annar viðmælandi segir að stjórnandi þurfi bara að þekkja öll lög og reglur varðandi 

ráðningar og uppsagnir, þá sé ekkert flókið að segja upp starfsmanni.  

Nýskipan í ríkisrekstri hafði það markmið að draga úr æviráðningum en samt virðist 

vera mjög erfitt fyrir stjórnendur hjá hinu opinbera að segja upp starfsmanni. Einn 

viðmælandi sem tók þátt í rannsókninni sagðist til að mynda ekki geta sagt upp 

starfsmanni þó að hann hafi gerst brotlegur við lög.  

Framangreindar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Þuríðar Helgu 

Kristjánsdóttur (2007) þar sem kannað var hversu ánægðir stjórnendur væru með 

starfsfólk sitt. Þar kom meðal annars fram að 39% stjórnenda hjá hinu opinbera sitja 

uppi með óhæfa starfsmenn og 35% stjórnenda í einkageiranum. Stjórnendur virðast 

eiga erfitt með að segja upp fólki og á það ekki bara við um opinbera geirann.  
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Tveir viðmælendur tala um að það þurfi nauðsynlega að endurskoða 

starfsmannalögin, þau séu barn síns tíma. Helstu niðurstöður eru þær að stjórnendur 

eru misánægðir með kerfið. Sumum finnst það fullflókið og erfitt á meðan aðrir kunna 

vel að meta lagarammann.  

Almennt voru viðmælendur sammála um að sjálfstæði stofnana hefði aukist með 

tilkomu nýskipans í ríkisrekstri og forstöðumenn hafa nú meira vald en áður. 

Viðmælendur voru einnig sammála um að mannauðsmálin hefðu setið á hakanum sem 

kemur ekki á óvart ef skoðaðar eru rannsóknir á þroskastigum stofnana, en þær hafa 

leitt í ljós að flestar opinberar stofnanir eru á þroskastigi 2 og margar ná ekki einu sinni 

því stigi (Arney Einarsdóttir o.fl 2006; Böðvar Héðinsson, 2007).  

Efnahagshrunið og áhrif þess á mannauðsmál hjá hinu opinbera kom nokkuð oft við 

sögu. Rannsókn þessi gefur vísbendingu um að efnahagshrunið hafi áhrif á ráðningar hjá 

hinu opinbera. Margir umsækjendur eru um hvert starf og færst hefur í aukana að 

umsækjendur fari fram á rökstuðning. Gera má ráð fyrir að vinnuálagið hafi aukist hjá 

stjórnendum hjá hinu opinbera sem sjá um mannauðsmál. Tveir viðmælendur af átta 

töluðu um áhrif efnahagshrunsins á umbun. Annar þeirra talaði um að hugmyndafræði 

um umbun hafi ekki verið virk hjá ríkinu síðan frá hruni. Þessi viðmælandi þurfti að 

lækka launin hjá starfsfólki sínu og skera niður yfirvinnu. Tímabilið frá efnahagshruni er 

búið að vera óskemmtilegt í hans stofnun. Hinn viðmælandinn talaði um að það hefði 

verið erfitt að umbuna í formi peninga rétt eftir hrun, til að gera eitthvað fyrir sitt 

starfsfólk hafi þau ákveðið að umbuna starfsmönnum með einum frídegi í mánuði. Þau 

höfðu þetta fyrirkomulag í ár á meðan mörgum leið illa og óánægjan í samfélaginu var 

sem mest og vakti þetta framtak mikla lukku hjá þeirra starfsmönnum. Tengja má þessa 

tegund hvatningar við kenningu Maslows en samkvæmt henni þurfa stjórnendur að gera 

sér grein fyrir á hvaða stigi starfsmenn þeirra eru til að koma til móts við þær þarfir sem 

það stig krefst (Beardwell & Clayton, 2007). Þessi stjórnandi virðist hafa áttað sig á því á 

hvaða stigi hans starfsmenn voru, þeim leið illa í kjölfar hrunsins og komið var til móts 

við þær þarfir með því að veita frídag.  

Segja má að ein stofnunin sem rannsakandi heimsótti hafi verið öflugust hvað varðar 

umbun og hvatningu. Sú stofnun notar launabónusa til umbunar, heldur partý þegar 

ákveðnum áfanga er náð, starfsmenn hafa tækifæri á því að fara í nudd á vinnustaðnum 
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á tveggja vikna fresti og eru hvattir til starfsþróunar, auk þess sem stofnunin bauð upp á 

frídag á launum þegar ástandið var sem verst í kringum hrunið og ekki hægt að umbuna 

fjárhagslega. Þá hefur stofnunin einnig innleitt stefnumiðað árangursmat. Stjórnandinn í 

þeirri stofnun er ungur, fullur af eldmóð og telur mannauðsmál mjög mikilvæg og talaði 

um að það ætti að skylda alla stjórnendur til að tileinka sér aðferðir 

mannauðsstjórnunar. Þessi stjórnandi virðist hafa áttað sig á því að dýrmætasta 

auðlindin er starfsfólkið. Tvær stofnanir standa sig einnig nokkuð vel, önnur er með 

bónuskerfi og frídagafyrirkomulag og hin umbunar í formi heilsueflingar og fagnar litlum 

sigrum með því að gera eitthvað saman þegar vel gengur. Tvær af þessum þremur 

stofnunum hafa verið valdar sem stofnanir ársins og kemur það rannsakanda ekki á 

óvart. Í þeim tveimur stofnunum voru stjórnendur með puttann á púlsinum hvað varðar 

mannauðsmál og leggja mikla áherslu á þau. Báðar stofnanirnar hafa sérstakan 

mannauðsstjóra og vita hversu mikilvæg mannauðsmál eru.   

Upplifun rannsakanda var sú að hinar fimm stofnanirnar mættu gera eitthvað aðeins 

meira hvað varðar umbun og hvatningu. Þó svo að stjórnendur upplifi það sem svo að 

það sé umbun í sjálfu sér að líða vel á vinnustaðnum, koma fram við fólk af virðingu og 

að vinnan sé skemmtileg, þá hafa rannsóknir leitt í ljós að starfsmönnum hjá hinu 

opinbera finnst því ekki umbunað. Til að mynda leiddi rannsókn Ómars Kristmundssonar 

(1999) í ljós að aðeins 9% þátttakenda töldu að stofnunin umbunaði starfsfólki í 

samræmi við árangurs þess í starfi og tæplega 40% töldu sig fá hrós frá yfirmanni þegar 

þeim hefði tekist vel upp í starfi (Ómar Kristmundsson, 1999 og 2007). Kemur það 

rannsakanda ekki á óvart að einungis 40% töldu sig fá hrós frá yfirmanni þar sem 

viðmælendur sem tóku þátt í þessari rannsókn sögðust flestir einungis nota hrós þegar 

það ætti fyllilega rétt á sér.  

Ef skoðuð er sú rannsóknarspurning sem rannsakandi lagði upp með í byrjun snéri 

hún að því hvernig væri verið að hvetja og umbuna starfsmönnum hjá hinu opinbera. 

Þau atriði sem voru nefnd til hvatningar voru eftirfarandi: Krefjandi og ögrandi verkefni, 

komast lengra í dag en í gær, hafa gaman af starfinu, taka þátt í verkefnum sem eru á 

alþjóðlegum vettvangi, stefnumiðað árangursmat, frídagar þegar starfsmenn eru undir 

miklu álagi, starfsþróun, setja sér markmið og hrós.  
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Hvað varðar umbunarþáttinn þá kom atvinnuöryggi oftast við sögu og þar næst 

endurmenntun. Launabónusar, gjafir, gott mötuneyti, starfsmannaskemmtanir, nudd, 

líkamsrækt á vinnutíma og aðstaða til líkamsræktar í vinnunni voru einnig nefnd sem 

umbun.  

Allir stjórnendur sem tóku þátt í rannsókninni hvetja á einhvern hátt starfsfólk sitt og 

það virðist vera einhver umbun við lýði hjá öllum þessum stofnunum, þó hún sé 

mismikil. Tveimur viðmælendum er  ekki vel við þennan þátt og lítið er um umbun í 

þeim stofnunum. Hvað varðar nýskipan í ríkisrekstri, þá hefur einhver árangur náðst. 

Sjálfstæði stofnana hefur aukist og nokkrir stjórnendur sem tóku þátt í þessari rannsókn 

leggja mjög mikla áherslu á mannauðsmál. Það er hins vegar bara brot af þeim 

markmiðum sem lagt var upp með. Forstöðumenn hafa meira svigrúm en áður en ekki 

það mikið svigrúm að þeir geti umbunað eins og þeir myndu vilja. Leggja átti grunn að 

nútímalegri stjórnunarháttum og starfsmenn áttu að fá laun í samræmi við ábyrgð, 

frammistöðu, hæfni og framleiðni. Viðmælendur sem tóku þátt í þessari rannsókn telja 

að framangreindir þættir hafi ekki gengið eftir. Einnig átti að auka kröfur til starfsmanna 

en þær kröfur virðast bara eiga við þá sem eru ráðnir eftir tilkomu nýskipans, ekki er 

hægt að beita þeim kröfum á þá starfsmenn sem fyrir eru. Í kjölfarið sitja stjórnendur oft 

uppi með fólk sem þeir myndi vilja segja upp og ekki hjálpar lagaumhverfið upp á sem 

gerir stjórnendum erfitt um vik. Umbuna átti einnig starfsmönnum í samræmi við 

árangur og þessi umbun átti að endurspeglast í launakjörum starfsmanna. Samt tala 

viðmælendur um að það sé misræmi í launakerfinu, sumir séu að fá of há laun miðað við 

vinnuframlag og aðrir of lág. Einn viðmælandi talar um að hið opinbera setji alla undir 

sama hatt og það skipti ekki máli hversu mikið þú leggur á þig, þar sem það eru engin 

verðlaun fyrir góða frammistöðu.  

Áhugavert væri að rannsaka viðfangsefnið nánar þar sem þessi rannsókn byggir 

einungis á sjónarhornum átta stjórnenda hjá hinu opinbera og ekki hægt að alhæfa frá 

niðurstöðum. Fróðlegt væri að gera aðra rannsókn og byggja hana á viðtölum við 

almenna starfsmenn en ekki stjórnendur og þá blanda saman megindlegri og eigindlegri 

rannsóknaraðferð í því skyni.  
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8 Lokaorð 

Rannsóknarverkefni þetta fjallaði um starfsumhverfi opinberra starfsmanna, með 

sérstaka áherslu á hvatningu og umbun.  

Með tilkomu nýskipans í ríkisrekstri um miðjan tíunda áratug síðustu aldar átti að 

breyta starfs- og rekstrarumhverfi hins opinbera þannig að ríkið sem vinnuveitandi hefði 

hæft starfsfólk á sínum snærum og stofnanir væru samkeppnishæfar við einkafyrirtæki 

um hæft starfsfólk. Starfsmenn áttu að fá laun í samræmi við ábyrgð, frammistöðu, 

hæfni og framleiðni og forstöðumönnum var veitt aukið svigrúm til að umbuna hæfustu 

starfsmönnum sínum. Að sama skapi voru auknar kröfur til starfsmanna en þeir áttu að 

sýna fram á kunnáttu, hæfni og færni í starfi, sýna fram á árangur í starfi og leggja sig 

fram við að eiga góð samskipti við þá sem njóta þjónustu hins opinbera.  

Ríkisendurskoðun hefur einnig bent á mikilvægi þess að ríkið sé samkeppnishæft við 

einkageirann um hæfa starfsmenn og telur að ríkisstofnanir eigi að umbuna 

starfsmönnum sem skara fram úr í starfi til að unnt sé að auka skilvirkni og efla þjónustu 

ríkisins.  

Þetta virðist hins vegar ekki hafa gengið eftir í öllum þeim stofnunum sem 

rannsakandi heimsótti. Í þremur þessara stofnana er mikið umbunað, en minna er um 

umbun í hinum fimm stofnununum sem voru skoðaðar. Stjórnendur hafa mismunandi 

skoðun á mikilvægi umbunar og sumum er beinlínis illa við að veita umbun. Helmingur 

stjórnenda sem tóku þátt í rannsókninni töldu sig ekki hafa svigrúm til að umbuna en 

þeir stjórnendur sem umbuna hvað mest sögðust skapa sér það svigrúm sjálfir. Af þessu 

má kannski álykta sem svo að sá stjórnandi sem vill umbuna, finnur leið til þess. 

Nýskipan í ríkisrekstri virðist hins vegar ekki hafa skilað tilsettum árangri hvað varðar 

mannauðsmálin, því flestir sem tóku þátt í rannsókninni töldu að þau hafi setið á 

hakanum. Rannsókn þessi gefur vísbendingu um að góð frammistaða sé ekki alltaf 

verðlaunuð hjá hinu opinbera.  
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Viðauki 1 Kynningarbréf vegna viðtals 

 

Sæl(l), 

 

Sigurborg heiti ég og stunda mastersnám í mannauðsstjórnun við Háskóla 

Íslands. Ég er að vinna lokaverkefnið mitt þar sem ég er að skoða 

starfsumhverfi opinberra starfsmanna með áherslu á umbun og hvatningu. Ég 

ætla að gera eigindlega rannsókn sem byggir á viðtölum við nokkra 

mannauðsstjóra hjá hinu opinbera. 

 

Hefðir þú áhuga og tíma til að hitta mig og svara nokkrum spurningum? 

 

Með fyrirfram þakklæti, 

 

Kveðja, 

Sigurborg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

 

Viðauki 2 Spurningarammi viðtals  

 

1. Hver eru meginhlutverk þín sem stjórnandi?  

2. Hvað hvetur þig sem stjórnanda?  

3. Hvernig hvetur þú starfsmenn þína til að ná árangri?  

4. Með hvaða hætti er hægt að umbuna opinberum starfsmönnum?  

5. Er eitthvað í lögggjöfinni sem bannar umbunun ríkisstarfsmanna?  

6. Gefið þið starfsmönnum gjafir? Afmælisgjafir, jólagjafir, starfsafmælisgjafir 

o.s.frv?  

7. Þegar viðburðir eiga sér stað eins og jólahlaðborð, árshátíð, o.s.frv. Greiðið þið 

fyrir starfsfólk ykkar?  

8. Ef þú hefðir alveg frjálar hendur og fjármagn væri ekki fyrirstaða hvernig myndir 

þú vilja umbuna starfsmönnum?  

9. Hvaða umbunarleiðir telur þú virka best og eru þetta leiðir sem þú getur notað 

sem stjórnandi hjá hinu opinbera?  

10. Með tilkomu nýskipans í ríkisrekstri átti sjálfstæði stofnana að aukast og 

launakerfið átti að verða sveigjanlegra. Ábyrgð stjórnenda átti að aukast og 

réttastaða opinberra starfsmanna átti að vera sem líkust því sem gerist á 

almennum vinnumarkaði og draga átti úr æviráðningum. Ríkið átti að verða 

fyrsta flokks vinnuveitandi og gerðar voru auknar kröfur um endurmenntun og 

þjálfun og vanda átti til ráðninga. Umbuna átti starfsmönnum í samræmi við 

árangur. Hvernig upplifir þú þessar breytingar? Hvaða umbunartæki komu í 

kjölfarið?  
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