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Útdráttur 

Þessi heimildaritgerð er 12 eininga BA-lokaverkefni mitt í Félags- og 

atvinnulífsfræði við Háskóla Íslands.   

 Stjórnunarhættir, stjórnskipulag og hlutverk stjórnenda geta verið með 

margvíslegum hætti og árangurinn getur verið af misjöfnum toga. Því er 

mikilvægt að stjórnendur skipulagsheilda tileinki sér þá stjórnunarhætti sem hafa í 

gegnum tíðina leitt af sér arðbæran rekstur og starfsánægju meðal starfsfólks. 

 Greint verður frá þróun og breytingum á stjórnunarháttum og hvernig 

árangur þeirra hefur verið til dagsins í dag. Fjallað verður um starf og hlutverk 

stjórnandans og mat á árangri starfsmanna. Einnig verður fjallað um hvernig 

þróanir og breytingar hafa verið á stjórnskipulagi innan fyrirtækja, sem getur haft 

mikil áhrif á hvernig starfsemi, valddreifingu og eftirliti er háttað. 

Stjórnunarhættir og stjórnskipulag móta vinnuumhverfið, skapa upplýsingaflæði 

og gegna mikilvægu hlutverki í að tryggja starfsánægju meðal starfsfólks. Þar sem 

breytingar á skipulagi vinnunnar hafa verið miklar síðustu áratugi vegna aukins 

sveigjanleika sem hefur rutt sér rúms með tilkomu upplýsingatækni í störfum og 

vinnuumhverfinu, er áhugavert að skoða hver áhrif breytinganna eru á 

atvinnuöryggi starfsfólks. Aukinn sveigjanleiki á síðastliðnum árum hefur bæði 

haft jákvæð og neikvæð áhrif á störf og vinnuumhverfi og meðal annars aukið 

atvinnuóöryggi starfsfólks.  
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1. Inngangur 

Sú þróun og þær breytingar sem orðið hafa innan samfélaga vegna aukinnar hnattvæðingar og 

umfangsmikillar alþjóðavæðingar hafa leitt til þess að fyrirtæki hafa þurft að aðlaga sig 

stjórnunarlega og skipulagslega að breyttu samfélagi. Þegar stefna um stjórnun og skipulag 

fyrirtækis er mörkuð þurfa stjórnendur að sýna samfélagslega ábyrgð þar sem jákvæð áhrif á 

mannlega þætti eru höfð að leiðarljósi. Það er því mikilvægt að stjórnendur tileinki sér góða 

og skilvirka stjórnunar- og skipulagshætti sem hafa leitt af sér velgengni, arðbæran rekstur og 

starfsánægju. Nú til dags er hins vegar ekki síður lögð áhersla á að stjórnun og skipulag leiði 

af sér góðan starfsanda meðal starfsfólks og hafi jákvæð áhrif á samfélagið í heild. Það er í 

raun ekki til nein ein ákveðin leið fyrir stjórnendur til að ná árangri en í gegnum tíðina hafa 

ýmsar kenningar, hugmyndir, ráð og aðferðir verið notuð til þess að stuðla að því að sem best 

stjórnun sé til staðar innan fyrirtækja sem leiði til árangurs. Það er þó þannig í 

nútímasamfélagi að þeir stjórnunarhættir sem áður voru vinsælir og taldir árangursríkir hafa 

þurft að víkja fyrir nýjum kröfum frá starfsfólki, sem eru tilkomnar vegna aukinnar þekkingar 

og færni. Stjórnendur þurfa því að meta fyrri kenningar, hugmyndir og aðferðir sem þeir ætla 

að tileinka sér til stjórnunar og skipulags innan fyrirtækis og aðlaga að núverandi aðstæðum.  

Rannsakendur á sviði stjórnunarfræða hafa komið fram með kenningar og hugmyndir 

um það hvernig fyrirtæki skulu aðlaga stjórnunarhætti að síbreytilegu og krefjandi umhverfi 

skipulagsheildarinnar. Ýmsir straumar sem hafa verið til staðar í stjórnunarháttum í gegnum 

tíðina hafa náð misjöfnum árangri. Stjórnunarhættir eru að vissu leyti háðir stað, stund og 

aðstæðum hverju sinni, sem og menningu og samfélagsgildum. Við lok nítjándu aldar og 

byrjun þeirrar tuttugustu voru útbreiddustu stjórnunarhættirnir þeir sem tóku mið af 

vísindalegri stjórnun Fredericks Taylor og fjöldaframleiðslu Henrys Ford. Vegna aukinnar 

óánægju og fjarvista starfsfólks var leitað úrbóta við þeim stjórnunarháttum og skipulag 

vinnunnar þróað til hins betra fyrir starfsfólk. Farið var að endurskipuleggja framleiðslu og 

starfsferla með jákvæðar vinnuaðstæður að leiðarljósi, eða svokallaða aðstæðubundna 

stjórnun. Það má því segja að horfið hafi verið frá þeirri stefnu sem ríkti áður fyrr, sem 

einkenndist af því að leggja áherslu á að framleiðsla væri sem mest og að markmiðum væri 

náð á sem skemmstum tíma.  

Um miðja tuttugustu öldina komu fram vinsælar hugmyndir um gæðastjórnun sem 

einkenndist af áherslu á að gæði við framleiðslu væru sem mest með því að auka færni og 

þekkingu starfsfólks. Slík áhersla er enn höfð að leiðarljósi við stjórnun nú til dags, en hefur 

þó verið aðlöguð að samtímanum. Stjórnendur hafa lagt aukna áherslu á að þjálfa starfsfólk og 
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stjórnun fyrirtækja er í sífellt meiri mæli miðuð út frá stöðugri endurmenntun og 

þekkingaraukningu. Um er að ræða mannauðsstjórnun þar sem litið er á starfsmenn sem 

mikilvægustu auðlindina fyrir árangursríkan rekstur skipulagsheildar eða stofnunar. Að auki 

hefur orðið mikil vitundarvakning síðustu tvo áratugi um réttindi og þarfir starfsfólks og hefur 

stjórnskipulag fyrirtækja verið endurskoðað og aðlagað að meiri valddreifingu og ábyrgð á 

hendur starfsfólks. Með tilkomu aukinnar upplýsingatækni síðastliðin ár og aukningu á 

sveigjanleika vinnunnar er talið að atvinnuöryggi starfsfólks sé ógnað og verður skoðað 

hvernig stjórnendur geti brugðist við þessari þróun. 

 Það er markmið þessarar ritgerðar að svara spurningunni um hver áhrif 

stjórnunarhátta, stjórnskipulags og vinnuumhverfis á starfsfólk séu nú til dags og hvort þær 

breytingar sem hafa orðið á störfum og vinnuumhverfi hafi raunverulega verið til hins betra 

fyrir atvinnuöryggi starfsfólks. 

 Til að leita svara við þessu verður greint frá upphafi, einkennum og markmiðum helstu 

stjórnunarhátta sem hafa verið ríkjandi innan fyrirtækja til dagsins í dag. Greint verður frá því 

hvernig ólíkar aðferðir við stjórnun eru uppbyggðar, ásamt þróun þeirra og breytingum á 

síðastliðnum árum. Í umfjölluninni um stjórnun skipulagsheilda verður fjallað um 

kenningarlega nálgun stjórnunar og þau áhrif sem ólíkir stjórnunarhættir hafa á starfsfólk. 

Einnig verður gerð grein fyrir því hvaða stjórnunarhættir eru mest notaðir á Íslandi og hvernig 

þeir hafa breyst gegnum árin. Hvað varðar stjórnskipulag verður greint frá því hvaða þættir 

skipta máli þegar stefna fyrirtækja er mótuð og hvernig áherslurnar í stjórnskipulagi hafa 

breyst undanfarin ár með aukinni áherslu á mannauðinn. Greint verður frá því hvernig 

upplýsingatækni og aukinn sveigjanleiki í vinnuumhverfi starfsfólks hefur haft áhrif á 

atvinnuöryggi þess.   

  Ritgerðin er heimildaritgerð og byggist á því að fjallað verður um þessi málefni út frá 

ólíkum kenningum, fræðum og hugmyndum innan félags-, atvinnulífs- og viðskiptafræða. 

Stuðst verður við innlendar og erlendar heimildir sem fjalla um þessi málefni, meðal annars 

fræðibækur, rannsóknargreinar og tölulegar upplýsingar.  
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2. Almennt um stjórnun og stjórnskipulag 

Stjórnun er hagnýt fræðigrein og tengist meðal annars viðfangsefnum félagsfræði, sálfræði, 

viðskiptafræði og rekstarfræði. Stjórnun er vítt hugtak sem erfitt er að skilgreina á einn 

ákveðinn hátt en almennt er álitið að stjórnun sé ferli þar sem safnað er saman og notaðar 

ákveðnar auðlindir til að ná markmiðum á skipulagðan hátt í umhverfi skipulagsheildar 

(Bryman, 1997). Í stjórnun felast einnig raðir aðgerða svo sem skipulagning, ákvörðunartaka 

og samstarf um stefnu mannlegra samskipta. Stjórnun hefur þannig í för með sér að ná fram 

athöfnum á skipulagðan hátt og með samvinnu einstaklinga til að ná sameiginlegu markmiði. 

Slík samvinna er talin geta aukið framleiðni, lækkað framleiðslukostnað, aukið starfsánægju 

og gæði vöru og þjónustu (Buchanan og Huczynski, 2004). Stjórnunarhlutverkið sjálft hefur 

þannig að vissu leyti breyst eftir því sem tímar hafa liðið. Völdum, ábyrgð og verkefnum er í 

auknum mæli skipt niður milli starfsmanna fyrirtækisins til að ná því besta út úr hverjum 

starfsmanni og fá fólk til að vinna saman (Jones, 2010).  

Hugmyndir um hinn hefðbundna stjórnanda sem hefur öll völd og alla ábyrgð í hendi 

sér er því á undanhaldi í nútímafyrirtækjum (Bryman, 1997). Einn helsti fræðimaðurinn á 

sviði stjórnunar er talinn hafa verið Peter Drucker, en hann hélt því fram að stjórnun sé í raun 

svo útbreitt fyrirbæri að hana megi finna alls staðar í kringum okkur, heima fyrir og í 

vinnunni. Allt sem við gerum er háð stjórnun út frá kröfum ólíkrar menningar innan hvers 

samfélags fyrir sig. Stjórnun er þannig misjöfn eftir siðum og hefðum, auðlindum og 

þekkingu starfsmanna en lætur markmið drífa áfram starfsemina (Drucker, 1988).  

Segja má að til sé tvenns konar stjórnun, annars vegar formleg stjórnun þar sem 

valdsvið stjórnanda er almennt viðurkennt og hann hefur hærri stöðu en aðrir starfsmenn 

innan skipulagsheildar oghins vegar óformleg stjórnun, þegar einskaklingur hefur vald vegna 

þess að starfsmenn hafa traust og trú á honum og er þar af leiðandi við stjórn vegna þess að 

vilji er fyrir hendi að hann sé við stjórn, án þess að um formlega stjórnunarstöðu sé að ræða 

(Ingrid Kuhlman, 2001). Stjórnandi verður þó að hafa bæði formlegt og óformlegt vald til 

þess að stjórnunin leiði af sér skilvirkni og árangur. Starfsmenn verða að viðurkenna vald 

stjórnanda og þarf stjórnandi einnig að bera virðingu fyrir starfsfólki. Gagnkvæmt traust er 

því mikilvægt þegar kemur að stjórnun og samskiptum milli stjórnanda og starfsmanna 

(Jones, 2010). 

Skipulag, markvissir starfshættir og stjórnun innan skipulagsheilda skipta miklu máli 

svo að starfsemi fyrirtækja sé sem skilvirkust og skili þeim markmiðum sem starfsfólk vinnur 

að í sameiningu (Buchanan og Huczynski, 2004). Þannig er stjórnun ferli þar sem safnað er 
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saman ákveðnum auðlindum og þær notaðar til að efla skipulagsheildina og starfsmenn, ásamt 

því að ná sameiginlegum markmiðum rekstursins. Þessar auðlindir eru meðal annars 

mannauður fyrirtæksins og ýmsir þættir bæði í innra og ytra umhverfi skipulagsheildarinnar. 

Stjórnun snýst því í heildina litið um skipulagningu, ákvarðanatöku og endurmat út frá 

ákveðinni stefnu í átt að markmiði skipulagsheildarinnar (Cassidy og Kreitner, 2011).  

Það getur verið breytilegt með hvaða hætti stjórnandi ákveður að stjórna skipulagsheild 

og hefur starfsemin sjálf, starfsfólk og nánasta umhverfi jafnan áhrif á hvaða stjórnunarstíll er 

notaður (Hersey og Blanchard, 1993). Skipulag og starfshættir fyrirtækja gerðu upphaflega 

ráð fyrir því að stjórnendur hefðu meðfædda hæfileika til stjórnunar og voru stjórnendur því í 

hávegum hafðir og nutu mikillar virðingar og voru oftar en ekki persónuleikaeinkenni þeirra 

skoðuð (Bryman, 1997). Síðar, eða um miðja tuttugustu öldina, var lögð áhersla á að þjálfa 

stjórnendur og auka færni þeirra (Mintzberg og Quinn, 1996). Að auki hefur verið bent á 

mikilvægi aðstæðubundinna þátta í stjórnun og á liðnum árum hefur verið lögð mikil áhersla á 

náðarleiðtoga eða umbreytingaleiðtoga (Goleman, 2000). Á árum áður þurftu einstaklingar að 

binda sig hjá sömu skipulagsheildinni í marga áratugi eða eignast langan starfsaldur hjá 

ákveðnu fyrirtæki til þess að komast í stjórnunarstöðu en breyting hefur orðið á því. Þekking 

og hæfni starfsmanna í starfi eru nú til dags álitin grunnurinn að því að geta sinnt 

stjórnunarstöðu og er því stjórnun í höndum þeirra sem afla sér þekkingar, menntunar og auka 

við þá hæfileika sem ætlaðir eru til stjórnunar. Til að mynda hefur markviss verkefnastjórnun 

og sífelld endurmenntun starfsmanna rutt sér rúms innan upplýsinga- og þekkingarsamfélaga. 

(Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2009).  

Vegna þessara breyttu viðhorfa hefur áhugi á fræðigreininni aukist mikið undanfarin ár, 

sem hefur leitt af sér ólíkar stefnur (Bryman, 1997). Stjórnunarstarfið er ábyrgðarfullt starf 

vegna þess að stjórnendur ráðstafa auðlindum og fjármunum skipulagsheilda og hæfileikum 

vinnuaflsins (McGregor, 1985). Í dag má finna stjórnendur innan allra valdaþrepa 

skipulagsheilda og innan allra deilda. Það má segja að allir stjórnendur eigi það sameiginlegt 

að þeir skapa skipulagsheildinni ákveðna stefnu, þeir skipuleggja starfsemina, hafa eftirlit og 

veita starfsfólki sínu forystu og hvatningu (Þórður V. Friðgeirsson, 2003). 

Starfsmannamál eru mikilvægur þáttur í stjórnun skipulagsheilda og oft talin sá 

fyrirferðarmesti og erfiðasti (Cassidy og Kreitner, 2011). Í þeim felst að takast á við allt það 

sem við kemur mannlegu þáttunum. Starfsmannamál hafa þó tekið miklum breytingum þar 

sem ekki er lengur litið á starfsmenn sem kostnaðarlið sem þarf að lágmarka. Í dag er litið á 

starfsmenn sem helstu auðlindir innan fyrirtækja og er rík áhersla lögð á þjálfun og þróun á 

hæfni starfsfólksins alls (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003). Út frá því má áætla að stjórnandi þurfi 
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að vera táknrænn fulltrúi og leiðtogi starfsmanna sinna þar sem upplýsingaflæði og samskipti 

eru gagnkvæm. Stjórnandi er þó ábyrgðaraðili upplýsinga og miðlunar þeirra og er jafnframt 

talsmaður fyrirtækis út á við (Mintzberg og Quinn, 1996). Stjórnandi þarf að setja sjálfum sér, 

fyrirtæki sínu og starfsmönnum ákveðin markmið sem þurfa að vera almenn, krefjandi og það 

þarf að felast í þeim áskorun. Markmiðin þurfa að vera raunhæf fyrir hvern og einn 

starfsmann og miðuð út frá getu hvers og eins og því þarf stjórnandi stöðugt að velta 

markmiðunum fyrir sér. Stjórnandi þarf að finna leiðir til að vinna að markmiðunum og það er 

því starf stjórnanda að leiða starfsfólk sitt að þeim með þjálfun, starfsþróun og aukningu á 

hæfni þess til að fyrirbyggja stöðnun í starfi. Starfsmenn eiga þannig að geta bætt þekkingu 

sína og vaxið í vinnunni vegna breyttra markmiða og nýrra tækifæra sem sett eru af 

stjórnanda. Það hvort markmiðum sé náð er einungis hægt að vita með því að mæla árangur 

og er það hluti af starfi stjórnanda að beita þeim aðferðum sem henta hverju sinni til að vita 

hvort starfsemin í heild gangi vel eða illa (Dyer og Reeves, 1995). 

Skipulagsheildir styðjast almennt við stjórnskipulag til að ná fram markmiðum og 

stefnu. Í stjórnskipulagi er fyrirkomulag aðgerða og vinnuferla formfest, sem dæmi eru 

boðleiðir skilgreindar, sem og tengsl milli manna og deilda. Stjórnendur ákveða stefnu um 

hönnun og skipulag svo að sem bestur árangur náist við sköpun á vinnuumhverfi stjórnenda 

og starfsfólks skipulagsheilda (Daft, 2004). Breytingar í skipulagsheildum eru ferli þar sem 

stjórnendur endurhanna stjórnskipulag og fyrirtækismenningu í þeim tilgangi að hverfa frá 

núverandi stöðu og koma fyrirtækinu í nýja stöðu vegna stöðugra breytinga í umhverfinu 

sökum tækni, nýrra keppinauta og mikillar samkeppni (Jones, 2010). Á fyrri hluta tuttugustu 

aldarinnar sáu æðstu stjórnendur almennt um að velja og stýra ýmsum þáttum þar sem mest 

áhersla var lögð á að skipulagið skilaði sem mestum hagnaði og árangri og að markmiðum 

væri náð óháð tíma, umhverfi og mannauðsmálum. Skipulagsheildir hafa hins vegar þróast 

mikið og frá áttunda áratug tuttugustu aldar var aukin áhersla lögð á sveigjanleika stjórnenda í 

skipulagi og stjórnarháttum og litið á sköpunargáfu starfsfólks sem auðlindir fyrirtækisins 

(Bryman, 1997). Lögð var áhersla á að sem flestir starfsmenn tækju þátt í að marka stefnu og 

skipulag fyrirtækisins og efla þar með færni, samstarfs- og samkeppnishæfni, bæði inn á við 

og út á við. Internetið kom fram í sviðsljósið á þessum tíma og fyrirtækjum var jafnan skipt 

upp, þau endurskipulögð eftir þörfum og verkferlum breytt og þeir þróaðir. Það má því segja 

að tækniþróun hafi verið helsti drifkraftur breytinga á þessu tímabili hvað varðar samvinnu 

stjórnenda og starfsfólks og skipulag vinnunnar (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003).   

 Að auki hefur átt sér stað mikil vitundarvakning um réttindi starfsmanna við skipulag og 

stjórnunarhætti á vinnustað og víða hafa verið gerðar ákveðnar ráðstafanir um 
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vinnuverndarstarf á vinnustöðum (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson, 2004). 

Vinnuverndarstarf hefur það markmið að stuðla að aukinni þekkingu hjá stjórnendum um það 

sem skiptir mestu máli í umhverfi vinnustaðarins og bæta þannig stjórnun og nærumhverfi 

skipulagsheildarinnar. Það bætir vinnuumhverfið svo það henti hverjum og einum starfsmanni 

sem best og stuðlar að meiri starfsánægju, betri líðan og heilsu í vinnunni (Reglugerð um 

skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum nr. 920/2006). 

 Hlutverk starfsfólks eru misjöfn. Sumum er ætlað að stjórna en öðrum að framkvæma 

og því eru skipurit og starfslýsingar sem gerðar eru af stjórnanda ákveðið hjálpartæki til að 

koma því til skila hvers er ætlast til af hverjum starfsmanni innan skipulagsheildar (Buchanan 

og Huczynski, 2004). Allir starfsmenn, hvort sem það eru stjórnendur eða undirmenn, eiga 

það sameiginlegt að staða þeirra skiptir máli innan vinnustaðarins út frá ábyrgð á afmörkuðum 

verkefnum, en einnig út frá kröfunni um frumkvæði og sjálfstæða ákvarðanatöku (Goleman, 

2000). Talið er að ákveðinn sveigjanleiki í umhverfi og starfi auki afköst, ánægju og 

vinnugleði starfsfólks og er það á ábyrgð stjórnanda að skapa vinnuumhverfi sem eykur 

starfsánægju starfsfólks. Það er því ljóst að ef stjórnendur og starfsfólk þeirra eru samstilltur 

hópur sem vinnur að sameiginlegum markmiðum, er tilhneigingin sú að afköst og 

starfsánægja séu með hæsta móti (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 1999). 

 

3. Kenningarleg nálgun stjórnunar 

Í gegnum tíðina hafa nokkrir helstu fræðimenn á sviði stjórnunarfræðanna sett fram kenningar 

um stjórnun og stjórnunaraðferðir. Fræðimenn innan félagsvísinda hafa fjallað mikið um 

mikilvægi stjórnunarhátta í kenningum sínum og jafnvel gert þá að sínum 

aðalrannsóknarefnum. Þrátt fyrir breytta hugmyndafræði um stjórnun nú til dags er ekki þar 

með sagt að gamlir stjórnunarhættir og hugmyndir tengdar þeim séu einskis virði því þær 

veita ákveðna sýn á fyrri valddreifingu, forystu og stjórnunarhætti skipulagsheilda (Cassidy 

og Kreitner, 2011).  

 Max Weber mótaði stjórnunarhugmyndir með kenningum sínum um völd, forræði, 

regluveldi og stjórnunarpíramída, sem hafa verið mikilvæg hugtök innan stjórnunarfræða allt 

til dagsins í dag. Kenning Max Weber um að völd og forræði séu ekki meðfæddir hæfileikar 

er vel þekkt, en hann hélt því fram að menn gætu öðlast völd og forræði með því að tileinka 

sér fræði stjórnunar (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2007). Hann sagði að til væru þrjár tegundir 

stjórnunar, eða félagslegra yfirráða eins og hann nefndi þau. Í fyrsta lagi getur verið um 

hefðbundin yfirráð að ræða, líkt og í konungsveldum, þar sem farið er eftir hefðum og venjum 
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og stjórnun erfist milli þeirra stjórnenda sem talið er að búi yfir hæfileikanum til stjórnunar. Í 

öðru lagi taldi Weber að um ákveðið náðarvald gæti verið að ræða, þar sem stjórnandinn er 

aðalnúmerið og mikil fylgni er við hans boðskap, líkt og margir byltingarleiðtogar samtímans 

hafa byggt yfirráð sín á. Þriðja tegund yfirráða felur síðan samkvæmt Weber í sér lagaleg 

yfirráð og skynsemisstjórnun, þar sem reglur og aðferðir eru hafðar í hávegum en ekki 

persónueinkenni stjórnandans. Helsta dæmið um þetta er embættismannakerfið (Edgell, 

2006).  

Regluveldishugmynd Weber byggir á því að formlegar og skynsamlegar reglur taka við 

af hefðum og venjum innan samfélaga og út frá hugmyndinni hefur verið skapað ákveðið 

skipulag á sambandi stjórnenda og undirmanna innan skipulagsheilda. Regluveldið kveður á 

um hver gerir hvað og með hvaða hætti, verkaskipting er ákveðin fyrirfram, verksviðum vel 

lýst og störf aðskilin út frá innihaldi og markmiðum þeirra (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2007). 

Stjórnunarpíramídi Webers segir til um hvernig sambandi og samskiptum stjórnenda og 

undirmanna er háttað innan skipulagsheilda. Efst á toppi píramídans er að finna æðsta 

stjórnanda sem ákveður, skipuleggur og gefur fyrirskipanir niður á við til millistjórnenda og 

annarra starfsmanna í neðri þrepum píramídans. Allar þær upplýsingar sem æðsti stjórnandi 

þarfnast, svo sem um mætingu starfsmanna, gang mála í framleiðslu og þess háttar fara upp á 

við í píramídanum, það er að segja frá neðstu þrepum til þess efsta (Jones, 2010). 

Tvær stjórnunarhugmyndir hafa í gegnum tíðina verið áberandi en þær lögðu grunninn 

að hugmyndinni um hina klassísku stjórnun. Altæka stjórnunarnálgun verkfræðingsins Henri 

Fayol fjallar um bein yfirráð og ábyrgð stjórnenda á starfsemi eininga og hópa fyrirtækisins. Í 

henni segir að hver starfsmaður skuli aðeins heyra undir einn yfirmann. Yfirráðin eiga þannig 

að beinast frá æðsta stjórnanda í gegnum millistjórnendur og til starfsmanns frá hans eina 

yfirmanni. Samkvæmt þessum hugmyndum Fayol eiga allir starfsmenn að njóta stuðnings og 

virðingar og í framhaldinu á framleiðni og hagnaður bæði starfsfólks og stjórnenda að aukast 

(Fayol, 1963). Út frá þessu má ætla að Fayol hafi litið svo á að millistjórnendur gegni 

mikilvægu hlutverki fyrir almenna starfsmenn, en þeir eru stjórnendur yfir starfsmönnum 

innan ákveðinna deilda eða rekstrareininga. Æðstu stjórnendur gefa millistjórnendum ákveðið 

vald og ábyrgð til að takast á við ýmis verkefni og móta stefnu um vinnuumhverfi með 

hagsmuni undirmanna sinna í huga. Millistjórnendur gegna því í raun bæði hlutverki 

yfirmanns og undirmanns, þeir þekkja vel inn á starfsmenn sína og þurfa að vera til staðar 

fyrir þá, en þurfa jafnframt að uppfylla kröfur æðstu yfirmanna sinna (Simons, 1991). 

Kenning Frederick W. Taylor kom fram á sjónarsviðið í lok nítjándu aldar þegar hann 

hóf að rannsaka störf og vinnuferla með aðferðum vísindanna og samband starfsfólks, starfa 
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og stjórnenda. Hann lagði áherslu á að skipta upp verkum starfsmanna innan 

skipulagsheildarinnar og ná þannig sem mestum arði út úr fólki og ná sem mestum hagnaði 

fyrir stjórnendur. Lagt er upp úr að hafa fyrirfram ákveðna verkferla þar sem hvert ferli er 

skipulagt svo að starfsfólk veit nákvæmlega hvað skal gera, hvernig og hve langan tíma það 

tekur. Einnig er mikil áhersla á eftirlit með frammistöðu og peningaleg umbun veitt fyrir vel 

unnin störf. Þessi stjórnunarháttur Taylor er þekktastur undir heitinu vísindaleg stjórnun 

(Taylor, 1997). 

Taylor hafði áhyggjur af sóun tíma sem ríkti í framleiðslu og hans lausn var að ná sem 

mestu út úr vinnu fólks með eftirlitskerfi stjórnenda og hámarks skipulagningu starfsferla. 

Kenning hans miðast við að skilgreina eigi öll verk og finna þannig bestu leiðina til að ná 

þeim markmiðum sem unnið er að og að velja starfsfólk sem hefur tiltekna hæfni og getu til 

að vinna þau verk sem krafist er (Taylor, 1997). Stjórnandi veitir starfsfólki þá þjálfun sem til 

þarf svo það tileinki sér rétta aðferð við starf sitt og afköst verði sem mest og sóun á tíma sem 

minnst. Stjórnunarháttur sem byggist á Taylorisma leggur einnig áherslu á tvenns konar 

ábyrgð, annars vegar að stjórnendur bera alla ábyrgð á skipulagi verkferla og aðferða í 

tengslum við vinnuna og hins vegar að það sé á ábyrgð starfsfólks að fara eftir því skipulagi 

og þeim fyrirmælum sem sett eru af stjórnanda (Þórður V. Friðgeirsson, 2003).  

Samkvæmt kenningunni um vísindalega stjórnun er hlutverk stjórnandans einna helst að 

skipuleggja verkferla og hafa eftirlit með starfsfólki. Stjórnandinn segir starfsmönnum hvað 

þeir eigi gera og á hvað hátt og gengur síðan úr skugga um að sóun á tíma sé takmörkuð og 

tryggir þar með að árangur náist. Kenningin beinir þannig athyglinni að hlutverki 

stjórnandans og því hvernig hann sér til þess að starfsmenn hans framkvæmi verkin 

samkvæmt hans fyrirmælum (Taylor, 1997). Út frá þessum áherslum kenningarinnar er um að 

ræða hefðbundna verkefnabundna stjórnun eins og hún kallast jafnan í dag (Cassidy og 

Kreitner, 2011). Það má segja að Taylor hafi tekist með hugmyndum sínum að koma á 

róttækum breytingum með þeim áherslum sem hann lagði fram um inntak á starfi stjórnanda 

og skipulagningu verkferla við framleiðslu (Ingrid Kuhlman, 2001). 

Á árunum 1908 til 1916 komu fram á sjónarsviðið kenningar og aðferðir 

bílaframleiðandans Henry Ford um fjöldaframleiðslu staðlaðra íhluta sem nýttar voru af 

stórum fyrirtækjum. Hann byggði hugmyndir sínar ekki einungis á endurhönnun og umbótum 

á verkferlum eins og Taylor gekk út frá, heldur einnig á nýrri tækni með færibandsnotkun við 

hvers konar fjöldaframleiðslu. Fordismi varð í framhaldinu almennt hugtak yfir 

fjöldaframleiðslu þar sem vélar gátu framleitt mikið af vöru, sem skilaði sér í lágu verði til 

neytenda (Cohen og Kennedy, 2000). Vinnuskipulagið einkenndist af stöðlun og einhæfni 
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sem hafði slæm áhrif á streitu starfsfólks, því hver starfsmaður sá aðeins um eitt eða mjög fá 

verk af mikilli nákvæmni og hraða. Ford verksmiðjurnar urðu fyrir mikilli ásókn 

verkalýðsfélaga, sem leiddi af sér vandamál í starfsmannahaldi vegna fjölda fjarvista og mikil 

starfsmannavelta myndaðist í kjölfarið (Drucker, 1988). Fordismi náði hátindi sínum á sjötta 

og sjöunda áratug tuttugustu aldar en síðar átti sér stað hnignun á Fordisma vegna 

samfélagslegra og efnahagslegra breytinga sem fólu meðal annars í sér kröfur um vaxandi 

sveigjanleika í tækni, auknar áherslur á frumkvæði, aukna þekkingu og færni starfsfólks, og 

nýsköpun vegna breyttrar eftirspurnar neytenda. Þessi vandi Fordismans leiddi til þess að 

skipulag fjöldaframleiðslu þurfti að aðlagast nýjum aðstæðum sem snérust um breytt 

vinnuskipulag með sveigjanleika á vinnuferlum starfsfólks og nýtingu betri tækni (Ásgeir 

Jónsson, 1999).  

  Kenningar frá fræðimönnum á borð við Maslow, Herzberg og McGregor, sem komu 

fram síðar á tuttugustu öld, gagnrýna bæði vinnuskipulag Taylorisma og skipulagsform 

vinnunnar með nýtingu færibands innan Fordisma (Maslow, 1987; Herzberg, Mausner og 

Snyderman, 1993, McGregor, 1985). 

 

4. Breytingar og þróun stjórnunarhátta 

Á undanförnum áratugum hafa verið farnar misjafnar leiðir í að stjórna starfsfólki 

skipulagsheilda svo að afköstin verði sem mest, en þær hafa náð mismiklum árangri. Þessar 

ofangreindu hugmyndir og kenningar helstu fræðimanna innan stjórnunarfræða sem snúa að 

klassískri stjórnun vísa til vélrænna stjórnunarhátta (Jones, 2010). Vélrænir stjórnunarhættir 

einkennast af því að verkefni eru brotin niður í sérhæfða og aðgreinda hluta og skýr munur er 

gerður á vinnubrögðum, störfum og mikilvægi starfa stjórnenda og starfsmanna innan 

skipulagsheilda. Völd eru því vel skilgreind, eftirlit skýrt og margar reglur í starfsumhverfinu 

(Burns og Stalker, 1994). Stjórnendur eru á toppi valdapíramídans og er valdinu miðstýrt þar 

sem ákvörðunartaka er einungis heimil meðal æðstu stjórnenda. Starfsfólk er þjálfað til að 

vinna einföld og afmörkuð verkefni og peningaleg umbun er veitt fyrir vinnuframlag hvers og 

eins starfsmanns. Vélrænir stjórnunarhættir leiða til þess að verkaskipting er mikil þar sem 

hægt er að spá fyrir um hegðun starfsmanna og er starfsumhverfið því fyrirsjáanlegt og 

áreiðanlegt. Afköst starfsmanna aukast einungis tímabundið og vélrænir stjórnunarhættir leiða 

ekki af sér starfsánægju, árangur eða framför starfsfólks til langs tíma (Hólmfríður K. 

Gunnarsdóttir, 1999).  



15 

Þegar líða tók á seinni hluta tuttugustu aldarinnar varð aukning á að stjórnendur 

tileinkuðu sér lífræna stjórnunarhætti þar sem völd eru síður skilgreind, eftirlit minna og færri 

reglur í starfsumhverfinu. Almennum starfsmönnum er því veitt ábyrgð til ákvarðana með 

svokallaðri valddreifingu. Lögð er áhersla á að stjórnandi sé leiðtogi frekar en æðsti yfirmaður 

og að hann sé álitinn jafn á við aðra starfsmenn skipulagsheildarinnar (Burns og Stalker, 

1994). Þannig hvetur stjórnandi starfsmenn sína áfram og útdeilir verkefnum og ábyrgð jafnt 

til allra starfsmanna sem vinna saman að því að ná ákveðnu markmiði (Mintzberg og Quinn, 

1996). Auk þess eru skilvirk samvinna og jákvæð samskipti stjórnenda og starfsmanna höfð 

að leiðarljósi í stjórnunarháttum (Einar Svansson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2012). Frá 

því að stjórnendur hófu að leggja þessa auknu áherslu á sjálfstæði starfsfólks í vinnubrögðum 

með því að efla frekar þekkingu þeirra og færni var í raun vikið frá stjórnunarháttum í anda 

Taylorisma. Horfið hefur verið frá vélrænni og verkefnabundinni stjórnun með áherslu á 

árangursríka magnframleiðslu, staðlaða verkferla og hámarks nýtingu tímans (Þórður V. 

Friðgeirsson, 2003).  

Fræðimennirnir Hersey og Blanchard telja að stjórnendur geti breytt stjórnunarstíl 

sínum eftir aðstæðum og að hlutverk þeirra sé að leiðbeina, útskýra, hlusta og veita starfsfólki 

stuðning. Þeir líta jafnframt svo á að sjálfstæði, þekking og færni sem gjarnan eru kölluð 

verkefnaþroski starfsmanna ráði miklu um þann stjórnunarstíl sem sé til staðar innan 

skipulagsheildar. Verkefnaþroski starfsmanna fer eftir því hve vel þeir ráða við verkefnið 

ásamt því hve viljugir þeir eru til að vinna það. Kenning Hersey og Blanchard um 

aðstæðubundna stjórnun tengir þannig saman stjórnunarstíl og verkefnaþroska starfsmanna. 

Lögð er áhersla á að stjórnun ráðist af aðstæðum hverju sinni og tengslum við þann 

verkefnaþroska sem starfsmenn sýna. Þannig er litið svo á að hlutverk stjórnandans sé að efla 

og stuðla að þroska einstaklingsins svo hann sé betur í stakk búinn að takast á við krefjandi 

verkefni og ná markmiðum sem skipuð eru af stjórnanda (Hersey og Blanchard, 1993).   

Sumir stjórnendur eru afar stjórnsamir og beita mikilli stýringu á meðan aðrir dreifa 

miklu valdi, skipta sér lítið af og beita fyrst og fremst hvatningu og eftirfylgni. Mikilvægast er 

að stjórnendur geri sér grein fyrir því að mismunandi stjórnunarstílar hæfa mismunandi 

aðstæðum (Ingrid Kuhlman, 2001). Í kenningunni um aðstæðubundna stjórnun er gerður 

greinamunur á fjórum mismunandi stjórnunarstílum út frá því hversu mikla stjórnun og 

hvatningu starfmaður þarf miðað við verkefnaþroska sinn. Stjórnunaraðferðir flokkast undir 

stýrandi, hvetjandi, veitandi og felandi stjórnun eftir því hversu mikil stýring, hvatning og 

eftirfylgni á sér stað af hálfu stjórnanda gagnvart starfsmanni. Þegar skortur er á reynslu og 

þekkingu starfsmanns er þörf fyrir stýrandi stjórnunarstíl þar sem fyrirmælin eru nákvæm, 
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starfsmaðurinn fær leiðbeiningar og allt er vel útskýrt. Þannig er um einhliða boðskipti að 

ræða þar sem upplýsingar og fyrirmæli eru gefin frá stjórnanda til starfsmanns. Þegar 

verkefnaþroski, sjálfstæði og skilningur starfsmanns eykst er þörf á enn frekari stuðningi og 

hvatningu sem er einkenni hvetjandi stjórnunarstíls. Stjórnandi hefur yfirsýn yfir hvernig 

starfsmanninum gengur og aðstoðar eftir því; þannig er um gagnkvæm samskipti að ræða, þar 

sem báðir aðilar tjá sig um væntingar og árangur. Þegar starfsmaðurinn er búinn að ná tökum 

á verkefninu og árangur er farinn að koma fram þarf hann bera ábyrgð á því sem hann gerir og 

gæti því myndast óöryggi og efasemdir og ótti við að gera mistök. Stjórnandinn verður á því 

stigi að veita mikinn stuðning, hvatningu og viðurkenningu. Því er um að ræða veitandi 

stjórnunarstíl. Þegar starfsmaðurinn er viljugur til að bera ábyrgð og hefur hlotið sjálfstraust 

til að framkvæma verkefni án frekari aðstoðar þarf stjórnandi að beita felandi stjórnunarstíl, 

þar sem hann felur starfsmanninum að leysa verkefnið sjálfur en býður fram aðstoð ef þess er 

óskað og þörf er á (Hersey og Blanchard, 1993). 

Það virðist vera sem svo að kyn stjórnenda hafi möguleg áhrif á val stjórnunaraðferða. 

Þegar skoða á hvort og hvernig munur sé á milli stjórnenda eftir kyni kemur í ljós að 

stjórnunarkenningar og rannsóknir byggja flestar á stjórnunaraðferðum karla og þeim 

aðferðum sem þeir nota við stjórnun. Á tíunda áratug tuttugustu aldar var hins vegar farið að 

beina sjónum að stjórnunarstílum og aðferðum kvenstjórnenda í fyrirtækjum. (Buchanan og 

Huczynski, 2004). Kvenstjórnendur velja helst hvetjandi og veitandi stjórnunaraðferðir þar 

sem þær hvetja starfsmenn sína til að vera meðvitaða um starf sitt og starfsumhverfi með það 

að leiðarljósi að bæta hvort tveggja. Karlstjórnendur velja frekar felandi og stýrandi 

stjórnunarhætti þar sem þeir líta á samband stjórnanda og starfsmanns út frá þeirri umbun sem 

er veitt fyrir góða frammistöðu starfsfólks í vinnunni og beita refsiaðferðum ef þeir telja 

frammistöðu starfsfólks ekki góða (Rosener, 1990).  

Munurinn á þessum stjórnunaraðferðum kynjanna hefur jafnan verið rakinn til 

uppvaxtarára þeirra. Stúlkur læra frekar að tileinka sér samkennd á meðan strákar einbeita sér 

meira að valdastiga og stöðu virðingar í uppvexti sínum (Buchanan og Huczynski, 2004). 

Menntun stjórnenda virðist einnig hafa áhrif á val stjórnunaraðferða þar sem stjórnendur sem 

lokið hafa grunnskóla‐ og framhaldsskólanámi beita helst stýrandi og hvetjandi 

stjórnunaraðferðum, iðnmenntaðir stjórnendur beita helst veitandi og felandi stjórnun, á 

meðan að háskólamenntaðir stjórnendur velja allar aðferðir eftir því sem hentar hverju sinni. 

Hvað varðar stjórnendur skipulagsheilda nú til dags þá hafa flestir tileinkað sér að beita 

lýðræðislegum stjórnunaraðferðum óháð kyni og menntun og blanda þar með saman ólíkum 

aðferðum sem henta hverju verkefni innan fyrirtækis. (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006). 
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Í svokallaðri gæðastjórnun sem kom fram á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar má 

finna ákveðið andsvar við Fordisma og Taylorisma. Helsti frumkvöðull gæðastjórnunar var 

Edwards Deming (Deming, 1986). Það að gera hlutina rétt frá upphafi er aðal áhersla 

gæðastjórnunar og er því takmarki náð með því að leggja aukna áherslu á þjálfun starfsfólks 

og þar með virkja alla starfsmenn, auk þess sem stjórnendur beita hvatningu frekar en valdi og 

afli. Einnig miðar gæðastjórnun að því að innan skipulagsheilda eigi sér stað stöðugt 

umbótaferli til þess að ná fram bestu hugsanlegu gæðum í framleiðslu og þjónustu við 

viðskiptavini (Cassidy og Kreitner, 2011). 

Hugmyndafræði Deming byggir á að stjórnandi tryggi og stuðli að sífelldri þróun í 

framleiðslu og vinnuferlum starfsfólks, sem leiði til aukinna gæða. Deming taldi að eftirlit 

væri forsenda þess að starfsfólk upplifði óöryggi á vinnustað og óttaðist þar af leiðandi að 

taka upp nýja verkferla að eigin frumkvæði. Hann taldi að það þyrfti að minnka vægi eftirlits 

stjórnenda og þess í stað auka sjálfstæði, ábyrgð og færni starfsfólks. Hann var einnig 

talsmaður þess að starfsfólk tæki þátt í mikilvægum ákvörðunum þar sem æðstu stjórnendur 

veittu starfsfólki stuðning, þjálfun og aðgang að upplýsingum (Deming, 1986).  

Frá því að Deming kom fram með áherslur sínar á gæðastjórnun hefur þó mikið vatn 

runnið til sjávar. Meðal annars hafa orðið til ákveðnar aðferðir við að meta gæði, þar á meðal 

sérstakt gæðaeftirlit, gæðatrygging, altæk gæðastjórnun og alþjóðlegt gæðakerfi sem ber 

heitið ISO 9000 gæðastaðall. Staðallinn inniheldur grunnkröfur til gæðakerfa og 

skilgreiningar á hugtökum líkt og gæði. Þannig er sami skilningur á hugtakinu tryggður og 

hafður að leiðarljósi við mat og vottun á gæðum starfsemi fyrirtækja. ISO 9000 staðallinn 

felur í sér að fyrirtæki nýta sér meginreglur gæðastjórnunarkerfa við framleiðslu á hvers konar 

vörum og þjónustu og þannig er hægt að votta gæði starfseminnar (Guðlaug Richter,1996). 

Í kringum árið 1980 var lögð áhersla á mikilvægi þjálfunar starfsfólks líkt og með 

aðstæðubundnum stjórnunarháttum og gæðastjórnun (Goleman, 2000). Þá komu einnig fram 

frekari hugmyndir um þróun starfsmannamála og var þeim málum gert enn hærra undir höfði í 

stjórnun og stefnumótun fyrirtækja. Þar með breyttist hefðbundið starfsmannahald innan 

fyrirtækja í átt að stefnumiðuðu starfsmannahaldi sem er nú til dags kallað mannauðsstjórnun. 

Mannauðsstjórnun er markvissara og dýpra starf en starfsmannastjórnun og árangur þess betri 

(Bratton og Gold, 2003). Hefðbundið starfsmannahald einkenndist af því að stjórnendur litu á 

starfsfólk sitt sem ákveðinn kostnaðarþátt sem þyrfti að lágmarka eins og hægt væri og ekki 

var farið eftir ákveðnum stefnum um starfsmannamál (Cassidy og Kreitner, 2011). Með 

þessum breyttu stjórnunarháttum var hins vegar farið var að líta á starfsfólk fyrirtækis sem 

eina helstu auðlind þess sem þyrfti að fá að dafna og láta ljós sitt skína. Stjórnendur sem 
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tileinka sér stjórnunarhætti mannauðsstjórnunar líta á starfsfólk sitt sem það verðmætasta sem 

skipulagsheildin hefur yfir að ráða og standa vörð um réttindi starfsfólksins með því að líta 

svo á að starfsfólk vilji vinna og þroskast í starfi. Mannauðsstjórnun er orðin ein helsta 

undirgrein stjórnunarfræðanna og hefur þróast enn frekar á síðastliðnum árum og nær nú yfir 

samskipti stjórnenda og starfsfólks á sviðum margra þátta, svo sem við starfsmannaval, 

daglega vinnu eða starfslok, með áherslu á starfsánægju og gagnkvæmt traust að leiðarljósi 

(Inga Jóna Jónsdóttir, 2003).  

Vegna opnari hagkerfa, sífellt harðari samkeppni, róttækra tæknibreytinga og aukinnar 

alþjóðavæðingar má enn búast við nýjum hugmyndum og þekkingu um skilvirkari 

stjórnunarhætti á næstu árum og að eldri stefnur og starfshættir verði endurskoðuð (Goleman, 

2000). Til að mynda hafa stjórnendur fyrirtækja tileinkað sér þá tæknibyltingu sem átt hefur 

sér stað síðastliðin ár. Aðallega er um að ræða tvenns konar notagildi af þessari nýju tækni 

innan fyrirtækja; annars vegar tækni sem leiðir til meiri afkasta eða framleiðsluaukningar og 

hins vegar tækni sem auðveldar fjarskipti og upplýsingamiðlun, sem er sérstaklega notuð við 

eftirlit með vinnusemi, afköstum og hegðun starfsmanna (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 

Kristinn Tómasson og Margrét Lilja Valdimarsdóttir, 2005).  

Eftirlit er ekki nýtt af nálinni því það hefur alltaf verið eitt af hlutverkum yfirmanna að 

fylgjast náið með starfsmönnum sínum (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Kristinn Tómasson og 

Margrét Lilja Valdimarsdóttir, 2005). Innan vísindalegrar stjórnunar Taylor og við 

fjöldaframleiðslu voru hönnuð sérstök kerfi til að hafa eftirlit með vinnusemi og afköstum 

starfsmanna þar sem starfsmenn vissu hvar og hvenær fylgst var með þeim (Taylor, 1997). 

Hins vegar hefur færst í vöxt undanfarin ár að eftirliti á vinnustöðum sé beint að 

starfsmönnum frekar en vinnunni sjálfri og þá einna helst á rafrænu eftirliti með nýtingu 

tækninnar. Með rafrænu eftirliti er átt við stöðuga vöktun, sem fer jafnvel fram án vitundar 

starfsmanna, á afköstum starfsmanna með uppsetningu leyndra eftirlitsmyndavéla víðs vegar í 

vinnuumhverfinu, eftirliti með tölvupósti starfsmanna og eftirliti með símasamskiptum og 

netnotkun starfsmanna. Stjórnendur telja að rafrænt eftirlit og stöðug vöktun séu nauðsynleg 

nú til dags, ekki einungis til þess að auka vinnusemi starfsfólks og koma í veg fyrir fjarvistir, 

heldur aðallega til þess að draga úr óhóflegri notkun internets, síma og tölvupósts starfsmanna 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Kristinn Tómasson og Margrét Lilja Valdimarsdóttir, 2005).  

Það sem tekur einna mest á í starfi stjórnanda eru því í raun hinar hröðu og miklu 

breytingar sem geta gerst á skömmum tíma, sem og krafan um skilvirkt vinnuumhverfi þar 

sem andrúmsloft er jákvætt, og að gæðastjórnunarhættir séu til staðar á öllum sviðum 

(Mintzberg og Quinn, 1996). Stjórnunarstarfið hefur líkt og áður segir breyst mikið milli 
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áratuga. Nú er stjórnandi meira að vinna með starfsfólki sínu en ekki yfir því, hann er meiri 

samstarfsmaður heldur en yfirmaður og stjórnandi. Hann þarf að vera vel upplýstur um öll 

mál starfsmanna sinna og geta gripið inn í hvaða aðstæður sem er (Cassidy og Kreitner, 

2011).  

Fyrirkomulag stjórnunarhátta íslenskra fyrirtækja einkenndust áður fyrr af stjórnleysi, 

vanrækslu og skorti á eftirliti af hálfu stjórnenda skipulagsheilda. Tiltölulega fá fyrirtæki tóku 

upp aðferðir þekkingarstjórnunar eða höfðu mótaða stefnu um miðlun og nýtingu þekkingar 

(Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2005). Á síðastliðnum árum, og sérstaklega eftir efnahagskreppuna 

2008 sem leiddi af sér tíma óvissu, hafa íslenskir stjórnendur hins vegar tileinkað sér breyttar 

áherslur í stjórnun. Mikill vilji var fyrir hendi að leita leiða til úrbóta fyrir íslenska 

stjórnunarhætti. Í því felst einkum að gerð var langtímastefnumótun og áætlun um skilvirka 

stjórnunarhætti. Áhersla er lögð á gagnsæi og eftirlit með starfsfólki á flestum sviðum 

starfsemi fyrirtækja (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2009). 

Ekki var um að ræða eina tegund nýrra stjórnunarhátta heldur þurfti hver stjórnandi að 

finna þá aðferð stjórnunar sem hann taldi henta sínu fyrirtæki og starfsemi sem best (Ingi 

Rúnar Eðvarðsson, 2005). Vegna þeirra miklu breytinga sem áttu sér stað í samfélaginu í 

kjölfar efnahagshrunsins má segja að íslenskir stjórnunarhættir innan fyrirtækja einkennist nú 

af stefnumiðaðri mannauðsstjórnun. Lögð er áhersla á mikilvægi þekkingar og færni 

mannauðsins og aukningu á rafrænu eftirliti og eru stjórnendur sífellt á tánum við að halda í 

við þær kröfur sem eru gerðar til gæða á stjórnun og vinnuumhverfi (Þorkell Sigurlaugsson, 

2009). 

 

 

5. Áhrif af góðri og slæmri stjórnun 

Áhrifaþættir á líðan starfsfólks í vinnunni eru margskonar en þeir helstu eru almenn heilsa 

einstaklings og hæfni hans og úthald til að sinna þeim verkefnum sem honum eru sett í 

vinnunni. Það að einstaklingi líði ekki vel í vinnu sinni getur haft langvarandi áhrif á heilsu 

hans í formi vinnutengdrar streitu, því að vinna spilar stóran þátt í lífi hvers einstaklings. Því 

skiptir miklu máli hvaða andlegu og líkamlegu kröfur eru settar fram af stjórnendum (Webb, 

2004). Aðrir þættir sem spila einnig inn í eru stjórnunarhættir, vinnuálag, verkefni, samskipti 

á vinnustað og starfsánægja (Jones, 2010). Þetta undirstrikar mikilvægi þess að stjórnendur 

kunni vel til samskipta, þekki áhættuþætti í sálfélagslegu vinnuumhverfi starfsmanna og stuðli 
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á þann hátt að betri andlegri líðan starfsmanna (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Kristinn 

Tómasson, 2004). 

Þar sem samskiptaþátturinn er svo stórt atriði þegar kemur að starfsánægju þurfa 

samskipti stjórnenda og starfsfólks að vera sem skilvirkust, stjórnandi þarf að upplýsa 

starfsfólk og stjórnandi þarf ekki síður að vera vel upplýstur sjálfur. Samskiptavandamál geta 

leitt af sér einangrun starfsfólks vegna skorts á upplýsingaflæði (Mintzberg og Quinn, 1996). 

Þar sem stjórnun er talin aðstæðubundin getur stjórnun gengið vel og litið út fyrir að vera 

sjálfgefin og auðveld einn daginn en svo getur allt hafa snúist á annan endann næsta dag. Það 

þarf sem sagt lítið til að vinnuumhverfið, stjórnun og starfsandi breytist til hins verra 

(Goleman, 2000). Helstu samspilandi áhættuþættirnir á neikvæðar breytingar eru aukning á 

áreiti og vinnuálagi og skortur á stuðningi og umburðarlyndi stjórnanda í garð starfsmanna 

sinna. Það má því segja að stjórnandi þurfi að hafa verulega yfirsýn yfir öll þessi fyrrnefndu 

atriði svo að starfsandi og heilsa starfsfólks séu sem best. Tryggja þarf jákvætt andrúmsloft 

svo að andlegt álag sé sem minnst (Nyberg, 2009). Ef stjórnandinn fer á mis við þessi atriði 

þannig að misræmi myndast milli væntinga stjórnanda og raunverulegrar getu starfsfólks, 

getur stjórnun átt stóran þátt í því að starfsfólki líði illa og vinnan þannig haft neikvæð áhrif á 

heilsu þeirra (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 1999).  

Í reglugerð um skipulag og framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum er kveðið á 

um að vernda skuli starfsmenn gegn hvers konar heilsutjóni sem skapast geti út frá 

vinnuskipulagi. Stuðla skuli að því að starfsmanni séu veitt verkefni við hæfi hans, sem 

jafnframt skapar andlega vellíðan innan vinnuumhverfis (Reglugerð um skipulag og 

framkvæmd vinnuverndarstarfs á vinnustöðum nr. 920/2006). Mikilvægi góðs vinnuskipulags 

er þar af leiðandi mikið vegna áhrifa á starfsþrek og vellíðan starfsfólks, líkt og mismunandi 

stjórnunarhættir geta haft. Ef stjórnandi er hvetjandi, jákvæður, áhugasamur og umbunar 

undirmönnum fyrir vel unnin verk myndast jákvæður starfsandi og starfsfólki líður vel í 

vinnunni sem skilar sér í auknum árangri í starfi (Hersey og Blanchard, 1993). Ef þessu er 

öfugt farið getur stjórnun leitt af sér hátt streitustig og lítið starfsþrek með aukningu á 

fjarvistum starfsmanna frá vinnu. Það er því hægt að tengja bæði vinnuskipulag og 

stjórnunarhætti við þá starfsánægju, frammistöðu, framleiðni starfsfólks og starfsmannaveltu 

sem er innan fyrirtækisins (Nyberg, 2009). 

Ef stjórnandi bregst að mati starfsmanns getur hann átt erfitt með að öðlast virðingu og 

traust starfsmannsins að nýju. Talið er að stjórnandi hafi brugðist þegar hann getur ekki tekist 

á við eða unnið úr erfiðum aðstæðum með úrræðagóðum aðferðum og ákveðin upplausn 

myndast þar sem ósætti ríkir meðal starfsfólks (Goleman, 2000). Hins vegar hlýtur stjórnandi 
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virðingu starfsmanna út frá þátttöku hans í daglegri umræðu og ef hann beitir virkri hlustun á 

ábendingar starfsfólks um það sem betur megi fara (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003). Það að gera 

nauðsynlegar breytingar þegar þörf er á til að bæta vinnuaðstöðu og andrúmsloft, jafnvel án 

þess að kvartað hafi verið yfir ákveðnu atriði og beðið um breytingar á því, er metið mikils af 

starfsfólki. Ef starfsfólk þarf að eyða orku sinni í að kvarta er það ávísun á að andrúmsloft geti 

orðið neikvætt og haft slæmar afleiðingar, sem dæmi ef stjórnandi er ekki með yfirsýn yfir 

aðstæður svo að starfsfólk þarf sífellt að vera að upplýsa stjórnanda um það sem betur megi 

fara (Mayo, 1962). Góður stjórnandi á að taka eftir því sem er ábótavant svo að starfsfólk geti 

einbeitt sér að vinnunni frekar en að eyða orku sinni í að koma með ábendingar og kvartanir. 

Álag og streita starfsfólks eykst ef óánægja ríkir með einhvern þátt innan vinnunnar, sem og 

ef stjórnandi kemur ekki sjálfur auga á þessa óánægju. Fjarvistir starfsmanna geta aukist 

sökum þess og tíðni óánægju verður hærri ásamt aukningu á neikvæðu andrúmslofti (Sayles, 

1999). Að uppfylla kröfur nútímans innan fyrirtækja er því ekki auðvelt verk, stjórnandi þarf 

að hafa stöðuga yfirsýn yfir vinnustað sinn og vera opinn fyrir þáttum í vinnuumhverfinu sem 

betur mega fara (Goleman, 2000). Stjórnendur þurfa að vera í góðu félagslegu sambandi við 

starfsfólk sitt og beita virkri hlustun með því að sýna starfsfólki sínu skilning og koma þannig 

í veg fyrir starfsóánægju meðal starfsfólks (Mintzberg og Quinn, 1996). 

 

 

6. Stjórnskipulag, skipurit og breytingar fyrirtækja 

Stjórnskipulag og skipurit fyrirtækja geta verið með mismunandi hætti (Jones, 2010). 

Hlutverk stjórnskipulags er að fyrirtæki styðjist við, og fylgi eftir, fyrirfram gefinni stefnu til 

að ná fram ákveðnum markmiðum. Margvíslegar tegundir stjórnskipulags standa fyrirtækjum 

til boða og helstu skipulagsformin eru starfaskipulag, afurðaskipulag, svæðisskipulag og 

fléttuskipulag (Runólfur Smári Steinþórsson, Marteinn Þór Arnar og Sigurður Arnar Jónsson, 

1995). Stjórnskipulag segir til um boðleiðir milli stjórnenda og starfsfólks og sýnir skiptingu 

verka á milli starfsmanna og raðar þeim saman í deildir eftir vinnuferlum og eru megindrættir 

þeirra dregnir upp í skipuriti. Út frá stjórnskipulagi myndast samræmi milli starfsfólks þannig 

að allir vinni eftir sömu stefnu í átt að ákveðnu markmiði (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006). 

Stjórnskipulag er því yfirlýst skipulag þar sem kveðið er á um valdaskipulag fyrirtækisins, 

verkaskiptingu, ábyrgð, ákvörðunartöku, samskipti og eftirlit innan fyrirtækisins. Allir 

starfsmenn verða að vera vel upplýstir um stjórnskipulagið og er það á ábyrgð stjórnanda að 

svo sé (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2007).  
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Innan hvers stjórnskipulags eru til tvenns konar tegundir skipurita sem miðast út frá 

mismunandi áherslum um vald og eftirlit. Fjöldi þrepa í skipuriti taka mið af fjölda 

starfsmanna innan fyrirtækis, stjórnþrepum fjölgar yfirleitt þegar starfsfólki fjölgar og þannig 

er stöðuleika náð út frá valdatengslum (Morgan, 2006). Í fyrsta lagi getur verið um svokallað 

bratt skipurit að ræða þar sem mörg þrep eru í stigveldinu og fyrirtækið því stórt og með 

marga millistjórnendur innan þess. Hver og einn stjórnandi hefur fáa starfsmenn í sinni 

umsjón; hann hefur svokallaða þrönga stjórnunarspönn. Í öðru lagi getur verið um svokallað 

flatt skipurit að ræða þar sem þrepin eru fá í stigveldinu og því eru fáir millistjórnendur. Þá 

hefur hver stjórnandi víða stjórnunarspönn sem í felst umsjón með mörgum starfsmönnum 

(Barley, 1996). Í bröttu skipuriti tekur langan tíma að taka ákvarðanir og breytingar eru hægar 

þar sem valdið er miðstýrt og aðeins æðstu stjórnendur taka ákvarðanir. Í flötu skipuriti er 

flæði upplýsinga mikið þar sem um er að ræða valddreifingu til allra starfsmanna, bæði 

stjórnendur og almennir starfsmenn taka þátt í ákvarðanatöku og því er ákvarðanataka skjót 

og skilvirk. Þar er einnig lagt upp úr því að starfsfólk búi yfir mikilli færni og þekkingu og 

taki þátt í sérhæfðum verkefnum sem hjálpi til við ákvarðanatöku (Jones, 2010).  

Ástæða þess að skipurit og valdakerfi hafa verið að fletjast út á síðari hluta tuttugustu 

aldarinnar er hægt rekja til þess að skipulagsheildir bregðast við þrýstingi frá ytri aðstæðum 

og auknum hraða í umhverfinu. Einnig hefur aukning á tæknilegri sérfræðiþekkingu í 

nútímafyrirtækjum mikil áhrif á flatara skipulag og eru stjórnendur nokkuð háðir þekkingu og 

færni sérfræðinga sem gera kröfur um ábyrgðar- og valddreifingu (Barley, 1996). 

Sérfræðingar búa jafnan yfir þekkingu og valdi yfir upplýsingum og þannig geta sérfræðingar 

á kerfisbundinn hátt haft áhrif á ákvarðanatöku stjórnenda og aðstæður skipulagsheildarinnar 

(Morgan, 2006). Valddreifing, eftirlit og skýr stefna skilvirkrar stjórnunar ásamt myndrænni 

framsetningu á skipuriti eru þættir sem hafa þar af leiðandi verið álitnir hvað mikilvægastir 

þegar stjórnendur vinna að stjórnskipulagi nútímafyrirtækja (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006). 

Nýjar áherslur hafa komið fram í gerð stjórnskipulaga fyrirtækja vegna breytinga á 

umhverfi fyrirtækja síðastliðin ár (Goleman, 2000). Þær hafa einkum komið fram vegna 

flóknara fyrirtækjaumhverfis sem stafar af aukinni samkeppni, afskiptaleysi hins opinbera af 

fjármagnsflæði og mikillar hnattvæðingar síðastliðinna ára. Aukin frjáls viðskipti hafa gert 

það að verkum að stjórnendur þurfa sífellt að vera að breyta og bæta stjórnunarháttum sínum 

og verklagi vinnuferla starfsfólks í átt að meiri hagræðingu (Morgan, 2006). Þannig er 

ákveðið breytingaferli stöðugt í gangi þar sem nýjar og árangursríkari aðferðir í stjórnun og 

vinnuskipulagi koma jafnvel fram (Runólfur Smári Steinþórsson, Marteinn Þór Arnar og 

Sigurður Arnar Jónsson, 1995). 
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Fyrirtæki þurfa að vera sveigjanleg og aðlaga sig að örum breytingum og veita þannig 

skjót svör við hinum sífelldu breytingum í viðskiptaumhverfi nútímans (Morgan, 2006). 

Stefnumótun og skipulag fyrirtækja hefur aukist í átt að meiri valddreifingu, hraðari 

boðskiptum, frekari nýsköpun og áherslu liðsvinnu starfsfólks. Þar af leiðandi hefur svokallað 

fléttuskipulag orðið algengara stjórnskipulag innan fyrirtækja. Í því felst að deildir og 

verkefni fléttast saman og því eru samskipti milli manna mikil og allir eru vel upplýstir um 

vinnu og verkefni hvers annars (Jones, 2010). Á Íslandi er algengasta stjórnskipulagið innan 

fyrirtækja starfaskipulag, en yfir helmingur fyrirtækja hafa slíkt skipulag. Næst algengasta 

skipulagsformið er fléttuskipulag og þar á eftir er svo svæðisskipulag, en einnig er nokkuð um 

að fyrirtæki hafa tekið upp afurðaskipulag (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2006). 

Verkefni fyrirtækja og samskipti eru sá grundvöllur sem mótar stjórnskipulag þess 

(Mintzberg og Quinn, 1996). Það er hins vegar ljóst að til þess að fyrirtækið verði sem 

árangursríkast þarf það vera kvikt og ákvarðanataka þarf að ganga hratt og örugglega fyrir sig 

(Jones, 2010). Það form stjórnskipulags sem er hvað hagstæðast er það sem blandar saman 

eldri og klassískum stjórnunarstílum við nýja stjórnunarhætti (Goleman, 2000) Sú reglufesta 

og sá fyrirsjáanleiki sem eldri stjórnunarhættir ganga út frá leiða að jafnaði til vinnusemi og 

starfsöryggis meðal starfsfólks, sem er gott mótefni við þeim sveigjanleika og þeim hröðu 

breytingum sem nýrri stjórnunarstílar einkennast af. Þau fyrirtæki sem tileinka sér samvirkni 

eldri og nýrri stjórnunaraðferða taka þannig mið af bæði hagsmunum starfsfólks og 

fyrirtækjaumhverfi hverju sinni (Einar Svansson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2012). 

 

 

7. Breyttar áherslur vinnunnar 

Vinnuumhverfi og vinnutími fólks hefur breyst á síðustu áratugum, þá einna helst vegna 

vaxandi íhlutunar kvenna á vinnumarkaði og sveigjanleika í starfi (Rosener, 1990). Einnig eru 

auknar kröfur um framhaldsmenntun, þekkingu og hæfni starfsfólks. Gjarnan er litið á 

atvinnuþátttöku fólks á vissum aldri sem sjálfgefna (Stefán Ólafsson, 1996). Rétturinn til 

vinnu er því einn af mikilvægustu þáttum mannréttinda og því er mikilvægt að samfélög og 

velferðarkerfi tryggi einstaklingum rétt á atvinnuþátttöku til að skapa sér félagslegt og 

fjárhagslegt öryggi (Edgell, 2006). 

Það viðhorf að vinnan sé talin einn af lykilþáttunum í lífi einstaklinga hefur því haldist 

nær óbreytt í gegnum allar samfélagslegar breytingar (Herzberg, Mausner og Snyderman, 

1993). Það sem vinnan mótar hversdagslífið allt árið um kring og hvetur til reglubundinna 
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lífshátta þá hefur vinnan í för með sé gríðarleg félagsleg áhrif á einstaklinga. Það að vakna til 

vinnu á morgnana er mikilvægur þáttur í því að einstaklingar hafi ákveðna rútínu í lífi sínu 

(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Vinnan hefur verið hluti af menningu samfélaga og vísar orðið vinnumenning til ýmissa 

vinnuviðhorfa þar sem tekið er tillit til nokkurra þátta. Þar á meðal er viðhorf og afstaða til 

vinnu, hversu miðlæg vinnan er í lífi fólks og hversu mikið fólk skuldbindur sig vinnunni út 

frá mikilvægi vinnunnar fyrir sjálft sig (Edgell, 2006). Einnig hefur vinnan svokölluð innri og 

ytri gildi. Innra gildi vinnunnar felur í sér sjálfstæði og vinnusemi starfsmanns og þá ábyrgð 

sem stjórnandi veitir honum. Það hvatningarkerfi sem er til staðar innan vinnunnar hefur því 

mikið að segja um innra gildi vinnunnar fyrir einstaklinga. Ytra gildi vinnunnar mótast af 

þeim starfsframa sem starfsmaður hlýtur út frá vinnunni og efnislegum umbunarþáttum líkt og 

launum (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir,1999). 

Vinnusemi er talin vera eiginleiki sem göfgar manninn þekkingarlega, félagslega og 

efnahagslega. Vinna einstaklinga hefur orðið sífellt mikilvægari í nútímasamfélagi og gegnir 

breyttu hlutverki frá því sem áður var. Með vaxandi raunhyggju og veraldlegum lífsskoðunum 

hafa einstaklingar tileinkað sér skynsemi og hagsýni (Stefán Ólafsson, 1996). Vinnusemi 

mótast nú í auknum mæli af sjálfstæðum vinnuvilja einstaklinga þar sem þeir gera aukna 

kröfu og leggja áherslu á frelsi til nýsköpunar og viðskipta og fjölbreytni í starfi með stöðugri 

þekkingarleit (Edgell, 2006). Þessar breytingar á viðhorfum einstaklinga leiða til þess 

mikilvægis að þeir sinni áhugaverðu starfi með krefjandi verkefnum í ánægjulegum félagskap. 

Áhersla er lögð á að stjórnendur veiti bæði andlega og sálræna umbun sem hefur leitt til þess 

að umbunarkerfi þarf að taka mið af fleiri þáttum en launum (Cassidy og Kreitner, 2011). 

Innri gildi vinnunnar. eins og gott orðspor og frami út frá vinnu, geta í raun verið 

eftirsóknarverðari heldur en ytri gildi vinnunnar, líkt og auðsöfnun (Hólmfríður K. 

Gunnarsdóttir, 1999). Einstaklingar leggja nú til dags aukna áherslu á að mennta sig í takt við 

sínar lífsskoðanir og áhugasvið til að vinnan reynist þeim krefjandi, áhugaverð og ekki síst 

skemmtilegur vettvangur. Það má því segja að vinnusjálfið, ánægja og persónutengsl á 

vinnustað hafi ekki síður mikið gildi heldur en peningaleg umbun og efnahagslegur arður 

vinnunnar (Bell og Henry, 2001). Þróunin hefur verið sú að vinna veitir ekki aðeins lífinu 

tilgang heldur er hún jafnframt ákveðið tákn um virka félagslega þátttöku í samfélaginu. 

Einstaklingar skapa sér sína félagslegu stöðu með vinnunni og hún hefur einnig áhrif á 

sjálfsmynd einstaklinga. Starfsfólk tileinkar sér frekar jákvætt viðhorf til vinnunnar og álítur 

að starf sitt sé gefandi og áhugavert (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Þessi sýn á mótun og gildi 
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vinnumenningar og vinnusemi leiðir til aukinnar velgengni í vinnu og hagsældar samfélagsins 

alls (Stefán Ólafsson, 1996). 

Síðustu tvo áratugi hefur átt sér stað mikil umturnun á sambandinu milli stjórnanda, 

starfsmanns og starfsins. Ekki er um að ræða þá miklu skuldbindingu milli þessara þátta eins 

og ríkti áður fyrr (Bratton og Gold, 2003). Stjórnendur hafa ekki lengur þau völd að geta 

mótað starfsframa starfsmanna sinna eða krafið þá um ákveðnar skuldbindingar við fyrirtækið 

og starfið til langs tíma (Bryman, 1997). Þær skyldur sem stjórnandi hefur gagnvart 

starfsfólki, sem og þær skyldur sem starfsfólk hefur gagnvart stjórnanda hafa breyst mikið frá 

því sem áður þekktist, aðallega út frá breyttum viðhorfum gagnvart valddreifingu og 

mannauðsmálum (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003).  

Sveigjanleiki í starfssamningum og á vinnumarkaði hefur gert það að verkum að það er 

ekki lengur skilyrði að starfsmaður þurfi að starfa hjá sama fyrirtækinu allan sinn starfsaldur 

til að öðlast stöðuhækkun. Þar með er starfsmaður ekki lengur háður til langs tíma því starfi 

sem hann tekur að sér. Hann er ekki skyldugur að byggja sér upp langan starfsaldur innan 

ákveðins fyrirtækis til þess að öðlast frama í starfi sínu líkt og tíðkaðist áður fyrr (Harrison, 

2004). Það má því segja að það sé hvorki skilyrði né markmið lengur að starfsráðningar endist 

alla starfsævi einstaklinga. Ráðningar starfsfólks til tímabundinna verkefna hafa færst í 

aukana og eru í raun að leysa langtíma starfsráðningar af hólmi. Það er orðið svo að flestir 

einstaklingar skipta um starf, eða jafnvel starfsgrein, á tíu ára fresti (Ingrid Kuhlman, 2000).  

Stjórnendur þurfa að beita ýmsum aðgerðum til þess að fá starfsmenn til að skuldbinda 

sig hjá fyrirtæki sínu og tryggja starfsfólki sínu frama, stöðuhækkun og farsælt starf. Það sem 

skiptir meira máli er að stjórnandi skapi vinnuumhverfi þar sem kröfur um vinnuframlag 

henta hverjum starfsmanni. Starfsmaður þarf að upplifa að vinnuumhverfið henti hans 

þekkingu, færni og getu og að stjórnandi sé tilbúinn til að taka tillit til eiginleika starfsmanns. 

Þá eru meiri möguleikar á að starfsmaður ákveði að hefja störf og skuldbindi sig hjá ákveðnu 

fyrirtæki til ákveðins tíma (Jacoby, 1999). 

Það er orðið svo að stjórnendur keppast um vinnuaflið sem oftar en ekki er með mestu 

menntunina, þekkinguna og færnina. Á móti hefur vinnuaflið miklar kröfur til starfsveitanda 

og vinnuumverfis. Þessar kröfur og væntingar, bæði af hálfu stjórnenda og starfsfólks, þarf 

því oft að ræða til hins ítrasta og jafnvel beita málamiðlunum þegar stjórnendur sækjast eftir 

starfsfólki (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2005). Mikilvægi stöðugrar endurmenntunar og námsgetu 

starfsmanna hefur aukist þar sem færni í að tileinka sér  aukna þekkingu er orðinn hluti af 

daglegum störfum. Í raun er það orðin undirstaða samkeppnishæfni einstaklinga þegar sótt er 

um nýtt starf. Einnig er litið svo á að aukin þekking starfsmanna sé sameiginlegt 
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hagsmunamál allra innan fyrirtækisins. Starfsfólk þarf því að vera tilbúið til að deila  

þekkingu sinni með öðrum svo hún nái til allra sviða, deilda og hópa innan fyrirtækisins 

(Ingrid Kuhlman, 2000). 

 

 

8. Áhrif á atvinnuöryggi 

Á sjöunda og áttunda áratug tuttugustu aldarinnar voru breytingar innan skipulagsheilda og í 

starfsumhverfi taldar hvetjandi og frekar tengdar auknu atvinnuöryggi heldur en streitu og 

atvinnuóöryggi (Barley, 1996). Óöryggi í starfi er talið hafa aukist í starfsumhverfi og er hægt 

að rekja helstu ástæðurnar til breytinga í stjórnunarháttum, stjórnskipulagi og atvinnulífi sem 

hafa átt sér stað seinni hluta tuttugustu aldarinnar (Lorsch og Lawrence, 1970).  

Stjórnendur skipulagsheilda leita eftir því að auka sveigjanleika í starfsemi sinni til að 

ná fram aukinni hagræðingu. Þar af leiðandi hefur starfsumhverfi og atvinnuöryggi starfsfólks 

tekið breytingum sem fela í sér að staða starfsfólks einkennist af óstöðugleika (Armstrong, 

1994). Starfsfólk upplifir óstöðugleika og óvissu í starfsumhverfi sínu þegar stjórnunarhættir 

eru valddreifðari, óformlegri, og sveigjanleiki er meiri líkt og í lífrænu skipulagi. Hins vegar 

finnur starfsfólk fyrir meira öryggi og stöðugleika í starfsumhverfi þegar stjórnunarhættir eru 

miðstýrðari, skipulagið er reglubundið og formlegt og þegar verkferlar eru staðlaðir líkt og í 

vélrænum stjórnarháttum (Lorsch og Lawrence, 1970). Þær hröðu breytingar sem eiga sér stað 

í atvinnulífinu nú á tímum hafa sökum tæknibyltingar og aukins sveigjanleika í störfum leitt 

til enn frekara atvinnuóöryggis. Aukin hnattvæðing, örar breytingar á mörkuðum og sífelldar 

tækninýjungar hafa haft áhrif á starfsemi fyrirtækja og leitt til breytinga í rekstri. Margir 

stjórnendur fyrirtækja hafa kosið að auka sveigjanleika í rekstri til að aðlagast að síbreytileika 

aþjóðamarkaðarins með því að fækka starfsfólki eða ráða starfsfólk tímabundið (Bell og 

Henry, 2001) 

Aukinn sveigjanleiki hefur verið talinn einn helsti kostur upplýsingatækninnar, sem og 

ótakmarkaður aðgangur upplýsingaflæðis og stöðugt samband við fólk um allan heim sem 

stundar fjarvinnu með sveigjanlegum vinnutíma (Cohen og Kennedy, 2000). Sveigjanleiki er 

talinn minnka streitu vegna aukinnar sjálfsstjórnar starfsmanna, starfsfólk getur átt þess kost 

að sinna vinnunni heiman frá sér og eftir hentugleika (Ásta Snorradóttir, 2011). Hvað varðar 

galla við þann sveigjanleika í störfum er að starfsfólk upplifir auknar starfskröfur vegna 

aukinnar viðveru þar sem það þarf að vera til taks hvenær sem er dags ef þörf er á. Út frá því 

upplifir starfsfólk erfiðleika við að losa sig alveg frá vinnunni og einstaklingar skynja þar af 
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leiðandi óskýrari mörk milli vinnunnar og frítíma (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Kristinn 

Tómasson og Margrét Lilja Valdimarsdóttir, 2005). Áhrif af sveigjanleika í vinnu eru þó 

misjöfn út frá því hversu mikinn sveigjanleika vinnustaður býður upp á. Yfirleitt er talið að 

skammtímaáhrifin séu líklega jákvæð en langtímaáhrif nokkuð neikvæðari (Ásta Snorradóttir, 

2011). Þrátt fyrir að vinnustaðurinn skipti ekki jafn miklu máli í hugum fólks til langs tíma 

litið er fólk samt sem áður meðvitaðra um umhverfi sitt, krafist er vinnuumhverfis sem 

einkennist af sveigjanleika, en einnig aga og reglusemi (Edgell, 2006).   

Segja má að kröfur um skilvirkni og sveigjanleika í nútíma vinnufyrirkomulagi kalli á 

breyttar stjórnunaraðferðir með endurskipulagningu vinnuferla og með enn frekari virkjun 

mannauðsins (Stefán Ólafsson og Kolbeinn Stefánsson, 2005). Það að hafa fasta vinnu og 

vera öruggur með hana þykir ekki vera sjálfgefið á jafn miklum umbreytingartímum og nú 

ríkja (Ásta Snorradóttir, 2011). Mikið hefur borið á endurskipulagningu á ýmsum sviðum 

innan fyrirtækja sökum aukinnar kröfu starfsfólks eftir aukinni þekkingu og ábyrgð í störfum 

sínum, en jafnframt að geta verið sveigjanlegt frá vinnunni og sinnt heimili og fjölskyldu eftir 

hentugleika. Stjórnendur leita leiða til að verða við þessum kröfum starfsfólks, en hafa það 

jafnframt í huga að hámarka hagnað fyrirtækis með því að hagræða eins og hægt er í skipulagi 

(Webb, 2004).  

Nú til dags er starfsóöryggi algengt vegna samruna margra fyrirtækja, fækkun er gerð á 

starfsfólki til að minnka kostnað og auknar kröfur eru gerðar um menntun og hæfni. Það má 

segja að starfsöryggi teljist því í raun til forréttinda vegna þess mikla umróts sem orðið hefur 

á fyrirtækjum og vinnumörkuðum (Ásta Snorradóttir, 2011). Vegna þessa hefur starfsóöryggi 

verið sett í fræðilegt samhengi og skoðað út frá fræðilegum fyrirmyndum um ástæður þess, en 

þær tengjast oftast afleiðingum af skipulagslegum breytingum innan fyrirtækja (Edgell, 2006). 

Atvinnuóöryggi hefur verið skilgreint á þann hátt að einstaklingur skynjar vanmátt sinn til að 

viðhalda jafnvægi á tilteknum aðstæðum vegna ógnunar og ójafnvægi af ríkjandi 

starfsumhverfi. Óöryggið byggist því í raun á túlkun og skynjun einstaklings á því umhverfi 

sem hann vinnur við. Huglægar tilfinningar og sveigjanleiki vinnuumhverfis skipta einnig 

miklu máli þegar kemur að upplifun á atvinnuóöryggi (Sverke, Hellgren, Näswall, 2006). 

Atvinnuóöryggi getur leitt af sér slæm áhrif á heilsu og skoðuð hafa verið áhrif 

atvinnuóöryggis á andlega og líkamlega heilsu starfsfólks (Ásta Snorradóttir, 2011). Einnig 

hefur verið skoðað hvernig skipulagsbreytingar innan fyrirtækja skapa öryggisleysi og hafa 

þannig heilsufarsleg áhrif á starfsfólk (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Kristinn Tómasson og 

Margrét Lilja Valdimarsdóttir, 2005). Tímabil sem einkennist af óvissu innan fyrirtækis vegna 

ýmissa breytinga, líkt og ef um breytingar er að ræða á framkvæmdarstjórn, skipulagi og 
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vinnuverkferlum, hefur neikvæð áhrif á starfsfólk. Upplifun starfsfólks af þessum 

áhrifaþáttum getur verið margvísleg og leitt til neikvæðra áhrifa á heilsufar; starfsfólk finnur 

meðal annars fyrir breyttu svefnmynstri og svefntruflunum (Ferrie, Shipley, Marmot, 

Stansfeld, Smith, 1998). 

Það er orðið svo að starfsfólk verður að vera í stakk búið að tileinka sér starfsumhverfi 

þar sem jafnan er lögð áhersla á sveigjanleika. Stjórnendur leggja áherslu á að starfsfólk geti 

nýtt sér upplýsingatæknina og gripið til vinnunnar hvar og hvenær sem er. Einnig er 

mikilvægt að auðvelt sé að færa starfsfólk á milli verkefna og starfa, annars er aukin hætta á 

því að starfsfólk missi vinnuna (Armstrong, 2004). Nútíma vinnufyrirkomulag með tilkomu 

hnattvæðingar og aukinnar aupplýsingatækni og sveigjanleika má tengja við breyttar 

stjórnunaraðferðir sem í felst meðal annars endurskipulagning vinnu- og framleiðsluferla og 

aukin valddreifing til starfsfólks (Morgan, 2006).  
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Lokaorð 

Eftir að hafa leitað svara við þeirri spurningu sem lögð var fram í upphafi má telja að áhrif 

stjórnunarhátta, stjórnskipulags og vinnuumhverfis séu mikil á starfsfólk nú. Þær breytingar 

sem hafa orðið á stjórnarháttum, stjórnskipulagi og vinnuumhverfi hafa í raun haft bæði 

jákvæð og neikvæð áhrif á starfsfólk.  

Út frá umfjölluninni um upphaf, einkenni og markmið helstu stjórnunarhátta sem hafa 

verið ríkjandi innan fyrirtækja til dagsins í dag er ljóst að sú þróun sem hefur átt sér stað hefur 

verið með margvíslegum hætti. Breytingarnar hafa einna helst falist í að stjórnendur hafa 

horfið frá vélrænum stjórnunarháttum þar sem stjórnendur tileinka sér miðstýringu valds og 

hafa strangt eftirlit með starfsmönnum. Þess í stað hafa stjórnendur tileinkað sér lífræna 

stjórnunarhætti með valddreifingu, falið starfsfólki aukna ábyrgð og aukið vægi við 

ákvörðunartölku ásamt stöðugri eflingu á þekkingu og færni starfsfólks. 

Stjórnendur virðast á seinni hluta tuttugust aldarinnar hafa sagt skilið að mestu við þær 

áherslur að starfsfólk vinni eftir stöðluðum og fyrirframgefnum verkferlum í anda 

stjórnunarhátta Taylorisma. Þess í stað hafa stjórnendur lagt áherslu á að starfsfólk nýti 

þekkingu sína og færni á sem skilvirkastan hátt og hafi áhrif á vinnuumhverfi sitt. Hvað 

varðar breytingar á stjórnskipulagi innan fyrirtækja virðist sem millistjórnendum hafi fjölgað 

og að stjórnunarspönn hvers stjórnanda hafi þrengst. Hver stjórnandi hefur því færri 

starfsmenn á sinni ábyrgð og öðlast meiri yfirsýn yfir sitt verksvið. Þannig hefur árangur og 

upplýsingaflæði aukist því stjórnendur eru nú meira í samstarfi við starfsfólk sitt og eru frekar 

álitnir samstarfsmenn heldur en yfirmenn.  

Það sem kom á óvart er að konur beita öðrum stjórnunaraðferðum en karlar, stjórnun 

virðist því vera kynbundin og einnig að menntun stjórnenda hafi áhrif á val stjórnunarhátta. 

Út frá þessum forsendum beita stjórnendur ýmist stjórnunaraðferðum sem eru stýrandi, 

hvetjandi, veitandi eða felandi stjórnunarstílar. Þrátt fyrir þennan mun á vali stjórnenda á 

aðferðum við stjórnun virðast stjórnunarhættir í dag einkennast af því að flestir stjórnendur 

telji það aðalatriði að hlúa að mannauði fyrirtækisins. Það er gert með því að mæta kröfum 

starfsfólks um gott og jákvætt vinnuumhverfi, leggja áherslu á endurmenntun starfsfólks og 

veita því aukna ábyrgð og þátttöku í ákvarðanatöku. 

Það vakti sérstaka athygli að íslenskir stjórnunarhættir hafa verið að breytast töluvert á 

síðastliðnum árum. Stjórnunarhættir virðast nú mótast af markmiðum fyrirtækisins um að 

tryggja skilvirka vinnuferla og hámarka starfsánægju starfsfólks í bland við árangur og gæði. 

Horfið hefur verið frá stjórnleysi og skorti á eftirliti sem einkenndi stjórnunarhætti fyrir 
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efnahagskreppuna árið 2008. Lögð hefur verið áhersla hefur á mikilvægi þekkingar og færni 

stjórnenda og þeir tileinkað sér skilvirkari stjórnunarhætti til að mæta þeim kröfum sem eru 

gerðar til gæða á stjórnun, skipulagi og vinnuumhverfi nú til dags. Þó virðist ekki vera um að 

ræða eina tegund nýrra stjórnunarhátta heldur hefur hver stjórnandi unnið að því að finna 

þann stjórnunarhátt sem hann telur henta sínu fyrirtæki og starfsemi sem best. Það er því 

jákvæð niðurstaða að ríkjandi stjórnunarhættir íslenskra stjórnenda séu lífrænar og 

lýðræðislegar stjórnunaraðferðir þar sem litið er á þekkingu og færni starfsfólksins sem helstu 

auðlind fyrirtækja.  

Þrátt fyrir að upplýsingatækni hefur aukist til muna á síðastliðnum árum þarf ekki að 

vera svo að aukin nýting upplýsingatækni innan starfsumhverfis leiði til frekari starfsánægju 

og atvinnuöryggis. Velta má fyrir sér hvort sú stöðuga viðvera sem nútíma upplýsingatækni 

býður upp á ógni starfsfólki og leiði af sér atvinnuóöryggi. Einnig má velta fyrir sér hvort 

atvinnuöryggi hafi raunverulega aukist þrátt fyrir að stjórnunarhættir hafi tekið breytingum í 

átt að lífrænna og valddreifðara stjórnskipulagi. Út frá umfjölluninni um áhrif 

upplýsingatækni og sveigjanleika má álykta að sveigjanleiki í vinnuumhverfi starfsfólks hafi 

haft áhrif á atvinnuöryggi þeirra. Starfsfólk finnur að vegna aukinnar upplýsingatækni gerir 

stjórnandi kröfur um sveigjanleika starfsfólks. Það skal ávallt vera reiðubúið að grípa til 

vinnunnar ef þörf er á. Vegna aukins sveigjanleika í starfi finnst starfsfólk því erfiðara að 

greina mörk milli vinnutíma og frítíma. Út frá þessu myndast aukið atvinnuóöryggi þar sem 

starfsfólk upplifir að það eigi á hættu að missa vinnuna ef það er ekki tilbúið að standast 

þessar kröfur.  

Niðurstaða mín er sú að stjórnunarhættir, stjórnskipulag og vinnuumhverfi hafi tekið 

miklum breytingum á tuttugustu öldinni og þróast til hins betra. Sérstaklega þar sem stjórnun 

miðast í auknum mæli út frá lífrænum stjórnarháttum þar sem lögð er áhersla á starfsánægju 

starfsfólks. Það má þó ekki gleyma því að hægt er að greina neikvæð áhrif af aukinni 

upplýsingatækni og sveigjanleika í störfum, einna helst á atvinnuöryggi starfsfólks. Því þarf 

að auka enn frekar rannsóknir um nýtingu upplýsingatækni og áhrifa aukins sveigjanleika á 

vinnu einstaklinga. Þannig ná rannsakendur á sviði félagsvísinda að standa sameiginlega vörð 

um hagsmuni mannauðsins sem er ekki einungis verðmætasta auðlind fyrirtækja heldur 

samfélagsins í heild.  
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