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Útdráttur 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að skoða starfsánægju á meðal starfsmanna 

Íslenska Gámafélagsins sem er eitt stærsta fyrirtæki landsins í sorpiðnaði. Mikilvægi 

starfsánægju er talið liggja bæði í betri líðan starfsmanna og aukinni velgengni 

fyrirtækja, því skiptir máli að stjórnendur hugi að velferð starfsmanna og viti hvaða 

þættir skipta máli í því samhengi. Markmið rannsóknarinnar var að skoða almenna 

starfsánægju á meðal starfsmanna Íslenska Gámafélagsins. Þá var gerð grein fyrir hvort 

tengsl væru á milli starfsánægju starfsmanna við a) stjórnendur, b) starfsumhverfið og c) 

fyrirtækjahollustu. Einnig var skoðað hvort munur væri á starfsánægju starfsmanna eftir 

því hvort þeir starfa á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni og á milli þeirra 

starfsmanna sem hafa íslensku sem móðurmál og ekki. Til þess að ná fram markmiðum 

rannsóknarinnar var notast við megindlega rannsóknaraðferð þar sem spurningalisti var 

lagður fyrir starfsmenn fyrirtækisins. Rannsóknin fór fram á sumarmánuðum 2014.  

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að starfsmenn væru almennt 

ánægðir í starfi og tengsl væru á milli starfsánægju starfsmanna við a) stjórnendur, b) 

starfsumhverfið og c) fyrirtækjahollustu. Ekki var um mun að ræða á milli starfsánægju 

starfsmanna eftir því hvar á landinu þeir starfa né hvort íslenska væri móðurmál þeirra 

eða ekki. Möguleg ástæða fyrir því er hversu há almenn starfsánægja var að mælast á 

meðal starfsmanna fyrirtækisins.  
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Abstract 

The subject of this study was to explore job satisfaction among employees of Íslenska 

Gámafélagið one of Iceland’s leading companies in the waste industry. The importance 

of job satisfaction is considered to affect both the well-being of employees and to 

increase the success of business, therefore, it is important that managers contemplate 

staff welfare and know what factors are relevant in this context. The aim of this study 

was to examine the general job satisfaction of Íslenska Gámafélagið employees as well 

as to determine if there was a correlation between employee job satisfaction and a) 

their managers, b) the work environment and c) organizational commitment. In addition 

it examines whether there was a correlation with job satisfaction based on where they 

operate, in the greater Reykjavík area or rural Iceland, and if Icelandic is their native 

language or not. In order to achieve the objectives of the study a quantitative research 

method was used in the form of a questionnaire that was sent to Íslenska Gámafélagið 

employees. The study was conducted in the summer of 2014. 

The main results of the study indicated that employees were generally satisfied 

with their job and a relationship was found between job satisfaction of employees and 

a) their managers, b) the work environment and c) organizational commitment. There 

was no difference in job satisfaction among employees based on where in the country 

they operate or whether Icelandic was their native language or not. This may be due to 

the already high level of satisfaction among employees of Íslenska Gámafélagið.  
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1  Inngangur  

Þessi ritgerð fjallar um rannsókn á starfsánægju á meðal starfsmanna Íslenska 

Gámafélagsins. Starfsánægja er alþjóðlegt hugtak sem tengist líðan fólks í vinnunni og 

hvaða tilfinningar það ber til starfs síns. Í stuttu máli er um að ræða viðhorf sem 

endurspeglar hversu vel starfsmönnum líkar eða líkar ekki við starf sitt. Sú skilgreining 

sem hefur hvað helst verið stuðst við er ef til vill skilgreining Locke (1976) þar sem hann 

taldi starfsánægju vera ánægjulegt eða jákvætt tilfinningalegt ástand sem stafar af 

viðbrögðum einstaklings við starfi eða upplifun hans af starfinu. Mikilvægi starfsánægju 

er talið liggja bæði í betri líðan starfsmannsins og aukinni velgengni fyrirtækis. Þar á 

meðal hefur verið sýnt fram á tengsl starfsánægju og starfsmannaveltu, hvernig 

starfsmaður leysir starf sitt af hendi, framtakssemi starfsmanns og mætingu. Því hefur 

verið talið mikilvægt að huga að velferð starfsmanna og vita hvaða þættir skipta máli 

varðandi starfsánægju þeirra. Aftur á móti er óánægja talin geta valdið neikvæðum 

áhrifum á starfsemi fyrirtækis t.d. í formi hárrar starfsmannaveltu og minni afkasta.  

Hugtakið starfsánægja hefur verið mikið til umfjöllunar að undanförnu á meðal 

fræðimanna og á vinnumarkaðnum. Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um 

starfsánægju en ekki hafa allar náð fótfestu. Af þeim kenningum sem hafa haft hvað 

mest áhrif á fræðilega umfjöllun um starfsánægju má m.a. nefna tveggja þátta kenningu 

Herzbergs, afrekshvatakenningu McClellands, væntingakenningu Vroom, 

jafngildiskenningu Adams, og starfseinkennalíkan Hackmans og Oldhams.  

 Starfsánægja er víðfeðmt hugtak sem ýmsir þættir geta haft áhrif á. Í þessari 

rannsókn var farin sú leið að rannsaka sérstaklega þrjá þætti sem eru taldir skipta máli 

varðandi starfsánægju, þ.e. starfsumhverfi, stjórnendur og fyrirtækjahollustu. Það sem 

fellst í starfsumhverfinu er allt það sem hefur utanaðkomandi áhrif, bæði á líkama og 

andlega hlið starfsmannsins. Þegar skapað er gott starfsumhverfi er reynt að búa svo um 

hnútana að draga úr öllum þeim þáttum sem valda núningi, kvíða, áhyggjum og öðrum 

óþægindum. Mikilvægi þess felst m.a. í því að gott starfsumhverfi eykur starfsánægju 

sem leiðir til aukins hagnaðar í rekstri fyrirtækis. Stjórnandinn er einnig talinn vera 

mikilvægur áhrifaþáttur á starfsánægju. Stjórnendur geta tileinkað sér mismunandi 
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stjórnunaraðferðir fyrir mismunandi aðstæður, það er mikilvægt að viðeigandi 

stjórnunaraðferð er valin því að góð samskipti á milli stjórnenda og starfsmanna hafa 

jákvæð áhrif á starfsánægju. Neikvæð samskipti geta aftur á móti haft slæm áhrif á 

rekstur fyrirtækis t.d. í formi hárrar starfsmannveltu. Enn fremur er fyrirtækjahollusta 

talin tengjast starfsánægju en sýnt hefur verið fram á jákvæð tengsl á milli starfsánægju 

og fyrirtækjahollustu (Fu, Deshpande og Zhao, 2011; Lu, Chang og Wu, 2007). Í þessu 

felst m.a. að starfsmenn sem eru traustir fyrirtækinu og ánægðir í starfi afkasta almennt 

meiru sem hefur jákvæð áhrif á framleiðslu fyrirtækis.  

 Markmið rannsóknarinnar var að skoða almenna starfsánægju á meðal 

starfsmanna Íslenska Gámafélagsins. Þá var gerð grein fyrir hvort tengsl væru á milli 

starfsánægju starfsmanna við a) stjórnendur, b) starfsumhverfið og c) fyrirtækjahollustu. 

Einnig var skoðað hvort munur væri á starfsánægju starfsmanna eftir því hvort þeir starfi 

á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni og á milli þeirra starfsmanna sem hafa 

íslensku sem móðurmál og ekki. Til þess að ná fram markmiðum rannsóknarinnar voru 

settar fram fjórar rannsóknarspurningar, þ.e. hvort starfsmenn Íslenska Gámafélagsins 

séu almennt ánægðir í starfi, hvort tengsl séu á milli starfsánægju starfsmanna við a) 

stjórnendur, b) starfsumhverfið og c) fyrirtækjahollustu og hvort munur sé á 

starfsánægju starfsmanna eftir því hvort þeir starfi á höfuðborgarsvæðinu eða á 

landsbyggðinni og hvort íslenska sé móðurmál þeirra eða ekki. Til þess að svara 

rannsóknarspurningunum og ná fram þeim markmiðum sem lagt var upp með var 

notast við megindlega rannsóknaraðferð þar sem spurningalisti var lagður fyrir 

starfsmenn Íslenska Gámafélagsins. Rannsóknin fór fram á sumarmánuðum 2014. 

Ritgerðin er þannig uppbyggð að fyrst er fjallað fræðilega um starfsánægju þar 

sem hugtakið, skilgreining og mikilvægi starfsánægju eru kynntar. Einnig er fjallað um 

helstu kenningar um starfsánægju og tengsl starfsánægju við starfsumhverfið, 

stjórnendur og fyrirtækjahollustu. Þá verður fjallað um íslenskar rannsóknir sem unnar 

hafa verið um efnið og mælitæki starfsánægju eru kynnt. Þar á eftir kemur kafli sem 

fjallar um Íslenska Gámafélagið, þ.á.m. mannauðsstefnu þeirra og starfsemi. Næst er 

gerð grein fyrir aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar og síðan eru helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Í kjölfar þess fer fram umræða um niðurstöðurnar 

og þær bornar saman við þá fræðilegu umræðu sem gert hefur verið grein fyrir, auk 

þess sem greint verður frá takmörkunum rannsóknarinnar og framtíð. Að lokum verða 

helstu atriði ritgerðarinnar dregin saman í lokaorðum.  
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2 Starfsánægja 

Hugtakið starfsánægja (e. job satisfaction) hefur vakið mikla athygli að undanförnum 

árum innan stjórnunarfræða, félagslegrar sálfræði og á vinnumarkaðnum. Rannsóknir á 

hugtakinu eiga sér langa sögu og spanna fjölmörg fræðasvið (Zhu, 2013 ). Margvíslegar 

ástæður geta verið fyrir þessum mikla áhuga og má annars vegar nefna að stjórnendur 

huga í meira mæli að velferð starfsmanna sinna og vilja því vera upplýstari um hvort 

starfsmenn séu ánægðir í starfi og hvaða starfstengdu þættir skipta máli í því samhengi 

(Ómar H. Kristmundsson, 1999). Hins vegar hafa fjölmargar rannsóknir bent til þess að 

starfsánægja starfsmanna geti haft góð áhrif á afkomu fyrirtækja, vegna þess að ánægt 

starfsfólk er talið afkasta meiru sem skilar sér í aukinni framleiðni. Óánægja í starfi er 

aftur á móti talin geta haft neikvæð áhrif á starfsemina, t.d. í formi hárrar 

starfsmannaveltu og minni afkasta (Birna G. Flygenring, 2006; Ómar H. Kristmundsson, 

1999).   

 Starfsánægja er hugtak sem rekja má aftur til þriðja áratugar síðustu aldar þegar 

Elton Mayo kynnti tilfinningar starfsmanna sem áhrifaþátt í amerískri vinnusálfræði (e. I-

O psychology). Kenning hans gekk út frá því að einhæft verksmiðjustarf yrði til þess að 

neikvæðar tilfinningar líkt og reiði, hræðsla og tortryggni vöknuðu innra með 

starfsmanninum. Afleiðingar þessarar óánægju yrðu til þess að ólga myndaðist á 

vinnumarkaðnum. Fram til þessa hafði verið takmarkaður áhugi hjá sálfræðingum og 

stjórnendum um ánægju starfsmanna. Almennt var gengið út frá því að aðal hvati 

starfsmanna væri laun og svo lengi sem þeirri þörf væri fullnægt væru starfsmenn 

ánægðir (Griffin, Landy og Mayocchi, 2002). Sem hluti af þessum hugsunarhætti 

tíðkaðist að láta starfsmenn vinna langa vinnudaga, oft við erfiðar aðstæður og lítið tillit 

tekið til líkamlegrar og andlegrar líðan þeirra (Locke, 1976). Við upphaf tuttugustu 

aldarinnar var þó farið að viðurkenna að líðan starfsmanna væri veigamikill þáttur í 

rekstri fyrirtækja. Til að mynda skrifaði Fredrik W.Taylor árið 1912 (Locke, 1976, bls. 

1298), í höfuðriti sínu um hina vísindalegu stjórnun að:   
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Það er ekki nýtt fyrirbrigði að mönnum sé borgað fyrir vinnu sína ... þetta er ekki 

spurning um vinnutíma ... þetta er ekki spurning um vinnuaðferð, vísindaleg 

stjórnun hefur í för með sér algjöra umbyltingu í afstöðu (e. attitude) hins vinnandi 

manns í störfum hans hjá stofnunum eða iðnaði. Þar að auki inniheldur þetta 

samsvarandi umbyltingu í afstöðu þeirra sem stjórna fyrirtækjunum.  

Með því að umbylta afstöðu starfsmanna átti Taylor við að markmiðið sé að fá 

starfsmenn til þess að huga fyrst og fremst að hag fyrirtækisins vegna þess að það leiddi 

á endanum til aukinnar hagsældar fyrir þá sjálfa. Með þeirri skoðun að afstaða 

starfsmanna skipti máli fyrir afkomu fyrirtækisins er talið að mikilvægt skref hafi verið 

stigið í átt að nútíma kenningum um starfsánægju (Locke, 1976). 

 Hugtakið starfsánægja hélt áfram að þróast og fékk nýja merkingu með tilkomu 

Hawthorne rannsóknarinnar og rannsóknar Robert Hoppock snemma á fjórða 

áratugnum. Tilgangur Hawthorne rannsóknarinnar var að skoða ákveðna eiginleika í 

starfsumhverfinu og hvaða áhrif þeir hefðu á framleiðni. Hawthorne rannsakendurnir 

héldu því fram að með því að bæta vinnuskilyrði líkt og að auka birtu inni á 

vinnustaðnum þá myndi framleiðni aukast. Það sem kom Hawthorne rannsakendum 

hvað helst á óvart var að þrátt fyrir að lýsingin væri aukin hjá tilraunahópnum en henni 

haldið óbreyttri hjá samanburðarhópnum þá jókst framleiðni beggja hópa. Þetta leiddi 

til frekari rannsókna og enn hélt framleiðni beggja hópanna að aukast. Rannsakendur 

komust loks að þeirri niðurstöðu að ástæðan fyrir aukinni framleiðni væri rannsóknin 

sjálf, þar sem starfsmenn fengu aukna athygli frá stjórnendum og yfirmönnum. Í kjölfar 

þess var aukin áhersla lögð á félagslega þáttinn á vinnustöðum (Landy og Conte, 2012; 

Locke, 1976).  

 Í kjölfar Hawthorne rannsóknirnar gerði Robert Hoppock árið 1935 (Landy og 

Conte, 2012; Locke, 1976) fyrstu nútíma könnunina á starfsánægju á meðal 

starfsmanna. Einhverjar kannanir á starfsánægju höfðu verið unnar áður en voru flestar 

þeim annmörkum háðar að stjórnendur voru spurðir um ánægju starfsmanna í stað þess 

að spyrja starfsmennina sjálfa. Það sem Hoppock vildi vita var hversu ánægðir 

starfsmenn væru og hvort munur væri á ánægju starfsmanna eftir starfssviðum (Landy 

og Conte, 2012). Rannsókn Hoppock var ekki byggð á hefðbundinni nálgun 

stjórnunarfræða heldur lögðu niðurstöður hans og túlkun áherslu á að finna út hvaða 

þættir hefðu áhrif á starfsánægju (Locke, 1976). Niðurstöður rannsóknar hans létu í ljós 
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að starfstengdir þættir og einstaklingsmismunur hefðu áhrif á starfsánægju (Landy og 

Conte, 2012).  

 Mikill áhugi vaknaði á meðal fræðimanna á hugtakinu starfsánægju, m.a. fyrir 

tilstuðlan þeirra rannsókna og kenninga sem gert var grein fyrir hér að ofan. Einnig hafði 

áhrif sú ólga sem ríkti á vinnumarkaðnum á árunum 1935 til 1955 sem var að einhverju 

leyti rakin til óánægju á meðal starfsmanna (Landy og Conte, 2012). Þetta varð til þess 

að starfsánægja sem ekki var þekkt hugtak innan vinnusálfræðinnar fram til ársins 1932 

fékk aukna athygli og fjórum áratugum síðar höfðu verið birtar yfir 3.000 greinar um 

efnið (Locke, 1976). Árið 2006 voru greinarnar orðnar 10.000 (Landy og Conte, 2012). 

2.1 Skilgreining á starfsánægju 

Starfsánægja er viðhorf sem endurspeglar hversu vel starfsmönnum líkar eða líkar ekki 

við starf sitt (Mulki, Jaramillo og Locander, 2008). Um er að ræða alþjóðlegt hugtak sem 

tengist líðan fólks í vinnunni og hvaða tilfinningar það ber til starfs síns (Roelen, 

Koopmans og Groothoff, 2008). Í gegnum árin hafa fjölmargar skilgreiningar á 

starfsánægju litið dagsins ljós í kjölfar þess að ýmsar kenningar höfðu verið settar fram 

um efnið. Skilgreining á starfsánægju má rekja allt til ársins 1931 þegar Hanna og Fisher 

skilgreindu það fyrst. Skilgreining þeirra byggir á fjölmörgum tilviksrannsóknum og töldu 

þau starfsánægju vera afsprengi af ófyrirséðu hugarástandi starfsmanna (Zhu, 2013). 

Locke (1976) endurbætti skilgreiningu þeirra enda taldi hann að starfsánægja hefði 

víðtækari áhrif. Locke skilgreindi starfsánægju sem einhvers konar ánægjulegt eða 

jákvætt tilfinningalegt ástand sem stafaði af viðbrögðum einstaklings við starfi eða 

upplifun hans af starfinu. Skilgreining Locke er ein mest notaða skilgreiningin í 

rannsóknum á starfsánægju. Í skilgreiningu Locke er óbeint verið að vísa í mikilvægi 

bæði tilfinninga og hugsana þegar kemur að starfsánægju starfsmanna. Þegar 

einstaklingur hugsar þá vekur það upp tilfinningar og þegar tilfinningar vakna þá fer 

einstaklingurinn sjálfkrafa að hugsa um hvernig honum líður. Hugsun og tilfinningar eru 

því órjúfanlega tengdar bæði sálfræðilegum og líffræðilegum þáttum. Það má því segja 

að þegar starfsmenn meta vinnu sína eigi bæði tilfinningar og hugsanir í hlut (Saari og 

Judge, 2004).   

 Í fyrstu voru skilgreiningarnar að miklu leyti byggðar á þörfum einstaklingsins og 

hvernig hann uppfyllir þarfir sínar í starfi. Kuhlens skilgreindi starfsánægju árið 1963 til 
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að mynda á þann veg að starfsmenn mætu hvort þeir fengju persónulegar þarfir sínar 

uppfylltar í starfi. Seinna fóru skilgreiningarnar að taka mið af viðhorfum og tilfinningum 

sem starfsmenn höfðu til starfsins (Birna G. Flygenring, 2006). Price (2001) skilgreindi 

t.d. starfsánægju á þann veg að það séu þær tilfinningar sem starfsmaður hefur í garð 

starfs síns. Ef litið er til nýlegri skilgreininga á hugtakinu þá eiga þær það flestar 

sameiginlegt að líta á starfsánægju sem tilfinningalegt viðbragð starfsmannsins við 

starfi, en viðbrögðin ráðast af samanburði starfsmannsins á því sem hann vill fá út úr 

starfi sínu og hvað það er sem hann raunverulega fær út úr því (Ásta Bjarnadóttir, 2000).  

  Skilgreining starfsánægju hefur þróast frá því að byggjast á einu sjónarmiði yfir í 

að vera margþætt sjónarmið. Einnig hefur hugtakið þróast frá því að endurspegla 

hugrænt ferli sem var í fyrstu aðeins varðandi heildarskynjun í það að skoða einstaka 

þætti starfsánægjunnar. Sumir fræðimenn líkt og Hoppock og Kalleberg eru þeirrar 

skoðunar að starfsánægja sé eitt hugtak og að starfsmenn myndi sér heildarviðhorf 

varðandi starfið. Hoppock sem talinn er vera forsvarsmaður þessarar skoðunar 

skilgreindi árið 1935 starfsánægju á þann veg að hún væri tilfinningaleg endurspeglun af 

starfi starfsmannsins eða huglægar tilfinningar af starfsumhverfinu. Kalleberg skilgreindi 

starfsánægja árið 1977 sem heildarafstöðu starfsmannsins til vinnunnar sem verður til 

þegar hann metur alla þætti starfsins, bæði jákvæða og neikvæða og kemst að 

heildarniðurstöðu hvort um er að ræða gott starf (Zhu, 2013). Aðrir fræðimenn á borð 

við Vroom (Zhu, 2013) og Hulin og Smith (1965) aðhyllast annars konar nálgun og vilja 

fremur skoða einstaka þætti sem áhrifavalda á starfsánægju. Vroom komst t.d. að þeirri 

niðurstöðu árið 1962 að starfsánægja væri sett saman úr sjö þáttum, þ.e. launum, 

yfirmönnum, samstarfsmönnum, starfsumhverfinu, hvað fælist í starfinu, möguleika á 

starfsframa og stofnuninni sjálfri (Zhu, 2013). Þrátt fyrir að fræðimenn nálgist hugtakið á 

mismunandi hátt þá eiga skilgreiningarnar það allar sameiginlegt að þungamiðja 

starfsánægju er talin vera jákvæð upplifun starfsmannanna á starfinu og í því felst einnig 

að neikvæð upplifun er séð sem andstæða við hugtakið (Zhu, 2013).  

2.2 Mikilvægi starfsánægju 

Starfsánægja starfsmanna er mikilvægur þáttur bæði í velgengni fyrirtækja og fyrir 

starfsmanninn sjálfan. Mikil starfsánægja hefur verið tengd við lægri starfsmannaveltu 

en því hefur verið haldið fram að há starfsmannavelta hafi neikvæð áhrif á árangur 
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fyrirtækja (Price, 2001; Saari og Judge, 2004). Há starfsmannavelta hefur ýmsa ókosti í 

för með sér fyrir fyrirtæki og má þá helst nefna aukinn kostnað. Kostnaðurinn er bæði 

beinn og óbeinn og liggur hann m.a. í ráðningarferlinu þar sem dýrt er að ráða og þjálfa 

nýja starfsmenn, auk þess getur vinnuálag aukist á aðra starfsmenn (Lambert og Hogan, 

2009; Tnay, Othman, Siong og Lim, 2013; Wright og Kim, 2004). Einnig geta orðið 

breytingar á vinnustaðarmenningu sem geta leitt til þess að vinnuframleiðni minnkar 

vegna lélegs starfsanda (Lambert og Hogan, 2009; Tnay o.fl., 2013). Þá getur það haft 

slæmar afleiðingar í för með sér fyrir samkeppnishæfni fyrirtækja á markaði ef 

starfsmenn hætta störfum því ákveðin kunnátta og færni getur horfið með þeim (Ingi 

Rúnar Eðvarðsson, 2004; Lambert og Hogan, 2009). Þar af leiðandi er mikilvægt fyrir 

fyrirtæki að skilja hvaða ástæður eru fyrir því að starfsmenn segja upp störfum og gera 

viðeigandi ráðstafanir (Lambert og Hogan, 2009). 

 Starfsánægja er einnig talin hafa áhrif á það hvernig starfsmaður leysir starf sitt 

af hendi (Saari og Judge, 2004). Ástæðan fyrir því er að starfsmenn sækjast almennt eftir 

meiru en að þéna peninga, þeir vilja annars konar endurgjald sem getur t.d. verið í formi 

ánægju og stolts. Ánægðir starfsmenn eru líklegri til þess að leggja harðar að sér og fara 

út fyrir starfslýsingu og það hlutverk sem ætlast er til af þeim og þannig minnka 

vinnuálag og streitu annarra starfsmanna. Aftur á móti eru þeir starfsmenn sem 

óánægðir eru í starfi líklegri til þess að vera neikvæðir í samskiptum við stjórnendur eða 

yfirmenn sína og tileinkað sér hegðun sem dregur úr tilætluðum árangri (Hughes, 

Ginnett og Curphy, 2012). Einnig getur lítil starfsánægja leitt af sér aukinn fjölda 

fjarvista, aukna streitu og minni afköst á meðal starfsmanna (Nobile og McCormick, 

2008). Í stuttu máli mætti segja að ef starfsmanni líkar vel við starf sitt þá hefur hann 

meiri ástæðu til þess að leggja sig fram og minni ástæðu til þess að hætta samanborið 

við starfsmann sem líkar illa við starf sitt (Lambert og Hogan, 2009). Þar af leiðandi 

verður að telja að það sé í fullu samræmi við hag fyrirtækisins að hlúa að starfsmönnum 

og gera sér grein fyrir hvaða þættir í starfinu skipta þá máli til þess að komast hjá óþarfa 

kostnaði (Price, 2001). 
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3 Kenningar um starfsánægju 

Margar kenningar hafa verið settar fram um starfsánægju og eru þær náskyldar 

kenningum um hvatningu þar sem hugtökin starfsánægja og starfshvatning eru talin 

nátengd. Slíkar kenningar eru því gjarnan settar undir sama hatt (Hughes, Ginneth og 

Curphy, 2012). Þessum fjölmörgu kenningum um starfsánægju hefur verið skipt í ólíka 

flokka og hafa fræðimenn ýmist flokkað þær í tvo eða þrjá meginflokka eða eftir 

tímabilum. Í fyrsta lagi er það tveggja flokka skiptingin, þá er kenningum um 

starfsánægju skipt upp í tvo meginflokka þ.e. innihaldskenningar (e. content theories) og 

ferilskenningar (e. process theory). Í innihaldskenningum er skoðað hvað það er innra 

með starfsmanninum sem veldur starfsánægju hjá honum líkt og þarfir hans, væntingar 

og gildi. Í ferilskenningum er reynt að finna hvaða áhrif gildi, þarfir og væntingar 

einstaklinga hafa á starf þeirra sem veldur ánægju eða óánægju (Birna. G. Flygenring, 

2006; Maertz og Campion, 2004).  

Í öðru lagi er þriggja flokka skiptingin, sem felst í að kenningunum er skipt í 

aðstæðubundnar kenningar (e. situational theories), þar sem starfsánægja byggir á 

starfinu sjálfu og öðrum ytri þáttum í umhverfinu sem geta haft áhrif á starfið. 

Viðhorfsbundnar kenningar (e. dispositional theories), byggja á því að starfsánægja 

ráðist af einstaklingsbundnum áhrifaþáttum og samvirkni kenningar (e. interactive 

theories) sem taldar eru vera samspil á milli aðstæðubundna kenninga og 

viðhorfsbundna kenninga (Arvey, Carter og Buerkley, 1991; Judge og Klinger, 2008).  

 Í þriðja lagi má skipta kenningum um starfsánægju í fjögur meginskeið þegar litið 

er til tímabila. Fyrsta skeiðið náði hámarki á þriðja áratug síðustu aldar og er kennt við 

Tayloríska stjórnun þar sem áhersla var lögð á að með fullnægjandi aðbúnaði og launum 

á vinnustað þá myndi framleiðni og starfsánægja aukast (Locke, 1976). Annað skeiðið er 

kennt við Hawthorne rannsóknirnar sem stóð sem hæst á fjórða áratug síðustu aldar þar 

sem starfsánægja var talin aukast ef félagslegir þættir væru viðunandi (Ásta 

Bjarnadóttir, 2000). Þriðja skeiðið beinist í meira mæli að starfinu sjálfu og hvaða 

eiginleika starfið þurfi að uppfylla svo starfsánægja aukist meðal starfsmanna. Það er 

mismunandi eftir kenningum hvaða eiginleikar þurfa að vera til staðar en þeir eiginleikar 
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sem hafa verið skoðaðir eru m.a. viðurkenning fyrir störf, ábyrgð í starfi, fjölbreytt 

verkefni o.fl. Það má segja að þetta þriðja skeið kenninga hafi verið ríkjandi á síðustu 

áratugum (Arvey o.fl., 1991; Locke, 1976). Fjórða skeiðið beinir sjónum að 

starfsmanninum sjálfum og þá ræðst starfsánægja mestmegnis af hans persónulegu 

eiginleikum frekar en að einblína á eiginleika starfsins. Rannsóknir á árum fyrir aldamót 

féllu margar hverjar í þennan flokk (Ásta Bjarnadóttir, 2000).  

 Líkt og í öllum fræðisviðum sálfræðinnar þá koma ýmsar kenningar fram á 

sjónarsviðið en ekki ná allar að festa rætur sínar í fræðunum (Judge og Klinger, 2008). 

Hér á eftir verður fjallað um þær kenningar sem hafa haft hvað mest áhrif á fræðilega 

umfjöllun um hvatningu og starfsánægju. Þær kenningar sem frekar verður gert grein 

fyrir eru; tveggja þátta kenning Herzbergs (e. Herzberg‘s two-factor theory), 

afrekshvatakenning McClellands (e. achievement motivation theory), væntingakenning 

Vroom (e. Vroom‘s expectancy theory), jafngildiskenning Adams (e. equity theory) og 

starfseinkennalíkan Hackmans og Oldhams (e. Job Characteristic model).  

3.1 Tveggja þátta kenning Herzbergs 

Herzberg kynnti til sögunnar árið 1959 „tveggja þátta kenningu“ sína sem er talin vera 

ein af fyrstu nútíma kenningunum um starfsánægju. Kenning hans var umdeild á þeim 

tíma sem hún var gefin út og er sú kenning sem hefur fengið hvað mesta fræðilega 

umfjöllun, auk þess hefur hún lagt grunninn að fjölmörgum kenningum og fræðilega 

skipan varðandi þróun mannauðs (e. human resource development). Tveggja þátta 

kenning Herzberg felur í sér að starfsánægja og starfsóánægja ráðist af tveimur 

mismunandi þáttum og þar með sé ekki hægt að mæla starfsánægju og starfsóánægju 

með sama hætti (Herzberg, 1987).  

 Uppruna kenningarinnar má rekja til viðleitni fræðimanna til þess að skýra 

afstöðu (e. attitudes) starfsmanna sem lýsti sér í verkföllum og almennri óánægju á 

vinnumarkaðnum. Herzberg, Mausner og Snyderman (2002) lögðu fram þá tilgátu að 

mismunandi þættir myndu ráða því hvort starfsmenn væru ánægðir eða óánægðir í 

starfi. Til þess að rannsaka gildi kenningarinnar framkvæmdu Herzberg og 

samstarfsmenn hans rannsókn á starfsánægju hóps verkfræðinga og endurskoðenda. 

Rannsóknin leiddi í ljós að starfsfólk sem var ánægt í starfi hafði ólíkar hugmyndir um 

hvaða þætti starfsins þeir töldu mikilvægari samanborið við starfsfólk sem var óánægt í 
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starfi. Í kjölfar þess var áhrifaþáttum starfsánægju skipt upp í tvo flokka; annars vegar 

viðhaldsþætti (e. hygiene factors) sem hann taldi vera tengda óánægju í starfi og hins 

vegar hvatningarþætti (e. motivation factors) sem hann taldi tengjast ánægju í starfi. 

Viðhaldsþættir tengjast ytri aðstæðum starfsins líkt og stjórnun, félagsleg áhrif, 

starfsumhverfið, laun, umbun, starfsöryggi og stefna fyrirtækisins. Hvatningarþættir eru 

innri þættir sem tengjast starfinu sjálfu eins og árangur, ábyrgð, viðurkenning, eðli 

starfsins og tækifæri til starfsþróunar (Herzberg, 1987; Herzberg, Mausner og 

Snyderman, 2002). Herzberg hélt því fram að ef ánægja væri með ytri þætti starfsins þá 

gæti það komið í veg fyrir óánægju í starfi og laka frammistöðu, aftur á móti myndi 

aðeins ánægja með innri þætti starfsins auka þá framleiðni sem fyrirtæki leitast eftir 

(Herzberg o.fl., 2002).  

 Kenning Herzbergs felur í sér að vilji stjórnendur nýta mannauð sinn til fulls þá 

þurfi þeir að gæta þess að viðhaldsþættir séu til staðar, þ.e. að starfsmönnum sé veitt 

starfsöryggi, að laun séu viðeigandi og að stefna og stjórnun fyrirtækis sé sjálfri sér 

samkvæm. Sé þessum viðhaldsþáttum fullnægt þá getur það komið í veg fyrir 

starfsóánægju en sé viðhaldsþáttum ekki sinnt er lítill tilgangur í að hvetja starfsfólk. 

Einnig þurfa stjórnendur að huga að hvatningarþættinum þ.e. að starfið sé mikilvægt og 

feli í sér ábyrgð og að möguleiki sé á starfsþróun innan fyrirtækisins. Þá þurfa 

stjórnendur einnig að gæta þess að starfið komi til móts við hæfni og getu 

starfsmannsins. Ef þessir þættir eru ekki til staðar þá er til lítils að hvetja starfsmenn til 

þess að hámarka árangur og getu þeirra til þess að sinna starfinu sem best (Dartey-Baah 

og Amoako, 2011; Herzberg, 1987).  

 Þó svo að tveggja þátta kenning Herzbergs hafi lagt grunninn að hinum ýmsu 

kenningum og rannsóknum á sviði þróun mannauðs þá hefur kenningin mætt talsverðri 

gagnrýni í gegnum árin (Judge, Bono og Locke, 2000). Í fyrsta lagi felst gagnrýnin í því að 

kenningin sé aðferðafræðilega afmörkuð við afgerandi atvik, þ.e. við þá þætti sem 

Herzberg telur að hafi áhrif á starfsánægju. Í öðru lagi þá gerir kenningin ekki 

greinarmun á atvikum sem valda ánægju og óánægju við þann áhrifavald sem orsakar 

atvikið sjálft. Í þriðja lagi að sjálfsvörn (e. ego-defensiveness), þ.e. að starfsmenn séu 

tregir til þess að láta óánægju sína í ljós geti haft áhrif á áreiðanleika niðurstaðnanna. Í 

fjórða lagi að þættir sem hafa áhrif á ánægju og óánægju skarast að einhverju leyti. Í 

fimmta lagi hafa þættirnir mismikið mikilvægi eftir því við hvað starfsmaður starfar og 
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að lokum þá lítur kenningin fram hjá þeim mun sem er á milli einstakra starfsmanna 

(Gaziel, 1986). Sumir fræðimenn hafa gengið svo langt að segja að kenningin sé barns 

síns tíma og ætti þess vegna að vera lögð til hliðar (Judge, Bono og Locke, 2000).  

3.2 Afrekshvatakenning McClellands 

McClelland hélt því fram að grunnþarfir mannsins væru áunnar yfir tíma, myndaðar af 

lífsreynslu hans. Grunnþarfirnar að mati McClellands eru þrjár talsins þ.e. þörf fyrir 

árangur (e. achievement), þörf fyrir völd (e. power) og þörf fyrir félagsleg tengsl (e. 

affiliation). Hvatning og árangur einstaklings í ákveðnu starfi er síðan undir áhrifum 

þessara þriggja þarfa (Moore, Grabsch og Rotter, 2010). Það sem felst í hverjum þætti 

fyrir sig er fyrst þörfin fyrir árangur. Þeir sem hafa mikla þörf fyrir að ná árangri eru 

sífellt að leitast eftir nýjum áskorunum og eru verkefnadrifnir. Þeir afreka mikið og vilja 

helst ekki vinna með öðrum einstaklingum nema þeir séu einnig að leita eftir árangri. 

Einstaklingar sem leitast við að ná árangri þurfa oft endurgjöf til þess að geta fylgst með 

þeim árangri sem þeir hafa náð. Einnig þarf að hafa í huga að þeir einstaklingar sem hafa 

sterka þörf til þess að ná árangri forðast áhættulitlar aðstæður vegna þess að auðvelt er 

að ná árangri í þeim verkefnum (Dittman og Bunton, 2012).   

 Það sem felst í þörfinni fyrir völd að mati McClelland (1961) er að einstaklingur 

vill geta stjórnað og haft áhrif á aðra einstaklinga. Samkvæmt kenningunni þá geta 

einstaklingar verið bæði drifnir áfram af persónulegum hagnaði og af hagnaði stofnunar. 

Þeir sem vilja ná fram persónulegum hagnaði vilja fyrst og fremst völd yfir öðrum. Þeir 

sem eru drifnir áfram af hagnaði stofnunar vilja aftur á móti ná fram markmiðum 

stofnunarinnar. Almennt er talið að stjórnendur sem drifnir eru áfram af hagnaði 

stofnunarinnar nái betri árangri í starfi en þeir sem vilja ná fram persónulegum hagnaði. 

Ástæðan fyrir því er að slíkir stjórnendur hvetja starfsmenn til þess að stefna að 

sameiginlegu markmiði stofnunarinnar.  

Það sem felst í þörfinni félagsleg tengsl, að mati McClelland (1961), er að stofna, 

halda við og endurvekja sambönd við aðra einstaklinga. Þetta er það sem í daglegu tali 

er kallað vinátta. Samkvæmt kenningunni þá þurfa einstaklingar sem hafa mikla þörf 

fyrir félagsleg tengsl að vera í stöðugu sambandi við aðra og finnast þeir vera samþykktir 

af hópnum. Þessir einstaklingar velja frekar störf sem innihalda mikil félagsleg tengsl. 

Slíkir einstaklingar forðast oft á tíðum stjórnunarstöður vegna þess að þeir forðast 
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aðstæður þar sem þeir þurfa að taka ákvarðanir sem geta haft slæm áhrif á aðra 

(Dittman og Bunton, 2012).  

 Kenning McClelland getur hjálpað stjórnendum að skilja hvað það er sem hvetur 

starfsmenn með mismunandi bakgrunn og starfsreynslu áfram og í hvernig störfum þeir 

eru ánægðastir í. Einnig þurfa stjórnendur að geta gert sér grein fyrir hverjir eiginleikar 

starfsmanna eru svo þeir nýtist sem besti í starfi (Dittman og Bunton, 2012). Þess má 

geta að rannsóknir hafa sýnt fram á að jákvæð fylgni sé á milli starfsánægju og þörf 

starfsmanna fyrir því að ná árangri og hafa völd (Harrell og Stahl, 1984). 

3.3 Væntingakenning Vroom 

Victor Vroom (1964) var fyrstur manna til þess að þróa væntingakenningu sem tengdist 

beinum tengslum við starfsumhverfið, sem síðar var endurbætt af fræðimönnum á borð 

við Porter, Lawler og fleiri (Lunenburg, 2011). Kenning Vroom byggist á fjórum 

forsendum. Fyrsta forsendan felur í sér að þegar starfsmenn hefji störf innan fyrirtækja 

þá séu þeir með fyrirfram mótaðar hugmyndir um starfið. Önnur forsendan gengur út á 

að hegðun starfsmanna byggist á meðvitaðri ákvörðunartöku þeirra, þ.e. að 

starfsmönnum sé frjálst að velja þá hegðun sem þeir telji að henti sér best. Þriðja 

forsendan snýst um að starfsmenn vilji mismunandi þætti frá fyrirtækjum á borð við 

laun, starfsöryggi, stöðuhækkanir og áskoranir. Fjórða forsendan lýtur að því að 

starfsmenn velji þann kost sem veitir þeim bestu hugsanlegu útkomuna fyrir þá sjálfa. 

Einnig hefur væntingakenningin þrjá lykilþætti. Þessir lykilþættir eru gildi (e. valence), 

tilstilli (e. instrumentality) og væntingar (e. expectancy) og hefur kenningin orðið þekkt 

undir nafninu VIE theory á ensku vegna þessa. Það sem felst í gildum er það mikilvægi 

sem starfsmenn tengja við tiltekna umbun. Til að mynda skipta peningar flesta miklu 

máli en einhæf störf eru fráhrindandi. Aftur á móti getur umbunin haft mismunandi gildi 

fyrir einstaka starfsmenn. Ólíkt hinum tveimur lykilþáttunum þá geta gildi verið neikvæð 

eða jákvæð. Vilji starfsmaður ná fram ákveðinni umbun þá er gildið jákvætt, hafi hann 

aftur á móti ekki tilhneigingu til þess að ná ákveðinni umbun þá er gildið neikvætt. Hafi 

starfsmaður engan áhuga á að ná tiltekni umbun þá er gildið hans núll, hæsta mögulega 

gildið er +1 og lægsta -1 (Lunenburg, 2011; Vroom, 1964).  

 Annar lykilþátturinn, tilstilli á við um sambandið á milli frammistöðu og útkomu 

sem starfsmaður er að búast við að fá úr starfi sínu. Til dæmis þegar starfsmanni býðst 
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stöðuhækkun þá vegur hann og metur kostina og gallana, þ.e. gildin. Til að mynda fylgir 

stöðuhækkun venjulega hærri laun og meiri virðing. Aftur á móti getur það líka haft í för 

með sér meiri ábyrgð og lengri vinnutíma sem getur komið sér illa fyrir starfsmanninn. 

Þar með þarf starfsmaður að vega og meta jákvæðu gildin á móti neikvæðu gildunum og 

komast að niðurstöðu. Í þessum þætti er hæsta mögulega útkoma 1 og lægsta 0 (Landy 

og Conte, 2012). Þriðji lykilþátturinn, væntingar, felur í sér hvort starfsmaður trúi því að 

aukin viðleitni leiði til betri frammistöðu í starfi. Þetta felur m.a. í sér hvort það skili 

tilætluðum árangri að leggja harðar að sér, vinna yfirvinnu o.fl. til þess að fá 

stöðuhækkun. Starfsmaðurinn vegur og metur hvort eða hversu mikið þessi aukna 

viðleitni hans verði honum til góðs og tekur ákvörðun í samræmi við það. Í þessum þætti 

er hæsta mögulega útkoma 1 og lægsta 0 (Landy og Conte, 2012).  

 Vroom (1964) hélt því fram að hvatning væri tengd gildum, væntingum og 

viðleitni með því að margfalda útkomurnar á þremur lykilþáttunum saman. Það hefur í 

för með sér að því hærri sem útkoman er úr lykilþáttunum þremur þá verður hvatning 

meiri. Að sama skapi ef einn eða fleiri þáttur er núll þá leiðir það til þess að hvatningin 

er engin.   

Væntingakenningin getur lagt ýmislegt að mörkum um hvatningu starfsmanna. Í 

fyrsta lagi ætti stjórnandi að auka trú starfsmanna á að þeir geti framkvæmt starfið á 

farsælan hátt. Það er hægt að gera með því að veita viðeigandi þjálfun og skýra vel hvað 

felst í starfinu. Í þessu felst að stjórnendur þurfa að koma því til skila hvaða verklag sé 

stefnt að og jafnframt að það sé framkvæmanlegt (Lunenburg, 2011). Í öðru lagi ættu 

stjórnendur að auka tiltrú starfsmanna á að góð frammistaða sé metin innan 

fyrirtækisins. Það er hægt að gera með því að mæla frammistöðu starfsmanna 

nákvæmlega, gera skýra grein fyrir hvaða umbun starfsmaður megi búast við fyrir góða 

frammistöðu og gefa dæmi um aðra starfsmenn sem hafa náð árangri. Stjórnendur ættu 

því að gera starfsmönnum ljóst hvaða frammistöðu er ætlast af þeim og hvaða umbun 

þeir geti átt von á uppfylli þeir væntingar. Í þriðja og síðasta lagi ættu stjórnendur að 

auka væntingar starfsmanna til umbunar fyrir tilætlaða frammistöðu. Það er hægt að 

gera með því að veita starfsmönnum verðlaun sem þeir kunna að meta. Ef fyrirtækið er 

stórt og hefur t.d. mismunandi starfsdeildir eða hefur fleiri en eina starfsstöð þá þarf að 

gefa því gaum að umbun starfsmanna getur verið einstaklingsbundin. Dæmi um slíkt er 
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að sumir starfsmenn meta umbun í formi hærri launa sem mikilvæga á meðan aðrir 

kjósa fleiri frídaga (Lunenburg, 2011). 

 Væntingakenningin hefur fengið nokkra fræðilega gagnrýni, m.a. að hún lítur 

fram hjá ýmsum þáttum líkt og persónuleika og tilfinningum starfsmanna. Erez og Isen 

(2002) komust að þeirri niðurstöðu að einstaklingar sem eru jákvæðir að eðlisfari 

mælast hærri í lykilþáttunum væntingar og tilstilli en þeir sem eru neikvæðir. Einnig 

hefur kenningin verið gagnrýnd fyrir það að gefa sér of miklar forsendur varðandi það að 

starfsmenn taki ákvarðanir með því að vega og meta kosti og galla á yfirvegaðan hátt 

(Landy og Conte, 2012).  

3.4 Jafngildiskenning Adams 

Höfundur jafngildiskenningarinnar J. Stacy Adams (1965)  var á þeirri skoðun að 

starfsmenn séu alltaf að bera sig saman við aðra og þeir vilji að komið sé fram við þá að 

sanngirni. Enn fremur telur Adams að starfsmenn finni fyrir hvatningu til þess að grípa til 

aðgerða í aðstæðum sem þeim þykja skapa ójafnvægi (e. inequitable). Ójafnvægi 

myndast þegar starfsmaður fær annað hvort meira eða minna en hann telur sig eiga 

skilið.  

 Samkvæmt kenningunni þá eru starfsmenn alltaf að meta það sem þeir leggja að 

mörkum (e. inputs) í starfi sínu við þá útkomu (e. outputs) sem þeir fá úr starfi. Síðan 

bera þeir sína útkomu saman við það sem aðrir starfsmenn eru að fá út úr sínu starfi, 

t.d. samstarfsmenn eða jafningjar. Niðurstaðan úr mati þeirra kallast hlutfallstala (e. 

ratio). Ef þeir telja að hlutfallstalan sé í samræmi við það sem samanburðaraðilinn lagði 

að mörkum og útkomuna hans þá myndast engin spenna og jafnvægi (e. equity) ríkir. 

Skynji starfsmaður aftur á móti ójafnvægi þá finnur hann fyrir hvatningu til að bregðast 

við þeim aðstæðum, t.d. ef starfsmaður kemst að þeirri niðurstöðu að hann fái hærri 

laun en samanburðaraðili þá eykur hann vinnuframlag sitt til þess að það sé í samræmi 

við þau laun sem hann fær greidd. Ef hann kemst aftur á móti að því að hann fái lægri 

laun en samanburðaraðili þá grípur hann til viðeigandi aðgerða, t.d. biður um hærri 

laun, hættir störfum hjá fyrirtækinu eða minnkar vinnuframlag sitt svo það sé í samræmi 

við launin (Adams, 1965; Huczynski og Buchanan, 2007; Landy og Conte, 2012). 

Rannsóknir hafa bent til gildi kenningarinnar m.a. að starfsmaður sem fær meira borgað 

en samanburðaraðili eykur starfsframlag sitt með það fyrir augum að mynda jafnvægi á 
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milli þeirra. Enn fremur, þegar horft er á kenninguna frá sjónarhorni stjórnenda, þá 

virðist skynjað jafnvægi auka starfsánægju og fyrirtækjahollustu á meðal starfsmanna 

(Sweeney, McFarlin og Inderrieden, 1990).  

 Vandamál sem jafngildiskenningin glímir við er að það þarf að huga að 

megindlegum og eigindlegum breytum þegar hlutfallstalan er fundin út. Þessar breytur 

eru háðar skynjun starfsmanna og því getur verið erfitt að mæla þær. Þar að auki byggja 

starfsmenn oft mat sitt á mismunandi tímaramma sem getur gefið mismunandi 

niðurstöður á hvað telst sanngjarnt. Einnig er umburðalyndi starfsmanna mismunandi 

og það bregðast ekki allir eins við ójafnvægi. Kenningin lítur einnig framhjá víðfeðmu 

félagslegu- og stofnanalegu samhengi á tvo vegu. Fyrsta á við undirstöðuna af 

félagslegum samanburði sem getur verið margvíslegur. Sumir starfsmenn bera sig 

saman við næsta samstarfsmann á meðan aðrir bera sig saman við fólk sem starfar í 

öðrum stofnunum, sviðum eða jafnvel öðrum löndum. Í öðru lagi gerir kenningin ekki 

ráð fyrir félagslegum aðstæðum er varða kerfisbundið ójafnvægi í hinu kapítalíska 

efnahagskerfi. Starfsmenn sem vinna náið saman fá almennt sömu meðhöndlun frá 

atvinnurekandanum sínum þrátt fyrir að meðhöndlunin sé ef til vill ekki góð. Það hefur í 

för með sér að starfsmennirnir eru í raun jafnir þrátt fyrir að vera illa staddir og geta þar 

að auki oft á tíðum lítið gert til þess að bæta stöðu sína (Huzinsky og Buchm, 2007; 

Landy og Conte, 2012).  

Jafngildiskenningin hefur verið að missa gildi sitt á síðustu árum og má rekja það 

til þess að kenningin er betur til þess fallin að útskýra þá hegðun sem hefur komið upp 

frekar en að spá fyrir um hegðun í framtíðinni. Það sem veldur því er líkt og gert var 

grein fyrir hér að ofan að kenningin spáir ekki fyrir um hvernig starfsmenn velja sína 

samanburðaraðila (Spector, 2003). Þrátt fyrir það þá getur kenningin nýst stjórnendum 

á ýmsan hátt. Til að mynda er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að starfsmenn bera 

oft laun sín saman við laun annarra, jafnvel þótt launaleynd ríki á vinnustaðnum sem 

getur fljótt skapað fyrirsjáanlega gremju starfsmanna. Einnig eru samanburðir 

starfsmanna oft huglægir og ónákvæmir, sérstaklega þar sem upplýsingaflæðið er lélegt 

og starfsmenn reiða sig frekar á ósannan orðróm en staðreyndir. Enn fremur er 

mikilvægt að stjórnendur geri sér grein fyrir því að skynjað ójafnvægi getur myndað 

spennu þó svo að raunverulegt ójafnvægi sé ekki mikið. Þar af leiðandi er mikilvægt að 

upplýsingaflæðið varðandi umbun sé gott og samband sé á milli vinnuframlags og 

umbunar (Huczynski og Buchanan, 2007).  
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3.5 Starfseinkennalíkan Hackmans og Oldhams 

Starfseinkennalíkan Hackmans og Oldhams segir til um að ef störf innihalda í eðli sínu 

hvetjandi einkenni þá auki það starfsánægju á meðal starfsmanna. Þetta er í samræmi 

við tveggja þátta kenningu Herzbergs enda töldu höfundar að við gerð kenningarinnar 

hafi þeir verið undir miklum áhrifum frá kenningu hans (Hackman og Oldham, 1976). 

Samkvæmt Starfseinkennalíkaninu (sjá mynd 1-1) þá eru fimm starfseinkenni sem 

skilgreina hvetjandi starf og þurfa þau að vera til staðar svo þarfir starfsmanna séu 

uppfylltar. Einkennin fimm eru talin valda þremur sálfræðilegum einkennum sem leiða 

til ýmiss konar ávinnings bæði á grundvelli starfsins og fyrir starfsmanninn sjálfan 

(Hackman og Oldham, 1976) þar á meðal er aukin starfsánægja (Judge og Klinger, 2008; 

Kumar, Abbas, Ghumro og Zeeshan, 2011). Enn fremur þá er sambandið á milli 

starfseinkennanna fimm og sálfræðilegu einkennanna þriggja og sambandið á milli 

sálfræðilegu einkennanna þriggja og útkomunnar undir áhrifum frá þremur millibreytum 

(Hackman og Oldham, 1980).  

 

 

Mynd 1-1. Starfseinkennalíkan (Hackman og Oldham, 1980).   

Kenning Hackmans og Oldhams gerir ráð fyrir fimm starfseinkennaþáttum (sjá mynd 1-

1). Í fyrsta lagi er það færnisvið (e. skill variety) sem segir til um hvaða hæfileika og færni 

krafist er í starfinu. Í öðru lagi er það starfsvídd (e. task identity) sem felur í sér að hve 

miklu leyti starfsmaður getur séð heildarútkomuna af vinnu sinni, þ.e. að starfsmaður 
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sjái að vinna hans skili ákveðnum árangri. Í þriðja lagi er mikilvægi (e. task significance) 

sem segir til um hversu mikil áhrif starfið hefur á líf og starf starfsmanna, bæði innan 

fyrirtækisins og í ytra umhverfi þess. Í fjórða lagi er sjálfstæði (e. autonomy) þ.e. hvort 

starfið veiti starfsmönnum sjálfstæði og frelsi til að skipuleggja og taka ákvarðanir í 

starfi. Fimmta og síðasta einkennið er endurgjöf (e. feedback), í því felst að verið er að 

veita starfsmanni endurgjöf af starfi hans svo hann fái upplýsingar um frammistöðu sína 

(Hackman og Oldham, 1976; Judge og Klinger, 2008). Samkvæmt kenningunni þá eru 

þau störf sem bjóða upp á þessi fimm starfseinkenni líklegri til þess að veita meiri 

starfsánægju og hvatningu á meðal starfsmanna en þau störf sem gera það ekki (Judge 

og Klinger, 2008).  

Sálfræðilegu einkennin þrjú eru að mati Hackman og Oldham kjarni líkansins og 

til þess að hvatning eigi sér stað þá þurfa þau að vera til staðar. Einkennin þrjú eru; 

þýðing starfs, ábyrgð á starfinu og vitneskju um afleiðingar og niðurstöðu í starfi (sjá 

mynd 1-1). Það sem felst í þýðingu starfs er að starfsmaður upplifir starfið sem 

mikilvægt og ómaksins virði. Ábyrgð á starfi er að hve miklu leyti starfsmanni finnst 

hann sjálfur vera ábyrgur á útkomu vinnutengdra verkefna sem hann sjálfur gerir. 

Vitneskja um afleiðingar og niðurstöður snúa að hve miklu leyti starfsmaður gerir sér 

grein fyrir að staðaldri hver raunveruleg frammistaða hans er í starfinu (Hackman og 

Oldham, 1976). Tengingin á milli starfseinkennanna fimm og sálfræðilegu einkennanna 

þriggja er á þann veg að fyrstu þrjú starfseinkennin, þ.e. færnisvið, starfsvídd og 

mikilvægi hafa áhrif á þýðingu starfs. Fjórða starfseinkennið, sjálfstæði, veldur því að 

hve miklu leyti starfsmanni finnst hann hafa ábyrgð í starfi og fimmta og síðasta 

starfseinkennið, endurgjöf, hefur áhrif á vitneskju um afleiðingar og niðurstöðu 

starfsmanna í starfi (Hackman og Oldham, 1976; 1980). 

Líkanið virkar á þann veg að ef starfsmenn upplifa að þeir hafi persónulega staðið 

sig vel í ákveðnu verkefni (ábyrgð í starfi), sem þeim þykir annt um (þýðing starfs) þá 

upplifi þeir jákvæð áhrif (vitneskja um afleiðingar og niðurstöðu). Þessi jákvæðu áhrif 

styrkja starfsmennina og leiða til hvatningar um að þeir vilji halda áfram að standa sig 

vel í framtíðinni. Þegar starfsmaður stendur sig ekki vel í starfi þá upplifir hann ekki innri 

hvatningu og það getur leitt til þess að hann leggi harðar að sér í framtíðinni, til þess að 

geta upplifað aftur þá innri hvatningu sem góð frammistaða leiddi af sér. Þetta er í 

rauninni einhvers konar hringrás sem getur rofnað þegar eitt eða fleiri af sálfræðilegu 
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einkennunum eru ekki lengur til staðar, eða þangað til starfsmaðurinn telur sig ekki 

lengur fá næga umbun fyrir vel unninn störf. Viðleitni starfsmanna til þess að hvetja 

sjálfa sig áfram er mest þegar öll þrjú sálfræðilegu einkennin eru til staðar (Hackman og 

Oldham, 1976).  

Starfseinkennalíkanið var í upphafi hannað til þess að greina þætti sem tengdust 

ákveðnum aðstæðum til þess að útskýra þá staðreynd að tveir starfsmenn geta verið í 

sama starfi, hafa sömu starfseinkenni en samt sem áður upplifað mismunandi 

starfsánægju. Til þess að skýra þennan mun inniheldur líkanið þrjár millibreytur sem eru 

mismunandi á milli einstaklinga. Millibreyturnar þrjár eru; þekking og færni, þroskaþörf 

þ.e. löngun starfsmanns til þess að þróast í starfi og ánægja með tengda þætti í starfinu 

(sjá mynd 1-1). Þessar þrjár millibreytur hafa áhrif á sambandið á milli 

starfseinkennanna fimm og sálfræðilegu einkennanna þriggja og sálfræðilegu 

einkennanna þriggja og útkomunnar (Judge og Klinger, 2008). 

Rannsóknir benda til þess að starfseinkennin fimm leiði til aukinnar starfsánægju. 

Þegar starfsmenn hafa verið beðnir um að meta mismunandi þætti í starfi líkt og 

stjórnun, samstarfsmenn, laun og möguleika til starfsþróunar o.fl. þá er það eðli 

starfsins sjálfs sem yfirleitt mælist sem mikilvægasti þátturinn. Einnig hefur ánægja með 

starfið sjálft oftast sterkustu fylgnina við heildarstarfsánægju starfsmanna. Þegar 

skoðaðar eru rannsóknir sem hafa sýnt fram á samband á milli starfseinkenna og 

starfsánægju starfsmanna eru niðurstöðurnar yfirleitt jákvæðar. Árið 1996 komst Frey til 

að mynda  að þeirri niðurstöðu að fylgni er á milli starfseinkenna og starfsánægju (Judge 

og Klinger, 2008).   

  Starfseinkennalíkanið hefur fengið nokkra fræðilega gagnrýni. Þá helst vegna 

þess að mælingar á starfseinkennunum hafa yfirleitt verið gerðar í gegnum skynjun á 

starfsskyldum en ekki í gegnum hlutlausari mælingar. Það hefur leitt til aðferðafræðilegs 

áhyggjuefnis. Í fyrsta lagi varðandi lögmæti rannsókna sem eru byggðar á líkaninu og í 

öðru lagi á túlkun sambandsins á milli starfseinkennanna og annarra breyta í líkaninu 

(Arvey o.fl., 1991; Fried og Ferris, 1987). Á meðal þeirra sem hafa komið fram með 

gagnrýni á kenninguna er Fried og Ferris. Þeir skoðuðu niðurstöður úr 200 rannsóknum 

sem fjölluðu um líkanið. Þeir komust m.a. að því að það hefur reynst erfitt að sýna fram 

á tilvist þeirra fimm starfseinkenna sem kenning Hackmans og Oldhams byggist á. Þó 

komust þeir að því að starfseinkennin væru margvísleg (Fried og Ferris, 1987 
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4 Áhrifaþættir á starfsánægju 

Margir þættir geta haft áhrif á starfsánægju og má sem dæmi nefna fjölbreytileika 

verkefna, sjálfstæði við verkefnaval, laun, endurgjöf, framamöguleika, tengsl við 

samstarfsmenn, hrós frá stjórnendum, vinnuaðstæður, styrkleika vinnumenningar o.fl. 

(Locke, 1976; Roelen o.fl., 2008). Hægt er að skipta þeim þáttum sem hafa áhrif á 

starfsánægju upp í tvo flokka, þ.e. annars vegar persónulega þætti og hins vegar 

félagslega/starfstengda þætti. Fræðimenn eru að mestu leyti sammála um að félagslegir 

og starfstengdir þættir í starfsumhverfinu hafi áhrif á starfsánægju. Aftur á móti er 

ágreiningur á milli fræðimanna að hve miklu leyti persónulegir þættir skipta máli 

(Furnham, 2005). Locke (1976) nefndi t.d. ýmsa starfstengda þætti sem hafa áhrif á 

starfsánægju en gaf hins vegar persónulegum þáttum lítinn sem engan gaum. Aðrir 

fræðimenn hafa rannsakað persónuleg áhrif á starfsánægju. Til að mynda sýndu Staw og 

Ross (1985) fram á, með tímamótarannsókn sinni, að starfsánægja starfsmanna er 

stöðug til lengri tíma litið þrátt fyrir að starfsmaður skipti um starf. Önnur rannsókn sem 

varpar ljósi á persónulega þætti er rannsókn Staw, Bell og Clausen (1986) sem sýndi 

fram á að persónueiginleikar barna gætu gefið vísbendingar um starfsánægju þeirra á 

fullorðinsárum. Eðlilega getur fyrirtæki lítið sem ekkert stjórnað persónueiginleikum 

starfsmanna sinna, en þessa vitneskju mætti þó e.t.v. nota til hliðsjónar þegar ráðið er í 

störf (Saari og Judge, 2004). Aðrir fræðimenn á borð við Hackman og Oldham (1980) 

hafa tekið þá afstöðu að líta þurfi bæði til persónulegra- og starfstengda þátta þegar 

starfsánægja er rannsökuð.  

 Furnham (2005) skipti áhrifaþáttunum í þrjá mismunandi flokka. Fyrsti flokkurinn 

er starfsumhverfisþættir (e. organizational policies and procedures) í því felst m.a. 

umbunarkerfi líkt og launagreiðslur og bónusar, möguleiki á starfsframa, 

ákvörðunartaka innan fyrirtækisins og hversu vel fyrirtækinu er stjórnað. Annar 

flokkurinn er starfseinkennaþættir (e. specific aspect of the job) líkt og vinnuálag í starfi, 

hæfni, fjölbreytileiki, sjálfstæði, endurgjöf og starfsumhverfi. Þriðji flokkurinn er 

persónulegir þættir (e. personal characteristic), í honum felst m.a. sjálfstraust, hæfileiki 

til þess að þola álag og almenn lífsánægja starfsmanna. Á svipaðan hátt skiptu Hayes, 
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Bonner og Pryor (2010) áhrifaþáttum starfsánægju í þrjá flokka; persónulega þætti (e. 

intra-personal), félagslega þætti (e. inter-personal) og umhverfisþætti (e. extra-

personal). Til persónulegra þátta teljast þeir eiginleikar sem starfsmenn koma með í 

starfið líkt og aldur, menntun, persónulegir kostir og hindranir auk starfsaldurs. Til 

umhverfisþátta falla utanaðkomandi þættir sem starfsmaður hefur litla sem enga stjórn 

á en hafa samt áhrif á hann. Sem dæmi má nefna þætti eins og launakjör, stefnur og 

skipulag fyrirtækis ásamt hæfni starfsmanns til þess að sinna ákveðnu starfi. Það sem 

felst í félagslegum þáttum eru samskipti starfsmanns bæði við samstarfsmenn og 

viðskiptavini. Einnig felst í þessum þætti sjálfræði, stjórnunarhæfileikar, stolt og fagleg 

sambönd (Hayes, Bonner og Pryor, 2010).  

 Stjórnendur álíta margir hverjir að laun séu mikilvægasti áhrifaþáttur 

starfsánægju (Saari og Judge, 2004; Savery, 1996; Roelen o.fl., 2008). Þessa skoðun má 

rekja allt til loka 19. aldar og til byrjun 20. aldar þegar kenningar Taylor voru allsráðandi. 

Margir stjórnendur hafa haldið áfram að nota laun sem hvatningu fyrir starfsmenn til 

þess að ná fram betri frammistöðu og nánast haldið því fram að þeir geti keypt 

starfsánægju þeirra (Savery, 1996). Margar rannsóknir hafa aftur á móti sýnt fram á að 

slíkt sé ekki raunin og hafa innri eiginleikar starfs (e. intrinsic job characteristics) meira 

um það að segja. Það sem felst í innri eiginleikum starfs eru áskoranir í starfi, sjálfstæði, 

fjölbreytileiki og svigrúm til athafna (Saari og Judge, 2004; Roelen o.fl., 2008). Líkt og 

gert hefur verið grein fyrir þá eru fjölmargir þættir sem geta haft áhrif á starfsánægju og 

fræðileg umfjöllun hefur borið þess merki. Sömuleiðis geta stjórnendur gert ýmislegt til 

þess að auka starfsánægju á meðal starfsmanna. Í eftirfarandi umfjöllun verður farin sú 

leið að fjalla sérstaklega um tengsl starfsánægju við stjórnendur, starfsumhverfi og 

fyrirtækjahollustu.  

4.1 Starfsumhverfi sem áhrifaþáttur á starfsánægju 

Starfsumhverfi inniheldur allt það sem hefur utanaðkomandi áhrif á bæði líkama og 

andlega hlið starfsmannsins. Þegar reynt er að skapa gott starfsumhverfi er markmiðið 

að starfsmönnum líði vel og útrýma öllu sem veldur núningi, kvíða, áhyggjum og öðrum 

óþægindum. Ef umhverfið er viðkunnanlegt og þáttum eins og einhæfni, erfiði og leiða 

er haldið í lágmarki þá er hægt að hámarka frammistöðu starfsmanna. Starfsumhverfi 

getur bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á líkamlega og andlega líðan starfsmanna. 



 

30 

Áhrifaríkt starfsumhverfi er almennt talið auka starfsánægju starfsmanna sem síðar 

leiðir til þess að hagnaður eykst hjá fyrirtæki sem skapar svo almenna hagsæld í 

samfélaginu (Jain og Kaur, 2014). 

 Hugtakið starfsumhverfi er yfirgripsmikið og inniheldur líkamlegar, andlegar og 

félagslegar hliðar sem allar hafa áhrif á vinnuaðstæður starfsmanna á ólíkan hátt. Fyrst 

ber að nefna líkamlegu hliðina og undir hana heyra ýmis vinnuskilyrði eins og 

loftræsting, hitastig, hávaði, innviðir og þægindi. Í öðru lagi eru andlegar aðstæður og 

undir þann flokk falla erfiði, leiði, einhæfni og samskipti starfsmanna við bæði 

stjórnendur og samstarfsmenn. Í þriðja lagi er félagslega hliðin þ.e. að hve miklu leyti 

starfsmanni finnst hann tilheyra vinnustaðnum (Jain og Kaur, 2014). Líkt og gert var 

grein fyrir hér að ofan þá skipti Furnham (2005) áhrifaþáttum starfsánægju í þrjá flokka 

og einn af þeim flokkum eru starfsumhverfisþættir. Skilgreining hans inniheldur m.a. 

umbunarkerfi, ákvörðunartöku innan fyrirtækis og hversu vel fyrirtækinu er stjórnað. 

Enn fremur tilheyrir þeim flokki vinnuaðstaða og samskipti á vinnustað.  

 Rannsóknir á starfsumhverfisþáttum sem áhrifavaldi á starfsánægju starfsmanna 

má rekja aftur til Hawthorne rannsóknarinnar á þriðja áratug síðustu aldar. Líkt og áður 

hefur verið gert grein fyrir þá var megintilgangur Hawthorne rannsóknarinnar að skoða 

ákveðna eiginleika í starfsumhverfinu og hvaða áhrif þeir hefðu á framleiðni 

starfsmanna (Landy og Conte, 2012; Locke, 1976). Það sem kom í ljós var að félagslegi 

þátturinn spilaði stórt hlutverk í aukningu á bæði ánægju og framleiðni starfsmanna. 

Eftir þetta fóru stjórnendur og atvinnurekendur að sýna félagslegum þáttum 

starfsumhverfisins meiri athygli. Stjórnendur fóru að huga í meira mæli að 

stjórnunaraðferðum sínum og tileinka sér vingjarnlegri samskipti við undirmenn sína. 

Þeir töldu að með bættu starfsumhverfi myndi ánægja og frammistaða starfsmanna 

aukast (Watson, 2003). Fræðimenn á borð við Hackman og Oldham (1980) telja aftur á 

móti að bætt starfsumhverfi myndi ekki hafa svona augljósar afleiðingar í för með sér. 

Þeir telja að bætt starfsumhverfi á borð við vinnuaðstæður myndu einungis hafa 

skammtímaáhrif á aukna ánægju og frammistöðu starfsmanna því starfsmenn séu fljótir 

að aðlagast þeim aðstæðum og vilja þá fá meira. Herzberg o.fl. (2002) komust að þeirri 

niðurstöðu að bætt starfsumhverfi væri ekki til þess fallið að auka starfsánægju heldur 

aðeins að halda starfsóánægju í skefjum.  
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 Rannsóknir benda til þess að starfsumhverfi skipti miklu máli fyrir líðan 

starfsmanna, enda nær hugtakið til allra þeirra þátta sem snerta starfsmanninn í starfi. 

Til að mynda hefur verið sýnt fram á tengsl á milli starfsánægju og vinnuaðstæðna 

(Finnegan og Solomon, 1981; Newsham, JayBrand, Donelly, Veitch, Aries og Charles, 

2009; Saari og Judge, 2004). Einnig hafa rannsóknir bent til þess að starfsmenn kjósi 

frekar vinnuaðstæður sem ekki séu hættulegar né óþægilegar og að þær líkist sem mest 

aðstæðum á heimili þeirra (Bakotić og Babić, 2013). Einnig hefur verið sýnt fram á tengsl 

á milli starfsánægju og eðli starfsins, en þegar starfsmenn hafa verið spurðir út í hvaða 

þættir það eru sem skipta þá mestu máli í starfi þá hafa rannsóknir sýnt fram á að eðli 

starfsins skiptir þá yfirleitt mestu máli (Saari og Judge, 2004).  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að umbun hefur sterk tengsl við starfsánægju 

starfsmanna (Rehman, Khan, Ziauddin og Lashari, 2010). Það sem telst til umbunar er 

ekki einungis fjárhagsleg umbun á borð við laun heldur einnig sálfræðileg umbun t.d. 

viðurkenning. Rannsóknir á starfsánægju hafa í gegnum árin margar hverjar sýnt fram á 

að umbun sé einn áhrifamesti þátturinn sem hefur áhrif á starfsánægju (Hofmans, 

Gieter og Pepermans, 2012). Margar kenningar um starfsánægju og hvatningu hafa 

tekið mið af því og vert er að nefna jafngildiskenningu Adams (1965) og líkan Porter og 

Lawler (1968: vitnað í af Landy og Conte, 2012) í því samhengi. Í jafngildiskenningunni 

felst að starfsmaður metur þá umbun sem hann fær fyrir störf sín og kemst að 

niðurstöðu um hvort hann sé ánægður í starfi (Adams, 1965). Að sama skapi fjallar líkan 

Porter og Lawler um það að starfsánægja starfsmanna felist í samanburði þeirra á 

aðstæðum í núverandi starfi m.a. umbuninni sem þeir fá og svo bera þeir það saman við 

draumastarfið sitt (Landy og Conte, 2012). Enn fremur hafa helstu mælikvarðar á 

starfsánægju tekið mið af umbun sem áhrifaþætti á starfsánægju (Hofmans, Gieter og 

Pepermans, 2012). Hins vegar hafa kenningar á borð við tveggja þátta kenningu 

Herzbergs o.fl. (2002) haldið því fram að fjárhagsleg umbun hafi ekki afgerandi áhrif á 

starfsánægju. Þessi skoðun fær m.a. stuðning í rannsóknum þar sem stjórnendur hafa 

verið beðnir um að segja til um hvað væri mikilvægasti áhrifaþátturinn á starfsánægju 

starfsmanna. Þeir töldu að laun myndu segja mest til um starfsánægju sem er ekki í 

samræmi við skoðun starfsmanna sem flokka laun almennt í fimmta sæti sem áhrifavald 

starfsánægju (Saari og Judge, 2004). Því má segja að skiptar skoðanir séu um hversu 

mikil áhrif umbun hefur á starfsánægju. Sama í hvaða formi umbun er, þ.e. hvort hún sé 
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fjárhagsleg eða sálfræðileg er hægt að fullyrða að hún þurfi að hafa gildi fyrir 

starfsmanninn svo hún skili sér í aukinni starfsánægju og framleiðni (Furnham, 2005). 

Enn fremur þarf að hafa í huga að umbun er einstaklingsbundin og það þarf að taka með 

inn í myndina þegar tengsl umbunar við starfsánægju eru skoðuð (Hofmans, Gieter og 

Pepermans, 2012).   

 Samskipti milli samstarfsmanna eru einnig talin til þeirra þátta sem teljast vera 

hluti af starfsumhverfinu og hafa áhrif á starfsánægju starfsmanna (Furnham, 2005; 

Locke, 1976; Roelen o.fl., 2008). Rannsóknir í sálfræði, félagsfræði og stjórnunarfræði 

hafa sýnt fram á að vinátta inn á vinnustað (e. workplace friendship) getur haft áhrif á 

viðhorf starfsmanna tengt vinnunni, starfsánægju, frammistöðu þeirra í starfi og 

fjarvistir (Riordan og Griffeth, 1995; Ross, 1997). Einnig hafa rannsóknir bent til þess að 

ef samskipti á milli samstarfsmanna eru góð þá hefur það jákvæð áhrif á frammistöðu 

skipulagsheildarinnar. Ástæður þess eru taldar vera þær að ef starfsmenn séu nánir þá 

hjálpi þeir hver öðrum með ýmis verkefni, hvetja hvern annan áfram og eiga auðveldara 

með samskipti sín á milli sem leiðir til aukinnar viðleitni sem skilar sér í meiri framleiðslu 

(Bandura, 1982). Annað sem getur haft áhrif á líðan starfsmanna og hefur gjarnan verið 

flokkað sem einn af áhrifaþáttum sem tilheyra starfsumhverfinu eru stjórnendur. Í 

þessari umfjöllun er þó farið þá leið að fjalla sérstaklega um stjórnendur sem áhrifaþátt í 

eftirfarandi kafla.  

4.2 Stjórnandinn sem áhrifaþáttur á starfsánægju 

Flest fyrirtæki samanstanda af starfsmönnum og stjórnendum og til þess að fyrirtækið 

nái tilætluðum árangri þá þurfa samskipti að vera góð á milli þeirra. Sú stjórnunaraðferð 

(e. leadership style) sem stjórnandi tileinkar sér í samskiptum sínum við undirmenn sína 

skiptir máli hvað varðar afköst og framleiðni undirmanna (Belonio, 2012). 

Forystuhæfileikar (e. leadership) og stjórnunaraðferð eru einn af mörgum áhrifavöldum 

starfsánægju og eru taldir spila mikilvægt hlutverk í því samhengi (Lashbrooke, 1997; 

Mosadegh Rad og Yarmohammadian, 2006). Forystuhæfileiki er stjórnunartæki sem 

beinist aðallega að fólki og félagslegum samskiptum ásamt því að vera ferli sem hefur 

áhrif á fólk til þess að ná fram markmiðum skipulagsheildar (Skansi, 2000).  

 Til þess að skipulagsheildir nái árangri í markmiðsetningu sinni þá skipta 

stjórnendur og þeirra stjórnunaraðferðir miklu máli. Til eru nokkrar tegundir 
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stjórnunaraðferða og skiptast þær upp í; drottnandi stjórnun (e. autocratic), skriffinnsku 

miðaða stjórnun (e. bureaucratic), afskiptaleysisstjórnun (e. laissez-faire), stjórnun 

byggða á persónutöfrum (e. charismatic), lýðræðislega stjórnun (e. democratic), 

þátttökumiðaða stjórnun (e. participative), aðstæðubundna stjórnun (e. situational), 

framkvæmdamiðaða stjórnun (e. transactional) og umbreytingastjórnun (e. 

transformational; Mosadegh Rad og Yarmohammadian, 2006). Fræðimenn eru ekki alls 

kostar sammála um hvaða stjórnunaraðferð skili mestum árangri fyrir skipulagsheildir 

en almennt er talið að mismunandi stjórnunaraðferðir henti mismunandi aðstæðum. 

Þessar mismunandi stjórnunaraðferðir hafa síðan bein áhrif á starfsánægju (Bogler, 

2001; Mosadegh Rad og Yarmohammadian, 2006). Stjórnendur þurfa því að þekkja 

mörkin og vita hvenær hvaða aðferð er við hæfi (Mosadegh Rad og Yarmohammadian, 

2006). Þær stjórnunaraðferðir sem m.a. hefur verið sýnt fram á að hafi jákvæð áhrif á 

starfsánægju er umbreytingastjórnun. Stjórnendur sem aðhyllast þá aðferð eru taldir 

hvetja undirmenn sína til þess að taka meiri ábyrgð og veita þeim sjálfræði í starfi, sem 

svo leiðir til þess að starfsmenn afreka meira í starfi og eru ánægðari (Emery og Barker, 

2007). Einnig er talið að framkvæmdamiðuð aðferð hafi jákvæð áhrif á starfsánægju 

(Felfe og Schyns, 2006). Enn fremur gáfu rannsóknir Castaneda og Nahavandi (1991) til 

kynna að ánægja starfsmanna sé mest þegar þeir skynja stjórnunaraðferð sem bæði er 

verkefna- og samskiptamiðuð.  

 Líkt og gert hefur verið grein fyrir þá er mikilvægt fyrir stjórnendur að nota 

viðeigandi stjórnunaraðferðir því þær geta haft áhrif á starfsánægju starfsmanna, 

hollustu starfsmanna við fyrirtæki og framleiðslugetu þeirra (Mosadegh Rad og 

Yarmohammadian, 2006). Það telst til hæfileika stjórnanda ef hann getur haft áhrif á 

undirmenn sína svo þeir njóti sín sem best í starfi og að frammistaða þeirra sé nýtt til 

fulls. Til þess að stjórnendur nái því þá þurfa þeir að virða starfsfólk sitt, koma 

heiðarlega fram við það, stuðla að skilvirkni og halda samskiptum góðum (Aronson, 

Sieveking, Laurenceau og Bellet, 2003). 

 Gæði samskipta á milli stjórnenda og starfsmanna hafa mikil áhrif á bæði 

sjálfsálit og starfsánægju starfsmanna (Chen og Spector, 1991). Einnig eru starfsmenn 

ánægðari með stjórnendur sem eru hugulsamir og stuðningsríkir frekar en stjórnendur 

sem eru áhugalausir og gagnrýnir gagnvart undirmönnum sínum (Hamidifar, 2010). 

Wilkinson og Wagner (1993) komust að þeirri niðurstöðu að fjandsamleg hegðun af 
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hálfu stjórnenda valdi streitu á meðal undirmanna þeirra. Einnig að séu starfsmenn í 

óvissu um hvernig best sé að framkvæma starfið þá vilji þeir hafa yfirmann sem býður 

fram leiðsögn sína um hvað er gott verklag (Hamidifar, 2010). Neikvætt samband á milli 

stjórnenda og starfsmanna hefur þar af leiðandi margar slæmar afleiðingar í för með 

sér, svo sem að draga úr framleiðni, auknar fjarvistir og hærri starfsmannaveltu 

fyrirtækisins (Keashly, Trott, og MacLean 1994; Ribelin, 2003).  

 Í rannsókn sem McNeese-Smith (1997) gerði á meðal hjúkrunarfræðinga kom í 

ljós að hjúkrunarfræðingum fannst starfsánægja verða fyrir mestum áhrifum frá 

stjórnendum. Einkenni stjórnenda sem höfðu jákvæð áhrif á starfsánægju voru m.a. að 

veita starfsmönnum viðurkenningu fyrir vel unnin störf, mæta persónulegum þörfum 

þeirra, hjálpa og leiðbeina þeim í starfi og að stjórnendur nýttu leiðtogahæfileika sína til 

þess að mæta þörfum heildarinnar og styðja vinnuhópana. Einnig kom í ljós að það 

leiddi af sér starfsóánægju ef stjórnendur veittu undirmönnum sínum ekki nægjanlega 

mikla viðurkenningu, stuðning og aðstoð og einnig ef þeir gagnrýndu starfsmenn fremur 

en að hjálpa þeim.  

4.3 Tengsl fyrirtækjahollustu og starfsánægju 

Fyrirtækjahollusta og starfsánægja eru starfstengd viðhorf sem hafa fengið mikla athygli 

frá fræðimönnum. Ástæða þess getur m.a. legið í að starfsmenn sem eru traustir 

fyrirtækinu og eru ánægðir í starfi skili meiri afköstum í vinnu sem síðan stuðlar að meiri 

framleiðni fyrir skipulagsheildir (Azeem, 2010). Fyrirtækjahollusta hefur yfirleitt verið 

skilgreind á þann veg að hve miklu leyti starfsmaður samsamar sig og telur sig vera hluta 

af skipulagsheild. Porter, Steers, Mowday og Boulian greindu árið 1974 þrjá þætti 

fyrirtækjahollustu. Í fyrsta lagi er sterk trú á gildum og markmiðum 

skipulagsheildarinnar. Í öðru lagi vilji til þess að leggja sig allan fram fyrir 

skipulagsheildina og í þriðja lagi, vilji til þess að starfa áfram fyrir skipulagsheildina 

(Curry, Wakefield, Price og Mueller, 1986; Tnay o.fl., 2013).   

 Sýnt hefur verið fram á jákvæð tengsl á milli starfsánægju og fyrirtækjahollustu 

(Azeem, 2010; Fu, Deshpande og Zhao, 2011; Lu, Chang og Wu, 2007). Í fyrsta lagi getur 

fyrirtækjahollusta haft jákvæð áhrif á starfsánægju sem almennt minnkar líkurnar á því 

að starfsmaður segi upp störfum (Lu, Chang og Wu, 2007). Í öðru lagi getur starfsánægja 

hjálpað til við að auka fyrirtækjahollustu og hvatningu starfsmanna (Tnay o.fl., 2013). 
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Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að sértækir þættir starfsánægju hafa áhrif á 

fyrirtækjahollustu (Fu, Deshpande og Zhao, 2011). Til að mynda komst Azeem (2010) að 

þeirri niðurstöðu að ánægja með stjórnendur og ánægja með laun hafði mikið 

forspárgildi fyrir fyrirtækjahollustu. Að sama skapi komust Malik, Nawab, Naeem og 

Danish (2010) að þeirri niðurstöðu að starfsánægja og ánægja með tengda þætti líkt og 

stjórnendur, laun og samstarfsmenn hefðu marktæk áhrif á fyrirtækjahollustu. Fyrirtæki 

geta hagnast á fyrirtækjahollustu starfsmanna, t.d. getur fastráðning starfsmanna aukist, 

starfsmannavelta haldist í lágmarki, dregið úr kostnaði í þjálfun nýrra starfsmanna og 

fyrirtæki geta þannig náð settum markmiðum á auðveldari hátt (Azeem, 2010).  
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5 Íslenskar rannsóknir á starfsánægju 

Gerðar hafa verið nokkrar rannsóknir um starfsánægju á Íslandi. Flestar rannsóknirnar 

ná einungis til eins fyrirtækis eða afmarkaðra starfstétta á við starfsmenn  hins opinbera 

eða sveitarfélaga (Arney Einarsdóttir, 2007). Til að mynda var gerð viðamikla rannsókn 

árið 2006 af fjármálaráðuneytinu þar sem um 10.000 ríkisstarfsmenn 144 stofnanna 

tóku þátt í. Rannsóknin ber heitið Könnun á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna og markmið 

hennar var að kanna viðhorf ríkisstarfsmanna til eigin starfsumhverfis og gera úrbætur á 

því sem betur mætti fara. Fjöldi þátta voru skoðaðir í rannsókninni og er starfsánægja 

einn af þeim (Ómar H. Kristmundsson, 2007). Sambærileg rannsókn var gerð árið 1998 

sem ber nafnið Starfsumhverfi ríkisstarfsmanna við aldahvörf. Þegar niðurstöður 

þessara tveggja rannsókna eru bornar saman kemur í ljós að margir þættir í 

starfsumhverfinu breyttust lítið á milli rannsókna. Til að mynda mældist starfsánægja 

ríkisstarfsmanna mjög svipuð þar sem meirihluti þátttakenda voru ánægðir í starfi eða 

um 79% þeirra árið 2006 og 78% starfsmanna í könnuninni árið 1998 (Ómar H. 

Kristmundsson, 1999; 2007).  

 Í rannsókn um starfsumhverfi ríkisstarfsmanna frá árinu 2006 var ekki 

marktækur munur á milli starfsánægju og þátta eins og kyns, menntunar, aldur og hvaða 

stofnun þátttakendur störfuðu hjá. Aftur á móti sýndu niðurstöðurnar tengsl á milli 

starfsánægju við ýmissa þætti í starfsumhverfinu. Þeir þættir í starfsumhverfinu sem 

höfðu mesta fylgni við starfsánægju eru góð aðstaða til þess að þroskast í starfi, ánægja 

með vinnuaðstöðu, góður starfsandi og að starfið sé metið að verðleikum af 

yfirmönnum. Ekki reyndist vera mikil fylgni á milli ánægju með laun og starfsánægju. 

Einnig var neikvæð fylgni (r= -0,57) á milli hollustu starfsmanna við stofnunina þ.e. hvort 

starfsmenn hugleiði að hætta í núverandi starfi og starfsánægju (Ómar H. 

Kristmundsson, 2007). Í rannsókn sem Sveinborg Hafliðadóttir (2012) gerði á meðal 

þriggja ríkisstofnanna voru niðurstöður í samræmi við rannsókn á starfsumhverfi 

ríkisstarfsmanna frá árinu 2006. Þar kom í ljós að vinnuaðstaða starfsmanna og hvort 

næsti yfirmaður sé sanngjarn í framkomu við starfsmenn og að hann meti starf þeirra að 

verðleikum hafði mestu áhrifin á starfsánægju starfsmanna.  
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Arney Einarsdóttir (2007) skoðaði hvaða þættir hafa áhrif á starfsánægju hjá 

íslenskum fyrirtækjum og notaðist við Evrópsku starfsánægjuvísitöluna (e. European 

Employee Index, EEI), sem mikið hefur verið notuð á hinum Norðurlöndunum. EEI 

samanstendur af sjö þáttum sem taldir eru hafa áhrif á starfsánægju og hvatningu, þeir 

eru; stjórnun fyrirtækis, ímynd, næsti yfirmaður, starf og starfsskilyrði, samstarf, laun og 

kjör og starfsþróun. Einnig mælir EEI almenna starfsánægju og hvatningu sem leiðir til 

tryggðar og hollustu við fyrirtækið. Niðurstöður rannsóknar Arneyjar leiddu í ljós að sá 

þáttur sem hafði mest áhrif á starfsánægju hér á landi með 35% vægi er starf og 

starfsskilyrði. Innan þess þáttar má m.a. nefna vinnuaðstæður og vinnuálag (Arney 

Einarsdóttir, 2007). Niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Sveinborgar (2012) og 

Ómars (2007) þar sem vinnuaðstæður voru einnig sá þáttur sem höfðu mikil áhrif á 

starfsánægju. Sá þáttur sem hafði næstmestu áhrifin á starfsánægju í rannsókn Arneyjar 

(2007) eða með 20% vægi er ímynd. Það bendir til þess að starfsmönnum finnist 

mikilvægt að þeir geti verið stoltir af því fyrirtæki sem þeir starfa hjá og geti hælt 

vinnustaðnum við aðra. Þriðji þátturinn er starfsþróun með 18% vægi og fjórði þátturinn 

með 11% vægi er laun og kjör sem er að einhverju leyti í samræmi við rannsókn Ómars 

(2007) þar sem ekki var há fylgni á milli launa og starfsánægju. Næst á eftir launum og 

kjörum kemur þátturinn samstarf með 10% vægi. Það sem vekur aftur á móti hvað 

mesta athygli er að þátturinn stjórnun hefur engin áhrif á starfsánægju samkvæmt 

niðurstöðum Arneyjar og næsti yfirmaður hefur lítið vægi sem áhrifaþáttur starfsánægju 

eða einungis 6%. Einnig gáfu niðurstöður Arneyjar í ljós að á mælikvarðanum 0-100 þá 

mældust Íslendingar með 67 í starfsánægju, 80 í tryggð við fyrirtækið og 86 í hollustu við 

fyrirtækið sem felur í sér að Íslendingar eru tilbúnir að leggja ýmislegt á sig fyrir 

fyrirtækið sem þeir starfa hjá (Arney Einarsdóttir, 2007).  
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6 Mælingar á starfsánægju 

Mæla má starfsánægju á ýmsa vegu en erfitt er að segja til um hvaða þætti nauðsynlegt 

er að skoða. Þó er sennilega algengasta spurningin við mælingu á starfsánægju að spyrja 

einfaldlega hvernig starfsmanni líður í starfi (Spector, 2003). Aðferðir sem notaðar hafa 

verið til þess að mæla starfsánægju eru aðallega þrjár, þ.e. að leggja fyrir spurningalista, 

taka viðtöl bæði við einstaklinga og hópa og fylgjast með hegðun (Furnham, 2005). Það 

mælitæki sem hefur verið hvað vinsælast á meðal rannsakanda og hefur fengið mestu 

staðfestinguna er Job Descriptive Index (JDI; Smith, Kendal og Hulin, 1969). JDI 

mælitækið notast við fimm mismunandi þætti til þess að mæla starfsánægju, þeir eru; 

laun, framamöguleikar, samstarfsmenn, stjórnendur og starfið sjálft. JDI hefur iðulega 

verið notað í rannsóknum á skipulagsheildum og hefur þessi mikli fjöldi rannsókna, sem 

það hefur verið notað í, sýnt fram á áreiðanleika og réttmæti þess (Saari og Judge, 2004; 

Spector, 2003). Annar mælikvarði, sem hefur mikið verið notaður til þess að rannsaka 

starfsánægju, er Minnesota Satisfaction Questionnaire (MSQ; Weiss, Dawis, England og 

LofQuist, 1967). MSQ mælitækið hefur þann kost að það er hægt að nota það á tvo 

vegu. Annars vegar er lengri útgáfa þar sem 100 atriði eru skoðuð og hins vegar styttri 

útgáfa þar sem 20 atriði eru skoðuð. Enn fremur mælir MSQ bæði heildarstarfsánægju 

(e. global job satisfaction) og starfsánægju með sértæka þætti tengda starfinu (e. facet 

job satisfaction; Spector, 2003).   

 Rannsóknum á starfsánægju er almennt skipt í tvennt eftir því hvort verið er að 

skoða heildarstarfsánægju eða starfsánægju með sértæka þætti tengda starfinu. Þegar 

heildarstarfsánægja er skoðuð þá er verið að skoða hver er heildarstarfsánægja 

starfsmanns og þá er algengt að starfsmenn séu spurðir almennt hversu ánægðir þeir 

séu í starfi. Þessi nálgun við mælingu á starfsánægju er gjarnan notuð þegar um 

samanburð er að ræða t.d. á milli deilda innan fyrirtækja. Þeir þættir sem mest eru 

skoðaðir varðandi sértæka þætti tengda starfinu eru m.a. laun, stjórnendur, 

samstarfsmenn og starfið sjálft. Þessi nálgun á mælingu á starfsánægju getur t.d. verið 

nýtanleg til að meta hvaða sjónarmið í starfsumhverfinu skipta máli þegar verið er að 

ráða nýja starfsmenn (Ásta Bjarnadóttir, 2000; Landy og Conte, 2012).  
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  Fræðimenn hafa deilt um hvor aðferðin sé betur til þess fallin að mæla 

starfsánægju en flestar mælingar á starfsánægju hafa notast við heildarstarfsánægju. 

Sumir fræðimenn eru þeirra skoðunar að mælingar á heildarstarfsánægju séu háðar 

aðstæðum og séu persónubundnar og það dragi úr gildismati þeirra (Smith, Kendall, og 

Hulin, 1969). Nýlegar rannsóknir hafa þó sýnt fram á áreiðanleika slíkra rannsókna 

(Ómar H. Kristmundsson, 1999). Í rannsókn frá árinu 1992 lögðu fræðimennirnir Fisher, 

Locke og Henne áherslu á að skoða starfsánægju í þrengra samhengi og afstöðu til 

ákveðinna þátta í starfi, því þeir töldu notagildi á athugun á heildarstarfsánægju ekki 

fullnægjandi fyrir stofnanir þegar bæta ætti ákveðna hegðun starfsmanna innan 

stofnunar (Ómar H. Kristmundsson, 1999). Á síðustu áratugum hafa mælingar á 

starfsánægju snúist í meira mæli um að skoða sértæka þætti í starfi og þá sérstaklega til 

þess að skilgreina betur hvað það er sem hefur áhrif á starfsánægju. Aftur á móti hafa 

mælingar á heildarstarfsánægju verið að aukast aftur m.a. vegna þess að rannsakendur 

hafa áhuga á að vita heildaránægju meðal starfsmanna og meta hvernig heildaránægja 

þróast yfir ákveðin tíma (Ásta Bjarnadóttir, 2000; Scarpello og Campell, 1983). Þó þarf 

að hafa í huga að þessar tvær aðferðir til þess að mæla starfsánægju eru ekki alls 

óskyldar því þeir þættir sem skoðaðir eru í sértækum þáttum tengdum starfinu hafa háa 

fylgni við heildarstarfsánægju og er í raun hluti af henni (Smith, Kendell og Hulin, 1969). 

Við margar rannsóknir er notast við þá nálgun að mæla sértæka þætti starfsins og notað 

síðan sameiginlega niðurstöðu þess til þess að gefa til kynna heildarstarfsánægju. Dæmi 

um slíkt eru rannsóknir sem notast við MSQ mælitækið. Þetta sýnir vel þau tengsl sem 

eru á milli sértækra þátta og heildarstarfsánægju. Aftur á móti telur Patricia Cain Smith 

sem þróaði JDI mælikvarðann að þessar tvær aðferðir til þess að mæla starfsánægju séu 

algjörlega óskyldar (Spector, 2003). Þó svo að fræðimenn hafi deilt um hvora aðferðina 

sé betra að nota þá er raunin sú að flestar mælingar á starfsánægju hafa tekið mið af 

báðum aðferðunum (Ómar H. Kristmundsson, 1999). Í þessari rannsókn er notast við 

báðar aðferðirnar til þess að mæla starfsánægju.  
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7 Íslenska Gámafélagið 

Íslenska Gámafélagið var stofnað árið 1999 við samruna nokkurra fyrirtækja sem 

störfuðu í sorpiðnaði. Ástæðan fyrir sameiningunni var að auka samkeppni á 

markaðnum. Í dag er Íslenska Gámafélagið eitt stærsta fyrirtækið í sorphirðu á Íslandi og 

hefur um 15 ára reynslu á því sviði. Starfsmennirnir eru um 250 talsins, á 14 

starfsstöðvum vítt og breytt um landið (Íslenska Gámafélagið, e.d.). Þar af eru um 20% 

starfsmanna af erlendu bergi brotnir en þess má geta að 9,1% landsmanna eru annað 

hvort innflytjendur eða af annarri kynslóð innflytjenda í byrjun árs 2013 (Ari Klængur 

Jónsson, 2013). Fyrirtækið býður viðskiptavinum sínum upp á fjölbreytta þjónustu, allt 

frá almennri sorphirðu til ráðgjafar um endurvinnslu og flokkunarmál. Fyrirtækið 

þjónustar yfir 100.000 heimili á Íslandi og leigir út u.þ.b 2.000 járngáma og um 10.000 

plastkör (Íslenska Gámafélagið, e.d.).  

7.1 Hlutverk og gildi 

Íslenska Gámafélagið lýsir tilgangi sínum svo að þeir veiti heildarlausnir í sorphirðu 

(hráefnavinnsla, endurvinnsla og flokkun), götusópun, umhverfishreinsun, 

hálkueyðingu, snjómokstri, sérhæfðum tækjum, tækjaleigu og verktakavinnu. Þau gildi 

sem fyrirtækið byggir starfsemi sína á er slagorðið „GRÆN“ sem samanstendur í fyrsta 

lagi af gleði, en undir það fellur m.a. jákvæð viðhorf og góð samskipti við aðra. Í öðru 

lagi reynsla en undir það fellur m.a. þekking starfsmanna og miðlun upplýsinga. Í þriðja 

lagi ævintýri sem felur í sér að fyrirtækið leitar stöðugt nýrra tækifæra og er 

framkvæmdaglatt. Í fjórða lagi nákvæmni sem snýr m.a. að stundvísi og traustvekjandi 

framkomu (Íslenska Gámafélagið, 2013).   

 Íslenska Gámafélagið hefur lagt sig fram um að vera leiðandi á sviði 

umhverfismála í starfsemi sinni (Íslenska Gámafélagið, e.d.a.). Fyrirtækið hlaut 

Kuðunginn, umhverfisviðurkenningu umhverfisráðuneytisins árið 2008 fyrir nýtt 

flokkunarskipulag fyrir sorp. Þar að auki var Íslenska Gámafélagið kosið fyrirtæki ársins 

árin 2010 og 2011 af VR og lenti í þriðja sæti árið 2012. Einnig innleiddi Íslenska 

Gámafélagið fyrst íslenskra fyrirtækja jafnlaunavottun VR þann 17. apríl 2013 en slík 
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vottun er staðfesting á því að mismunun eigi sér ekki stað á milli karla og kvenna í 

fyrirtækinu. Þar að auki var fyrirtækið fyrsta sorphirðufyrirtækið til þess að innleiða 

umhverfisstaðalinn ISO 14001 og leita eftir gæðavottuninni ISO 9001 á starfsemi sinni 

(Íslenska Gámafélagið, e.d.b.). Þar af leiðandi verður að telja að Íslenska Gámafélagið sé 

tilbúið að aðlaga sig að nýjum samfélagslegum aðstæðum og þróa starfsemi sína enn 

frekar. Í fræðilegri umfjöllun hefur það verið talið góður kostur í rekstri fyrirtækja 

(Kotter, 1996).  

7.2 Skipurit 

Þann 17. júlí 2014 leit skipurit félagsins svona út (sjá mynd 2-1). Mannauðsstjórnun er í 

höndum Helgu Fjólu Sæmundsdóttur framkvæmdastjóra starfsmannasviðs. Hún situr í 

framkvæmdastjórn félagsins.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Mannauðsstefna 

Mannauðsstefna Íslenska Gámafélagsins er sett fram í skjali sem nefnist 

Mannauðsstefna íslensku gámafjölskyldunnar sem gefið var út þann 3. júlí 2014. Hér 

verður farin sú leið að fjalla um kenningalegan bakgrunn hennar og þá þætti sem snerta 

rannsóknina sérstaklega. Til frekari glöggvunar um stefnuna er hægt að skoða skjalið í 

 Mynd 2-1 Skipurit Íslenska Gámafélagsins (Íslenska Gámafélagið, e.d.c.). 
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heild sinni í viðauka 3. Mannauðsstefna fyrirtækisins er byggð á heimspeki Fisksins (e. 

Fish Philosoph), sem er mannauðsstefna sett fram af John Christensen árið 1998 og 

hefur verið tekin upp í fjölmörgum stofnunum. Í Mannauðsstefnu íslensku 

gámafjölskyldunnar (2014, bls. 2) er mannauðsstefnunni lýst þannig: 

Hún lýsir vilja fyrirtækisins til að vera framúrskarandi vinnustaður, þar sem 

metnaðarfullt starf er unnið af jákvæðu, samstilltu og ábyrgu fólki í anda jafnræðis. 

Mannauðsstefnunni er ætlað að tryggja starfsmönnum sem best starfsskilyrði og 

möguleika til að vaxa og dafna í starfi. Stefnunni er einnig ætlað að vera til 

hvatningar og upplýsingar fyrir alla starfsmenn Íslenska Gámafélagsins (og 

dótturfyrirtækja). 

Þar að auki fjallar heimspeki Fisksins um fimm grunnþarfir einstaklingsins sem eru þörfin 

fyrir áhrif, að tilheyra, frelsi, gleði og þörfina fyrir öryggi. Mannauðsstefna Íslenska 

Gámafélagsins fjallar einnig um afmarkaðri þætti starfsins t.d. ráðningar, starfsþróun og 

starfslok. Áherslur sem m.a. koma fram í mannauðsstefnu fyrirtækisins eru að hafa 

starfið fjölskylduvænt. Einnig er lögð áhersla á að aðbúnaður og hollustuhættir á 

vinnustað verði eins og best verður á kosið. Enn fremur koma eineltis- og 

jafnréttisáætlun fyrirtækisins fram í mannauðsstefnunni (Íslenska Gámafélagið, 2014).  

 Þeir þættir sem rannsakaðir voru sérstaklega í rannsókninni, þ.e. tengsl 

starfsánægju við starfsumhverfi, stjórnendur, og fyrirtækjahollustu fá misítarlega 

umfjöllun í mannauðsstefnu fyrirtækisins. Um starfsumhverfi er fjallað nokkuð ítarlega í 

sérstökum kafla sem inniheldur þrjá undirkafla. Þeir fjalla um launamál, orlofsmál og 

umhverfi og öryggi starfsmanna. Telja verður að stefna fyrirtækisins sé í samræmi við 

þau meginsjónarmið sem gerð var grein fyrir hér að ofan varðandi mikilvægi 

starfsumhverfis, t.d. hvað varðar kenningar Herzbergs um viðhaldsþætti (Dartey-Baah 

og Amoako, 2011; Herzberg, 1987). Þar að auki er fjallað lítillega um stjórnun en þar 

kemur fram að fyrirtækið „stefnir að góðum og nútímalegum stjórnunarháttum, sem 

m.a. felast í jákvæðu viðhorfi til samstarfsmanna og virku upplýsingastreymi. 

Ákvörðunarvald og ábyrgð stjórnenda gagnvart starfsmönnum skulu vera vel skilgreind 

og starfsfólki ljós” (Íslenska Gámafélagið, 2014 bls. 5). Telja verður að þetta samræmist 

þeim fræðum sem áður hefur verið fjallað um en slæm samskipti stjórnenda við 
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undirmenn getur m.a. valdið streitu hjá starfsmönnum (Hamidifar, 2010). Ekki er fjallað 

sérstaklega um fyrirtækjahollustu í mannauðsstefnu fyrirtækisins en þó verður að telja 

að nokkrir þættir hennar séu til þess fallnir að auka hollustu starfsmanna við fyrirtækið. 

Þar má m.a. nefna fjölskyldustefnu fyrirtækisins sem felur t.d. í sér að reynt sé eftir 

fremsta megni að aðstoða starfsmenn sem eiga í persónulegum erfiðleikum eða verða 

fyrir áföllum, m.a. með hóflegu vinnuálagi og sveigjanleika. Þó svo að fyrirtækið beiti 

ekki sértækum aðferðum til þess að auka fyrirtækjahollustu starfsmanna sinna hefur 

það ekki endilega í för með sér að hún mælist lág, enda hefur verið sýnt fram á jákvæða 

fylgni á milli starfsánægju og fyrirtækjahollustu (Fu, Deshpande og Zhao, 2011; Lu, 

Chang og Wu, 2007). 
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8 Aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notast var við í 

rannsókninni. Fyrst verður fjallað um hver markmið rannsóknarinnar voru og 

rannsóknarspurningar kynntar. Næst verður farið ýtarlega í rannsóknaraðferðina sjálfa. 

Þar á eftir verða mælitæki rannsóknarinnar kynnt, en mælitækin sem notast var við í 

þessari rannsókn eru þrjú talsins. Síðan verður gerð grein fyrir þátttakendum 

rannsóknarinnar og eftir það verður fjallað um framkvæmd, gagnaöflun og úrvinnslu 

gagna. Í lokin verður lýst réttmæti og áreiðanleika spurningakannana ásamt því að 

fjallað verður um siðferðisleg álitamál rannsóknarinnar.  

8.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða almenna starfsánægju á meðal starfsmanna 

Íslenska Gámafélagsins. Þá verður gerð grein fyrir hvort tengsl séu á milli starfsánægju 

starfsmanna við a) stjórnendur, b) starfsumhverfið og c) fyrirtækjahollustu. Einnig 

verður skoðað hvort munur sé á starfsánægju starfsmanna eftir því hvort þeir starfi á 

höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni og á milli þeirra starfsmanna sem hafa 

íslensku sem móðurmál og ekki.   

 Ætlunin er að rannsókn þessi hafi hagnýtt gildi fyrir Íslenska Gámafélagið og að 

niðurstöður geti nýst fyrirtækinu til þess að bæta starfsumhverfi starfsmanna á 

uppbyggilegan hátt. Til þess að ná fram markmiðum rannsóknarinnar var notast við 

fjórar rannsóknarspurningar:  

 Eru starfsmenn Íslenska Gámafélagsins almennt ánægðir í starfi? 

 Eru tengsl á milli starfsánægju starfsmanna við a) stjórnendur, b) 
starfsumhverfið og c) fyrirtækjahollustu? 

 Er munur á starfsánægju eftir því hvort starfsmenn starfi á 
höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni? 

 Er munur á starfsánægju starfsmanna eftir því hvort íslenska er móðurmál 
þeirra eða ekki? 
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8.2 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókn þessari var notast við megindlega aðferðafræði (e. quantitative research) þar 

sem spurningalisti var sendur rafrænt á netfang 151 starfsmanna Íslenska 

Gámafélagsins. Ástæðan fyrir vali á þessari aðferðafræði er að rannsakandinn vildi 

skoða tengsl á milli ýmissa breytna í rannsókninni í stórum hópi starfsmanna. Einnig 

hentaði þessi aðferð vel til þess að skoða mun á viðhorfum einstaklinga sem tilheyra 

mismunandi hópum en eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að skoða hvort munur 

væri á starfsánægju starfsmanna eftir því hvort starfsmenn störfuðu á 

höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni og jafnframt eftir móðurmáli.   

 Það sem felst í megindlegum rannsóknum er að gögnum er safnað á tölulegu 

formi á kerfisbundinn og hlutlægan hátt. Í megindlegum rannsóknum er notast við 

tölfræðilegar aðferðir við framsetningu og túlkun gagna. Til eru ýmis tilraunasnið í 

megindlegum rannsóknum og í þessari rannsókn var notast við það snið sem nefnist 

lýsandi rannsókn (e. non-interventional). Í því felst að ákveðnu fyrirbæri eða sambandi 

er lýst með mælingum án þess að reynt sé að hafa áhrif á það (Yang, Zilov, Soewondo, 

Bech, Sekkal, og Home, 2010). Enn fremur er rannsóknin þversniðsrannsókn (e. cross-

sectional design), þar sem gögnum var safnað á einum tímapunkti. Það sem felst í 

þversniðsrannsóknum er að yfirleitt er notast við spurningalista eða stöðluð viðtöl við 

gagnaöflun, mælingar fara einu sinni fram í hverju úrtaki þar sem sambandið á milli fleiri 

en einnar breytu er skoðað og greint. Megindlegar rannsóknir hafa bæði kosti og galla í 

för með sér. Kostirnir fela m.a. í sér að í fyrsta lagi þá eru meiri líkur á því að hægt sé að 

alhæfa út frá gögnunum fremur en þegar notast er við eigindlegar rannsóknir (e. 

qualitative research). Í öðru lagi að rannsakendur hafa ekki áhrif á niðurstöðurnar og í 

þriðja lagi að hægt er að endurtaka rannsóknina sem leiðir til þess að hægt er að 

sannreyna gildi hennar (Bryman, 2008). Ókostir megindlegra rannsókna eru taldir vera 

að aðeins er horft til lítils brots raunveruleikans og þar með sé erfitt að heimfæra það 

upp á heildina og að ekki séu allir einstaklingar eins því er ekki réttmætt að finna 

meðaltöl (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).   

8.3 Mælitæki 

Þau mælitæki sem notuð voru til hliðsjónar við gerð spurningalistans í þessari rannsókn 

eru þrjú talsins. Í fyrsta lagi var notast við Norræna spurningalistann um sálfélagslega 
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þætti í starfi (e. General Nordic Questionnaire for Psychological and Social Factors at 

Work; QPSNordic). Í öðru lagi var notast við Organizational Commitment Questionnarie 

(OCQ) og í þriðja lagi var notast við Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ). 

Þessir þrír spurningalistar voru notaðir í mismiklu mæli við gerð spurningalistans og 

gerðar voru smávægilegar breytingar á þeim. Spurningalisti þessarar rannsóknar 

inniheldur 50 spurningar, þar af 48 lokaðar spurningar og 2 opnar spurningar (sjá 

viðauka 2). Notast var við nafnkvarða og raðkvarða í lokuðu spurningunum.  

 Spurningalisti þessarar rannsóknar skiptist í fjóra hluta. Fyrsti hlutinn inniheldur 

spurningar sem settar voru fram á nafnkvarða og hinir þrír hlutirnir innihalda spurningar 

sem settar voru fram á raðkvarða. Fyrsti hlutinn inniheldur sex bakgrunnsspurningar, 

þar sem spurt er um kyn, starfsaldur og fleira. Í öðrum hluta eru spurningar sjö til ellefu 

sem snúa að starfsánægju, en markmið þeirra er að svara hvort starfsmenn séu ánægðir 

eða óánægðir í starfi. Í þriðja hlutanum eru spurningar 12-38 og ná þær til ýmissa þátta 

tengdum starfsumhverfinu, m.a. samskipti starfsmanna við samstarfsmenn og 

stjórnendur, starfskröfur o.fl. Fjórði hlutinn inniheldur spurningar 39-48 er varða 

fyrirtækjahollustu. Markmið þeirra er að varpa ljósi á hversu skuldbundnir 

starfsmennirnir eru fyrirtækinu. Síðustu tvær spurningarnar eru opnar spurningar þar 

sem starfsmenn geta komið viðhorfum sínum tengdum starfinu á framfæri.  

Við flestar spurningarnar var notast við fimm punkta likert kvarða og fer það eftir 

spurningunum hvernig orðalagið á svarmöguleikunum er. Orðalagið sem notast var við 

er; mjög ósammála til mjög sammála, mjög sjaldan eða aldrei til mjög oft eða alltaf, alls 

ekki til mjög mikið, mjög illa eða alls ekki til mjög vel og mjög lítið eða alls ekki til mjög 

mikið. Einnig var notast við svarmöguleikann „á ekki við“, ef starfsmönnum fannst 

enginn af þeim fimm valmöguleikum sem í boði voru koma til greina.  

 Norræni spurningalistinn um sálfélagslega þætti í vinnunni (QPSNordic) var 

gefinn út árið 1994 af Norrænu ráðherranefndinni. QPSNordic var hluti af verkefni sem 

hafði það að markmiði að auka vísindaleg gæði og samanburðahæfni á mælingum á 

sálfélagslegum þáttum á vinnustöðum. Markmið spurningalistans er að mæla félagslega 

og andlega þætti sem tengjast starfi starfsmanna og nær hann til allra þeirra þátta sem 

tengjast starfsumhverfinu svo sem vinnunni sjálfri, vinnustaðnum og viðhorfi 

starfsmanna. QPSNordic hentar vel þegar veita á ráðgjöf innan vinnustaðar til þess að 

bæta starfsumhverfið. Árið 2004 þýddi Hólmfríður K. Gunnarsdóttir spurningalistann á 
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íslensku (Linström, Elo, Skogstad, Dallner, Gamberale, Hottinen, Knardahl og Ørhede, 

2009). Við gerð QPSNordic var stuðst við 19 norræna spurningalista sem hafa mikið 

verið notaðir, auk þess sem fleiri alþjóðlegir listar voru skoðaðir. QPSNordic 

samanstendur af spurningum sem hafa marga valmöguleika um félagslega og andlega 

þætti í starfi sem skiptast upp í eftirfarandi flokka; kröfur í starfi og sjálfræði, hlutverk og 

væntingar, forspá um vinnuna og færni í starfi, félagslegan stuðning, stjórnun, hópvinnu, 

fyrirtækjabrag (starfsanda), mikilvægi vinnu í lífi starfsmanns, fyrirtækjahollustu, hvöt til 

að vinna, persónubundna forspá, dálæti á áskorunum og samspil vinnu og einkalífs 

(Linström, Elo, Skogstad, Dallner, Gamberale, Hottinen, Knardahl og Ørhede, 2000). Til 

eru tvær útgáfur af QPSNordic önnur þeirra, upprunalega útgáfan inniheldur 129 

spurningar og síðan er til styttri útgáfa af listanum sem nefnist QPSNordic+, sem 

inniheldur 37 spurningar valdar úr lengri listanum auk viðbættra spurninga (Linström 

o.fl., 2009).  

 Við gerð spurningalista þessarar rannsóknar var aðallega stuðst við styttri 

útgáfuna af QPSNordic ásamt því að teknar voru spurningar úr lengri listanum. Alls voru 

notaðar í heildina 33 spurningar frá Norræna spurningalistanum. Þeir flokkar sem 

spurningalisti þessarar rannsóknar tekur mið af eru; starfskröfur, hlutverk og væntingar, 

forspá um vinnu, félagslegur stuðningur, stjórnun, fyrirtækjabragur, samspil vinnu og 

einkalífs, fyrirtækjahollusta og hópvinna ásamt spurningum um einelti og áreitni. Í stað 

þess að skipta spurningalistanum upp í flokka líkt og norræni spurningalistinn gerir þá 

var ákveðið að hafa stjórnendur og fyrirtækjahollustu sér og aðrir þættir voru 

sameinaðir í þætti sem tengjast starfsumhverfinu. Þetta var gert til þess að 

spurningalistinn væri í samræmi við markmið rannsóknarinnar.  

 Organizational Commitment Questionnarie (OCQ) er saminn af Mowday, Steers 

og Porter (1979) og hefur verið mikið notaður við rannsóknir á hollustu starfsmanna við 

fyrirtæki. OCQ samanstendur af 15 staðhæfingum sem standa fyrir mögulegum 

tilfinningum sem starfsmaður getur haft til fyrirtækis eða stofnunar sem hann starfar 

hjá. Starfsmenn eru beðnir um að svara þessum 15 staðhæfingum á sjö punkta likert 

kvarða. Í þessari rannsókn var OCQ notaður til hliðsjónar við spurningar 39-40 og 

spurningar 43-48.   

 Communication Satisfaction Questionnaire (CSQ) er saminn af Downs og Hazen 

árið 1973. Spurningalistinn tekur aðallega mið af upplýsingaflæði innan skipulagsheildar, 
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einnig gefur hann vísbendingar um starfsánægju og fyrirtækjahollustu starfsmanna 

(Downs, 1988). CSQ var einungis notaður til hliðsjónar við gerð spurninga sjö til ellefu. 

Við spurningar úr OCQ og CSQ í þessari rannsókn var notast við íslenska þýðingu sem 

Jóhanna Davíðsdóttir (2009) notaði í rannsókn sinni um innri upplýsingamiðlun og tengsl 

hennar við starfsánægju og vinnustaðahollustu.   

 Spurningalistinn var forprófaður á tveimur einstaklingum, einn er starfsmaður 

hjá fyrirtækinu og hinn er utanaðkomandi aðili. Eftir að spurningalistinn var forprófaður 

voru gerðar smávægilegar breytingar á orðalagi og skipulagi spurningalistans breytt.   

8.4 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 151 starfsmenn Íslenska Gámafélagsins. Íslenska 

Gámafélagið er með 14 starfsstöðvar um allt land og starfa um 250 starfsmenn hjá 

fyrirtækinu. Þátttakendur voru valdir með hentugleikaúrtaki (e.convenience sample) þar 

sem ekki náðist að afla tölvunetfanga allra starfsmanna. Af þeim 151 starfsmönnum sem 

fengu sendan spurningalistann þá svöruðu 83 spurningalistanum sem gerir 54,9% 

svarhlutfall.  

 Í töflu 1 er hægt að sjá lýsandi tölfræði á niðurstöðum bakgrunnsspurninga 

rannsóknarinnar. Í spurningalistanum var starfsaldri skipt í sjö flokka en var sameinaður 

í fjóra flokka vegna ójafnrar dreifingar. Einnig voru starfsdeildir flokkaðar upp í fjórar 

deildir þar sem Flokkun, Sorphirða (krókadeild o.fl.) og Sorphirða heimilissorp er nú 

Flokkun og Sorphirða. Starfsdeildin Hreinsun var tekin út þar sem enginn þátttakandi var 

í þeim hópi. Enn fremur vegna ójafnar dreifingar þá var ákveðið að sameina 

starfsstöðvar í tvo flokka þ.e. höfuðborgarsvæðið og landsbyggðin. 
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Tafla 1. Yfirlit yfir kynja – og aldurskiptingu, starfsaldur, starfsdeildir, starfsstöðvar og hvort íslenska sé 
móðurmál þátttakenda eða ekki. 

Fjöldi Hlutfall (%)

Kyn

Karl 71 86%

Kona 12 14%

Aldur

19 ára eða yngri 2 2%

20-29 ára 16 19%

30-39 ára 21 25%

40-49 ára 23 28%

50-59 ára 17 20%

60 ára eða eldri 4 5%

Starfsaldur

Innan við eitt ár 8 10%

1-5 ár 33 40%

6-10 ár 30 36%

11 ár eða lengur 12 10%

Starfsdeild

Stjórn og skrifstofa 24 29%

Flokkun og sorphirða 33 40%

Viðgerða- og vélasvið (VMS) 12 14%

Annað 14 17%

Starfsstöð

Höfuðborgarsvæðið 62 75%

Landsbyggð 21 25%

Íslenska sem móðurmál

Nei 17 20%

Já 66 80%  

8.5 Framkvæmd rannsóknar, gagnaöflun og úrvinnsla gagna 

Í lok árs 2013 kom sú hugmynd upp hjá rannsakanda að gera rannsókn um Íslenska 

Gámafélagið. Rannsakandi kynnti hugmynd sína við leiðbeinanda og í kjölfar hafði 

rannsakandi samband við forstjóra Íslenska Gámafélagsins. Eftir að leyfi fékkst fyrir gerð 

rannsóknarinnar frá forstjóra þá hafði rannsakandi samband við mannauðsstjóra 

fyrirtækisins. Í sumarbyrjun 2014 hófst vinnan við rannsóknina. Rannsakandinn ákvað að 

nálgast efni rannsóknarinnar með því að senda út rafrænan spurningalista. Ástæðan 

fyrir því að rafrænn spurningalisti varð fyrir valinu er vegna þess að það auðveldaði 

aðgengi rannsakanda að þátttakendum þar sem starfsstöðvar Íslenska Gámafélagsins 

eru dreifðar vítt og breytt um landið. Spurningalistinn var settur upp í forritinu Google 
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Docs og sendur í tölvupósti til 151 starfsmanns mánudaginn 21. júlí 2014 ásamt 

kynningarbréfi um rannsóknina (sjá viðauka 1). Þar sem þjóðerni starfsmanna er 

fjölbreytt þá var spurningalistinn og kynningarbréfið sent út á íslensku, ensku og pólsku. 

Pólska þýðingu gerði Monika E. Kowalewska en enska þýðingu gerði rannsakandinn 

sjálfur. Ákveðið var að rannsakandi myndi senda spurningalistann af eigin netfangi. Það 

gekk hægar en búist var við að afla svara m.a. vegna sumarleyfa starfsmanna og því var 

ákveðið að senda út ítrekun um þátttöku þann 7. ágúst 2014. Þann 14. ágúst 2014 var 

könnuninni formlega lokið.  

 Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS (e. Statistical Package for 

the Social Sciences 22) og Microsoft Excel 2010. Lýsandi tölfræði, tíðni, Pearsons fylgni 

próf og marktektarpróf voru reiknuð. Við framkvæmd t prófa tveggja óháðra hópa (e. 

indepentent samples t-test) var notast við 95% öryggisbil og alfastuðul (α) 0,05.  

8.6 Réttmæti og áreiðanleiki spurningakannana 

Til þess að rannsóknir séu taldar vera góðar þá þarf gagnöflun að vera góð vegna 

mikilvægis þess fyrir rannsóknina (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Til þess að bera kennsl á hvort megindleg rannsókn sé góð þá er talið að fjögur 

viðmið þurfi að vera til staðar. Þessi viðmið eru; innra réttmæti, ytra réttmæti, 

áreiðanleiki og hlutlægni. Til innra réttmætis telst að hve miklu leyti svörin sem fengust 

eru að svara því sem leitast var eftir. Það sem felst í ytra réttmæti er að hve miklu leyti 

hægt er að alhæfa niðurstöður rannsóknarinnar yfir á annað þýði. Áreiðanleiki 

mælitækja í megindlegum rannsóknum er afar mikilvægur þáttur. Það sem felst í 

áreiðanleika er að ef mælingar eru endurteknar á sama þýði þá ættu svipaðar 

niðurstöður að koma í ljós. Talið er að hlutdrægni í megindlegum rannsóknum sé mikil  

vegna þess að þær litast ekki af gildismati rannsakandans. Þá er ekki tekið með inn í 

myndina að rannsakandinn ákveður hvað er mælt og hvernig það er mælt (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003).  

Sýnt hefur verið fram á áreiðanleika og réttmæti allra þriggja mælitækjanna sem 

notast var við í þessari rannsókn. Til að mynda var sýnt fram á áreiðanleika og réttmæti 

QPSNordic með því að gögnum var safnað tvisvar í fjórum norrænum löndum. Það var 

gert til þess að meta uppbyggingu hans, búa til mælikvarða til að skoða réttmæti og 

forspárgildi kvarðanna, auk þess að meta áreiðanleika innra samræmis (Linström o.fl., 

2009). Einnig hefur verið sýnt fram á áreiðanleika og réttmæti CSQ mælitækisins (Downs 

og Hazen, 1977) og OCQ mælitækisins (Mowday o.fl., 1979) á ensku.  
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8.7 Siðferðisleg álitamál  

Eigi rannsóknir að standa undir nafni er mikilvægt að þær uppfylli siðferðislegar kröfur. 

Rannsakendur þurfa því að gæta þess að farið sé eftir siðferðislegum reglum sem felur 

m.a. í sér að bera virðingu fyrir rétti þátttakenda, að þátttakendur taki þátt í 

rannsókninni af fúsum og frjálsum vilja, að þátttakendur séu vel upplýstir um eðli 

rannsóknarinnar, tilgang hennar og hver stendur að rannsókninni. Einnig þarf að 

tilgreina hvernig farið verður með persónugreinarlegar upplýsingar í rannsókninni 

(Sigurður Kristinsson, 2013).  

Telja verður að í þessari rannsókn eru engin siðferðisleg álitamál. 

Spurningalistinn var nafnlaus og engin leið er fyrir rannsakanda né aðra sem koma að 

rannsókninni að rekja svör til þátttakenda. Rannsakandinn kynnti vel í tölvupósti 

umrædda könnun fyrir þátttakendum og lét í ljós að fyllsta trúnaði væri gætt og svörin 

væru ekki rekjanleg til einstakra þátttakenda. Auk þess tilkynnti rannsakandi að 

niðurstöður gætu nýst til þess að bæta starfsumhverfi starfsmanna á uppbyggilegan 

hátt. Enn fremur hefur rannsakandi lítil sem engin tengsl við fyrirtækið og er það talið 

mikilvægt í rannsóknum að sá sem boðar til þátttöku í rannsókn sé sem minnst háður 

þátttakendum (Sigurður Kristinsson, 2013).  
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9 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Uppbygging 

kaflans tekur mið af rannsóknarspurningunum sem eru fjórar talsins. Fyrst verða 

niðurstöður varðandi starfsánægju kynntar. Síðan verður fjallað um tengsl starfsánægju 

starfsmanna við a) stjórnendur, b) starfsumhverfið og c) fyrirtækjahollustu. Eftir það 

verður reifað hvort munur sé á starfsánægju starfsmanna eftir starfsstöðvum og að 

lokum verður gerð grein fyrir hvort munur sé á starfsánægju eftir því hvort íslenska sé 

móðurmál starfsmanna eða ekki. Svarmöguleikar hafa verið sameinaðir til einföldunar 

og eru nú þrír í stað fimm. Frekar ósammála og mjög ósammála hafa verið sameinaðir í 

ósammála. Frekar og mjög sammála í sammála. Svarmöguleikinn hvorki ósammála né 

sammála ber heitið hvorki né. Mjög sjaldan eða aldrei og fremur sjaldan hafa verið 

sameinaðir í sjaldan og fremur oft og mjög oft eða alltaf í oft. Mjög lítið eða alls ekki og 

fremur lítið hafa verið sameinaðir í lítið og fremur mikið og mjög mikið sameinaðir í 

mikið.  

9.1 Starfsánægja 

Þegar starfsánægja starfsmanna var skoðuð voru starfsmenn beðnir um að taka afstöðu 

til fullyrðingarinnar: „Á heildina litið er ég ánægð/ur í starfi mínu“. Allir þátttakendur 

svöruðu spurningunni og á mynd 3-1 má sjá hvernig heildarstarfsánægja starfsmanna 

Íslenska Gámafélagsins skiptist.  
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Mynd 3-1. Heildaránægja starfsmanna 

 

Í töflu 2 sést hvaða afstöðu starfsmenn taka til þriggja fullyrðinga varðandi starfsánægju 

með sértæka þætti tengda starfinu. Ef litið er til fullyrðingu tvö í töflu 2 þá sést að 

meirihluta starfsmanna finnst starf þeirra vera metið að verðleikum. Þegar starfsmenn 

voru spurðir hvort þeim fyndist starf þeirra vera fjölbreytt þá var mikill meirihluti 

sammála því. Enn fremur töldu starfsmenn sig almennt líða vel í starfi sínu.  

Tafla 2. Ólíkir þættir starfsánægju a) 

n % n % n % n %

Á heildina litið líður mér vel í starfi mínu 8 9.6 7 8.4 68 82 83 100

Mér finnst starf mitt vera metið að verðleikum 14 17.3 15 18.5 52 64.2 81 100

Ég tel starf mitt vera fjölbreytt 6 7.2 8 9.7 69 83.1 83 100

Ósammála Hvorki né Sammála Samtals

 

 

Í töflu 3 er einnig tekin afstaða til spurningar sem tengist ólíkum þáttum starfsánægju en 

notast var við aðra svarmöguleika en í töflu 2. Í spurningunni „Finnst þér starfið 

mikilvægt“ sést að mikill meirihluti telur starf sitt oft vera mikilvægt.  
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Tafla 3. Ólíkir þættir starfsánægju b) 

n % n % n % n %

Finnst þér starfið mikilvægt 1 1.3 5 6.2 74 92.5 80 100

Sjaldan Stundum Oft Samtals

 

9.2 Tengsl starfsánægju við þrjá áhrifaþætti 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum þriggja áhrifaþátta á starfsánægju, þ.e. a) 

stjórnendur, b) starfsumhverfið og c) fyrirtækjahollusta.  

9.2.1 Stjórnendur 

Til þess að skoða afstöðu starfsmanna til stjórnenda þá voru starfsmenn beðnir um að 

taka afstöðu til 11 spurninga sem tengdust stjórnendum og næsta yfirmanni. Í töflu 4 

má sjá hvaða afstöðu starfsmenn tóku til níu af þeim 11 spurningum sem tengdust 

stjórnendum og næsta yfirmanni. Líkt og tafla 4 gefur til kynna þá taldi mikill meirihluti 

að oft væri næsti yfirmaður fús til að hlusta á vandamál ef á þyrfti að halda, að næsti 

yfirmaður mæti það við starfsmenn ef þeir næðu árangri í starfi og að næsti yfirmaður 

gæti réttlætis og jafnræðis í framkomu sinni við starfsmenn. Rúmur helmingur 

starfsmanna taldi sig oft fá hjálp með verkefni frá næsta yfirmanni, að næsti yfirmaður 

tæki á vandamálum um leið og þau kæmu upp og að næsti yfirmaður útdeildi 

verkefnum á hlutlægan og réttlátan hátt. Um helmingur starfsmanna töldu að oft hvetti 

næsti yfirmaður þá til þess að láta í sér heyra þegar þeir væru á annarri skoðun en hann 

og að næsti yfirmaður hjálpaði þeim við að auka færni þeirra. Starfsmenn voru flestir 

sammála því að samskipti við næsta yfirmann sinn væru sjaldan að valda þeim streitu.  
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Tafla 4. Afstaða starfsmanna til yfirmanna 

n % n % n % n %
Færð þú stuðning og hjálp með verkefni frá næsta

yfirmanni þínum,ef á þarf að halda
15 18.8 14 17.5 51 63.7 80 100

Er næsti yfirmaður þinn fús til að hlusta á vandamál 

sem við er að glíma í vinnunni ef á þarf að halda
8 9.9 4 4.9 69 85.2 81 100

Metur næsti yfirmaður þinn það við þig ef þú nærð árangri í starfi 11 13.9 9 11.4 59 74.7 79 100

Hvetur næsti yfirmaður þinn þig til að láta í þér heyra 

þegar þú ert á annarri skoðun en hann?
20 27.8 11 15.3 41 56.9 72 100

Hjálpar næsti yfirmaður þinn þér við að auka færni þína 19 25 15 19.7 42 55.3 76 100

Tekur næsti yfirmaður þinn á vandamálum 

um leið og þau koma upp
17 21 13 16 51 63 81 100

Útdeilir næsti yfirmaður þinn verkefnum á hlutlægan og réttlátan hátt 10 13.7 15 20.5 48 65.8 73 100

Gætir næsti yfirmaður þinn réttlætis og jafnræðis

í framkomu sinni við starfsmenn
4 5 10 12.7 65 82.3 79 100

Valda samskipti þín við næsta yfirmann þinn þér streitu 66 82.5 10 12.5 4 5 80 100

Sjaldan Stundum Oft Samtals

 

 

Starfsmenn voru beðnir um að svara tveimur spurningum um stjórnendur fyrirtækisins 

sem sjá má í töflu 5. Niðurstöðurnar gefa til kynna að starfsmenn töldu sig almennt 

treysta stjórnendum mikið til þess að sjá vel fyrir framtíð vinnustaðarins og að 

stjórnendur bæru umhyggju fyrir heilsu og líðan starfsmanna.  

Tafla 5. Afstaða til stjórnenda 

n % n % n % n %
Treystir þú stjórnendunum til að sjá vel 

fyrir framtíð vinnustaðarins
4 5.1 20 25.6 54 69.3 78 100

Bera stjórnendur umhyggju fyrir heilsu 

og líðan starfsmanna
7 8.7 15 18.5 59 72.8 81 100

Lítið Dálítið Mikið Samtals

 

 

Til þess að skoða hvort tengsl væru á milli stjórnenda og starfsánægju starfsmanna þá 

var fylgni reiknuð á milli þeirra ólíku þátta í töflum 4 og 5 sem tengjast stjórnendum og 

næsta yfirmanni við spurningu sjö (sjá mynd 3-1) sem fjallar um heildarstarfsánægju 

starfsmanna. Fylgni reyndist vera á milli heildarstarfsánægju og sex fullyrðinga sem 

varða stjórnendur og næsta yfirmann. Fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort 

starfsmenn treysti stjórnendum til þess að sjá vel fyrir framtíð vinnustaðarins er jákvæð, 

þ.e. r = 0,39 (p<0,05). Fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort stjórnendur beri 

umhyggju fyrir heilsu og líðan starfsmanna er jákvæð, þ.e. r = 0,36 (p<0,05). Fylgni á milli 
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heildarstarfsánægju og hvort starfsmenn fái stuðning og hjálp með verkefni frá næsta 

yfirmanni sínum, ef á þarf að halda er jákvæð, þ.e. r = 0,33 (p<0,05). Fylgni á milli 

heildarstarfsánægju og hvort starfsmenn telji að næsti yfirmaður sé fús til að hlusta á 

vandamál sem við er að glíma í vinnunni, ef á þarf að halda er jákvæð, þ.e. r = 0,33 

(p<0,05). Fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort næsti yfirmaður hvetji starfsmenn 

til þess að láta í sér heyra þegar þeir eru á annarri skoðun en hann er jákvæð, þ.e. r = 

0,24 (p<0,05). Fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort næsti yfirmaður hjálpi 

starfsmönnum við að auka færni sína er jákvæð, þ.e. r = 0,23 (p<0,05).  

Til þess að skoða heildarfylgni á milli starfsánægju starfsmanna og stjórnenda þá 

voru fullyrðingarnar sex hér að ofan sem fylgni er við heildarstarfsánægju lagðar saman 

og reiknuð var fylgni á milli þeirra og heildarstarfsánægju. Fylgni á milli 

heildarstarfsánægju og fullyrðinganna sex er jákvæð, þ.e. r = 0,43 (p<0,05).  

9.2.2 Starfsumhverfið 

Þegar afstaða starfsmanna til starfsumhverfisins var skoðuð þá voru starfsmenn beðnir 

um að svara 13 spurningum sem tengjast ólíkum þáttum í starfsumhverfinu. Í töflu 6 má 

sjá að meirihluti starfsmanna eru ánægðir með núverandi vinnuaðstöðu sína.  

Tafla 6. Vinnuaðstaða 

n % n % n % n %
Ég er ánægð/ur með núverandi 

vinnuaðstöðu mína
15 18.1 12 14.5 56 67.4 83 100

Ósammála Hvorki né Sammála Samtals

 

 

Í töflu 7 sést hvaða afstöðu starfsmenn taka til tveggja fullyrðinga sem varða hlutverk og 

markmið þeirra í starfi. Mikill meirihluti starfsmanna taldi að oft vissu þeir hvað væri 

ætlast til af þeim í starfi og að markmiðin í starfi þeirra væru skýr.  

Tafla 7. Hlutverk og markmið í starfi 

n % n % n % n %
Veist þú nákvæmlega til hvers er ætlast 

af þér í vinnunni
1 1.2 8 9.9 72 88.9 81 100

Eru markmiðin í starfi þínu skýr 5 6.4 13 16.7 60 76.9 78 100

Sjaldan Stundum Oft Samtals
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Þegar starfsmenn voru spurðir út í starfsandann á starfsstöð sinni þá taldi meirihluti 

starfsmanna að starfsandinn einkenndist  í litlu mæli af samkeppni. Mikill meirihluti taldi 

hann einkennast í litlu mæli af tortryggni og vantrausti og að lítið væri um það að hann 

væri stífur og reglufastur. Um helmingur starfsmanna taldi starfsandann vera hvetjandi 

og styðjandi og afslappaðan og þægilegan (sjá töflu 8).  

Tafla 8. Starfsandi á starfsstöðinni 

Hvernig er starfsandinn á starfsstöðinni?

n % n % n % n %

Einkennist af samkeppni 50 66.7 21 28 4 5.3 75 100

Hvetjandi og styðjandi 15 18.7 21 26.3 44 55 80 100

Einkennist af tortryggni og vantrausti 56 71.8 13 16.7 9 11.5 78 100

Afslappaður og þægilegur 17 20.7 23 28 42 51.3 82 100

Stífur og reglufastur 55 72.4 15 19.7 6 7.9 76 100

Lítið Dálítið Mikið Samtals

 

 

Tafla 9 inniheldur fleiri þætti sem tengjast starfsumhverfinu. Líkt og taflan gefur til 

kynna þá telur mikill meirihluti starfsmanna sig oft fá stuðning og hjálp með verkefni hjá 

vinnufélögum ef á þarf að halda. Meirihluta starfsmanna fannst samskiptin á deild sinni 

vera næg og að vinnufélagar væru fúsir til þess að hlusta á vandamál sem við er að glíma 

í vinnunni, ef á þarf að halda. Um helmingur starfsmanna telja sig sjaldan hafa orðið 

vitni að óþægilegum ágreiningi hjá vinnufélögum sínum og að sjaldan gangi orðrómur 

um breytingar á vinnustaðnum.  

Tafla 9. Ólíkir þættir tengdir starfsumhverfinu 

n % n % n % n %

Eru samskipti næg í deildinni þinni 14 17.5 12 15 54 67.5 80 100

Hefur þú tekið eftir óþægilegum 

ágreiningi hjá vinnufélögunum
44 55 22 27.5 14 17.5 80 100

Færð þú stuðning og hjálp með verkefni hjá 

vinnufélögum þínum, ef á þarf að halda
10 12.5 12 15 58 72.5 80 100

Eru vinnufélagarnir fúsir til að hlusta á vandamál sem 

við er að glíma í vinnunni, ef á þarf að halda
11 14.1 18 23.1 49 62.8 78 100

Gengur orðrómur um fyrirhugaðar breytingar 

á vinnustaðnum
37 50 19 25.7 18 24.3 74 100

Sjaldan Stundum Oft Samtals

 

 

Í töflu 10 má sjá afstöðu starfsmanna til tveggja fullyrðinga sem tengjast 

starfsumhverfinu, þ.e. hvort starfsmenn hafi tekið eftir því að komið sé ólíkt fram við 

eldri og yngri starfsmenn á vinnustaðnum og hvort starfsmenn fái umbun fyrir vel unnin 
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störf. Í fyrri fullyrðingunni þá töldu starfsmenn sig lítið verða vara við það að komið væri 

ólíkt fram við eldri og yngri starfsmenn. Aftur á móti þegar spurt var um umbun þá töldu 

um 55.9% lítið eða dálítið að starfsmenn væru að fá umbun fyrir vel unnin störf á móti 

44.1% sem töldu að mikið væri um að starfsmenn fengju umbun fyrir vel unnin störf. 

Tafla 10. Jöfn framkoma og umbun 

n % n % n % n %

Hefur þú tekið eftir því að komið sé ólíkt fram 

við eldri og yngri starfsmenn á vinnustaðnum
56 71.8 14 17.9 8 10.3 78 100

Fær fólk umbun (t.d. bónus, hrós) fyrir vel unnin 

störf á vinnustaðnum þínum
24 31.2 19 24.7 34 44.1 77 100

Lítið Dálítið Mikið Samtals

 

 

Síðast var skoðað hvort starfsmenn hafi tekið eftir því hvort einhver eða þeir sjálfir hafi 

orðið fyrir einelti eða áreitni á vinnustað á síðastliðnum sex mánuðum. Mikill meirihluti 

starfsmanna taldi hvorki sig né aðra hafi orðið fyrir einelti eða áreitni á síðastliðnum sex 

mánuðum (sjá töflu 11).  

Tafla 11. Einelti/Áreitni á vinnustað 

n % n % n %

Hefur þú tekið eftir því að einhver hafi orðið fyrir 

einelti/áreitni á vinnustaðnum á síðustu sex 

mánuðum
64 77.1 19 22.9 83 100

Hefur þú sjálf/ur orðið fyrir einelti/áreitni á vinnustað 

á síðustu sex mánuðum
76 91.6 7 8.4 83 100

Nei Já Samtals

 

 

Til þess að skoða hvort tengsl væru á milli starfsumhverfisins og starfsánægju 

starfsmanna þá var fylgni reiknuð á milli þeirra ólíku þátta starfsumhverfisins sem gert 

var grein fyrir í töflum 6-11 við spurningu sjö (sjá mynd 3-1) sem fjallar um 

heildarstarfsánægju starfsmanna. Fylgni reyndist vera á milli heildarstarfsánægju og sjö 

fullyrðinga tengdum starfsumhverfinu. Fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort 

starfsmenn séu ánægðir með núverandi vinnuaðstöðu sína er jákvæð, þ.e. r = 0,54 

(p<0,05). Fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvernig starfsandinn er á starfsstöðinni 

(Einkennist af tortryggni og vantrausti) er neikvæð, þ.e. r = -0,40 (p<0,05). Fylgni á milli 
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heildarstarfsánægju og hvernig starfsandinn er á starfsstöðinni (hvetjandi og styðjandi) 

er jákvæð, þ.e. r = 0,32 (p<0,05). Fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort markmið í 

starfi þeirra séu skýr er jákvæð, þ.e. r = 0,28 (p<0,05). Fylgni á milli heildarstarfsánægju 

og hvernig starfsandinn er á starfsstöðinni (afslappaður og þægilegur) er jákvæð, þ.e. r = 

0,25 (p<0,05). Fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort starfsmenn hafi tekið eftir því 

að komið sé ólíkt fram við eldri og yngri starfsmenn á vinnustaðnum er neikvæð, þ.e. r = 

-0,23 (p<0,05). Fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort starfsmenn fái stuðning og 

hjálp með verkefni hjá vinnufélögum sínum, ef á þarf að halda er jákvæð, þ.e. r = 0,23 

(p<0,05).  

Til þess að skoða heildarfylgni á milli starfsánægju starfsmanna og 

starfsumhverfisins þá voru fullyrðingarnar sjö hér að ofan sem fylgni er við 

heildarstarfsánægju lagðar saman og reiknuð var fylgni á milli þeirra og 

heildarstarfsánægju. Fylgni á milli heildarstarfsánægju og fullyrðinganna sjö er jákvæð, 

þ.e. r = 0,51 (p<0,05).  

9.2.3 Fyrirtækjahollusta 

Fyrirtækjahollusta starfsmanna var skoðuð á þann hátt að starfsmenn voru beðnir um 

að taka afstöðu til tíu fullyrðinga tengda henni (sjá töflu 12). Líkt og tafla 12 gefur til 

kynna þá er mikill meirihluti starfsmanna sem telur sig hæla vinnustaðnum við vini og 

aðra sem góðan stað til að vinna á. Enn fremur telur mikill meirihluti að þeir vilji leggja 

sig fram fyrir vinnustaðinn, vilji leggja mikið á sig fyrir fyrirtækið og að þau geri ráð fyrir 

að vinna hjá fyrirtækinu næstu tvö árin. Einnig er mikill meirihluti reiðubúinn að taka 

þátt í breytingum hjá fyrirtækinu og sömuleiðis er mikill meirihluti ánægður með að hafa 

valið fyrirtækið fram yfir önnur þegar hann réð sig til starfa. Meirihluti starfsmanna var 

ósammála því að það þyrfti litlar breytingar að valda því svo að þeir myndu hætta 

störfum hjá fyrirtækinu. Einnig var meirihluti starfsmanna sammála því að þeir hefðu 

svipað gildismat og ríkir hjá fyrirtækinu og meirihluti starfsmanna var ósammála 

fullyrðingunni að þeir hugsi oft um að hætta í núverandi starfi.  
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Tafla 12. Ólíkir þættir tengdir fyrirtækjahollustu 

n % n % n % n %
Ég hæli vinnustaðnum við vini mína sem góðan 

stað til að vinna á
6 7.3 10 12.2 66 80.5 82 100

Ég hæli vinnustaðnum við aðra sem góðan

stað til að vinna á
5 6 13 15.7 65 78.3 83 100

Ég hef svipað gildismat og ríkir hjá fyrirtækinu 7 8.6 22 27.2 52 64.2 81 100

Á þessum vinnustað vil ég sannarlega

leggja mig alla/n fram
2 2.5 6 7.4 73 90.1 81 100

Ég geri ráð fyrir að vinna hjá fyrirtækinu 

næstu 2 árin
8 9.6 12 14.5 63 75.9 83 100

Ég hugsa oft um að hætta í núverandi starfi 54 67.5 10 12.5 16 20 80 100

Ég er reiðubúin/n að leggja mikið á mig 

fyrir fyrirtækið
1 1.2 11 13.4 70 85.4 82 100

Ég er reiðubúin/n að taka þátt í breytingum 

innan fyrirtækisins
2 2.5 14 17.3 65 80.2 81 100

Það þarf litlar breytingar til að valda því að ég 

hætti að vinna hjá fyrirtækinu
61 77.2 7 8.9 11 13.9 79 100

Ég er ánægð/ur með að hafa valið þennan 

vinnustað fram yfir aðra þegar ég var að ráða mig
2 2.5 12 15 66 82.5 80 100

Ósammála Hvorki né Sammála Samtals

 

 

Til þess að skoða tengsl fyrirtækjahollustu við starfsánægju starfsmanna var reiknuð 

fylgni á milli ólíkra þátta fyrirtækjahollustu sem er að finna í töflu 12 við spurningu sjö 

(sjá mynd 3-1) sem fjallar um heildarstarfsánægja starfsmanna. Af þeim tíu ólíku þáttum 

sem tengjast fyrirtækjahollustu þá reyndist fylgni vera á milli níu þátta við 

heildarstarfsánægju. Fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort starfsmenn hæli 

vinnustaðnum við vini sem góðan stað til að vinna á er jákvæð, þ.e. r = 0,52 (p<0,05). 

Fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort starfsmenn séu reiðubúnir að leggja mikið á 

sig fyrir fyrirtækið er jákvæð, þ.e. r = 0,50 (p<0,05). Fylgni á milli heildarstarfsánægju og 

hvort starfsmenn hæli vinnustaðnum við aðra sem góðum vinnustað til að vinna á er 

jákvæð, þ.e. r = 0,50 (p<0,05). Fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort starfsmenn hafi 

svipað gildismat og ríkir hjá fyrirtækinu er jákvæð, þ.e. r = 0,49 (p<0,05). Fylgni á milli 

heildarstarfsánægju og hvort starfsmenn hugsi oft um að hætta í núverandi starfi er 

neikvæð, þ.e. r = -0,48 (p<0,05). Fylgni á milli heildarstarfsánægju og að það þurfi litlar 

breytingar til að valda því að starfsmenn hætti að vinna hjá fyrirtækinu er neikvæð, þ.e. 

r = -0,47 (p<0,05). Fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort starfsmenn séu reiðubúnir 

að leggja sig alla fram fyrir vinnustaðinn er jákvæð, þ.e. r = 0,44 (p<0,05). Fylgni á milli 

heildarstarfsánægju og hvort starfsmenn séu reiðubúnir að starfa hjá fyrirtækinu næstu 

tvö árin er jákvæð, þ.e. r = 0,36 (p<0,05). Fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort 
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starfsmenn séu ánægðir að hafa valið vinnustaðinn fram yfir aðra þegar þeir voru að 

ráða sig er jákvæð, þ.e. r = 0,35 (p<0,05).  

Til þess að skoða heildarfylgni á milli starfsánægju og fyrirtækjahollustu þá voru 

allar fullyrðingarnar níu sem fylgni er við heildarstarfsánægju lagðar saman og reiknuð 

var fylgni á milli þeirra og heildarstarfsánægju. Fylgni á milli heildarstarfsánægju og 

fullyrðinganna níu er jákvæð, þ.e. r = 0,48 (p<0,05).  

9.3 Starfsánægja eftir starfsstöðvum 

Framkvæmt var marktektarpróf á starfsánægju skipt eftir starfsstöðvum þar sem kom í 

ljós að meðaltalið fyrir höfuðborgarsvæðið var m = 4,1 og staðalfrávik s = 0,14 og 

meðaltalið fyrir landsbyggðina var m = 4,2 og staðalfrávik s = 0,22. Ekki fannst 

marktækur munur á hópunum þar sem t(81) = -0,392, p = 0,923.  

9.4 Starfsánægja eftir móðurmáli 

Framkvæmt var marktektarpróf á starfsánægju skipt eftir því hvort íslenska væri 

móðurmál starfsmanna eða ekki. Í ljós kom að meðaltalið fyrir þá starfsmenn sem hafa 

íslensku sem móðurmál var m = 4,2 og staðalfrávik s = 0,12 og meðaltalið fyrir þá sem 

ekki hafa íslensku sem móðurmál var m = 3,5 og staðalfrávik s = 0,3. Ekki fannst 

marktækur munur á hópunum þar sem t(81) = -2,5, p = 0,320.  
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10 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða almenna starfsánægju á meðal starfsmanna 

Íslenska Gámafélagsins. Þá var gerð grein fyrir hvort tengsl væru á milli starfsánægju 

starfsmanna við a) stjórnendur, b) starfsumhverfið og c) fyrirtækjahollustu. Einnig var 

skoðað hvort munur væri á starfsánægju starfsmanna eftir því hvort þeir störfuðu á 

höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni og á milli þeirra starfsmanna sem hafa 

íslensku sem móðurmál og ekki. Til þess að ná fram markmiðum rannsóknarinnar voru 

settar fram fjórar rannsóknarspurningar. Í þessum kafla er að finna umræður um 

niðurstöður rannsóknarspurninganna, auk þátta sem rannsakandi taldi vera áhugaverða. 

Ekki hefur sambærileg rannsókn verið gerð innan Íslenska Gámafélagsins og eru því ekki 

til gögn til samanburðar við rannsóknina. Að lokum verður fjallað um helstu takmarkanir 

rannsóknarinnar og framtíð.  

10.1 Starfsánægja 

Ef litið er til fyrstu rannsóknarspurningarinnar sem fjallar um starfsánægju starfsmanna, 

kom í ljós með heildarmælingu á starfsánægju að starfsmenn Íslenska Gámafélagsins 

eru almennt ánægðir í starfi en um 78% telja sig ánægða í starfi á móti 10% sem telja sig 

vera óánægða. Aðeins 12% starfsmanna töldu sig vera hvorki óánægða né ánægða í 

starfi. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir um efnið þar sem starfsánægja 

starfsmanna á Íslandi er almennt talin há. Til að mynda kom í ljós að 79% 

ríkisstarfsmanna voru á heildina litið ánægðir í starfi árið 2006 og 78% voru á heildina 

litið ánægðir í starfi árið 1998 (Ómar H. Kristmundsson, 1999; 2007). Einnig kom í ljós í 

rannsókn sem Arney Einarsdóttir gerði árið 2007 að starfsánægja væri nokkuð há hjá 

Íslendingum eða um 67 á mælikvarðanum þar sem 0 er lægsta mögulega niðurstaða og 

100 hæst (Arney Einarsdóttir, 2007). 

 Þegar sértækir þættir starfsánægju eru skoðaðir er oft horft til þátta líkt og 

stjórnenda, launa, samstarfsmanna og starfsins sjálfs (Ásta Bjarnadóttir, 2000; Landy og 

Conte, 2012). Í þessari rannsókn kom í ljós að starfsmenn Íslenska Gámafélagsins eru 

almennt ánægðir með þætti sem tengjast starfinu sjálfu eins og hvort starfið sé 
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fjölbreytt en 83,1% töldu að svo væri. Einnig telja 82% starfsmanna að þeim líði vel í 

starfi. Mikill meirihluti starfsmanna töldu starf sitt oft mikilvægt eða 92,5% starfsmanna 

en aðeins einn starfsmaður telur starf sitt vera sjaldan mikilvægt. Ef þessi þáttur er 

skoðaður með hliðsjón af starfseinkennalíkani Hackmans og Oldhams (1980) þá verður 

að telja að niðurstaðan sé góð þar sem mikilvægi starfs er eitt af fimm 

starfseinkennunum sem hafa áhrif á starfsánægju. Líkt og áður hefur verið fjallað um þá 

hefur starfsánægja jákvæð áhrif á bæði líðan starfsmanna og árangur fyrirtækja, t.d. í 

formi lægri starfsmannaveltu (Price, 2001; Saari og Judge, 2004). Einnig ef starfsmenn 

eru ánægðir í starfi þá eru þeir líklegri til þess að leggja harðar að sér (Hughes, Ginnett 

og Curphy, 2012). Þar að auki getur lítil starfsánægja leitt af sér aukinn fjölda fjarvista, 

minni afköst og aukna streitu á meðal starfsmanna (Nobile og McCormick, 2008). Þar af 

leiðandi verður að telja að þær niðurstöður rannsóknarinnar sem snúa að almennri 

starfsánægju séu heilt á litið jákvæðar fyrir Íslenska Gámafélagið. Sá þáttur sem kom þó 

hvað verst út er hvort starfsmenn telji að starf þeirra sé metið að verðleikum, aðeins 

64,2% starfsmanna voru sammála því. Ef jafngildiskenning Adams (1965) er höfð til 

hliðsjónar kemur í ljós að starfsmenn bera það sem þeir leggja að mörkum í starfi við þá 

útkomu sem þeir fá úr starfi. Ef þeir telja ójafnvægi vera á milli þessara tveggja þátta 

leiðir það til þess að þeir skynja ójafnvægi sem starfsmaður bregst við, t.d. með því að 

minnka vinnuframlag sitt. Þar af leiðandi mætti ef til vill bæta þáttinn hvort starfsmenn 

telji að starf þeirra sé metið að verðleikum með breyttu umbunarkerfi, t.d. með því að 

minnka bilið á milli vinnuframlags og umbunar eða auka upplýsingaflæðið í tengslum við 

umbun til þess að koma í veg fyrir hugsanlegt ójafnvægi. 

10.2 Tengsl starfsánægju við þrjá áhrifaþætti 

Þegar önnur rannsóknarspurningin er skoðuð, þ.e. hvort tengsl séu á milli starfsánægju 

starfsmanna við a) stjórnendur, b) starfsumhverfið og c) fyrirtækjahollustu, kom í ljós að 

fylgni er á milli heildarstarfsánægju starfsmanna við nokkra þætti sem tengjast 

stjórnendum, starfsumhverfinu og fyrirtækjahollustu.  

10.2.1 Stjórnendur 

Ef litið er til tengsla starfsánægju við stjórnendur þá kom í ljós nokkuð sterk jákvæð 

fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort starfsmenn treysti stjórnendum til þess að sjá 

vel fyrir framtíð vinnustaðarins og hvort starfsmenn telji stjórnendur bera umhyggju 
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fyrir heilsu og líðan starfsmanna. Það bendir til þess að þeir starfsmenn sem séu hlynntir 

þessum tveimur fullyrðingum séu ánægðari í starfi en þeir starfsmenn sem ekki eru það. 

Þetta er í samræmi við það sem áður hefur verið fjallað um en starfsmenn eru almennt 

ánægðari með stjórnendur sem eru hugulsamir og stuðningsríkir frekar en stjórnendur 

sem eru áhugalausir og gagnrýnir gagnvart starfsmönnum sínum (Hamidifar, 2010). 

Ánægja með stjórnendur leiðir svo af sér aukna starfsánægju (Chen og Spector, 1991).  

Nokkuð sterk jákvæð fylgni var á milli heildarstarfsánægju starfsmanna við það 

hvort starfsmenn fái stuðning og hjálp með verkefni hjá næsta yfirmanni. Það getur bent 

til þess að þeir starfsmenn sem finnst þeir fá stuðning og hjálp með verkefni frá næsta 

yfirmanni séu ánægðari í starfi en þeir starfsmenn sem finnst það ekki. Þetta er í 

samræmi við rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið um efnið þar sem sýnt hefur 

verið fram á jákvæð áhrif á starfsánægju þegar starfsmenn fá hjálp og leiðsögn í starfi 

frá stjórnendum (Hamidifar, 2010; McNeese-Smith, 1997).  

 Einnig var nokkuð sterk jákvæð fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort 

starfsmenn teldu yfirmenn sína fúsa til þess að hlusta á vandamál sem við er að glíma í 

vinnunni. Það bendir til þess að þeir starfsmenn sem eru jákvæðir í garð 

fullyrðingarinnar séu ánægðari í starfi. Líkt og áður hefur verið fjallað um þá er almennt 

talið mikilvægt að samskipti á milli stjórnenda og starfsmanna séu góð og byggð á 

heiðarleika (Aronson, Sieveking, Laurenceau og Bellet, 2003). Fyrirtæki þurfa því að taka 

mark á starfsmönnum sínum og þeim vandamálum sem þeir glíma við í starfi því gæði 

samskipta á milli stjórnenda og starfsmanna hefur áhrif á starfsánægju starfsmanna 

(Chen og Spector, 1991). Niðurstöðurnar sýna að Íslenska Gámafélagið kom vel út á 

þessum þætti (sjá töflu 4).  

 Veikari jákvæð fylgni var á milli heildarstarfsánægju og hvort starfsmenn telji að 

yfirmenn hvetji sig til þess að láta í sér heyra ef þeir eru á annarri skoðun en þeir. Það 

bendir til þess að þeir starfsmenn Íslenska Gámafélagsins sem telja yfirmenn hvetja sig 

til þess að láta í sér heyra eru almennt ánægðari í starfi en þeir starfsmenn sem telja það 

ekki. Niðurstaðan er í samræmi við rannsóknir sem áður hafa verið gerðar um efnið, þ.e. 

að til þess að starfsmenn njóti sín sem best í starfi og að frammistaða þeirra sé nýtt til 

fulls þá þurfa stjórnendur að virða starfsfólk sitt og skoðanir þeirra og halda samskiptum 

góðum (Aronson, Sieveking, Laurenceau og Bellet, 2003).  
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Einnig reyndist veik jákvæð fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort yfirmenn 

hjálpi starfsmönnum við að auka færni sína. Þrátt fyrir veika fylgni má leiða að því líkum 

að þeir starfsmenn hjá Íslenska Gámafélaginu sem eru á þeirri skoðun að yfirmenn hjálpi 

þeim við að auka færni sína séu almennt ánægðari í starfi en þeir starfsmenn sem ekki 

eru þeirra skoðunar. Telja verður að þetta sé í samræmi við tveggja þátta kenningu 

Herzbergs sem snýr að hvatningarþáttum sem tengjast ánægju starfsmanna. Undir það 

fellur m.a. að starfið sé mikilvægt og feli í sér ábyrgð og að möguleiki sé á starfsþróun 

innan fyrirtækisins sem leiðir síðan af sér aukna starfsánægju (Dartey-Baah og Amoako, 

2011; Herzberg, 1987).  

 Þegar allir þessir þættir tengdir stjórnendum sem fylgni var við 

heildarstarfsánægju eru teknir saman þá kom í ljós nokkuð sterk jákvæð fylgni við 

heildarstarfsánægju eða r = 0,43 (p<0,05). Það gefur til kynna að ef starfsmaður er 

jákvæður gagnvart þessum þáttum þá eru þeir líklegri til þess að upplifa meiri 

starfsánægju innan fyrirtækisins. Þrátt fyrir að ekki hafi verið fylgni á milli 

heildarstarfsánægju við allar fullyrðingarnar sem tengjast stjórnendum þá má vissulega 

segja að stjórnendur hafi áhrif á heildarstarfsánægju starfsmanna Íslenska 

Gámafélagsins. Niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Sveinborgar Hafliðadóttur 

(2012). Í rannsókn hennar kom í ljós að góð samskipti við næsta yfirmann var einn af 

þeim þáttum sem skiptir mestu máli varðandi starfsánægju starfsmanna. Aftur á móti 

eru þessar niðurstöður ekki í samræmi við niðurstöður rannsóknar Arneyjar Einarsdóttur 

(2007), þar sem þátturinn stjórnun hafði engin áhrif á starfsánægju og næsti yfirmaður 

hafði lítið vægi sem áhrifaþáttur starfsánægju eða einungis 6%.  

Heilt á litið verður að telja að niðurstöður tengdar stjórnendum þessarar 

rannsóknar séu mjög góðar fyrir Íslenska Gámafélagið þar sem starfsmenn voru almennt 

ánægðir í garð stjórnenda. Einnig ef niðurstöður eru skoðaðar með hliðsjón af 

afrekshvatakenningu McClelland (1961), en einn af þeim þáttum sem taldir eru til 

grunnþarfa er þörfin fyrir félagsleg tengsl, í því felst m.a. að halda góðum samskiptum 

við aðra einstaklinga. Það hefur svo áhrif á hvatningu og árangur einstaklings í starfi. Þó 

eru einhverjir þættir sem koma verr út en aðrir og má þá helst nefna að aðeins um 

helmingur starfsmanna telja að yfirmenn hjálpi þeim oft við að auka færni sína og aðeins 

56,9% telja að yfirmenn hvetji þá til þess að láta í sér heyra ef þeir séu á annarri skoðun 

en þeir (sjá töflu 4). Ef þessar niðurstöður eru skoðaðar með hliðsjón af tveggja þátta 
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kenningu Herzbergs kemur í ljós að um er að ræða viðhaldsþátt. Það hefur í för með sér 

að ef óánægja er á meðal starfsmanna með stjórnendur þá getur það valdið óánægju í 

starfi. Þar af leiðandi þarf ef til vill að huga að þessum þáttum þó svo að niðurstaðan sé 

heilt á litið ekki svo slæm.  

10.2.2 Starfsumhverfið 

Þegar tengsl starfsumhverfisins við starfsánægju starfsmanna Íslenska Gámafélagsins 

eru skoðuð þá kemur í ljós nokkuð sterk jákvæð fylgni á milli heildarstarfsánægju og 

hvort starfsmenn séu ánægðir með vinnuaðstöðu sína. Það bendir til þess að starfsmenn 

sem eru ánægðir með vinnuaðstöðu sína séu ánægðari í starfi en þeir starfsmenn sem 

eru það ekki. Þetta er í samræmi við rannsóknir sem gerðar hafa verið um efnið bæði 

innlendar og erlendar (Arney Einarsdóttir, 2007; Finnegan og Solomon, 1981; Newsham 

o.fl., 2009; Ómar H. Kristmundsson, 2007; Saari og Judge, 2004; Sveinborg Hafliðadóttir, 

2012). 

 Veik jákvæð fylgni var á milli heildarstarfsánægju og hvort starfsmönnum finnist 

markmið í starfi sínu vera skýr. Þrátt fyrir veika fylgni má leiða að því líkum að þeir 

starfsmenn hjá Íslenska Gámafélaginu sem telja markmið í starfi sínu vera skýr, séu 

ánægðari í starfi en þeir starfsmenn sem ekki eru á þeirri skoðun. Þessi niðurstaða er í 

samræmi við væntingakenningu Vroom en með tilliti til hennar geta stjórnendur aukið 

starfsánægju starfsmanna sinna með því að auka trú þeirra á að þeir geti framkvæmt 

starfið á farsælan hátt, m.a. með því að skýra vel hvað felst í starfinu (Lunenburg, 2011). 

Einnig er þessi niðurstaða í samræmi við starfseinkennalíkan Hackmans og Oldhams 

(1980), en einn af þeim þáttum sem hafa áhrif á starfsánægju er vitneskja um afleiðingar 

og niðurstöður í starfi.  

Nokkuð sterk jákvæð fylgni var á milli heildarstarfsánægju og hvort 

starfsmönnum finnist starfsandinn á starfsstöð sinni vera hvetjandi og styðjandi. Einnig 

fannst veikari jákvæð fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort starfsmönnum finnst 

starfsandinn á starfsstöð sinni vera afslappaður og þægilegur. Þetta bendir til þess að 

þeir starfsmenn sem telja starfsandann á starfsstöð sinni vera hvetjandi og styðjandi og 

afslappaðan og þægilegan séu ánægðari í starfi en þeir starfsmenn sem telja það ekki. 

Nokkuð sterk neikvæð fylgni var á milli heildarstarfsánægju og hvort starfsmönnum 

finnist starfsandinn á starfsstöð sinni einkennast af tortryggni og vantrausti. Það bendir 
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til þess að tengsl séu á milli þess að starfsmenn, sem upplifa að starfsandinn einkennist 

af tortryggni og vantrausti, séu óánægðari í starfi en þeir sem upplifa það ekki. Í 

fræðilegri umfjöllun hefur verið talið mikilvægt að hafa starfsandann góðan á 

vinnustöðum þar sem lélegur starfsandi getur dregið úr vinnuframlagi starfsmanna 

(Lambert og Hogan, 2009; Tnay o.fl., 2013). Einnig hefur verið sýnt fram á að góður 

starfsandi sé einn af þeim þáttum í starfsumhverfinu sem hefur hvað mesta fylgni við 

starfsánægju (Ómar H. Kristmundsson, 2007). 

Veik neikvæð fylgni var á milli heildarstarfsánægju og hvort starfsmenn hafa 

tekið eftir því að komið sé ólíkt fram við eldri og yngri starfsmenn á vinnustaðnum. Það 

gefur til kynna að líkur eru á því að þeir starfsmenn sem telja að komið sé ólíkt fram við 

yngri og eldri starfsmenn eru óánægðari í starfi en þeir starfsmenn sem telja svo ekki 

vera. Að lokum kom í ljós veik jákvæð fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort 

starfsmenn telji sig fá stuðning og hjálp með verkefni frá vinnufélögum, ef á þarf að 

halda. Þrátt fyrir veika fylgni þá getur það bent til þess að þeir starfsmenn sem telja sig 

fá stuðning og hjálp með verkefni frá vinnufélögum séu ánægðari í starfi en þeir sem 

telja sig ekki fá aðstoð frá vinnufélögum. Þessi niðurstaða er í samræmi við það sem 

áður hefur verið fjallað um að almennt sé talið að góð samskipti á milli samstarfsmanna 

hafi jákvæð áhrif á starfsánægju (Furnham, 2005; Locke, 1976; Roelen o.fl., 2008). Einnig 

hafa rannsóknir sýnt að góð samskipti á milli samstarfsmanna hafi jákvæð áhrif á 

frammistöðu skipulagsheilda (Bandura, 1982). Einnig verður að telja að þessar 

niðurstöður séu jákvæðar ef afrekshvatakenning McClelland (1961) er höfð til hliðsjónar 

þar sem félagsleg tengsl eru talin til grunnþarfa sem hefur svo áhrif á hvatningu og 

árangur einstaklings í starfi.  

Þegar allir þeir þættir í starfsumhverfinu sem höfðu fylgni við 

heildarstarfsánægju hafa verið teknir saman þá kom í ljós nokkuð sterk jákvæð fylgni, 

þ.e. r = 0.51 (p<0,05) við heildarstarfsánægju starfsmanna. Þetta gefur til kynna að líkur 

séu á því að þeir starfsmenn Íslenska Gámafélagsins sem skora hátt í þeim fullyrðingum, 

sem tengjast starfsumhverfinu sem fylgni var við heildarstarfsánægju, séu ánægðari í 

starfi. Þar af leiðandi verður að telja að starfsumhverfið hjá Íslenska Gámafélaginu hafi 

áhrif á starfsánægju starfsmanna.  
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Heilt á litið eru niðurstöður rannsóknarinnar sem varða starfsumhverfisþætti 

góðar og má þá helst nefna að mikill meirihluti telur að þeir fái stuðning og hjálp með 

verkefni hjá vinnufélögum. Þó eru einhverjir þættir sem koma verr út en aðrir og mætti 

því bæta. Þar má helst nefna að aðeins 55% starfsmanna upplifa starfsandann á 

starfsstöð sinni vera mjög hvetjandi og styðjandi. Enn fremur telja 45% starfsmanna sig 

oft eða stundum hafa verið vitni af óþægilegum ágreiningi á milli vinnufélaga ásamt því 

að 19 starfsmenn telja sig hafa verið vitni að því að einhver hafi orðið fyrir einelti/áreiti 

á vinnustaðnum á síðustu sex mánuðum. Sjö starfsmenn telja sig sjálfa hafa orðið fyrir 

einelti/áreiti á vinnustaðnum á síðustu sex mánuðum. Loks telur helmingur starfsmanna 

að stundum eða oft gangi orðrómur um fyrirhugaðar breytingar á vinnustaðnum. Þessir 

þættir eiga allir sameiginlegt að geta haft neikvæð áhrif á starfsánægju innan 

fyrirtækisins og því þarf að hlúa að þessum þáttum líkt og áður hefur verið fjallað um. 

Það væri m.a. hægt að gera með auknu upplýsingaflæði, fræðslu á meðal starfsmanna 

og með aukinni þjálfun stjórnenda. 

10.2.3 Fyrirtækjahollusta 

Þegar tengsl fyrirtækjahollustu og starfsánægju Íslenska Gámafélagsins eru skoðuð þá 

kemur í ljós að fylgni er við allar nema eina fullyrðinganna sem tilheyra 

fyrirtækjahollustu. Nokkuð sterk jákvæð fylgni var á milli þess að starfsmenn hæli 

vinnustað við vini sína sem góðum stað til að vinna á og heildarstarfsánægju. Örlítið 

veikari jákvæð fylgni var á milli þess að starfsmenn hæli vinnustaðnum við aðra sem 

góðum stað til að vinna á og heildarstarfsánægju. Þetta gefur til kynna að líkur séu á því 

að tengsl séu á milli þeirra starfsmanna sem hæla vinnustaðnum við vini og aðra sem 

góðum vinnustað til að vinna á séu ánægðari í starfi sínu hjá fyrirtækinu en þeir 

starfsmenn sem gera það ekki. Þetta er í samræmi við rannsókn Arneyjar Einarsdóttur. 

Þar kom í ljós að sá þáttur sem skipti næst mestu máli varðandi starfsánægju með 20% 

vægi var ímynd sem bendir til þess að starfsmönnum finnist mikilvægt að þeir geti verið 

stoltir af því fyrirtæki sem þeir starfa hjá og að þeir geti hælt vinnustaðnum við aðra 

(Arney Einarsdóttir, 2007).  

 Nokkuð sterk jákvæð fylgni var á milli heildarstarfsánægju og þeirra starfsmanna 

sem telja sig hafa svipað gildismat og ríkir hjá Íslenska Gámafélaginu. Það gefur til kynna 

að líkur séu á því að þeir starfsmenn sem telja sig hafa svipað gildismat og ríkir hjá 
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fyrirtækinu séu ánægðari í starfi. Einnig var nokkuð sterk jákvæð fylgni á milli þess að 

starfsmenn séu reiðubúnir að leggja mikið á sig fyrir fyrirtækið og heildarstarfsánægju. 

Aðeins veikari jákvæð fylgni var á milli heildarstarfsánægju og þess að starfsmenn vilji 

leggja sig alla fram fyrir Íslenska Gámafélagið. Þetta bendir til þess að starfsmenn sem 

eru reiðubúnir að leggja mikið á sig fyrir fyrirtækið og þeir starfsmenn sem vilji leggja sig 

alla fram fyrir Íslenska Gámafélagið séu ánægðari í starfi. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við íslenska rannsókn um efnið, þar sem niðurstöður gáfu til kynna að 

Íslendingar beri almennt mikla tryggð og hollustu í garð fyrirtækja sem þeir starfa hjá. Í 

þeirri rannsókn mældust Íslendingar með 80 í tryggð og 86 í hollustu við fyrirtækið þar 

sem hæsta mögulega útkoma var 100 og sú lægsta núll (Arney Einarsdóttir, 2007).  

  Neikvæð fylgni var á milli heildarstarfsánægju starfsmanna Íslenska 

Gámafélagsins og að starfsmenn hugsi oft um að hætta í núverandi starfi. Þetta bendir 

til þess að þeir starfsmenn sem hugsa oft um að hætta í núverandi starfi séu óánægðari í 

starfi sínu en þeir starfsmenn sem hugsa ekki oft um að hætta í núverandi starfi. Þetta 

er í samræmi við rannsókn um starfsumhverfi ríkisstarfsmanna þar sem neikvæð fylgni 

var á milli þess að starfsmenn hugleiði að hætta í núverandi starfi og starfsánægju 

(Ómar H. Kristmundsson, 2007). Einnig var neikvæð fylgni á milli heildarstarfsánægju og 

þess að litlar breytingar þurfi svo starfsmenn hætti störfum hjá fyrirtækinu. Það gefur til 

kynna að líkur eru á því að þeir starfsmenn sem telja að litlar breytingar þurfi svo þeir 

hætti störfum séu óánægðari í starfi sínu en þeir starfsmenn sem telja það ekki. Aðeins 

veikari jákvæð fylgni var á milli heildarstarfsánægju og hvort starfsmenn geri ráð fyrir að 

starfa hjá fyrirtækinu næstu tvö árin. Þetta gefur til kynna að líkur eru á því að 

starfsmenn sem gera ráð fyrir því að starfa hjá fyrirtækinu næstu tvö árin séu ánægðari í 

starfi. Niðurstaðan á öllum þessum þremur fullyrðingum benda til þess að starfsmenn 

hyggjast almennt ekki ætla að hætta störfum hjá fyrirtækinu og að almennt þurfi 

nokkuð að koma til svo þeir hætti störfum (sjá töflu 12). Telja verður að þetta sé góð 

niðurstaða fyrir Íslenska Gámafélagið þar sem há starfsmannavelta er talin hafa slæm 

áhrif á árangur fyrirtækja (Price, 2001: Saari og Judge, 2004).  

 Loks var jákvæð fylgni á milli heildarstarfsánægju og hvort starfsmenn hafi verið 

ánægðir með það að hafa valið Íslenska Gámafélagið fram yfir aðra vinnustaði þegar 
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þeir voru að ráða sig til starfa. Það bendir til þess að þeir starfsmenn sem eru sammála 

fullyrðingunni séu ánægðari í starfi en þeir starfsmenn sem ekki eru sammála henni. 

 Þegar allir þeir þættir sem tengjast fyrirtækjahollustu starfsmanna við Íslenska 

Gámafélagið sem fylgni var við heildarstarfsánægju hafa verið teknir saman þá kemur í 

ljós nokkuð sterk jákvæð fylgni, þ.e. r = 0,48 (p<0,05) við heildarstarfsánægju. Það 

bendir til þess að þeir starfsmenn Íslenska Gámafélagsins sem eru jákvæðir í garð 

þessara þátta séu almennt ánægðari í starfi. Líkt og gert hefur verið grein fyrir þá var 

fylgni að finna á milli allra fullyrðinganna sem varða fyrirtækjahollustu nema einnar, það 

gefur til kynna að tengsl sé að finna á milli fyrirtækjahollustu starfsmanna Íslenska 

Gámafélagsins við starfsánægju þeirra. Þetta er í samræmi við rannsóknir um efnið þar 

sem sýnt var fram á jákvæð tengsl á milli starfsánægju og fyrirtækjahollustu (Fu, 

Deshpande og Zhao, 2011; Lu, Chang og Wu 2007).  

 Af þeim þremur áhrifaþáttum á starfsánægju sem voru sérstaklega skoðaðir í 

þessari rannsókn, þ.e. stjórnendur, starfsumhverfið og fyrirtækjahollusta þá var 

niðurstaðan tengd síðast nefnda þættinum sem kom best út. Mikill meirihluti var 

jákvæður í garð átta af þeim tíu þáttum sem starfsmenn voru beðnir um að taka afstöðu 

til varðandi fyrirtækjahollustu (sjá töflu 12). Þegar starfsmenn voru spurðir um hvort 

þeir hefðu svipað gildismat og ríkir hjá fyrirtækinu þá töldu 64,2% starfsmanna svo vera. 

Athygli vakti að stór hluti starfsmanna eða 27,2% tóku ekki afstöðu til fullyrðingarinnar. 

Það vekur upp spurningar hvort allir starfsmenn fyrirtækisins séu nægilega upplýstir um 

gildi Íslenska Gámafélagsins, en slík vitneskja er einn af þeim þáttum sem oft er stuðst 

við þegar fyrirtækjahollusta er skilgreind (Curry o.fl., 1986; Tnay o.fl., 2013).    

10.3 Starfsánægja eftir starfsstöð og móðurmáli  

Þegar rannsóknarspurning 3 er skoðuð, þ.e. hvort munur sé á starfsánægju eftir því 

hvort starfsmenn starfi á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni kemur í ljós með 

marktektarprófi að meðaltölin fyrir höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina voru mjög 

svipuð. Þar af leiðandi fannst ekki marktækur munur á milli þessara tveggja hópa. 

Möguleg ástæða fyrir því er að starfsánægja sé yfir höfuð há hjá Íslenska Gámafélaginu 

og virðist því ekki hafa áhrif á hvaða starfsstöð viðkomandi starfsmaður starfar hjá.  

 Þegar rannsóknarspurning 4 er skoðuð, þ.e. hvort munur sé á starfsánægju 

starfsmanna eftir því hvort íslenska er móðurmál þeirra eða ekki þá kom í ljós, með 
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marktektarprófi að meðaltölin fyrir þá starfsmenn sem hafa íslensku sem móðurmál og 

þeirra sem ekki hafa íslensku sem móðurmál eru harla ólík. Þar af leiðandi fannst ekki 

marktækur munur á milli þessara tveggja hópa. Aftur á móti var um meiri mun að ræða 

á meðaltölum hér en í rannsóknarspurningu 3. Það getur bent til þess að mögulega væri 

einhver munur til staðar á milli starfsánægju þeirra sem hafa íslensku sem móðurmál og 

þeirra sem ekki hafa íslensku sem móðurmál ef fengist hefðu fleiri þátttakendur í 

úrtakið.  

10.4 Takmarkanir rannsóknarinnar og framtíð 

Þessi rannsókn styður við niðurstöður fyrri rannsókna um starfsánægju. Aftur á móti 

hefur sambærileg rannsókn ekki verið gerð innan Íslenska Gámafélagsins. Ýmislegt hefði 

betur mátt fara við gerð rannsóknarinnar. Til að mynda var dreifing ójöfn í úrtakinu þar 

sem meirihluti þátttakenda voru starfandi í Reykjavík og höfðu íslensku sem móðurmál. 

Einnig starfa hjá Íslenska Gámafélaginu um 250 manns en rannsakandi fékk einungis 

tölvunetföng 151 starfsmanns.  

 Að mati höfundar væri áhugavert að endurtaka rannsóknina innan Íslenska 

Gámafélagsins. Við endurtekningu á rannsókninni þyrfti að reyna að fá svör frá fleiri 

starfsmönnum og hafa í huga að allir starfsmenn séu með í úrtakinu. Í stað þess að 

senda könnunina á netföng starfsmanna væri ef til vill betra að afhenda starfsmönnum 

útprentað eintak, þar sem ekki allir starfsmenn eru með vinnutengd netföng. Höfundur 

leggur til að Íslenska Gámafélagið haldi áfram að mæla starfsánægju starfsmanna t.d. 

með því að leggja fyrir starfsmannakönnun einu sinni á ári. Slík könnun getur gagnast 

fyrirtækinu til að viðhalda og auka starfsánægju starfsmanna. Fyrir stjórnendur er 

mikilvægt að vita hvernig starfsmönnum líður í starfi og hvaða þættir skipta máli í því 

samhengi. Ásamt því að starfsmannakönnun er góður vettvangur fyrir starfsmenn til 

þess að koma sínum skoðunum á framfæri hvort sem það er til þess að hæla 

vinnustaðnum eða koma með tillögur til úrbóta.  
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11 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða almenna starfsánægju á meðal starfsmanna 

Íslenska Gámafélagsins. Þá var gerð grein fyrir hvort tengsl væru á milli starfsánægju 

starfsmanna við a) stjórnendur, b) starfsumhverfið og c) fyrirtækjahollustu. Einnig var 

skoðað hvort munur væri á starfsánægju starfsmanna eftir því hvort þeir starfi á 

höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni og á milli þeirra starfsmanna sem hafa 

íslensku sem móðurmál og ekki. Mikilvægi starfsánægju felst í því að hún er talin hafa 

jákvæð áhrif á framleiðni fyrirtækja og líðan starfsmanna, má þá helst nefna að sýnt 

hefur verið fram á tengsl á milli starfsánægju og hvernig starfsmaður leysir starf sitt af 

hendi, framtakssemi starfsmanna og mætingu. Einnig hefur verið sýnt fram á tengsl 

starfsánægju og hárrar starfsmannaveltu sem er talin hafa ýmsa ókosti í för með sér 

fyrir fyrirtæki og má þá helst nefna aukin kostnað. Þar af leiðandi verður að telja að það 

sé í fullu samræmi við hag fyrirtækja að hlúa að starfsmönnum sínum og gera sér grein 

fyrir hvaða þættir í starfinu hjá þeim skipta máli í því samhengi. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að almenn starfsánægja starfsmanna 

Íslenska Gámafélagsins er há en 78% starfsmanna telja sig á heildina litið vera ánægða í 

starfi. Þetta er í samræmi við aðrar íslenskar rannsóknir um efnið þar sem almennt hefur 

komið í ljós há starfsánægja. Einnig gefa niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að tengsl 

sé að finna á milli starfsánægju starfsmanna Íslenska Gámafélagsins við a) stjórnendur, 

b) starfsumhverfið og c) fyrirtækjahollustu. Það bendir til þess að þeir starfsmenn 

Íslenska Gámafélagsins sem eru jákvæðir í garð þessara þátta séu almennt ánægðari í 

starfi en þeir starfsmenn sem eru það ekki. Sá þáttur sem kom best út af þessum 

þremur var þátturinn fyrirtækjahollusta þar sem afstaða starfsmanna til þess þáttar var 

mjög jákvæð. Aftur á móti voru nokkrir þættir sem snúa að stjórnendum og 

starfsumhverfinu sem mætti hlúa betur að, þrátt fyrir það var útkoman heilt á litið góð. 

Ekki kom fram marktækur munur á starfsánægju starfsmanna eftir því hvort þeir starfi á 

höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni og hvort íslenska sé móðurmál þeirra eða 

ekki. Skýrist það ef til af því hversu há starfsánægja mældist almennt á meðal 

starfsmanna. Niðurstöður þessarar rannsóknar teljast vera góðar fyrir Íslenska 
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Gámafélagið þar sem almenn starfsánægja á meðal starfsmanna mælist há og afstaða 

starfsmanna til flestra þátta var jákvæð, þó gefur rannsóknin einnig vísbendingar um að 

til séu til staðar þættir sem hægt væri að bæta. 

Ætlunin er að rannsókn þessi hafi hagnýtt gildi fyrir Íslenska Gámafélagið og að 

niðurstöður geti nýst fyrirtækinu til þess að auka og viðhalda hárri starfsánægju á meðal 

starfsmanna. Rannsóknin getur einnig reynst fyrirtækinu vel í framtíðinni til 

samanburðar ef ráðist er í aðrar rannsóknir á starfsánægju starfsmanna fyrirtækisins. 

Höfundur leggur til að Íslenska Gámafélagið haldi áfram að mæla starfsánægju 

starfsmanna reglulega, t.d. með því að leggja fyrir starfsmannakönnun einu sinni á ári. 

Fyrir stjórnendur fyrirtækisins er mikilvægt að vita hvernig starfsmönnum líður í starfi og 

að sama skapi er mikilvægt fyrir starfsmenn að koma sínum skoðunum á framfæri.  

 

 



 

74 

Heimildaskrá 

Adams, J.S. (1965). Inequity in social exchange. Í K. Berkowitz (ritstjóri), Advances in 
 Experimental Social Psychology (bls. 267-299). New York: Academic Press.  

Ari Klængur Jónsson. (2013). Tölfræðilegar upplýsingar um erlenda ríkisborgara og 
innflytjendur á Íslandi. Ísafjörður: Fjölmenningarsetur. Sótt 18. júlí 2014 af 
http://www.mcc.is/media/frettir/Tolfraediskyrsla-2013.pdf 

Aronson, K.R., Sieveking, N., Laurenceau, J-P. og Bellet, W. (2003). Job satisfaction of 
psychiatric hospital employees: A new measure of an old concern. Administration 
and Policy in Mental Health, 30(5), 437-452.   

Arney Einarsdóttir. (2007). Áhrifavaldar starfsánægju og hvatningar: Íslensk stöðlun og 
prófun á evrópsku starfsánægjuvísitölunni. Í Ingjaldur Hannibalsson (ritstjóri), 
Rannsóknir í félagsvísindum VIII. Viðskipta- og hagfræðideild (bls. 39-50). Reykjavík: 
Félagsvísindastofnun. 

Arvey, R.D., Carter, G.W. og Buerkley, D.K. (1991). Job satisfaction: Dispositional and 
situational influences. International review of industrial and organizational 
psychology, 6. New York: John Wiley.  

Azeem, S.M. (2010). Job Satisfaction and Organizational Commitment among Employees 
in the Sultanate of Oman. Psychology, 1(4), 295-299.  

Ásta Bjarnadóttir. (2000). Starfsánægja ungra Íslendinga. Sálfræðiritið- Tímarit 
Sálfræðingafélags Íslands, 6, 63-77.    

Bakotić, D. og Babić, T. (2013). Relationship between Working Conditions and Job 
Satisfaction: The Case of Croatian Shipbuilding Company. International Journal of 
Business and Social Science, 4(2), 206-213.   

Bandura, A. (1982). Self-Efficacy Mechanism in Human Agency. American Psychologist, 
37(2), 122-147.  

Belonio, R.J. (2012). The Effect of Leadership Style on Employee Satisfaction and 
Performance of Bank Employees in Bangkok. AU-GSB e-Journal, 5(2), 111-116.  

Birna G. Flygenring. (2006). Starfsánægja hjúkrunarfræðinga. Í Helga Jónsdóttir 
(ritstjóri), Frá Innsæi til Inngripa: Þekkingarþróun í hjúkrunar- og ljósmóðurfræði 
(bls. 65-88). Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag. 

Bogler, R. (2001). The Influence of Leadership Style on Teacher Job Satisfaction. 
Educational Administration Quarterly, 37(5), 662–683. 

http://www.mcc.is/media/frettir/Tolfraediskyrsla-2013.pdf


 

75 

Bryman, A. (2008). Social Research Methods. (3. útgáfa). New York: Oxford University 
Press.  

Castaneda, M. og Nahavandi, A. (1991). Link of Manager Behavior to Supervisor 
Performance Rating and Subordinate Satisfaction. Group & Organization 
Studies,16(4), 357-366.  

Chen, P. Y. og Spector, P. E. (1991). Negative Affectivity as the Underlying Cause of 
Correlations Between Stressors and Strains. Journal of Applied Psychology, 76(3), 
398-407.  

Curry, J.P., Wakefield, D.S., Price, J.L. og Mueller, C.W. (1986). On the causal ordering of 
job satisfaction and organizational commitment. Academy of Management Journal, 
29(4), 847-858.  

Dartey-Baah, K. og Amoako, G.K. (2011). Application of Frederick Herzberg’s Two-Factor 
theory in assessing and understanding employee motivation at work: a Ghanaian 
Perspective. European Journal of Business and Management, 3(9), 1-9.  

Dittman, K.C. og Bunton, T.E. (2012). Application Of McClelland‘s Theory Of Needs to IT 
Project Management And The Millennial. The 2012 Orlando International Academic 
Conference, 401-407.  

Downs, C.W. (1988). Communication Audits. Boston: Scott, Foresman and Company. 

Downs, C.W. og Hazen, M.D. (1977). A factor analytic study of communication 
satisfaction. Journal of Business Communication, 1, 63-73.  

Emery, C.R. og Barker, K.J. (2007). The effect of transactional and transformational 
leadership styles on the organizational commitment and job satisfaction of 
customer contact personnel. Journal of Organizational Culture, Communication and 
Conflict, 11(1), 77-90. 

Erez, A. og Isen, A.M. (2002). The influence of positive affect on the components of 
expectancy motivation. Journal of Applied Psychology, 87(6), 1055-1067.  

Felfe, J. og Schyns, B. (2006). Personality and the Perception of Transformational 
Leadership: The Impact of Extraversion, Neuroticism, Personal need for Structure, 
and Occupational Self-efficacy. Journal of Applied Social Psychology, 36(3), 708–739.  

Finnegan, M.C. og Solomon, L.Z. (1981). Work attitudes in windowed vs windowless 
environments. Journal of Social Psychology, 115(2), 291-292. 

Fried, Y. og Ferris, G.R. (1987). The validity of the job characteristics model: A review 
and meta-analysis. Personnel Psychology, 40, 287-322.  

Fu, W., Deshpande, S.P. og Zhao, X. (2011). The Impact of Ethical Behavior and Facets of 
Job Satisfaction on Organizational Commitment of Chinese Employees. Journal of 
Business Ethics, 104(4), 537-543.  



 

76 

Furnham, A. (2005). The Psychology of Behaviour at work: The Individual in the 
Organization. New York: Psychology Press.  

Gaziel, H. (1986). Correlates of job satisfaction: A study of the two factor theory in an 
educational setting. The Journal of Psychology, 120(6), 613-626. 

Griffin, M.A., Landy, F.J. og Mayocchi, L. (2002). Australian Influences on Elton Mayo: 
The Construct of Revery in Industrial Society. History of Psychology, 5(4), 356-375. 

Hackman, J.R. og Oldham, G.R. (1976). Motivation through the design of work: Test of a 
theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16, 250-279. 

Hackman, J.R. og Oldham, G.R. (1980). Work redesign. London: Addison-Wwsley.  

Hamidifar, F. (2010). A study of the relationship between leadership styles and 
employee job satisfaction at Islamic Azad University branches in Tehran, Iran. AU-
GSB- e-Journal, 3(1), 45-58.  

Harrell, A.M. og Stahl, M.J. (1984). McClelland’s trichotomy of needs theory and the job 
satisfaction and work performance of CPA firm professionals. Accounting 
Organizations and Society, 9(3/4), 241–252. 

Hayes, B., Bonner, A. og Pryor, J. (2010). Factors contributing to nurse job satisfaction in 
acute hospital setting: A review of recent literature. Journal of Nursing 
Management, 18, 804-814. 

Herzberg, F. (1987). One more time: How do you motivate employees? Harvard 
Business Review, 65(5), 109-120. 

Herzberg, F., Mausner, B. og Snyderman, B.B. (2002). The motivation to work (4.útgáfa). 
New Brunswick: Transaction Publisher. 

Hofmans, J., Gieter, S.D. og Pepermans, R. (2012). Individual differences in the 
relationship between satisfaction with job rewards and job satisfaction. Journal of 
Vocational Behavior, 82, 1-9.  

Huczynski, A.A. og Buchanan, D.A. (2007). Organizational Behaviour. Harlow:Prentice 
Hall.  

Hughes, R.L., Ginnett, R.C. og Curphy, G.J. (2012). Leadership - enhancing the lessons of 
experience (7. útgáfa.). New York: McGraw-Hill/Irwin.  

Hulin, C.L. og Smith, P.C. (1965). A linear model of job satisfaction. Journal of Applied 
Psychology, 49(3), 209-216.  

Ingi Rúnar Eðvarðsson. (2004). Þekkingarstjórnun. Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Íslenska Gámafélagið. (e.d.). Um okkur. Sótt 17 júlí 2014 af http://www.gamur.is/um-
okkur/ 

http://www.gamur.is/um-okkur/
http://www.gamur.is/um-okkur/


 

77 

Íslenska Gámafélagið. (e.d.a.). Um okkur- Gæða og umhverfisstefna. Sótt 17 júlí 2014 af 
http://www.gamur.is/um-okkur/gaeda-og-umhverfisstefna/ 

Íslenska Gámafélagið. (e.d.b.). Um okkur – Vottanir og viðurkenningar. Sótt 17 júlí 2014 
af http://www.gamur.is/um-okkur/vottanir-og-vidurkenningar/ 

Íslenska Gámafélagið. (e.d.c.). Um okkur – Skipurit. Sótt 17 júlí 2014 af 
http://www.gamur.is/um-okkur/skipurit/ 

Íslenska Gámafélagið. (2013). Starfsmannahandbók. Óútgefin gögn.  

Íslenska Gámafélagið. (2014). Mannauðsstefna Íslensku Gámafjölskyldunnar. Óútgefin 
gögn.  

Jain, R. og Kaur, S. (2014). Impact of work environment on job satisfaction. International 
Journal of Scientific and Research Publication, 4(1), 1-8.  

Jóhanna Davíðsdóttir. (2009). Innri upplýsingamiðlun og tengslin við starfsánægju og 
vinnustaðahollustu: tilviksathugun á Hrafnistu í Hafnafirði. Óbirt MS-ritgerð: Háskóli 
Íslands, Viðskiptafræðideild.  

Judge, T.A., Bono, J.E. og Locke, E.A. (2000). Personality and Job Satisfaction: The 
Mediating Role of Job Characteristics. Journal of Applied Psychology, 85(4), 237-249.   

Judge, T.A. og Klinger, R. (2008). Job Satisfaction: Subjective Well-Being at Work. Í Eid. 
M. og Larsen. R.J. (ritstjórar), The Science of Subjective Well-Being (bls. 393-413). 
New York: Guilford Publications, Inc.  

Keashly, L., Trott, V. og MacLean, L.M. (1994). Abusive behavior in the workplace: A 
preliminary investigation. Violence and Victims, 9(4), 341-357. 

Kotter, J.P. (1996). Leading Change. Boston: Harvard Business School Press.  

Kumar, A., Abbas, Q., Ghumro, I.A. og Zeeshan, A. (2011). Job Characteristics as 
Predictors of Job Satisfaction and Motivation. Asian Journal of Business and 
Management Sciences, 1(4), 206-216.  

Lambert, E. og Hogan, N. (2009). The Importance of Job Satisfaction and Organizational 
Commitment in Shaping Turnover Intent: A Test of a Causal Model. Criminal Justice 
Review, 34(1), 96-118.  

Landy, F.J. og Conte, J.M. (2012). Work in the 21st Century. An Introduction to Industrial 
and Organizational Psychology, (4. útgáfa). California: John Wiley and Sons, Inc.  

Lashbrook, W. (1997). Business performance, employee satisfaction, and leadership 
practices. Performance Improvement, 36(5), 29-33. 

http://www.gamur.is/um-okkur/gaeda-og-umhverfisstefna/
http://www.gamur.is/um-okkur/vottanir-og-vidurkenningar/
http://www.gamur.is/um-okkur/skipurit/


 

78 

Lindström, K., Elo, A.L., Skogstad, A., Dallner, M., Gamberale, F., Hottinen, V., Knardahl, 
S. og Ørhede, E. (2000). User’s guide for the QPSNordic: General Nordic 
questionnare for psychological and social factors at work. Kaupmannahöfn: Nordic 
Council of Ministers. 

Lindström, K., Elo, A.L., Skogstad, A., Dallner, M., Gamberale, F., Hottinen, V., Knardahl, 
S. og Ørhede, E. (2009). Norræni spurningalistinn um sálfélagslega þætti í vinnunni 
(QPSNordic) (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir þýddi). Reykjavík: Rannsóknarstofa í 
vinnuvernd (RIV). (Upphaflega gefið út árið 2000).  

Locke, E.A. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction. Í M.D. Dunnette (ritstjóri). 
Handbook of industrial and organizational psychology (fyrsta útgáfa). New York: 
John Wiley.  

Lu, K.Y., Chang, L.C. og Wu, H.L. (2007). Relationships between professional 
commitment, job satisfaction, and work stress in public health nurses in Taiwan. 
Journal of Professional Nursing, 23(2), 110-116. 

Lunenburg, F.C. (2011). Expectancy Theory of Motivation: Motivating by Altering 
Expectations. International Journal of Management, Business and Administration, 
15(1), 1-6.  

Maertz, C.P. og Campion, M.A. (2004). Profiles in Quitting: Integrating Process and 
Content Turnover Theory. Academy of Management Journal, 47(4), 566-582.  

Malik, M.E., Nawab, S., Naeem, B. og Danish, R.Q. (2010). Job satisfaction and 
organizational commitment of university teachers in public sector of Pakistan. 
International Journal of Business and Management, 5(6), 17–26. 

McClelland, D.C. (1961). The achieving society. New Jersey:Van Nostrand.  

McNeese-Smith D.K. (1997). The influence of manager behavior on nurses' job 
satisfaction, productivity and commitment. Journal of Nursing Administration, 27(9), 
47-55.  

Moore, L.L., Grabsch, D.K. og Rotter, C. (2010). Using Achievement Motivation Theory to 
Explain Student Participation in a Residential Leadership Learning Community. 
Journal of Leadership Education, 9(2), 22-34.  

Mosadegh Rad, A.M. og Yarmohammadian, M.H. (2006). A study of relationship 
between managers’ leadership style and employees’ job satisfaction. Leadership in 
Health Services, 19(2), xi-xxviii.  

Mowday, R.T., Steers, R.M. og Porter, L.W. (1979). The Measurement of Organizational 
Commitment. Journal of Vocational Behavior, 14, 224-247.  

Mulki, J.P., Jaramillo, J.F. og Locander, W.B. (2008). Effect of ethical climate on turnover 
intention: Linking attitudinal- and stress theory. Journal of Business Ethics, 78, 559-
574. 



 

79 

Newsham, G., Brand, J., Donelly, C., Veitch, J., Aries, M. og Charles, K. (2009). Linking 
Indoor Environment Conditions to Job Satisfaction. Building Research & 
Information, 37(2), 129-147. 

Nobile, J.J. og McCormick, J. (2008). Organizational Communication and Job Satisfaction 
in Australian Catholic Primary Schools. Educational Management Administration & 
Leadership, 36(1), 101-122.  

Ómar H. Kristmundsson. (1999). Starfsumhverfi ríkisstarfsmanna við aldahvörf: 
Rannsóknarniðurstöðu. (Skýrsla). Reykjavík: Fjármálaráðuneytið. 

Ómar H. Kristmundsson. (2007). Könnun á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna 2006: 
Niðurstöður. Reykjavík: Fjármálaráðuneytið. Sótt 29. júlí 2014 af 
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Starfsmannamal/Konnun-a-starfsumhverfi-
rikisstarfsmanna-2006-nidurstodur.pdf 

Price, J.L. (2001). Reflections on the determinants of voluntary turnover. International 
Journal of Manpower, 22(7), 600-624.  

Rehman, M.Z.U., Khan, M.C., Ziauddin og Lashari, J.A. (2010). Effect of job rewards on 
job satisfaction, moderating role of age differences: An empirical evidence from 
Pakistan. African Journal of Business Management, 4(6), 1131- 1139.  

Ribelin, P.J. (2003). Retention reflects leadership style. Nursing Management, 34(8), 18-
20. 

Riordan, C.M. og Griffeth, R.W. (1995). The Opportunity for Friendship in the 
Workplace: An Underexplored Construct. Journal of Business and Psychology, 10(2), 
141-154. 

Roelen, C.A.M., Koopmans, P.C. og Groothoff, J.W. (2008). Which work factors 
determine job satisfaction? Work: A Journal of Prevention, Assessment and 
Rehabilitation, 30(4), 433-439. 

Ross, J.A. (1997). Does Friendship Improve Job Performance? Harvard Business Review, 
75, 8-9.  

Saari, L.M. og Judge, T.A. (2004). Employee attitudes and job satisfaction. Human 
Resource Management, 43(4), 395-407. 

Savery, L.K. (1996). The congruence between the importance of job satisfaction and the 
perceived level of achievement. The Journal of Management Development, 15(6), 
18-27. 

Scarpello, V. og Campbell, J.P. (1983). Job Satisfaction: Are all the parts there? Personnel 
Psychology, 36, 577-600.  

Skanski, D. (2000). Relation of Managerial Efficiency and Leadership Style – Empirical 
Study in Hrvatska Elektroprivreda D.D. Management, 5, 51-67.   

http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Starfsmannamal/Konnun-a-starfsumhverfi-rikisstarfsmanna-2006-nidurstodur.pdf
http://www.fjarmalaraduneyti.is/media/Starfsmannamal/Konnun-a-starfsumhverfi-rikisstarfsmanna-2006-nidurstodur.pdf


 

80 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Réttmæti og áreiðanleiki í 
megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), 
Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 211-227). Akureyri: Ásprent Stíll ehf. 

Sigurður Kristinsson. (2013). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður Halldórsdóttir 
(ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 71-88). Akureyri: Ásprent Stíll ehf. 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2003). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir? Í 
Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðafræði 
og rannsóknum í heilbrigðisvísindum. (bls. 219-235). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.  

Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir? Í 
Sigríður Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 229-237). 
Akureyri: Ásprent Stíll ehf.  

Smith, P.C., Kendall, L.M. og Hulin, C.L. (1969). The Measurement of Satisfaction in Work 
and Retirement: A Strategy for the Study of Attitudes. Chicago: Rand McNally.   

Spector, P.E. (2003). Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice. 
Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.  

Staw, B.M., Bell, N.E. og Clausen, J.A. (1986). The dispositional approach to job 
attitudes: A lifetime longitudinal test. Administrative Science Quarterly, 31(1), 56-
77. 

Staw, B.M. og Ross, J. (1985). Stability in the midst of change: A dispositional approach 
to job attitudes. Journal of Applied Psychology, 70(3), 469–480. 

Sveinborg Hafliðadóttir. (2012). Starfsumhverfi ríkisstarfsmanna: Hvatning, 
starfsánægja og streita meðal starfsmanna þriggja ríkisstofnana. Óbirt MPA- 
ritgerð: Háskóli Íslands, Félagsvísindasvið.  

Sweeney, P.D., McFarlin, D.B. og Inderrieden, E.J. (1990). Using relative deprivation 
theory to explain satisfaction with income and pay level: A multistudy examination. 
Academy of Management Journal, 33(2), 423-436.  

Tnay, E., Othman, A.E.A., Siong, H. C. og Lim, S.L.O. (2013). The influences of job 
satisfaction and organizational commitment on turnover intention. Procedia – Social 
and Behavioral Sciences, 97, 201-208. 

Vroom, V.H. (1964). Work and motivation. New York: CA: John Wiley. 

Watson, T.J. (2003). Sociology, Work and Industry. New York: Routledge.  

Weiss, D.J., Dawis, R.V., England, G.W. og LofQuist, L.H. (1967). Manual for the 
Minnesota Satisfaction Questionnaire. Minneapolis: Industrial Relation Center, 
University of Minnesota. 



 

81 

Wilkinson, A.D. og Wagner, R.M. (1993). Supervisory leadership styles and state 
vocational rehabilitation counselor job satisfaction and productivity. Rehabilitation 
Counseling Bulletin, 37(1), 15-24.  

Wright, B.E. og Kim, S. (2004). Participation's Influence on Job Satisfaction: The 
Importance of Job Characteristics. Review of Public Personnel Administration, 24(1), 
18-40. 

Yang, W., Zilov, A., Soewondo, P., Bech, O. M., Sekkal, F. og Home, P.D. (2010). 
Observational studies: going beyond the boundaries of randomized controlled trials. 
Diabetes Research and Clinical Practice, 88, s3-s9.  

Zhu, Y. (2013). A Review of Job Satisfaction. Asian Social Science, 9(1), 293-298.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

82 

Viðaukar 

Viðauki 1 – Kynningarbréf til starfsmanna 

 

 



 

83 

Viðauki 2 – Spurningalisti  

 

 



 

84 

 



 

85 

 



 

86 

 



 

87 

 



 

88 

 

 



 

89 

  



 

90 

 

 

 

 



 

91 
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