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Glatað fé eða fundið? 

Rannsókn á því hvað hvetur miðaldra og eldra fólk í 
starfi 

Jóna Valborg Árnadóttir 
Inga Jóna Jónsdóttir 

Á næstu árum og áratugum mun þörfin fyrir starfskrafta þeirra sem komnir eru yfir 
miðjan aldur aukast. Kemur það einna helst til af því að aldursamsetning þjóðarinnar 
er að breytast. Fólk lifir almennt lengur og býr lengur við góða heilsu á sama tíma og 
fæðingartíðni lækkar (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 1999). Þá má sjá á mannfjöldaspá 
Hagstofu Íslands (e.d.) að eldra fólki fjölgar örar en ungu fólki. Þegar hlutfall eldri 
starfsmanna eykst með þessum hætti skapast ákveðinn vandi. Fjöldi þeirra sem lætur 
af störfum sökum aldurs fer smám saman vaxandi og margir hætta jafnvel samtímis 
(Skoglund og Skoglund, 2007). Víða í Evrópuríkjunum virðist það síðan færast í vöxt 
að fólk láti af störfum áður en eftirlaunaaldri er náð, jafnvel þótt það sé við góða 
heilsu og vel vinnufært (Tillaga til þingsályktunar um nýjar reglur um starfslok og 
starfsréttindi nr. 44/1988). Margt bendir til að þróunin verði á sama veg hér á landi, 
verði ekkert að gert (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 1999). Í þessu felst töluverð áskorun 
fyrir stjórnendur framtíðar, ekki síst vegna þeirra fordóma og staðalímynda sem uppi 
eru í samfélaginu um þennan aldurshóp. Á sama tíma og ráða þarf nýtt starfsfólk er 
nauðsynlegt að tryggja kerfisbundna yfirfærslu þekkingar og reynslu eldri starfsmanna. 
Í sumum tilvikum getur einnig verið mikilvægt fyrir stjórnendur að halda sem lengst í 
reynslumikið starfsfólk og hafa þá til þess réttu verkfærin.  

Markmið þeirrar rannsóknar sem þessi grein byggir á er að auka þekkingu og 
skilning á þessum verðmæta starfsmannahópi, 50 ára og eldri. Sömuleiðis að setja fram 
tillögur sem nýtast mega sem verkfæri í aldurstengdri stjórnun starfsmannamála, þar 
sem tekið er mið af þörfum þessa hóps. Lagt var upp með að kanna viðhorf starfs-
fólksins sjálfs, hvernig það upplifir sig í starfi og vinnuumhverfi sitt, til að komast að 
því hvað hvetur það og stuðlar að starfsánægju þess. Ekki er hægt að líta framhjá 
þáttum eins og reynslu, þekkingu og færni þegar rætt er um þennan aldurshóp og því  
var ákveðið að kanna hvaða þýðingu þeir hafa í samhengi við starfsánægju og 
hvatningu. Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð til að fá svör við rannsóknar-
spurningunum og var nálgunin fyrirbærafræðileg.  

Í greininni er fyrst farið yfir fræðilegar skilgreiningar og viðmið um lykilhugtök. 
Sömuleiðis verður stutt umfjöllun um það sem finna má í heimildum um fyrirbærið 
aldurstengda stjórnun (age management). Þar næst er rannsóknin kynnt og sagt frá 
rannsóknaraðferð, þátttakendum, framkvæmd og úrvinnslu gagna, þar sem notast var 
við sérsmíðað greiningarmódel við greiningu á viðtölum. Að lokum verða helstu 
niðurstöður dregnar saman og sagt frá verkfærunum sem eru afurð rannsóknarinnar. 
Nánari umfjöllun má finna í meistararitgerð Jónu Valborgar Árnadóttur (2014), Glatað 
fé eða fundið? Miðaldra og eldra fólk í starfi. 
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Fræðileg viðmið 

Niðurstöður ýmissa rannsókna (Cappelli og Novelli, 2010; Guðfinna Harðardóttir og 
Inga Jóna Jónsdóttir, 2008; Tikkanen, Lahn, Withnall, Ward og Lyng, 2002;  Vel-
ferðarráðuneyti, 2004) á viðhorfi til miðaldra og eldri starfsmanna, gefa til kynna að 
viðhorfið sé almennt jákvætt og starfsfærni þeirra og lífsreynsla sé mikils metin innan 
fyrirtækja. Þrátt fyrir það finnast vísbendingar um að eldra fólk sé síður ráðið til starfa 
og bjóðist færri tækifæri til sí- og endurmenntunar, en yngri starfsmönnum (Guðfinna 
Harðardóttir og Inga Jóna Jónsdóttir, 2008). Draga má þá ályktun að þær stöðluðu 
myndir sem uppi eru um miðaldra og eldra fólk í dag, jafnt í vinnuumhverfinu sem 
annars staðar, hefti framgang miðaldra og eldra fólks í starfi og leiði til mismununar. 
Samkvæmt þeim vinnur eldra fólk hægar, á erfiðara með að aðlagast breytingum og 
það getur síður tileinkað sér nýja þekkingu (knowledge) og færni (competence) en þeir sem 
yngri eru, auk þess sem það hefur minni áhuga á námi eða símenntun (Baltes, 
Staudinger og Lindenberger, 1999; Wright, 2006). Niðurstöður rannsóknar Paloniemi 
og Tikkanen (2000), sem könnuðu viðhorf starfsfólks í þessum aldurshópi til sinnar 
eigin færni, gefa hins vegar til kynna að þessar mýtur eigi ekki við rök að styðjast. 
Þvert á móti aukist færni með árunum, meðal annars færni til ákvarðanatöku og til að 
leysa vandamál. Það sama á við um viljann til að læra nýja hluti og til að taka þátt í 
þjálfunar- og fræðsluprógrömmum, þó að svörin þar hafi ekki verið eins afdráttarlaus. 
Rothwell, Sterns, Spokus og Reaser (2008) benda á áhrif umhverfisins í þessu sam-
hengi. Rétt hvatning er til að mynda talin auka líkurnar á góðri frammistöðu  (Pinder, 
2008). Því er mikilvægt að stjórnendur ígrundi vel hvað það er sem hvetur fólk til dáða. 
Nýlegar rannsóknir (De Lange, Van Yperen, Van der Heijden og Bal, 2010; Kooij, De 
Lange, Jansen og Dikkers, 2008; Warr, 2001) gefa jafnframt til kynna að líta þurfi til 
aldurs við val á hvatningu.  

Innri áhugahvöt eykst með aldrinum 
Til að skilja betur hvað býr undir og kveikir löngun fólks til að leggja sig fram, var 
leitað fanga í tveimur sálfræðikenningum um hvatningu. Um er að ræða annars vegar 
sjálfræðiskenninguna (Self-Determination Theory) og hins vegar félags- og 
tilfinningatengslakenninguna (Socio-Emotional Selectivity Theory). Sú fyrrnefnda er þarfa-
kenning (Need Theory) en samkvæmt þarfakenningum í vinnusálfræði hvetur það 
einstakling til ákveðinnar hegðunar þegar hann leitast við að uppfylla þær grundvallar-
þarfir sem hann hefur (Landy og Conte, 2010). Þar á meðal er þörfin fyrir að njóta sín 
sem manneskja, ásamt þörfunum fyrir öryggi og félagsskap (Maslow, 1943). Síðar-
nefnda kenningin er þroskakenning (Life-span theory) en þroskakenningar miða að því 
að útskýra þær breytingar sem verða á hegðun og sálarlífi samfara aldri. 

Samkvæmt félags- og tilfinningatengslakenningunni (Carstensen, 2006) setur fólk 
sér ný félagsleg markmið þegar breytingar verða á félagslegum högum þess. Mark-
miðin breytist þannig með breyttum þörfum og þá ræður skynjun viðkomandi á tíma, 
hvernig hann lítur á tíma sinn framundan, miklu um það hvaða markmið hann setur 
sér (Lang og Carstensen, 2002). Ungt fólk skynji tíma sinn sem ótakmarkaðan (open-
ended) og sé þess vegna hvatt áfram af langtímamarkmiðum sem tengjast vexti eða 
þekkingu (knowledge-related goals), svo sem nýjum upplýsingum eða félagslegum sam-
skiptum, sem geti nýst þeim í fjarlægri framtíð. Aftur á móti skynji fólk tíma sinn sem 
takmarkaðan þegar styttist í annan enda ævinnar og sé þess vegna fremur hvatt áfram 
af skammtímamarkmiðum sem tengjast tilfinningum (emotion-related goals), eins og að 
dýpka þau samskipti sem eru þá þegar til staðar. Þá upplifi fólk meiri þörf fyrir að gefa 
af sér eða marka einhver spor (leave a trace), til dæmis með því að yfirfæra þá þekkingu 
og þá færni sem það býr yfir til yngra starfsfólks í gegnum þjálfun eða með leiðsögn. 
       



Glatað fé eða fundið? 

3 

Í hnotskurn má segja að forsendan fyrir því að eldra fólk sé ánægt í starfi sé sú að 
því finnist það tilheyra félagslegu umhverfi og það nái á þann hátt að uppfylla þarfir 
sínar fyrir að vera í tilfinningalegum tengslum við aðra (Stamow-Ro�nagel og 
Biemann, 2012). De Lange, Bal, Van der Heijden, De Jong og Schaufeli (2011) setja 
þetta í samhengi við markmiðakenningu Higgins frá 1998 (The regulatory focus theory) en 
samkvæmt henni stýra tvær þarfir atferli fólks, annars vegar þörf fyrir að ná árangri 
(growth and development) og hins vegar þörf fyrir öryggi (safety and security). Með hækkandi 
aldri minnki þörfin fyrir að vaxa í starfi (promotion) en þörfin fyrir að viðhalda því sem 
er og koma í veg fyrir tap eða missi (prevention), verði ríkjandi. Rothwell o.fl. (2008) 
benda á að kannski sé ekki rétt að segja að markmiðin breytist með aldrinum heldur 
séu það fremur væntingarnar. Eldra fólk sé að öllum líkindum búið að ná hámarks 
starfslaunum og geri sér þar af leiðandi minni væntingar en þeir sem yngri eru um 
stöðu- og/eða launahækkanir. 
Ýmsir fræðimenn hafa stutt það sem sjálfræðiskenningin og félags- og tilfinninga-

tengslakenningin segja um að innri áhugahvöt aukist með aldrinum. Warr (2001) 
bendir til að mynda á að samkeppni og samanburður á frammistöðu (meðal annars við 
þá sem eru yngri) muni miklu frekar hamla eldri starfsmönnum en hvetja þá. Starf sem 
hefur í för með sér jákvæða tilfinningalega umbun („emotional“ rewards of work) fyrir 
starfsmanninn hafi aftur á móti hvetjandi áhrif á viðkomandi. Cappelli og Novelli 
(2010) taka undir þetta og segja mikilvægt að starfsmaðurinn upplifi í gegnum starf sitt 
að hans sé þörf, að hann fái tækifæri til að læra nýja hluti og geti látið gott af sér leiða, 
jafnvel til hagsbóta fyrir samfélagið. Fjölbreytt og krefjandi verkefni hafa samkvæmt 
Warr (2001) mikla þýðingu fyrir starfsánægju eldri starfsmanna, en um leið og þau eru 
orðin að vana þá minnkar hvatinn. Cappelli og Novelli (2010) benda á í því samhengi 
að ekki sé rétt að skella skuldinni á aldur ef afkastagetan minnkar. Miklu nær sé að líta 
til starfsaldurs viðkomandi og á verkefnin sjálf. Starfsmenn sem hafa unnið lengi á 
sama stað geti auðveldlega orðið leiðir á starfinu og misst áhugann. Að því leyti getur 
vinnuumhverfið og sú hvatning sem ræður ríkjum þar haft úrslitaáhrif á frammistöðu 
starfsmanna.  

Aldurstengd stjórnun sem hluti af mannauðsstefnu skipulagsheilda 
Í mannauðsstjórnun hefur lítill sem enginn gaumur verið gefinn að aldurstengdri 
stjórnun starfsmannamála. Þrátt fyrir að sýnt hafi verið fram á hægt sé að auka starfs-
ánægju og ná meiri hagræðingu í rekstri og mannauðsmálum stórra fyrirtækja, með því 
að beina sjónum sérstaklega að hópi miðaldra og eldri starfsmanna. Þetta var niður-
staða Skoglund og Skoglund (2007) þegar þau voru fengin sem ráðgjafar til að meta 
aðstæður starfsmanna hjá stórri skipulagsheild í Svíþjóð. Segja þau frá verkefninu í 
bókinni Age management. Face the problems now. Í aldurstengdri stjórnun er unnið út frá 
því að starfsmenn á aldrinum 50 ára og eldri búi yfir lykilþekkingu og mikilli yfirsýn 
sem geri þá verðmæta. Fyrirtæki ættu þar af leiðandi að leggja kapp á að halda sem 
lengst í þessa starfsmenn og tryggja að sú þekking sem þeir búa yfir glatist ekki þegar 
þeir láta af störfum.  

Eins og kemur fram á heimasíðu Vinnuverndarstofnunar Evrópu (e.d.) er aldurs-
tengd stjórnun hluti af daglegri stjórnun í þeim skipulagsheildum þar sem hún er við 
lýði og iðkuð af öllum, stjórnendum jafnt sem starfsmönnum. Tekið er mið af aldurs-
tengdum þáttum í vinnuskipulagi og einstaklingsbundum verkefnum. Jafnframt tryggir 
hún að fólk geti farið á eftirlaun með öruggum og virðulegum hætti. Horft er á aldurs-
tengda stjórnun sem lykilverkefni og skyldu stjórnenda og yfirmanna. Það er því 
algjört grundvallaratriði ef vel á að takast að stjórnendur hafi trú á aldurstengdri 
stjórnun sem tæki til árangurs og hún sé hluti af mannauðsstefnu skipulagsheildar. Til 
að virkja starfsfólkið með þurfa stjórnendur að upplýsa það um stefnu skipulags-
heildarinnar í mannauðsmálum og vinna samkvæmt henni, öðrum til eftirbreytni. 
Skoglund og Skoglund (2007) benda á í því samhengi að árangursríkasta leiðin til að 
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hafa áhrif á viðhorf og gildi fólks til aldurs sé að auka þekkingu á því sem honum 
tengist. Vita stjórnendur til dæmis að fólk verður næmara með aldrinum fyrir ýmsu 
líkamlegu áreiti í umhverfinu, svo sem hávaða, hita, kulda, titringi og lélegri loft-
ræstingu? Einnig geta langar helgarvaktir, óreglulegur vinnutími og tíðar vakta-
skiptingar verið íþyngjandi. Stjórnendur verða að vera upplýstir og vakandi fyrir þeim 
breytingum sem verða með aldrinum, en jafnframt þurfa þeir að vera færir um að 
horfa á hvern og einn starfsmann með tilliti til ólíkra þarfa hvers og eins. 

Samkvæmt Skoglund og Skoglund (2007) er aldurstengd stjórnun eitt öflugasta 
verkfærið til að efla og viðhalda vinnugetu eldri starfsmanna. Hún undirstrikar bæði 
betri vitund um öldrun og jákvætt viðhorf gegn því að eldast. Eldri starfsmenn upplifa 
sig verðmæta og mikilvæga, starfsánægjan verður meiri og hvatningin eykst. Aldur-
stengd stjórnun tryggir jafnframt að verðmæt þekking þessa starfshóps verði yfirfærð 
til annarra starfsmanna fyrir starfslok. Með því að stuðla að betri árangri í rekstri geta 
aðferðir aldurstengdrar stjórnunar sparað skipulagsheildum umtalsverða fjármuni. 

Cappelli og Novelli (2010) segja að þegar best lætur þá skapi aldurstengd stjórnun 
jöfn tækifæri fyrir alla aldurshópa. Tækifærin geti þó höfðað til þeirra af ólíkum 
ástæðum. Eldri starfsmaður gæti sem dæmi verið þakklátur fyrir að hafa sveigjanleika í 
starfi svo hann geti ferðast, eytt tíma með barnabörnum eða sinnt öldruðum 
foreldrum. Sveigjanleiki í starfi geti hins vegar haft aðra þýðingu fyrir starfsfólk með 
ungabörn eða börn á grunnskólaaldri. Líta ætti af þeim sökum á aldurstengda stjórnun 
sem stjórntæki fyrir alla, eða eins og þeir Cappelli og Novelli (2010, bls. 146) orða það: 
„... what‘s good for mature workers is often good for all workers.“ 

Rannsóknin 

Rannsókninni er ætlað að auka skilning á því hvað hvetur miðaldra og eldra fólk í 
starfi og stuðlar að starfsánægju þess. Kannað var hvort reynsla, þekking og færni 
fólks í þessum aldurshópi hafi einhverja þýðingu í því samhengi og þá með hvaða 
hætti. Ekki verður reynt að alhæfa út frá gögnunum, heldur er þeim ætlað að gefa 
ákveðna mynd eða vísbendingu um atriði sem eru umhugsunarverð fyrir stjórnendur í 
sambandi við stjórnun starfsmannamála. Fyrst og fremst er gögnunum þó ætlað að 
mynda grundvöll fyrir smíði verkfæra og ráðlegginga og hvetja til áframhaldandi 
umræðu með það fyrir augum að styrkja stjórnun þessa verðmæta starfsmannahóps. 

Rannsóknaraðferð 
Til að skoða viðfangsefnið og leita svara við rannsóknarspurningunum varð eigindleg 
rannsóknaraðferð (qualitative research) fyrir valinu. Slíkar rannsóknir eru oftast notaðar 
til að rannsaka viðhorf, tilfinningar eða upplifun einstaklinga (McDaniel og Gates, 
1998). Nálgunin var fyrirbærafræðileg (phenomenography) en sú aðferð er talin henta vel 
til að afla upplýsinga um það hvernig ákveðinn hópur við ákveðnar aðstæður, upplifir 
og túlkar umhverfi sitt.  

Þátttakendur 
Við val á þátttakendum var hópurinn skilgreindur vítt; ekki var gerð krafa um annað 
en að þeir væru orðnir 50 ára, á vinnumarkaði og tilbúnir að deila reynslu sinni af því 
hvernig væri að vera starfsmaður í dag. Þannig gafst tækifæri til að fá fjölbreyttan hóp 
viðmælenda, úr ýmsum starfsstéttum og með ólíkan bakgrunn að því er varðar 
menntun, starfsreynslu og einstaklingsbundin einkenni. Tekin voru viðtöl við átta 
einstaklinga á aldrinum 50 til 63 ára, fimm konur og þrjá karlmenn. Voru þeir fundnir 
með snjóboltaaðferðinni (snowball sample). Í töflu 1 má finna upplýsingar um þátt-
takendurna, þar með talið fæðingarár, starfsaldur, starfssvið og hjá hvers konar fyrir-
tæki þeir starfa. 
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Tafla 1. Þátttakendur 
 

 
 
Ester er yngst, fimmtug að aldri, en Ingólfur er elstur, 63 ára. Þátttakendur hafa 

starfað mislengi á núverandi vinnustað, allt frá einu ári uppi í 35 ár. Geir hefur stystan 
starfsaldur en Arna og Ingólfur lengstan. Þrír þátttakenda, Fjóla, Hannes og Ingólfur, 
starfa á opinbera markaðinum en hinir fimm á þeim almenna (O/A). Arna, Bára, 
Dagrún og Fjóla starfa í fyrirtækjum sem sérhæfa sig í verkefnum sem tengjast 
þjónustu við viðskiptavini en Ester, Geir, Hannes og Ingólfur starfa í upplýsinga- og 
tæknigeiranum. Fjórir þátttakenda eru með háskólapróf, þrír með gagnfræðapróf og 
einn með stúdentspróf.      

Framkvæmd  
Tekin voru hálfopin viðtöl við þátttakendur, en þau eru talin heppileg leið til að fá 
ítarlegar upplýsingar um ákveðið viðfangsefni og til að skilja reynslu viðmælenda sem 
lýsa upplifun sinni með eigin orðum (Esterberg, 2002). Viðtalsramminn var saminn 
með hliðsjón af rannsóknarspurningunum og fræðilegum viðmiðum. Uppbygging 
hans er með þeim hætti að eftir að rannsakandi hafði kynnt sig og markmið rann-
sóknarinnar, voru viðmælendur beðnir um að segja aðeins frá sjálfum sér og starfi sínu. 
Því næst voru þeir spurðir að því hvernig þeir sæju sig sem starfsmann. Síðan voru 
þeir beðnir um að lýsa styrkleikum sínum og veikleikum, vinnuumhverfinu og sam-
skiptum við samstarfsmenn og stjórnendur. Þá voru þeir beðnir um að lýsa þeim tæki-
færum sem þeir hefðu til að læra og þróast í starfi og áhuga þeirra á því. Að lokum 
voru viðmælendur beðnir um að horfa til framtíðar.     

Haft var samband við þátttakendur í gegnum tölvupóst undir efninu: „Það vilja 
allir vera ánægðir í starfi. Upplifun þín skiptir máli.“ Viðtölin voru síðan tekin á tíma-
bilinu 11. febrúar til 20. mars 2014. Tvö þeirra voru tekin í heimahúsum strax að 
loknum vinnudegi en hin sex voru tekin á vinnustöðum þátttakenda og á vinnutíma. 
Viðtölin voru öll hljóðrituð og  framhaldinu afrituð og skrifuð orðrétt upp. Reynt var 
að haga því svo að hægt væri að afrita viðtölin strax að þeim loknum og áður en næsta 
viðtal var tekið. Það var gert svo rannsakandi gæti skráð niður það sem vakið hafði 
sérstaka athygli hans meðan á viðtalinu stóð og á meðan það væri honum enn í fersku 
minni.  

Úrvinnsla gagna 
Útbúið var greiningarblað með hverju viðtali og reynt að draga fram helstu atriði og 
áhugaverðar setningar með hliðsjón af fræðilegu viðmiðununum. Kom þá í ljós að 
nokkur samhljómur var í svörum þátttakenda og þeim fræðikenningum um það hvað 
hreyfir við og hvetur eldra fólk í starfi. Að vel athuguðu máli var ákveðið að skrá niður 
helstu atriði úr þessum fræðikenningum og búa til greiningarmódel til að vinna 
greininguna eftir. Fékk það nafnið ánægjumódelið. Skiptist það í þrjá flokka eða þrjú 
þemu eftir því hvað það er sem hefur áhrif á að hvatning geti myndast. Fyrsta þemað 
er sjálfsmyndin og hvernig starfsmaðurinn upplifir sig í starfi. Finnst honum hann vera 
fær í því sem hann tekur sér fyrir hendur? Upplifir hann sig mikilvægan í umhverfinu? 
Á hann í góðum samskiptum við samstarfsmenn? Annað þemað er starfið og verkefnin. 
Eru verkefnin fjölbreytt og krefjandi? Fær starfsmaðurinn tækifæri til að láta gott af sér 

Nafn Fæð.ár Aldur Starfsaldur Starfssvið Fyrirtæki O/A Menntun
Arna 1952 61 35 Þjónustudeild Þjónusta A Gagnfr.pr.
Bára 1953 60 14 Ráðgjöf Markaðsmál A Háskólapróf
Dagrún 1957 56 7 Verslun og þjónusta Verslun A Gagnfr.pr.
Ester 1963 50 17 Vöru- og verkefnastjóri Upplýsingatækni A Háskólapróf
Fjóla 1957 56 18 Deildarstjóri Lífeyrissjóður O Gagnfr.pr.
Geir 1958 55 1 Upplýsingatæknideild Útflutningur A Stúdent 
Hannes 1952 61 17 Verkefnastjóri Orkufyrirtæki O Háskólapróf
Ingólfur 1951 63 35 Framkv.stj. tilt. sviðs Skipulagsmál O Háskólapróf
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leiða? Yfirfærir hann þekkingu sína til þeirra sem yngri eru? Þriðja þemað snýr að 
starfsháttum stjórnenda, en segja má segja að stjórnendur séu forsenda þess að fyrr-
nefndir tveir flokkar séu í góðu horfi. Býr starfsmaðurinn við öryggi? Fær hann upp-
byggilega endurgjöf frá stjórnendum og upplifir hann að það sé hlustað á hann? Fær 
hann tækifæri til að læra eitthvað nýtt? Býr hann við sjálfræði og sveigjanleika í starfi? 
Samkvæmt ánægjumódelinu gegna stjórnendur lykilhlutverki í vinnuumhverfinu þegar 
hvetja á starfsmenn til góðra verka og stuðla að starfsánægju þeirra. Var ánægju-
módelið notað til að ákvarða þemaflokkana við gagnagreininguna og það síðan notað 
sem viðmið og grundvöllur til túlkunar. Á þann hátt var líka hægt að leita eftir nýjum 
atriðum sem gætu flokkast undir hvert þema.     

Til að öðlast dýpri skilning á upplifun og líðan þátttakenda og við leit að athyglis-
verðum ummælum og áhugaverðum atriðum, var farin sú leið að skrifa niður sögur 
þátttakenda, eins konar örsögur eða vinnslusögur. Sögurnar voru skrifaðar í fyrstu 
persónu og lýsa því á raunsannan hátt hvernig þátttakendur upplifa sig sem starfsmenn 
og hvernig þeim líður í starfi, fyrir margra hluta sakir.  

Helstu niðurstöður 

ögnin voru flokkuð í þrjú yfirþemu og tólf undirþemu með þeim atriðum sem þóttu 
vera hvað áhugaverðust með tilliti til þess hvað hvetur miðaldra og eldra fólk í starfi 
og stuðlar að starfsánægju þess. Þemun eru eftirfarandi: (1) Sjálfsmyndin: viðhorf til 
aldurs, tækifæri, færni, mikilvægi og félagsleg tengsl. (2) Starfið og verkefnin: fjöl-
breytni, álag í starfi og yfirfærsla þekkingar. (3) Stjórnendur: öryggi, stuðningur og 
hlustun, sjálfræði og sveigjanleiki. Leitast var við að greina frá því hvað er sameiginleg 
reynsla eða upplifun hópsins og/eða einstaklinga og með hvaða hætti hún birtist. 

Sjálfsmyndin 
Viðmælendur upplifðu mjög sterkt fordóma úr umhverfinu í sinn garð eða aldurs-
hópsins og ljóst var að þeir hafa neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra. Hins vegar hefur 
staðfesting á því að þeir séu mikilvægir jákvæð áhrif. Færni í starfi styrkir líka 
sjálfsmyndina. Þar gegnir reynslan þýðingarmiklu hlutverki. Nám gerir það líka. Þá 
hefur það jákvæð áhrif á sjálfsmyndina að vera í góðum félagslegum tengslum við 
fólkið á vinnustaðnum. Það eru þó ekki bara þessir ytri þættir sem hafa áhrif á það 
með hvaða augum viðmælendurnir líta sig, því þeirra eigin viðhorf til aldurs og þess að 
eldast hefur að því er virðist töluvert að segja fyrir sjálfsmyndina. 

Starfið og verkefnin 
Ásamt því að vera í góðum félagslegum tengslum á vinnustað nefna viðmælendur 
verkefnin sem sinn helsta hvata í starfi. Þau þurfi að vera fjölbreytt og hæfilega 
krefjandi. Þeir sem eru að fást við slík verkefni virðast vera mun ánægðari í starfi en 
þeir sem ekki eiga því láni að fagna. Hugsanlega tengist þetta líka starfsþróunar-
þættinum. Einhæf verkefni kalla ekki á neinn lærdóm. Einn viðmælandi sýnir líka 
mikla löngun til þess að skila til samfélagsins. Telur hann að rekja megi óánægju sína í 
starfi meðal annars til þess að þann þátt skorti. Beinir þetta sjónum að samfélagslegri 
ábyrgð fyrirtækja og hlutverki stjórnenda í þeim efnum. Margir viðmælenda kvarta 
undan álagi. Það virðist þó vera sem álag upp að vissu marki geti verið gott. Viðhorf 
viðmælenda til þess að miðla þekkingu sinni til samstarfsmanna er almennt jákvætt en 
þá vilja þeir hafa til þess tíma og tækifæri. 

Stjórnendur 
Þó að viðmælendur vilji geta verið sjálfráðir í starfi þá finnst þeim nauðsynlegt að 
stjórnendur sýni þeim stuðning. Á það sérstaklega við í aðstæðum sem skapast þegar 
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gerðar eru breytingar á vinnustaðnum. Halda þurfi starfsmönnum upplýstum, þar sem 
óvissa skapar óöryggi og grefur undan starfsánægju. Mikilvægt sé að stjórnendur gefi 
sér tíma til að hlusta og veiti uppbyggilega endurgjöf. Þá kom það ítrekað fram í við-
tölunum við viðmælendur að stjórnendur þyrftu að veita góðri frammistöðu starfs-
manna eftirtekt og bregðast við séu þeir undir miklu álagi. Viðmælendur leggja þó ekki 
mikið upp úr hrósi. Umbun í formi launahækkana eða annars konar verðlauna hefur 
einhver áhrif en þó ekki þannig að hún stuðli að starfsánægju. Þeir yrðu hins vegar 
almennt mjög þakklátir fengju þeir meiri sveigjanleika í starfi og lengri frí. Þeir 
viðmælenda sem ekki höfðu kost á starfsmannaviðtali óskuðu sérstaklega eftir því. Þá 
upplifðu aðrir starfsmannaviðtölin sem tilgangslaus, því þau skiluðu þeim engu. Þörfin 
fyrir að eiga í góðum samskiptum við stjórnendur stendur upp úr hjá öllum við-
mælendum. 

Umræður og ályktanir 

Þeir þættir sem hafa áhrif á að hvatning geti myndast og stuðla að starfsánægju 
miðaldra og eldra fólks eru sterk sjálfsmynd, starfsmanninum finnst hann vera 
hraustur, verðmætur, eftirsóknarverður og fær í starfi, auk þess sem hann fær tækifæri 
til að þróast enn frekar. Hann upplifir sig mikilvægan og er í góðum tengslum við aðra 
á vinnustaðnum. Fjölbreytt verkefni hafa jákvæð áhrif ásamt möguleika á að geta 
miðlað þekkingu til annarra. Álagið má þó ekki vera of mikið. Þrátt fyrir að einungis 
einn viðmælandi hafi nefnt þörfina fyrir að verða að gagni, þá styður þetta það að 
innri áhugahvöt aukist með aldrinum. Öryggi, tækifæri, sjálfræði, sveigjanleiki og sú 
tilfinning að stjórnendur hlusti, eru einnig þættir sem styrkja viðmælendur í starfi. Þeir 
þættir sem hafa hins vegar hindrandi áhrif og virðast draga úr starfsánægju við-
mælenda eru álag, tímaskortur, skortur á félagslegum tengslum, ónógar upplýsingar frá 
stjórnendum, afskiptaleysi af þeirra hálfu og einhæf verkefni.    

Stjórnendur gegna lykilhlutverki þegar hvetja á eldra fólk í starfi og stuðla að 
starfsánægju þess. Það er í þeirra höndum að taka stjórnina og skapa umhverfi þar sem 
miðaldra og eldra starfsfólk er virkt og afkastamikið. Í þeirri viðleitni að styrkja 
stjórnun starfsmannamála og aldurstengda stjórnun innan skipulagsheilda smíðaði 
rannsakandi tvenns konar verkfæri út frá gögnunum. Um er að ræða annars vegar 
starfsánægjuvogina og hins vegar hagnýt ráð fyrir stjórnendur, sem skrifuð voru í þeim 
tilgangi að ýta undir jákvætt viðhorf í garð eldri starfsmanna. Starfsánægjuvogin geymir 
hins vegar spurningar sem byggðar eru á ánægjumódelinu. Er henni ætlað að gefa 
stjórnendum mynd af stöðunni hjá hverjum og einum starfsmanni, með tilliti til starfs-
ánægju og hvatningar, svo finna megi leiðir til úrbóta og starfskraftarnir nýtist sem 
best. Hugmyndin er að stjórnendur leggi starfsánægjuvogina fyrir miðaldra og eldri 
starfsmenn sína, og jafnvel alla, og noti sem umræðugrundvöll í starfsmannaviðtali. 
Það er kominn tími á breytingar. Tækifærið er núna. Óhætt er að fullyrða að allir 

muni græða, ekki síst íslenskt samfélag.  
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