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Útdráttur 

Markmið ritgerðarinnar er að rannsaka siðferðileg álitamál í starfsumhverfi flugliða á 

Íslandi og greina þau eftir þremur siðfræðikenningum: skyldusiðfræði, nytjastefnunni og 

dygðasiðfræði. Þá er hlutverk mannauðsstjórnunar skoðað með úrvinnslu úr þeim 

vandamálum í huga. Lagt var upp með að svara eftirfarandi spurningum: Eru álitamál, 

sem upp koma í starfsumhverfi flugliða, siðferðilega réttlætanleg? Ef svo er, hvaða 

lausnir hefur mannauðsstjórnun til að vinna úr þeim?  

Aðferðafræðin, sem var notuð til að svara þessum spurningum, var þríþætt: fræðileg 

samantekt úr siðfræði og mannauðsstjórnun, rannsókn á viðhorfi flugliða á Íslandi til 

starfsumhverfis síns og loks greining á niðurstöðum rannsóknarinnar og fyrri skrifa með 

hliðsjón af siðfræðikenningunum annars vegar og rannsóknum og skrifum í 

mannauðsstjórnun hins vegar. Rannsóknin í formi spurningalista var framkvæmd í 

samvinnu við Flugfreyjufélag Íslands og voru þátttakendur félagsmenn stéttarfélagsins. 

Meirihluti þátttakenda mat það svo að atvinnuöryggi í stéttinni væri lítið en vinnuálag 

og andlegt álag mikið. Þó er almennt mikil ánægja með að starfa sem flugliði og sáu 

þátttakendur starfið fyrir sér sem framtíðarstarf þó að skiptar skoðanir væru um 

yfirstjórn flugfélaganna og hvort þau bæru hag starfsfólks fyrir brjósti. 

Siðfræðileg greining leiddi í ljós að sum þeirra álitamála sem finnast í starfsumhverfi 

flugliða eru ekki siðferðilega réttlætanleg, miðað við þá nálgun sem tekin var í 

ritgerðinni. Mannauðsstjórnun getur haft áhrif á hvernig fólk upplifir starfsumhverfi sitt 

og hvernig það stendur sig og því er mikilvægt fyrir flugfélögin að vinna mannauðsstefnu 

sína með tilliti til starfsfólksins til að tryggja sem besta þjónustu fyrir viðskiptavini sína 

en rannsóknir hafa sýnt fram á beina tengingu milli þess að starfsfólk sé ánægt og 

bættrar þjónustu sem aftur eykur ánægju viðskiptavina. 

Rannsóknin sem slík var einföld og mætti auðveldlega útfæra hana til að henta 

öðrum starfsstéttum. Þessari nálgun hefur ekki verið beitt í svipuðum rannsóknum hér á 

landi og hefur hún þannig hagnýtt fræðilegt gildi og á sama tíma hagnýtt gildi fyrir 

flugliða og vinnuveitendur þeirra. 
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1 Inngangur 

Á vinnumarkaðinum í dag vakna upp alls kyns siðferðilegar spurningar. Þær snúast t.d. 

um stöðu starfsmannsins gagnvart vinnuveitandanum og öfugt, vinnuaðstæður, 

starfsumhverfi og upplifun þessara aðila á því mikla umróti sem er á vinnumarkaðinum. 

Siðferðileg álitamál koma því oft upp enda um aðstæður að ræða sem er flókið að meta. 

Hve mikla ábyrgð á fyrirtæki að bera gagnvart starfsfólki sínu, t.d. hvað atvinnuöryggi 

þess varðar? Hve mikið vinnuálag er óásættanlegt? Er starfsfólk eitthvað sem þarf að 

leggja rækt við eða er hún fljótendurnýjuð auðlind? Siðfræðileg greining hjálpar til við 

að vinna úr spurningum sem þessum og skapa umræðu í samfélaginu. 

Í þessari ritgerð, sem fjallar m.a. um rannsókn meðal flugfreyja og flugþjóna, var 

notað samheitið flugliðar yfir allan hópinn. Samkvæmt reglugerð um skírteini útgefin af 

Flugmálastjórn Íslands nr. 400/2008 er lagalegt heiti þeirra þó flugverjar. Einnig hefur 

heitið flugþjónustuliðar verið notað í einhverjum tilvikum. Hér var þó lagt upp með að 

nota heitið flugliðar um flugfreyjur og flugþjóna og verður því haldið þó að rannsóknin 

nái ekki yfir flugmenn og aðra sem koma að starfinu um borð, en þeir eru flokkaðir 

samkvæmt fyrrnefndri reglugerð sem flugliðar. Þessi ákvörðun er m.a. tekin vegna þess 

að flugliðaheitið hefur orðið viðtekið m.a. hjá fjölmiðlum (sjá t.d. Freyr Bjarnason, 2014) 

og í almennu tali. Þessi ritgerð er ekki tilraun til að greina á milli lagalegra heita eða 

starfslýsinga og því verður þessi háttur á hafður. 

Markmiðið með þessari ritgerð er að rannsaka siðferðileg álitamál sem fyrirfinnast í 

starfsumhverfi flugliða á Íslandi og greina þau eftir kenningum siðfræðinnar. Til viðbótar 

verður hlutverk mannauðsstjórnunar skoðað í þessu samhengi með úrvinnslu úr þeim 

vandamálum að takmarki. Lagt er upp með þríþætta aðferðafræði, þ.e. samantekt á 

fyrri skrifum í siðfræði og mannauðsstjórnun, rannsókn á viðhorfi flugliða á Íslandi til 

starfsumhverfis síns og loks greiningu á niðurstöðum rannsóknarinnar og fyrri skrifa út 

frá siðfræðikenningum annars vegar og rannsóknum og skrifum í mannauðsstjórnun 

hins vegar. Takmarkið með þessari aðferðafræði er að svara eftirfarandi spurningum:  

 Eru álitamál, sem upp koma í starfsumhverfi flugliða, siðferðilega 
réttlætanleg?  
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 Ef svo er ekki, hvaða lausnir hefur mannauðsstjórnun til að vinna úr þeim? 

Ritgerðinni er skipt í þrennt: fræðilega umfjöllun; rannsókn á starfsumhverfi flugliða 

og greiningu á niðurstöðum. Í fyrsta hlutanum verður farið yfir siðfræði og siðferði og þá 

verður farið ofan í kjölinn á þremur siðfræðikenningum. Þá verður fjallað almennt um 

viðskiptasiðfræði og siðferðileg álitamál í starfsumhverfi nútímans, hlutverk 

mannauðsstjórnunar í sambandi vinnuveitenda og starfsfólks og loks fjallað um 

starfsumhverfi flugliða. Annar hluti ritgerðarinnar snýr að rannsókninni sjálfri og þar 

verður vikið að aðferðafræðinni sem þar var stuðst við og niðurstöðum hennar, auk 

helstu annmarka rannsóknarinnar. Í þriðja og síðasta hlutanum eru niðurstöður 

rannsóknarinnar skoðaðar út frá þeim siðfræðikenningum sem farið var yfir í upphafi. 

Þar verður vikið að siðferðilegum álitamálum sem komu fram í rannsókninni á 

starfsumhverfi flugliða og möguleikum sem mannauðsstjórnun hefur til þess vinna úr og 

leysa slík mál. Að lokum verða niðurstöður þessarar greiningar og rannsóknarinnar í 

heild sinni dregnar saman og farið yfir möguleika á frekari rannsóknum á efninu.  

 



11 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

Eins og fyrr segir er fyrsta skrefið í þessari ritgerð að skapa grundvöll fyrir hina fræðilegu 

greiningu og umræðu sem fram fer í þriðja hluta hennar. Fyrst verður fjallað almennt 

um siðfræði, hvað siðferði er, muninn á siðferði og siðfræði og loks um fræðigreinina 

siðfræði. Að því loknu er farið lauslega yfir nokkrar kenningar siðfræðinnar sem eru 

verkfærin sem notuð verða í greiningunni í þriðja hluta ritgerðarinnar. Fjallað verður um 

hlutverk viðskiptasiðfræði í starfsumhverfinu og á vinnumarkaði og farið sérstaklega út í 

umfjöllun um hagsmunaaðilakenninguna. Þá verður fjallað um stöðu 

mannauðsstjórnunar í hinni siðfræðilegu umræðu vinnumarkaðarins og sambandið á 

milli starfsfólks og stjórnenda, auk þess sem nokkur siðferðileg álitamál í starfsumhverfi 

nútímans verða tekin fyrir. Að lokum verða sérkenni starfs og  starfsumhverfis flugliða 

tekin fyrir og þau vandamál sem flugliðar standa frammi fyrir í starfi sínu auk þess sem 

fjallað verður stuttlega um stéttarfélag flugliða, Flugfreyjufélag Íslands (hér eftir FFÍ). 

2.1 Kenningar siðfræðinnar 

Siðfræði teygir sig víða og er hún sjaldnast langt undan þegar verið er að rannsaka eða 

fjalla um manninn og gjörðir hans enda leiðarvísir fyrir siðferðilega breytni. Siðfræðinni 

er þannig ætlað að hjálpa einstaklingum að meta hvað er rétt að gera hverju sinni og 

hvað rangt (DeGeorge, 2014; Páll Skúlason, 1987). Siðferði, samkvæmt Páli Skúlasyni, er 

hugtak sem nær yfir vítt svið, þ.á.m. hvað fólk metur mest í lífinu; þ.e. gildi þess, 

siðareglur samfélagsins; hvað er rétt og rangt sem og ábyrgð einstaklingsins og skyldur 

gagnvart öðrum í samfélaginu og öfugt. Siðferði á þannig bæði við um einstaklinginn og 

samfélagið allt og undirstrikar það kannski helst hve víðtækt viðfangsefnið er (Páll 

Skúlason, 1990; Páll Skúlason, 1987).  

Siðfræði er í stuttu máli sú fræðigrein sem setur siðferði mannskepnunnar undir 

smásjána og metur hvað er rétt eða rangt þegar kemur að gjörðum hennar, hegðun og 

atferli og þær reglur og gildi er því stýra (DeGeorge, 2014). Siðfræðikenningar krefjast 

því svara við spurningum á borð við hver sé siðferðileg skylda einstaklingsins og  hvernig 
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skuli bregðast við í ákveðnum aðstæðum (Arjoon, 2000). Siðfræði og greining á 

siðferðilegum álitamálum er því háð þeim aðstæðum sem þau álitamál koma upp í.  

Samkvæmt DeGeorge (2014) má greina þrjár gerðir almennrar siðfræði: lýsandi (e. 

descriptive ethics), hagnýta/boðandi (e. normative ethics) og  greinandi siðfræði (e. 

metaethics). Lýsandi siðfræði miðar því, eins og nafnið gefur til kynna, að lýsa því 

siðferði er tíðkast hjá viðfangsefninu og bera saman mismunandi siðferðileg sjónarmið, 

gildi og siðareglur. Þannig gengur lýsandi siðfræði út frá því að siðferði sé hægt að 

útskýra og réttlæta út frá þeim menningarlegu og félagslegu aðstæðum sem það birtist 

í. Boðandi siðfræði gengur skrefinu lengra á þann hátt að hún reynir að vinna með 

heildstæðum hætti siðrænt kerfi úr því sem lýsandi siðfræði leggur til. Þannig reynir hún 

að skapa einhvers konar siðferðilegan ramma utan um hvað telst rétt og rangt í 

samfélaginu eða heiminum öllum og réttlæta þau viðmið, hefðir og gildi sem stýra því. 

Héðan eru hinar eiginlegu kenningar siðfræðinnar upprunnar. Greinandi siðfræði leggur 

upp með að greina þýðingu siðferðis og rökvísina að baki hennar og draga þannig fram 

þá undirliggjandi þætti er stýra því (DeGeorge, 2014).  

Hagnýt/boðandi siðfræði skiptist í þrjá flokka: skyldusiðfræði (e. deontological 

ethics), leikslokasiðfræði (e. consequentialist ethics) og dygðasiðfræði (e. virtue ethics). 

Þessa flokka greinir á um hvar skuli leggja áherslur í siðferðilegri greiningu. Þannig snýr 

skyldusiðfræði að því hversu réttar eða rangar gjörðir fólks sem slíkar eru,  

leikslokasiðfræði einblínir á afleiðingar téðra gjörða en dygðasiðfræði leggur áherslu á 

persónuleika (e. character), þ.e. hvaða dygðum einstaklingurinn er gæddur (Pétur 

Jónsson (2011). Í þessari ritgerð verða þrjár siðfræðikenningar teknar sérstaklega fyrir: 

skyldusiðfræði Kants (e. Kantian/deontic/duty ethics), nytjastefnan (e. utilitarianism) og 

dygðasiðfræði (e. virtue ethics). 

2.1.1 Skyldusiðfræði 

Skyldusiðfræði, sem oft er kennd við þýska heimspekinginn Immanuel Kant og hefur þar 

að auki sterka tilvísun í kristni og gyðingdóm, byggist í meginatriðum á þeirri hugmynd 

að gjörðir manna séu annaðhvort siðferðilega réttar eða rangar; það sé óháð því hvaða 

afleiðingar þær hafa og því séu til algildar siðareglur sem byggjast á rökhyggju og 

ákvarða hvað er rétt og rangt. Þannig eru gjörðir, sem fylgja ákveðnu sniði eða formi, 

réttar, óháð innihaldi þeirra, séu þær framkvæmdar á rökrænan hátt. (DeGeorge, 2014). 
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Það er skylda einstaklingsins að fylgja þessum siðferðilegu reglum samfélagsins sem 

segja til um hvað er gott og slæmt, þrátt fyrir langanir hans til að breyta eftir hvötum 

sínum (Pohoata, 2010). 

Þetta leiðir okkur að skilyrðislausa skylduboði Kants en það hljóðar í meginatriðum 

svo að þú skulir ekki nota aðrar manneskjur sem leið til að ná fram þínum eigin 

markmiðum heldur skuli virða þær sem verur með sjálfstæð markmið og takmark. 

Jafnframt ætti alltaf að breyta á þann hátt sem óskað er að verði algild (e. universal) 

lögmál (Moore og Perry, 2012; DeGeorge, 2014). Að því sögðu sjáum við að til þess að 

gjörð sé siðferðilega rétt verður hún að (1) vera algild, (þ.e. geta orðið að algildu 

lögmáli), (2) meta hvern einstakling að eigin verðleikum og (3) bera virðingu fyrir 

sjálfstæði hans. Uppfylli hún ekki þessi þrjú skilyrði er hún ekki siðferðilega rétt 

(Woodard, 2013).   

Til að skilja gjörðina betur má setja upp dæmi um hvernig skyldusiðfræði myndi 

nálgast álitamál úr starfsumhverfinu. Segjum sem svo að vegna hagræðingar hjá 

fyrirtæki sé starfsmönnum í einni deild gert að vinna tveimur tímum lengur á hverjum 

degi. Það er gert í sparnaðarskyni til þess að þurfa ekki að ráða nýjan starfsmann vegna 

aukinna umsvifa. Í fyrsta lagi yrði þessi athöfn eða gjörningur fyrirtækisins gagnvart 

starfsfólki sínu að fela í sér breytni sem stjórendur þess vilja að verði að algildu lögmáli – 

viðurkennd leið til að breyta eftir. Að fólk þyrfti að vinna meira til þess að spara 

fyrirtækinu á kostnað eigin frítíma gæti allt eins orðið að algildu lögmáli – að fólk leggi 

meira á sig til þess að vænka hag heildarinnar. Allir ynnu þá meira og allir myndu 

hagnast.   

Þegar kemur að því að meta hvort hver einstaklingur sé metinn að eigin verðleikum 

sem manneskja með eigin sjálfstæð markmið og  langanir með þessum gjörningi sjáum 

við að svo er ekki heldur er einstaklingurinn notaður sem tæki til þess að varna því að 

fyrirtækið þurfi að leggja í aukaútgjöld vegna nýs starfsmanns. Í framhaldi af því er ekki 

borin virðing fyrir starfsfólkinu sem lendir í þessu því ekki er tekið tillit til þess að það 

hefur sitt eigið líf utan vinnu og mögulega hentar þetta fólki mjög illa í einhverjum 

tilvikum. Í ljósi þess að athöfn eða gjörningur er ekki siðferðilega réttur samkvæmt 

skyldusiðfræði ef hann uppfyllir ekki öll skilyrði prófsins þá er ekki hægt að segja að 

þessi gjörningur fyrirtækis gagnvart starfsfólki sínu sé siðferðilega réttlætanlegur. Með 
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þessu er þó ekki átt við að brotið sé á starfsfólkinu eða það sé endilega óhamingjusamt 

enda um einfalt próf eða viðmið að ræða í siðfræði sem má nota sem matstæki á 

siðferði. Það ber að hafa í huga þegar greining sem þessi er sett fram. 

2.1.2 Nytjastefnan  

Önnur kenning, sem hefur haft mikil áhrif innan siðfræðinnar, er nytjastefnan. Helstu 

forsprakkar hennar voru Jeremy Bentham og John Stuart Mill. Þeir gengu út frá 

hugmyndinni að siðferði snerist um nytjar af breytni og athöfnum fólks, útkomu og 

afleiðingum gjörða fólks. Bentham lagði fram regluna um hámarks ánægju (e. greatest 

happiness principle) og tók Mill í sama streng og byggir nytjastefna þeirra því á þeirri 

hugsjón að rétt breytni sé sú sem hámarkar hamingju heildarinnar en sú sem nær ekki 

því takmarki sé röng (Crisp, 2014).  

Nytjastefnan er flokkuð sem leikslokasiðfræði í þrískiptingu siðfræðikenninga sem 

nefnd var hér að framan. Öfugt við skyldusiðfræðina skoðar nytjastefnan hverjar 

afleiðingar gjörða einstaklings eru og þá hversu mikilli hamingju eða óhamingju þær 

skila en ekki hvort einstaklingurinn uppfyllir skyldur sínar. Öllum ber að hámarka 

hamingju og ánægju fjöldans því hamingja eins er aldrei æðri hamingju fjöldans. Með 

því er átt við að aðaláherslan er á afleiðingar gjörðanna, ekki eðli þeirra, svo lengi sem 

þær eru fjöldanum í hag (DeGeorge, 2014). Þannig er hugmyndin á bak við 

nytjastefnuna hvorki byggð á eigingirni né fórnfýsi þar sem hagur og hamingja allra 

vegur jafnt. Afleiðingarnar af breytni einstaklingsins verður því alltaf að meta á 

hlutlausan máta og ekki aðeins hvernig þær koma út fyrir hann sjálfan, heldur alla sem 

að verða fyrir áhrifum þeirra (DeGeorge, 2014; Palmer, 1999).  

Nytjastefnan hefur staðist tímans tönn innan siðfræðinnar, þrátt fyrir gagnrýni (Crisp, 

2014). Hún hefur verið gagnrýnd fyrir að gefa einstaklingnum ekki nægilegan gaum og 

ganga þannig á réttindi hans gagnvart fjöldanum og hún sé þannig ómannúðleg (Gesang, 

2005). Þar að auki hefur nytjastefnan verið gagnrýnd fyrir að einblína um of á afleiðingar 

gjörða einstaklingsins eins og Palmer (1999) bendir á. Ef allir breyttu eftir nytjastefnunni 

myndi kenningin á endanum vinna gegn sjálfri sér. Slík gagnrýni á þó aðeins við í raun ef 

nytjastefna er notuð sem tæki í ákvarðanatöku en ekki ef litið er á nytjastefnuna sem 

hagnýta siðfræðikenningu þar sem hún einfaldlega einbeitir sér að því hve rétt/röng 

ákvörðun er en ekki hver er æskilegust (Palmer, 1999). Við þetta  má svo bæta að þrátt 
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fyrir að áherslan sé á hamingju fjöldans þá er ekki víst að allir skilgreini hamingju á sama 

hátt sem skapar augljóslega vanda í úrvinnslu (Crisp, 2014).  

2.1.2.1 Tvær gerðir nytjastefnunnar 

Tvær megingerðir nytjastefnunnar eru annars vegar athafnanytjastefna (e. act 

utilitarianism) og hins vegar reglunytjastefna (e. rule utilitarianism). Athafnanytjastefna 

gengur út frá því að hvern einasta verknað eða gjörning einstaklingsins skuli dæma út 

frá hugsjón nytjastefnunnar í öllu sínu veldi. Undir ákveðnum kringumstæðum gæti 

eitthvert siðferðilegt álitamál verið réttlætanlegt þótt það hafi fram að þessu ekki verið 

það (DeGeorge, 2014). Hvort gjörningur er réttur eða rangur er algerlega háð 

afleiðingum hans hverju sinni (Palmer, 1999). Þessi athafnamiðaða nálgun er á vissan 

hátt svipuð að uppbyggingu og kantíska siðfræðin sem fjallað var um í kaflanum hér á 

undan eins og Woodard (2013) bendir á. Hann segir að báðar þessar kenningar, sem og 

aðrar siðfræðikenningar, deili ákveðinni uppbyggingu þó svo að niðurstaða þeirra sé 

ekki sú sama. Í eðli sínu byggjast báðar þessar nálganir á mynstraðri rökhyggju (e. 

pattern-based reason) sem lýsir sér í því að ákveðinn háttsemi í vissum aðstæðum felur í 

sér ákveðnar afleiðingar sem eru æskilegar án þess að það sé endilega eitthvert 

orsakasamhengi sem stýrir þeim (Woodard, 2013).  

Reglunytjastefnan er hin hliðin á nytjastefnunni. Þeir sem aðhyllast hana vilja meina 

að nytjastefnan eigi ekki að einblína á einstaka gjörðir heldur skoða flokka/hópa/klasa 

athafna; þannig sé hægt að nota algild regluverk, t.d. boðorðin tíu, til að dæma um 

siðfræðilegt réttmæti ákveðinna gjörða (DeGeorge, 2014). Þannig er athöfn eða 

gjörningur aðeins réttur falli hann undir þessar reglur og afleiðingar þess að fylgja þeim 

séu skýrar og viðurkenndar (Palmer, 1999).   

Ef  við skoðum nálgun nytjastefnunnar á siðferðileg álitamál í starfsumhverfinu 

gætum við t.d. tekið dæmi um fjöldauppsagnir. Fyrirtæki er rekið með miklu tapi og 

ákveður að segja upp 100 af 300 starfsmönnum sínum til þess að rétta skipið af. 

Samkvæmt nytjastefnunni þyrftum við að skoða heildarútkomu allra uppsagna og 

útkomuna fyrir alla viðkomandi og bera saman. Hver er útkoman fyrir þá sem sagt var 

upp? En fyrir það starfsfólk sem eftir situr? Hagkerfið í heild sinni? Fyrirtækið? Hverjar 

eru aðstæðurnar í samfélaginu? Hér þarf að staldra við og skoða í hverju hamingja 

þessarra aðila birtist. Fyrir starfsfólk væri hamingja kannski það að halda starfinu og 
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þ.a.l. stöðugri innkomu til að eiga í sig og á en fyrir fyrirtækið, eigendur eða hluthafa 

væri það kannski að tapa ekki fjármunum sínum. Við nánari athugun sést að þessir tveir 

pólar eru sambærilegir þrátt fyrir að krefjast mismunandi aðferða til að verða að 

veruleika. Segi fyrirtæki upp 100 starfsmönnum veldur það þeim öllum, líklegast 

hverjum og einum einasta, óhamingju. Ef við gefum okkur að eigendurnir séu 10, þá er 

erfitt að sjá hvernig hamingja þeirra getur vegið meira.   

Þetta eru þó aðeins tveir áhrifaþættir af mörgum. Einnig verður að hugsa um þá sem 

eftir sitja, 200 manns, sem halda vinnu sinni. Þeir eru líklega hamingjusamir með að vera 

enn í vinnu. Hvað með hagkerfið í heild? Kannski er um að ræða mikilvægt fyrirtæki á 

landsvísu sem sér hagkerfinu í landinu fyrir miklum tekjum með innflutningi. Allt í einu 

hefur dæmið snúist við og við sjáum að hagur fjöldans er e.t.v. meiri sé þessum 100 

manns sagt upp. Því er mikilvægt að skoða allar hliðar málsins áður en ályktun er dregin. 

2.1.3 Dygðasiðfræði 

Síðasta siðfræðikenningin, sem tekin verður fyrir hér, kallast dygðasiðfræði. 

Dygðasiðfræði er ein elsta vestræna siðfræðikenningin og á hún rætur sínar að rekja til 

forn-grískra heimspekinga á borð við Aristóteles. Hún gengur í stuttu máli út á það að 

siðferði byggist á því að einstaklingurinn þrói með sér ákveðnar dygðir, þ.e. 

persónuleikaeinkenni sem gera honum kleift að breyta rétt. Dygðir eru samkvæmt 

Aristóteles annaðhvort siðferðilegar eða vitsmunalegar (DeGeorge, 2014; Arjoon, 2000). 

Dæmi um eiginleika, sem oft eru nefndir dygðir, eru hugrekki, samúð eða samkennd og 

jafnréttiskennd. Þessi einkenni eru í eðli sínu framúrskarandi eiginleikar; að uppfylla þau 

veitir einstaklingnum lífsfyllingu eða farsælt líf (Bright, Winn og Kanov, 2014). Til þess að 

ná því takmarki þarf einstaklingurinn að feta meðalveginn milli öfga þessara eiginleika 

því það er ekki dygðug háttsemi að ganga of langt rétt eins og það er ekki dygðugt að 

aðhafast ekki (DeGeorge, 2014). Hafa ber í huga að sé breytni einstaklings ekki meðvituð 

þá er ekki um dygðuga hegðun að ræða. Dygð er því eitthvað sem lærist með 

endurtekningu og þjálfun og er í grunninn innra atferli sem beint er að þessu takmarki 

(Arjoon, 2000).  

Dygðir þurfa þó ekki að vera einskorðaðar við einstaklinga heldur á dygðasiðfræði 

einnig við um hópa, t.d. fyrirtæki og skipulagsheildir. Mörg fyrirtæki gera aðeins það 

sem siðferðilega er ætlast til af þeim og ekkert meira en önnur leggja sig fram við að 
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gera meira en þeim ber. Fyrirtæki og samtök eru að sjálfsögðu samsafn einstaklinga sem 

taka siðferðilegar ákvarðanir og hefur uppbygging fyrirtækisins áhrif á hvernig fólk lifir 

lífinu og á sama tíma eru þessir hópar samsafn af fólki sem breytir á einn eða annan hátt 

(DeGeorge, 2014). Bright o.fl. (2014) leggja til að horft sé á dygðir meðal heildarinnar á 

svipaðan hátt og við gerum hjá einstaklingum. Með því að hvatt sé til dygðugrar 

háttsemi innan fyrirtækja styrkist siðferði innan þess (Bright o.fl., 2014). 

Dygðasiðfræði hefur áherslur sem eru um margt ólikar áherslum sem nytjastefnan og 

skyldusiðfræðin hafa. Nytjastefnan leggur áherslu á heildarútkomu athafna einstaklinga 

en dygðasiðfræðin horfir aftur á móti á persónuleika eins og Pétur Jónsson (2011) 

bendir á. Ákvarðanir, sem einstaklingur tekur, skilgreina hann. Þannig einblínir 

dygðasiðfræði á hvernig við lifum, hvernig við breytum. Undanfarið hafa fræðimenn 

kallað eftir nálgun sem snýr frekar að siðferðilegum dygðum en því sem skyldusiðfræði 

og nytjastefnan bjóða upp á (Pétur Jónsson, 2011). Það næst með því að beita 

dygðasiðfræði meðfram öðrum kenningum í siðferðilegri greiningu til þess að halda 

jafnvægi við t.d. nytjastefnu og skyldusiðfræði (Whetstone 2001); ekki þurfi að velja eina 

staka kenningu til þess að bera uppi siðferðilega greiningu og fleiri aðferðir og kenningar 

víkki sjóndeildarhringinn. Staðreyndin er sú að manneskjan tekur siðferðilegar 

ákvarðanir að vel ígrunduðu máli og þar spila persónuleiki, dómgreind og dygðir hvers 

og eins stórt hlutverk. Til þess að geta greint siðferðilega hegðun manneskjunnar þarf 

því að  taka mið af fleiru en reglum og lögmálum vegna þess að einstaklingurinn byggir 

ekki ákvarðanir sínar á þeim einum (DeGeorge, 2014). 

Dygðasiðfræði hefur verið gagnrýnd m.a. fyrir að setja ekki fram neinar skilmerkilegar 

aðferðir til að dæma um siðferði ákvarðana (Arjoon, 2000). Það má þó vel nota 

dygðasiðfræði til þess að meta gjörðir og ákvarðanir út frá siðferði því siðferðileg 

umræða er liður í að leysa álitamál hvort sem kenningin, sem lögð er til grundvallar, býr 

yfir svari eður ei. Sem dæmi um hvernig mætti skoða álitamál, er vaknar í 

starfsumhverfinu, mætti skoða hvort það er dygðug hegðun vinnuveitanda að tryggja 

ekki atvinnuöryggi starfsfólks síns. Segjum að verði efnahagshrun og vinnuveitandi 

ákveður, þrátt fyrir að hafa í raun yfir nægilegu fjármagni að ráða, að segja upp helmingi 

starfsfólks síns vegna þess að hann vill ekki taka áhættuna að tapa meiru en þörf er á. Ef 

dygðin er að vera áreiðanlegur er varla hægt að segja að um dygðuga hegðun sé að 
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ræða. Breytti hann á dygðugan hátt myndi hann taka slaginn og halda fólkinu í vinnu 

vegna þess að hann getur það. Háttsemi hans væri þó ekki dygðug ef hann ákvæði að 

stofna öllu fyrirtækinu í hættu ef það rambaði á barmi gjaldþrots í sömu stöðu. Þá hefði 

hann farið fram úr hinu eftirsótta meðalhófi. 

2.2 Viðskiptasiðfræði á vinnumarkaðinum 

Oft hefur verið litið svo á í viðskipta- og atvinnulífinu að siðfræði og viðskipti séu 

andstæður; viðskipti snúist um peninga en siðfræði um fólk eða þá að siðferðisvitund sé 

hreinlega eitthvað sem ekki er hægt að kenna fólki (Cragg, 1997). Sumir sjá siðfræði sem 

hindrun í því að ná fram sínum hagfræðilegu markmiðum. Cragg (1997) telur hins vegar 

hlutverk siðfræði í viðskiptum meira en að vera fjötur um fót viðskiptafólks; hún sé 

tækifæri og hvatning til að stíga skref í átt að styrku siðferði í viðskiptum sem komi 

fyrirtækinu til góða. Siðferði er ekki hamlandi í viðskiptum eða á vinnumarkaðinum yfir 

höfuð heldur getur gott siðferði og sterk siðfræðileg stefna hjálpað fyrirtækjum og 

beinlínis verið þeim í hag (Afford og Bebensee, 2010).  

Hugtakið viðskiptasiðfræði á það til að að vekja upp hugmyndir hjá sumum um það 

siðferði (eða skort á því) sem oft ratar í fréttirnar í dag t.d. siðlaust athæfi stórfyrirtækja 

á borð við Enron eða Qwest. Hugmyndin um svik og pretti siðlausra bankamanna er 

okkur þannig vel kunnug og er því miður sú mynd sem oft er máluð í fréttum (Svensson 

og Wood, 2008). Hér á landi þekkjum við þetta vel úr orðræðunni um hið svokallaða 

hrun. Í kjölfar hrunsins kom út skýrsla Rannsóknarnefndar Alþingis sem gerði upp 

aðstæðurnar sem efnahagshrunið kom upp í. Þar var heilt bindi tileinkað siðferðilegri 

greiningu á ástæðum hrunsins og starfsháttum er tíðkuðust á þessum árum og stuðluðu 

að þessari útkomu (Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal og Kristín Ástgeirsdóttir, 2010). 

Páll Skúlason (1987) bendir einmitt á, þegar upp koma mál í samfélaginu eins og þessi 

þar sem tekist er á um siðferði ákveðinna atvika og afleiðinga þeirra, komi siðfræðin að 

góðum notum. Í kjölfar hrunsins og skýrslunnar sem fylgdi hefur áhersla á innlimum 

siðferðis og siðfræði í atvinnulífinu aukist, t.d. með þjálfun (Landy og Conte, 2010), 

innsetningu siðareglna (Valentine og Johnson, 2005) og áherslum á siðferði í 

stjórnarháttum fyrirtækja. Til að mynda er það tekið fram í leiðbeiningum um 

stjórnarhætti frá Viðskiptaráði Íslands að æskilegt sé að  skrifleg viðmið um siðferði og 

samfélagslega ábyrgð séu sett innan félaga (Viðskiptaráð Íslands, Nasdaq OMX Iceland 
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hf og Samtök Atvinnulífsins, 2012). Þetta sýnir svart á hvítu hve mikið vægi siðferði hefur 

í atvinnulífinu og í samfélaginu almennt í dag.  Þrátt fyrir að deilt sé um afköst og ágæti 

viðskiptasiðfræðinnar, rétt eins og annarra fræðigreina, hefur hún að lágmarki komið því 

til leiðar að siðferðileg álitamál, sem vakna upp í þessu umhverfi, séu rædd frekar en 

þögguð (DeGeorge, 2014).  

Fræðilega séð hefur viðskiptasiðfræði verið á vissan hátt undanskilin í kenningastríði 

fræðaheimsins en það má mögulega rekja til þess að rannsakendur og fræðimenn í 

faginu hafa ólíkan bakgrunn og nota mjög mismunandi aðferðir; þannig hafi ekki skapast 

grundvöllur fyrir deilur milli fræðimanna og ýmist sé verið að vinna með eigindlegar og 

megindlegar aðferðir og það þurfi að samræma (Brand, 2009). Norman (2011) bendir 

enn fremur á að oft vinna fræðimenn út frá hugmyndum og aðferðum sem gera ráð fyrir 

að siðferðilegar skyldur fyrirtækja séu mun meiri en þeim er lagalega skylt og því sé oft 

mikið misræmi á milli væntrar hegðunar og raunverulegrar þar sem um sé að ræða tvö 

ólík kerfi. Það væri því nær að færa væntingarnar nær regluverkinu og fá þannig 

raunhæfari mynd af siðferðilegu hlutverki fyrirtækja. Með þessu á hann ekki við að það 

sé ekki hægt að gera eitthvað siðlaust án þess að það sé ólöglegt heldur vill hann meina 

að vitlegra væri að skoða betur bilið á milli þess sem lög leggja upp með og þess sem 

siðferðið leggur upp með og beita ögn raunvísindalegri nálgun en áður hefur tíðkast. 

Raisner (1997) tekur í sama streng og segir eðli viðskiptasiðfræðinnar sem fræðigreinar, 

og í raun siðfræði yfir höfuð, stangast á við hagræna og lausnamiðaða hugsun sem 

tíðkast í viðskiptalífinu. Hann telur þó að vel sé hægt að nota siðfræðilegar aðferðir til að 

leysa vandamál í viðskiptalífinu og það sé jafnfram mikilvægur eiginleiki stjórnenda. 

Viðskiptasiðfræði má skoða á tvo vegu, segir Beschorner (2006); út frá réttlætingu (e. 

justification) hennar annars vegar og notkun (e. application) hennar hins vegar. Sé horft 

á viðskiptasiðfræði út frá því hvernig hún er notuð er meginatriðið að hún skili einhverju 

af sér, að hún sé hagnýt. Það skilar sér m.a. í að sýna fram á rétta breytni í ákveðnum 

aðstæðum, hvers vega hún er æskileg og sýna þannig fram á að hægt sé að byggja upp 

fyrirtæki með slíku sjónarmiði svo vel sé. Réttlæting viðskiptasiðfræði byggist hins vegar 

á þeirri hugmynd að ekki liggi aðeins einn hvati að baki viðskipta, þ.e. gróði, heldur 

einnig sé rétt breytni slíkur hvati. Með réttlætingu viðskiptasiðfræði er þannig leitast við 

að stíga skrefinu lengra, þ.e. að hún sé ekki aðeins hagnýt heldur taki mið af umhverfi 
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sínu og öllum þeim er hún snertir. Þá sé mikilvægt að reyna að skapa siðferðileg gildi 

sem hægt sé að fara eftir og eru samkvæm innbyrðis. Þessi ritgerð miðar mikið að 

réttlætingu viðskiptasiðfræði þó svo að notkun hennar sé einnig mikilvægur 

útgangspunktur með tilliti til þess hvernig siðferðileg sýn getur verið hagnýt.  

2.2.1.1 Hagsmunaaðilakenningin (e. stakeholder theory) 

Ein vinsæl nálgun í viðskiptasiðfræði beinir kastljósinu að ábyrgð gagnvart 

hagsmunaaðilum fyrirtækja. Í því sambandi hefur samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja (e. 

corporate social responsibility; CSR) verið helsta bitbeinið milli fræðimanna en mikið 

hefur verið deilt síðustu áratugi innan viðskiptasiðfræðinnar um hvar þessi ábyrgð liggur 

eða eigi að liggja (Jamali, 2008). Eins og Jamali (2008) bendir á hefur það háð 

umræðunni um hina samfélagslegu ábyrgð fyrirtækja töluvert hvað hún er í raun reikult 

og órætt fyrirbæri. Eins og  algengt er með fræðileg hugtök, sem hafa verið í deiglunni 

og mikið fjallað um, glímir hugmyndin um samfélagslega ábyrgð fyrirtækja við ákveðinn 

skilgreiningarvanda. Það vantar einhvern miðpunkt svo hver og einn fræðimaður 

skilgreini hana ekki eftir eigin hentisemi og svo í raun að fræðasamfélagið geti tekist á 

um sama hugtakið. 

Upphafið má rekja til hluthafakenningarinnar (e. shareholder theory) sem Milton 

Friedman (1962) fór fyrir en hann lagði í meginatriðum fram þá kenningu að eini 

tilgangur fyrirtækja væri að hámarka gróða hluthafa þess og að félagslega ábyrgðin væri 

þannig þeirra en ekki fyrirtækisins. Hluthafar verði svo að meta hvort þeir vilja sinna 

samfélagslegu ábyrgðarhlutverki, t.d. með því að leggja bágstöddum lið eða hjálpa til í 

einhvers konar krísu, en það yrði að vera gert með heildarhag fyrirtækisins í huga; það 

sé ekki stjórnenda fyrirtækja að taka slíkar ákvarðanir sem einstaklingar enda séu þeir 

fengnir til þess hlutverks að tryggja hag fyrirtækisins og hluthafanna og megi ekki 

bregðast trausti þeirra. Taki stjórnandi fyrirtækis ákvörðun um að sýna félagslega ábyrgð 

sé hann að ekki að breyta með hagsmuni hluthafanna að leiðarljósi (Friedman, 1970).  

Þessi kenning er frekar einskorðuð við hagfræðilega hlið fyrirtækjareksturs og kom af 

stað miklum deilum milli Friedmans og tveggja annarra fræðimanna, þeirra Thomas 

Mulligan og  Bill Shaw. Enginn þeirra leit málið sömu augum. Mulligan (1986) var 

ósammála Friedman að því leyti að þó svo að félagsleg ábyrgð kosti fyrirtækið fjármuni 

að þá gefi hann sér ákveðnar forsendur sem standist aðeins í hans eigin dæmum, t.d. að 
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stjórnendur taki ákvarðanir alveg óháðir. Þó svo að einhver ákveði að taka félagslega 

ábyrgð á einhverju sem er utan fyrirtækisins þá þýði það ekki endilega hreinan kostnað 

hjá hluthöfum. Hægt sé að taka slíkar ákvarðanir án þess að stefna hagsmunum hluthafa 

í hættu og Friedman hreinlega misskilji hvað félagsleg ábyrgð fyrirtækja felur í sér 

(Mulligan, 1986). Bill Shaw (1988) bætti loks um betur og sagði það ekki spurningu um 

hvort fyrirtæki bæru félagslega ábyrgð heldur hvernig þau gerðu það. Hann telur að þó 

að Mulligan hafi haft ýmislegt til málanna að leggja hafi hann ekki tekið með neinum 

beinum hætti á skrifum Friedmans og sé viðfangsefninu alveg eins skaðlegur og sá sem 

hann gagnrýnir. Hann segir jafnframt að það sé engin ástæða til að staldra lengur við 

skrif Friedmans; hann hafi lagt sitt af mörkum í þessari umræðu og þarflaust að dvelja 

lengur við það (Shaw, 1988). 

Um svipað leyti og þessar deilur áttu sér stað, árið 1984, gaf Freeman út verk sitt 

Strategic Management: A Stakeholder Approach, sem olli straumhvörfum í fræðilegri 

umfjöllun um félagslega ábyrgð fyrirtækja í viðskiptasiðfræði (Stieb, 2008). Þar leggur 

Freeman áherslu á hagsmunaðila, ekki aðeins á hluthafana, og koma hagsmunir fleiri 

aðila að málinu eins og t.d. starfsfólks og viðskiptavina (Freeman, 1984). Carroll (1979) 

lagði þá einnig til að stíga út fyrir hagfræðirammann og skoða félagslega ábyrgð 

fyrirtækja á heildrænni hátt, þ.e. frá fleiri hliðum fyrirtækjareksturs en þeirri hagrænu. 

Carroll skipti félagslegri ábyrgð fyrirtækja í fernt: siðferðilega, hagfræðilega, lagalega og 

ábyrgð háða geðþótta stjórnenda fyrirtækis (e. discretionary).  

Hagfræðilega séð ber fyrirtækið ábyrgð á því að skila fjárfestingu hluthafa og 

hagsmunaaðila til baka, auk þess að skapa störf og laun fyrir starfsfólk og stuðla að 

hagkvæmri framþróun í rekstri. Ef litið er til lagalega sjónarhornsins ber fyrirtækið 

ábyrgð gagnvart hagsmunaaðilum að því leyti að það verður að fara eftir reglum 

viðskiptalífsins. Hvað hina valbundnu ábyrgð fyrirtækja varðar er það undir hverju 

fyrirtæki komið að gefa til baka til samfélagsins, t.d. með góðgerðastarfsemi. Það er 

auðvitað mjög lauslega skilgreint hvernig ábyrgðinni er háttað enda er hún valkvæð í 

raun og hætt við að hún lúti í lægra haldi fyrir áherslunni á hagnað (Carroll, 1991).  

Siðferðilega ábyrgðin snýr að því sem nær út fyrir lagalega ábyrgð fyrirtækjanna, þ.e. 

það sem fyrirtæki ættu samkvæmt siðareglum samfélagsins að gera, t.d. það sem varðar 

mannréttindi og virðingu fyrir einstaklingum sem slíkum. Þessari fjórskiptingu hefur 
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Carroll einnig raðað upp í pýramída (sjá mynd 1) þar sem hagræna ábyrgðin er 

grunnurinn, þá sú lagalega, hin siðferðilega kemur næst og loks valbundna/geðþótta 

ábyrgðin efst. Frumskuldbinding er því sú að bera hagfræðilega ábyrgð sem helst er 

ætlast til eða má flokkast sem skylda og loks koll af kolli allt að hinni valbundnu skyldu 

sem er hið æskilega frekar en skylda (Jamali, 2008; Carroll, 1991).  

 

Mynd 1: Pýramídi Carrolls um ábyrgð fyrirtækja 

Ef tekið er dæmi mætti t.d. sjá hvernig stórfyrirtæki á heimsmarkaði myndi uppfylla 

ábyrgðarhlutverk sitt stig frá stigi upp pýramídann. Þá byrjar það á að axla hagfræðilega 

og fjárhagslega ábyrgð gagnvart hluthöfum og starfsfólki í grunninum þá lagalega ábyrgð 

í viðskiptum, t.d. með því að virða lög og reglugerðir, síðan siðferðilega ábyrgð með því 

að stunda heiðarleg viðskipti og koma fram við starfsfólk, viðskiptavini og umhverfi af 

virðingu. Toppnum á pýramída Carrolls er svo náð með hinni valbundnu ábyrgð sem 

oftar en ekki birtist í góðgerðastarfsemi. Sum fyrirtæki hafa þá stefnu að gefa til baka til 

samfélagsins, önnur láta það eiga sig. Þetta síðasta stig er eins og áður segir valbundið 

og er því undir stjórnendum komið. 

Það sem einkennir nálgun Carrolls og fleiri fræðimanna, sem fjallað hafa um 

samfélagslega ábyrgð fyrirtækja, er samt helst það að þau setja hærra hina fræðilegu 

hlið málsins heldur en þá praktísku (Jamali, 2008). Þó svo að umræðan sé þörf og 

áhugaverð er ekki víst að hún skilji nokkuð eftir sig. Hagsmunaaðilakenningin hefur farið 
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langa leið frá því sem Friedman lagði upp með þegar hann setti hluthafakenninguna 

fram en betur má ef duga skal. Eins og Stieb (2008) orðar það breytir 

hagsmunaaðilakenningin annað hvort of miklu fyrir viðskiptalífið eða engu sem telja 

tekur, allt eftir því hvernig hún er skilgreind. Þetta er kannski enn frekar til marks um 

skilgreiningarvandann sem snýr að siðfræðinni þar sem löngum hefur vantað 

samstæðan grunn til að byggja fræðilega umræðu á eins og talað var um í upphafi þessa 

kafla. 

Hagsmunaaðilakenningin hefur töluvert verið notuð í viðskiptasiðfræði og er á 

margan hátt mjög þægileg til að greina þætti á borð við samband vinnuveitenda og 

starfsfólks sem í þessari ritgerð er lögð áhersla á (Winstanley og Woodall, 2000). Það er 

ekki úr vegi að spyrja sig hvert vægi starfsfólks er í dag með tilliti til hinna gífurlegu 

fjármuna sem eru í umferð í hinu hnattræna starfsumhverfi og hversu auðvelt það er 

núorðið að fá ódýrt vinnuafl í nærri hvað sem er. T.d. ættu margir að kannast við 

úthringi- og símaþjónustuverin sem hafa verið að hasla sér völl á Indlandi á síðustu árum 

en þau eru dæmi um það sem kallað er á ensku „outsourcing“ og mætti hér kalla 

útvistun vinnu. Hvar liggur ábyrgð stórfyrirtækja gagnvart starfsfólki sínu í einu landi 

þegar það ákveður að færa ákveðinn hluta starfseminnar annað þar sem ódýrara 

vinnuafl er að fá? Er við einhvern að sakast í þeirri stöðu? Og ef svo er þá við hvern? 

2.2.2 Siðferðileg álitamál í starfsumhverfi nútímans 

Í þessum kafla verður fjallað um vinnumarkaðinn aðeins nánar í siðfræðilegu samhengi 

og þau vandamál sem fólk á vinnumarkaði og í starfi stendur frammi fyrir í dag. Eins og 

Beschorner (2006) bendir réttilega á búum við í ójöfnum heimi. Það birtist ekki síst í 

hinum harða heimi viðskiptalífsins og vinnumarkaðarins sem einkennist af samkeppni á 

samkeppni ofan – hinir hæfustu lifa af. Stjórnendur fyrirtækja gætu vel spurt sig 

spurninga á borð við: Af hverju ætti fyrirtækið að bera hag starfsmanna sinna fyrir 

brjósti nema það hagnist beint á því? Af hverju ætti hagur starfsmanna að skipta máli 

þegar afkoma fyrirtækisins er í húfi? Það kemur jú maður í manns stað.  

Siðferðileg álitamál og vandamál á vinnumarkaðinum og í starfsumhverfi fólks eru 

mýmörg og koma t.d. upp í sambandi vinnuveitenda og starfsfólks sem lengri vinnutími, 

aukið vinnuálag, í hnattrænum samböndum stórfyrirtækja, markaðssetningu og 

auglýsingum, samkeppnismálum og misbeitingu valds á vinnumarkaði (Rose, 2005). Þá 
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má nefna fleiri þætti eins og eftirlit með starfsfólki og valdbeitingu, regluhjöðnun (e. de-

regulation), minnkandi heilindi stjórnenda í starfi og loks starfsöryggi eða öllu heldur 

starfsóöryggi (e. job insecurity) (Winstanley og Woodall, 1996). 

2.2.2.1 Starfsöryggi 

Starfsöryggi er vaxandi vandamál sem töluvert hefur verið rannsakað. Farið er að líta á 

störf sem skammtíma skuldbindingar í æ vaxandi mæli og eykur það óöryggistilfinningu 

meðal starfsfólk um framtíð þess í starfi (Adkins, Werbel og Farh, 2001). Eins og staðan 

er í dag hefur þessi skortur á starfsöryggi mikil og margþætt áhrif á fólk í vinnu. Áhrifin 

eru eru ekki aðeins andleg og líkamleg (Karkoulian, Mukaddam McCarthy og Messarra, 

2013; Loi, Lam og Chan, 2012; Hjördís Sigursteinsdóttir, Þorgerður Einarsdóttir og 

Guðbjörg Rafnsdóttir, 2011) heldur hefur atvinnuóöryggi áhrif á frammistöðu í starfi 

sem og starfsánægju (Karkoulian, o.fl., 2013). 

Hjördís Sigursteinsdóttir, Þorgerður Einarsdóttir og Guðbjörg Rafnsdóttir (2011) 

rannsökuðu starfsöryggi og líðan kennara eftir efnahagshrunið árið 2008. Niðurstöður 

þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að þrátt fyrir að stéttin búi við tiltölulega mikið 

starfsöryggi, meira en margar aðrar stéttir eiga að venjast, hafi óvissan um atvinnuna 

mikil áhrif á andlega heilsu og líðan. Í kjölfar hrunsins fór mikill niðurskurður af stað hjá 

sveitarfélögunum og kennurum var sagt upp til að svara nýjum efnahagsaðstæðum. 

Þetta hafði í för með sér neikvæð áhrif á hvernig starfsfólk mat andlega og líkamlega 

heilsu sína.  

Karkoulian, o.fl. (2013), rannsökuðu áhrif atvinnuóöryggis í Líbanon eins og það 

birtist í niðurskurði, uppsögnum og endurskipulagningu starfa og áhrif þess á 

vanmáttartilfinningu starfsfólks, traustið sem það bar til stjórnenda og samstarfsfólks og 

starfsánægju. Niðurstöður sýndu fram á að fólk vill gera það sem það getur til að eiga í 

sig og á og ná langt í starfi en það gerir illt verra búi fólk við atvinnuóöryggi. 

Efnahagslegar aðstæður sem fólk fær ekki stýrt, eins og t.d. hrunið eða sambærileg áföll, 

bæta svo ekki úr skák. Vanmáttur gagnvart ytri aðstæðum og óöryggistilfinningin styrkja 

hvor aðra. Óöryggið hefur neikvæð áhrif á sálræna heilsu, viðhorf til vinnu og 

frammistöðu og því er mikilvægt að reyna að skilja hvað veldur þessu ástandi til þess að 

geta reynt að vinna gegn því. Ein leið sem Loi, Lam og Chan (2012) nefna til að koma í 
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veg fyrir óöryggistilfinninguna er að starfsfólki finnist stjórnendur taka sanngjarnar 

ákvarðanir.  

Fjöldauppsagnir eru ein birtingarmynd atvinnuóöryggis en þær eru orðnar tíðar 

uppákomur á vinnumarkaðinum í dag, t.d. hjá RÚV árið 2013 („Fjöldauppsagnir hjá 

RÚV“, e.d.) þar sem fleiri tugir misstu vinnuna vegna niðurskurðar sem enn sér ekki fyrir 

endann á („Fjöldauppsagnir skiluðu ekki tilætluðum árangri“, e.d.). Fjöldauppsagnir sem 

þessar tengjast einna helst fjárhagslega umhverfinu hverju sinni og þegar herðir að eru 

fjöldauppsagnir oft það ráð sem gripið er til. Jeon og Shapiro (2006) benda þó réttilega á 

að þótt tilgangurinn með slíkum uppsögnum sé yfirleitt sá sami (bjarga verðmætum 

fyrirtækisins) þá séu útfærslur fjöldauppsagna ólíkar og þar muni helst um umfang 

þeirra annars vegar og tímasetningu þeirra hinsvegar. Oftast nær koma þær út ýmist 

sem ein stór allsherjaruppsögn eða þá sem bylgjur smærri uppsagna. Mismunandi 

áherslur í tímasetningu og umfangi uppsagnanna hafa ólík áhrif á þá sem sitja áfram í 

starfi eftir uppsagnirnar eins og gefur að skilja en áhrifin á þá sem sagt er upp eru 

iðulega slæm (Jeon og Shapiro, 2006).  

2.2.3 Samband vinnuveitenda og starfsfólks   

Vinnumarkaður og starfsumhverfi nútímans er vettvangur siðfræðilegrar umræðu og  

mörg siðferðileg vandamál liggja á bilinu milli stjórnenda/vinnuveitenda og starfsfólks. Í 

þessum kafla og verður þetta samband skoðað nánar. Einnig verður hlutverk 

mannauðsstjóra, almennt séð, skoðað í ljósi þess að verkefni hans er að vinna á þessu 

umrædda svæði. Þrátt fyrir að samband vinnuveitenda og starfsfólks sé, eins og 

Borowski (1998) bendir á, mikilvægt í atvinnulífinu einkennist það þó af mikilli spennu 

milli beggja aðila. Staða starfsfólks gagnvart vinnuveitendum var framan af ekki undir 

smásjánni í viðskiptasiðfræði, og athyglinni oftar en ekki beint að umhverfinu og 

viðskiptavinum (Winstanley og Woodall, 2000). Það er þó ljóst að í vinnusambandi eru 

tveir aðilar og starfsumhverfið snertir þá báða. Þó að fræðimenn á borð við Friedman 

telji að með því að greiða starfsfólki laun sé ábyrgð eða skylda vinnuveitenda gagnvart 

því upptalin eru ekki allir á sama máli.  

Karnes (2009) hefur rannsakað þróunina sem hefur átt sér stað á vinnumarkaðinum í 

Bandaríkjunum síðan eftir seinni heimsstyrjöldina. Hann heldur því fram að sambandið 

milli vinnuveitenda og starfsfólks í dag einkennist af ákveðnu skeytingarleysi 
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fyrirtækjanna gagnvart starfsfólki sínu. Hann fegrar starfsumhverfi og vinnumarkað 

eftirstríðsáranna töluvert í greiningu sinni. Allir, sem vildu vinna, fengu vinnu á 

mannsæmandi launum og það fyrir lífstíð. Brown (2005) segir að þessi hollusta hafi 

haldist fram á sjöunda áratug síðustu aldar en á þeim níunda hafi sambandið milli 

starfsfólks og vinnuveitenda í Bandaríkjunum tekið að versna og tryggðin, sem 

einkenndi sambandið, sé nú horfin. Megininntakið í skrifum þeirra Karnes og Brown er 

að nú líta vinnuveitendur oft á málin þannig að þeir séu að gera starfsfólkinu greiða með 

því að veita því tækifæri til að vinna en ekki öfugt. Karnes (2009) segir jafnframt að 

starfsfólk í dag hafi engin réttindi innan fyrirtækisins heldur treysti það á 

utanaðkomandi reglugerðir til að gæta réttar síns en ekki að fyrirtækið breyti 

siðferðilega rétt gagnvart starfsfólkinu. Þar eð þessar rannsóknir voru gerðar í 

Bandaríkjunum er ekki alls kostar víst að það sama eigi við annars staðar. 

Dale (2012) fjallaði um samband vinnuveitenda og starfsfólks og skoðar hvernig 

vinnumarkaðurinn er að breytast í neyslusamfélag. Þetta gerist bæði í þeim skilningi að 

starfsfólk neytir þeirra fríðinda sem í boði eru í starfi, t.d. í gegn um mannauðsstefnu 

fyrirtækja, starfsþróun o.þ.h., auk þess sem starfsfólkið sjálft er orðið að neysluvöru 

vinnumarkaðarins, fyrirtækjanna sem vantar starfskraft. Mannauðsstjórnun í þessum 

skilningi á stóran þátt í því að koma til móts við þarfir starfsfólksins. Þessir þættir 

mannauðsstjórnunar hafa þannig áhrif á starfsfólk sem siðferðisverur vegna þess 

hvernig hún mótar viðmót í garð „hins“ (e. the other) sem í stöðu starfsfólks væru 

stjórnendur og öfugt. Viðhorfið í garð „hins“ er nokkuð sem Borowski (1998) telur vera 

mikilvægt að laga í þessu samhengi, þ.e. að fólk breyti ekki aðeins því sjálfu til góðs 

heldur finni lífshamingjuna í því að lifa öðrum en sjálfum sér til góðs. Með því að 

fyrirtæki og stjórnendur í það minnsta reyni það er takmarkinu náð.  

2.2.4 Að brúa bilið: Hlutverk mannauðsstjórnunar/mannauðsfræða  

Mannauðsstjóri, starfsmannastjóri eða sá sem sér um starfsmannamál í hverju fyrirtæki 

stendur á svæðinu milli hluthafa og eigenda fyrirtækjanna annars vegar og starfsfólks 

hins vegar. Einu gildir hvort sá aðili er forstjóri sem fer með starfsmannamál eða 

sérstakur mannauðsstjóri því hann þarf að miðla málum í togstreitu sem þarna getur 

myndast og því hagnýtt að huga að hlutverki mannauðsstjórans sem eins konar 

siðgæðisvarðar vinnustaðarins eins og (Winstanley og Woodall, 2000) kjósa að kalla 
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hann. Hlutverk mannauðsstjóra er, ef við leyfum okkur að einfalda málið til útskýringar, 

að gera það sem í hans valdi stendur til að halda báðum aðilum ánægðum með því að 

tryggja að starfsfólk standi sig vel í starfi. Mannauðsstjórar eru í erfiðri stöðu því þeir 

þurfa að brúa bilið milli þessara tveggja aðila og hefur það lengi verið vandamál innan 

greinarinnar (Guest og Woodrow, 2012). Hvenær á að standa með starfsmönnunum og 

hvenær með hluthöfum fyrirtækisins? Hvaða vald hefur mannauðsstjóri í raun og 

hvernig aflar hann sér valds til að gera það sem þarf? Hvernig er best að koma til móts 

við báða aðila? Þessum spurningum er ekki auðsvarað og kannski er ekki markmiðið að 

svara þeim í eitt skipti fyrir öll. Hér er aftur á móti tækifæri til að opna umræðuna um 

siðferðileg hlutverk mannauðsstjórnunar.  

Það er ekki langt síðan mannauðsstjórnun varð hluti af umræðunni innan 

viðskiptasiðfræði (Winstanley og Woodall, 2000), hvað þá heldur að siðfræði ætti upp á 

pallborðið innan mannauðsstjórnunar (Klikauer, 2012). Mikið hefur verið deilt um 

siðferðilegt hlutverk mannauðsstjóra og sumir halda því fram að siðferði komi 

mannauðsstjórnun ekkert við (Rose, 2005). Það er hins vegar rangt að hægt sé að skilja 

þarna algerlega á milli og í raun er líklega skynsamlegri nálgun að skoða hvernig siðfræði 

og siðferði birtast í mannauðsstjórnun og þar af leiðandi á vinnumarkaðinum og í 

starfsumhverfinu heldur en hvort siðfræðin birtist í starfsumhverfinu eða komi því við og 

hversu mikil sú aðkoma er. Hér verður í það minnsta unnið út frá því að siðfræði sé hluti 

af mannauðsstjórnun, af starfsumhverfinu og vinnumarkaðinum enda byggist þetta allt 

á hegðun manneskjunnar í sambandi við aðrar manneskjur (Johnson, 2003).  

2.3 Starfsumhverfi flugliða 

Starfsumhverfi þeirra sem starfa fyrir flugfélögin er fyrir margt dálítið sérstakt. 

Samkeppnin á flugmarkaðinum er gríðarleg, megináherslan er á öryggi, miklir fjármunir 

eru í spilinu en ólíkt mörgum öðrum atvinnuvegum er aðalatriðið ekki ákveðin tækni eða 

vara sem skiptir mestu máli heldur er það fólk eins og Appelbaum og Fewster (2003) 

benda á. Það er undir fólkinu, sem starfar hjá flugfélögunum, komið að tryggja að öryggi 

og þjónusta séu afburðagóð fyrir fólkið sem kaupir hana. Þá er undir stjórnendum 

flugfélaganna komið að koma til móts við starfsfólkið, t.d. hvað laun og aðstöðu varðar. 

Þar sem áherslan er á fólk en ekki framleiðslu eða tækni koma oft upp mannleg 

vandamál í starfsumhverfinu (Appelbaum og Fewster, 2003). 
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Thomas Kocher, sem m.a. hefur mikið rannsakað flugstarfsfólk og 

vinnustaðasamskipti, sagði í viðtali árið 2008 að til þess að takast á við vandamál, sem 

flugfélögin og í raun markaðurinn í heild sinni stóð frammi fyrir, þyrfti að gjörbreyta 

sambandi vinnuveitenda og starfsfólks. Sambandið þarf að vera í lagi, segir hann, til þess 

að halda afköstum uppi af því að rekstur í þessum atvinnuvegi er dýr. Tvö atriði stuðla 

að hans sögn að auknum afköstum. Annars vegar er það hæfileiki starfsfólks um borð til 

að hugsa á staðnum og takast á við vandamál um leið og þau koma upp og hins vegar að 

halda frið í vinnusambandinu. Þá er átt við að reyna að komast hjá verkföllum og 

vinnustöðvunum, auk þess að reyna að komast hjá öllum hægagangi í starfi. Þetta segir 

Kocher að fáist m.a. með aukinni stéttarfélagsaðild starfsfólks og samvinnu milli 

vinnuveitenda, starfsfólks og stéttarfélaga, og nefnir þar flugfélagið Southwest Airlines 

sem rekur slíka stefnu með góðum árangri (Hopkins, 2008). Hjá Southwest Airlines er 

einhver mesta stéttarfélagsaðild meðal flugfélaga í Bandaríkjunum og vinnur fyrirtækið 

ötullega að því að skapa samvinnu milli þess, starfsfólksins og stéttarfélaganna og hefur 

verið fyrirmynd margra flugfélaga sem eru að sækja inn á markaðinn síðustu ár. 

Appelbaum og Fewster (2003) taka undir mikilvægi þess að hafa góð tengsl við starfsfólk 

og stéttarfélög en flug er einmitt ein af fáum atvinnugreinum í Bandaríkjunum þar sem 

stéttarfélagsaðild er mikil og fer ekki minnkandi.  

2.3.1 Starf flugliða  

Flugliðar búa við nokkuð frábrugðnar aðstæður samanborið við t.d. háskólaprófessora 

eða verkamenn. Venjulegur vinnudagur flugliða felur í sér flakk milli tímabelta og 

menningarheima, möguleikann á óvæntum aðstæðum í lokuðu rými þar sem hann þarf 

að sinna hlutverki öryggisvarðar og þjónusta farþega samtímis. Það er þetta 

öryggishlutverk flugliða sem fellur oft í skugga þjónustustarfsins en margir horfa enn 

þann dag í dag á flugliða sem þjónustufólk fyrst og fremst („Sagan“, e.d.). Þetta er hin 

upprunalega hugmynd um „flugfreyjuna“, þjónustustúlkuna um borð sem er rótgróin í 

samfélaginu enn þann dag í dag. Hugmynd þessi hefur jafnvel gengið svo langt að farið 

hefur verið út í að söluvæða hina kynferðislegu ímynd flugfreyjunnar eins og Spiess og 

Waring (2005) kalla það. Með því er átt við hvernig spilað er á kvenleika og ákveðna 

skilgreiningu á fegurð sem t.d. Virgin Blue og Air Asia stöðluðu fyrir flugfreyjur sínar, auk 

þess að gefa í mörgum tilvikum í skyn í auglýsingum að þær væru „til í tuskið“. Síðan í 
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kring um 7. áratug síðustu aldar hefur flugfreyjan verið eitt helsta auglýsingatæki 

flugfélaganna en þessi kynferðislega ímynd er þó á undanhaldi frekar en hitt (Spiess og 

Waring, 2005).  

Flugliðar gegna ákveðnu öryggishlutverki um borð sem þeir sinna í samstarfi við 

flugmenn og aðra flugstarfsmenn (Tjosvold, 1990). Það er einnig hlutverk flugliða að 

veita skyndihjálp komi eitthvað alvarlegt upp á um borð og jafnvel hjálpa til við að taka á 

móti börnum (Mokhiber, 2000). Appelbaum og Fewster (2004) segja að með því að 

flugfélög leggi áherslu á  starsfólk sitt, vald þess, þátttöku og hvatningu sé hægt að sinna 

öryggis- og þjónustuþáttum mun betur. Vel upplýst starfsfólk, sem finnur að virðing er 

borin fyrir því og hæfni þess til að takast á við starfið, er þannig hæfara til að veita góða 

þjónustu, öryggistengda sem aðra. Þau segja jafnframt að þessir sömu þættir stuðli að 

öryggi og byggi upp hollustu starfsfólks, afkastagetu og ánægju viðskiptavina. Allt þetta 

ættu stjórnendur að leggja mikið upp úr að virkja. Þar nefna þau þætti á borð við 

hæfilegan fjölda starfsfólks, leiðtogahæfileika, skipulegt og skýrt verklag og einnig 

félagslega þætti eins og góð samskipti og liðsvinnu.  

Flugið hefur hreinlega verið sagt hættulegt starfsfólki í háloftunum með hærri slysa- 

og veikindatíðni en t.d. starfsmanna í byggingariðnaði og landbúnaði í Bandaríkjunum. 

Þrátt fyrir þetta voru flugliðar undanskildir i löggjöf um öryggi starfsfólks þar í landi frá 

árinu 1975 fram til ársins 2013 (Mokhiber, 2000; „Flight attendant union’s enduring 

efforts“, 2013). Rannsóknir hafa leitt í ljós að flugliðar eru í áhættuhópi fyrir ýmsa kvilla, 

eins og t.d. krabbamein (Rafnsson, Sulem, Tulinius og Hrafnkelsson 2003; Reynolds, 

Cone, Layefsky, Goldberg og Hurley, 2002) og öndurfærakvilla og -sjúkdóma (Kilburn, 

2004; Beatty, Haight og Redberg, 2011). Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að stoðkerfis- og 

bakvandamál meðal flugliða eru algeng (Lee, Wilbur, Conrad og Miller, 2006; Lee, 

Wilbur, Kim og Miller, 2008) sem og streita, minnisleysi, bakverkir og höfuðverkir 

(Sharma, 2007) svo eitthvað sé nefnt. Í starfi flugliða leynast margir streituvaldar, svo 

sem miklar sálrænar kröfur sem lagðar eru á starfsfólkið, lítill stuðningur frá 

yfirmönnum o. fl. (MacDonald, Deddens, Grajewski, Whelan og Hurrell, 2003).  Það er 

því greinilegt að það mæðir mikið á fólki er starfar í háloftunum.  
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2.3.2 Álag í starfi flugliða 

Starfi flugliða fylgir ýmiss konar álag sem ekki er alltaf sýnilegt. Eins og flestir geta gert 

sér í hugarlund fylgir starfi, sem byggist m.a. á því að eiga í samskiptum við nokkur 

hundruð manns ef því er að skipta, talsvert andlegt álag. Hochchild (1983) kallar þessa 

andlegu hlið á flugliðastarfinu „tilfinningalega vinnu“ eða „tilfinningalega erfiðisvinnu“. 

Með því er átt við að þurfa að sýna með tali og líkamstjáningu ákveðnar tilfinningar sem 

samræmast  því sem ásættanlegt er í starfinu. Whitelegg (2002) segir jafnframt að í ljósi 

aukinna flugferða á síðasta áratug síðustu aldar og þeirri samkeppni sem fylgdi hafi 

þetta andlega erfiði aukist; það þurfi í auknum mæli að reiða sig á andlega getu 

starfsfólks í þessu atvinnuumhverfi sem einkennist af samkeppni. 

Önnur birtingarmynd álagsins í flugliðastarfinu er í formi vinnutíma en hann hefur 

heilt yfir áhrif á starfandi fólk heimsins. Shalla (2004) segir að vinnutími sé að breytast 

en fáar stéttir standa eins að vígi og þeir sem starfa í flugbransanum sem eru að vinna 

frá því að mætt er í flug þar til komið  er á hótel eftir flug. Sömuleiðis segir hún að 

vinnutími flugliða sé orðinn sundurslitnari og óvissari og litið sé á flugliða og vinnu þeirra 

eins og hverja aðra vöru á markaði. Sif Kjartansdóttir (2012) bendir á í rannsókn sinni á 

fjölskyldulífi flugliða að vinnufyrirkomulagið, sem tíðkast innan stéttarinnar, sé mjög 

breytilegt og feli oft í sér langa fjarveru sem getur mögulega tekið tíma frá fjölskyldunni 

enda koma þeir sem starfa í utanlandsflugi iðulega ekki heim að loknum vinnudegi.   

Um borð sinna flugliðar margvíslegum störfum sem geta verið líkamlega og andlega 

erfið. Þar má nefna keyrslu þjónustuvagna eftir göngum vélarinnar, ganga frá bökkum, 

rusli og slíku, þjónusta farþega og aðstoða þá sem geta ekki bjargað sér sjálfir og á sama 

tíma að halda áætlun hvað varðar matartíma o.þ.h. Flugliðar eru þannig undir mikilli 

pressu að vinna verk sín hratt og örugglega – með bros á vör (Ng, Sambasivan, og 

Zubaidah, 2011). 

Árið 2008 var vinnufyrirkomulagi flugliða hjá Icelandair  breytt og flugliðum í hverri 

ferð fækkað um einn, úr fimm í fjóra. Ekki var gerð krafa um að í vélum Icelandair, sem 

báru færri en 200 farþega, væru fleiri en fjórir flugliðar. Ekki var talið að þetta myndi 

auka vinnuálag um borð („Flugliðum fækkað“, 2008).  
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2.3.3 Atvinnuóöryggi  í starfi flugliða 

Ekki hefur verið fjallað jafn mikið um atvinnuóöryggi í flugbransanum eins og álagsþætti 

og öryggishlutverk en það breytir því ekki að óöryggi er þar vandamál eins og í 

atvinnulífinu yfir höfuð. Rich Delaney (2014), formaður stéttarfélags starfsfólks fjögurra 

flugfélaga (US Airways, United Airlines, Philippine Airlines og Hawaiian Airlines) sem að 

hans sögn er stærsta stéttarfélagið í flugheiminum, segir að atvinnuóöryggi þar sé eitt af 

meginmálunum í samningaviðræðum meðlima þeirra við flugfélögin. Delaney telur 

vandamálið rista dýpra en sem samsvarar einstaka uppsögnum;  þetta varði einnig alls 

kyns hagræðingar og útvistanir starfa sem bitna á félagsmönnum.   

Starf flugliða er vinsælt og eftirsótt hér á landi og því til stuðnings má nefna að alls 

sóttu 2.800 manns um sumarstörf hjá Icelandair og WOW Air samanlagt í janúar 2014 

en ráðið var í um 150 störf (Freyr Bjarnason, 2014).  Það er því deginum ljósara að  ekki 

ætti að vera tiltökumál fyrir flugfélög á Íslandi að verða sér úti um starfskraft. Segja má, 

út frá þessu að, flugliðar búi við tvenns konar óvissu í starfi sínu; í fyrsta lagi hina 

almennu óvissu um starfsframa sem einkennir vinnumarkaðinn í dag og í öðru lagi þá 

staðreynd að ekki er mannekla í stéttinni og því margir sem geta komið í þeirra stað.  

2.3.4 Flugfreyjufélag Íslands  

Flugfreyjufélag Íslands, skammstafað FFÍ, var stofnað árið 1954 og fagnar því 60 ára 

afmæli sínu á árinu. Margt hefur breyst í starfi flugliða á Íslandi en helstu breytingarnar 

varða aðbúnað og starfsréttindi („Sagan“, e.d.). FFÍ er aðildarfélag að ASÍ og jafnframt að 

Norræna Flutningaverkamannasambandinu (NTF). Stefna félagsins er fyrst og fremst að 

standa vörð um kjör og samninga félagsmanna, bæta hag félagsmanna og starfsskilyrða 

þeirra, efla starfsemi félagsins, stuðla að sameiningu meðlima, vinna að 

hagsmunamálum þeirra og standa vörð um að öryggi og starfsþróun sé sambærilegt við 

aðstæður í hliðstæðum félögum („Stefna FFÍ“, e.d.). 

Hér á Íslandi eru allir starfandi flugliðar hjá WOW Air, Icelandair og Flugfélagi Íslands 

meðlimir í FFÍ („Félagið“, e.d.) en þeir eru 886 talsins, þar af 801 kona og 85 karlar á 

árinu 2014. Verkalýðsfélagsaðild starfsfólks á Íslandi er með því hæsta sem um getur í 

heiminum og hefur lítið breyst síðustu áratugi (Tinna Grétarsdóttir og Gylfi 

Aðalsteinsson, 2010) og eru flugliðar þar engin undantekning. Eins og kom á daginn 

vorið 2014 hefur verkfall starfsfólks í flugbransanum mikil áhrif, ekki aðeins á flugfélögin 



32 

heldur hinn ört stækkandi ferðamannaiðnað á Íslandi. Kjarabarátta þessa hóps vekur því 

iðulega upp umræðu í samfélaginu þótt ekki verði nánar farið út í þau mál hér.  

2.4 Samantekt 

Í þessum fyrsta hluta ritgerðarinnar hefur verið farið yfir siðferði og siðfræði og hvaða 

hlutverki hún gegnir í greiningu á siðferðilegum álitamálum. Þrjár siðfræðikenningar 

voru teknar fyrir: skyldusiðfræðin, nytjahyggjan og dygðasiðfræðin, og notagildi og 

nálgun hverrar fyrir sig gerð ljós. Þá var fjallað um viðskiptasiðfræði og mikilvægi hennar 

í viðskiptum og í atvinnulífinu og að auki fjallað um siðferðileg álitamál á borð við 

atvinnuóöryggi í starfsumhverfi nútímans. Atvinnuöryggi hefur minnkað mikið síðustu 

hálfu öldina og hefur það slæm áhrif á starfandi fólk. Samband vinnuveitenda og 

starfsfólks í dag einkennist af ákveðinni togstreitu og er að þróast æ meira í þá átt að 

starfsfólk sé ekki ómissandi og auðveldlega endurnýjað. Þá var einnig skoðað hlutverk 

mannauðsstjórans í sambandinu milli vinnuveitanda og starfsfólks en hann þarf að miðla 

málum á milli þessara aðila og gegnir jafnvel hlutverki siðgæðisvarðar. 

Fjallað var sérstaklega um starf og starfsumhverfi flugliða. Áherslan á fólk fram yfir 

vélar eða vörur í þessu umhverfi gerir það að verkum að starfsfólkið skiptir gríðarlegu 

máli ef flugfélögin ætla að vera samkeppnishæf. Flugliðar sinna sérstæðu starfi, bæði 

sem þjónustuaðilar og einnig sem öryggisverðir, en það hlutverk fellur oft í skuggann af 

þjónustustarfi þeirra. Starfið felur í sér töluvert vinnuálag, bæði vegna vinnutíma og 

aðstæðna um borð. Eins og raunin er á vinnumarkaðinum í heild sinni búa flugliðar við 

atvinnuóöryggi sem erfitt getur verið að takast á við. Loks var hér farið yfir sögu og starf 

stéttarfélags flugliða á Íslandi, FFÍ. 
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3 Aðferðir 

Spurningalisti var lagður fyrir félagsmenn FFÍ með það takmark í huga fyrst og fremst að 

fá skýrari mynd af viðhorfi íslenskra flugliða til starfsumhverfis síns. Rannsóknin var 

unnin með samþykki frá og í samvinnu við FFÍ.  

3.1 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var megindleg, þ.e. hún innihélt aðallega lokaðar spurningar og var 

tölulegum upplýsingum safnað til tölfræðilegrar greiningar. Spurningakönnun var send 

út til allra félagsmanna FFÍ sem höfðu gefið félaginu upp sitt eigið netfang (netfang sem 

ekki er í eigu flugfélagsins sem viðkomandi starfar hjá, svo kallað crew-mail). Formaður 

FFÍ sá um að senda út könnunina til að gæta fyllsta trúnaðar við félagsmenn.  

3.2 Þátttakendur  

Alls fengu 485 manns af þeim 886 félagsmönnum, sem starfandi voru hjá flugfélögunum 

árið 2014, könnunina senda og var því um hentugleikaúrtak að ræða. Könnunin var opin 

frá 16. október til 28. október en eftir að hún hafði verið opin í rúma viku sendi 

formaður FFÍ út áminningu um spurningakönnunina til þátttakenda. Alls svöruðu 190 

manns könnuninni, sem gerir 39,2% svarhlutfall, og var kynjaskiptingin u.þ.b. 15% karlar 

og 85% konur. Aldursdreifing þátttakenda var frá 23 ára til 65 ára og var meðalaldur 

þeirra 42 ár.  

3.3 Spurningalisti 

Spurningakönnunin, sem notuð var í rannsókninni (sjá viðauka), var 19 spurningar alls, 

þar af átta bakgrunnsspurningar um aldur, kyn, starfsaldur, menntun o.fl. Hinar 11 

spurningarnar voru viðhorfsspurningar sem byggðar voru á fullyrðingum og 

svarmöguleikum á fimm punkta Likert-skala þar sem þátttakendur áttu að taka afstöðu 

með eða á móti. Við val á orðagildum á þessum skala var stuðst við rannsókn Fanneyjar 

Þórsdóttur og Friðriks H. Jónssonar (2009) á gildun orðagilda og var stuðst við gildin 

mjög sammála; frekar sammála; hvorki né; frekar ósammála og mjög ósammála. Alls 

voru 11 spurningar með þessu móti og sneru þær að ýmsum þáttum er varða 
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starfsumhverfi flugliða, t.d. andlegt álag í starfi, vinnuálag, skoðanir á yfirstjórn og 

vinnuveitendum, aðbúnað og ánægju, svo eitthvað sé nefnt.  

Í seinni hluta spurningalistans, sem innihélt bakgrunnsspurningar, voru spurningarnar 

mismunandi að uppbyggingu og voru þær allar lokaðar nema tvær: sú sem spurði um 

aldur þátttakenda, sem var opin, og sú sem spurði um menntun, sem var hálfopin (með 

„annað“ sem opinn svarmöguleika). Ákveðið var að spyrja um starfsaldur með lokaðri 

fimm flokka spurningu þar sem fyrsti flokkur taldi eitt ár eða skemmri starfsaldur, næstu 

fjórir flokkar töldu sitt fimm ára tímabilið hver og loks 20 ára eða lengri starfsaldur. 

Ástæðan fyrir þessari ójöfnu skiptingu er sú að með því að hafa fyrsta bilið svona smátt 

miðað við hin væri hægt bera saman hlutfall þeirra. Með hliðsjón af samræðum við FFÍ 

um aldursdreifingu taldi rannsakandi þetta gefa góða sýn á þennan hóp og myndi m.a. 

gefa færi á að skoða sérstaklega sumarstarfsfólkið sem hafði starfað styst.  

3.4 Greining og úrvinnsla 

Við gagnaöflun voru notuð spurningakönnunarviðmót af vefsíðunni QestionPro 

(www.questionpro.com/) og tölfræðivinnsla gagna, sem fengin voru þaðan, var unnin í 

SPSS. Þar voru í fyrsta lagi notuð hlutföll og töflur en einnig krosstöflur og t-próf óháðra 

úrtaka. 

Alls voru lagðar fram átta rannsóknartilgátur með hliðsjón af spurningalistanum sem 

var ætlað að draga fram ákveðin tengsl sem leitast var við að skoða með ofangreindum 

tölfræðiaðferðum. Rannsóknartilgáturnar eru eftirfarandi: 

 Rannsóknartilgáta 1 (hér eftir R1): Munur er á því hvernig flugliðar meta eigið 
atvinnuöryggi eftir því hvort þeir eru fastráðnir eður ei  

 R2: Mat á hlutverki fyrirtækisins gagnvart starfsfólki helst í hendur við mat 
starfsfólks á atvinnuöryggi 

 R3: Munur er á mati flugliða á atvinnuöryggi annars vegar og 
framtíðarmöguleika starfsins hins vegar eftir því hvort þeir stunda nám eða 
sinna aukastarfi meðfram flugliðastarfinu  

 R4: Fylgni er á milli upplifunar þátttakenda á andlegu og vinnutengdu álagi í 
starfi og þess hvernig fólk metur framtíðarmöguleika starfsins og ánægju í 
starfi 

 R5: Munur er á því hvernig flugliðar meta atvinnuöryggi sitt eftir því hvort þeir 
hafa barn eða börn á framfæri 

http://www.questionpro.com/
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 R6: Ánægja með yfirstjórn fyrirtækjanna helst í hendur við skoðun flugliða á 
hlutverki vinnuveitenda 

 R7: Munur er á mati á vinnuálagi eftir því hvort þátttakendur sinna aukastarfi 

 R8: Fylgni er á milli ánægju þátttakenda með yfirstjórn fyrirtækisins, sem þeir 
starfa hjá, og upplifun þeirra á vinnuálagi 
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4 Niðurstöður   

Í þessum kafla verður fyrst farið yfir lýsandi tölfræði er varðar svörun ákveðinna 

spurninga og dreifingu svara. Lagt var upp með átta tilgátur um sambönd milli spurninga 

í spurningalistanum og verður í seinni hluta þessa kafla farið yfir ályktandi tölfræði, 

marktekt, fylgnisambönd og fleira er veitir dýpri skilning á þeim. Farið verður yfir hverja 

og eina tilgátu sem lögð var til grundvallar í kaflanum hér á undan og sannreynt hvort 

hún stenst eður ei. Að lokum verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman. 

4.1 Lýsandi tölfræði; svarhlutföll og tíðni 

Hvað álagstengda þætti, aðbúnað og ábyrgð í starfi flugliða varðar var meirihluti 

þátttakenda frekar eða mjög sammála (svöruðu spurningunum með annaðhvort: „mjög 

sammála“ eða „frekar sammála“), fullyrðingum um að ábyrgðin, er fylgir starfinu, sé 

mikil (98,4%), andlegt álag sé mikið (88,4%) og vinnuálag einnig (93,68%) og það hafi 

aukist frá 2008, þegar vinnulagi var breytt (89,8%). Þá var meirihluti (58,51%) 

þátttakenda frekar eða mjög ósammála því að aðbúnaður í starfi flugliða væri góður. 

Hvað atvinnuöryggi varðar var afstaða þátttakenda ekki jafn afgerandi og í fyrri 

spurningunum. 57,8% voru mjög eða frekar sammála því að atvinnuöryggi í stétt flugliða 

væri lítið (sjá mynd 2). 

 

Mynd 2: Atvinnuöryggi í stétt flugliða er lítið 
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Þó svo að mikill meirihluti (90,9%) væri sammála um að það væri hlutverk 

vinnuveitanda að tryggja atvinnuöryggi starfsfólksins þá voru ólíkar skoðanir um 

fullyrðinguna að flugfélögin bæru hag starfsfólks fyrir brjósti. Þeir sem voru mjög eða 

frekar sammála voru örlítið fleiri en þeir sem voru frekar eða mjög ósammála þeirri 

fullyrðingu (sjá mynd 3). Svipað var uppi á teningnum með ánægju þátttakenda með 

yfirstjórn fyrirtækisins, sem það starfaði hjá, eða 41,5% þátttakenda frekar eða mjög 

sammála því að þeir væru ánægðir og 36,7% frekar eða mjög ósammála.  

 

Mynd 3: Flugfélögin bera hag starfsfólks síns fyrir brjósti 

Hvað varðar viðhorf þátttakenda til flugliðastarfsins sem framtíðarstarfs þá voru 

69,3% mjög eða frekar sammála því að það væri ákjósanlegt framtíðarstarf. Loks voru 

rétt tæp 90% mjög eða frekar ánægð með að starfa sem sem flugliðar. 

 

Mynd 4: Ég er heilt yfir ánægð/ur með það að vera starfandi sem flugliði í dag 
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Nokkuð jöfn aldursdreifing var á meðal svarenda og reyndist meðalaldurinn vera 42 

ár og samsvaraði það meðalaldri félagsmanna. Mest þátttaka var meðal efsta 

starfsaldursbilsins, þeirra sem höfðu starfað sem flugliðar í 20 ár eða lengur eða um 27% 

allra þátttakenda. Annars var dreifingin nokkuð jöfn milli þessara hópa. 

 

Mynd 5: Starfsaldur þinn sem flugliði 

Varðandi atvinnuhagi þátttakenda var mjög áhugavert að sjá að um fjórðungur 

(26,2%) sinnir annarri vinnu meðfram flugliðastarfinu og hlýtur það að teljast nokkuð 

hátt hlutfall. Þá stunda 18,6% þátttakenda nám með starfi og 17,6% þeirra sem svöruðu 

spurningalistanum voru ekki fastráðnir. 

Heilt yfir má sjá nokkuð afgerandi svörun við flestum spurningum í fyrri hluta 

spurningalistans sem snýr að afstöðu til fullyrðinga um starfsumhverfið þótt skiptar 

skoðanir séu meðal þátttakenda á yfirstjórn fyrirtækjanna sem þeir starfa hjá. Einnig 

mat fólk með ólíkum hætti hvort flugfélögin bæru hag starfsfólks síns fyrir brjósti. Það 

sem vekur einna helst athygli þegar á heildina er litið er sú ríkjandi skoðun að álag sé 

mikið og meirihluti upplifi lítið atvinnuöryggi en á sama tíma sé mjög mikil ánægja meðal 

þátttakenda að starfa sem sem flugliðar og að sama skapi sjái mikill meirihluti starfið 

fyrir sér sem framtíðarstarf. Að því sögðu er mjög áhugavert að nokkuð hátt hlutfall, eða 

um fjórðungur þátttakenda, er í annarri vinnu meðfram flugliðastarfinu. 

4.2 Prófun rannsóknartilgáta 

Spurningalistinn, sem lagður var fyrir, var ætlaður sem tæki til að sannreyna 

rannsóknartilgáturnar sem tilgreindar voru hér að framan í aðferðakaflanum. Hér verður 
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farið ofan í kjölinn á hverri þeirra, hvort hægt er að staðfesta tilgáturnar eða hafna 

þeim. Loks verða niðurstöður teknar saman, auk annars sem vakti athygli.  

4.2.1 R1: Munur er á því hvernig flugliðar meta eigið atvinnuöryggi eftir því 
hvort þeir eru fastráðnir eður ei 

Tilgátan miðaði að því að munur væri á mati fastráðinna flugliða á atvinnuöryggi sínu og 

þeirra sem ekki hafa fastráðningu. Til þess að sannreyna þetta samband var gert T-próf á 

meðaltölum þessara tveggja hópa: fastráðinna (Meðaltal= 2,59) og ekki (M= 2,00), sem 

staðfesti að munur reyndist á sjálfmetnu atvinnuöryggi milli þessarra hópa með gildið 

t(185)= 2,70; p= 0,008<0,05. Það er því ljóst að marktækur munur er á skoðun 

þátttakenda eftir því hvort þeir eru fastráðnir eður ei.  

Að marktækur munur á meðaltölum þessarra tveggja hópa sé til staðar staðfestir að 

nægilega mikil munur er á svörum þeirra til þess að hægt sé að áætla með 95% vissu að 

þessi sami munur finnist í þýðinu. Þannig sést marktækur munur á því hvernig flugliðar 

meta eigið atvinnuöryggi eftir því hvort þeir voru fastráðnir eður ei. Það er við því að 

búast að fastráðið starfsfólk hafi minni áhyggjur af atvinnuöryggi sínu enda býr það 

augljóslega við meira öryggi í þeim málum. Þessi tilgáta er því studd að því leyti að 

tölfræðiprófið sýnir mun á hvernig þátttakendurnir mátu atvinnuöryggi eftir því hvort 

þeir voru fastráðnir eður ei. 

4.2.2 R2: Mat á hlutverki fyrirtækisins gagnvart starfsfólki helst í hendur við 
mat starfsfólks á atvinnuöryggi 

Þessi tilgáta miðar að því að glöggva sig á hvort það hefur áhrif á hvernig þátttakendur 

meta atvinnuöryggi sitt ef þeim finnst vinnuveitandinn leitast við að tryggja 

atvinnuöryggi starfsfólksins og beri hag þess fyrir brjósti. 

Með því að skoða fylgnina (Pearsons R) milli þessarra tveggja breyta kom í ljós að 

aðeins var veikt, neikvætt fylgnisamband (r= -0,22) á milli atvinnuöryggisbreytunnar og 

þeirrar skoðunar að flugfélögin bæru hag starfsfólksins fyrir brjósti. Þá var einnig veik, 

jákvæð fylgni (r= 0,19), milli atvinnuöryggisbreytunnar og þeirrar skoðunar að 

vinnuveitendur ættu að tryggja atvinnuöryggi starfsfólks síns. Önnur sambönd sýndu 

litla sem enga fylgni og verða ekki tíunduð hér. 

Á þessu sést að eftir því sem að fólk metur atvinnuöryggi vera minna er það frekar 

ósammála því að flugfélögin beri hag starfsfólks síns fyrir brjósti. Þá sést að mat fólks á 
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eigin atvinnuöryggi helst í hendur við þá skoðun að það sé hlutverk vinnuveitenda að 

tryggja atvinnuöryggi starfsfólks síns. Taka skal fram að þessi fylgni er ekki ýkja sterk en 

hún reyndist marktæk og styður tilgátuna. 

4.2.3 R3: Munur er á mati flugliða á atvinnuöryggi annars vegar og 
framtíðarmöguleika starfsins hins vegar eftir því hvort þeir stunda nám 
eða sinna aukastarfi meðfram flugliðastarfinu  

Tilgátan gengur út frá því að nám eða aukastarf hafi áhrif á hvernig einstaklingur metur 

atvinnuöryggi sitt og hvaða sýn hann hefur á flugliðastarfið sem framtíðarstarf. Því ætti 

skv. tilgátunni að vera munur á viðhorfi þátttakenda til þessarra tveggja þátta út frá því 

hvort þeir eru í námi eða starfi með vinnu. T-Próf á meðaltölum á viðhorfi þeirra er voru 

í aukavinnu (M= 2,54) og þeirra sem aðeins starfa sem flugliðar (M= 2,46) til 

atvinnuöryggis síns staðfesti ekki mun á meðaltölum hópanna með gildinu t(184)= 0,41; 

p= 0,69>0,05. T-Próf á meðaltölum viðhorfs þessara sömu hópa til flugliðastarfsins sem 

framtíðarstarfs staðfesti heldur ekki muninn á hópunum með gildinu t(185)= -0,34; p= 

0,74>0,05. Hvað nám með vinnu varðar þá staðfesti T-próf hvorki mun á meðaltali 

hópanna með tilliti til mats á atvinnuöryggi (t(185)= -0,963; p= 0,34>0,05) né 

flugliðastarfsins sem framtíðarstarfs (t(186)= 1,75; p= 0,08>0,05). Þessar niðurstöður 

sýna í stuttu máli að ekki var munur á því hvernig fólk mat framtíðarmöguleika starfsins 

eða atvinnuöryggi sitt hvort sem það var í námi eða starfi með flugliðastarfinu eður ei.  

4.2.4 R4: Fylgni er á milli upplifunar þátttakenda á andlegu og vinnutengdu 
álagi í starfi og þess hvernig fólk metur framtíðarmöguleika starfsins og 
ánægju í starfi 

Eins og þessi tilgáta er upp sett ættu álagsþættirnir tveir, andlegt álag og vinnuálag, að 

hafa áhrif á hvernig fólk sér flugliðastarfið fyrir sér sem framtíðarstarf og einnig hversu 

ánægt það er með að starfa sem flugliðar. Breyturnar voru settar upp í krosstöflu til að 

skoða fylgni milli þeirra. Ekki komu fram nein haldbær fylgnisambönd milli þessarra 

breyta, nema þá, eins og við var að búast, að sterk fylgni var milli mats á álagsþáttum 

innbyrðis annars vegar og framtíðarmöguleikum og ánægju í starfi hins vegar. Tilgátan 

var því ekki studd.  
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4.2.5 R5: Munur er á því hvernig flugliðar meta atvinnuöryggi sitt eftir því 
hvort þeir hafa barn eða börn á framfæri  

Með tilgátunni var lagt upp með að skoða áhrif barneigna á sjálfmetið atvinnuöryggi í 

stétt flugliða í ljósi þess að munur gæti leynst í þessu sambandi. Þannig væri mögulegt 

að fólk, sem sér fyrir börnum með tilheyrandi skyldum utan vinnu, t.d. fjárhagslegum, 

upplifi minna atvinnuöryggi í stétt flugliða en þeir sem ekki hafa börn á framfæri. T-Próf 

meðaltala hópanna tveggja, barnafólks (M= 2,46) og barnlausra (M= 2,55), staðfesti ekki 

þann grun með gildinu t(184)= -0,50; p= 0,62>0,05. Þetta sýnir að flugliðar meta 

atvinnuöryggi sitt ekki minna þó að þeir hafi barn eða börn á framfæri. Tilgátan er 

þannig ekki studd. 

4.2.6 R6: Ánægja með yfirstjórn fyrirtækjanna helst í hendur við skoðun 
flugliða á hlutverki vinnuveitenda 

Með þessari tilgátu er ætlunin skoða hvort ánægja með yfirstjórn fylgi skoðun flugliða á 

því að vinnuveitendur ættu að tryggja atvinnuöryggi starfsfólks. Þessi grunur reyndist 

ekki á rökum reistur; fylgnipróf skiluðu engum marktækum samböndum. 

4.2.7 R7: Munur er á mati á vinnuálagi eftir því hvort þátttakendur sinna 
aukastarfi 

Með þessari tilgátu var markmiðið að skera úr um hvort munur væri á því hvernig 

þátttakendur mátu vinnuálag eftir því hvort þeir sinntu annarri vinnu meðfram 

flugliðastarfinu. T-Próf á meðaltölum þessarra tveggja hópa, fólks í aukavinnu (M=1,63) 

og ekki í aukavinnu (1,39), staðfestu mun með gildinu t(185)= 2,10; p=0,04<0,05. Það 

reyndist því vera marktækur munur á því hvernig þátttakendur upplifðu vinnuálagið í 

þessu starfi eftir því hvort þeir sinntu annarri vinnu meðfram því. Þetta segir þó ekki til 

um hvort þeir sem eru í aukavinnu upplifa meira vinnuálag í starfi sínu sem flugliðar, 

heldur aðeins að munurinn er til staðar. 

4.2.8 R8: Fylgni er á milli ánægju þátttakenda með yfirstjórn fyrirtækisins sem 
þeir starfa hjá og upplifun þeirra á vinnuálagi  

Ætlunin með þessari tilgátu var að varpa ljósi á sambandið milli þess hvernig flugliðar 

meta ánægju með vinnuveitendur sína og hvernig þeir upplifa álag í starfi. Breyturnar 

voru settar upp í töflu og leiddi hún í ljós marktæka, miðlungssterka neikvæða fylgni (r= 

-0,32) milli ánægju með vinnuveitendur og upplifun þátttakenda á vinnuálagi í 



42 

flugliðastarfinu. Þetta sýnir að eftir því sem þátttakendur voru meira sammála 

fullyrðingunni að þeir væru ánægðir með yfirstjórn fyrirtækisins, sem þeir störfuðu hjá, 

voru þeir meira ósammála því að vinnuálag í starfi flugliða væri mikið. Þetta gengur 

einnig á hinn veginn: eftir því sem að fólk var meira ósammála því að það væri ánægt 

með vinnuveitanda sinn var það frekar sammála því að vinnuálag væri mikið. Heilt yfir 

segir þetta að ánægðir starfsmenn skynja álag sem minna en þeir sem eru óánægðir 

með vinnuveitendur sína. 

4.3 Samantekt á niðurstöðum 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu margt áhugavert í ljós. Það sem helst stendur upp 

úr er almenn ánægja flugliða þrátt fyrir mjög afgerandi skoðanir á álagstengdum þáttum 

og ólíka skoðun á yfirstjórn og hlutverki flugfélaganna. Þá var meirihluti þátttakenda 

þeirrar skoðunar að atvinnuöryggi væri lítið innan stéttarinnar. Einnig er áhugavert að 

sjá að um fjórðungur þeirra er tóku þátt í könnuninni stunda aðra vinnu meðfram 

flugliðastarfinu þrátt fyrir að þar er mikið álag sem fylgir mikil ábyrgð. Þetta þyrfti að 

bera saman við önnur störf en telja má líklegt að þetta sé nokkuð hærra hlutfall en 

gengur og gerist. 

Við tilgátuprófun kom í ljós marktækur munur á því hvernig þátttakendur mátu 

atvinnuöryggi sitt eftir því hvort þeir voru fastráðnir eður ei. Sömuleiðis kom í ljós að 

þeir sem voru meira sammála því að atvinnuöryggi í stéttinni væri lítið voru líka meira 

sammála því að vinnuveitendur ættu að tryggja atvinnuöryggi starfsfólks síns en 

ósammála því að flugfélögin bæru hag starfsfólks síns fyrir brjósti. Að stunda nám með 

vinnu eða vera í öðru starfi meðfram flugliðastarfinu virðist ekki hafa áhrif á hvernig 

þátttakendur mátu atvinnuöryggi eða framtíðarmöguleika starfsins. Að hafa börn á 

framfæri hafði heldur ekki áhrif á mat á atvinnuöryggi. Ekki reyndist samband milli 

álagsþáttanna og ánægju með að vera starfandi flugliði eða framtíðarmöguleika 

starfsins en marktækur munur reyndist á því hvernig þátttakendur mátu vinnuálag eftir 

því hvort þeir voru í aukastarfi eður ei. Loks greindist miðlungssterkt neikvætt samband 

milli ánægju starfsfólks með vinnuveitendur og skynjun á vinnuálagi á þann hátt að þeir 

sem voru ánægðir fundu minna fyrir álagi. 

Til viðbótar við þessar tilgátur voru nokkur önnur sambönd prófuð. Nokkuð sterk 

jákvæð fylgni reyndist vera milli þess að þátttakendur mætu flugliðastarfið sem 
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ákjósanlegt framtíðarstarf og þess að þeir væru ánægðir með starfið, sem kemur lítið á 

óvart. Það sama má segja um ánægju með yfirstjórn og ánægju með flugliðastarfið og þá 

skoðun að flugfélögin bæru hag starfsfólks síns fyrir brjósti.  
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5 Greining  

Í þessum kafla verða niðurstöður greindar út frá þeim siðfræðikenningum sem kynntar 

voru í upphafi til þess að meta hvort siðferðileg álitamál, sem hafa verið greind í 

starfsumhverfi flugliða, eru réttlætanleg. Greiningin er þannig sett upp að farið er yfir 

ákveðna þætti í niðurstöðum rannsóknarinnar og þeir greindir út frá hverri 

siðfræðikenningu fyrir sig, fyrst skyldusiðfræðinni, þá nytjastefnunni, og loks 

dygðasiðfræðinni. Þannig eru þessar mismunandi leiðir notaðar til að greina sömu gögn 

og því ekki víst að þær gefi allar sömu niðurstöðu. Ekkert er til sem kalla mætti einu 

réttu siðfræðikenninguna sem hægt væri að nota á öll vafamál. Þær eiga mismunandi 

vel við eftir aðstæðum (DeGeorge, 2014). Bestu raunina ætti því að gefa að nota nokkrar 

þeirra til þess að fá dýpri skilning á vandamálinu. Hér verða aðferðir hverrar kenningar 

notaðar til að  vinna úr gögnunum sem aflað var í rannsóknunum og hliðstæðum 

gögnum úr skrifum sem fjallað var um í fyrsta hluta ritgerðarinnar. Í lok kaflans verður 

farið yfir stöðu flugliða í starfsumhverfi sínu miðað við niðurstöður rannsóknarinnar. 

Staða flugliða verður þar greind eftir nálgun hagsmunaaðilakenningarinnar og loks horft 

á leiðir út frá því til að leysa, með aðferðum mannauðsfræða, úr vandamálum sem 

flugliðar gætu staðið frammi fyrir.  

5.1 Skyldusiðfræðin 

Eins og fjallað var um í upphafi býður skyldusiðfræðin mjög einfalda leið til að meta 

hvort gjörðir einstaklinga eru siðferðilega réttlætanlegar. Þær þurfa að uppfylla skilyrði 

skyldusiðfræðinnar: stendur athöfnin fyrir eitthvað sem mætti gera að algildu lögmáli? 

er þess gætt að meta hvern einstakling að eigin verðleikum? er komið fram við hvern og 

einn einstakling sem manneskju með sjálfstæð markmið og takmark? Skyldusiðfræði 

skoðar réttmæti athafnanna sjálfra, ekki afleiðingar eða ágæti þeirra sem slíkra. 

Áherslan í þessari greiningu er í samræmi við það. 

 Fyrst þarf að líta á hvort athöfnin geti orðið að algildu lögmáli. Til að setja þetta skýrt 

upp má segja að athöfnin, sem um ræðir, sé í nokkrum hlutum eða þáttum og byggist á 

sambandinu milli stjórnenda flugfélaganna og flugliða – en beinist að flugliðum. Eins og 
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nefnt var í fyrsta hluta ritgerðarinnar þá breyttist vinnufyrirkomulag árið 2008 hjá 

stórum hluta (Icelandair er stærsti vinnuveitandi flugliða á Íslandi) flugliða. Til að byrja 

með leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að flugliðar töldu álag í starfi sínu mjög 

eða frekar mikið í meirihluta tilvika og jafnframt að álag hafi aukist síðan 2008 þegar 

fyrirkomulaginu var breytt. Álagið, sem fylgir þessu starfi, er líklega meira en í ýmsum 

öðrum störfum en það skapast af sérstökum aðstæðum, þ.e.  að sami aðili þarf að sinna 

margvíslegum störfum undir mikilli pressu. Getur fækkun starfsfólks um borð, í vinnu 

sem einkennist af miklu álagi, orðið að algildu lögmáli á vinnumarkaðinum? Erfitt er að 

sjá hvort stjórnendur flugfélaganna gætu unað við að þetta gilti um þeirra eigin störf. 

Ekki er heldur hægt að sjá fyrir sér að þetta megi yfirfæra á vinnumarkaðinn í heild. Það 

væri ekki rökrétt að fækka stöðugildum en viðhalda sömu afköstum í allri vinnu1.   

Næst ber að skoða hvort hver einstaklingur er metinn að eigin verðleikum, sem 

sjálfstæður einstaklingur með eigin markmið, en ekki notaður sem tæki til að ná eigin 

markmiðum. Þetta þarf að skoða í umræðunni um samband vinnuveitenda og 

starfsfólks í hvívetna. Miðað við hvernig vinnumarkaðurinn hefur þróast síðustu áratugi 

er erfitt að færa rök gegn því að starfsfólk sé notað til að ná fram markmiðum 

fyrirtækisins. Hér hnjótum við um spurningu sem margir þurfa að spyrja sig á 

vinnumarkaðinum í dag: Er komið fram við starfsfólk sem tæki í framleiðslunni, sem eitt 

skref í gróðamarkmiði, eða er manneskjan sjálfstæður hluti af heildarferlinu? Þegar í 

harðbakkann slær eru það sjaldnast hagsmunir einstaklingsins sem vega þyngra en 

fyrirtækisins. Ætla má að fækkun starfsfólks hafi í för með sér auknar skyldur að 

einhverju leyti fyrir hvern og einn. Að minnsta kosti má ganga út frá því að ekki sé um 

hagræðingu að ræða sem minnki álagið. Þannig er ekki hægt að sjá að þessi breytni 

komi starfsfólkinu til góða. 

Samkvæmt þessari uppsetningu skyldusiðfræðinnar má því draga þá ályktun að sú 

háttsemi að breyta vinnufyrirkomulagi flugliða sé ekki siðferðilega réttlætanleg. Þessi 

breyting getur vel verið fjárhagslega réttlætanleg og einnig út frá starfslýsingu eða 

vinnuskyldu flugliða en um það skal ekki dæmt hér. Til þess að athöfn sé siðferðilega 

rétt þarf hún að geta verið algild, hver einstaklingur metinn að eigin verðleikum og borin 

                                                       
1 Hér er ekki verið að halda því fram að þessi ákvörðun hafi verið tekin án þess að taka álag inn í 

myndina. Þetta dæmi er sett svona upp til greiningar. 
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virðing fyrir sjálfstæði hans. Athafnir flugfélaganna, eins og tekið hefur verið saman um 

starfsumhverfi flugliða, sýna að ekki er um siðferðilega réttlætanlega háttsemi í garð 

starfsfólks að ræða í þessu tilviki. Skyldusiðfræðin gengur út frá því að allir þessir þrír 

þættir séu í lagi og ef aðeins einn þeirra uppfyllir ekki skilyrðin þá er athöfnin ekki 

siðferðilega rétt.  

5.2 Sýn nytjastefnunnar 

Eins og áður segir er megininntak nytjastefnunnar á þann veg að heildarhamingja 

fjöldans sé það sem skiptir máli til þess að athöfn eða háttsemi geti talist rétt. Hér þarf 

þó að byrja á að skilgreina hamingju. Beinast liggur við að skoða fyrst ánægju flugliða 

með það að starfa sem slíkir sem var mæld í rannsókninni. Rannsóknir hafa sýnt að í 

þjónustustörfum sem þessum er mjög mikilvægt að starfsánægja sé mikil til að viðhalda 

þjónustugæðum (Ng, o.fl., 2011; Appelbaum og Fewster, 2003) og raunin er sú að 

ánægja meðal þátttakenda var mjög mikil. Það er því augljóst að ef við miðum hagsmuni 

út frá starfsánægju beggja, starfsfólks og vinnuveitenda, þá ætti ekkert að benda til 

annars en allir séu sáttir við núverandi ástand. Flugliðar eru ánægðir, það leiðir af sér 

betri þjónustu og þ.a.l. góeða afkomu fyrirtækisins. Þó er greinilegt að flugliðar upplifa 

mikið álag í starfi og réttast er að skoða betur hvort hægt er að réttlæta það með tilliti til 

heildarhamingju fjöldans.  

Hér er helsti hagsmunaáreksturinn á milli starfsfólks og flugfélagsins. Flugfélögin 

hámarka sína eigin hamingju með því að ná inn viðskiptum og hagnast, að því er við má 

búast. Flugliðar eru ekki sáttir með vinnuálag, andlegt álag og fleira í starfi sínu. Ef horft 

er á t.d. ýmsa heilsufarslega þætti í starfi flugliða á heimsvísu þar sem þeir eru í 

áhættuhóp fyrir krabbamein (Rafnsson, o.fl., 2003; Reynolds, 2002), þjást af streitu 

(Sharma, 2007; MacDonald, o.fl., 2003) og  ýmsum öðrum líkamlegum og andlegum 

kvillum, þá væri hægt að sjá fyrir sér meiri óánægju með starfið meðal þátttakenda. En 

sú var raunin ekki. 

Mögulega er staðan einfaldlega sú að tilgangurinn helgar meðalið. Með því er átt við 

að álagið, sem er ótvírætt til staðar, hindrar ekki flugliða í að sjá starfið sem 

framtíðarstarf, hefur ekki þau áhrif á þá að þeir séu óánægðir í vinnu og hefur ekki einu 

sinni afgerandi áhrif á skoðun þeirra á vinnuveitandanum. Þegar allt kemur til alls þá er 

spurt um hvort hamingja heildarinnar er hámörkuð og ef ánægt starfsfólk leiðir af sér 
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ánægða viðskiptavini sem aftur leiða af sér ánægða vinnuveitendur/eigendur þá gengur 

dæmið augljóslega upp. Samkvæmt nytjastefnunni mætti því segja að ástandið  í 

starfsumhverfi flugliða sé siðferðilega réttlætanlegt út frá heildarhamingju fjöldans. 

5.3 Dygðasiðfræði 

Pétur Jónsson (2011) og Whetstone (2001) meðal annarra hafa kallað eftir aukinni 

beitingu dygðasiðfræði í siðferðilegri greiningu, m.a. í atvinnu- og viðskiptalífinu. Þrátt 

fyrir að dygðasiðfræði sé í eðli sínu kannski ekki hentugust til að greina siðferðileg 

álitamál í starfsumhverfinu verður hún hér skoðuð nánar í því samhengi. Bright, o.fl. 

(2014) lögðu til að dygðir fyrirtækja yrðu skoðaðar eins og samanlagðar dygðir 

starfsfólks og fyrirtækis. Mörg fyrirtæki gera aðeins það sem siðferðilega er ætlast til af 

þeim á meðan önnur stíga skrefið til fulls og gera meira en þeim ber (DeGeorge, 2014) 

og því ekki úr vegi að nálgast viðfangsefnið á þann hátt. En hvaða dygðuga háttsemi er 

til umræðu í starfsumhverfi flugliða?   

Dygð fyrirtækis eða stjórnenda þess í starfsumhverfinu, bæði í tilviki flugliða og 

almennt, gæti verið ábyrgð. Skortur á henni þýðir skeytingarleysi í garð starfsfólks en of 

mikið af henni myndi þýða að hagsmunir starfsfólks yrðu hagsmunum fyrirtækisins 

yfirsterkari. Þannig væri dygðug háttsemi í þessu samhengi að fyrirtæki tæki ábyrgð á 

starfsfólki sínu fram yfir það lágmark sem vinnusambandi tilheyrir. Þá tryggir 

vinnuveitandi að starfsfólk hafi vinnu fram yfir það sem hentar fyrirtækinu fjárhagslega 

en fram að því að það sé beinlínis fjárhagsleg byrði. Þannig er virðing borin fyrir 

starfsmönnum sem sjálfstæðum einstaklingum með eigin markmið og vilja (eins og 

þekkist í skyldusiðfræði) að því marki að ekki sé unnið gegn hagsmunum fyrirtæksins. 

Meðalhófið væri m.ö.o. að finna jafnvægið milli þess að umgangast ekki starfsfólk eins 

og vélar og láta það fá ráðandi vægi í hagsmunum fyrirtækisins. 

Yfirgnæfandi meirihluti flugliðanna, sem tóku þátt í könnuninni, svaraði því til að 

hlutverk vinnuveitanda væri að tryggja atvinnuöryggi starfsfólks. Það má því færa rök 

fyrir því að þessi eiginleiki, sem fyrirtæki getur tileinkað sér, gæti flokkast sem dygð. 

Dygð er einhver framúrskarandi eiginleiki sem einstaklingur, eða í þessu samhengi 

fyrirtæki, tileinkar sér meðvitað með endurtekningu og þjálfun og nær lífsfyllingu með 

því að breyta í samræmi við þann eiginleika. Til að meta hvort stjórnendur flugfélaganna 

sýna dygðuga háttsemi í sambandi sínu við starfsfólk er réttast að skoða niðurstöður 
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rannsóknarinnar nánar. Í tilviki flugliða er almenn óánægja með marga þætti í 

starfsumhverfinu en þó almenn starfsánægja. Því til viðbótar eru nokkuð skiptar 

skoðanir um hvort flugfélögin bera hag starfsfólks síns fyrir brjósti eður ei. 

Starfsánægjan virðist því, miðað við þessar niðurstöður, ekki koma til vegna þátta í 

starfsumhverfinu sem fyrirtækið skapar starfsfólkinu. Þvert á móti virðist 

starfsumhverfið, t.d. hvað álag, ábyrgð og atvinnuöryggi varðar, almennt séð ekki vera 

eins og best væri á kosið. Sé dygðin sú að bera ábyrgð gagnvart starfsfólkinu að því leyti 

að virða einstaklinginn að eigin verðleikum má samkvæmt áðursögðu draga þá ályktun 

að ekki sé um dygðuga háttsemi að ræða. 

5.4 Staða flugliða í dag  

Nú þegar farið hefur verið yfir niðurstöður rannsóknar og fræðilegs yfirlits með tilliti til 

siðfræðikenninganna þriggja er næsta skref að skoða stöðuna eins og hún er nú í 

starfsumhverfi flugliða. Hefur mannauðsstjórnun einhver svör við þeim álitamálum sem 

fjallað hefur verið um? Í stuttu máli eru flugliðar í þeirri stöðu að vinna óvenjulega vinnu 

í hefðbundnum skilningi hins átta tíma vinnudags og undir miklu álagi þegar þeir eru í 

vinnunni og bera ábyrgð bæði á öryggi farþega og að þjóna þeim sem best. Þó er 

öryggishlutverk þeirra ekki jafnt viðurkennt og þjónustuhlutverkið og það getur valdið 

vanmati almennings á stöðu þeirra. Starfinu fylgir ákveðin áhætta, t.d. í auknum líkum á 

ýmsum heilsufarsvandamálum, og aðbúnaður þeirra gæti verið betri. Atvinnuöryggi er, 

eins og almennt á vinnumarkaðinum í dag, ekki sérlega mikið, sem getur haft áhrif á 

afköst, hollustu og ánægju starfsfólks. Engu að síður er almenn ánægja meðal flugliða 

með starfið og það er álitið góður kostur til starfsframa. Fólk virðist almennt sækja í 

þetta starf og halda því þegar það næst. Þessir neikvæðu þættir eða álitamál í 

starfsumhverfinu virðast því ekki leggjast svo þungt á fólk að það sé fráhverft starfinu. 

5.5 Hvar liggur skylda flugfélaganna við starfsfólkið? Nálgun 
hagsmunaaðilakenningarinnar 

Hagsmunaaðilakenningin byggist fyrst og fremst á hugmyndinni um félagslega ábyrgð og 

hvar megi staðsetja hana. Hún birtist á margan hátt enda um marga hagsmunaaðila að 

ræða sem koma að hverju fyrirtæki þegar allt er talið. Norman (2011) bendir á að 

hagsmunaaðilakenningin hafi verið ráðandi í siðferðilegri ákvarðanatöku hjá fyrirtækjum 
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undanfarna áratugi  en þó feli hún ekki í sér neitt ákveðið svar, enga ákveðna leið sem 

hægt er að fara þegar taka þarf slíkar ákvarðanir.  

Hagsmunaaðilakenningin segir hvergi til um hvert vægi einstakra hagsmunaaðila sé í 

ákvarðanatökunni og hvort einhver vegi þyngra en annar – það er bundið mati 

stjórnenda við aðstæður hverju sinni. Áherslan á ábyrgð í hagsmunaaðilanálguninni er 

langt því frá jafn skýr og áhersla annarra siðfræðikenninga á þætti eins og skyldur og rétt 

og því vill Norman (2011) meina að þrátt fyrir vinsældirnar sé ekki um mikla 

siðfræðikenningu að ræða í raun heldur hugarfar eða viðmót. Þó svo að 

hagsmunaaðilakenningin bjóði kannski ekki upp á jafn þægilegt greiningartæki og 

skyldusiðfræðin eða einfalt reikningsdæmi eins og nytjastefnan setur upp er vel hægt að 

nota það hugarfar og viðmót sem hagsmunaaðilakenningin felur í sér til að setja upp 

stöðu allra sem koma að málinu. 

Best er að byrja á að skoða hagsmuni hvers fyrir sig. Fyrst höfum við flugfélögin. Þau 

hafa fjárhagslegra hagsmuna að gæta. Flugfélögin vinna að því, eins og önnur fyrirtæki 

bæði í þessari atvinnugrein sem öðrum, að hámarka gróða sinn. Það hlutverk er ekki 

aðeins til þess að eigendur og hluthafar hagnist heldur hefur það víðtækari áhrif. 

Flugfélögin greiða laun starfsmanna sinna sem fengju þau auðvitað ekki greidd ef 

vinnuveitandans nyti ekki við. Flugfélögin eru í samkeppni hvort við annað og þurfa því 

að svara henni, t.d. með því að laga þjónustu sína að því sem tíðkast á markaðinum 

hverju sinni.  

Þar á móti koma hagsmunir flugliða. Hver og einn hefur sínar eigin forsendur og 

hagsmuni í lífinu en sem einstaklingar á vinnumarkaði sækjast þeir að öllum líkindum 

eftir því að öðlast fjárhagslegt öryggi fyrir sig og sína og einnig einhverja lífsfyllingu. Að 

því sögðu er réttast að líta á upplifun flugliða á atvinnuöryggi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að meirihluti taldi atvinnuöryggi vera lítið í starfinu. Með 

tilliti til þess sem komið hefur fram varðandi atvinnuóöryggi hefur það mikil áhrif á 

starfandi fólk. Þessi áhrif hafa t.d. áhrif á frammistöðu fólks í vinnu, starfsánægju þess  

og hollustu (Karkoulian, o.fl., 2013; King, 2000). Þá verður einnig að taka hagsmuni 

viðskiptavina til greina. Þeirra hagsmunir eru nátengdir afköstum starfsfólks 

flugfélaganna. Eins og áður segir hefur starfsánægja mikla þýðingu fyrir öryggis- og 
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þjónustuhlutverk flugliða en þó ber að athuga að aukið vinnuálag gæti mögulega haft 

þau áhrif að þjónusta sé ekki eins góð og hún mögulega gæti verið.  

Erfitt er að meta hvaða hagsmunir vega þyngst í raun og fer það eftir því hvaða 

forsendur maður gefur sér. Ein leið til að sjá þetta mál er að skoða það út frá 

hagsmunum viðskiptavinarins. Flugfélög þrífast ekki nema með viðskiptavinum. Það eru 

ekki góð viðskipti að fljúga með tómar vélar. Til einföldunar má segja að það sé undir 

viðskiptavinum komið að tryggja afkomu flugfélaganna. Til þess að tryggja sér 

viðskiptavini þurfa þau að vera samkeppnishæf með því að veita góða þjónustu því hún 

ræður oft úrslitum í samkeppni milli flugfélaganna, eins og áður hefur komið fram. Af 

þessu leiðir að hagsmunir þessara þriggja hópa, sem byggjast á mismunandi forsendum, 

haldast í hendur. Því þyrftu flugfélögin að gæta þess að vinna vel úr starfsmannamálum 

sínum, m.a. með öflugri mannauðsstjórnun. 

Nelson (2003) telur að aukin krafa um félagslega ábyrgð fyrirtækja birtist í því að 

ætlast sé til að þau leggi sitt af mörkum til að leysa félagsleg vandamál. Að því gefnu að 

það sé satt í þessu tilviki mætti færa rök fyrir því að flugfélögin sinni ekki þeirri 

siðferðilegu ábyrgð sinni því atvinnuóöryggi er orðið mikið félagslegt vandamál. Hér er 

þó gert ráð fyrir mikilli ábyrgð og það má deila um hvort fyrirtæki beri ábyrgð á að finna 

lausn á slíku vandamáli  hvort sem um er að ræða flugfélag, álver eða skyndibitastað. 

Stóra spurningin í þessu samhengi er þó kannski þegar allt kemur til alls: af hverju ættu 

fyrirtækin ekki að leggja sitt af mörkum? Af hverju ættu fjárhagslegir hagsmunir hvers 

fyrirtækis að vega þyngra? 

5.5.1 Lausnir í mannauðsstjórnun 

Markmiðið með þessari rannsókn var fyrst og fremst að skoða siðferðileg álitamál með 

hliðsjón af siðfræði en því til viðbótar var lagt upp með að skoða hvaða lausnir mætti  

finna í mannauðsstjórnun. Mannauðsstjórnun felur í sér ákveðin verkfæri og nálgun sem 

getur gert það að verkum að hægt er að vinna úr vandamálum sem standa í vegi fyrir 

góðu sambandi milli vinnuveitenda og starfsfólks. Eins og áður hefur komið fram er 

mikilvægt að gott samband sé milli flugliða og flugfélaganna til að tryggja sem best hag 

viðskiptavinanna og þjónustu við þá og koma í veg fyrir að hnökrar komi upp í 

vinnusambandinu, t.d. með verkföllum (Hopkins, 2008; Appelbaum og Fewster, 2003). Í 

atvinnugrein þar sem fyrst og fremst er leitast við að þjónusta viðskiptavinina sem best 
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og tryggja öryggi þeirra er gríðarlega mikilvægt að starfsfólk sinni starfi sínu eftir allra 

bestu getu. Öflug mannauðsstjórnun getur því verið tækifæri fyrir flugfélögin til að ná 

sem mestu út úr starfsfólki sínu, mannauðnum, en á sama tíma halda þeim hópi 

ánægðum.  

Fu (2013) rannsakaði hjá flugfélögum sambandið milli afkastamikillar 

mannauðsstefnu (e. high-performance human resource practices) og skuldbindingu 

starfsfólks gagnvart vinnuveitanda. Slík skuldbinding er þríþætt og er skilgreind sem: 

tilfinningaleg (vilji til að vera vera áfram hjá skipulagsheildinni vegna þess að einstakling 

langar sjálfan til þess), áframhaldandi (vilji til að vera áfram vegna þess að einstaklingi 

finnst hann þurfa þess, t.d. af fjárhagslegum ástæðum) og skyldurækin (viljinn til að vera 

áfram vegna þess að einstaklingi finnst að hann ætti að vera áfram). Niðurstöður leiddu í 

ljós að jákvætt samband var á milli þess að flugfélög tækju upp og framfylgdu 

afkastamikilli mannauðsstefnu og að flugliðar í vinnu hjá þeim sýndu þegnhegðun (e. 

organizational citizenship behavior) og upplifðu tilfinningalega skuldbindingu gagnvart 

starfinu. 

Sé slík mannauðsstefna, sem Fu (2013) talar um, í hávegum höfð innan félagsins var 

hægt að finna samband milli beggja þessarra skuldbindingarhvata. Það sýnir að 

mannauðsstjórnun getur haft áhrif á hvernig starfsfólk upplifir eigin stöðu og ábyrgð 

gagnvart fyrirtækinu. Sé mannauðsstefnan slök getur það haft þveröfug áhrif og 

hreinlega skemmt fyrir eins og Boyd (2001) bendir á. Boyd (2001) heldur því fram að 

mannauðsstjórunaraðferðir hafi gert heilsufars- og öryggisráðstöfunum meðal 

flugstarfsmanna skráveifu með hálfkæringslegum aðferðum sem helst hafa miðað að því 

að draga úr kostnaði til styttri tíma frekar en að bæta vinnuaðstæður til lengri tíma.   

Eitt af lykilhlutverkum mannauðsstjórnunar er að vinna úr atvinnuóöryggi og reyna 

að halda starfsfólki í jafnvægi í róstugu efnahagskerfinu, skv. Jeon og Saphiro (2006). í 

rannsókn sinni sýndi King (2000) fram á að starfsfólk í hvítflibba-/skrifstofustörfum (e. 

white-collar workers), sem finnur fyrir atvinnuóöryggi, sýni minni hollustu við 

vinnuveitandann og séu tregari til að leggja sig fram en aðrir. Í ljósi þess að 

atvinnuóöryggi virðist orðið hluti af starfsumhverfinu komst hann að þeirri niðurstöðu 

að mannauðsstjórar þurfi að stuðla að uppbyggingu trausts og tengsla við starfsfólk. Það 

er hægt að gera t.d. með því að sýna starfsfólki að það sé einhvers metið, hrósa því og 
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láta því líða þannig að vinna þess sé mikilsmetin. Að auki bendir King (2000) á að við því 

megi búast að starfsfólk færi sig oft á milli vinnustaða og því þurfi mannauðsstjórar að 

gera ráð frá því og vera viðbúnir tíðri nýliðun starfsmanna.  

Klikauer (2012) segir að oft endi með því að mannauðsstjórnun fer að snúast um 

útkomur. Með því er átt við að vegna þess að mannauðsstjórnun leggur áherslu á 

stjórnun fólks á vinnustað sé niðurstaða vinnu, sem unnin er í nafni hennar, metin út  frá 

útkomu fyrir fyrirtækið, þ.e. fjárhagslegri, og vinni þannig innan þess ramma og séu 

leiðirnar, sem farnar eru til þess að ná þeim markmiðum, smíðaðar út frá því. Með þessu 

er hætt við að starfsmennirnir séu ekki metnir að eigin verðleikum; þeir séu bara tölur á 

blaði. Karnes (2009) segir mikilvægt að koma fram við starfsfólk eins og manneskjur með 

eigin þarfir sem þarf að mæta; ekki sé endalaust hægt að ganga á mannauðinn og 

endurnýja hann þegar við á. Hann segir jafnframt að leiðtogahæfileiki 

stjórnenda/vinnuveitenda sé lykilatriði í samskiptum við starfsfólk og einnig sé 

mikilvægt að þeir búi yfir næmu tilfinningalæsi vegna þess að starfsfólk er líklegra til að 

ná árangri (Karnes, 2009) ef vinnuveitandinn kemur til móts við það og uppfyllir þarfir 

þess og langanir.  

5.6 Samantekt á niðurstöðum greiningar 

Heilt yfir sést að siðfræðikenningarnar eru ekki allar samhljóða. Við því var að búast 

enda leggja þær ekki upp með sömu forsendur og mismunandi nálgun tekin með hverri 

og einni. Með því að beita nálgun skyldusiðfræðinnar var sú ályktun dregin að fækkun 

starfsmanna í hverri flugferð hjá Icelandair úr fjórum í fimm á sínum tíma hafi ekki verið 

siðferðilega réttmæt vegna þess að A) ekki sé hægt á rökrænan hátt að ætlast til þess að 

það yrði að algildri reglu (þ.e. að fækka starfsfólki en viðhalda framleiðni eða sama 

þjónustustigi) og B) sú breytni metur ekki einstaklinginn að verðleikum eða sem 

sjálfstæða manneskju með eigið takmark. Með því að breyta á þennan hátt er ekki tekið 

tillit til starfsfólks á fyrrnefndan hátt, heldur er litið á það sem leið að takmarki – sem er 

samkeppnishæfi. 

Nytjastefnan, sem leggur áherslu á heildarhamingju fjöldans, leiðir í ljós að með tilliti 

til heildarhamingju allra þeirra sem koma að flugfélögunum (starfsfólks, fyrirtæksins og 

viðskiptavina) sé um siðferðilega réttmæta breytni að ræða. Þrátt fyrir að óánægja sé 

með álag og aðbúnað í starfsumhverfinu er almenn starfsánægja meðal flugliða skv. 
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rannsókninni. Í ljósi þess að tengsl virðast vera á milli starfsánægju flugliða og gæða 

þjónustu þeirra, sem aftur hefur áhrif á hvort viðskiptavinir eru ánægðir og skipti aftur 

við fyrirtækið – en það hlýtur að vera meginmarkmið flugfélags – þá má draga þá 

ályktun að ástandið í starfsumhverfi flugliða sé siðferðilega réttlætanlegt með tilliti til 

heildarhamingju allra viðkomandi aðila. 

Loks var dygðug háttsemi flugfélaganna gagnvart starfsfólki sínu metin út frá 

heildrænu fyrirtækjasjónarmiði á dygðir sem eiginleika sem fyrirtæki reynir meðvitað að 

tileinka sér. Dygðin, sem tekin var fyrir, var ábyrgð gagnvart starfsfólki og má draga þá 

ályktun að ekki sé um dygðuga háttsemi í garð starfsfólks að ræða af hálfu stjórnenda 

flugfélaganna. Sú túlkun byggist á því að ef stjórnendur sýndu meðvitað dygðuga 

háttsemi myndu þeir ábyrgjast störf flugliða umfram það lágmark sem hentar 

fyrirtækinu fjárhagslega. Þannig mundi starfsfólk t.d. ekki þurfa að búa við það 

atvinnuóöryggi sem einkennir vinnumarkaðinn í dag. Raunin er hins vegar sú að flugliðar 

í rannsókninni mátu það svo að að atvinnuöryggi sé lítið í meirihluta tilvika og álag 

mikið. Út frá því má færa rök fyrir að ekki sé hægt að tala um að flugfélögin sýni 

dygðuga háttsemi í garð þeirra. Ef starfsfólk fyndi ekki fyrir þessu óöryggi og álagi mætti 

hinsvegar segja að um dygðuga háttsemi væri að ræða, því með því væri vinnuveitandi 

að veita starfsfólki sínu bestu aðstæður sem í hans valdi stendur, án þess að það kæmi 

niður á rekstri fyrirtækisins.  

Með hagsmunaaðilakenningunni var reynt að greina hverjir hagsmunir þeirra er 

koma að flugfélögunum væru og meta vægi þeirra móti hvor öðrum. Hagsmunir 

starfsfólks, viðskiptavina og fyrirtækjanna byggjast á ólíkum forsendum en þeir tengjast 

þó á vissan hátt og hafa áhrif hvor á annan. Þá má velta fyrir sér félagslegri ábyrgð í 

starfsumhverfi nútímans í sambandi við atvinnuöryggi. Ef krafan um aukna ábyrgð 

fyrirtækja á félagslegum málefnum og vandamálum er réttlætanleg, sem er efni í heila 

ritgerð út af fyrir sig, hvernig ættu fyrirtæki þá að standa gagnvart málum eins og 

atvinnuöryggi? Það er undir fyrirtækjum komið að hafa starfsfólk í vinnu, skyldi maður 

ætla, og þá verður að meta hvort vegur þyngra – hagsmunir fyrirtækja eða hagsmunir 

starfsfólks. 

Að lokum var farið yfir stöðu mála í starfsumhverfi flugliða. Svör mannauðsstjórnunar 

við álitamálum, sem komu til umræðu í þessum kafla snúa helst að því 
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mannauðsstjórinn þarf að brúa bilið sem myndast hefur milli starfsfólks og 

vinnuveitenda. Það er á hans könnu að stuðla að því að starfsfólk sé ánægt, sýni 

vinnustaðnum tryggð og skuldbindi sig honum og vinnunni. Til þess að það gerist þarf 

starfsfólk að finna að það sé ekki bara endurnýjanlegt vinnutæki. Á þessu má sjá að 

mikilvægt er að mannauðsstjórar og aðrir stjórnendur tileinki sér ákveðið tilfinningalæsi, 

samkennd og hæfileikann til bæði að ná til starfsfólks og vinna með því út frá þess eigin 

verðleikum.  
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6 Umræða  

Í inngangi var lagt upp með tvær rannsóknarspurningar. Til að svara fyrri spurningunni: 

Eru álitamál, sem upp koma í starfsumhverfi flugliða, siðferðilega réttlætanleg? var 

unnið eftir þrenns konar aðferðafræði. Í grófum dráttum leiddi í ljós að til staðar eru 

ákveðin siðferðileg álitamál sem snúa að sambandi flugfélaganna og starfsfólks þess, 

nánar tiltekið flugliða. Niðurstöður siðfræðilegrar greiningar á þessum álitamálum, sem 

fram komu í fræðilegum skrifum annarra um starfsumhverfi flugliða sem og 

rannsókninni sem hér var framkvæmd eru í grófum dráttum þær að siðferðilega er hægt 

að réttlæta sum álitmál en önnur ekki. Eins og gefur að skilja og kom fram í þessari 

ritgerð hafa þessar siðfræðikenningar mismunandi áherslur og nálganir og voru notaðar 

til að meta mismunandi álitamál. Aðal málið er í þessu samhengi að út frá þeirri 

aðferðafræði sem beitt var hér er ljóst að ákveðin siðferðileg álitamál eru ekki 

réttlætanleg á meðan önnur eru það.  

Þetta leiðir okkur að seinni rannsóknarspurningunni: Ef svo er ekki, hvaða lausnir 

hefur mannauðsstjórnun til að vinna úr þeim? Mannauðsstjórnun hefur ýmis svör sem 

eru báðum aðilum í hag til lengri tíma litið. Eins og fram kom í greiningunni í síðasta 

kafla þá getur það að starfsfólki líði eins og það sé endurnýjanlegt og ekki metið að 

verðleikum haft það í för með sér að fólk vinni ekki eftir bestu getu. Mannauðsstjóri, 

eða sá sem fer með starfsmannamál, hjá flugfélögunum þarf að vinna úr þessum málum 

og reyna að snúa áherslunni yfir á fólkið. Fólkið er eitt af því sem skiptir mestu máli 

þegar allt kemur til alls í þessari atvinnugrein. Ef starfsfólkið er ekki ánægt þá kemur það 

í bakið á vinnuveitandanum seinna og ef eingöngu er einblínt á tölur og útkomur þá er 

hætta á að starfsfólk verði óánægt. Með því að hafa sterka mannauðsstefnu sem t.d. 

byggir á því að koma til móts við starfsfólkið sem fólk en ekki einungis sem tölur á blaði, 

og koma þannig í veg fyrir að starfsfólk upplifi meira atvinnuóöryggi en þörf er á, er 

hægt að ýta undir skuldbindingu og tryggð meðal starfsfólks. Það sem virðist skipta 

einna mestu máli í sambandi vinnuveitenda og starfsfólks, miðað við það sem fram 

hefur komið í þessari ritgerð, eru góð samskipti. Það liggur ljóst fyrir að með því að taka 
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upp öfluga og afkastamikla mannauðsstefnu getur fyrirtæki í það minnsta gert 

heiðarlega tilraun til að bæta samskipti við starfsfólk, sem er báðum aðilum í hag. 

Miðað við hvað mannauðurinn og hámörkun á nýtingu hans skiptir miklu máli fyrir 

flugfélögin til að tryggja starfsánægju, afleidd þjónustugæði og öryggi farþega þá er 

greinilegt að flugfélögin gera eitthvað rétt. Hinir álagstengdu þættir virðast ekki hafa 

nægilega mikil áhrif á starfsfólk til þess að það dragi úr starfsánægju og viðhorfi 

starfsfólks til starfsins. Líklega liggur það í eðli flugliðastarfsins að vinna undir pressu, 

þurfa að bregðast við óvæntum uppákomum og aðstæðum, auk þeirra langtímaáhrifa 

sem mikið álag í starfi getur haft. Ólíklegt er að þetta breytist mikið. Það verður áfram 

hluti af starfinu að finna jafnvægið milli öryggishlutverksins og þjónustuhlutverksins og 

vinna úr því. Kannski eru þessar aðstæður eitthvað sem sumir sækjast eftir? Starfið er 

spennandi – ferðalög, nýir menningarheimar, ný andlit á hverjum degi, nýjar áskoranir 

og mikið fjör. Eins og sést t.d. á því hvernig WOW Air hefur skapað sína 

fyrirtækjamenningu í kring um skemmtun og upplifun í fluginu þá er það kannski til 

marks um eftir hvers konar fólki er sóst. Þetta er ekki starf fyrir hvern sem er en þeir 

sem vinna í þessu umhverfi virðast kunna því vel.  

6.1 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Mikilvægt er að reyna að tilgreina það sem eftir á að hyggja hefði mátt fara betur í 

rannsókninni. Til að byrja með má færa rök fyrir því að spurningalistinn eða 

rannsóknarramminn hafi e.t.v. verið of víðtækur. Mögulega skorti þannig útskýringar og 

skilgreiningar á hugtökum eins og ábyrgð, andlegu og vinnuálagi og  aðbúnaði. Það var 

metið svo að með því að skilgreina þessa þætti væri verið að stýra svörun um of í átt að 

þeim þáttum er væru taldir upp en ekki heildarupplifun á þessum ákveðnu þáttum. Það 

hefur því verið gert ráð fyrir þeim aðferðafræðilegu annmörkum sem fylgja því að 

nálgast þetta svona en höfundur stendur við þær aðferðir sem hann valdi. Þetta mætti 

þó útfæra betur í frekari rannsóknum.  

Annað atriði í uppsetningu spurningalistans var spurningin um aldur en með því að 

hafa hana opna var ætlunin að auðvelda úrvinnslu á svörum. Raunin varð hins vegar sú 

að fyrirmælin („Aldur (skrifaður í árum)“) voru stundum misskilin og reyndust því frekar 

hindrun við greininguna. Einnig er vert að nefna að kynjahlutföllin í rannsókninni voru 

15% karlar á móti 85% konum en í þýðinu er hlutfallið 9,5% karlar og 90,5% konur. Það 
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er því spurning hvort er skekkja í úrtakinu eða karlar einfaldlega líklegri til að svara fyrst 

hlutfall þeirra jókst um helming í úrtakinu.  

Ákveðið var að spyrja frekar um ánægju með að starfa sem flugliði heldur en hvort 

þátttakendur væru ánægðir með starfið sjálft því í samtali við FFÍ kom það fram að slík 

spurning gæti verið skilin á tvo vegu. Þar sem flugliðar væru iðulega ánægðir í starfi, þ.e. 

í loftinu þegar þeir væru „að vinna“, væri það ekki endilega öll upplifunin á því að starfa 

sem flugliði í heild. Mögulega hefði mátt skipta spurningunni í tvennt en þar sem spurt 

var um ánægju með yfirstjórn sérstaklega þá var ákveðið að hafa þessa spurningu á 

þennan hátt til að meta heildarupplifunina meðal þátttakenda. Loks ber að nefna þá 

slagsíðu sem getur myndast í rannsóknum sem þessari þegar ætlunin er að mæla 

ákveðið fyrirfram skilgreint vandamál. Mögulega er með þessu í fyrsta lagi gert ráð fyrir 

því að vandamál sé til staðar og í öðru lagi leitað að leiðum til að staðfesta þann grun. 

6.2 Hagnýtt gildi og frekari rannsóknir 

Hagnýtt gildi þessarar rannsóknar er talsvert í ljósi þess að viðfangsefnið varðar  

beinlínis starfsumhverfi og upplifun heillar stéttar sem hefur verið í sviðsljósinu síðustu 

misseri vegna vinnu sinnar. Rannsóknin ætti því að geta veitt góða innsýn í starfshagi 

fólks sem er ekki auðvelt að greina á yfirborðinu. Einnig gefur rannsóknin möguleika á 

því að skoða hvernig hægt er að takast á við vandamál sem flugliðar standa frammi fyrir. 

Sú stétt hefur lítið verið rannsökuð með siðferðilegri nálgun og því er þessi umfjöllun 

þörf viðbót. 

Rannsóknin hefur þó ekki aðeins hagnýtt gildi fyrir stéttina eða aðrar stéttir í svipaðri 

stöðu vegna þess að hún opnar möguleika á frekari rannsóknum á marga vegu. Þannig 

má segja að þessi rannsókn geti einnig haft hagnýtt fræðilegt gildi þegar litið er fram á 

veginn þrátt fyrir að hún sé einföld í útfærslu. Bæði væri hægt að staldra við þennan hóp 

og skoða nánar þau mál sem snerta starfsumhverfi flugliða. Í því samhengi væri ein leið 

að taka eigindleg viðtöl við flugliða um upplifun þeirra og safna ítarlegri upplýsingum um 

upplifun þeirra á álaginu, starfsumhverfinu í heild o.s.frv. Einnig væri áhugavert að 

rannsaka fyrirtækjahliðina, stöðu flugfélaganna gagnvart starfsmönnum sínum o.s.frv. 

Að sama skapi mætti skoða starfsumhverfi flugmanna í þessu samhengi til samanburðar. 

Haft var samband við þá fyrir þessa rannsókn með von um þátttöku en þeir höfnuðu. 

Spurning er hvort sú afstaða breytist. Þessi rannsókn væri einnig mjög álitleg til 
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samanburðar við aðrar stéttir því að vinnumarkaðurinn í heild sinni stendur frammi fyrir 

ýmsum siðferðilegum álitamálum sem væri öllum sem í hlut eiga (starfsfólki, 

stjórnendum, hluthöfum, o.s.frv.) í hag að rannsaka og greina frekar.  

6.3 Lokaorð 

Flugliðar eru oft metnir af því einu að vera afgreiðslufólk en sinna í raun mjög víðtæku 

öryggishlutverki sem er minna sýnilegt en ekki síður mikilvægt. Umræðan, sem 

skapaðist í kring um kjarabaráttu þeirra vorið 2014, sýndi enn fremur að ekki er fullur 

skilningur á fjölbreytileika starfsins. Oft vill almannarómur verða óþarflega dómharður – 

og það á við um fleiri stéttir í kjarabaráttu á Íslandi. Með þessu er ekki verið að gefa í 

skyn að flugliðar séu í þeirri stöðu að þeir kalli á sérmeðferð í einhverjum skilningi en 

kjarabarátta vinnandi fólks er lögbundinn réttur þess. Þó svo að stétt berjist fyrir 

bættum kjörum þá þurfa aðrir í samfélaginu ekki að taka því sem aðför að sínum eigin 

lífsskilyrðum eða verið sé að gera einni stétt hærra undir höfði en öðrum. Flugliðar eiga 

ekki að fá neina sérmeðfer frekar en aðrir en þeir eiga rétt á að vera metnir út frá því 

sem þeir gera í raun og veru, rétt eins og allar aðrar stéttir.  

Eins og fram hefur komið eru skiptar skoðanir um stöðu siðfræðilegrar umræðu 

innan mannauðsstjórnunar og mannauðsstjórnunar innan siðferðilegrar umræðu að 

sama skapi. Í þessari ritgerð var gerð tilraun til að samræma þessa tvo þætti. Mikil þörf 

er fyrir umræðu um siðferði í atvinnulífinu í dag, og er hvert framlag til þeirrar umræðu 

skref í rétta átt. Siðferðileg umræða snýst ekki um að hafa rétt eða rangt fyrir sér heldur 

kryfja ákveðin álitamál til mergjar. Kenningar siðfræðinnar eru hentug verkfæri í slíkri 

nálgun. Í þessari ritgerð voru tekin fyrir álitamál sem eru algeng í atvinnulífinu í dag. 

Þeim hefur á margan hátt verið tekið sem sjálfsögðum hlut eða sem fylgifisk efnahagslífs 

samtímans. Að því sögðu getur verið að fólk líti ekki á þessi mál sem vandamál, heldur 

eitthvað sem þarf að lifa með á vinnumarkaðinum. Það er engu að síður skoðun 

höfundar að það þó svo að ástandið breytist ekki með orðunum einum saman, þá sé 

umræða um þessi mál réttmæti þeirra gagnvart vinnandi fólki skref í átt að framförum. 

Að lokum vill höfundur koma því á framfæri að sú siðferðilega nálgun, sem er 

megininntak þessarar ritgerðar, endurspeglar enga hagsmuni hans. Viðfangsefni 

þessarar ritgerðar hefði getað verið hvaða stétt sem er og var aðalmarkmiðið með 

þessari nálgun  í fyrsta lagi að sýna fram á hve mikilvæg siðfræði er og í öðru lagi hve 
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hagnýt hún er. Það er því von höfundar að flugfélögin taki því sem fram kemur hér ekki 

sem öðru en uppbyggilegri og gagnrýnni greiningu eins og lagt var upp með að hún yrði. 

Það ætti enginn, hvort sem hann er forstjóri fyrirtækisins eða starfsmaður þess, að vera 

undanskilinn siðferðilegri umræðu. Rétt eins og þessi ritgerð leiddi í ljós eru ekki alltaf til 

lausnir á vandamálunum og mögulega er hér ekki um vandamál að ræða sem hafa 

einhverja töfralausn. Það má jafnvel deila um hvort um vandamál er að ræða yfir höfuð. 

Málið er að með nálgun af þessu tagi er hægt að skoða þessi mál, sem kannski eru ekki í 

deiglunni á líðandi stundu, með gagnrýnum hætti og finna leiðir til að vinna úr þeim 

áður en þau verða að vandamálum.  
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Viðauki 

 

Góðan dag, ég heiti Hermann Hermannsson og ég er nemandi í mannauðsstjórnun við 

Háskóla Íslands. Þessi spurningalisti er hluti af lokaverkefni mínu í meistaranámi í faginu 

og biðla ég því til þín að svara eftirfarandi spurningalista er varðar starf ykkar sem 

flugliði. Rannsóknin er nafnlaus og órekjanleg og verður ekki notuð í öðrum en 

fræðilegum tilgangi, svo ég vona að þú svarir eftir bestu samvisku og getu. 

Leiðbeinandi minn í verkefninu er Elmar H. Hallgrímsson og hægt er að hafa samband 

við hann í gegn um tölvupóst (elmar@hi.is) og við mig á netfanginu heh57@hi.is. 

Hversu sammála/ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? 

 Þessu starfi fylgir mikil ábyrgð 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

 Andlegt álag í þessu starfi er mikið 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

 Vinnuálag í starfi flugliða er mikið  

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 
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 Vinnuálag hefur aukist síðan árið 2008 (ef þú starfaðir ekki sem flugliði fyrir hrun 

skaltu sleppa því að svara þessari spurningu) 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

 Aðbúnaður í starfi flugliða er góður 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

 Atvinnuöryggi í stétt flugliða er lítið 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

 Flugfélögin bera hag starfsfólks síns fyrir brjósti 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

 Vinnuveitendur ættu að tryggja atvinnuöryggi starfsfólks síns 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 
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 Flugliðastarfið er ákjósanlegur kostur sem framtíðarstarf 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

 

 Ég er heilt yfir ánægð/ur með það að vera starfandi sem flugliði í dag 

 Mjög sammála 

 Frekar sammála 

 Hvorki né 

 Frekar ósammála 

 Mjög ósammála 

Kyn: 

 Karl 

 Kona 

Aldur (skrifaður í árum)  

_____ 

Starfsaldur þinn sem flugliði:  

 Minna en eitt ár 

 1-4 ár 

 5-9 ár 

 10-14 ár 

 15-19 ár 

 20 ár eða meira 

Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

 Grunnskólapróf 

 Stúdentspróf eða iðnmenntun á framhaldsskólastigi 

 Grunnnám í háskóla (BA/BS) 

 Framhaldsnám í háskóla (MA/MS) 

 Annað: ________________________ 

Ert þú fastráðin/n sem flugliði? 

 Já 

 Nei 
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Ert þú með barn/börn á þínu framfæri? 

 Já 

 Nei 

Stundar þú nám með starfi? 

 Já 

 Nei 

Sinnir þú annarri vinnu meðfram starfi þínu sem flugliði? 

 Já 

 Nei
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