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Ágrip  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna starfsánægju og hvaða þættir gætu haft áhrif á 

starfsánægju. Starfsánægja skiptir máli bæði vegna andlegrar heilsu og félagslegrar virkni. Ætla 

má að flestir hlakki til að mæta í vinnuna og vera metnir þar af eigin verðleikum.  

Fyrri hluti ritgerðarinnar er fræðilegur og fjallar um hugtakið starfsánægja og helstu kenningar 

um starfsánægju, umbun, hvatningu, líðan starfsfólks og starfsþróun. Í seinni hlutanum er farið 

yfir rannsókn sem var framkvæmd þar sem leitast er við að svara rannsóknarspurningunni: 

„Hvaða þættir hafa áhrif á starfsánægju starfsfólks Vinnumálastofnunar?“ Hlutverk 

mannauðsstjóra skipulagsheilda og starfsmannastefna Vinnumálastofnunar eru skoðuð. 

Rannsóknarniðurstöður verkefnisins eru kynntar, greint frá því hvernig staðið var að 

framkvæmd rannsóknarinnar og reynt að túlka helstu niðurstöður.  

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að starfsánægja starfsfólks Vinnumálastofnunar er frekar góð en 

þó gaf rannsóknin til kynna að það sem helst er þörf á að huga að eru hvatning, viðurkenning 

og starfsþróun. 

 

 

Lykilorð: Starfsánægja, mannauðsstjórnun, hvatning, umbun, líðan starfsfólks, starfsþróun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Formáli  

Þessi ritgerð er 12 eininga lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst. 

Vinnsla verkefnisins fór fram haustið 2014. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Geirlaugu 

Jóhannsdóttur, fyrir stuðning og góð ráð, einnig vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir andlegan 

stuðning á meðan á vinnunni stóð. Sérstaklega vil ég þakka sambýlismanni mínum, Hirti Sævari 

Guðmundsyni, fyrir stuðning á meðan á skrifunum stóð, yfirlestur og góðar ábendingar. Síðast 

en ekki síst vil ég þakka stjórnendum Vinnumálastofnunar, sem rannsóknin var unnin hjá, fyrir 

að veita mér aðgang að starfsmönnum sínum, sem og því starfsfólki sem tók þátt í rannsókninni. 
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1. Inngangur 

Mannauðsstjórnun notast við starfsaðferðir sem ákveða ferli sem hefur það að markmiði að 

auka virkni einstaklinga og skipulagsheilda. Svið mannauðsstjórnunar snýst meðal annars um 

að greina frammistöðu starfsmanna. Starfsánægja starfsfólks skiptir þar miklu máli þar sem að 

vinnustaður er í raun annað heimili fólks og öll viljum við mæta glöð og ánægð í vinnuna. 

Hugtakið starfsánægja hefur verið mikið rannsakað. Starfsánægja skiptir máli bæði vegna 

andlegrar heilsu og félagslegrar virkni. Ætla má að flestir hlakki til að mæta í vinnuna og vera 

metnir þar af eigin verðleikum. Hollusta og tryggð skapast við vinnustað þegar að starfsfólkið 

er ánægt og það leggur meira á sig sem svo leiðir til betri árangurs fyrirtækisins.  

Viðfangsefnið í þessari rannsókn var að skoða starfsánægju starfsfólks Vinnumálastofnunar og 

hvað það er sem hefur mest jákvæð áhrif á starfsánægju þess. Fyrst og fremst verður fjallað um 

starfsánægju sem hugtak og mikilvægi hennar sem rannsóknarefni. Ástæða þess að þetta 

viðfangsefni varð fyrir valinu er áhugi minn á því að skoða hver starfsánægja starfsfólks 

Vinnumálastofnunar er og reyna að komast að því hvað það er sem hefur þar mest áhrif því 

nauðsynlegt er að öllum líði vel í leik og starfi. 

Ritgerðin skiptist í tvo hluta, fræðilegan hluta og rannsóknarhluta. Í fræðilega hlutanum verður 

farið yfir helstu atriði kenninga um starfsánægju, hvatningar, helstu hvatningaleiðir sem og 

þekktar hvatakenningar. Einnig verður rýnt í fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið um 

starfsánægju. Seinni hluti ritgerðarinnar fjallar um rannsóknina þar sem spurningalisti var 

lagður fyrir starfsfólk Vinnumálastofnunar að undanskildum stjórnendum. Unnið er úr 

niðurstöðum spurningalistans og helstu niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Að lokum 

verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og bornar saman við fræðilega umræðu 

ásamt ályktunum og umræðu höfundar.  

Gott er fyrir skipulagsheildir að stjórnendur þekki styrk og veikleika starfsmanna sinna, hverjar 

væntingar og þrár þeirra séu til starfsins og reyni að hafa áhrif með jákvæðum hætti á starfsfólk 

til að mögulegt sé að hámarka frammistöðu hvers og eins. Það er mismunandi hvernig hver og 

einn upplifir starfsánægju. Rannsóknir á því hvaða þættir hafa helst áhrif á starfsánægju geta 

auðveldað skipulagsheildum það að finna leiðir til að auka starfsánægju hjá starfsfólki. 
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1.2 Markmið rannsóknar 

Helstu markmið þessarar rannsóknar voru að kanna hvaða þættir hafa áhrif á starfsánægju 

starfsfólks Vinnumálastofnunar, hvort starfsánægja fari eftir aldri, starfsaldri, hvatningu, 

umbun, líðan og frammistöðu. Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að starfsánægja hefur mikið að segja 

um aukna lífsánægju, betri heilsu starfsfólks, minni starfsmannaveltu og færri fjarvistir. Fjallað 

verður um ýmsar kenningar sem tengjast starfsánægju. 

1.3 Rannsóknarspurning 

Hvað þættir hafa áhrif á starfsánægju starfsfólks Vinnumálastofnunar? 

Kenningar um starfsánægju verða skoðaðar. Rýnt verður í rannsóknir sem gerðar hafa verið og 

skoðað hvað hefur haft áhrif á starfsánægju. Hafa breyturnar eða hugtökin aldur, kyn, menntun, 

starfsaldur, fjöldi starfsmanna á vinnustað áhrif á starfsánægju? 

1.4 Rannsóknaraðferð 

Við rannsóknina var notast við megindlega aðferðafræði en hún einkennist af mælanleika, 

orsakatengslum og alhæfingu en huga þarf að þessum þáttum þegar gerð er rannsókn með 

megindlegri aðferðafræði. Hún er ferli skrefa frá kenningum til niðurstöðu (Bryman, 2004). 

Rannsóknin verður þversniðsrannsókn (e. cross-sectional) sem byggir á því að upplýsingum er 

safnað á sama tíma. Söfnun gagna tengist tveimur eða fleiri breytum til þess að hægt sé að 

greina mynstur á milli breytanna (Bryman, 2004). Þýðið er allt starfsfólk á Íslandi en úrtakið 

allt almennt starfsfólk Vinnumálastofnunar. Notast var við hentugleikaúrtak þar sem markmiðið 

með rannsókninni er frekar að álykta um tengsl á milli breytna en að horfa á meðaltal eða 

hlutfall í þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).  

Hjá Vinnumálastofnun starfa um 140 manns, þar af eru um 106 almennir starfsmenn og þá er 

átt við allt starfsfólk fyrir utan æðstu stjórnendur, sviðsstjóra og deildarstjóra sem könnunin 

náði ekki til. Sendur var út spurningalisti ásamt kynningarbréfi (sjá viðauka I og II) til alls 

almenns starfsfólk Vinnumálastofnunar og þátttakendur svöruðu honum sjálfir (e. self-

completion questionnaire) rafrænt á netinu. Kostirnir við spurningalista, sem sendir eru til 

þátttakenda og þeir svara sjálfir, eru meðal annars að þeir eru hagkvæmari en sú aðferð að 

spyrill mæli sér mót við viðmælendur, kostnaður er minni og framkvæmdin tekur mun styttri 

tíma (Bryman, 2004). 
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Könnunin var sett upp í vefkönnunarforritinu Questionpro.com. Unnið var úr upplýsingum og 

tölfræðileg gögn (sjá viðauka III) greind. Tölfræðileg úrvinnsla gagna var gerð í Excel. Lýsandi 

tölfræði var sú aðferð sem notuð var við úrvinnslu gagna.   
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2. Mannauður 

Verðmætasta eign skipulagsheilda er mannauðurinn (e. human capital) með allri þeirri 

þekkingu, færni og menntun sem hann hefur fram að færa (Armstrong, 2011, bls. 66). 

Rannsóknir sýna að skipulagsheildum sem leggja áherslu á metnað og gildi mannauðs vegnar 

betur og eru eftirsóknarverðari sem gerir verðmætasköpun mannauðsstjórnunar mjög 

mikilvæga (Torrington, Hall, Taylor og Atkinson, 2011). Mannauður er allt framlag starfsfólks 

á vinnustaðnum. Til að ná fram því besta hjá starfsfólki þarf að huga vel að tilfinningum, 

þekkingu, færni, framkomu, þjálfun og fræðslu (Loosemore, Daintv og Lingard, 2003). Einnig 

skipta miklu máli góð samskipti við stjórnendur, hollusta starfsfólks og framtíðarmöguleikar 

starfsfólks innan skipulagsheildarinnar. Hvatning og viðurkenning fyrir vel unnin störf er 

árangursrík leið þegar auka á afköst og efla starfsanda. Huga þarf vel að mannauði 

skipulagsheilda til að efla starfskrafta og auka afköst starfsmanna (Dessler, 2005, bls. 12–13). 

Framlag starfsfólks fer eftir hugarfari og viljanum til að standa sig vel. Með fræðslu og þjálfun 

getur starfsfólk þróast í starfi. Mikilvægt er að starfsfólk finni að það sé haft með í 

ákvörðunartöku, að upplýsingar og verkferlar séu skýrir og að starfsfólki sé sýnt traust og 

sanngirni. 

2.1 Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun (e. human resource management) er mjög mikilvæg fyrir skipulagsheildir, 

bæði til að bæta frammistöðu, afköst starfsmanna og hegðun (Torrington, Hall, Taylor og 

Atkinson, 2011, bls. 4). Mannauðsstjórnun er tiltölulega ný grein innan fræðanna og snýr að 

ákvörðunum og samskiptum á milli starfsmanna og stjórnenda. Hægt er að tengja 

mannauðsstjórnun við það hversu vel skipulagsheildir ganga þar sem starfsfólkið er 

undirstaðan. Stöðugt auknar kröfur eru gerðar til starfsfólksins hvað varðar hæfni, þekkingu og 

ábyrgð. Grundvöllur mannauðsstjórnunar er að fá fólk til að láta hlutina gerast þannig að bæði 

fyrirtækið og fólk innan þess dafni. Í raun er hægt að segja að mannauðsstjórnun hvetji og efli 

starfsfólk til dáða (Torrington o.fl., 2011, bls. 4). 

Með sameiginlegu markmiði starfsmanna og stjórnenda innan skipulagsheilda nær stofnunin 

meiri árangri með hæfu starfsfólki. Í góðu starfsumhverfi er starfsfólkinu treyst fyrir verkefnum 

svo það fái að þróast og þroskast í starfi sem svo leiðir til meiri ánægju, tryggðar og hollustu, 

færri fjarvista og minni starfsmannaveltu. Með einlægari endurgjöf til starfsmanna er hægt að 

auka skilvirkni og frammistöðu starfsmanna til að ná tilsettum markmiðum. Styrkjandi 

endurgjöf, þá er átt við æskilega hegðun á áhrifaríkan hátt eða leiðréttandi endurgjöf sem snýst 
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um að breyta óviðeigandi hegðun og breyta henni í áhrifaríka með styrkjandi endurgjöf 

(Armstrong, 2011, bls. 505).   
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3. Hugtakið starfsánægja 

Hugtakið starfsánægja (e. job satisfaction) hefur verið skilgreint á margvíslegan hátt af mörgum 

rannsakendum og hugtakið er mjög vítt. Skilgreining bandaríska sálfræðingsins Edwin Locke 

á starfsánægju er eftirfarandi: „Ánægjulegt og jákvætt tilfinningalegt ástand vegna mats á starfi 

eða starfsreynslu manna“ (Locke, 1976). Locke hélt því fram að gildi einstaklings til starfs síns 

myndi ákvarða hvað veitti honum ánægju í starfi, aðeins óuppfyllt starfsgildi sem væru 

einstaklingnum mikilvæg hefðu áhrif á starfsánægju. Samkvæmt gildislíkani Lockes er hægt að 

mæla starfsánægju með eftirfarandi formúlu:  

S = ( V, - P ) x V, 

Ánægja = ( óskað - fengið ) x mikilvægi 

 

Gildislíkanið gengur út á að misræmið sem myndast á milli þess sem óskað er og þess sem er 

fengið, með tilliti til mikilvægis, sé ánægja einstaklingsins á vinnustað. Heildaránægja er mæld 

með því að leggja innihald vinnu saman við það sem einstaklingnum finnst mikilvægast (Judge 

og Klinger, e.d.). 

Skilgreining Hulin og Judge (2003) er að starfsánægja samanstandi af sálfræðilegum 

viðbrögðum sem skiptast í vitsmunalega (e. evaluative), hugræna (e. cognitive) og atferlislega 

(e. behavioral) hegðun starfsfólks. Aðrir hafa skilgreint starfsánægju eftir því hvort starfið 

hentar einstaklingnum og hvort hann er ánægður með ákveðna þætti starfsins eða ekki (Spector, 

1997). Starfsfólk getur upplifað sig ánægt með suma þætti á vinnustaðnum en verið óánægt 

með aðra. Hugtakið starfsánægja felur í sér hvernig starfsmaður upplifir starf sitt og hvaða 

viðhorf hann hefur til þess. Fræðimenn telja að tenging sé á milli starfsánægju, andlegrar heilsu 

og lífshamingju fólks (Spector, 2003). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna fram á tengsl á milli starfsánægju og starfshvatningar 

(Locke, Edwin og Latham, 1990). Mikilvægt er fyrir stjórnendur að þekkja styrk og veikleika 

starfsmanna sinna og hvað þeir vilja fá út úr starfinu, hvað þeim líkar vel og hvað þeim mislíkar 

(Kovach, 1987). Segja má að starfsánægja geri væntingar um að hversu miklu leyti vonir 

einstaklingsins og langanir til starfsins sem hann stundar séu uppfylltar. Starfsánægja er 

ferðalag án áfangastaðar og á það bæði við um starfsmenn og stjórnendur. Margir þættir geta 

spilað inn í starfsánægju og má þar nefna hvatningu, umbun, starfsskilyrði, vinnuskilyrði, 

skipulag, persónueiginleika, verklagsreglur, tækifæri, viðurkenningu og öryggi. Mikilvægt er 

að stjórnendur reyni að koma til móts við persónulegar óskir starfsfólks, því það stuðlar að meiri 
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starfsánægju (Kumara og Koichi, 1989). Ef starfsánægja er til staðar hjá starfsfólki hefur það 

jákvæð áhrif á ímynd fyrirtækisins.  

3.1 Starfsánægja 

Þegar litið er til starfsánægju (e. job satisfaction) og þá þætti sem hafa áhrif á hana þá eru nokkur 

atriði sem skipta miklu máli á vinnustöðum. Ef allir eru ánægðir myndast góður starfsandi og 

einnig ef starfsreglur eru skýrar og fólk finnur að það er að standa sig vel. Að finnast maður 

vera hluti af heildinni er nauðsynlegt til að einstaklingur verði félagslega virkur á vinnustaðnum 

(Eyþór Eðvarðsson, 2005). Tilfinningar og upplifun einstaklinga á starfi sínu hafa einnig áhrif 

á hegðun í daglega lífinu (Landy og Conte, 2010, bls. 404). Margar rannsóknir um starfsánægju 

voru framkvæmdar um miðja síðustu öld til að draga lærdóma til að fyrirbyggja að starfsmenn 

færu í verkfall og einnig til að rannsaka afköst og framleiðni starfsfólks (Landy og Conte, 2010, 

bls. 407). Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á breytingu í hegðun og viðmóti einstaklinga þegar 

þeim er veitt aukin athygli. Einnig hefur komið fram að upplifun starfsmanna hefur meiri áhrif 

á framleiðni á meðal starfsmanna heldur en áþreifanlegar vinnuaðstæður (Landy og Conte, 

2010, bls. 406). Starfsánægja hefur áhrif á innri og ytri hvetjandi þætti, gæði, félagsleg tengsl 

við samstarfsaðila og að hversu miklu leyti starfsfólk nær árangri eða mistekst í starfi sínu. Á 

mynd eitt má sjá breytur sem hafa áhrif og hafa verið rannsakaðar í tengslum við starfsánægju 

(Redmond, 2014).  

 

Mynd 1: Þættir starfsánægju (Redmond, 2014). 
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Almennur áhugi fræðimanna á því að fara að skoða starfsánægju kviknaði í kjölfarið á tveimur 

rannsóknum. Annars vegar rannsókn (Robert Hoppock, 1935) sem var gerð um starfsánægju en 

sú rannsókn sýndi fram á að einstaklingar og þættir tengdir starfinu höfðu áhrif og er þar átt við 

sálræna og umhverfislega þætti sem stjórna því að einstaklingur geti sagt; ég er ánægður í starfi 

(Srivastava, 2010). Hins vegar er rannsókn sem nefnist Hawthorn um að hegðunarmynstur 

einstaklinga breytist þegar að honum er veitt eftirtekt og athygli. Áhrif þessi eru jafnan kölluð 

Hawthorn áhrifin (e. Hawthorn effect). Ýmsar breytur eru skoðaðar þegar rannsaka á 

starfsánægju en almennt séð er óumdeilt að starfsánægja og vinnuhegðun tengjast verulega 

(Landy og Conte, 2010, bls. 410). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að starfsánægja eykst 

með aldrinum, með meiri menntun og meiri starfsánægja er í stjórnunar- og sérfræðistörfum og 

er þar jafnræði á milli kynja (Riggio, 2003). 

Starfsánægja heildar er skoðuð með þeim hætti að starfsfólk er beðið um að meta starfsánægju 

sína og meta hvaða þættir gera það ánægt í starfi. Áhrifaþættir eru mældir út frá þáttum eins og 

launum, starfsskilyrðum, samstarfi og stjórnun. Með slíkri aðferð er hægt að greina ánægju í 

hverjum þætti fyrir sig. Danska mælitækið EEI var tekið í notkun árið 2000 (Ennova A/S, e.d.). 

EEI mælir starfsánægju heildar ásamt hollustu og tryggð starfmanna. EEI er byggt á módeli 

sem lýsir tengslum á milli sjö þátta sem eru ímynd, samstarf, launakjör, stjórnun, næsti 

yfirmaður, starfsskilyrði og starfsþróun (Arney Einarsdóttir, 2007). Herzberg, Mausner, 

Peterson og Capwell (1957) framkvæmdu rannsókn á starfsánægju sem leiddi í ljós að tenging 

væri á milli starfsánægju og hegðunar á vinnustað, einkum þó starfsmannaveltu og fjarvista 

(Herzberg o.fl., 1959). Starfsánægja getur sagt til um starfshegðun, vinnuskilyrði og það 

hvernig starfsfólk upplifir starf sitt og hún snýst um viðhorf og tilfinningar starfsfólks (Spector, 

2003). 

Aðrar rannsóknir á starfsánægju hafa líka sýnt að starfsmenn eru ánægðari í starfi ef 

vinnuaðstæður eru hvetjandi og að þeir sem eru ánægðir afkasti meiru en þeir sem eru óánægðir 

(Kovach, 1987). Einnig hefur komið í ljós að störf sem hafa mikla þýðingu og ábyrgð og bjóða 

upp á ábyrgðarfull verkefni og endurgjöf fyrir starfsfólk leiði til meiri framleiðni (Lawler, 

1969). Komið hefur fram í rannsóknum að náið samband sé á milli starfshvatningar og 

starfsánægju. Starfsánægja starfsfólks fer mikið eftir því hvernig starfshættir og stefna 

skipulagsheildarinnar er, hversu vel þeir eru upplýstir, hvort þeir fái tækifæri til starfsþróunar 

og hvernig vinnuaðstaða þeirra er (Armstrong, 2011, bls. 90). 
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3.2 Umbun og hvatning  

Rannsóknir á starfshvatningu hafa sýnt að hvatning skiptir miklu máli fyrir starfsánægju. Þeir 

starfsmenn sem búa við hvetjandi starfsaðstæður eru almennt ánægðari í starfi en þar sem engin 

hvatning er til staðar (Kovach, 1987). Markmið hvatningar er að hafa áhrif á hegðun starfsfólks 

(Armstrong, 2011, bls. 332). Hvatning hefur áhrif á hugsun, hegðun og viðhorf. Þeir sem eru 

ánægðir leggja sig almennt mikið fram, sýna áhuga og eru ákveðnir í að ná árangri. Þar sem 

skortur er á hvatningu er oft áhugaleysi, óstundvísi, mikið um fjarvistir og ýmis 

samstarfsvandamál. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að þeir starfsmenn sem búa við hvetjandi 

starfsaðstæður eru ánægðari og þeir afkasta meiru í þágu fyrirtækisins en þeir sem eru óánægðir 

(Kovach, 1987). Hugtakið starfshvatning er mikilvægt fyrir fyrirtæki og stofnanir. Það hefur 

sýnt sig að starfsfólk er ánægðara og finnur fyrir innri hvatningu til að leggja sig fram í starfi 

og afkasta meiru ef fyrirtækið sem þeir starfa hjá er með vel uppbyggða skipulagsheild. 

Frammistaða í starfi er tenging á milli hvatningaþátta og hæfni einstaklinga (Kreitner, 2004). 

Viðhorf einstaklinga til hvatningar er misjafnt. Fólk hefur ólíkar þarfir og langanir og það er 

misjafnt hvað hvetur það áfram. Skipulagsheildir verða að vera með vel mótaða stefnu í því 

skyni að verðlauna fólk reglulega í samræmi við framlag þeirra til stofnunarinnar. Umbun má 

líta á sem grundvallaratriði í ráðningarsambandi (Armstrong, 2011, bls. 737). Árangur 

hvatningar er háður starfsgetu starfsfólks og árangur getu er háður hvatningu (Armstrong, 2011, 

bls. 142). 

3.3 Líðan starfsfólks 

Velferð starfsfólks er afar mikilvægur þáttur og nauðsynlegt er að fyrirtæki gæti þess að öllum 

starfsmönnum þess líði vel í vinnunni. Ef fólki líður ekki vel í starfi hefur það áhrif á líkama, 

sál og hugarástand sem getur leitt til streitu og valdið vanlíðan og uppgjöf. Margt hefur áhrif á 

að fólki líði vel í starfi. Starfsánægja er eitt það mikilvægasta, því ef einstaklingur finnur að 

hann er ánægður í starfi, þá má ætla að honum líði vel yfir höfuð en það þarf samt ekki að vera 

reyndin. Þegar aðrar rannsóknir eru skoðaðar, þá er niðurstaðan sú að vinnuálag og tilfinningar 

til starfsins geta skipt sköpum þegar kemur að líðan starfsfólks. Ef starfsmaður upplifir 

starfskröfur á neikvæðan og erfiðan hátt og ef starfið snertir tilfinningalegt gildi hans, getur það 

haft skaðleg áhrif á líðan hans (Wallace og Lemare, 2007). Starfsfólk upplifir starfsálag á ólíkan 

hátt. Wallace og Lemare tala um að kröfur með tilfinningalegu álagi hafi áhrif á starfsmanninn 

löngu eftir að starfsdegi hans er lokið (Wallace og Lemare, 2007). Margir þættir hafa áhrif á 

starfsumhverfið. Þar má nefna félagslega þætti en þeir skipta miklu máli þó erfitt geti verið að 

greina þá. Að vera ánægður í starfi og líða vel veltur mikið á samskiptahæfileikum hvers og 
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eins. Öll erum við félagsverur og margir líta á vinnustað sinn sem vettvang félagslífs og vináttu 

og fá þessa þætti sína uppfylltar þar. Starfsmenn sem mynda góð tengsl sín á milli eiga auðvelt 

með að skiptast á þekkingu, aðstoða, fá aðstoð og geta auðveldlega unnið saman í hópum. 

Ef samstarfsfólki kemur ekki vel saman og samheldni er ekki á vinnustaðnum veldur það 

neikvæðum áhrifum á kostnað þeirra jákvæðu, það er að segja þegar að fólki líður vel og er 

ánægt í vinnunni (Luthans, 2002). Þegar hæfileikar fólks til samskipta við aðra eru góðir er mun 

auðveldara fyrir þá einstaklinga að eignast vini og þeim gengur líka betur að þjóna 

viðskiptavinum. Mikilvægt er fyrir skipulagsheildir að skapa gott vinnuumhverfi og búa svo 

um hnútana að samskipti á milli samstarfsaðila og stjórnenda verði góð. Með góðri 

upplýsingagjöf og öflugu félagslífi er hægt að efla og örva góð samskipti á meðal starfsfólks. 

Starfsandinn og félagsstarfið á vinnustaðnum fer mikið eftir því hvernig starfsfólkinu líður og 

hvernig starfsánægja þess er. Ómögulegt er að sigta út einhvern einn þátt sem hefur mest áhrif 

á góðan starfsanda því þeir geta verið svo margir en til dæmis má nefna kröfur, hvatningu, hrós 

og jákvæðni. Allt starfsfólk innan skipulagsheildarinnar er ábyrgt fyrir góðum starfsanda. 

Nauðsynlegt er að greina reglulega með starfsmannakönnunum líðan og starfsánægju 

starfsfólks, því það hefur áhrif á allt starf innan fyrirtækis ef fólki líður ekki vel. 

Félagslegur þáttur á vinnustað er mikilvægur og ef ekki ríkir kærleikur og vinátta á vinnustað 

er hætta á aukinni starfsmannaveltu og þar með rýrnar traust skipulagsheildarinnar út á við. Það 

sama gildir ef starfsmenn fá ekki viðurkenningu fyrir störf sín en öllum er nauðsynlegt að fá 

klapp á bakið annað slagið. 

3.4 Starfsþróun 

Starfsþróun (e. career development) byggir á því að veita starfsfólki tækifæri til að þróa 

hæfileika til starfa í því skyni að tryggja skipulagsheildinni hæfileikaríkt og tæknivætt 

starfsfólk, það er að samtvinna þarfir skipulagsheildarinnar og starfsfólks (Armstrong, 2011). 

Starfsþróun felur í sér gagnkvæman samning á milli starfsfólks og skipulagsheildar, þar sem 

geta starfsfólks er ekki bundin við ákveðna ferla eða fyrirfram ákveðna ramma. 

Starfsþróunarferlið snýr að því að skipulagsheildin og starfsfólkið vinni í sameiningu að því að 

efla þekkingu, færni, getu og áhuga starfsfólks á starfi sínu bæði í nútíð og framtíð (McDonald 

og Hite, 2005). Skipulagsheildir sem vinna markvisst að því að auka þekkingu starfsfólks síns 

áorka með því aukna starfsánægju, betri frammistöðu, minni starfsmannaveltu, betri þjónustu 

og betri samkeppnisstöðu (Torrington, Hall og Taylor, 2008). Með þessu heldur starfsmaður 

stöðugildi sínu á vinnumarkaðnum og skipulagsheildin fær aukna þekkingu í sinn hlut. 
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Starfsmannaviðtöl eru hönnuð til þess að skapa umræðu á milli starfsfólks og stjórnenda til að 

auka árangur og ánægju. Í starfsmannaviðtölum er frammistaða, markmið, framtíðarsýn og 

samskipti við samstarfsaðilana rædd til að efla starfsfólk. Með gagnkvæmum upplýsingum er 

hægt að greina þarfir starfsmanns til endurmenntunar. Um er að ræða endurgjöf með starfsþróun 

starfsfólks í huga. 

3.5 Frammistaða  

Þrír grundvallarþættir þurfa að vera til staðar svo frammistaða (e. performance) starfsfólks sé 

góð en þeir eru viljinn, getan og starfsumhverfið. Skilgreining Porter og Lawler (1974) er að 

frammistaða samanstandi af hæfni (e. function), eiginleikum (e. skill) og viðleitni (e. effort) 

einstaklings. Nauðsynlegt er að efla starfsfólk með fræðslu og þjálfun til að þróast í starfi og 

gefa því færi á aukinni ábyrgð. Frammistaða starfsfólks samanstendur af ýmsum persónulegum 

þáttum eins og hæfni, kunnáttu, umhverfi og viðhorfum, líkt og sést á mynd tvö hér fyrir neðan 

(Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010). 

  

Mynd 2: Frammistaða og forsendur hennar (Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010). 

Ef starfsfólk sér hag í að leggja sig fram í starfi getur frammistaða þess batnað. Þó geta verið 

störf þar sem ekki skiptir máli hvort starfsfólk leggur sig fram eða ekki (Muchinsky, 2006).  

Með frammistöðu sinni getur starfsfólk náð markmiðum sínum með nægjanlegu trausti, 

sjálfræði, hæfni og er líklegra til þess að vera metið fyrir það sem það gerir og fá viðurkenningu 

fyrir (Armstrong, 2011, bls. 331). Lykillinn að góðri frammistöðu er að fólk viti til hvers er 

ætlast af því. Þegar því er veitt góð endurgjöf byggir það upp góða frammistöðu, starfsfólkið 

getur haldið áfram að gera vel og getur bætt sig á þeim sviðum þar sem einhverju er ábótavant. 

Endurgjöfin ætti að byggjast á raunverulegum gögnum. Starfsfólk er líklegra til að vinna að því 

að bæta frammistöðu sína og þróa færni sína ef það upplifir ákveðið vald yfir frammistöðu sinni 

(Armstrong, 2011, bls. 627). Frammistöðumat er áætlanagerð stjórnenda og er í raun 
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samkomulag á milli þeirra og starfsfólks um það hvað starfsfólkið þarf að gera til að ná 

markmiðum, hækka staðla sína, bæta frammistöðu og þróa færni (Armstrong, 2011, bls. 640). 

Frammistöðumat er framkvæmt með því að starfsfólk fyllir út tilbúið eyðublað með mati á eigin 

frammistöðu og næsti yfirmaður fær það. Yfirmaðurinn metur sjálfur frammistöðu 

starfsfólksins. Mat starfsfólks og yfirmanns er borið saman. Ef munur er á mati er hægt að ræða 

frekar um frammistöðu starfsfólks. Ef starfsfólk er með slaka frammistöðu er hægt að aðstoða 

það við að ná tökum á því með uppbyggilegum hætti og jákvæðri hvatningu. Gott er að hrósa 

ef frammistaða starfsfólksins er framar væntingum en benda varfærnislega á það sem krefst 

endurskoðunar hjá starfsfólki ef það reynist með lélega frammistöðu (Armstrong, 2011, bls. 

632). Starfsfólk verður að vita til hvers er ætlast af því, því þá á það auðveldara með að uppfylla 

kröfur fyrirtækisins. 
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4. Kenningar um starfsánægju 

Hér verða nefndar til sögunnar fimm kenningar um starfsánægju. Það er jafngildiskenningin (e. 

Equity theory), atbeinakenningin (e. Instrumentality theory), kenningin um félagsleg áhrif (e. 

Social influence theory) og tveggja þátta kenning Herzbergs (e. Herzberg´s two-factor theory) 

sem innifelur misræmiskenninguna og tvíþáttakenninguna. Þessum fimm kenningum er ætlað 

að meta um starfsánægju einstaklinga (Ganguli, 1994, bls. 16). Fjallað verður um þessar 

kenningar í eftirfarandi undirköflum.  

4.1 Jafngildiskenningin (Adams 1965) 

Jafngildiskenning (e. Equity theory) Adams (1965) gengur út á jafnræði í hugum fólks. 

Starfsfólk ber sig saman við annað starfsfólk um það sem það er að fá, til dæmis í formi launa 

eða ábyrgðar í starfi. Starfsfólk verður áhugasamara og vinnur meira ef það upplifir að það sé 

að fá meira heldur en annað starfsfólk og ef starfsfólk upplifir að það sé að fá minna leiðir það 

til aukinna fjarvista og minnkunar á vinnuframlagi. Kenningin segir í raun að starfsfólk öðlist 

hvatningu og verði áhugasamara ef komið er fram við það af sanngirni og jafnræði (Armstrong, 

2011, bls. 327).  

Starfsmaður sem fær vitneskju um að hann hafi lægri laun en jafn hæfur samstarfsaðili getur 

minnkað framlag sitt til vinnunnar eða jafnvel aukið það. Tvennt getur komið til þegar skortur 

er á hvatningu, annar vegar að starfsfólk upplifi að því finnist það uppskera minna en það telur 

sig eiga rétt á og hins vegar að starfsfólk skynji að það hafi lagt meira á sig en annað starfsfólk 

á vinnustaðnum. Starfsfólk með ákveðna menntun, hæfni og þekkingu hefur ákveðnar kröfur 

og væntingar til launa, umbunar og verkefna. Sanngirni starfsfólks er metin og hún borin saman 

við starfsfólk í sambærilegum störfum (Riggio, 2008). 

4.2 Atbeinakenningin 

Atbeinakenningin (e. Instrumentality theory) er trú á að við gerum eitthvað eitt sem þá leiðir til 

einhvers annars og gengur út á að fólk vinni aðeins fyrir peninga. Kenningin kom fram á seinni 

hluta 19. aldar þegar áhersla var á að hagræða vinnu sökum efnahagsástands þess tíma. Gert 

var ráð fyrir að hvetja yrði fólk til vinnu með umbun og færi það eftir vinnuframlagi hvers og 

eins hver umbunin yrði, verðlaun voru því háð árangri (Armstrong, 2011, bls. 322). 
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4.3 Félagslega kenningin 

Félagsleg kenning (e. Social influence theory) Bandura (1977) sameinar hegðunar- og 

væntingakenningarnar þar sem sálrænir þættir spila þar mikið inn í, eins og hegðun í 

framtíðinni, gildi markmiða og geta einstaklingsins til að ná þeim og við þær aðstæður sem 

skapast hafa (Armstrong, 2011, bls. 227). Það hefur áhrif á starfsfólk ef aðrir starfsmenn eru 

ánægðir, því það smitar út frá sér og það sem við gerum í samskiptum við aðra hefur áhrif á 

hvernig við hegðum okkur, hvernig brugðist er við okkar persónueiginleikum, sem hefur svo 

áhrif á tilfinningar okkar. 

4.4 Þarfapýramídinn - Abraham Maslow  

Árið 1943 setti sálfræðingurinn Abraham Maslow (1943) fram kenningu um mannlegar þarfir 

til að getað sálgreint betur sjúklinga sína (Boddy, 2008). Hann greindi og flokkaði mannlegar 

þarfir niður í fimm þrepa pýramída sem nefnist Þarfapýramídinn (e. Hierarchy of needs). Í 

neðsta þrepi pýramídans eru frumþarfirnar sem eru líkamlegar þarfir eins og drykkur, næring 

og hvíld. Í öðru þrepi eru þarfir fyrir öryggi, vernd og húsaskjól. Í þriðja þrepinu eru félagslegar 

þarfir eins og þörf fyrir ást og umhyggju og að vera vel liðinn af öðrum. Í fjórða þrepinu eru 

þarfir fyrir viðurkenningu og stöðu. Í fimmta og síðasta þrepinu er þörfin fyrir sköpun og 

sjálfsþroskaþörf eða þörfin fyrir að vera það besta sem manneskja getur hugsanlega orðið 

(Riggio, 2008). Kenningin gengur út á það að fullnægja þarf einu þrepi áður en hægt er að 

fullnægja hinum frumþörfunum í pýramídanum. Það þarf samt ekki að fullnægja hverju þrepi 

100%. Sjá mynd þrjú (Maslow, 1970, bls. 27–28). 

 

Mynd 3: Þarfapýramídi Maslows (Riggo, 2008). 
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Kenning Maslows er mjög þekkt en ekki eru allir fræðimenn á eitt sáttir við aðferðafræði 

kenningar hans. Helsta ástæðan er sú að hann skilgreindi engar breytur sem gætu haft áhrif á 

þarfir, líkt og hvort tengsl væru frá einni þörf til annarrar, eins og til dæmis aldurs og þeirra 

þarfa sem reynt er að uppfylla og hvað hefur áhrif þar á (Muchinsky, 2006). Muchinsky sagði 

að kenningin snérist frekar um staðhæfingar Maslows um eðli mannsins frekar en niðurstöður 

rannsókna. 

4.5 Tvíþáttakenningin - Frederick Herzberg 

Bandaríski sálfræðingurinn Frederick Herzberg kom fram með tvíþáttakenninguna (e. Two-

factor theory) um starfsánægju einstaklinga eftir að hafa rannsakað hvaða þættir hefðu áhrif á 

ánægju og óánægju í starfi. Hann tók viðtöl við endurskoðendur og verkfræðinga þar sem þeir 

áttu að lýsa hvaða þættir hefðu áhrif á tilfinningar þeirra og hvað gerði þá sérstaklega ánægða 

annars vegar og hvað gerði þá sérstaklega óánægða í starfi hins vegar (Armstrong, 2011, bls. 

328). Þegar að starfsfólkið átti að nefna það sem myndi gera það ánægt í starfi þá var nefnt 

árangur í starfi, ábyrgð, viðurkenning, starfsþróun og stöðuhækkun. Þeir þættir sem nefndir 

voru um óánægju í starfi voru vinnuaðstæður, starfsöryggi, starfshættir, laun og reglur 

fyrirtækisins (Herzberg, 1987). Herzberg áleit að þörfin fyrir að vera góður starfsmaður færi í 

raun eftir því hversu krefjandi starfið væri og hvort möguleiki væri á viðurkenningu, ábyrgð og 

starfsþróun.  

Herzberg nefndi þessa tvo þætti, hvatningaþætti (e. motivational factors) og viðhaldsþætti 

(e. hygenic factors). Hvatningaþættirnir snúast um atriði eins og viðurkenningu fyrir vel unnin 

störf, ábyrgð, umhyggju, sjálfstæði, endurgjöf og hvatningu til að þróast í starfi og  

 

Mynd 4: Hvatningarþættir og viðhaldsþættir Herzberg (Riggo, 2008). 
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að þegar horft væri til afkasta og framlags þess, þá hefði það jákvæð áhrif á starfsfólkið að fá 

hvatningu til að vinna. Viðhaldsþættir eru þættir sem snúa að ytri þáttum starfsins,atriði eins og 

launakjör, vinnuaðstaða, öryggi á vinnustað og aðbúnaður. Viðhaldsþátturinn kemur í veg fyrir 

óánægju en getur ekki orsakað ánægju. Sjá mynd fjögur (Herzberg, Mausner og Snyderman, 

1959). 

Ef aðbúnaður á vinnustað væri ekki nógu góður, þá myndi starfsfólkið vera óánægt og ef það 

yrði lagað þá myndi starfsfólkið að öllum líkindum hætta að vera óánægt en það er ekki þar 

með sagt að það yrði ánægt. Í þessu felst að það eru ekki sömu þættir sem búa til starfsánægju 

og valda óánægju.  

Efasemdir eru um lögmæti tvíþáttakenningar Herzbergs, því rannsóknir hafa sýnt að þættirnir 

hafa ekki sömu áhrif á alla. Það eru ekki allir með sömu væntingar, einn einstaklingur getur 

fundið ánægju með ábyrgð í starfi en það getur valdið óánægju hjá öðrum. Sumir segja að 

aðferðafræðin á bak við rannsóknina sé gölluð, að úrtakið hafi verið gallað og spyrlaáhrif hafi 

átt sér stað. Fræðimenn hafa bent á að kenningin sé ekki raunhæf til að skýra starfshvatningu 

(Riggio, 2008). Grundvöllur hvatningar er að sálfræðilegur eiginleiki fólks fái það til að hegða 

sé á ákveðinn hátt til að ná markmiðum sínum. Hvatning er leið til að draga úr sársauka og 

hámarka hamingju. Segja má að hvatning sé innri tilfinningar eins og óskir, langanir og 

markmið og að hún sé leið til að virkja fólk í átt að tiltekinni hegðun. 

4.9 Ytri og innri hvati - Frederick Herzberg 

Kenning Herzberg um hvatningu í starfi skiptist í tvo hvata, ytri hvata (e. extrinsic motivators) 

og innri hvata (e. intrinsic motivators). Starfsmenn hafa þörf bæði fyrir innri og ytri umbun og 

innri og ytri hvata. Skilgreining á hvata er að um kraft sé að ræða sem veiti starfsfólki ákveðna 

stefnu og styrk til að hafa úthald til að ná markmiðum sínum.  

Flest starfsfólk hefur áhuga á því að standa sig vel í leik og starfi sem ekki kemur eingöngu út 

frá persónuleika hvers og eins heldur einnig út frá umhverfinu sem við ölumst upp í. Ytri hvatar 

starfshvatakenningar segja til um hvort starfsfólk leggi sig fram í störfum sínum. Þegar talað er 

um ytri hvatningu þá eru það hlutir eins og hvaða eiginleikar starfið hefur upp á að bjóða og 

þættir í starfsumhverfinu. Ytri hvatar geta haft letjandi eða örvandi áhrif á innri þarfir 

starfsmanns (Gellerman, 1996). Innri hvatar kom frá persónuleika starfsmanna og eru huglægir, 

það sem starfsfólk upplifir þegar að það nær markmiði sínu (Riggio, 2008). Undirstaða til 

árangurs er áhugahvöt einstaklinga (Goleman, 1998). Fræðimenn sem hafa framkvæmt 
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rannsókn Herzbergs telja að hún gefi skýra mynd af því hvernig hvetja á fólk í starfi (Huczynski 

og Buchanan, 2007).  

4.6 Væntingarkenningin - Victor Vroom  

Væntingarkenning Vroom (e. Vrooms expectancy) frá árinu 1964 hefur verið ein mest áberandi 

og útbreiddasta hvatningakenningin í vinnusálfræði síðustu áratugi (Muschinsky, 2006). 

Kenningin er vitsmunaleg og þar er litið á einstaklinginn sem skynsemisveru sem lætur 

skynsemina ráða í allri ákvörðunartöku, því hann veit nákvæmlega hvað hann vill fá út úr starfi 

sínu og hvernig frammistaða hans ræður þar úrslitum eða veitir umbun (Muschinsky, 2006). 

Kenningunni er í raun skipt í þrjár keðjuverkandi athafnir, fyrirhöfn, frammistöðu og útkomu. 

Maður uppsker eins og maður sáir, maður leggur sig fram sem er skilgreint sem góð 

frammistaða sem ákvarðar svo góða útkomu. Kenningin snýst um það að einstaklingar hafi ólík 

markmið, að hægt sé að hvetja þá til ákveðinnar hegðunar með það að leiðarljósi að árangur 

náist. Sjá mynd fimm (Kreitner, 2004). 

 

Mynd 5: Hefðbundið væntingalíkan (Kreitner, 2004). 

Samkvæmt væntingarkenningu Vrooms þá er hægt að hvetja starfsmenn til vinnu með umbun. 

Umbunin verður þó að vera mikils virði fyrir einstaklinginn, því ef umbunin er lítils virði, þá 

er engin hvatning til að leggja sig fram, þar sem að kenningin gengur út á þráða útkomu. 

Einstaklingurinn verður að trúa og treysta því að umbunað verði fyrir góða frammistöðu, því 

þá myndast tenging á milli þessara tveggja þátta. Þá er hvatningin komin og einstaklingurinn 

leggur sig allan fram. Einnig verður einstaklingurinn að hafa væntingar og vita hvað hann þarf 

að leggja mikið á sig til að afkasta vel. Ef engar væntingar eru til starfsins, þá breytir það ekki 

neinu hversu mikið einstaklingurinn leggur á sig, því frammistaða er ótengd erfiði (Muchinsky, 

2006). 

Rannsóknir á væntingakenningu Vrooms styður fullyrðingu hans um að fyrirhöfn (e. effort) sé 

tengd hugarstarfi, s.s. skynjaðrar eftirvæntingar og væntanlegrar umbunar. Kenningin tekur 

ekki til þátta eins og persónuleika og tilfinninga sem geta haft mikil áhrif á ákvörðunartöku 
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einstaklinga (Landy og Conte, 2010, bls. 374). Gagnrýnin sem væntingakenning Vrooms hefur 

fengið er sú að hún gengur út á að allir séu alltaf skynsemisverur í öllum sínum ákvörðunum 

(Bobby, 2008). Það er hins vegar misjafnt hversu skynsamt fólk er, ekki er hægt að segja að 

allir taki ávallt skynsamar ákvarðanir (Riggio, 2008). Öll tökum við misjafnlega skynsamlegar 

ákvarðanir, t.d. er það afar mismunandi hvað fólki finnst skynsamlegt að gera. Kenningin 

gengur út á hvaða væntingar fólk hefur þegar það hugsar um umbun og hvað gerist í huga þess 

þegar að það væntir umbunar.  

4.7 Misræmiskenningin - Hackman og Oldham 

Misræmiskenningin (e. discrepancy theory) gengur út á að skilja starfsánægju út frá tveimur 

hliðum, annars vegar upplifun einstaklings og hins vegar persónulegum þörfum. Hvað vill 

einstaklingur fá út úr starfinu, hvað finnst honum hann eiga rétt á og hvað býður starfið upp á? 

Ef þessir tveir þættir samrýmast ekki þá getur misræmi orðið, til dæmis ef starfsmaður telur 

laun sín ekki í samræmi við þá ábyrgð sem hann telur sig axla, einnig ef einstaklingurinn upplifir 

að samstarfsaðilarnir hafi eitthvað sem hann sjálfur hefur ekki (Harwood og Rice, 1992). Segja 

má að rannsóknirnar bendi til þess að því minna sem misræmið sé, því meiri sé starfsánægjan 

og þetta snýr að tilfinningum og viðhorfum starfsfólks (Spector, 2003). 

Þekktasta misræmiskenningin innan fræðanna er frá Hackman og Oldham (1980). Þeir segja að 

væntingar kalli á innri hvata hjá starfsfólki með þremur þáttum en þeir eru: 

• Að starfsmaður viti þegar hann stendur sig vel eða illa 

• Að starfsmaður beri ábyrgð á því starfi sem hann vinnur 

• Að starfsmaðurinn upplifi að vinna hans skiptir máli og sé í samræmi við hans 

persónulegu gildi 

 

Ef starfsfólk þróar með sér þessa innri hvata, þá verður fólk ánægðara og skilar betri vinnu. Það 

eru fimm þættir sem hafa áhrif á þessa innri hvata sem hafa mikil áhrif á sálrænt ástand og líðan 

starfsfólks. Þessir þættir eru endurgjöf, ábyrgð, fjölbreytileiki og sjálfræði í starfi og hversu 

starfið er mikilvægt. Þessir hvatningaþættir hvetja til starfsánægju og vellíðunar starfsmanna. 

Einnig skipta eiginleikar starfsmanna miklu máli, eins og þekking og færni, möguleikinn á að 

vaxa og þróast í starfi og ánægja með starfsumhverfið. Hackmann og Oldham (1980). Með 

aukinni endurgjöf og ábyrgð má efla starfsánægju og auka til hins betra samstarf á milli aðila á 

vinnustaðnum. Starfsmaður sem upplifir ekki starf sitt sem mikilvægt finnur ekki til ábyrgðar 

eða endurgjafar og er ekki ánægður í starfi sínu (Hackman og Oldham, 1980). Segja má að 
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kenningin gangi út frá því að til þess að starfsfólki líði vel þá þurfi að vera fjölbreytileiki í starfi, 

starfsfólkið þurfi að geta nýtt sér þekkingu sína og færni, hafa frelsi til athafna, hafa skýrar 

starfsreglur og markvissa upplýsingagjöf, svo það eigi möguleika á að þroskast í starfi (Riggio, 

2008). 

4.8 Starfshvatningarkenningin - David McClelland 

Kenning David McClellands um starfshvatningu (e. Motivation Theory) fjallar aðallega um þrjá 

hvata en þeir eru afrek, árangur og völd. Hver þáttur hefur mismunandi áhrif á hvern og einn 

vegna þess að hver einstaklingur hefur sinn sérstaka persónuleika (Riggo, 2008). Rannsóknirnar 

sýndu að það er mismunandi eftir hverju einstaklingar eru að sækjast. Sumir eru að sækjast eftir 

mikilli áskorun og möguleika á að klífa metorðsstigann, á meðan aðrir eru að sækjast eftir 

viðurkenningu frá öðrum og félagslegum tengslum, hafa þörf fyrir að vinna náið með öðrum 

og eru meira fyrir samvinnu en samkeppni (Riggio, 2008).  

Maslow rannsakaði meðfæddar þarfir sem koma fram strax við fæðingu en McClelland 

rannsakaði á hinn bóginn einstaklingsbundnar þarfir og hverju einstaklingurinn leitar eftir til að 

ná árangri. Þeir þættir sem knýja einstaklinga og þeirra innri þarfir sem hvetja þá áfram í starfi 

eru mjög mikilvægir. Kenning McClellands gengur út á þarfir hvers einstaklings og það sem 

hann leitast við að ná. Ef þarfakenningar Maslows og McClellands eru bornar saman, þá eiga 

þessar kenningar ýmislegt sameiginlegt, nefna má þörfina fyrir viðurkenningu, að vera vel 

liðinn af öðrum, að vera metinn af verðleikum, að ná árangri, fyrir afrek og þörfina fyrir völd. 

Kenning David McClellands gengur líkt og kenning Maslows út á þarfir manna. Ákveðnar 

þarfir sem leitast er eftir að uppfylla. Hvatningaþörfin býr innra með okkur og þess vegna erum 

við ávallt að hvetja bæði okkur sjálf og aðra til að áorka eitthvað sem við lítum á sem virði. Til 

dæmis má nefna að ef við hjálpum einhverjum þá líður okkur vel, líkt og þegar við hvetjum 

börnin okkar til að standa sig vel í skólanum. Starfshvatning er mikilvæg fyrir skipulagsheildir 

og mikilvægt er að stjórnendur reyni að hafa áhrif á starfstengda hegðun á jákvæðan og 

uppbyggjandi hátt (Gellerman, 1996). 
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5. Vinnumálastofnun 

 Hjá Vinnumálastofnun starfa um 140 starfsmenn víðs vegar um landið. Hlutverk 

Vinnumálastofnunar er skýrt, starfsmönnum ber að sinna störfum sínum í samræmi við hlutverk 

og skyldur Atvinnuleysistryggingasjóðs og starfa eftir þeim lögum og reglugerðum sem settar 

eru af Alþingi hverju sinni. Vinnumálastofnun fellur undir velferðarráðuneytið, sér um daglega 

afgreiðslu Atvinnuleysistryggingasjóðs og fer með stjórn vinnumiðlunar. Vinnumálastofnun er 

með níu starfsstöðvar sem veita alla helstu þjónustu fyrir atvinnuleitendur.  

Helstu verkefni Vinnumálastofnunar eru að halda skrá um störf sem eru í boði á öllu landinu, 

upplýsa atvinnuleitendur um laus störf, aðstoða við að finna störf, veita atvinnurekendum 

aðstoð við ráðningu starfsfólks og upplýsa þá um vinnuafl sem í boði er hverju sinni. Einnig 

sér Vinnumálastofnun um útreikninga og greiðslu atvinnuleysisbóta, hún sér um 

vinnumarkaðsúrræði, hún heldur skrár og aflar upplýsinga um atvinnuleysi, atvinnuhorfur og 

atvinnuástand í landinu og útgáfu atvinnuleyfa fyrir útlendinga og starfsmannaleigu. Á mynd 

sex má sjá skipurit Vinnumálastofnunar (Vinnumálastofnun, e.d.). 

Mynd 6: Skipurit Vinnumálastofnunar (Vinnumálastofnun e.d.). 
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5.1 Starfsmannastefna Vinnumálastofnunar 

Starfsmannastefna Vinnumálastofnunar felst í orðunum: „Gott starfsfólk er grunnurinn að 

góðum árangri.“ „Fyrirmyndarþjónusta, virðing og áreiðanleiki“ eru þættir sem stofnunin 

leggur áherslu á. Vinnumálastofnun vill bjóða upp á áhugaverðan og aðlaðandi vinnustað með 

hæfu starfsfólki sem hefur þekkingu á hlutverki stofnunarinnar. Kappkostað er að starfsandinn 

og þjónustan sé góð, viðskiptavinum sé sýnt vinsamlegt viðmót, afgreiðsla mála fái sanngjarna 

og jafna afgreiðslu og að starfsfólk gæti trúnaðar um upplýsingar sem það fær vegna starfsins. 

Meðhöndlun mála skal vera skýr og áhersla á að unnið sé eftir verklagsreglum stofnunarinnar. 

Starfsfólk skal upplýst um hlutverk sitt og hafa þekkingu til að vinna eftir stjórnsýslulögum 

(Vinnumálastofnun, e.d.). 

Vinnumálastofnun framfylgir starfsmannastefnu sinni með því að bjóða upp á árlega 

þjálfunaráætlun og fræðslustefnu. Stofnunin gætir þess að starfsmannasamtöl fari fram árlega, 

að starfsfólk fái tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri og að þannig sé stuðlað að 

sem bestum starfsanda á vinnustaðnum. Starfslýsing skal vera skýr og samræmd í öllum störfum 

stofnunarinnar og svæðisvinnumiðlana (Vinnumálastofnun, e.d.). 

5.2 Jafnréttisstefna Vinnumálastofnunar 

Jafnréttisstefna Vinnumálastofnunar er að jafna stöðu á milli kvenna og karla að framkvæmd 

hennar sé virk og sýnileg og sé viðhöfð við ráðningar í störf. Áhersla er lögð á að mismuna 

hvorki starfsmönnum eftir kynferði, vinnuaðstæðum eða vinnuskilyrðum, að jafnrétti sé virkt 

og virt í starfsmannastefnu Vinnumálastofnunar og að skapa starfsumhverfi þar sem starfsmenn 

upplifa andlega og líkamlega vellíðan. Laus störf skulu auglýst eftir reglum og þegar ráðið er í 

störf skal líta til jafnréttissjónarmiða. Ef umsækjendur eru jafnhæfir í starfið skal það kynið sem 

er í minnihluta í þeirri starfsstöð ganga fyrir. Sérstaklega skal taka tillit til kvenna vegna 

þungunar. Vinnumálastofnun býður starfsmönnum sínum upp á sveigjanlegan vinnutíma, þar 

sem hægt er að verða við því (Vinnumálastofnun, e.d.). 

5.3 Fræðslustefna Vinnumálastofnunar 

Áhersla er lögð á að starfsmenn eigi kost á fræðslu og þjálfun sem eflir færni þeirra í að takast 

á við ný og krefjandi verkefni og eykur þannig hæfni þeirra og ánægju. Með fræðslunni er 

starfsmönnum gefinn kostur á að vaxa og þroskast í starfi og það gefur þeim færi á að viðhalda 

þekkingu sinni. Fræðslan samanstendur af þörfum stofnunarinnar en einnig er komið til móts 

við óskir starfsmanna svo möguleiki sé fyrir starfsfólk að þróast í starfi. Það verður að viðhalda 

fag- og sérþekkingu og er það bæði á ábyrgð almenns starfsfólks og yfirmanna. Möguleiki á 
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fræðslu og starfsþróun verður að koma frá starfsfólkinu sjálfu og að þeirra eigin frumkvæði. 

Þegar auknar kröfur eru gerðar til starfsfólks eða það fer í nýtt starf innan stofnunarinnar er um 

starfsþróun að ræða. Starfsþróun, sem felst í símenntun, flutningi í starfi, samvinnu og eða 

starfsmannasamtölum, er á ábyrgð bæði starfsfólks og yfirmanna (Vinnumálastofnun, e.d.). 

5.4 Framkvæmd fræðslustefnu Vinnumálastofnunar 

Til grundvallar á greiningu fræðslustefnu verða starfslýsingar lagðar til og mat á fræðsluþörf 

sem unnið er í samvinnu starfsmanns og yfirmanns. Forstjóri og forstöðumenn annast 

starfsmannaviðtöl, þar er litið til hagsmuna beggja aðila og þess gætt að kröfur og væntingar 

beggja komi fram. Fræðslufulltrúi og fræðslunefnd hafa umsjón með fræðslustefnunni. 

Forstöðumenn og forstjóri bera ábyrgð á skipulagi fræðslunnar. Fræðslunefnd og fræðslufulltrúi 

hafa það verkefni að; 

 viðhalda og móta fræðslustefnu Vinnumálastofnunar,  

 meta fræðsluþörf, 

 meta gæði fræðslustarfsins, 

 leggja mat á tölfræðilegar upplýsingar um fræðslu starfsmanna, 

 halda yfirlit um símenntun starfsmanna (Vinnumálastofnunar e.d.). 

Þjálfun og endurmenntun starfsfólks er á ábyrgð forstöðumanna. Fræðsla getur talist til ýmissa 

námskeiða, ráðstefna, fræðslufunda og annars sem yfirmaður telur að komi til með að nýtast 

starfsmanni í starfi og getur bæði verið aðkeypt eða að Vinnumálastofnun sjálf haldi námskeið. 

Stefnan er að minnsta kosti að hver starfsmaður geti sótt eitt námskeið á ári. Frumkvæði að ósk 

um þátttöku í námskeiði getur komið frá starfsmanni og/eða yfirmanni. Námskeiðin skulu vera 

tengd starfi viðkomandi og fjárhagsaðstoðin tekur mið af því. Beiðni um þátttöku í námskeiði 

fer til yfirmanns sem tekur ákvörðun (Vinnumálastofnun, e.d.). 
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6. Starfsmannamál ríkisstarfsmanna 

Ein af þeim meginreglum sem ríkisstarfsmenn þurfa að hafa að leiðarljósi í störfum sínum er 

að virða lög og stjórnarskrá, hafa mannréttindi og lýðræði í heiðri og sinna störfum sínum af 

heiðarleika, trúmennsku, ábyrgð og alúð, í samræmi við lög um réttindi og skyldur starfsmanna 

ríkisins. Ákveðnar kröfur eru gerðar til framkomu og háttsemi ríkisstarfsmanna hvað varðar 

athafnir og orðalag. Ríkisstarfsmenn verða að huga vel að því valdi sem þeir hafa í starfi sínu 

og beita því í þágu almannahagsmuna, vera sanngjarnir og gæta meðalhófs. Þeir þurfa að taka 

ákvarðanir eftir málefnalegum sjónarmiðum og gæta jafnréttis. Þeir þurfa að gæta þess að draga 

sig í hlé ef persónulegir hagsmunir skarast á við starfsskyldur þeirra, t.d. ef það varðar 

fjölskyldu, vini eða maka. Ríkisstarfsmönnum er ekki heimilt að taka við gjöfum eða 

fjármunum sem þeim gæti áskotnast við störf sín (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2006). 

Ríkisstarfsmenn verða að upplýsa almenning um starfsemi stofnunarinnar og sjá til þess að þær 

séu aðgengilegar ef ekki þarf að halda þeim leyndum samkvæmt lögum. Þeir þurfa að gæta 

þagmælsku um atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu. Ríkisstarfsmenn verða að gæta 

þagnarskyldu um ókomna framtíð. Þeim ber að upplýsa ef þeir verða áskynja um spillingu eða 

ólögmæta háttsemi. Stjórnendur verða að sjá til þess að þessar upplýsingar séu alltaf 

aðgengilegar starfsmönnum sínum (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2006). 

Mannauðsstjórnun og stjórnsýslustefna ríkisins miðar að því að hver stofnun setji sér þjónustu- 

og rekstrarmarkmið og móti sér sína eigin starfsmannastefnu sem sé vel kynnt og skýr öllum 

starfsmönnum (Fjármála- og efnahagsráðuneytið, 2006).  

6.1 Mannauðsstjórnun Vinnumálastofnunar 

Tekið var símaviðtal við Vilmar Pétursson, mannauðsstjóra Vinnumálastofnunar. Hann hefur 

starfað sem mannauðsstjóri hjá stofnuninni í rúmt ár og ber ábyrgð á mannauðsmálum innan 

stofnunarinnar. Áður var starfandi starfsmannastjóri sem sá um starfsmannahald. Ýmsir 

fræðimenn segja að munur sé á mannauðsstjóra (e. HRM manager) og starfsmannastjóra (e. 

personell manager). Sennilegra er að mannauðsstjórar séu með formlegri menntun á sviði 

starfsþróunar og mannauðsstefnu. Mannauðsstjórar eru einnig líklegri til að vera hluti af 

stjórnunarteymi fyrirtækis ásamt því að vera virkir í stefnumótun þess. Mannauðsstjórar hvetja 

einnig starfsfólk til að sækja ýmis námskeið sem eru hluti af endurmenntun og starfsþróun. 

Hann sér um að kanna viðhorf starfsfólks með starfsmannamati (Blyton og Turnbull, 2004; 

Salamon, 2000). Segja má að mannauðsstjóri nálgist breytingar innan skipulagsheildar með 
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svokallaðri bottom-up breytingastjórnun á meðan starfsmannastjóri nálgaðist breytingar með 

top-down breytingastjórnun. Með top-down breytingum er átt við allar þær breytingar sem 

koma frá stjórnendum fyrirtækisins og eru drifnar áfram af þeim. Bottom-up aðferð við 

breytingar er kölluð sjálfsprottin breyting en þá eiga breytingarnar upptök sín hjá einstaklingum 

og eða teymum innan fyrirtækisins og eru einnig drifnar áfram af þeim (Helga S. Kristjánsdóttir, 

2009). 

Vilmar Pétursson (2014) sagði að frammistöðusamtöl og starfsmannasamtöl séu samtvinnuð og 

tekin einu sinni á ári. Einnig sagði hann að starfsmannamat færi fram áður en 

starfsmannaviðtölin væru tekin og það notað sem grundvöllur umræðu inn í 

starfsmannasamtölin. Þegar Vilmar Pétursson var spurður hvaða aðferðum Vinnumálastofnun 

beitti til að efla starfsánægju starfsfólks síns þá sagði hann: 

„Frammistöðusamtölin, þar eiga sér stað beinskipt umræða um stöðu mála, það eru 

árshátíðir, haldin var uppskeruhátíð í fyrra en núna verður starfsdagur, að reynt er að 

vera með námskeið og þjálfun eins og kostur er og að mikilvægasta hvatningin er 

kannski, nær til stjórnunar og stjórnun og slíkt sem að skiptir máli og hérna þannig að 

við erum með stjórnendamat svona til að skoða hvernig staðan er á því.“ 

 

Leiðir sem notaðar eru til að bæta frammistöðu starfsfólks og eru byggðar á frammistöðukerfum 

eru fjárhagslegur hvati og umbun vegna starfsþróunar eða fríðinda, t.d. í formi afsláttar og gjafa 

(Torrington, Hall og Taylor, 2008). 

Oft á tíðum er frammistöðumat tekið í beinu framhaldi af starfsmannsamtölum svo möguleiki 

sé á að ræða frammistöðuna, setja markmið, umbuna, hvetja og veita endurgjöf. Þróun og 

hvatning starfsfólks er nauðsynlegur hluti af starfsmannasamtölum. Þegar starfsfólk fær umbun 

og hvatningu fyrir góða frammistöðu í starfi veitir það þeim sjálfstraust og jákvæðni til að 

standa sig ennþá betur (Torrington, Hall og Taylor, 2008). Líkt og kemur fram í 

Tvíþáttakenningu Herzbergs er hvatningu skipt í ytri og innri hvatningu, þar sem ytri hvatning 

tengist frekar áþreifanlegri hvatningu eins og í formi launa á meðan innri hvatning tengist frekar 

óáþreifanlegri hvatningu eða huglægri, líkt og fræðslu og starfsþróun. Megintilgangur 

starfsmannasamtals er að skapa viðunandi stuðning og hvatningu til starfsfólks. 

Frammistöðumat er grundvöllur fyrir skipulagsheildir til að koma auga á vandamálin og skapa 

leiðir til að uppræta þau. Álykta má að Vinnumálastofnun reyni að vinna eftir þeirri 

starfsmannastefnu sem stofnunin hefur sett sér. Stofnunin virðist reyna að koma til móts við 

starfsfólk sitt með fræðslu og viðtölum. 
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6.2 Þroskastig mannauðsstjórnar – Vinnumálastofnun 

Út frá þroskalíkani Paul Kearns (2003), sem sýnir sjö mismunandi þroskastig 

mannauðsstjórnunar, mætti segja að Vinnumálastofnun virðist vera á stigi 3, sem er árangursrík 

mannauðsstjórnun, þar sem að stofnunin er komin með mannauðsstjóra sem starfar á öllum 

sviðum stofnunarinnar. Þar má nefna stjórnsýslu- og afgreiðslusvið, fjármála- og rekstrarsvið, 

vinnumiðlunar-, úrræðis- og ráðgjafasvið og upplýsinga- og ráðgjafasvið. Einnig sér hann um 

ráðningar, frammistöðumat, starfsþróun, innri samskipti og endurgjöf með skipulegu formi sem 

skiptir miklu máli fyrir allt starfsfólk.  

Hjá fyrirtækjum og stofnunum þar sem að þekkingarmiðlun er fátíð og engin skipulögð 

mannauðsstjórnun er starfsfólki ekki veitt nein hvatning né umbun, lítil sem engin fræðsla eða 

starfsþróun á sér stað og er ekki einstaklingsmiðuð. Stjórnendur tala ekki við starfsfólk sitt, 

hlusta ekki á það sem það hefur að segja og starfsmannafundir eru sjaldan. Starfsfólk getur 

kulnað í starfi og starfsánægjan orðið lítil sem engin. 

Með auknu þroskastigi mannauðsstjórnunar og aukinni fagmennsku eru reglulega haldnir 

starfsmannafundir og frammistöðumat tekið árlega. Starfsfólk er hvatt til að standa sig vel og 

að ná árangri í starfi. Áhersla er lögð á að miðla stefnu og gerðar eru reglulega kannanir hjá 

starfsfólki um líðan þess og starfsánægju. 

Eins og fram hefur komið eru þroskastig mannauðsstjórnunar sjö talsins og lýsa hvernig 

skipulagsheildir stýra mannauði sínum. Á þroskastigi 0 er ekki um hefðbundið starfsmannahald 

að ræða og starfsfólkið ekki metið sem auður, þar er engin meðvituð starfsmannastefna. Æðsti 

stjórnandi tekur allar ákvarðanir varðandi starfsmannamál, lítið sem ekkert skipulag er í þeim 

efnum og snýr eingöngu að launum og ráðningum. Starfsþróun og fræðsla engin.  

Á þroskastigi 1 fer ekki mikið fyrir aðferðum mannauðsstjórnunar í hefðbundnu 

starfsmannahaldi. Ráðningaferlið er lítið umfangs til að halda starfsmannakostnaði niðri. 

Starfsþróun er sama og engin. Allt er mjög einfalt, haldið utan um starfsmannaskrár, stöðugildi 

og launakostnað.  

Á þroskastigi 2 er um faglega starfsmannastjórnun að ræða. Fagmennskan er orðin meiri, 

starfsmannastefna er mótuð, móttökuferli nýrra starfsmanna og námskeiðshald tengt 

skipulagsheildinni. Frammistöðumat er komið en hvorki mjög formlegt né hefðbundið. Á 

þroskastigi 2 er oft starfandi starfsmannastjóri.  
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Á þroskastigi 3 er talað um árangursríka mannauðsstjórnun. Þetta er starfsmannasvið þar sem 

mannauðsstjóri skipulagsheildarinnar er í framkvæmdastjórn sem telst nauðsynlegt á þessu 

stigi. Kerfi mannauðsstjórnunar hefur myndast með helstu starfssviðum mannauðsstjóra sem 

eru ráðningar, frammistöðumat, starfsþróun, launamál, innri samskipti og endurgjöf með 

skipulegu formi. Frammistöðumat fer fram reglubundið þar sem ákvarðanir eru teknar varðandi 

umbun, uppsagnir og tilfærslur í starfi. 

Á þroskastigi 4 er mannauðsstjórnun orðin samstiga rekstri skipulagsheildarinnar. 

Mannauðurinn er orðin helsta auðlind fyrirtækisins. Áhersla er lögð á starfsþróun og fræðslu 

starfsfólksins. Allir þættir eru orðnir faglegir, mikið er lagt upp úr ráðningarferlinu sem og 

reglubundnum mælingum á frammistöðu og árangri starfsfólks og tekið á því sem betur mætti 

fara (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009; Ásta Bjarnadóttir, 2012; 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010; Kearns, 2003, 2010). 

Á þroskastigi 5 á sér stað þróun frá rekstraráherslum til stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar 

með verkferlum og stefnan tekin á hámarksárangur.  

Á stigi 6 er kerfi mannauðsstjórnunar orðið samþætt með þekkingarstjórnun þar sem starfsfólk 

og stjórnendur miðla þekkingu á milli sín. Þroskastig mannauðsstjórnunar má sjá á mynd sjö 

(Kearns, 2010).  

 

Mynd 7: Þroskastig mannauðsstjórnunar (Kearns, 2010). 
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7. Rannsóknin 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni sem lagt var upp með í þessari rannsókn var 

spurningakönnun lögð fyrir þátttakendur rannsóknarinnar. Gerð verður grein fyrir niðurstöðum 

spurningakönnunarinnar með lýsingu á frumniðurstöðum. 

7.1 Mælitæki 

Rannsóknin var í formi krossaspurninga þar sem notast var við fimm arma Likert-kvarðann 

(raðkvarða), lokaðar einfaldar spurningar (nafnkvarði) og fjölvalsspurningar (Likert, Roslow 

og Murphy, 1993). Samtals voru spurningarnar 13 og þar af fimm bakgrunnsspurningar þar sem 

spurt var um kyn, aldur, menntun, starfsaldur, og fjölda á starfsstöð. Ákveðið var að hafa ekki 

tekjur með í bakgrunnsspurningunum, þar sem að það gæti haft neikvæð áhrif á þátttökuvilja í 

rannsókninni. 

7.2 Framkvæmd 

Spurningalisti (sjá viðauka II) var settur upp í vefforritinu Questionpro.com og hann sendur á 

allt almennt starfsfólk Vinnumálastofnunar eftir netfangalista sem fenginn var hjá stofnuninni. 

Könnunin var opin í eina viku, frá 21. október til 27. október 2014. Í framhaldinu voru gögnin 

unnin í forritinu Excel. Sjá mynd átta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8: Flæðirit yfir úrvinnslu gagna. 

Úrvinnsla

gagna

Spurningalisti 
21-27 október 

2014

Almennt 
starfsfólk

Fjöldi
Karlar

samtals 11

Konur

samtals 45

Svar

hlutfall 53%
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7.3 Þátttakendur 

Hjá Vinnumálastofnun starfa um 140 manns, þar af um 106 almennir starfsmenn. Könnunin var 

send á almennu starfsmennina, 56 einstaklingar af 106 svöruðu og svarhlutfallið var því 53%. 

Svarhlutfall eftir kyni var nokkuð jafnt í könnuninni, 45 konur svöruðu af 86 eða 52%, 11 karlar 

svöruðu af 20 eða 55%. Skiptingu þátttakenda eftir kyni má sjá á mynd níu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 9: Skipting einstaklinga eftir kyni? (Sp. 1) 

Á mynd 10 má sjá aldursskiptinguna en stærsti aldurshópurinn er á milli 31–40 ára eða 32%, 

jafnmargir eru á aldrinum 41–50 ára og 51–60 ára eða 25% hvor hópur. Enginn þátttakandi er 

á aldursbilinu 20 ára eða yngri. Skiptingu þátttakenda eftir aldri má sjá á mynd 10. 

 

Mynd 10: Skipting einstaklinga eftir aldri? (Sp. 2) 
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Þegar menntunarstigið er skoðað kemur í ljós að 35,71% hefur lokið stúdentsprófi eða 

grunnnámi, 33,93% hafa lokið háskólagráðu á framhaldstigi, 12,5% hafa lokið háskólagráðu 

B.Sc. eða B.A, 10,71% hefur lokið iðnnámi, einungis 7,14% þátttakenda völdu annað og enginn 

hefur lokið doktorsprófi. Skipting starfsmanna eftir menntunarstigi má sjá á mynd 11. 

Mynd 11: Hefur þú lokið námi? (Sp. 3) 

Flestir af þeim sem tóku þátt í rannsókninni hafa unnið skemur en fimm ár hjá 

Vinnumálastofnun eða 50% þátttakenda. Næst á eftir koma þeir sem hafa unnið þar í 6–9 ár eða 

39,3% þátttakenda. Þá koma þeir sem unnið hafa þar í 10–19 ár eða 8,9% þátttakenda. Einungis 

1,8 % hafa starfað í 20–34 ár hjá Vinnumálastofnum Enginn þátttakenda hefur starfað í 35 ár 

eða lengur. Starfsaldur þátttakenda má sjá á mynd 12. 

Mynd 12: Hversu lengi hefur þú unnið hjá Vinnumálastofnun? (Sp. 4) 
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Þegar spurt var um fjölda starfsmanna á hverri starfsstöð voru flestir þátttakendur á starfsstöð 

með 11–30 starfsmenn eða 38%, á starfsstöð með 1–5 starfsmenn voru 24%, á starfsstöð með 

51–100 starfsmenn voru 20%, 18% þátttakenda starfa á starfsstöð þar sem eru 6–10 starfsmenn 

en engin starfsstöð er með 31–50 starfsmenn. Skipting á fjölda starfsmanna á starfsstöð má sjá 

á mynd 13.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13: Hver er fjöldi starfsmanna á þinni starfsstöð? (Sp. 5) 

Þegar spurt var hversu ánægður eða óánægður viðkomandi væri í starfi hjá Vinnumálastofnun 

kom í ljós að frekar ánægðir eru 57,14%, mjög ánægðir eru 23,21%, hvorki ánægðir né 

óánægðir eru 7,14% og frekar óánægðir eru 5,36%. Mjög óánægðir eru 7,14%. Skipting 

starfsmanna eftir ánægju eða óánægju má sjá á mynd 14. 

Mynd 14: Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú í starfi þínu hjá Vinnumálastofnun? (Sp. 6) 
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Þegar spurt var hvort viðkomandi hlyti þá viðurkenningu sem hann ætti skilda þegar hann stæði 

sig vel í starfi kom í ljós að frekar sammála eru 46,43%, mjög sammála eru 7,14%, hvorki 

sammála né ósammála eru 25%, frekar ósammála eru 19,64% og mjög ósammála eru 1,79%. 

Skipting á upplifum starfsfólks á viðurkenningu í starfi má sjá á mynd 15. 

 

Mynd 15: Ég hlýt þá viðurkenningu sem ég á skilið þegar að ég stend mig vel í starfi? (Sp. 7) 

Þegar spurt var um starfsandann kom fram að 61,82% þátttakenda finnst starfsandinn frekar 

góður, 32,73% telja hann mjög góðan. Þeir sem telja hann hvorki góðan né slæman eru 3,64% 

og þeim sem finnst hann frekar slæmur eru 1,82%. Engum finnst starfsandinn mjög slæmur. 

Sjá mynd 16. 

 

Mynd 16: Mér finnst starfsandinn góður? (Sp. 8) 

7%

46%

25%

20%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Mjög sammála

Frekar sammála

Hvorki né

Frekar ósammála

Mjög ósammála

Hlutfall þátttakenda

Ég hlýt þá viðurkenningu sem ég á skilið þegar ég 
stend mig vel í starfi?

33%

62%

4%

2%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Mjög góður

Frekar góður

Hvorki né

Frekar slæmur

Mjög slæmur

Hlutfall þátttakenda

Mér finnst starfsandinn?



Blaðsíða | 32  

Þegar spurt var um samskipti við yfirmann telja 60,71% þátttakenda samskiptin mjög góð, 

37,5% telja þau frekar góð, 1,79% taka ekki afstöðu, telja þau hvorki góð né slæm. Enginn 

merkti við frekar slæm eða mjög slæm. Sjá mynd 17. 

 

Mynd 17: Samskipti mín og yfirmanns eru? (Sp. 9) 

Þegar spurt var hvort yfirmaður leiðbeini um það sem betur mætti fara í störfum viðkomandi 

eru 39,29% þátttakenda frekar sammála, 19,64% eru mjög sammála, 35,71% eru hvorki 

sammála né ósammála, 5,36% eru frekar ósammála en enginn er mjög ósammála. Sjá mynd 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 18: Yfirmaður minn leiðbeinir mér um það sem betur megi fara í störfum mínum? (Sp. 10) 
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Þegar spurt var um hvatningu frá yfirmanni eru 39,29% þátttakenda frekar sammála, 26,79% 

eru mjög sammála, 28,57% eru hvorki sammála né ósammála, 3,57% eru frekar ósammála og 

1,79% eru mjög ósammála. Sjá mynd 19. 

Mynd 19: Ég fæ hvatningu frá yfirmanni? (Sp. 11) 

Þegar spurt var hvort starfslýsing og ábyrgð væri skýr eru 52,73% þátttakenda frekar sammála, 

21,82% eru mjög sammála, hvorki sammála né ósammála og frekar ósammála eru 10,91% hvor 

hópur, 3,64% eru mjög ósammála. Sjá mynd 20. 

 

Mynd 20: Starfslýsing og ábyrgð mín eru skýr? (Sp. 12) 
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Þegar spurt var um þróun í starfi eru 44,64% þátttakenda frekar sammála, 8,93% eru mjög 

sammála, 28,57% eru hvorki sammála né ósammála, 14,29% eru frekar ósammála og 3,57% 

eru mjög ósammála. Sjá mynd 21.  

 

Mynd 21: Ég fæ tækifæri á að þróast í starfi? (Sp. 13) 
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8. Tölfræði  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir krosskeyrslum. Með krosskeyrslum er átt við að svör úr 

einni spurningu eru bornar saman við svör úr annarri spurningu.  

8.1 Lýsandi tölfræði 

Starfsánægja var borin saman við bakgrunnspurningarnar fimm í könnuninni, þ.e. aldur, kyn, 

menntun, starfsaldur og fjölda starfsmanna á starfsstöð. Þannig var hægt að athuga hvort þessir 

fimm þættir skiptu máli um starfsánægju starfsfólks Vinnumálastofnunar. 

Þegar starfsánægja er skoðuð eftir bakgrunnsbreytunni aldri sést að þeir sem eru á aldrinum 

21–30 ára eru frekar ánægðir í starfi sínu eða 75% og mjög ánægðir eru 25% en engir 

þátttakenda á þessu aldursbili eru hvorki ánægðir né óánægðir né frekar óánægðir eða mjög 

óánægðir. Næsti aldursflokkur þar á eftir eru á aldrinum 31–40 ára. Þar eru mjög ánægðir 28%, 

frekar ánægðir 44%, hvorki ánægðir né óánægðir 11% og frekar óánægðir einnig 11%, mjög 

óánægðir eru 6%. Á aldursbilinu 41–50 ára eru mjög ánægðir 7%, frekar ánægðir 71% en 

enginn valdi valmöguleikann hvorki ánægður né óánægður, frekar óánægðir eru 7% og mjög 

óánægðir 14%. Þátttakendur á aldrinum 51–60 ára eru einnig frekar ánægðir eða 57%, mjög 

ánægðir 29%, hvorki ánægðir né óánægðir 7% en enginn valdi valmöguleikann frekar 

óánægður en mjög óánægðir eru 7%. Á aldrinum 61 árs eða eldri eru frekar ánægðir 50%, mjög 

ánægðir 33% og hvorki ánægðir né óánægðir eru 17% en hvorki voru valdir valmöguleikarnir 

frekar óánægður né mjög óánægðir. Sjá mynd 22. 

 

Mynd 22: Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú í starfi þínu hjá Vinnumálastofnun? (Sp. 6) 

Krosskeyrð við spurninguna: Skipting einstaklinga eftir aldri? (Sp. 2) 
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Þegar starfsánægja er skoðuð eftir bakgrunnsbreytunni kyni sést að karlar eru frekar ánægðari 

en konur eða 73% á móti 53% hjá konum. Þegar horft er á valmöguleikann mjög ánægðu/ur eru 

konur með 24% en karlar 18%. Eingöngu konur völdu valkostinn hvorki ánægður né óánægður 

eða 9% og einnig valkostinn frekar óánægð/ur 7%. Karlar eru 9% mjög óánægðir en konur 7%. 

Sjá mynd 23. 

 

Mynd 23: Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú í starfi þínu hjá Vinnumálastofnun? (Sp. 6) 

Krosskeyrð við spurninguna: Skipting einstaklinga eftir kyni? (Sp. 1) 

Þegar starfsánægja er skoðuð út frá bakgrunnsbreytunni menntun kemur í ljós að af þeim sem 

lokið hafa stúdentsprófi eru mjög ánægðir 65%, frekar ánægðir 30% og mjög óánægðir 5%. 

Enginn valdi valkostina hvorki ánægður né óánægður eða frekar óánægður. Þeir sem lokið hafa 

iðnnámi eru flestir frekar ánægðir eða 50% en mjög ánægðir 33% og mjög óánægðir 17%. 

Hugsanleg skýring er að þessi 17% séu mjög óánægðir vegna þess að þeir eru ekki að starfa við 

það sem þeir menntuðu sig til. Þátttakendur sem lokið hafa háskólagráðu eru frekar ánægðir 

57%, mjög ánægðir eru 29% og hvorki ánægðir né óánægðir eru 14%. Enginn valdi 

möguleikana frekar óánægður né mjög óánægður. Þeir þátttakendur sem lokið hafa 

háskólagráðu á framhaldsstigi eru flestir frekar ánægðir eða 58%, mjög ánægðir eru 16%, 

hvorki ánægðir né óánægðir eru 11%, frekar óánægðir eru einnig 11% og mjög óánægðir eru 

5%. Þátttakendur sem völdu valkostinn annað eru mjög ánægðir 50%, frekar ánægðir eru 25% 

og hvorki ánægðir né óánægðir eru einnig 25%, en enginn þeirra valdi möguleikana frekar 

óánægður eða mjög óánægður.  
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Það sést miðað við þessar niðurstöður líkt og Riggio (2008) bendir á að starfsfólk með ákveðna 

menntun, hæfni og þekkingu hefur ákveðnar kröfur og væntingar til launa, umbunar og 

verkefna. Sjá mynd 24. 

 

Mynd 24: Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú í starfi þínu hjá Vinnumálastofnun? (Sp. 6) 

Krosskeyrð við spurninguna: Hefur þú lokið námi? (Sp. 3) 

Þegar starfsánægja var skoðuð út frá bakgrunnsbreytunni starfsaldur kemur fram að þeir sem 

eru búnir að starfa lengst hjá stofnuninni eða í 20–34 ár eru mjög ánægðir eða 100%. 

Niðurstöður eru líkt og rannsóknir hafa sýnt fram á að starfsánægja eykst með aldrinum, með 

meiri menntun og er jöfn á milli kynja (Riggio, 2003). Þátttakendur sem hafa starfað í 10–19 ár 

eru frekar ánægðir 80% og mjög ánægðir eru 20%. Þeir þátttakendur sem eru búnir að starfa í 

fimm ár eða skemur eru mjög ánægðir 21%, frekar ánægðir eru 50%, hvorki ánægðir né 

óánægðir eru 5%, frekar óánægðir eru 11% og mjög óánægðir eru 7%. Þátttakendur sem hafa 

starfað í 6–9 ár eru frekar ánægðir 59% og mjög ánægðir eru 18%. Sjá mynd 25. 
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Mynd 25: Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú í starfi þínu hjá Vinnumálastofnun? (Sp. 6) 

Krosskeyrð við spurninguna: Hversu lengi hefur þú unnið hjá Vinnumálastofnun? (Sp. 4) 

Þegar spurningin Hversu ánægð/ ur eða óánægð/ur ert þú í starfi þínu hjá Vinnumálastofnun? 

var krosskeyrð saman við bakgrunnsbreytuna: Hver er fjöldi starfsmanna á þinni starfsstöð? 

kemur fram að þær starfsstöðvar sem hafa fáa starfsmenn eða 1–5 eru frekar ánægðir 77%, mjög 

ánægðir eru 8%, hvorki ánægðir né óánægðir eru 8% og frekar óánægðir eru 8% en enginn er 

mjög óánægður. Hér má álykta að jákvæð starfsánægja á lítilli starfsstöð sé vegna þess að 

auðveldara er mynda góð tengsl, samheldni og nánd verði meiri líkt og Kovach (1987) bendir 

á, stjórnendur verða að þekkja styrk og veikleika starfsmanna sinna og hvað þeir vilja fá út úr 

starfinu, hvað þeim líkar vel og hvað þeim mislíkar. Á starfsstöð með 51–100 starfsmenn eru 

flestir frekar ánægðir eða 67%, mjög ánægðir eru 25%, hvorki ánægðir né óánægðir eru 8% en 

enginn valdi valmöguleikana frekar óánægður eða mjög óánægður. Hér er hægt að álykta að 

nálægð við mannauðsstjóra Vinnumálastofnunar hafi áhrif á jákvæða starfsánægju. Á starfsstöð 

með 6–10 starfsmenn eru frekar ánægðir um 40%, mjög ánægðir eru 20%, hvorki ánægðir né 

óánægðir eru 10% og mjög óánægðir eru 10%. Þátttakendur þar sem fjöldi starfsmanna er 11–

30 eru frekar ánægðir 38%, mjög ánægðir eru 33%, hvorki ánægðir né óánægðir eru 4%, frekar 

óánægðir eru 4%, mjög óánægðir 19%.  

Niðurstöður sýna að flestir eru mjög ánægðir eða frekar ánægðir burt séð frá fjölda á starfsstöð. 

Sjá mynd 26.  
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Mynd 26: Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú í starfi þínu hjá Vinnumálastofnun? (Sp. 6) 

Krosskeyrð við spurninguna: Hver er fjöldi starfsmanna á þinni starfsstöð? (Sp. 5) 

Þegar spurning (Sp. 7) Ég hlýt þá viðurkenningu sem ég á skilið þegar ég stend mig vel í starfi? 

var krosskeyrð við bakgrunnsbreytuna: Hversu lengi hefur þú unnið hjá Vinnumálastofnun? 

(Sp. 4) kemur í ljós að þeir starfsmenn sem hafa starfað lengst eða í 20–34 ár eru mjög sammála 

um að þeir fái viðurkenningu fyrir störf sín þegar þeir standa sig vel eða 100%. Það sýnir líkt 

og kemur fram í þarfakenningu McClellands að það sé þörf fyrir viðurkenningu til að ná árangri 

og að hafa völd. Því er hægt að álykta að þeir sem hafa starfað lengi hjá Vinnumálastofnun séu 

vel að sér í sínum störfum, hafi náð árangri og náð að klífa metorðstigann. Þátttakendur sem 

hafa starfað í 6–9 ár eru frekar sammála um 48%, hvorki sammála né ósammála 30%, frekar 

ósammála 17% og mjög ósammála 4%. Þátttakendur sem hafa unnið í fimm ár eða skemur eru 

frekar sammála um 56%, hvorki né og frekar ósammála 19% hvor hópur og mjög sammála 7%. 

Þeir þátttakendur sem hafa starfað í 10–19 ár eru hvorki sammála né ósammála um 40%, mjög 

sammála og frekar sammála 20% hvor og frekar ósammála 20%. Sjá mynd 27. 
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Mynd 27: Ég hlýt þá viðurkenningu sem ég á skilið þegar ég stend mig vel í starfi? (Sp. 7)  

Krosskeyrð við spurninguna: Hversu lengi hefur þú unnið hjá Vinnumálastofnun? (Sp. 4) 

Þegar spurningin Mér finnst starfsandinn góður? (Sp. 8) var krosskeyrð við bakgrunnsbreytuna: 

Hver er fjöldi starfsmanna á þinni starfsstöð? (Sp. 5) kemur í ljós að starfsmenn á starfsstöð 

með 6–10 starfsmenn eru frekar ánægðir 90% og mjög ánægðir 10%. Á starfsstöð með 51–100 

starfsmenn finnst 73% starfsandinn frekar góður, 18% mjög góður og 9% hvorki góður né 

slæmur. Á starfsstöð með 11–30 starfsmenn finnst 52% starfsandinn frekar góður og 48% mjög 

góður. Það virðist dreifast meira á starfsstöð þar sem starfa 1–5 starfsmenn eða frekar góður 

46%, mjög góður 38%, hvorki góður né slæmur 8% og frekar slæmur 8%.  

Niðurstöður sýna að starfsandinn er frekar góður eða mjög góður burt séð frá fjölda starfsfólks 

á starfsstöð. Sjá mynd 28.  
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Mynd 28: Mér finnst starfsandinn góður (Sp. 8) Krosskeyrð við spurninguna: Hver er fjöldi 

starfsmanna á þinni starfsstöð? (Sp. 5) 

Þegar spurningin Ég fæ tækifæri á að þróast í starfi? (Sp. 13) var krosskeyrð við spurninguna: 

Hefur þú lokið námi? (Sp. 3), þá kemur í ljós að starfsmenn sem hafa lokið háskólagráðu á 

framhaldsstigi eru frekar sammála 58% og mjög sammála 11% um að þeir fái að þróast í starfi. 

Þetta er mögulega vegna þess að þeir hafa mestu ábyrgðina vegna menntunar sinnar. Herzberg 

áleit að þörfin fyrir að vera góður starfsmaður færi í raun eftir því hversu krefjandi starfið væri 

og hvort möguleiki væri á viðurkenningu, ábyrgð og starfsþróun. Þátttakendur sem hafa lokið 

iðnnámi eru mjög sammála 50% og frekar sammála 50%. Þeir þátttakendur sem völdu 

valmöguleikann annað eru frekar sammála 50% og hvorki sammála né ósammála 50%. Þeir 

þátttakendur sem lokið hafa háskólagráðu eru frekar sammála 29%, hvorki sammála né 

ósammála 29% og frekar ósammála 29% en 13% mjög sammála. Sjá mynd 29. 
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Mynd 29: Ég fæ tækifæri á að þróast í starfi? (Sp. 13) Krosskeyrð við spurninguna: Hefur þú 

lokið námi? (Sp. 3) 

Þegar spurningin Ég fæ tækifæri á að þróast í starfi? (Sp. 13) var krosskeyrð við spurninguna: 

Hversu lengi hefur þú unnið hjá Vinnumálastofnun? (Sp. 4) kemur í ljós að af þeim sem eru 

með lengstan starfsaldur 20–34 ár eru 100% frekar sammála því að þeir fái tækifæri á að þróast 

í starfi. Þeir þátttakendur sem starfað hafa í 10–19 ár eru 60% frekar sammála, 20% hvorki né 

og frekar ósammála 20%. Þátttakendur sem starfað hafa í fimm ár eða skemur eru 46% frekar 

sammála, 29% hvorki né, 14% frekar ósammála, 7% mjög sammála og 4% mjög ósammála. 

Þeir sem hafa starfað í 6–9 ár eru 36% frekar sammála, 32% hvorki né, 14% mjög sammála, 

14% frekar ósammála og 5% mjög ósammála. Sjá mynd 30. 
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Mynd 30: Ég fæ tækifæri á að þróast í starfi? (Sp. 13) Krosskeyrð við spurninguna: Hversu 

lengi hefur þú unnið hjá Vinnumálastofnun? (Sp. 4) 

Þegar að spurningin Yfirmaður minn leiðbeinir mér um það sem betur megi fara í störfum 

mínum? (Sp. 10) var krosskeyrð við spurninguna: Hver er fjöldi starfsmanna á þinni starfsstöð? 

(Sp. 5) kemur í ljós að á starfsstöð með 1–5 starfsmenn eru 38% frekar sammála, 16% eru mjög 

sammála, 38% eru hvorki sammála né ósammála og 8% eru frekar sammála. Á starfsstöð með 

6–10 starfsmenn eru 30% mjög sammála og frekar sammála 30%, 40% eru hvorki sammála né 

ósammála enginn er frekar ósammála né mjög ósammála. 52% þátttakenda sem starfa á 

starfsstöð með 11–30 starfsmenn eru frekar sammála, 24% mjög sammála, 19%, hvorki 

sammála né ósammála og 5% eru frekar ósammála. Á starfsstöð með 51–100 starfsmenn eru 

hvorki sammála né ósammála 64%, 18% eru frekar sammála, 9% mjög sammála og frekar 

ósammála 9%. Enginn valdi valkostinn mjög ósammála.  

Niðurstöður sýna að yfirmenn þurfa að gera betur með að leiðbeina starfsfólki um það sem 

betur megi fara í störfum þess. Afgerandi er það verst á starfsstöð með 51-100 starfsmenn. Sjá 

mynd 31. 
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Mynd 31: Yfirmaður minn leiðbeinir mér um það sem betur megi fara í störfum mínum ? (Sp. 

10) Krosskeyrð við: Hver er fjöldi starfsmanna á þinni starfsstöð? (Sp. 5) 

Þegar spurningin Samskipti mín og yfirmanns eru? (Sp. 9) var krosskeyrð við 

bakgrunnsspurninguna: Hver er fjöldi starfsmanna á þinni starfsstöð? (Sp. 5) kemur í ljós að 

starfsmenn á starfsstöð með 6–10 starfsmenn telja samskiptin við yfirmann mjög góð eða 70% 

og frekar góð 30%. Á starfstöðvum með 1–5 starfsmenn telja 62% samskiptin mjög góð og 

38% að þau séu frekar góð. Á starfsstöð með 11–30 starfsmenn telja 62% samskiptin mjög góð, 

33% frekar góð en 5% hvorki né. Þátttakendur á starfsstöð með 51–100 starfsmenn telja 55% 

samskiptin frekar góð og 45% að þau séu mjög góð. Draga má ályktun líkt og Luthans (2002) 

kemur inn á, ef samstarfsfólki kemur vel saman og samheldni er á vinnustaðnum skapar það 

jákvæð áhrif, fólki líður vel og er ánægt í vinnunni. Sjá mynd 32. 
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Mynd 32: Samskipti mín og yfirmanns eru? (Sp. 9) Krosskeyrð við spurninguna: Hver er fjöldi 

starfsmanna á þinni starfsstöð? (Sp. 5) 

Þegar spurningin Mér finnst starfsandinn góður? (Sp. 8) var krosskeyrð við spurninguna: 

Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú í starfi þínu hjá Vinnumálastofnun? (Sp. 4) kemur í ljós 

að af þeim sem eru mjög ánægðir eða frekar ánægðir í starfi telja 64% starfsandann frekar 

góðan, 34% mjög góðan en aðeins 2% hvorki né. Þeir sem eru hvorki né, frekar óánægðir eða 

mjög óánægðir í starfi, af þeim finnst 55% að starfsandinn sé frekar góður, 27% mjög góður og 

9% hvorki né eða frekar slæmur hvor hópur. Enginn þátttakandi valdi valmöguleikann mjög 

slæmur. Niðurstöður gefa til kynna að þar sem starfsánægja er mikil þar er jafnframt betri 

starfsandi. Sjá mynd 33. 

Mynd 33: Mér finnst starfsandinn góður? (Sp. 8) Krosskeyrð við spurninguna: Hversu ánægð/ur 

eða óánægður ert þú í starfi þínu hjá Vinnumálastofnun? ( Sp. 4) 
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Þegar spurningin Mér finnst starfsandinn góður? (Sp. 8) var krosskeyrð við spurninguna: Ég 

fæ hvatningu frá yfirmanni? (Sp. 11) kemur fram að af þeim sem eru mjög sammála eða frekar 

sammála því að þeir fái hvatningu frá yfirmanni finnst 58% að starfsandinn sé frekar góður og 

42% mjög góður. Af þeim sem velja valkostinn hvorki né, frekar ósammála eða mjög ósammála 

um að þeir fái hvatningu frá yfirmanni telja 76% að starfsandinn sé frekar góður, 14% mjög 

góður og 10% hvorki né.  

Niðurstöður sýna hversu hvatning er mikilvæg frá yfirmanni og hefur jákvæð áhrif á 

starfsandann. Gellerman (1996) fjallar um hvað starfshvatning er mikilvæg fyrir 

skipulagsheildir og einnig hvað mikilvægt er að stjórnendur reyni að hafa áhrif á starfstengda 

hegðun á jákvæðan og uppbyggjandi hátt. Þeir þættir sem eru hvað mikilvægastir eru endurgjöf, 

ábyrgð, fjölbreytileiki og sjálfræði í starfi og hversu starfið er mikilvægt. Sjá mynd 34.  

 

Mynd 34: Mér finnst starfsandinn góður? (Sp. 8) Krosskeyrð við spurninguna: Ég fæ 

hvatningu frá yfirmanni? (Sp. 11) 

Þegar spurningin Hversu ánægð/ur eða óánægður ert þú í starfi þínu hjá Vinnumálastofnun? 

(Sp. 4) var krosskeyrð við spurninguna: Ég fæ hvatningu frá yfirmanni? (Sp. 11) kemur fram 

að af þeim sem eru mjög sammála eða frekar sammála því að þeir fái hvatningu frá yfirmanni 

eru frekar ánægðir í starfi 52%, mjög ánægðir 33%, hvorki né 2%, frekar óánægðir 2% og mjög 

óánægðir 11%. Torrington o.fl. (2008) benda á að þegar starfsfólki er veitt umbun og hvatningu 

fyrir góða frammistöðu í starfi veitir það þeim sjálfstraust og jákvæðni til að standa sig ennþá 

betur sem leiðir til meiri starfsánægju. Af þeim sem svara hvorki né, frekar ósammála eða mjög 
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ósammála um að þeir fái hvatningu frá yfirmanni eru frekar ánægðir í starfi 6%, hvorki né 16%, 

frekar óánægðir 11% og mjög ánægðir 5%.  

Niðurstöðurnar sýna að hvatning frá yfirmanni er mikilvæg fyrir starfsfólk og mikilægt fyrir 

stjórnendur að huga að þeim þætti því hvatning, endurgjöf, góð samskipti og skýrar starfsreglur 

skiptir máli og eykur framtíðarmöguleika starfsfólks innan stofnunarinnar Mjög misjafnt er 

hvað fólk upplifir sem hrós eða hvatningu einnig skiptir máli hvernig það er veitt, það sem einn 

tekur sem hrósi eða hvatningu getur annar jafnvel ekki tekið eftir. Sjá mynd 35.

 

  

Mynd 35: Hversu ánægð/ur eða óánægður ert þú í starfi þínu hjá Vinnumálastofnun? (Sp. 4) 

Krosskeyrð við spurninguna: Ég fæ hvatningu frá yfirmanni? (Sp. 11) 

Þegar spurningin Hversu ánægð/ur eða óánægður ert þú í starfi þínu hjá Vinnumálastofnun? 

(Sp. 4) var krosskeyrð við spurninguna: Ég fæ tækifæri á að þróast í starfi? (Sp. 13) kemur 

fram að af þeim sem eru mjög sammála eða frekar sammála því að þeir fái tækifæri á að þróast 

í starfi eru frekar ánægðir í starfi 50%, mjög ánægðir 33%, hvorki né 7%, frekar óánægðir 3% 

og mjög óánægðir 7%. Af þeim sem svara hvorki né, frekar ósammála eða mjög ósammála um 

að þeir fái tækifæri á að þróast í starfi eru frekar ánægðir í starfi 50%, hvorki né 7%, frekar 

óánægðir 3% og mjög óánægðir 7%, mjög ánægðir eru 33%.  

Rannsóknir hafa sýnt að starfsfólk er ánægðara í starfi sínu ef vinnuaðstæður eru hvetjandi og 

að það afkasti meiru ef það er ánægðara í starfi (Kovach, 1987). Á þroskastigi 4 

mannauðsstjórnunar er lögð áhersla á starfsþróun og fræðslu með reglubundnum mælingum 
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bæði á frammistöðu og árangri (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009; 

Ásta Bjarnadóttir, 2012; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010; Kearns, 2003, 2010). Samkvæmt 

rannsókn Herzbergs (1987) eru það ákveðnir þættir sem veita ánægju í starfi og eru þeir, 

árangur, ábyrgð, viðurkenning, starfsþróun og stöðuhækkun. Sjá mynd 36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 36: Hversu ánægð/ur eða óánægður ert þú í starfi þínu hjá Vinnumálastofnun? (Sp. 4) 

Krosskeyrð við spurninguna: Ég fæ tækifæri til að þróast í starfi? (Sp. 13) 

Þegar spurningin Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú í starfi þínu hjá Vinnumálastofnun? 

(Sp. 4) var krosskeyrð við spurninguna: Ég hlýt þá viðurkenningu sem ég á skilið þegar að ég 

stend mig vel í starfi? (Sp. 7) kemur fram að af þeim sem eru mjög sammála eða frekar sammála 

því að þeir fái viðurkenningu ef þeir standa sig vel eru frekar ánægðir í starfi 57%, mjög ánægðir 

30%, hvorki né 3%, frekar óánægðir 3% og mjög óánægðir 7%. Af þeim sem svara hvorki né, 

frekar ósammála eða mjög ósammála um að þeir fái tækifæri á að þróast í starfi eru frekar 

ánægðir í starfi 58%, mjög ánægðir eru 14%, hvorki né 12%, frekar óánægðir 8% og mjög 

óánægðir 8%.  

Niðurstöður sýna að viðurkenning í starfi hefur jákvæð áhrif á starfsánægju. Fólk hefur ólíkar 

þarfir og langanir og það er misjafnt hvað hvetur það áfram eins og samkvæmt fjórða þrepi 

þarfapýramída Maslows sem fjallar um þarfir fyrir viðurkenningu og stöðu. Armstrong (2011) 

telur að lykillinn af góðri frammistöðu starfsfólks sé að það viti til hvers er ætlast til af því, 

hvað það gerir og hvað það fær viðurkenningu fyrir. Sjá mynd 37. 
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Mynd 37: Hversu ánægð/ur eða óánægður ert þú í starfi þínu hjá Vinnumálastofnun? (Sp. 4) 

Krosskeyrð við spurninguna: Ég hlýt þá viðurkenningu sem ég á skilið þegar að ég stend mig 

vel í starfi? (Sp. 7) 

Þegar spurningin Mér finnst starfsandinn? (Sp. 8) Krosskeyrð við spurninguna: Samskipti mín 

og yfirmanns eru? ( Sp.9) kemur fram að af þeim sem telja að samskiptin við yfirmann séu 

mjög góð eða frekar góð finnast 33% starfsandinn mjög góður, 61% frekar góður, 4% hvorki 

né og 2% frekar slæmur, engin valdi valkostinn mjög slæmur. Þeim sem finnst samskipti við 

yfirmann hvorki né, frekar slæm eða mjög slæm völdu einungis valkostinn að starfsandinn væri 

frekar góður eða 100%. Niðurstöður sýna að tenging sé á milli starfsanda og samskipta við 

yfirmann líkt og rannsóknir hafa sýnt fram á breytingu í hegðun og viðmóti einstaklinga þegar 

þeim er veitt aukin athygli. Einnig hefur komið fram að upplifun starfsmanna hefur meiri áhrif 

á framleiðni á meðal starfsmanna heldur en áþreifanlegar vinnuaðstæður (Landy og Conte, 

2010). Sjá mynd 38. 
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Mynd 38: Mér finnst starfsandinn? (Sp. 8) Krosskeyrð við spurninguna: Samskipti mín og 

yfirmanns eru? ( Sp. 9) 
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9. Niðurstöður og ályktanir 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar, þær reifaðar og leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni sem var eftirfarandi:  

„Hvaða þættir hafa áhrif á starfsánægju starfsfólks Vinnumálastofnunar ?“ 

Niðurstöðurnar rannsóknarinnar eru í megindráttum þær að starfsmenn Vinnumálastofnunar 

virðast vera frekar ánægðir í starfi sínu, hvort sem litið er á heildina eða eftir kyni, aldri, 

menntun, starfsaldri, og fjölda starfsfólks á starfsstöð. Niðurstöður krosskeyrslu gáfu til kynna 

að það sem helst er þörf á að huga að eru hvatning, viðurkenning og starfsþróun.  

Hvatning skiptir miklu máli þegar litið er til starfsánægju, líkt og kemur fram á mynd 35 og 

niðurstöður sýna að hvatning frá yfirmanni skiptir miklu máli þegar horft er til starfsánægju. 

Hvatning gefur starfsfólki tilgang og vilja til að standa sig vel og drífur starfsfólk áfram til að 

ná markmiðum sínum. Locke, Edwin og Latham (1990) segja að rannsóknir hafi sýnt fram á 

tengsl á milli starfsánægju og starfshvatningar. Vinnumálastofnun þarf að mati höfundar að efla 

starfshvatningu með því að sjá til þess að hver og einn fái að njóta sín, fái verkefni við hæfi og 

finni til eigin mikilvægis. Stjórnendur Vinnumálastofnunar verða ávallt að vera vakandi fyrir 

að hrósa, styðja og hvetja starfsfólk sitt, til að tilætluðum árangri séð náð þá skiptir máli að 

samskipti yfirmanna og undirmanna séu í lagi. Hawthorn rannsóknin sýnir fram á að 

hegðunarmynstur einstaklinga breytist þegar að þeim er veitt eftirtekt og athygli. Mikilvægt er 

að forðast yfirborðmennsku og skjall því starfshvatning á að vera einlæg og persónuleg og leiða 

þannig til starfsánægju. Hvatning hefur einnig jákvæð áhrif á starfsandann eins og kemur fram 

á mynd 34. Rannsóknin staðfestir því hvað hvatning er mikilvæg bæði hvað varðar starfsánægju 

og starfsandann. Á mynd 19 kemur fram að þriðjungur svarenda er hlutlaus eða ósammála því 

að þeir fái hvatningu frá yfirmanni. Höfundi finnst þetta of hátt hlutfall og mikilvægt fyrir 

Vinnumálastofnun að bæta úr því. 

Einstaklingar sækjast eftir að fá viðurkenningu fyrir vel unnin störf því það veitir þeim 

starfsánægju líkt og rannsókn Herzberg (1987) leiddi í ljós, þörfina fyrir viðurkenningu og að 

vera vel liðinn af öðrum, að vera metinn af verðleikum, að ná árangri, fyrir afrek og þörfina 

fyrir völd. Starf sem felur í sér möguleika á viðurkenningu, árangri, ábyrgð og starfsþróun eflir 

starfshvatningu og starfsánægju. Mynd 37 sýnir að viðurkenning í starfi hefur jákvæð áhrif á 

starfsánægju og einnig það sem fjallað hefur verið um og fræðin gefa til kynna. 
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Starfsþróun er mjög mikilvæg bæði fyrir starfsfólk og stjórnendur skipulagsheilda. Á mynd 36 

kemur fram að starfsfólk sem telur sig hafa möguleika á að þróast í starfi sýnir almennt jákvæða 

starfsánægju. Fræðimennirnir McDonald og Hite (2005) telja að starfsþróun sé ferli sem snúi 

að því að skipulagsheildin og starfsfólkið vinni í sameiningu að því að efla þekkingu, færni, 

getu og áhuga starfsfólks á starfi sínu bæði í nútíð og framtíð. Vroom hélt því fram að 

einstaklingar fyndu fyrir hvatningu til þess að leggja sig fram ef þeir tryðu því að framlag þeirra 

skilaði þeim einhverri umbun sem gæti t.d. verið í aukinni menntun eða ábyrgð. 

Mikilvægt er fyrir stjórnendur Vinnumálastofnunar að átta sig á þeim ferlum sem tengja 

stjórnun mannauðsins við frammistöðu hans og gefa starfsfólki færi á því að efla starfsþróun 

og endurmenntun. Góð samskipti, skýrar starfsreglur og endurgjöf skiptir máli og eykur 

framtíðarmöguleika starfsfólks innan stofnunarinnar. Starfsánægja starfsfólks fer mikið eftir 

því hvernig starfshættir og stefna skipulagsheildarinnar er, hversu vel þeir eru upplýstir, hvort 

þeir fái tækifæri til starfsþróunar og hvernig vinnuaðstaða þeirra er (Armstrong, 2011). 

Mannauðsstjórnun og stefna skipta máli til að koma í veg fyrir óánægju í starfi. Mikilvægt er 

að veita starfsmönnum færi á að vera vel upplýstir, finnast þeir vera hluti af heildinni og að 

þátttaka þeirra sé mikilvæg fyrir stofnunina. Vöntun á þessum þáttum getur orsakað óánægju. 

Starfsandi og samskipti við næsta yfirmann hjá Vinnumálastofnun eru góð og starfsfólk almennt 

frekar ánægt með sinn næsta yfirmann. 

Niðurstöður rannsóknarinnar virðast falla vel að tvíþáttakenningu Herzbergs og þá sérstaklega 

að innri hvataþáttunum, eins og ábyrgð, viðurkenningu og starfsþróun, þó að einnig séu fleiri 

þættir sem heyra undir hvataþætti Herzbergs, eins og t.d. áhugavert starf, sem hefur mikil áhrif 

á það hvort fólk er ánægt í starfi. Vinnumálastofnun þarf að gefa starfsfólki sínu færi á þátttöku 

í skipulagningu og ákvarðanatöku og efla þar með starfsánægju. 

Helstu annmarkar rannsóknarinnar eru að hún náði ekki til alls starfsfólks Vinnumálastofnunar 

eins og komið hefur fram þar sem könnunin náði ekki til stjórnenda, deildarstjóra og sviðsstjóra. 

Áhugavert væri að rannsaka starfsánægju nánar, gera rannsókn sem næði til alls starfsfólks 

Vinnuálastofnunar og bera saman starfsánægju á milli yfirmanna og almenns starfsfólks. 

Starfsánægja er breytileg og fer eftir þörfum hvers og eins. Þeir þættir sem hafa áhrif eru margir 

og breytilegir. Því er ekki hægt að alhæfa eða yfirfæra niðurstöðurnar á aðrar ríkisstofnanir. 
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Rannsóknarspurningin var: „Hvaða þættir hafa áhrif á starfsánægju starfsfólks 

Vinnumálastofnunar?“ Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að spurningunni megi svara 

með því að þættirnir hvatning, viðurkenning og starfsþróun skipti starfsmenn 

Vinnumálastofnunar mestu máli þegar kemur að starfsánægju. Það er því mikilvægt fyrir 

stjórnendur Vinnumálastofnunar að leggja ríka áherslu á þessa þætti og hafa það í huga að „gott 

starfsfólk er grunnurinn að góðum árangri“. 
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10. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um starfsánægju starfsfólks Vinnumálastofnunar og hvaða 

þættir hafa áhrif á hana. Við vinnslu þessa verkefnis, sem er búin að vera mjög lærdómsrík, 

hafa vaknað margar spurningar sem höfundur sér að hefði verið áhugavert að skoða og hefði 

eflaust breytt niðurstöðum þessarar rannsóknar töluvert en það er efni í aðra rannsókn. 

Mjög misjafnt er á milli einstaklinga hvað veitir þeim starfsánægju og virðist það vera mjög 

einstaklingsbundið líkt og reynsla, lífsgildi og það viðhorf sem hver og einn hefur til starfs síns. 

Þegar starfsfólk upplifir að það sé ánægt í starfi er það vísbending um að starfið uppfylli þær 

væntingar og kröfur sem það hefur til starfsins. Samspil margra þátta hefur áhrif á starfsánægju. 

Þar má nefna skýrar starfsreglur, áhugaverð krefjandi verkefni, nákvæmar starfslýsingar sem 

og uppbyggjandi endurgjöf frá næsta yfirmanni. Starfsfólk verður að upplifa það að starfið sem 

það sinnir skipti máli, líkt og tvíþáttakenning Herzbergs segir um innri hvataþætti, eins og 

áhugavert starf, sem hafa mikil áhrif á það hvort fólk er ánægt í starfi. Ytri hvataþættir, t.d. 

vinnuumhverfi, eru meðal annars þeir þættir sem geta valdið óánægju hjá starfsfólkinu. Góður 

starfsandi og góð samskipti yfirmanna við undirmenn eflir og hvetur starfsmenn áfram og hefur 

jákvæð áhrif á hegðun og ánægju þeirra í starfi. 

Vinnumálastofnun þyrfti að auka hvatningu og endurgjöf sem er nauðsynlegt og skiptir miklu 

máli þegar horft er til starfsánægju, þó að misjafnt sé hvað hvetur fólk í starfi. Hvatning í 

hagnaðarskyni er ekki til staðar þar sem starfsmenn eru á föstum launum, sem fer eftir þeim 

samningum sem stéttarfélög starfsmanna gera við stofnunina. Nauðsynlegt er að áhersla sé lögð 

á að starfsfólki líði vel í störfum sínum og starfi í góðu starfsumhverfi. 

Auka þarf við hæfni starfsfólks með fræðslu, starfsþróun og félagslegum tengslum við 

samstarfsaðilana sem eykur ánægju þeirra í starfi og gerir þá færari í því að takast á við ný og 

breytt verkefni. Miklu máli skiptir að starfsandinn sé góður, því starfsánægja hjá einum 

starfsmanni getur haft jákvæð áhrif á starfsánægju annars starfsmanns. Vinnumálastofnun þyrfti 

að leggja meiri áherslu að veita starfsfólki tækifæri til að þroskast og vaxa í starfi með því að 

gefa þeim færi á að viðhalda og bæta þekkingu sína. Í þessu samhengi skal minnt á kenningar 

Maslows sem ganga út á að allir einstaklingar hafi ákveðnar þarfir, sem þeir leitast við að fá 

uppfylltar. Einnig er nauðsynlegt að halda reglulega frammistöðumat þar sem starfsfólki er 

gefinn kostur á að koma sínum skoðunum á framfæri og brýnt að sé tekið mark á af sanngirni.  
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Eins og áður hefur komið fram þá er starfsánægja ferðalag án áfangastaðar og á það bæði við 

um starfsmenn og stjórnendur. Það er í raun engin endanleg leið til að mæla starfsánægju og að 

tryggja að hún haldist.  
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Viðauki I - Kynningarbréf 

 

Kæri þátttakandi, 

Vigdís Ósk Ómarsdóttir heiti ég. Í eftirfarandi könnun, sem er hluti af lokaverkefni mínu til BS 

gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á Bifröst, er verið að kanna starfsánægju. Mér þætti mjög 

vænt um ef þú gætir séð þér fært að svara könnuninni sem samanstendur af 13 spurningum og 

tekur ekki nema 2 – 4mínútur.  

 

Vinsamlegast svaraðu könnuninni eftir bestu getu. Hvert svar skiptir miklu máli og er ég mjög 

þakklát fyrir hvert svar sem berst. Könnunin er nafnlaus og ekki með nokkrum hætti 

rekjanleg. Fyllsta trúnaðar er gætt og niðurstöður verða ekki birtar. Engin skylda er að svara 

einstökum spurningum né könnuninni í heild. 

Ef einhverjar spurningar vakna er varðar könnunina þá vinsamlegast hafið samband í 

gegnum tölvupóstfang mitt: 

xxxxxxxxxx@xxxxxxx.is 

Athugið að könnuninni verður opin í eina viku.  

Með fyrirfram þökk, 

Vigdís Ósk Ómarsdóttir 
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Viðauki II - Spurningalistinn 

 

1. Kyn: 

 Karl  Kona 

 

2. Aldur: 

 20 ára eða yngri 

 21 – 35 ára 

 36 – 40 ára 

 41 – 50 ára 

 51 – 60 ára 

 61 árs eða eldri 

 

3. Hefur þú lokið námi?  

 

 Ég hef lokið stúdentsprófi eða grunnnámi 

 Ég hef lokið iðnnámi 

 Ég hef lokið háskólagráðu (t.d. B.Sc. eða B.A.) 

 Ég hef lokið háskólagráðu á framhaldsstigi (t.d. M.Sc. eða M.A.) 

 Ég hef lokið doktorsprófi (Ph.D.) 

 Annað 

 

4. Hversu lengi hefur þú unnið hjá Vinnumálastofnun? 

 

 5 ár eða skemur 

 6 – 9 ár 

 10 – 19 ár 

 20 – 34 ár 

 35 ár eða lengur 

 

 

5. Hver er fjöldi starfsmann á þinni starfsstöð? 

  1 - 5 

  6 – 10 

  11 – 30  

  31 - 50 

  51 – 100 

 

 

6. Hakaðu í þann reit sem best á við um þig. 

 
Mjög 

ánægð/ur 

Frekar 

ánægð/ur 

Hvorki 

né 

Frekar 

óánægð/ur 

Mjög 

óánægð /ur 

Hversu ánægð/ur eða óánægður ert þú í 

starfi þínu hjá Vinnumálastofnun? 

 

     

 

7. Hakaðu í þann reit sem best á við um þig. 
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Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ég hlýt þá viðurkenningu sem ég á 

skilið þegar ég stend mig vel í starfi? 

     

 

8. Hakaðu í þann reit sem best á við um þig. 

 
Mjög 

góður 

 Frekar 

góður 

Hvorki 

né 

Frekar  

slæmur 

Mjög  

slæmur 

Mér finnst starfsandinn góður?      

 

9. Hakaðu í þann reit sem best á við um þig. 

 Mjög góð 
Frekar 

góð 

Hvorki 

né 

Frekar 

slæm 

Mjög 

 slæmur 

Samskipti mín og yfirmanns eru?      

 

10. Hakaðu í þann reit sem best á við um þig. 

 
Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Yfirmaður minn lætur mig vita og 

leiðbeinir mér um það sem betur megi 

fara í störfum mínum? 

     

 

 

11. Hakaðu í þann reit sem best á við um þig. 

 

12. Hakaðu í þann reit sem best á við um þig. 

 
Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Starfslýsing og ábyrgð mín eru skýr?      

 

13. Hakaðu í þann reit sem best á við um þig. 

 
Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ég fæ tækifæri á að þróast í starfi?      

 

 

Takk fyrir þátttökuna  

 

 
Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

né 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Ég fæ hvatningu frá yfirmanni?      
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Viðauki III - Tölfræðiniðurstaða spurninga 

 

Spurning nr. 1 Kyn?   

Kona 45 80,36% 

Karl 11 19,64% 

Samtals 56 100% 

   

Mean 1,20  

Standard Dev. 0,40  

Variance 0,16  

 

Spurning nr. 2 Aldur?   

20 ára eða yngri 0 0,00% 

21 – 30 ára 4 7,14% 

31 – 40 ára 18 32,14% 

41 – 50 ára 14 25,00% 

51 – 60 ára 14 25,00% 

61 árs eða eldri 6 10,71% 

Samtals 56 100% 

   

Mean 4,00  

Standard Dev. 1,14  

Variance 1,31  

 

 
 

Spurning nr. 3 Hefur þú lokið námi?   

Ég hef lokið stúdentsprófi eða grunnnámi 20 35,71% 

Ég hef lokið iðnnámi 6 10,71% 

Ég hef lokið háskólagráðu (t.d. B.Sc. eða B.A.) 7 12,50% 

Ég hef lokið háskólagráðu á framhaldsstigi (t.d. M.Sc. eða M.A.) 19 33,93% 

Ég hef lokið doktorsprófi (Ph.D.) 0 0,00% 

Annað 4 7,14% 

Samtals 56 100% 

   

Mean 2,73  

Standard Dev. 1,58  

Variance 2,49  
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Spurning nr. 4 Hversu lengi hefur þú unnið hjá Vinnumálastofnun?   

5 ár eða skemur 28 50,00% 

6 – 9 ár 22 39,29% 

10 – 19 ár 5 8,93% 

20 – 34 ár 1 1,79% 

35 ár eða lengur 0 0,00% 

Samtals 56 100% 

   

Mean 1,63  

Standard Dev. 0,73  

Variance 0,53  

 
 

Spurning nr. 5 Hver er fjöldi starfsmanna á þinni starfsstöð?   

1 - 5 13 23,64% 

6 – 10 10 18,18% 

11 – 30  21 38,18% 

31 - 50 0 0,00% 

51 – 100 11 20,00% 

Samtals 55 100% 

   

Mean 2,75  

Standard Dev. 1,38  

Variance 1,90  

 

Spurning nr. 6 Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú í starfi þínu 

hjá Vinnumálastofnun?   

Mjög óánægð/ur 4 7,14% 

Frekar óánægð/ur 3 5,36% 

Hvorki né 4 7,14% 

Frekar ánægð/ur 32 57,14% 

Mjög ánægð/ur 13 23,21% 

Samtals 56 100% 

   

Mean 3,84  

Standard Dev. 1,07  

Variance 1,16  
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Spurning nr. 7 Ég hlýt þá viðurkenningu sem ég á skilið þegar ég 

stend mig vel í starfi?   

Mjög ósammála 1 1,79% 

Frekar ósammála 11 19,64% 

Hvorki né 14 25,00% 

Frekar sammála 26 46,43% 

Mjög sammála 4 7,14% 

Samtals 56 100% 

   

Mean 3,38  

Standard Dev. 0,95  

Variance 0,89  

 
 

Spurning nr. 8 Mér finnst starfsandinn?   

Mjög slæmur 0 0,00% 

Frekar slæmur 1 1,82% 

Hvorki né 2 3,64% 

Frekar góður 34 61,82% 

Mjög góður 18 32,73% 

Samtals 55 100% 

   

Mean 4,25  

Standard Dev. 0,62  

Variance 0,38  

 

Spurning nr. 9 Samskipti mín og yfirmanns eru?   

Mjög slæm 0 0,00% 

Frekar slæm 0 0,00% 

Hvorki né 1 1,79% 

Frekar góð 21 37,50% 

Mjög góð 34 60,71% 

Samtals 56 100% 

   

Mean 4,59  

Standard Dev. 0,53  

Variance 0,28  
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Spurning nr. 10 Yfirmaður minn leiðbeinir mér um það sem betur megi 

fara í störfum mínum?   

Mjög ósammála 0 0,00% 

Frekar ósammála 3 5,36% 

Hvorki né 20 35,71% 

Frekar sammála 22 39,29% 

Mjög sammála 11 19,64% 

Samtals 56 100% 

   

Mean 3,73  

Standard Dev. 0,84  

Variance 0,71  

 
 
 
 

Spurning nr. 11 Ég fæ hvatningu frá yfirmanni?   

Mjög ósammála 1 1,79% 

Frekar ósammála 2 3,57% 

Hvorki né 16 28,57% 

Frekar sammála 22 39,29% 

Mjög sammála 15 26,79% 

Samtals 56 100% 

   

Mean 3,86  

Standard Dev. 0,92  

Variance 0,85  

 
 
 

Spurning nr.12 Starfslýsing og ábyrgð mín eru skýr?   

Mjög ósammála 2 3,64% 

Frekar ósammála 6 10,91% 

Hvorki né 6 10,91% 

Frekar sammála 29 52,73% 

Mjög sammála 12 21,82% 

Samtals 55 100% 

   

Mean 3,78  

Standard Dev. 1,03  

Variance 1,06  
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Spurning nr. 13 Ég fæ tækifæri á að þróast í starfi?   

Mjög ósammála 2 3,57% 

Frekar ósammála 8 14,29% 

Hvorki né 16 28,57% 

Frekar sammála 25 44,64% 

Mjög sammála 5 8,93% 

Samtals 56 100% 

   

Mean 3,41  

Standard Dev. 0,97  

Variance 0,94  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  


