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Formáli	

Ritgerð	 þessi	 er	 12	 ECTS	 eininga	 lokaverkefni	 til	 BS-gráðu	 við	 Hagfræðideild	 Háskóla	

Íslands.	 Leiðbeinandi	 ritgerðarinnar	 var	 Þórólfur	 Geir	 Matthíasson,	 prófessor	 við	

Hagfræðideild	 Háskóla	 Íslands.	 Ég	 vil	 þakka	 honum	 fyrir	 góða	 leiðsögn	 og	 gagnlegar	

ábendingar	við	gerð	verkefnisins	sem	og	skjót	svör.	Ég	vil	þakka	móður	minni,	Irmu	Sjöfn	

Óskarsdóttur,	fyrir	yfirlestur,	málfarsráðgjöf	og	aðstoð	við	gerð	verkefnisins.	Að	auki	vil	

ég	 þakka	 Svala	 Björgvinssyni,	 starfsmannastjóra	 Icelandair,	 fyrir	 upplýsingagjöf	 og	

Sighvati	Bjarnasyni,	flugstjóra,	fyrir	einstaklega	góðar	ábendingar	og	upplýsingar.		
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Útdráttur	

Umfjöllunarefni	 þessarar	 ritgerðar	 er	 launakerfi	 flugfélaga.	 Markmið	 hennar	 er	 að	

rannsaka	hvort	hægt	sé	að	finna	frammistöðumælikvarða	sem	flugfélög	geti	stuðst	við	í	

frammistöðuhvetjandi	launakerfi.	Enn	hefur	ekki	verið	þróuð	ráðandi	aðferð	eða	stefna	

innan	fluggeirans	hvað	það	varðar.	

Í	ritgerðinni	er	meðal	annars	farið	yfir	verkföll	og	áhrif	þeirra	í	ljósi	samningsstöðu.	Þá	

verður	gert	grein	fyrir	launahvötum	og	hugmynd	Weitzman	að	hinu	svonefnda	deilikerfi	

(e.	 share	 economy)	 velt	 upp.	 Fjallað	 verður	 um	 algengt	 form	 hlutdeildar	 sem	 þekkist	

innan	flugfélagaiðnaðarins.	Að	auki	verður	rannsókn	á	amerísku	flugfélagi	tekin	fyrir	og	í	

framhaldi	 verða	 starfsmannastefnur	 mismunandi	 flugfélaga	 skoðaðar.	 Að	 lokum	 voru	

tekin	viðtöl	við	fagaðila	til	að	fá	betri	innsýn	í	iðnaðinn.		

Niðurstaða	ritgerðarinnar	er	sú	að	ef	styðjast	á	við	hvata	í	launum	þá	verður	að	byrja	

á	því	að	setja	starfsmannastefnu	sem	vinnuveitendur	og	starfsmenn	eru	báðir	ánægðir	

með.	 Ekki	 ætti	 að	 nota	 eldsneytisnotkun	 sem	 frammistöðumælikvarða	 því	 það	 gæti	

skapað	 hvata	 sem	 yrði	 á	 kostnað	 öryggis.	 Betri	 væri	 að	 leggja	 áherslu	 á	 að	 auka	

meðvitund	almennt	meðal	 flugmanna	um	hvernig	hægt	 sé	 að	 spara	 eldsneyti	 og	 taka	

ákvarðanir	þess	lútandi	með	viðeigandi	þjálfun.	
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1 Inngangur	

Flugfélög	 víðs	 vegar	 um	 heim	 greiða	 starfsfólki	 sínu	 laun	 á	 grundvelli	 mismunandi	

forsenda	 og	 stefna.	 Enn	 hefur	 ekki	 verið	 þróuð	 ráðandi	 aðferð	 eða	 stefna	 innan	

fluggeirans	 hvað	 varðar	 launagreiðslur.	 Það	 er	 markmið	 þessarar	 ritgerðar	 að	 skoða	

mismunandi	stefnur	flugfélaga	varðandi	launagreiðslur	og	athuga	hvort	hægt	sé	að	finna	

ákveðinn	frammistöðumælikvarða	sem	mætti	greiða	laun	samkvæmt.	

Byrjað	 verður	 á	 því	 að	 velta	 upp	 þeirri	 hugmynd	 hvort	 hægt	 sé	 að	 taka	 aðrar	

starfsgreinar,	 líkt	og	sjávarútveginn,	 til	 fyrirmyndar	varðandi	 launastefnu.	Síðan	verður	

farið	yfir	tilgang	verkfalla	og	þá	sérstaklega	í	ljósi	samningsstöðu	þeirra	aðila	sem	koma	

að	 launasamningum.	 Þá	 verður	 fjallað	 um	 launahvata	 almennt	 og	 mikilvægi	 þeirra	

útskýrt.	 Reifuð	 verður	 hugmynd	 Weitzman	 að	 hinu	 svonefnda	 deilikerfi	 (e.	 share	

economy)	og	 farið	yfir	af	hverju	það	telst	betra	en	almennt	 launakerfi.	Fjallað	verður	 í	

kjölfarið	um	algengt	 form	hlutdeildar	sem	þekkist	 innan	flugfélagaiðnaðarins,	svonefnt	

ESOP,	þar	sem	starfsmenn	eiga	hlutafé	í	sínu	flugfélagi.	Skoðuð	verða	flugfélög	sem	hafa	

undirgengist	 slíkt	 launakerfi	 og	 tekin	 fyrir	 rannsókn	 á	 amerísku	 flugfélagi.	 Í	 framhaldi	

verða	 starfsmannastefnur	 mismunandi	 flugfélaga	 skoðaðar	 og	 athugað	 hver	 áhrif	

hverrar	 stefnu	 fyrir	 sig	 hafa	 verið	 á	 frammistöðu	 flugfélaganna.	 Í	 tengslum	 við	 þetta	

verður	flugfélagið	Southwest	skoðað	sérstaklega.	

Tekin	 voru	 viðtöl	 við	 tvo	 fagaðila	 til	 að	 fá	 betri	 innsýn.	 Til	 að	 kanna	 betur	

launaumhverfi	 íslenskra	 flugfélaga	 var	 tekið	 viðtal	 við	 starfsmannastjóra	 íslensks	

flugfélags.	 Í	 viðtalinu	 var	 rætt	 viðhorf	 félagsins	 til	 kaupaukakerfa	 og	 mögulegra	

útfærslna	 á	 þeim.	 Þá	 var	 einnig	 tekið	 viðtal	 við	 flugstjóra	 sem	 starfar	 hjá	 íslensku	

flugfélagi	 og	 aflað	 upplýsinga	 um	 hvernig	 eldsneytismálum	 hverrar	 flugferðar	 væri	

háttað.	Með	þær	upplýsingar	í	huga	verður	athugað	hvort	mögulega	væri	hægt	að	nota	

eldsneytisnotkun	sem	mælikvarða	og	grunn	að	launastefnu.		
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2 Sjávarútvegur	

Víða	þekkist	að	greiða	áhöfnum	skipa	hlut	af	tekjum	eða	hagnaði	sem	laun,	er	það	kallað	

hlutaskiptakerfi.	 Greiðsla	 til	 áhafnar	 eftir	 hverja	 veiðiferð	 er	 því	 tengd	 breytilegum	

hagnaði	 eða	 heildartekjum	 veiðiferðarinnar.	 Áhöfnin	 fær	 ekki	 fast	 kaup	 eins	 og	 hið	

hefðbundna	launagreiðsluform	er	á	vinnumarkaðinum.	Á	Íslandi	hefur	þó	ekki	viðgengist	

að	 deila	 kostnaði	 ferðarinnar	 á	 áhöfnina,	 eins	 og	 þekkist	 í	 mörgum	 öðrum	 löndum.	

Áhöfnin	 borgar	 þó	 eiginn	 fæðiskostnað	 og	 tekur	 óbeint	 þátt	 í	 olíukostnaði	 þar	 sem	

olíuverð	hefur	 áhrif	 á	heildarkostnað	og	þar	með	hagnað	og	hlutaskipti	 (Þórólfur	Geir	

Matthíasson,	1998a).	Hér	á	landi	hafa	sjómenn	fasta	kauptryggingu	sem	tryggir	að	þeir	

fá	laun	fyrir	ferðina	jafnvel	þó	ekkert	veiðist.	Ástæðan	fyrir	því	að	stuðst	hefur	verið	við	

kauptryggingu	 hér	 á	 landi	 er	 sú	 að	 hún	 hvetur	 skipstjórann	 til	 að	 nota	 meir	 af	 eigin	

auðlindum	 og	 taka	 djarfari	 ákvarðanir.	 Með	 þessu	 fyrirkomulagi	 á	 launagreiðslum	

áhafnar	 er	 hvati	 er	 til	 staðar	 fyrir	 hana	 að	 veiða	 sem	mest	 í	 hverri	 ferð	 og	 eyða	 sem	

minnstu	eldsneyti.	Það	er	þó	skipstjórinn	sjálfur	og	þekking	hans	á	góðum	veiðistöðvum	

og	lagni	hans	til	að	spara	eldsneyti	sem	hefur	mest	um	það	að	segja	hversu	vel	veiðist	en	

auðvitað	 skiptir	 framlag	 annarra	 starfsmanna	 til	 sinnar	 vinnu	 talsverðu	máli.	 (Þórólfur	

Geir	Matthíasson,	1998b).	

	Laun	eru	greidd	eftir	aflaverðmæti	ferðar	sem	er	skipt	milli	útgerðarinnar	og	áhafnar	

sem	síðan	skiptir	því	aftur	á	milli	sín	innbyrðis.	Hvernig	launum	er	skipt	milli	áhafnar	fer	

eftir	starfi	hvers	aðila	 í	 ferðinni	og	mikilvægi	starfsins.	Sem	dæmi	má	nefna	að	stærsti	

hlutinn	fer	til	skipstjóra	en	minnsti	til	háseta	(Kjarasamningur	Landssambands	íslenskra	

útvegsmanna	og	Sjómannasambands	Íslands,	2009).	

Fastlaunakerfi	 hefur	 reyndar	 verið	 prófað	 hér	 á	 landi	 í	 sjávarútveginum	 í	 mjög	

skamman	tíma.	Erfitt	reyndist	að	fylgjast	með	framlagi	skipstjóra	og	sjómanna	til	vinnu	

sinnar	 í	 fastlaunakerfinu	og	hefur	hlutdeild	verið	svar	við	því.	Samkvæmt	niðurstöðum	

úr	 rannsókn	 Þórólfs	Matthíassonar	 er	 hagkvæmara	 fyrir	 skipaeigendur	 að	 borga	 laun	

með	hlutdeild	 í	 hagnaði	 ferðar	 frekar	 en	 að	borga	 föst	 laun,	 eða	 laun	 sem	byggjast	 á	

bæði	 föstum	launum	og	hlutdeild.	Áhafnir	skipa	 leggja	sig	meira	 fram	 í	 launakerfi	sem	

byggist	á	hlutdeild	einni	saman	og	er	það	því	skilvirk	 leið	til	að	draga	úr	hættu	á	slugsi	

starfsmanna.	Á	móti	kemur	að	kostnaðarsamt	og	erfitt	getur	verið	að	þurfa	að	fylgjast	
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með	framlagi	til	vinnu	í	skipsferð	og	því	óskilvirkt	að	greiða	laun	eftir	kerfi	sem	kallar	á	

slíka	eftirfylgni	framlags	starfsmanna	til	vinnu	(Þórólfur	Geir	Matthíasson,	1998a).		

Margt	 er	 líkt	 með	 vinnuaðstæðum	 áhafna	 flugvéla	 og	 áhafna	 skipa,	 til	 dæmis	 fer	

starfsemi	 beggja	 fram	 á	mörgum	 stöðum	 og	 því	 oft	 fjarri	 vökulu	 auga	 stjórnenda	 og	

yfirmanna.	Flugfélög	þurfa	þar	að	leiðandi	annað	hvort	að	greiða	sérstökum	starfsmanni	

laun	 til	 að	 fylgjast	 með	 framlagi	 áhafnar	 eða	 þá	 þurfa	 yfirmenn	 að	 fórna	 öðrum	

verkefnum	til	þess	að	sinna	eftirlitinu	sjálfir	en	því	getur	fylgt	kostnaður	og	óhagkvæmni.	

Það	 er	 því	 áhugavert	 að	 rannsaka	 hvort	 hægt	 sé	 að	 styðjast	 við	 leið	 sjávarútvegsins	 í	

launastefnu	flugfélaga	og	finna	frammistöðumælikvarða	fyrir	hvata	innan	þeirra.	
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3 Verkföll	

Víkjum	 aðeins	 að	 beitingu	 verkfalla	 og	 áhrif	 þeirra	 á	 heildarmynd	 launaumhverfis	

fluggeirans.	Hin	 almenna	 skilgreining	 á	 verkfalli	 er	 tímabundin	 stöðvun	 starfsmanna	 á	

vinnu	 til	 að	 ná	 fram	 ákveðnum	 kröfum	 gegn	 vinnuveitandum	 sínum	 en	 verkföll	 geta	

tekið	á	 sig	 ýmsar	myndir.	Verkfallsréttur	 launþega	nær	 til	 þeirra	 flestra,	 að	ákveðnum	

skilyrðum	 gefnum,	 og	 veitir	 þeim	 rétt	 til	 að	 nýta	 verkföll	 til	 að	 stuðla	 að	 framgangi	

krafna	 sinna.	 Samkvæmt	 íslenskri	 vinnumálalöggjöf	 ríkir	 þó	 friðarskylda	 varðandi	

launakröfur	 sé	 kjarasamningur	 í	 gildi.	 Algengasta	 birtingarmynd	 verkfalla	 eru	

vinnustöðvanir,	en	þá	leggja	allir	aðilar	sem	eiga	aðild	að	kjarasamningi	niður	starfsemi	

sína.	 Í	því	getur	 falist	 í	algjör	stöðvun	á	vinnu	eða	einungis	 tímabundin	stöðvun	vinnu,	

þar	 sem	 starfsmenn	 ákveða	 að	 stöðva	 vinnu	 að	 hluta	 til.	 Ýmsar	 útgáfur	 eru	 af	 því	

hvernig	 og	 hvenær	 vinna	 sé	 stöðvuð	 að	 hluta	 til,	 sem	 dæmi	má	 nefna	 er	 starfsmenn	

vinna	aðeins	ákveðna	daga	vikunnar	eða	neita	að	vinna	yfirvinnu.	Starfsmenn	geta	beitt	

fleiri	 aðferðum	 en	 að	 vinnustöðvun	 til	 að	 ná	 fram	 kröfum	 sínum,	 til	 dæmis	 geta	 þeir	

unnið	hægt	eða	fylgt	öllum	reglum	til	hins	ýtrasta	en	það	hægir	yfirleitt	á	allri	starfsemi.	

Ljóst	er	að	margar	 leiðir	eru	 færar	 fyrir	 starfsmenn	til	að	hafa	áhrif	þegar	ósátt	er	um	

starfsaðstæður	og	mikið	í	húfi	fyrir	vinnuveitendur	(Gylfi	Dalmann	Aðalsteinsson,	2006).		

Verkföll	hafa	ekki	einungis	 í	 för	með	sér	kostnað	fyrir	atvinnurekanda	heldur	einnig	

starfsmenn	 og	 svo	 notendur	 þeirrar	 þjónustu	 sem	 stöðvast.	 Fyrir	 atvinnurekendur	 er	

kostnaðurinn	 fólginn	 í	 afurðinni	 sem	 er	 ekki	 framleidd	 en	 fyrir	 launþegann	 felst	

kostnaðurinn	 í	óborguðum	 laununum.	Það	er	 í	 raun	þessi	 kostnaður,	 sem	sest	 á	báða	

aðila,	sem	verður	til	þess	að	þeir	semja	sín	á	milli	þar	sem	það	er	í	beggja	hag	að	komast	

að	 niðurstöðu	 sem	 fyrst.	 Umfang	 verkfalla	 er	 oftast	mælt	 á	 þrennskonar	 vegu:	 Fjöldi	

vinnustöðvana,	 fjöldi	 þátttakenda	 í	 vinnustöðvunum	og	 fjöldi	 daga	 sem	 vinnustöðvun	

stendur	yfir	(Sloane,	Latreille	og	O’Leary,	2013).	

3.1 Verkföll	flugfélaga	
Það	getur	valdið	miklum	skaða	þegar	samningar	um	laun	og	kjör	starfsmanna	dragast	á	

langinn.	Rekstrarumhverfi	flugfélaga	sveiflast	hratt	og	mikið	en	það	getur	haft	í	för	með	
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sér	 að	 þær	 launahækkanir,	 eða	 launalækkanir,	 sem	 samningsaðilar	 eru	 að	 reyna	 ná	

sáttum	 um	 endurspegli	 ekki	 lengur	 efnahagslegar	 aðstæður.	 Þar	 að	 auki	 leiða	 þessar	

málalengingar	 í	 samningaviðræðum	 oft	 til	 óánægju	meðal	 starfsmanna	 og	 átaka	 sem	

geta	 endað	 með	 verkfalli.	 Ágreiningur	 af	 þessu	 tagi	 getur	 því	 dregið	 talsvert	 úr	

framleiðni	 flugfélaga	 og	 gæðum	 þjónustu	 þeirra.	 Þannig	 myndast	 raunverulegur	

kostnaður	bæði	í	tengslum	við	fjárhagslega	frammistöðu	flugfélagsins	og	þjónustu	þess	

við	 viðskiptavini	 (Bamber,	 G.	 J.,	 Gittell,	 J.H.,	 Thomas,	 A.K.,	 Kochan,	 T.A.,	 og	 von	

Nordenflycht	A.,	2009).	Starfsmenn	flugfélaga	hafa	sterka	samningsstöðu	sem	getur	haft	

veruleg	 áhrif	 á	 frammistöðu	 flugfélagsins	 sem	 þeir	 starfa	 hjá.	 Þannig	 geta	 þeir	 lagt	

kostnað	á	flugfélagið	þegar	verið	er	að	reyna	semja	um	laun	og	kjör,	með	verkföllum	eða	

truflunum	 á	 starfsemi	 og	 þjónustu.	 Vegna	 þessarar	 sterku	 samningsstöðu	 getur	 verið	

nauðsynlegt	að	veita	starfsmönnum	ávinning	 í	kjarabaráttu,	á	kostnað	flugfélagsins,	 til	

að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 skaðleg	 áhrif	 langdreginna	 samningaviðræða	 á	 gæði	 þjónustu	 og	

fjárhagslega	frammistöðu	flugfélagsins	(Bamber	o.fl.,	2009).	

Þetta	sannaði	sig	fyrir	British	Airways	á	árunum	2009	til	2011	en	þá	stóðu	yfir	deilur	

milli	flugfélagsins	og	Unite,	sem	er	verkalýðsfélag	áhafnarstarfsfólks	þeirra.	Þessar	erjur,	

sem	stóðu	yfir	frá	því	í	október	2009	og	fram	í	júní	2011,	einkenndust	af	mikilli	reiði	og	

spennu	en	tekist	var	á	um	starfsmannahald,	laun	og	hlunnindi.	Deilurnar	höfðu	í	för	með	

sér	mikinn	tekjumissi	fyrir	þá	starfsmenn	sem	tóku	þátt	í	verkfallinu,	fjölmargir	farþegar	

urðu	 fyrir	 töfum	og	kostnaðurinn	 fyrir	British	Airways	hljóðaði	upp	á	um	150	milljónir	

punda	 auk	 tekjumissis.	 Á	 þessum	 tveimur	 árum	 var	 leitað	 ýmissa	 leiða	 til	 að	 leysa	

deiluna,	 til	 dæmis	 voru	 sett	 lögbönn	 á	 verkföll,	 hótanir	 komu	 frá	 yfirmönnum	 British	

Airways	og	sáttanefnd	reyndi	að	koma	til	bjargar	(Sloane	o.fl.,	2013).	

Það	má	því	segja	að	þetta	tvennt,	það	er	miklar	og	harðar	sveiflur	í	rekstrarumhverfi	

flugfélaga	 og	 sú	 sterka	 samningsstaða	 sem	 starfsfólk	 flugfélaga	 býr	 við,	 ýti	 undir	

mikilvægi	þess	að	gott	aðhald	og	gegnsæi	sé	á	starfsmannamálum	og	að	aðilar	beggja	

vegna	samningsborðsins	séu	sáttir.	
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4 Laun	og	hvatar	

4.1 Hvatar	
Hvati	 (e.	 incentive)	er	verðlaun	eða	kostnaður	sem	hefur	áhrif	á	hegðun.	 Í	hagfræði	er	

forsenda	 hvata	 að	 aðilar	 hugsi	 rökrétt	 og	 taki	 ákvarðanir	 með	 því	 að	 bera	 saman	

kostnað	og	ávinning.	Hafa	sumir	hagfræðingar	viljað	meina	að	hagfræði	væri	hvatar	og	

allt	 annað	 aðeins	 útleggingar.	 Eitt	 er	 víst	 að	 hvatar	 eru	 afar	 nauðsynlegir	 til	 að	 skilja	

markaði	og	hvernig	þeir	virka	(Mankiw,	2007).	

Hvatar	 birtast	 okkur	 í	 ýmsum	myndum	 en	 oft	 er	 talað	 um	 hve	 óljósir	 og	 tvíræðir	

hvatar	geta	reynst.	Sem	dæmi	má	nefna	öryggisbelti	 í	bílum.	Tilgangurinn	með	notkun	

öryggisbelta	 var	 upphaflega	 að	 lækka	 slysakostnað	 með	 því	 að	 draga	 úr	 líkum	 á	

meiðslum	 eða	 dauðaslysum	 í	 umferðinni.	 Notkun	 öryggisbelta	 leiðir	 hinsvegar	 líka	 til	

þess	að	fólk	 finnst	það	öruggara	 í	bíl	á	 ferð.	Þessi	aukna	öryggiskennd	er	því	 líka	hvati	

fyrir	fólk	að	aka	glannalegra	og	hraðar,	á	þeirri	forsendu	að	það	kostar	tíma	og	peninga	

að	keyra	hægt	(Mankiw,	2007).	

Skipta	 má	 hvötum	 í	 fjóra	 aðalflokka	 sem	 eru	 mismikið	 tengdir	 hagfræði:	

Fjárhagslegur	 hvati	 (e.	 financial	 incentives)	 þar	 sem	peningar	 skipta	meginmáli	 og	 eru	

þeir	 því	 notaðir	 sem	 hvati.	 Siðferðislegur	 hvati	 (e.	 moral	 incentives)	 þar	 sem	

siðferðislegar	tilfinningar	hvetja	fólk	til	að	framkvæma	hlutina	á	grundvelli	þess	hvað	er	

rétt	eða	rangt.	Náttúrulegur	hvati	(e.	natural	incentives)	er	hvati	þar	sem	eðli	mannsins	

ræður	ferðinni,	dæmi	um	þetta	eru	gjörðir	sem	eru	framkvæmdar	af	forvitni,	reiði,	gleði,	

sorg	 eða	 jafnvel	 þörf	 til	 að	 stjórna	 (McClelland,	 1987).	 Þvingunarhvati	 (e.	 coercive	

incentives)	 einblínir	 á	 afleiðingar	 þess	 að	 ákveðið	 verk	 sé	 framkvæmt.	 Dæmi	 um	

þvingunarhvata	er	fangelsi,	þar	sem	þegn	á	yfir	höfði	sér	frelsissviptingu	ef	hann	brýtur	

lög	síns	samfélags	(Dalkir,	2005).	Hér	verður	lögð	áhersla	á	fjárhagslega	hvata	og	hvaða	

áhrif	þeir	geta	haft	á	vinnuframlag	starfsfólks	flugfélaga.		

4.2 Laun		
Yfirleitt	ráða	fyrirtæki	starfsmenn	á	grundvelli	launasamnings	þar	sem	mælikvarðinn	

sem	 launin	 miðast	 við	 breytist	 hægt	 eða	 er	 tregbreytanlegur	 (e.	 sticky).	 Laun	 eru	

ákveðin	 annaðhvort	 með	 samráði	 launagreiðenda	 og	 launþega	 eða	 af	

launagreiðandanum	eingöngu.	Rauði	þráðurinn,	þegar	kemur	að	ákvörðun	launastigs,	er	
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að	 greiða	 launþegum	 laun	 sem	 eru	 jöfn	 jaðarframleiðslu	 (e.	 marginal	 product).	

Jaðarframleiðsla	er	 sú	aukning	 sem	verður	 í	 framleiðslu	þegar	ákveðið	er	að	bæta	við	

öðrum	 framleiðsluþætti,	 t.d.	 vinnuafli	 í	 formi	 eins	 starfsmanns.	 Þegar	 laun	 eru	 jöfn	

jaðarframleiðslunni	helst	 jafnvægi	á	 launamarkaði	og	aðeins	náttúrulegt	atvinnuleysi	á	

sér	stað.	Í	þessu	jafnvægi	skiptir	ekki	máli	hvernig	laun	eru	greidd	þar	sem	launþegar	fá	

allir	 sömu	 upphæð	 leiðrétta	 fyrir	 framleiðnimismun	 einstaklinga.	

Framleiðslumismunurinn	 getur	 verið	 tilkominn	 vegna	 genatískra	 þátta	 eða	 vegna	

kunnáttu	og	getu	sem	einstaklingur	hefur	þróað	með	sér	og	getur	nýst	honum	í	starfi.	

Það	 hvort	 launagreiðslur	 séu	 fast	 kaup	 eða	 fari	 eftir	 einhverju	 öðru,	 til	 dæmis	 eftir	

hlutdeild	hagnaðar,	hefur	því	engin	áhrif	því	til	langs	tíma	mun	launaþróun	endurspegla	

framleiðniþróun.	Einnig	má	segja	að	öll	fyrirtæki	séu	í	raun	að	gera	tvo	hluti	í	einu:	Þau	

skapa	virði	með	því	að	framleiða	og	dreifa	gæðum	eða	þjónustu	sem	samfélagið	vill	og	

greiða	 á	 sama	 tíma	 virðið	 til	 framleiðsluþátta	 í	 formi	 launa,	 vaxta,	 rentu	 og/eða	

hagnaðar	(Weitzman,	1984).		

Kenningin	um	hvatalaun	(e.	efficiency	wages)	segir	að	framleiðni	starfsmanna	sé	háð	

launum	og	því	geti	reynst	hagkvæmt	að	borga	hærri	laun	en	markaðsjafnvægið	segir	til	

um.	 Hærri	 laun	 starfsmanna	 geta	 orðið	 fyrirtæki	 til	 hagsbóta	 í	 formi	 aukinnar	

ástundunar	(e.	effort)	starfsmanna,	minna	slugs	(e.	shirking),	lægri	kostnaðar	í	heild,	þar	

sem	 meðal	 annars	 ráðningar-	 og	 þjálfunarkostnaður	 lækkar,	 betra	 vinnuafls,	 betri	

starfsanda	 á	 vinnustað,	 auðveldara	 samstarfs	 starfsfólks	 og	 síðast	 en	 ekki	 síst	 meiri	

tryggðar	 starfsmanna	við	 fyrirtækið	 (Katz,	 1986).	Weitzman	 tekur	undir	þetta	og	 telur	

margar	ástæður	vera	fyrir	því	að	hagkerfið	í	heild	sinni	væri	betur	sett	ef	verulegur	hluti	

launagreiðslna	 starfsmanna	 væri	 beintengdur	 einhverskonar	 frammistöðustika	

fyrirtækis.	Telur	hann	að	með	því	að	deila	velgengni	fyrirtækis	með	starfsmönnum	stuðli	

það	að	samhug	á	vinnustað	(Weitzman,	1984).	

Fastlaunakerfi	 fylgir	 einnig	 það	 vandamál	 að	 neikvæð	 framleiðnihögg	 bitna	 ekki	 á	

starfsmönnum	sjálfum	heldur	aðeins	á	vinnuveitendanum	þar	sem	laun	starfsmanna	eru	

ekki	 tengd	 framleiðni.	Þeir	geta	því	 freistast	 til	þess	að	slugsa	þar	sem	ekkert	er	 til	að	

hvetja	 þá	 áfram	 og	 því	 engin	 ástæða	 fyrir	 þá	 að	 leggja	 sig	 fram	 (Sloane	 o.fl.,	 2013).	

Vinnuveitendur	 geta	 brugðið	 á	 það	 ráð	 að	 bjóða	 hærri	 laun	 í	 formi	 hvata	 til	 að	 auka	

framleiðni	starfsmanna.	Hvatarnir	ýta	undir	aukið	 framlag	starfsmanna,	 til	dæmis	með	
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því	 að	 þeir	 leggja	 sig	meira	 fram	 við	 starfið,	 taka	 frumkvæði,	 nýta	 gáfur	 sínar	meira	 í	

starfi	eða	nýta	sér	ófyrirséð	tækifæri	þegar	þau	gefast	(Weitzman	og	Kruse,	1996).	

Bónusar,	 stöðuhækkanir	eða	hærri	 laun	en	almennt	þekkjast	á	markaðinum	 í	 sama	

iðnaði,	eru	ennfremur	hvatning	til	starfsmanns	að	slugsa	ekki	þar	sem	það	hefur	meiri	

tekjumissi	 í	 för	með	 sér	 að	 vera	 rekinn	 úr	 starfi.	 Hærri	 laun,	 sama	 í	 hvaða	 formi	 þau	

koma,	 gefa	 starfsfólki	 þá	 tilfinningu	 að	 það	 sé	 meira	 metið.	 Það	 skapar	 því	 betra	

starfsumhverfi,	 bætir	 andrúmsloft	 á	 starfsstað	 og	 eykur	 tryggð	 við	 vinnuveitenda.	

Sparnaður	getur	orðið	á	ýmsum	sviðum	í	kjölfarið,	til	dæmis	í	því	að	þurfa	ekki	sífellt	að	

ráða	 og	 þjálfa	 nýtt	 starfsfólk	 en	mikil	 starfsmannavelta	 kostar	 bæði	 tíma	 og	 peninga.	

Með	því	að	borga	starfsfólki	aðeins	hærri	laun	er	frekar	hægt	að	halda	þeim	sem	kunna	

vel	til	verka	en	það	skapar	einnig	verðmæti	fyrir	fyrirtækið.	Á	sama	hátt	fær	fyrirtækið	

meira	og	betra	úrval	umsækjenda	þegar	fylla	þarf	í	stöður	(Cappelli	og	Chauvin,	1991).	

4.3 Deilikerfi	
Frammistöðu	 hagkerfis	 má	 meta	 með	 hliðsjón	 af	 því	 hvernig	 það	 bregst	 við	

ófyrirsjáanlegum	áföllum.	 Í	því	samhengi	setur	Weitzman	fram	hugmynd	um	svokallað	

deilikerfi	 (e.	 share	 system)	en	það	hefur	 sveigjanlegri	 eiginleika	 og	 á	 að	 vera	 betur	 til	

þess	 fallið	 að	 takast	 á	 við	 ófyrirsjáanleg	 áföll	 efnahagslífsins	 og	 áhrif	 þess	 á	

vinnumarkaðinn.	 Í	 deilikerfinu	 eru	 greiðslur	 til	 starfsmanna	 fyrir	 unnin	 verk	 sjálfkrafa	

aðlöguð	ákveðnum	mælikvarða	á	afkomu	fyrirtækisins,	til	dæmis	reiknuðum	hagnaði	á	

hvern	starfsmann	eða	verði	 sem	 fæst	 fyrir	 vöru	 fyrirtækisins.	 Í	 fastlaunakerfi	 (e.	wage	

system	 skv.	Nafngiftakerfi	Weitzman)	 eru	 laun	 starfsmanns	 ekki	 beintengd	 ákveðnum	

staðli	 innan	 fyrirtækisins,	 þó	þau	 geti	 verið	 aðlöguð	 staðli	 sem	gengur	 yfir	 hagkerfið	 í	

heild	sinni,	líkt	og	vísitölur,	til	dæmis	vísitölu	neysluverðs	(Weitzman,	1984).	

Deilisamningur	(e.	share	contract)	byggir	á	þeirri	hugsun	að	ef	starfsmaður	hættir	eða	

er	sagt	upp	þá	aukast	greiðslur	til	þeirra	starfsmanna	sem	eftir	eru.	Ef	nýr	starfsmaður	

er	ráðinn	þá	lækka	greiðslur	á	hina	starfsmennina	að	sama	mati.	Þetta	er	rökstutt	með	

því	 að	 ef	 fyrirtæki	 ræður	 fleiri	 starfsmenn	 þá	 framleiðir	 það	 meira	 sem	 verður	 með	

tímanum	til	þess	að	markaðsverð	lækkar.	Í	kjölfarið	lækkar	tekjuöflun	hvers	starfsmanns	

og	 þar	 að	 leiðandi	 hagnaður	 á	 hvern	 starfsmann.	 Þetta	 eru	 skammtímaáhrif	

deilisamnings	 en	 til	 lengri	 tíma	 þá	 er	 hlutaskiptastuðlunum	 breytt	 svo	 umbun	

hlutaskiptafólks	 verði	 í	 jafnara	 hlutfalli	 við	 laun	 almennt	 í	 þjóðarbúskapnum.	
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Hlutaskiptastuðlarnir	í	deilikerfi	aðlagast	með	tímanum	svo	hver	starfsmaður	fær	greitt	

jaðarvirði	 vinnuafls.	 Sem	 dæmi,	 ef	 tímalaun	 í	 ákveðnum	 iðnaði	 eru	 24	 kr.	 og	 eitt	 af	

fyrirtækjum	 þess	 iðnaðar	 greiðir	 ekki	 eftir	 launum	 heldur	 hlutdeild	 af	 tekjum	

fyrirtækisins,	sem	er	36	kr.	á	tímann,	þá	mun	langtímagildi	stuðulsins	í	fyrirtækinu	fyrir	

hlutdeild	af	tekjum	aðlagast	að	2/3	(Weitzman,	1984).	

Munurinn	 á	 þessum	 tveim	 kerfum	 er	 sá	 að	 til	 styttri	 tíma	 þá	 þýðir	 deilikerfi,	 í	 því	

formi	þar	sem	launum	er	skipt	jafnt	yfir	alla,	að	greiðslur	fyrir	unnin	störf	hækka	þegar	

starfsmönnum	fækkar	en	lækka	þegar	starfsmönnum	fjölgar	og	aðlagast	því	alltaf	strax	

hagkerfinu.	 Í	 hinu	 venjulega	 fastlaunakerfi	 gildir	 andstæðan,	 þá	 verða	 laun	 ekki	 fyrir	

beinum	áhrifum	af	ráðningum	og	uppsögnum	heldur	eru	tregbreytanleg.	Það	eru	þessir	

eiginleikar	deilikerfisins,	að	bregðast	sjálfkrafa	og	samstundis	við	breytingum,	sem	gera	

að	 það	 virkar	 betur	 og	 er	 skilvirkara	 en	 fastlaunakerfið	 að	mati	Weitzman.	 Á	meðan	

hefur	fastlaunakerfið	aðeins	veika	langtíma	tilhneigingu	til	að	stefna	að	fullri	atvinnu	en	

ekki	styttri	tíma	því	laun	og	aðrir	stikar	eru	tregbreytanlegir.	Þeim	er	ætlað	að	aðlagast	

með	 tímanum	 í	 gegnum	 hina	 svokölluðu	 ósýnilegu	 hönd.	 Vandamálið	 með	 ósýnilegu	

höndina,	 að	 sögn	 Weitzmans,	 er	 að	 aðstæður	 í	 ójafnvægi	 vara	 í	 of	 langan	 tíma.	 Á	

hverjum	 tíma	 fyrir	 sig	 mun	 fastlaunakerfið	 vera	 tilviljanakennt	 með	 fulla	 atvinnu	 þar	

sem	ósýnilega	hendin	bregst	of	hægt	 við.	Kosturinn	við	deilikerfið	er	 að	það	er	 sterkt	

innbyggt	 kerfi	 sem	 sjálfkrafa	 nær	 stöðugleika	 á	 hagkerfinu	 áður	 en	

langtímajafnvægisáhrifin,	 það	 er	 ósýnilega	 höndin,	 byrja	 að	 virka,	 eins	 og	 þekkist	 í	

fastlaunakerfi	(Weitzman,	1984).	

Weitzman	 útskýrir	muninn	með	 því	 að	 taka	 dæmi	 þar	 sem	 ófyrirsjáanlegt	 áfall	 (e.	

shock)	á	sér	stað	í	tveimur	hagkerfum	í	jafnvægi,	þau	eru	alveg	eins	nema	að	því	leyti	að	

annað	hagkerfið	notast	við	fastlaunakerfi	en	hitt	við	deilikerfi.	Ófyrirsjáanlega	áfallið	er	

að	 starfsmanni	 er	 bætt	 við	 og	 því	 myndast	 ójafnvægi.	 Sjálfkrafa	 viðbragð	 hins	

hagnaðarhámarkandi	 deilikerfis	 er	 að	 bjóða	 starfsmanninum	 vinnu	 því	 í	 gildi	 er	 að	

jaðarvirði	nýs	vinnumanns	er	meiri	en	jaðarkostnaður.	Eins	og	fram	kom	að	ofan	þá	mun	

deilihagkerfið	 alltaf	 aðlaga	 launastikuna	 til	 að	 koma	 á	 langtímajafnvægi.	 Þegar	 þetta	

áfall	 á	 sér	 stað	 í	 fastlaunakerfi	 í	 jafnvægi	 er	 jaðarvirði	 vinnuafls	 nú	 þegar	 jafnt	

jaðarkostnaði	 og	 fyrirtækinu	 því	 ekki	 til	 hagsbóta	 að	 ráða	 nýjan	 starfsmann.	 Í	

fastlaunakerfi,	þar	sem	 laun	eru	 tengd	neysluvísitölu	eða	álíka	stuðlum	sem	fyrirtækið	
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getur	ekki	breytt	þegar	ráðið	er	meira	vinnuafl,	á	sér	ekki	stað	nein	jákvæð	fjárhagsleg	

breyting	og	því	myndast	ójafnvægi.	Hægt	væri	að	fara	mjög	erfiða	og	stranga	leið	til	að	

aðlaga	launin	sem	tækist	aðeins	með	því	að	lækka	raunlaun	en	þá	myndi	fastlaunakerfið	

taka	atvinnulausa	starfsmenn	með	í	reikninginn	og	komast	þannig	í	jafnvægi.	Sú	leið	er	

ólíkleg	til	að	ganga	upp	þar	sem	fáir	starfsmenn	vilja	taka	á	sig	launalækkun.	Weitzman	

vill	 einnig	meina	 að	 í	 deilikerfinu	 byrji	 þeir	 sem	 voru	 atvinnulausir	 strax	 að	 framleiða	

vörur	og	þjónustu,	því	komist	jafnvægi	strax	á	í	stað	þess	að	þurfa	að	bíða	eftir	erfiðu	og	

sársaukafullu	 aðlögunarferli	 líkt	 og	 í	 fastlaunakerfinu.	 Hann	 segir	 enn	 fremur	

fyrirtækjum	 sem	 greiða	 laun	 vera	 sama	 um	 starfsmanninn	 því	 aukavirðið	 sem	 hann	

skapar	jafnar	aðeins	út	aukakostnaðinn	sem	fylgir	honum.	Þannig	skiptir	það	fyrirtækið	

litlu	 máli	 hvort	 starfsmaður	 hættir	 eða	 heldur	 áfram	 að	 vinna.	 Það	 leiðir	 til	 þess	 að	

starfsmanni	finnst	hann	afskiptur.	Þegar	fyrirtæki	borgar	vinnuafli	með	hluta	af	tekjum	

eða	 hagnaði	 sínum	þá	 skiptir	 starfsmaðurinn	 fyrirtækið	máli	 því	 aukavirðið	 sem	hann	

skapar	er	meira	en	viðbótarkostnaðurinn	sem	fylgir	honum.	Deilifyrirtæki	(e.	share	firm)	

vill	 að	 starfsmaðurinn	 verði	 um	kyrrt	 og	 vinni	 fleiri	 tíma	þar	 sem	því	 finnst	 það	 ávallt	

vera	undirmannað.	Þar	eð	verðmæti	framleiðslu	viðbótarstarfsmanns	er	ávallt	hærra	en	

greiðslur	sem	fyrirtækið	borgar	honum	því	er	 fyrirtækinu	ekki	sama	hvort	starfsmaður	

hætti	störfum	eða	ekki	(Weitzman,	1984).	

4.4 Eign	starfsmanna	í	flugfélagi	(ESOP)	
Algengasta	 form	 hlutdeildar	 starfsmanna	 í	 flugfélagi	 er	 hluteign	 á	 grundvelli	

kaupréttasamninga	 (e.	stock	ownership	plans)	eða	ESOP.	ESOP	er	oftast	 tvíþætt	 innan	

flugfélaga,	 í	 því	 felst	 sameiginlegt	 eignarhald	 starfsmanna	 á	 stóru	 hlutfalli	 hlutabréfa	

flugfélagsins	 auk	 réttinda	 til	 þess	 að	 tilnefna	 í	 sameiningu	 ákveðinn	 fjölda	 fulltrúa	 í	

stjórn	þess.	Með	þessu	fá	starfsmenn	formlegan	aðgang	að	ákvarðanatökuferlinu	innan	

fyrirtækisins	(Bamber	o.fl.,	2009).	

Að	 styðjast	 við	 hlutdeild	 starfsmanna	 í	 eignarhaldi	 flugfélagsins	ætti	 að	 hafa	 ýmsa	

kosti,	 til	 dæmis	 að	 aukin	 hvatning	 til	 starfsmanna	 leiði	 til	 aukins	 skilvirknis,	 því	 sem	

hluteigandi	 skiptir	 frammistaða	 flugfélagsins	 starfsmanninn	 meira	 máli.	 Starfsmaður	

sem	 er	 líka	 eigandi	 flugfélagsins	 myndi	 þannig	 finna	 til	 meiri	 skuldbindingar	 við	

fyrirtækið.	Þar	að	auki	ættu	að	vera	minna	um	deilur	og	óstöðugleika	milli	launþega	og	

stjórnenda	undir	ESOP.	Þetta	 form	hvatningar	gæti	því	 leitt	 til	meiri	 framleiðni	og/eða	
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vingjarnlegri	 þjónustu	 sem	 á	móti	 getur	 fært	 fyrirtækinu	meiri	 arðsemi	 (Bamber	 o.fl.,	

2009).	

	Það	ætti	einnig	að	auðvelda	aðstæður	 talsvert	þegar	kemur	að	 samningi	 kaupa	og	

kjara	 því	 með	 hlutdeild	 starfsmanna	 í	 flugfélaginu	 sjálfu	 tengjast	 greiðslur	 til	 þeirra	

nánar	afkomu	fyrirtækisins.	Það	ætti	að	draga	úr	þörfinni	að	semja	stanslaust	um	laun	í	

hvert	 sinn	 sem	breytingar	verða	á	aðstæðum	 iðnaðarins	og	 fyrirtækisins.	Að	auki	ætti	

þátttaka	fulltrúa	starfsmanna	í	stjórn	flugfélags	að	leiða	til	betri	umræðna	og	skilvirkari	

upplýsingamiðlunar	 sem	 á	 móti	 gæti	 dregið	 talsvert	 úr	 ósamræmi	 upplýsinga	 þegar	

verið	er	að	semja	um	kaup	og	kjör	(Bamber	o.fl.,	2009).	

Raunin	 er	 þó	 önnur.	 Rannsókn	 sem	 gerð	 var	 á	 bandarískum	 flugfélögum	 sýnir	 að	

ESOP	hafi	í	raun	ekki	haft	þessa	kosti	í	för	með	sér	sem	nefndir	eru	hér	að	ofan.	Þó	að	

flugfélög	með	ESOP	voru	oft	með	áreiðanlegri	þjónustu	voru	þau	hvorki	 arðbærari	né	

framleiðnari	 en	 þau	 sem	 voru	 án	 ESOP,	 jafnvel	mátti	 finna	 vísbendingar	 um	 að	 ESOP	

hefði	öfug	áhrif.	Ekki	gekk	heldur	betur	að	semja	við	starfsmenn	þeirra	og	má	sem	dæmi	

nefna	 að	 Northwest,	 flugfélag	 sem	 notaðist	 við	 ESOP,	 missti	 flugmenn	 sína	 í	 verkfall	

1998	 eftir	 hafa	 staðið	 í	 tveggja	 ára	 samningstilraunum	 og	 fjögurra	 ára	

samningsviðræðum	við	flugliða	(Gittell,	J.H.,	von	Nordenflycht	A.	og	Kochan,	T.A.,	2004).		

Í	staðinn	fyrir	að	fá	hlut	í	fyrirtækinu	vilja	starfsmenn	einnig	fá	tryggingu	fyrir	því	að	

ef	þeir	taka	þá	áhættu	að	fylgja	fyrirtækinu	þrátt	fyrir	niðursveiflu	muni	þeir	líka	fá	sinn	

hlut	 af	 hagnaðinum	 þegar	 betur	 gengur.	Meginreglur	 þurfa	 að	 vera	 hannaðar	 svo	 að	

þær	dragi	frekar	úr	en	stuðli	að	flökti	og	sveiflum	í	launum	og	kjörum	hjá	flugiðnaðinum.	

Fyrirsjáanleiki	 er	 því	 lykilatriði.	 Ef	 bæði	 starfsmenn	 og	 stjórnendur	 vita	 hvaða	 þættir	

munu	 reka	 launagreiðslur	 áfram	 og	 hvernig	 þeir	 geta	 haft	 áhrif	 á	 þá	 þætti,	 verða	

þættirnir	 þeim	 hvatning	 (Bamber	 o.fl.,	 2009).	 ESOP	 hefur	 verið	 skammlíft	 í	

flugfélagaiðnaðinum	og	svo	virðist	að	breyting	á	uppbyggingu	 launa	ein	og	sér	 sé	ekki	

nóg	til	þess	að	halda	uppi	 langtíma	frammistöðubata	flugfélags.	Ef	ekkert	er	gert	til	að	

reyna	að	draga	úr	 sveiflum	 launa,	og	engar	meðfylgjandi	breytingar	 til	hins	betra	eiga	

sér	 stað	 í	 undirliggjandi	 samböndum	 milli	 starfsmanna,	 hvort	 sem	 er	 milli	

samstarfsmanna	 eða	 yfirmanna,	 getur	 ESOP	 jafnvel	 stuðlað	 að	 verri	 samskiptum	 þar	

sem	áhrif	breytinganna	standa	ekki	undir	væntingum	starfsmanna	(Bamber	o.fl.,	2009).	
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5 Starfsmannastefnur	flugfélaga	og	áhrif	þeirra		

Flugfélög	hafa	farið	ýmsar	leiðir	til	að	hvetja	starfsmenn	sína	til	að	auka	skilvirkni	sína.	

Fjárhagsleg	 velgengni	 flugfélagarekstrar	 byggist	 ekki	 á	 einni	 tiltekinni	 réttri	 tegund	 af	

mannauðsstjórnun.	Sögur	Ryanair	og	Southwest	sýna	það.	Ryanair	er	dæmi	um	flugfélag	

sem	fer	hina	ströngu	stjórnunarregluleið	en	þar	er	lítið	lagt	upp	úr	starfsmannaánægju.	

Ryanair	 náði	 sterkri	 fjárhagslegri	 stöðu	 með	 því	 að	 lágmarka	 launakostnað	 en	 hefur	

innleitt	stranga	starfsmannastefnu	sem	gefur	starfsmönnum	lítinn	hvata	til	að	standa	sig	

vel	í	starfi.	Andstæða	þess	er	flugfélagið	Southwest	þar	sem	jákvæðir	hvatar	og	vellíðan	

starfsmanna	 eru	 undirstaða	 starfsmannastefnunnar.	 Mannauðsstjórnunarteymi	

Southwest	 hefur	 þannig	 byggt	 upp	 ákveðið	 vinnukerfi	 háframleiðnis	 sem	 einblínir	 á	

mikilvægi	trausts	sambands	við	starfsmenn	og	þeirra	á	milli	(Bamber	o.fl.,	2009).		

Rannsókn	 sem	 gerð	 var	 á	 flugfélögum	 og	 mismunandi	 áherslum	 þeirra	 á	

starfsmannastefnur	 og	 launakerfi,	 sýndi	 að	 góð	 og	 sterk	 tengsl	 á	 milli	 flugfélags,	

starfsmanna	þess	og	stéttarfélaga	þeirra,	eru	þessum	þrem	helstu	hagsmunaaðilum	til	

góða.	Hin	andstæða	nálgun	Ryanair	hefur	haft	í	för	með	sér	fjárhagslegan	ávinning	fyrir	

fyrirtækið	 en	 á	 sama	 tíma	 leitt	 til	 mikilla	 hagsmunaárekstra	 milli	 fjárfesta	 og	

starfsmanna.	Að	auki	hafa	rannsóknir	sýnt	að	jákvæð	samskipti	starfsmanna	bæti	gæði	

þjónustunnar.	 Í	 ljósi	 þess	 má	 segja	 að	 skuldbindingarmiðuð	 nálgun	 flugfélaga	 til	

starfsmanna	 leiði	 til	betri	þjónustu	við	viðskiptavini	heldur	en	ströng	nálgun	sem	ergir	

starfsmenn	(Bamber	o.fl.,	2009).	

Þegar	litið	var	til	þess	hvernig	best	væri	að	öðlast	árangur	og	velgengni	til	langs	tíma	

hjá	 flugfélögum	 kom	 í	 ljós	 að	 aðferðir	 sem	 byggja	 á	 skuldbindingu	 við	 starfsmenn	 og	

samhljóða	 starfsmannastefnu	 voru	 líklegri	 til	 að	 fá	 eftirsóknarverða	 útkomu	en	 aðrar.	

Sterkt	og	jákvætt	samband	milli	starfsmanna	voru	þar	ákveðinn	grundvöllur.	Það	leiddi	

til	 bættrar	 þjónustu,	 meiri	 framleiðni	 starfsmanna	 og	 flugvéla	 og	 betri	 rekstrarstöðu	

flugfélagsins	 almennt	 (Bamber	 o.fl.,	 2009).	 Við	 skulum	 skoða	 hvernig	 flugfélög	 hafa	

nálgast	þetta.		

5.1 Southwest	
Flugfélagið	Southwest	hefur	einsett	 sér	að	hafa	betur	 í	 samkeppni	við	önnur	 flugfélög	

með	 því	 að	 beita	 starfsmannastefnu.	 Frá	 upphafi	 var	 markmið	 þess	 að	 öðlast	 mikla	
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framleiðni	 með	 áherslu	 á	 gott	 starfsfólk,	 réttri	 notkun	 flugvéla	 og	 lágum	

einingakostnaði.	Til	að	halda	einingakostnaði	 fyrirtækisins	 lágum	var	 lögð	áhersla	á	að	

flugvélar	myndu	snúa	sem	fyrst	aftur	en	með	styttri	biðtíma	flugvéla	í	hliðunum	er	hægt	

að	 draga	 mikið	 úr	 kostnaði.	 Til	 að	 flugvélin	 gæti	 stoppað	 sem	 styst	 í	 hliðinu	 bauð	

Southwest	aðeins	eina	tegund	af	farrými	og	hafði	sætaval	opið	(Bamber	o.fl.,	2009).	

Til	 að	 flugvél	 geti	 haldið	 þeirri	 ströngu	 áætlun	 sem	 flugferðir	 þurfa	 að	 fylgja	 er	

mikilvægt	að	öflug	samvinna	sé	milli	mismunandi	starfa	sem	koma	að	brottför	flugvéla	

en	þar	eru	góð	samskipti	milli	starfsmanna	algjört	grundvallaratriði.		

	

	

	

	

Mynd	1:	Starfshópar	sem	koma	að	brottför	flugvéla.	Heimild:	Gittell,	J.	H.,	2003	

	

Myndin	hér	að	ofan,	úr	bók	Gittell	um	Southwest,	sýnir	þann	fjölda	mismunandi	hópa	

sem	þarf	að	samhæfa	fyrir	hvert	flug.	Það	er	því	ljóst	að	góð	samskipti	milli	starfsmanna	

eru	 lykilatriði.	 Southwest	 styrkti	 samband	 starfsmanna	 sinna	 með	 því	 að	 setja	 þeim	

sameiginleg	markmið	 og	 láta	 starfsmenn	 kynnast	 störfum	 hvers	 annars.	 Skipaður	 var	

hópstjóri	 sem	samræmdi	upplýsingar	milli	hópa	 fyrir	hverja	brottför	og	 tryggði	að	allir	

aðilar	væru	samstíga	varðandi	flugferðina	(Bamber	o.fl.,	2009).	
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Starfsmannastefna	Southwest	byggist	á	sameiginlegu	markmiði,	þekkingu	og	virðingu	

mismunandi	 starfsmannahópa	 fyrir	 hver	 öðrum.	 Það	 hefur	 einnig	 þróað	 mjög	

einkennandi	 aðferð	 við	 að	 mæla	 frammistöðu	 starfsfólks	 síns	 og	 reynir	 að	 sýna	 því	

skilning,	 til	 dæmis	 eru	 seinkanir	 á	 flugvélum	ekki	 látnar	 ráðast	 af	 einum	þætti	 heldur	

mörgum	 svo	 kvöðin	 hvíli	 ekki	 lengur	 á	 einstaklingnum	 þ.e.	 ákveðnum	 starfsmanni.	

Frekar	en	að	koma	sökinni	á	ákveðinn	einstakling	eða	hóp	er	reynt	að	einblína	á	 lausn	

vandamálsins	og	hvernig	koma	megi	í	veg	fyrir	að	atvikið	endurtaki	sig.	Þegar	upp	koma	

vandamál	 er	 reynt	 að	 nýta	 aðstæðurnar	 til	 að	 auka	 skilning	 starfsmanna	 á	 ólíkum	

vinnuferlum	ólíkra	starfa,	þar	sem	aðilar	skilja	mögulega	ekki	sjónarhorn	hvers	annars,	

og	koma	þannig	 í	veg	 fyrir	að	það	myndist	 spenna	á	milli	þeirra	 í	 framtíðinni	 (Bamber	

o.fl.,	2009;	Gittell,	2003).		

Það	einkennir	Southwest	umfram	aðra	í	iðnaðinum	hve	margir	starfsmanna	þess	eru	

bundnir	verkalýðsfélagi,	eða	um	88%.	Það	hefur	aðeins	þurft	að	þola	verkfall	einu	sinni	

og	 var	 sneggst	 að	 semja	 við	 sína	 starfsmenn,	 borið	 saman	 við	 önnur	 flugfélög.	 Það	

leggur	 áherslu	 á	 starfsöryggi	 starfsmanna	 sinna	og	 vill	 forðast	 að	þurfa	 að	 segja	þeim	

upp	 á	 erfiðum	 tímum.	 Sú	 stefna	 hefur	 tekist	 afburða	 vel	 en	 frá	 stofnun	 flugfélagsins	

1967	hefur	aldrei	þurft	að	grípa	til	uppsagna	(Bamber	o.fl.,2009).		

Vaxtastefna	Southwest	er	íhaldssöm,	um	10	til	15	%	á	hverju	ári,	og	lögð	er	áhersla	á	

að	viðhalda	sterkum	efnahagsreikningi	með	 lágum	skuldum.	Því	hefur	gengið	mjög	vel	

að	fylgja	vaxtastefnunni	eftir	og	er	fjárhagslega	mjög	sterkt.	Það	deilir	þessari	velgengni	

með	 starfsmönnum	 í	 formi	 hlutdeildar	 hagnaðar.	 Nú	 síðast	 tilkynntu	 Southwest	 að	

félagið	 myndi	 deila	 620	 milljónum	 bandaríkjadollara	 af	 hagnaði	 með	 starfsmönnum	

sínum,	sem	eru	rúmlega	49	þúsund	talsins,	en	það	þýðir	að	hlutdeild	hvers	starfsmanns	í	

hagnaðinum	 samsvarar	 um	 8	 vikna	 launum.	 Í	 augum	 Southwest	 eru	 starfsmenn	

drifkraftur	 fyrirtækisins	 og	 ástæða	 velgengni	 þess	 (Bamber	 o.fl.,	 2009;	 Southwest	

Airlines	Gives,	2016).	

Southwest	 getur	 að	miklu	 leyti	 þakkað	þessari	 sterku	 starfsmannastefna	 að	 það	 er	

eitt	af	hagsælustu	flugfélögum	í	heimi.	Starfsfólk	þess	hefur	með	réttu	verið	ánægt	með	

sinn	vinnuveitenda	,	enda	sagði	einn	af	stofnendum	og	fyrrum	forstjóri	Southwest,	Herb	

Kelleher	„We	want	to	reduce	all	of	our	costs	except	our	wages	and	benefits	and	profit-
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sharing.	This	is	Southwest’s	way	of	competing,	unlike	others	who	lower	their	wages	and	

benefits”(Southwest	Airlines	Gives,	2016).		

5.1.1 Flugfélög	sem	fylgdu	starfsmannastefnu	Southwest		

Virgin	Blue	er	ástralskt	flugfélag	sem	fylgdi	stefnu	Southwest	í	starfsmannamálum	en	þó	

ekki	 að	 fullu.	 Virgin	 umbunar	 ekki	 starfsmönnum	 með	 opinberum	 viðurkenningum	

heldur	 leggur	 frekar	 áherslu	 á	 eftirlit	 með	 frammistöðu	 starfsmanna	 sinna	 og	 deilir	

niðurstöðum	 með	 þeim	 til	 að	 hvetja	 þá	 til	 að	 gera	 betur.	 Eftirlitið	 er	 í	 höndum	

eftirlitsmanna	sem	fylgja	áhöfnum	flugferða.	Eftirlitsmenn	skrá	frammistöðu	hvers	aðila	

áhafnarinnar	í	hverri	ferð	í	gagnagrunn.	Áhöfnin	getur	svo	skoðað	frammistöðumat	sitt	í	

gagnagrunninum,	 fylgst	 með	 þróun	 frammistöðu	 sinnar	 í	 flugferðum	 og	 lesið	

athugasemdir	sem	gerðar	voru	við	hegðun	þeirra.	 Í	augum	Virgin	eru	peningaverðlaun	

ein	 ekki	 nóg	 til	 að	 hvetja	 starfsmenn	 áfram,	mikilvægt	 er	 að	 starfsmönnum	 þyki	 þeir	

metnir	að	verðleikum	(Bamber	o.fl.,	2009).	

EasyJet	 tók	 starfsmannastefnu	 Southwest	 einnig	 sem	 fyrirmynd	 en	 leggur	 þó	meiri	

áherslu	á	frammistöðumælingar	og	að	laun	starfsmanna	séu	undir	þeim	sjálfum	komnir.	

Launagreiðslur	til	flugliða	skiptast	í	50%	grunnlaun,	38%	fara	eftir	því	hvaða	flugleið	þeir	

fljúga,	8-9%	er	þóknun	vegna	 sölu	um	borð	og	3-4%	veltur	á	því	hvort	 fyrirtækið	nær	

hagnaðarmarkmiði.	Flugmenn	fá	80%	í	grunnlaun,	5-10%	byggjast	á	starfsreynslu,	5%	fer	

eftir	 hvaða	 flugleið	 þeir	 fljúga	 og	 4-10%	 er	 bónus	 sem	 veltur	 á	 frammistöðu	

fyrirtækisins.	Flugfélagið	segist	vilja	byrja	á	því	að	byggja	upp	 trúverðugleika	og	 traust	

við	flugmenn	áður	en	hvatanum	er	breytt	frá	því	að	velta	á	frammistöðu	fyrirtækisins	í	

það	að	velta	á	frammistöðu	hvers	og	eins	starfsmanns.	Starfsmenn	geta	haft	áhrif	á	laun	

sín	með	því	til	dæmis	að	ná	áætlun	og	minnka	notkun	eldsneytis	(Pate,	J.	og	Beaumont,	

P.,	2007).	
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6 Continental	Airlines	

Continental	Airlines	er	bandarískt	 flugfélag	hvers	 rætur	 liggja	allt	 aftur	 til	 ársins	1934.	

Árið	2010	sameinaðist	það	United	Airlines	en	hélt	áfram	að	starfa	undir	eigin	nafni	 til	

ársins	2012,	þá	fór	það	undir	nafn	United	Airlines	(Continental	Airlines	Inc,	2016;	United	

Airlines,	2016).	Það	er	áhugavert	að	skoða	áhrif	þeirra	hvata	og	breytinga	í	mönnun	sem	

var	hrint	á	stað	innan	Continental	á	árunum	1995-1996.		

6.1 Rannsókn	á	Continental	Airlines	
Í	 febrúar	 1995	 kynnti	 Continental	 Airlines	 til	 sögunnar	 bónuskerfi	 sem	 lofaði	

mánaðarlegum	bónus	til	allra	starfsmanna	ef	flugfélagið	næði	markmiði	sínu.	Markmiðið	

var	að	vera	eitt	af	þeim	fimm	flugfélögum	sem	best	stæðust	tímaáætlanir.	Ákveðið	var	

að	 ráðast	 í	þetta	verkefni	vegna	þess	að	 fyrirtækið	hafði	 ílenst	 í	hópi	þeirra	 flugfélaga	

sem	voru	hvað	slökust	þegar	kom	að	því	að	fylgja	flugáætlun.	Auk	þess	stóð	það	mjög	

illa	fjárhagslega	(Knee	og	Simester,	2001).	

Rannsaka	átti	hvort	tímaáætlanir	brottfara	flugfélagsins	myndu	standast	frekar	með	

notkun	hvata	og	endurskipulags	 innan	stjórnar	og	 flugáætlunar.	Til	að	teljast	hafa	náð	

tímaáætlun	þurftu	brottför	og	lending	að	eiga	sér	stað	innan	15	mínútna	frá	tilkynntum	

tíma.	Þar	sem	brottför	og	komur	voru	tímasettar	sjálkrafa	þegar	flugvélar	komu	eða	fóru	

frá	 hliðunum	 þótti	 þessi	 mælikvarði	 þægilegur	 og	 líkur	 á	 að	 tímaáætlun	 héldist	 voru	

taldar	tengjast	frammistöðu	áhafnar	flugvéla	og	flugvallarstarfsmanna.	Að	auki	var	þetta	

mikilvægur	mælikvarði	því	vitað	var	að	ef	ekki	náðist	að	fylgja	áætlun	þá	gætu	myndast	

keðjuverkandi	 vandamál.	 Farþegar	 myndu	 missa	 af	 tengiflugi	 eða	 þeir	 yrðu	 almennt	

óánægðir	 með	 seinkunina,	 einnig	 fylgdu	 önnur	 vandamál	 eins	 og	 afhending	 seinkaðs	

farangurs	til	 farþega	eða	 í	tengiflug.	Til	að	hrinda	þessu	 í	 framkvæmd	þurfti	þrennt	til:	

breyta	hegðun	flugvallarstjórnenda,	bæta	flugtímaáætlunina	svo	hún	yrði	skilvirkari	og	

að	lokum	koma	á	bónuskerfið	sem	miðaðist	við	að	ná	áætlun.	Þar	sem	mismunandi	var	

hverjir	 sæi	 um	 verkin	 sem	 áttu	 sér	 stað	 fyrir	 brottför	 var	 fólkinu	 skipt	 í	 tvo	 hópa,	

starfsfólk	 Continental	 annars	 vegar	 og	 aðkeyptir	 starfsmenn	 hinsvegar,	 þar	 sem	

aðkeyptu	starfsmennirnir	voru		samanburðarhópur	(Knee	og	Simester,	2001).	
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Bónuskerfið	 náði	 yfir	 um	 35,000	 starfsmenn	 þar	 sem	 hver	 og	 einn	 hafði	 lítil	 sem	

engin	 áhrif	 á	 heildarframmistöðuna.	 Að	 auki	 var	 talið	 mjög	 líklegt	 að	 upp	 kæmi	

laumufarþegavandi	(e.	free	rider)	en	það	er	þegar	aðili	nýtur	góðs	af	gæðum	en	borgar	

ekki	 fyrir	 þau.	 	 Þetta	 var	 talið	 líklegt	 þar	 sem	 starfsmenn	 voru	 mjög	 landfræðilega	

dreifðir	en	það	takmarkaði	bein	samskipti	og	kom	í	veg	fyrir	að	starfsmenn	gætu	fylgst	

með	 framlagi	 hvers	 annars.	 Með	 því	 að	 borga	 öllum	 starfsmönnum	 bónus	 sem	 var	

byggður	á	 sameiginlegu	markmiði	dró	 lágt	 framlag	starfsmanns	ekki	aðeins	úr	 líkum	á	

því	að	hann	fengi	bónusinn	heldur	einnig	að	aðrir	fengju	sinn	bónus.	Þetta	skapaði	hvata	

fyrir	starfsmenn	að	fylgjast	með	samstarfsmönnum	sínum	og	hvetja	þá	áfram	í	starfi.	Út	

af	 því	 hvað	 starfshóparnir	 voru	 háðir	 hver	 öðrum	 þá	 báru	 allir	 kostnaðinn	 ef	 einhver	

lagði	sig	 lítið	 fram,	bónusinn	myndi	þá	falla	um	sjálft	sig	 fyrir	alla.	Hóparnir	voru	háðir	

hver	öðrum	á	tvennan	hátt:	bónusinn	sjálfur	var	aðeins	greiddur	út	ef	lokamarkmiðinu	

var	náð	og	hóparnir	treystu	á	aðgerðir	hvers	annars	til	að	flugvélin	gæti	farið	af	stað.	En	

flugvél	getur	ekki	 lagt	af	stað	fyrr	en	búið	er	að	hlaða	 í	hana	farangri,	setja	olíu,	þrífa,	

innrita	 alla	 farþega	 og	 loks	 koma	þeim	 inn	 í	 flugvél	 og	 í	 sætin	 sín	 (Knee	 og	 Simester,	

2001).	

Continental	 lagði	áherslu	á	þrennt	sem	þyrfti	 til	að	bónusinn	myndi	virka	og	félagið	

næði	 langtímamarkmiðinu:	 Stjórnendur	 vissu	 fyrir	 að	 starfsmenn	 höfðu	 litla	 trú	 á	 að	

aðgerðirnar	myndu	duga	til	þess	að	ná	að	vera	á	áætlun.	Þeir	byrjuðu	því	á	að	setja	lágt	

frammistöðumarkmið	 sem	 hækkaði	 síðan	 þegar	 markmiðinu	 var	 náð.	 Á	 sama	 tíma	

bættu	þeir	tímaáætlun	sína	sem	skipti	miku	máli	því	það	jók	trú	starfshópanna	á	að	með	

því	að	leggja	sig	meira	fram	væru	meiri	líkur	á	að	þeir	næðu	lokamarkmiðinu.	Að	lokum	

tók	yfirstjórn	að	sér	að	vera	í	meiri	samskiptum	við	starfsmenn	en	það	fól	meðal	annars	í	

sér	að	taka	við	spurningum	og	kvörtunum	starfsfólks.	Það	má	því	segja	að	þessi	auknu	

samskipti	yfirmanna	og	starfsfólks,	auk	bætts	tímaáætlunar,	hafi	leitt	til	aukinnar	trúar	á	

nýju	stjórnenduna	sem	á	móti	leiddi	til	þess	að	bónusinn	varð	raunsærra	markmið	(Knee	

og	Simester,	2001).	

Eins	og	öll	flugfélög	var	Continental	byggt	upp	af	mörgum	sjálfstæðum	starfshópum.	

Gagnkvæmt	 eftirlit	 varð	 auðvelt	 út	 af	 því	 hve	 starfshóparnir	 voru	 háðir	 hver	 öðrum	

innbyrðis	 og	 vegna	 þess	 hve	 stöðluð	 starfseminn	 var.	 Saman	 dró	 þetta	 úr	

laumufarþegavandanum.	 Tökum	 sem	 dæmi	 vallarstarfsmenn	 sem	 vinna	 mismunandi	
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störf	en	þurfa	að	vinna	saman	svo	allt	gangi	upp.	Vallarstarfsmenn	geta	sem	dæmi	verið	

þeir	sem	veifa	flugvélum	inn,	ferma	og	afferma	flugvélarnar	og	koma	farþegum	inn	og	út	

úr	 flugvél.	 Þessir	 starfsmenn	 eru	 í	 góðri	 aðstöðu	 til	 að	 fylgjast	 hver	 með	 öðrum.	

Continental	 lét	starfsmenn	víxlast	á	verkefnum,	þannig	öðluðust	þeir	betri	þekkingu	til	

að	greina	á	milli	hás	og	lágs	vinnuframlags.	Það	gerði	þeim	auðveldara	fyrir	að	átta	sig	á	

muninum	 á	 því	 hvort	 starfsmenn	 voru	 latir	 eða	 hvort	 lágt	 framlag	 var	 vegna	

óviðráðanlegra	 aðstæðna.	Óviðráðanlegar	 aðstæður	 eru	 þegar	 starfsmaður	 getur	 ekki	

haft	 áhrif	 á	 þær,	 til	 dæmis	 vegna	 veðurs.	 Þessi	 þekking	 á	 vinnu	 hvers	 annars	 og	 hve	

háðir	hóparnir	voru,	ýtti	undir	að	hvatinn	virkaði	sem	skyldi	(Knee	og	Simester,	2001).	Í	

kjölfar	 bætts	 skilnings	 á	 störfum	 hvers	 annars	 og	 sameiginlegu	 markmið	 þeirra	

myndaðist	 hvati	 fyrir	 starfsmenn	 til	 að	 fylgjast	 með	 samstarfsmönnum	 sínum.	 Þessi	

hvati	 kemur	 upp	 vegna	 ytri	 pressu	 (e.	 external	 pressure).	 Ytri	 pressa	 myndast	 þegar	

einstaklingur	upplifir	ónot	(e.	disutility),	til	dæmis	við	að	þurfa	að	taka	á	móti	skömmum	

frá	 samstarfsmönnum	 vegna	 lélegrar	 frammistöðu	 sinnar.	 Starfsmaðurinn	 upplifir	 þá	

tilfinninguna	skömm	(e.	shame)	sem	veldur	ónotum.	Þessi	eftirfylgni	samstarfsmanna	er	

einskonar	viðbótarpressa	sem	lögð	er	á	starfsmenn	sem	eru	fyrir	undir	álagi	að	standast	

kröfur	um	að	allir	í	hópnum	skili	sama	framlagi.	Þegar	aðrir	geta	ekki	fylgst	með	framlagi	

starfsmanns	 er	 ekki	 ytri	 pressa	 heldur	 einungis	 innri	 pressa	 (e.	 internal	 pressure)	 til	

dæmis	 í	 formi	 samviskubits.	 Innri	 pressa	 verður	 þegar	 einstaklingur	 upplifir	 ónot	 við	

tilhugsunina	 um	 að	 skaða	 aðra	 þó	 að	 samstarfsmennirnir,	 sem	 verða	 fyrir	 skaðanum,	

geta	ekki	vitað	hver	ber	ábyrgð	á	honum	(Kandel	og	Lazear,	1992).	

Til	þess	að	skilja	nánar	er	gott	að	líta	á	fræðina	á	bak	við.	Hægt	er	að	vænta	þess	að	

hvatakerfi,	 á	 borð	 við	 það	 sem	 Continental	 notaðist	 við,	 auki	 framlag	 starfsmanna	

aðeins	ef	viðbótarlíkindi	til	þess	að	fá	bónusinn	eru	talin	næg	til	að	bæta	upp	aukið	erfiði	

starfsmanna	 við	 að	 vinna	 betur.	 Hver	 einstakur	 starfsmaður	 ákveður	 hvort	 hann	 vilji	

leggja	harðar	að	sér	ef	og	aðeins	ef:	

bg	>	c	

Þar	sem	b	lýsir	virði	bónussins	og	g	stendur	fyrir	vaxandi	líkum	á	því	að	bónusinn	verði	

greiddur	þegar	starfsmaður	leggur	hart	að	sér.	C	stendur	fyrir	upphæðina	sem	krafist	er	

fyrir	viðbótarframlag	starfsmanns.	G	fer	minnkandi	með	stærð	fyrirtækis,	þar	sem	horft	

er	 út	 frá	 hverjum	 stökum	 starfsmanni,	 og	 því	 kom	 það	 höfundum	 rannsóknarinnar	
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frekar	á	óvart	að	hvatakerfið	hjá	Continental	skyldi	hafa	gengið	svo	vel	upp.	Til	þess	að	

skilja	það	þarf	hinsvegar	að	líta	á	aðra	jöfnu	sem	er:	

nbgn	>	nc	

	Þar	 sem	ngn	mælir	 líkur	þess	að	 fá	bónusinn	þegar	 starfsmenn	 í	hverjum	hóp	ákveða	

saman	að	leggja	hart	að	sér.	Hver	hópur	telst	þá	saman	sem	ein	heild.	Þar	sem	gn	>	g	er	

líklegra	að	bónusinn	hvetji	 til	meira	framlags	starfsmanna.	Þegar	talað	er	um	hópa	má	

segja	 sem	svo	að	 flugliðar	 sé	einn	hópur,	 vallarstarfsmenn	einn	hópur,	 flugmenn	einn	

hópur,	 innritun	einn	hópur	og	svo	framvegis.	Allir	hópar	verða	þó	að	vinna	saman	svo	

heildarbónusinn	gangi	upp.	Stjórnendur	Continental	ákváðu	að	auki	að	setja	 raunhæft	

árangursmarkmið	svo	að	starfsmenn	þurftu	aðeins	að	sýna	litlar	framfarir	til	að	tryggja	

að	þeir	fengu	bónusinn	(Knee	og	Simester,	2001).	

6.2 Niðurstaða	rannsóknarinnar	
Continental	náði	markmiði	sínu	9	mánuði	af	11	eftir	að	áætlunin	var	sett	í	gang.	Þá	tvo	

mánuði	sem	það	náðist	ekki	var	verkfall	hjá	flugmönnum	Continental	sem	spilaði	sterkt	

inn	 í	 niðurstöður.	 Það	vakti	 athygli	 stjórnenda	að	bónuskerfið	borgaði	 sig	 sjálft.	 Þegar	

flugfélagið	náði	að	fylgja	tímaáætlunum	misstu	færri	farþegar	af	tengiflugum	sínum	en	

Continental	 þurfti	 annars	 að	 borga	 aðra	 flugferð	 fyrir	 þá	 farþega	 sína	 sem	misstu	 af	

áframhaldandi	 flugferðum	vegna	seinkunar.	Að	auki	 leiddu	þessar	 framfarir	 til	þess	að	

önnur	flugfélög	sóttust	í	að	bóka	flug	fyrir	sína	farþega	hjá	Continental	þegar	þeir	misstu	

af	 sínum	 vélum,	 sem	 á	 móti	 skapaði	 Continental	 tekjur	 (Knee	 og	 Simester,	 2001).	

Continental	skilaði	ekki	einungis	hagnaði	árið	1995	heldur	var	hagnaðurinn	yfir	meðaltali	

borið	saman	við	önnur	flugfélög	í	svipuðum	umsvifum	(Bamber	o.fl.,2009).		

Þegar	 rætt	 var	 við	 starfsmenn	 fyrirtækisins	 töldu	 þeir	 það	 vera	 bónuskerfinu	 að	

þakka	 hvernig	 ræst	 hefði	 úr	 tímaáætlunum	 flugferða.	 Þegar	 þeir	 áttuðu	 sig	 á	 því	 að	

þetta	 hafði	 áhrif	 á	 eigin	 hegðun	 óskuðu	 þeir	 að	 auki	 eftir	 að	 komið	 væri	 á	 sama	

fyrirkomulagi	hjá	öðrum	deildum	flugfélagsins.	Meðan	rannsóknin	átti	sér	stað	var	tekið	

viðtal	við	hóp	starfsmanna	sem	vann	undir	bónuskerfinu	og	sögðu	þeir	bónuskerfið	hafa	

átt	mikilvægan	þátt	í	að	hafa	áhrif	á	hegðun	þeirra.	Einn	starfsmaður	komst	svo	að	orði	

að	 bónusinn	 sannaði	 að	 stjórnendum	 væri	 alvara	 að	 bæta	 aðstæður.	 Tóku	 fleiri	

viðmælendur	 undir	 það.	 Það	 má	 því	 segja	 að	 bónusinn	 hafi	 ekki	 aðeins	 verið	 hvati	

heldur	jók	hann	líka	trú	starfsmanna	á	stjórnendum.	(Knee	og	Simester,	2001).		
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Það	 sem	 kom	 hvað	 mest	 á	 óvart	 var	 að	 starfsmenn	 fóru	 að	 hafa	 samband	 við	

samstarfsmenn	 sína	 sem	 höfðu	 hringt	 sig	 inn	 veika,	 til	 að	 spyrja	 hvort	 þeir	 gætu	

aðstoðað.	Þeir	gátu	þannig	um	leið	forvitnast	um	hvort	veikindin	væru	raunveruleg	eða	

hvort	verið	væri	að	svíkjast	um	vinnu.	Einnig	fóru	þeir	að	kalla	hvern	annann	úr	pásum,	

létu	 vita	 ef	 þeim	 fannst	 einhver	 yfirgefa	 starfsstöðvar	 sínar	 of	 títt	 og	 sinntu	 jafnvel	

störfum	hvers	 annars	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 seinkanir.	 Eitt	 dæmi	 þótti	 þó	 sérstaklega	

einstakt	 þar	 sem	 starfsmenn	 sjálfir	 reyndu	 að	 bæta	 frammistöðu	 ákveðins	

samstarfsmanns	með	 því	 að	 veita	 honum	 viðbótarþjálfun	 og	 endurúthluta	 verkefnum	

hans.	 Þegar	 þeir	 sáu	 að	 það	 virkaði	 ekki	 þá	 létu	 þeir	 yfirmenn	 vita	 sem	 leiddi,	 eftir	

frekari	 tilraunir	 til	 að	 aðstoða	 hann,	 að	 lokum	 til	 þess	 að	maðurinn	 var	 rekinn.	 Þegar	

verkfall	 flugmanna	 stóð	 yfir	 urðu	 aðrir	 starfsmenn	mjög	 ósáttir	 og	 vildu	 að	 flugmenn	

gerðu	sér	grein	fyrir	því	að	þeir	voru	að	valda	töfum	og	draga	úr	samvinnu.	Starfsmenn	

tóku	til	dæmis	upp	á	því	að	hindra	flugmönnum	aðgang	að	hvíldarherberginu.	Það	má	

því	segja	að	þessi	hvati	vegna	ytri	pressu,	eins	og	talað	var	um	í	kafla	6.1,	hafi	haft	mikil	

áhrif	innan	þessa	fyrirtækis	(Knee	og	Simester,	2001).	

Frá	árinu	1995	og	allt	þar	til	fyrirtækið	sameinaðist	United	Airlines	2012	var	samband	

Continental	við	starfsmenn	sína	almennt	talið	með	því	besta	í	iðnaðinum.	Að	auki	tókst	

Continental	að	ná	samningum	við	starfsmenn	sína	að	meðaltali	fimm	mánuðum	eftir	að	

kjarasamningar	runnu	úr	gildi	á	meðan	meðaltal	samkeppnisaðila	þeirra	var	16	mánuðir.	

Af	 niðurstöðunum	má	 álykta	 að	 framkvæmdir	 nýja	 stjórnunarteymis	 Continental	 hafi	

verið	 nauðsynlegar.	 Bætt	 tímaáætlun,	 frammistöðumarkmið	 sem	 var	 verðlaunað	með	

bónus	og	áhersla	á	mikilvægi	góðra	samskipta	allra	starfsmanna,	þessi	þrjú	áhersluatriði	

félagsins	komu	því	upp	úr	þeirri	lægð	sem	það	var	í	fyrir	1994	og	heldur	langt	upp	fyrir	

meðaltal	(Bamber	o.fl.,2009).	
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7 Icelandair	

Icelandair	er	íslenskt	flugfélag	sem	á	upphaf	sitt	að	rekja	til	ársins	1937.	Viðskiptastefna	

þess	 byggir	 á	 staðsetningu	 Íslands	 á	 milli	 Norður-Evrópu	 og	 austurstrandar	 Norður-

Ameríku.	 Í	 dag	 fljúga	þeir	 á	um	40	áfangastaði	 víðsvegar	 í	 Evrópu	og	Norður-Ameríku	

(Icelandair,	e.d.a)	(Icelandair,	e.d.b).	

Til	 að	 afla	 upplýsinga	 um	 hvernig	 staðið	 væri	 að	 hvötum	 til	 starfsmanna	 hvað	

launagreiðslur	 varðar	 var	 tekið	 viðtal	 við	 Svala	 Björgvinsson,	 starfsmannastjóra	

Icelandair.	Aðallega	 var	 aflað	upplýsinga	um	 flugliða	og	 flugmenn	en	þeir	 hafa,	 ásamt	

fleirum,	áhrif	 á	hvort	 flugvél	nái	 að	 fylgja	 settri	 tímaáætlun	 (e.	On	Time	Performance)	

eða	 OTP	 eins	 og	 það	 er	 kallað.	 Einnig	 var	 í	 samtalinu	 aflað	 upplýsinga	 um	 hvernig	

Icelandair	vill	hegða	málum	sínum	varðandi	 launatengda	hvata	 til	 starfsmanna,	það	er	

hvort	félagið	sjái	möguleika	í	að	breyta	þeim	í	náinni	framtíð	og	hvernig	til	hefur	tekist	

með	þær	aðgerðir	sem	ráðist	hefur	verið	í	til	að	auka	skilvirkni	starfsmanna.		

Í	samtalinu	kom	fram	að	Icelandair	stefnir	á	að	ná	85%	árangri	í	að	fylgja	flugáætlun	

sinni,	það	er	að	85%	af	flugferðum	þess	ná	að	vera	á	áætlun	á	dagsgrundvelli.	Icelandair		

telur	um	50-60	brottfarir	á	dag	þannig	að	um	43-51	flugferð	þarf	að	vera	á	réttum	tíma	

til	að	segja	megi	að	vel	hafi	tekist		til.		

7.1 Viðhorf	Icelandair	til	kaupaukakerfis	
Þegar	 Svali	 var	 spurður	 út	 í	 hvernig	 Icelandair	 liti	 á	 kaupaukakerfi	 almennt	 og	 fleiri	

möguleika	 í	 útfærslum	 á	 launagreiðslum	 til	 starfsmanna,	 sagði	 hann	 Icelandair	 vilja	

forðast	 að	 láta	 hvata	 ganga	 á	 öryggi	 farþega	 og	 áhafnar	 um	 borð.	 Hvatar	 eins	 og	

sparnaður	 á	 eldsneyti	 geta	 aukið	 hættu	 á	 að	 teknar	 eru	 áhættusamar	 ákvarðanir	 í	

flugferð	en	það	vill	 Icelandair	alls	ekki.	 Icelandair	vill	heldur	ekki	að	hvati	 í	 sölukerfinu	

leiðist	 út	 í	 að	 valda	 farþegum	 óþægindum,	 til	 dæmis	 vegna	 þess	 að	 flugfreyjur	 og	

flugþjónar	 keppast	 um	 að	 selja	 þeim	 vörur.	 Icelandair	 leggur	 áherslu	 á	 að	 bjóða	 ekki	

neitt	í	samningaviðræðum	sem	ekki	er	hægt	að	draga	úr	aftur	seinna	meir.	Samkvæmt	

reynslu	flugfélagsins	er	mjög	erfitt	að	fá	starfsmenn	til	að	sættast	á	slíkt,	sem	er	mjög	



	

29	

skiljanlegt.	Svali	taldi	til	dæmis	að	ekki	væri	hægt	að	semja	um	launalækkanir	í	staðinn	

fyrir	hlutdeild	í	hagnaði	fyrirtækisins.	Því	væri	það	ekki	möguleiki	sem	þeir	horfðu	til.		

7.2 Laun	áhafnar	
Samkvæmt	 upplýsingum	 starfsmannastjóra	 byggjast	 laun	 flugmanna	 aðallega	 á	 fjölda	

flugtíma	sem	þeir	 fljúga	hvern	mánuð.	Ef	þeir	ná	að	spara	eldsneyti,	 sem	er	 reiknað	á	

sex	 mánaða	 grundvelli,	 geta	 þeir	 fengið	 bónus	 sem	 samsvarar	 mest	 5,9%	 af	 launum	

þeirra.	Það	eru	þó	einnig	bónusar	 til	 staðar	ef	OTP	er	náð	en	hversu	háir	þeir	eru	var	

ekki	gefið	upp.		

Stærsti	hluti	launa	flugliða	byggist	á	fjölda	flugtíma	sem	þeir	fljúga	en	þeir	hafa	einnig	

kaupaukakerfi.	Hjá	flugliðum	er	kaupaukakerfið	byggt	á	þremur	þáttum:	sölu	um	borð,	

stundvísi	 (OTP)	 og	 svo	 þjónustu	 (e.	Net	 Promoter	 Score)	 eða	 svokölluðu	 NPS.	 NPS	 er	

aðeins	ein	tala	sem	veltir	á	eftirfarandi	spurningu:	Hversu	 líklegt	er	að	þú	munir	mæla	

með	 fyrirtækinu	við	aðra?	 (Grisaffe,	2007).	Kaupauki	 sölu	um	borð	byggist	á	því	að	ef	

markmiði	 flugdeildar	er	náð	greiðist	 kaupauki	 sem	samsvarar	0,5%	af	 föstum	 launum,	

miðaður	við	 sölu	á	 sex	mánaða	 tímabili.	Kaupauki	 stundvísis	 (OTP)	greiðist	einnig	 sem	

0,5%	af	 föstum	 launum	ef	markmiði	 flugrekstrarsviðs	um	stundvísi	næst.	Eins	og	 fram	

kom	 er	 markmið	 flugrekstrarsviðs	 Icelandair	 hvað	 varðar	 stundvísi	 að	 85%	 af	 öllum	

flugferðum	Icelandair	eigi	að	ná	áætlun.	Stundvísi	er	mæld	mánaðarlega	og	gildir	hver	

mæling	sjálfstætt.	Þjónusta	NPS	miðast	við	markmið	 Icelandair	um	þjónustu	um	borð,	

hún	 er	 einnig	 mæld	mánaðarlega	 eins	 og	 OTP	 og	 gildir	 hver	 mánuður	 sem	 sjálfstæð	

eining,	ef	markmiði	er	náð	greiðist	kaupauki	sem	er	0,5%	af	 föstum	launum.	Kaupauki	

getur	hæst	orðið	samtals	1,5%	af	föstum	launum	þar	sem	hver	mælikvarði	er	sjálfstæður	

og	 greiðast	 þeir	 allir	 óháðir	 öðrum	 (Kjarasamningur	 milli	 Flugfreyjufélags	 Íslands	 og	

Icelandair,	2014).	

Í	 kjaraviðræðum	2011	 var	 ákveðið	 að	það	 færu	 fram	upplýsingafundir,	 að	 lágmarki	

tvisvar	 á	 ári,	 á	 milli	 forsvarsmanna	 Icelandair	 og	 fulltrúa	 Flugfreyjufélag	 Íslands	 (FFÍ).	

Markmið	 þessara	 funda	 er	 að	 tryggja	 markvist	 upplýsingarflæði	 milli	 stjórnenda	

Icelandair	og	stjórnar/félagsmanna	FFÍ.	Á	þessum	fundum	á	einnig	að	ræða	leiðir	til	að	

tryggja	 starfsánægju	 félagsmanna	og	 fara	 yfir	 stefnu	og	 starfsmannastefnu	 félagsins.	 Í	

dag	eru	þessir	samningar	 lausir	og	ekki	er	vitað	hvort	halda	eigi	þessum	lið	áfram	inni	

eða	ekki	(Kjarasamningur	milli	Flugfreyjufélags	Íslands	og	Icelandair,	2014).	Ekki	fundust	
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upplýsingar	um	hvernig	staðið	væri	að	upplýsingafundum	við	 flugmenn	eða	hvort	þeir	

ættu	sér	yfirhöfuð	stað.	Sjá	má	að	reynt	hefur	verið	að	stuðla	að	betra	upplýsingaflæði	

milli	flugliða	og	stjórnenda	en	ekki	er	gefið	upp	hver	áhrif	þess	hafa	verið.		

Hagræðing	átti	sér	stað	árið	2011	en	þá	var	ákveðið	í	kjaraviðræðum	við	flugliða	að	

þeir	 myndu	 taka	 að	 sér	 fleiri	 verkefni.	 Þau	 verkefni	 voru	 að	 taka	 á	 móti	

brottfararspjöldum	 farþega,	 leiðbeina	 þeim	 við	 brottfararhlið,	 hér	 á	 landi	 og	 erlendis,	

færa	tjald	í	farþegarými	og	flytja	ofngrindur	og	matarvagna	á	áfangastöðum	erlendis.	Sá	

fyrirvari	 var	 þó	 settur	 að	 sátt	 væri	 um	 breytingarnar	 við	 Verslunarmannafélag	

Suðurnesja,	 sem	 áður	 sinntu	 þessu	 starfi.	 Metið	 var	 að	 hlutdeild	 flugliða	 af	 þessum	

breytingum	væri	 12,4	milljóna	 króna	 sparnaður	 eða	 2,7%	 af	 heildarlaunum	miðað	 við	

heilt	ár.	Ákveðið	var	að	greiða	1,7%	kaupauka	af	föstum	launum	með	vaktaálagi	ásamt	

yfirvinnu	 inn	 á	 séreignarreikninga	 flugliða	 í	 tilgreindum	 séreignarlífeyrissjóði	

(Kjarasamningur	milli	Flugfreyjufélags	Íslands	og	Icelandair,	2014).	Það	er	þó	athyglisvert	

að	skoða	þessa	hagræðingu	í	ljósi	þess	að	hún	setur	meiri	ábyrgð	á	flugliða	hvað	varðar	

að	 flugvél	 standist	 áætlun.	 Það	 má	 því	 spyrja	 sig	 hvort	 hagræðingin	 skapi	 enn	 meiri	

grundvöll	fyrir	aukinn	hvata	flugliða.	

	

	



	

31	

8 Viðtal	við	flugstjóra	

Til	 að	 skoða	 betur	 eldsneytisnotkun	 og	 framlag	 starfsfólks	 var	 tekið	 viðtal	 við	 Sighvat	

Bjarnason,	 flugstjóra.	 Hann	 veitti	 upplýsingar	 um	 helsta	 kostnaðarlið	 flugferða,	

eldsneytið,	og	um	hvar	og	 í	hvaða	aðstæðum	flugmenn	geta	 lagt	sitt	af	mörkum	til	að	

draga	 úr	 þeim	 kostnaði.	 Einnig	 var	 talað	 um	 hvort	 möguleiki	 væri	 á	 að	 finna	

frammistöðumælikvarða	sem	miða	mætti	launagreiðslur	flugmanna	við.		

8.1 Eldsneyti	í	flugferð	
Eldsneyti	er	einn	stærsti	kostnaðarliður	hvers	flugfélags	og	sá	liður	sem	flugmenn	geta	

haft	mest	áhrif	á	með	mismunandi	aðgerðum	í	hverju	flugi.	Til	þess	að	skilja	betur	þau	

áhrif	sem	flugmenn	geta	haft	á	eldsneytisnotkun	er	mikilvægt	að	sjá	á	hverju	áætlun	um	

eldsneytismagn	fyrir	hverja	flugferð	byggir.	

Áætlunargerð	 fyrir	 eldsneytismagn	 hvers	 flugs	 byggir	 á	 upplýsingum	 er	 varðar	

eldsneytisneyslu	 viðkomandi	 flugvélar,	 áætlaða	 þyngd	 vélar	 og	 farms,	 veðurspá	 og	

áætlaða	 flugleið.	 Miskostnaðarsamt	 getur	 verið	 að	 fljúga	 ólíkar	 leiðir	 þar	 sem	

yfirflugsgjöld	eru	mismunandi	og	veðurfar	getur	verið	mjög	breytilegt.	Allt	reiknast	þetta	

inn	í	sex	mismunandi	þætti:		

1. Taxi	Fuel:	Áætlað	eldsneyti	sem	þarf	til	að	keyra	á	flugvöllum	eftir	lendingu	og	

fyrir	brottför.	

2. Trip	Fuel:	Áætlað	eldsneyti	á	flugleiðinni	sjálfri	sem	tekur	tilliti	til	ýmissa	þátta	

svo	sem	tegund	og	lengd	aðalflugs.	

3. Contingency	Fuel:	Aukaeldsneyti	sem	nemur	3-5%	af	Trip	Fuel	vegna	mögulegra	

frávika	frá	áætlun.	

4. Alternate	Fuel:	Áætlað	eldsneyti	vegna	flugs	til	varaflugvalla,	einna	eða	tveggja	

eftir	atvikum.	

5. Final	Reserve:	Varabirgðir	sem	eiga	að	duga	til	biðflugs	í	30	mínútur	í	1500	feta	

hæð	yfir	flugvelli	sem	lenda	á	á.	



	

32	

6. Extra	 Fuel:	 Auka	 eldsneyti,	 ákvarðað	 af	 flugstjóra	 og/eða	 samkvæmt	

ráðleggingu	flugfélagsins,	sem	talið	er	nauðsynlegt	til	að	tryggja	öryggi	flugsins.	

	

Komi	ekki	 til	 tafa	vegna	umhverfisþátta,	 líkt	og	vegna	veðurs	eða	umferðar	 í	 lofti,	má	

gera	ráð	fyrir	því	að	birgðir	eldsneytis	við	lendingu	samanstandi	af	Alternate	fuel,	Final	

Reserve	og	Extra	Fuel.	Ef	leita	þarf	á	aðra	flugvelli	má	gera	ráð	fyrir	að	eldsneytisbirgðir	í	

lendingu	sé	aðeins	Final	Reserve.	Ef	 svo	vill	 til	að	eldsneytisbirgðir	 fara	neðar	en	Final	

Reserve	ber	áhöfn	skylda	til	að	lýsa	yfir	neyðarástandi	og	leita	allra	leiða	til	að	lenda	án	

tafar.	Flugstjóri	þarf	þá	að	gera	mjög	ítarlega	grein	fyrir	því	hvað	kom	upp	á.		

Fyrir	hvert	flug	er	sérhönnuð	flugáætlun	sem	er	handrit	að	flugferðinni	og	inniheldur	

allar	nauðsynlegar	upplýsingar.	Handritið	byggist	á	áætlun	um	heildarþyngd	vélar	ásamt	

spá	um	umhverfisþætti,	 líkt	 og	 veðurfar,	 sem	gefa	 flugtíma	og	 eldsneytisbrennslu.	Að	

auki	kemur	þar	fram	hvaða	flughraða	og	flughæð	sé	best	að	halda.	Þetta	er	þó	aðeins	

spá	þar	sem	frávik	geta	auðveldlega	orðið	og	haft	talsverð	áhrif	á	eldsneytisnotkun.	Til	

að	lágmarka	eldsneytisnotkun	eru	þrír	þættir	sem	flugmaður	getur	haft	hvað	mest	áhrif	

á	í	flugi.	Þessir	þrír	þættir	eru	flughraði,	flughæð	og	flugleið.		

! Flughraði:	Því	meiri	hraði	því	meiri	eldsneytiseyðsla,	en	bilið	milli	hraðasta	og	
hægasta	 flughraða	 eru	 aðeins	 nokkur	 prósent	 af	 heildarflughraða.	 Áhrif	 á	
eldsneytisnotkun	af	því	að	breyta	hraðanum	geta	þó	verið	talsverð.		

! Flughæð:	 Flug	 í	 hagkvæmustu	 hæð	 dregur	 úr	 eldsneytisnotkun.	 Til	 er	
svokölluð	besta	hæð	á	hverjum	tíma	sem	er	breytileg	eftir	aðstæðum.		

! Flugleið:	 Flugáætlun	sem	kemst	næst	því	að	 fljúga	svo	kallaða	stórbaugsleið	
(e.	great	circle)	er	líkleg	til	þess	að	draga	úr	eldsneytisnotkun.	Stórbaugsleið	er	
stysta	 leið	 milli	 tveggja	 staða.	 Hér	 getur	 veðurfar	 haft	 þau	 áhrif	 að	 lengri	
flugleið	sé	hagkvæmari	kostur.	

	

Til	viðbótar	við	þessa	þætti	getur	flugmaður	reynt	að	lágmarka	eldsneytisnotkun	í	klifri	

og	lendingu	með	því	að	nota	aðferðir	sem	þurfa	minnsta	afl	véla.	

8.1.1 Flugtak	og	klifur	

Í	hverju	flugtaki	og	hækkun	flugvélar	upp	í	þá	lofthæð	sem	þarf	að	ná	er	tækifæri	til	að	

spara	 eldsneyti.	 Ef	 flugtak	 og	 klifur	 eru	 framkvæmd	 skilvirkilega	 af	 flugmanni	 getur	

flugfélag	sparað	verulega	mikið	yfir	tíma.	Ljóst	er	að	mikilvægt	er	að	stjórnun	á	flipum	
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(e.	 flap)	 flugvélar	 sé	 rétt	 en	 lægri	 flipastillingar	 leiða	 til	 dæmis	 til	 minni	

eldsneytisnotkunar	(Roberson,	W.	og	Johns,	J.A.,	2008).		

8.1.2 Fluglending	

Annað	 tækifæri	 fyrir	 flugmenn,	 til	 að	 minnka	 eldsneytisnotkun	 er	 þegar	 verið	 er	 að	

lækka	flug	og	nálgast	 lendingarstað.	Með	því	að	skipuleggja	 lendingu	vel	og	nota	rétta	

tækni	er	hægt	að	spara	eldsneyti	án	þess	að	fórna	öryggi.	

Hvert	flugfélag	getur	ákveðið	hvernig	þjálfa	eigi	flugmenn	sína	varðandi	háttalag	við	

nálgun	 í	 lendingu	og	 jafnvel	 sett	 stefnu	varðandi	 flipastillingar	 sem	 leitast	 við	að	nota	

sem	minnsta	magn	 eldsneytis.	 Hér	 að	 neðan	 eru	 sjö	 atriði	 sem	hafa	má	 í	 huga	 til	 að	

spara	eldsneyti	þegar	verið	er	að	lækka	flug	og	lenda:		

1. Skipuleggja	lækkun	flugsins	vel.	

2. Byrja	lækkun	á	réttum	tíma.	

3. Fljúga	á	sem	hagkvæmasta	hraða.	

4. Halda	mótor	í	lágmarksafli	þegar	lækka	á	flug.	

5. Forðast	að	fljúga	í	langan	tíma	í	lágri	hæð.	

6. Stilla	flipa	og	gíra	til	að	lenda	á	sem	besta	tíma.	

7. Notast	við	sem	mest	viðeigandi	endanlega	stillingu	á	flipum.	

	

Ef	nálgun	flugvélar	mistekst	í	lendingu	er	hinsvegar	kostnaður	falinn	í	því,	þess	vegna	er	

mjög	mikilvægt	að	farið	sé	rétt	að	við	sparnaðinn.	Ef	farið	er	vitlaust	að	getur	þurft	að	

gera	aðra	tilraun	til	lendingar	sem	étur	upp	fyrri	sparnað	og	eykst	þá	kostnaður	þar	sem	

nota	verður	mun	meira	eldsneyti	en	annars	hefði	verið	gert	auk	þess	að	áhætta	eykst	að	

slys	eigi	sér	stað	(Roberson,	W.	og	Johns,	J.A.,	2010).	

8.2 Eldsneytisnotkun	sem	frammistöðumælikvarði	
Samkvæmt	viðtalinu	sem	tekið	var	við	Sighvat	Bjarnason,	flugstjóra,	er	ljóst	að	flugmenn	

geta	 haft	 áhrif	 á	 fjölmarga	 þætti	 til	 að	 draga	 úr	 eldsneytiskostnaði	 flugferða.	Hver	 og	



	

34	

einn	þáttur	út	af	fyrir	sig	gefur	lítið	en	samanlagður	getur	sparnaður	orðið	talsverður.	Í	

fluginu	sjálfu	hafa	flugmenn	áhrif	á	tvo	vegu:	þeir	ákveða	magn	eldsneytis	sem	sett	er	á	

fyrir	brottför	og	ráða	hvernig	flugvélinni	er	flogið	og	tæki	og	tól	stillt.	

Hvað	varðar	eldsneytismagn	sem	sett	er	á	fyrir	brottför	ráða	flugmenn	í	raun	aðeins	

magni	Extra	fuel.	Þar	hefur	flugstjóri	svigrúm	til	að	bæta	við	eins	miklu	eldsneyti	og	hann	

telur	nauðsyn	á	fyrir	flugið.	Óskilvirkt	er	að	horfa	aðeins	á	löglega	lágmarkið	heldur	þarf	

flugstjóri	einnig	að	vera	meðvitaður	um	allar	aðstæður	þennan	ákveðna	dag	sem	hann	á	

að	fljúga.	Hér	skiptir	kunnátta	og	framlag	flugstjóra	til	vinnu	sinnar	miklu	máli,	hann	þarf	

að	 hafa	 fyrir	 því	 að	 skoða	 hvað	 er	 að	 gerast	 í	 umhverfinu	 á	 þessum	 tiltekna	 degi	 og	

ákvarða	út	frá	því	hve	mikið	auka	eldsneyti	eigi	að	taka	með.	Flugstjóri	þarf	að	velta	því	

fyrir	 sér	 hvernig	 aðstæðum	 hann	 gæti	 lent	 í	 á	 komustað.	 Gæti	 verið	 að	 veðurfar	 sé	

þannig	að	flugvellir	hafi	þurft	að	loka	flugbrautum	svo	aðeins	ein	sé	í	notkun?	Þá	getur	

fljótt	myndast	talsverð	töf	sem	fer	í	biðflug	þar	til	gefið	er	leyfi	til	lendingar.		

Til	að	útskýra	þetta	nánar	er	gott	að	taka	dæmi.	Segjum	að	fljúga	eigi	frá	Keflavík	til	

Amsterdam.	Flugstjóri	fær	upplýsingar	um	að	mjög	hvasst	sé	í	Amsterdam	sem	þýðir	að	

hugsanlega	verði	einhverjar	 flugbrautir	ekki	 í	notkun	þegar	hann	á	að	 lenda.	Það	gæti	

leitt	 til	 biðflugs	 í	 talsverðan	 tíma.	 Flugstjóri	 getur	 því	 ákveðið	 að	 taka	 vel	 af	

aukaeldsneyti	fyrir	brottför	til	að	koma	í	veg	fyrir	að	þurfa	að	fljúga	á	annan	flugvöll	til	

að	 lenda	þar	 ef	 skortur	 verður	 á	 eldsneyti	 í	 biðflugi.	Að	 lenda	á	öðrum	 flugvelli	 getur	

skapað	mikinn	aukakostnað	 fyrir	 flugfélagið.	Ef	 spá	 flugstjórans	 reynist	hinsvegar	 röng	

og	ekki	er	búið	að	loka	flugbrautum,	heldur	gengur	allt	samkvæmt	áætlun,	er	kostnaður	

falinn	 í	því	að	 láta	flugvélina	bera	allt	þetta	óþarfa	eldsneyti.	 Í	aðstæðum	sem	þessum	

þarf	 flugstjóri	 að	 taka	 ákvörðun	 sem	 byggist	 að	 miklu	 leyti	 á	 þekkingu	 og	 mögulega	

reynslu	hans	af	svipuðum	aðstæðum.		

Eins	og	fram	kom	í	kaflanum	á	undan	eru	fleiri	þættir	 í	 fluginu	sjálfu	sem	flugmenn	

geta	haft	áhrif	á	í	flugi	til	að	draga	úr	eldsneytisnotkun.	Flugáætlun	segir	flugmanni	hver	

sé	talin	besta	stilling	á	þessum	þáttum,	það	er	á	flughraða,	flughæð	og	flugleið.	Allt	eru	

þetta	þættir	sem	byggjast	á	spá	sem	auðveldlega	getur	breyst	í	flugferðinni	sjálfri	og	því	

mikilvægt	að	flugmenn	séu	meðvitaðir	um	hvort	frávik	séu	að	eiga	sér	stað.	Flugmenn	

lenda	oft	 í	því	að	þurfa	að	yfirgefa	 flugáætlun	til	að	takast	á	við	aðstæður	 í	 flugi.	Sem	

dæmi	 má	 nefna	 ef	 þeir	 þurfa	 að	 fljúga	 á	 ákveðnum	 hraða	 til	 að	 samhæfast	 annarri	
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flugumferð	 á	 tilteknum	hluta	 ferðarinnar,	 breyta	 hraða	 til	 að	 ná	 áætlun	 eða	 viðhalda	

ákveðnum	hraða	samkvæmt	skipunum	flugumferðarstjórnar	(Roberson,	W.,	Root,	R.	og	

Adams,	 D.,	 2007).	 Ef	 flugmönnum	 er	 til	 dæmis	 tilkynnt	 af	 flugumferðarstjórn	 að	 þeir	

megi	ekki	 fljúga	 í	þeirri	hæð	sem	flugáætlun	segir	þeim	að	gera,	þá	þurfa	þeir	að	taka	

ákvörðun	hvort	hækka	eigi	 flugið,	 lækka	eða	fara	til	hliðar.	Þá	þarf	 flugmaður	að	beita	

kunnáttu	sinni	til	að	ákveða	hvað	sé	best	úrræðið	þar	sem	flugáætlun	gerði	ekki	ráð	fyrir	

þessu	atviki.	

8.3 Niðurstaða	
	Eins	og	fram	kom	í	kafla	8.1	er	eldsneytisnotkun	sá	kostnaðarliður	sem	telur	mest.	Það	

verður	að	 teljast	mjög	hæpið	að	raunverulega	sé	hægt	að	notast	við	eldsneytisnotkun	

sem	 frammistöðumælikvarða	 þar	 sem	 henni	 fylgja	 mjög	 umfangsmiklir	 og	 flóknir	

útreikningar.	Að	auki	getur	það	gerst	að	hvatarnir	verði	tvíræðir	og	því	virkað	í	öfuga	átt.	

Að	nota	hvata	getur	verið	áhættuliður,	eins	og	talað	var	um	í	kafla	4.1,	en	spurning	er	

hvort	hvati	sem	þessi	sé	áhættunnar	virði.	Hvati	sem	byggir	á	því	að	að	lenda	með	sem	

minnst	 eldsneyti	 getur	 leitt	 til	 þess	 að	 flugstjóri/flugmenn	 taki	 ákvarðanir	 sem	 gætu	

bitnað	 á	 öryggi	 farþega	 og	 áhafnar.	 Að	 auki	 gætu	 ákvarðanir	 flugmanna	 leitt	 til	meiri	

kostnaðar	fyrir	flugfélagið	ef	þeir	misreikna	sig.	Ef	launahvati	byggir	á	að	lenda	með	sem	

minnst	 eldsneyti	 gæti	 flugstjóri	 væntanlega	 tekið	 þá	 ákvörðun	 að	 fljúga	 með	 minna	

Extra	Fuel	og	tekið	áhættuna	að	þurfa	að	lenda	á	öðrum	flugvelli.	Aftur	á	móti,	ef	enginn	

er	hvatinn,	er	auðvelt	að	vera	varkár	og	 taka	alltaf	vel	af	umfram	eldsneyti	 til	að	vera	

viss	og	spá	ekkert	í	umhverfið.	Þá	er	vandinn	hvort	borgar	sig	að	hvetja	flugmenn	til	að	

spara	eldsneyti	sem	getur	leitt	til	áhættusamra	ákvarðana	eða	hafa	frekar	enga	hvata	og	

treysta	á	að	þeir	taki	skilvirkar	ákvarðanir.	

	Fleiri	 þættir	 voru	 nefndir	 sem	 framkvæma	 má	 í	 fluginu	 sjálfu	 til	 að	 draga	 úr	

eldsneytisnotkun.	 Stilla	 flipa	 rétt	 og	 hafa	 sem	 skilvirkastar	 stillingar	 tækja	 í	 klifri	 og	

lendingu.	Bregðast	rétt	við	frávikum	frá	flugáætlun	um	flughæð,	flughraða	eða	flugleið.	

Allt	eru	þetta	lítil	atriði	þar	sem	sparnaður	hverrar	flugferðar	er	lítill	en	er	fljótur	að	telja	

þegar	um	mörg	flug	er	að	ræða.	

Miðað	 við	 þær	 upplýsingar	 sem	 fengust	 í	 viðtalinu	 við	 Sighvat	 Bjarnason	 getur	

eldsneytisnotkun	ekki	talist	góður	frammistöðumælikvarði	í	flugi.	Ólíklegt	er	að	flugfélög	

fari	að	mæla	eldsneytissparnað	eða	eldsneytisnotkun	hverrar	flugferðar	miðað	við	þann	
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fjölda	flókinna	og	smávægilegra	þátta	sem	sá	sparnaður	myndi	hafa	áhrif	á.	Því	er	það		

að	notast	við	eldsneytisnotkun	sem	frammistöðumælikvarða	flugmanna	og	greiða	laun	

að	einhverjum	hluta	út	 frá	því	ekki	 lausnin.	Það	er	þó	mikilvægt	að	 flugmenn	 leggi	 sig	

fram	við	starf	sitt	þar	sem	mikill	sparnaður	getur	falist	í	því	að	rétt	sé	tekið	á	atvikum	og	

vandað	til	verka.	Það	má	hinsvegar	velta	frekar	fyrir	sér	þeirri	 lausn	að	kenna	og	þjálfa	

flugmenn	sérstaklega	í	þeim	liðum	sem	voru	taldir	upp	hér	á	undan	og	auka	meðvitund	

þeirra	 á	 þeim.	 Það	 er	 mikilvægt	 að	 lögð	 sé	 áhersla	 á	 vönduð	 vinnnubrögð	 og	

flugmönnum	kennt	og	 til	þeirra	miðlað	upplýsingum	um	hvernig	spara	megi	eldsneyti.	

Einnig	er	mikilvægt	að	leggja	áherslu	á	að	þeir	kunni	að	meta	aðstæður	þannig	að	draga	

megi	úr	óþarfa	eldsneytisnotkun	í	flugi	eða	óþarfa	magni	í	Extra	Fuel.		
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9 Umræða	

Framlag	 starfsmanna	 til	 vinnu	 er	 öllum	 fyrirtækjum	mikilvægt.	 Hvatar	 geta	 haft	mikil	

áhrif	 á	 framlag	 starfsmanna	 og	 um	 leið	 aukið	 skilvirkni	 fyrirtækis.	 Það	 er	 þó	 alltaf	

meginspursmál	 hvaða	 leið	 skili	 bestri	 niðurstöðu	 eða	 hvort	 endilega	 sé	 til	 ein	 lausn	

öðrum	betri.		

Það	virðist	vera	rauði	þráðurinn	hjá	öllum	þeim	flugfélögum	sem	hér	voru	skoðuð	að	

bætt	 samskipti	 milli	 starfsmanna,	 hvort	 sem	 er	 samstarfsmanna	 eða	 yfirmanna,	 er	

grundvallaratriði	 til	að	hægt	sé	að	bæta	frammistöðu	flugfélags.	Á	það	bæði	við	þegar	

horft	 er	 á	 fjárhagslega	 frammistöðu	þess	 og	 frammistöðu	 gagnvart	 viðskiptavinum	og	

þjónustu	 til	 þeirra.	 Starfsfólk	 flugfélaga	 býr	 yfir	 mjög	 sterkri	 samningsstöðu	 þegar	

ákveða	á	laun	og	kjör	og	því	er	mikið	í	húfi	fyrir	flugfélög	ef	upp	kemur	ósætti	enda	geta	

afleiðingar	 þess	 orðið	mjög	 slæmar.	 Sérstaklega	 þegar	 samningagerð	 fer	 að	 dragast	 á	

langinn	í	því	óstöðuga	efnahagslega	umhverfi	sem	flugfélög	lifa	í.	

Það	má	 líta	 til	 Southwest	 sem	 fyrirmynd	hvað	þessi	mál	 varðar	enda	hafa	þeir	 lagt	

mikla	 áherslu	 á	 ánægju	 starfsfólks	 en	 eru	 á	 sama	 tíma	mjög	 fjárhagslega	 sterkir.	 Þeir	

deila	velgengninni	með	starfsmönnum	sínum	með	því	að	láta	þeim	eftir	hlut	af	hagnaði.	

Í	þeirra	augum	er	það	starfsmönnunum	að	þakka	hve	vel	gengur	hjá	félaginu.	Hinsvegar	

virðist	hlutdeild	starfsmanna	í	eigin	fé	flugfélags	ekki	hafa	skilað	miklum	árangri	fyrir	þau	

flugfélög	sem	hafa	farið	þá	leið.		

Ekki	virðist	vera	mikið	um	mögulega	frammistöðumælikvarða	fyrir	flugliða	annan	en	

OTP.	Eldsneytissparnaður	getur	verið	mælikvarði	fyrir	flugmenn	en	það	væri	mjög	flókið	

að	 styðjast	 við	 hann.	 Að	 auki	 er	 spurning	 hvort	 það	 sé	 áhættunnar	 virði	 að	 nota	

eldsneyti	sem	mælikvarða	þar	sem	rétt	magn	eldsneytis	er	lykilatriði	fyrir	öryggi	áhafnar	

og	 farþega.	 Öruggari	 leið	 væri	 að	 auka	 meðvitund	 almennt	 meðal	 flugmanna	 með	

sérstakri	 þjálfun	 um	 hvernig	 hægt	 sé	 að	 spara	 eldsneyti	með	 réttum	 ákvörðunum	 og	

þannig	leggja	áherslu	á	mikilvægi	þess.		

	Það	er	því	niðurstaða	höfundar	að	ef	styðjast	á	við	hvata	í	launum	þá	verður	að	byrja	

að	setja	starfsmannastefnu	sem	vinnuveitendur	og	starfsmenn	eru	báðir	ánægðir	með.	

Ekki	eigi	að	notast	við	eldsneyti	sem	frammistöðumælikvarða	vegna	ótta	við	að	hvatinn	
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gæti	orðið	á	kostnað	öryggis.	Betri	væri	að	leggja	áherslu	á	að	auka	meðvitund	almennt	

meðal	 flugmanna	um	hvernig	hægt	sé	að	spara	eldsneyti	og	taka	ákvarðanir.	Það	væri	

hægt	að	gera	með	sérstakri	þjálfun	og	í	kjölfarið	leggja	áherslu	á	mikilvægi	þess	að	rétt	

sé	 staðið	 að	 eldsneytissparnaði.	 Best	 væri	 að	 hafa	 bónus,	 sem	 myndi	 greiðast	 ef	

sameiginlegu	markmiði	 væri	 náð,	 til	 þess	 að	 hvetja	 alla	 starfsmenn	 flugfélags	 áfram	 í	

sínu	starfi.	Hægt	væri	að	miða	við	tímaáætlun	(OTP)	sem	frammistöðumælikvarða.		
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