
	

	

 
 

 

 

 

 

MS ritgerð  

Markaðsfræði og alþjóðaviðskipti 

 
Starfsmannasamtöl: Viðhorf starfsmanna í íslensku atvinnulífi 

Starfsánægja og traust gagnvart yfirmanni 

 

 

 

 

 

 

 



	

	

	

	

	

	

	

Starfsmannasamtöl:	Viðhorf	starfsmanna	í	íslensku	
atvinnulífi	

Starfsánægja	og	traust	gagnvart	yfirmanni	

	

	

	

Karitas	Hrafns	Elvarsdóttir	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Lokaverkefni	til	MS-gráðu	í	viðskiptafræði	

Leiðbeinandi:	Auður	Hermannsdóttir	

	

Viðskiptafræðideild	

Félagsvísindasvið	Háskóla	Íslands	

Júní	2016



	

3	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Starfsmannasamtöl:	Viðhorf	starfsmanna	í	íslensku	atvinnulífi.	
	
Ritgerð	þessi	er	30	eininga	lokaverkefni	til	MS	prófs	við	Viðskiptafræðideild,	
Félagsvísindasvið	Háskóla	Íslands.	
	
©	2016	Karitas	Hrafns	Elvarsdóttir	
Ritgerðina	má	ekki	afrita	nema	með	leyfi	höfundar.	
	
Prentun:	Háskólaprent	
Reykjavík,	2016		



	

4	

Formáli	

Meistararitgerð	 þessi	 er	 30	 eininga	 lokaverkefni	 í	 MSc	 námi	 í	 markaðsfræði	 og	

alþjóðaviðskiptum	við	Viðskiptafræðideild	Háskóla	Íslands	og	var	að	mestu	unnin	á	árinu	

2016.	 Leiðbeinandi	 verkefnisins	 var	 Auður	 Hermannsdóttir,	 aðjúnkt	 við	

Viðskiptafræðideild	 Háskóla	 Íslands	 og	 vil	 ég	 þakka	 henni	 fyrir	 alla	 þá	 aðstoð,	 góðu	

leiðsögn,	skjót	svör	og	þolimæði	sem	hún	hefur	veitt	mér	á	meðan	verkefninu	stóð.	

Foreldrar	mínir	 þau	Ágústa	 Friðriksdóttir	 og	Hrafn	 Elvar	 Elíasson	 fá	 einlægar	þakkir	

fyrir	allan	stuðning	og	hvatningu	sem	þau	hafa	veitt	mér,	bæði	 í	námi	og	öðru	sem	ég	

tek	mér	 fyrir	 hendur.	 Sérstakar	 þakkir	 fær	 sambýlismaður	minn	Aron	Baldursson	 fyrir	

ómetanlegan	 stuðning,	 stanslausa	 hvatningu	 og	 sýnda	 þolinmæði.	 Jafnframt	 þakka	 ég	

drengnum	 okkar	 Oliver	 Hrafni	 fyrir	 að	 taka	 á	 móti	 mér	 brosandi	 á	 hverjum	 degi	 og	

minna	mig	á	hversu	fallegt	lífið	er.	Án	þeirra	væri	þetta	verkefni	eflaust	enn	í	vinnslu.	Að	

lokum	vil	ég	þakka	Hrönn	Ríkharðsdóttur	fyrir	yfirlestur	verkefnisins.		

	

	

	



	

5	

Útdráttur	

Tilgangur	við	að	meta	 frammistöðu	 starfsmanna	er	að	bæta	 framlag	einstaklinga	með	

það	að	leiðarljósi	að	ná	settum	markmiðum	og	tengja	þau	við	markmið	fyrirtækisins.	Ef	

stjórnendur	og	starfsmenn	eru	ekki	jákvæðir	í	garð	starfsmannasamtala	öðlast	fyrirtæki	

ekki	 þann	 ávinning	 sem	 lagt	 var	 upp	 með	 og	 hafa	 starfsmannasamtöl	 því	 ekki	 alltaf	

hjálpað	 til	 við	 að	 ná	 tilætluðum	 árangri.	 Viðhorf	 starfsmanna	 til	 starfsmannasamtala	

gegna	 stóru	 hlutverki	 í	 árangri	 starfsmannasamtala	 þar	 sem	 starfmenn	 eru	 tilbúnir	 til	

þess	 að	 taka	 þátt	 í	 leit	 að	 bættum	árangri	 í	 starfi.	 Jákvæð	upplifun	 og	 að	 starfsmenn	

skynji	 starfsmannasamtalið	 sem	 sanngjarnt	 leiðir	 til	 aukinnar	 ánægju	 starfsmanns.	

Starfsmannasamtal	getur	þar	af	leiðandi	haft	áhrif	á	starfsánægju	einstaklinga.	Traust	er	

talið	mikilvægt	í	sambandi	yfir-	og	undirmanns.	Ef	samband	þessara	tveggja	aðila	byggir	

á	trausti	má	rækta	upp	jákvætt	viðhorf	gagnvart	starfsmannasamtölum.				

Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 kanna	 viðhorf	 og	 upplifun	 starfsmanna	 til	

starfsmannasamtala	í	íslensku	atvinnulífi,	sem	og	starfsánægju	og	traust	gagnvart	þeim	

sem	 að	 tekur	 starfsmannasamtalið.	 Við	 gagnastöfnun	 var	 notast	 við	 megindlega	

aðferðafræði	 þar	 sem	 að	 þátttakendur	 voru	 318	 talsins	 og	 var	 könnunnin	 í	 formi	

spurningalista	á	rafrænu	formi.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	styðja	við	fyrri	rannsóknir	

og	 sýna	 fram	 á	 að	 almennt	 er	 jákvætt	 viðhorf	 gagnvart	 starfsmannasamtölum.	 Einnig	

kom	í	ljós	að	jákvætt	samband	er	á	milli	viðhorfs	til	starfsmannasamtala,	traust	gagnvart	

þeim	sem	tekur	starfsmannasamtalið	og	starfsánægju.		
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1 	Inngangur		

Ætla	má	að	 flest	viljum	við	vita	hvernig	við	stöndum	okkur	 í	því	 sem	við	gerum,	hvort	

sem	það	er	á	 íþróttavellinum,	 í	 vinnunni	eða	 í	hinu	daglega	 lífi.	 Til	þess	að	geta	mætt	

þeim	kröfum	sem	gerðar	eru	til	okkar	og	að	möguleiki	sé	að	ná	settum	markmiðum	er	

nauðsynlegt	að	frammistaða	okkar	sé	metin.	Þegar	talað	er	um	frammistöðu	í	starfi	er	

það	 mat	 sem	 lagt	 er	 á	 ákveðinn	 starfsmann	 og	 matið	 síðan	 borið	 saman	 við	 þær	

væntingar	 sem	 fyrirtækið	 gerir	 til	 viðkomandi	 í	 samhengi	 við	 markmið	 fyrirtækisins.	

Hægt	er	að	meta	frammistöðu	með	ýmsum	hætti.	Það	fer	eftir	því	hverskonar	starf	er	

verið	 að	mæla	 og	 hvaða	mælitæki	 er	 notast	 við.	 Starfsmannasamtöl	 (e.	 performance	

interview)	er	vinsælasta	og	mest	notaða	leiðin	sem	fyrirtæki	hérlendist	nota	til	þess	að	

meta	frammistöðu	starfsmanna	sinna.	Nokkuð	er	um	að	hugtökum	sé	ruglað	saman	en	

margir	þekkja	starfsmannasamtal	undir	öðrum	nöfnum	eins	og	starfsþróunarsamtal	og	

frammistöðusamtal.	 Í	 þessari	 ritgerð	 verður	 stuðst	 við	 hugtakið	 starfsmannasamtal.	

Starfsmannasamtal	er	reglulegt	samtal	á	milli	stjórnanda	og	starfsmanns	um	allt	sem	við	

kemur	 starfinu	 og	 er	meginmarkmið	 þess	 umbætur	 þar	 sem	 bæði	 er	 litið	 til	 baka	 og	

fram	á	veginn	(Asmuß,	2008;	Gylfi	Dalmann	Aðalssteinsson,	2003).	Frammistöðumat	(e.	

performance	 appraisal)	 er	 kerfi	 sem	 notast	 er	 við	 til	 þess	 að	 meta	 frammistöðu	

starfsmanna	 á	 ákveðnum	 tímapunkti,	 til	 dæmi	 með	 starfsmannasamtali,	 svo	

frammistöðumat	 getur	 verið	 hluti	 af	 starfsmannasamtalinu.	 Ef	 ekki	 er	 notast	 við	

formlegt	 frammistöðumatskerfi	 (e	 performance	 appraisal	 system)	 er	 líklegt	 að	 minni	

áhersla	 sé	 lögð	 á	 formlegt	 mat	 eða	 mælingar	 á	 frammistöðu	 starfsmanns,	 en	 meiri	

áhersla	 á	 óformlegt	 tvíhliða	 mat	 þar	 sem	 að	 rætt	 er	 aðallega	 um	 starfsþróun	

starfsmanns,	 markmiðasetningu	 í	 starfi	 og	 endurgjöf	 (Arney	 Einarsdóttir,	 Ásta	

Bjarnadóttir,	Katrín	Ólafsdóttir	og	Anna	Klara	Georgsdóttir,	2012).		

Starfsmannasamtöl	og	frammistöðumat	eru	notuð	í	auknum	mæli	á	meðal	fyrirtækja.	

Telja	má	að	megin	ástæða	þess	sé	sú	að	fyrirtæki	meti	mannlega	þáttinn	í	rekstri	sínum	

meira	en	áður	(Nankervis	og	Compton,	2006;	Sandlund,	Olin-Scheller,	Nyroos,	Jakobsen	

og	Nahnfeldt,	2011).	Mikilvægt	er	að	byrja	á	því	að	skoða	hlutverk	mannauðsstjórnunar	

(e.	 human	 resource)	 til	 þess	 að	 öðlast	 dýpri	 skilning	 á	 því	 ferli	 sem	 á	 sér	 stað	 þegar	
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starfsmannasamtöl	 og	 frammistöðumat	 eru	 framkvæmd.	 Mannauðsstjórnun	 er	

tiltölulega	ung	 fræðigrein.	Á	 Íslandi	hefur	þó	verið	ákveðin	vakning	 í	mannauðsmálum	

síðari	árin	og	aukin	vitund	stjórnenda	um	mikilvægi	mannauðs	innan	fyrirtækja.	Talið	er	

að	starfmenn	fyrirtækis	–	mannauðurinn	-	 	séu	ein	mikilvægasta	auðlind	þess	 í	nútíma	

samfélagi.	 Mannauðurinn	 og	 hvernig	 honum	 er	 stjórnað	 veita	 fyrirtækjum	

samkeppnisforskot	 og	 er	 hann	 talinn	 ósmissandi	 til	 þess	 að	 halda	 fyrirtækinu	 uppi	

(Besma,	 2014).	 Starfsmannasamtal	 og	 frammistöðumat	 er	 talið	 eitt	 af	 aðal	

viðfangsefnum	 mannauðsstjórnunar	 og	 er	 litið	 á	 það	 sem	 hlutmengi	 í	

frammistöðustjórnun	(e.	performance	management).	

Þrátt	fyrir	að	notkun	starfsmannasamtala	og	frammistöðumats	hafi	færst	í	aukana	á	

meðal	 fyrirtækja	þá	hafa	margir	 virtir	 fræðimenn	og	 stjórnendur	 sett	 spurningarmerki	

við	 ávinning	 þeirra	 og	 hvort	 að	 fyrirhöfnin	 og	 tíminn	 sem	 fer	 í	 undirbúning	 og	

framkvæmd	 þeirra	 sé	 þess	 virði	 (Lawler,	 1994;	 Smither,	 London	 og	 Reilly,	 2005).	

Rannsóknir	hafa	 sýnt	 fram	á	að	 samtölin	og	matið	 séu	ekki	 jafn	árangursrík	og	haldið	

hefur	 verið	 fram.	 Samtölin	 geta	m.a	haft	þær	afleiðingar	 í	 för	með	 sér	 að	ágreiningur	

myndist	á	milli	 stjórnenda	og	starfsmanna,	starfsmaðurinn	er	ósáttur	við	þá	endurgjöf	

sem	 hann	 hlýtur,	 og	 hvorki	 verða	 breytingar	 á	 vinnubrögðum	 starfsmanna	 né	 bætt	

frammistaða	 í	 starfi	 (Elicker,	 Levy,	 Hall,	 2006;	 Keeping	 and	 Levy,	 2000;	 Lawler,	 1994;	

Posthuman	og	 Campion,	 2008;	 Rock	 og	 Jones,	 2015).	 Stór	 erlend	 fyrirtæki	 á	 borð	 við	

Deloitte	 hafa	 farið	 nýjar	 leiðir	 í	 því	 að	meta	 frammistöðu	 starfsmanna	 sinna	 þar	 sem	

frammistaða	starfsmanna	er	ekki	metin	með	einkunnargjöf	árlega	heldur	er	lögð	áhersla	

á	góð	og	viðvarandi	 samskipti	á	milli	 yfirmanna	og	einstaklinga	eða	 teyma.	Rökin	 fyrir	

þessum	breytingum	eru	meðal	annars	þau	að	árleg	starfsmannasamtöl	henta	ekki	þeim	

vinnuaðferðum	sem	algengt	er	að	notast	sé	við.	Til	dæmis	hefur	teymisvinna	aldrei	verið	

í	meiri	mæli	innan	fyrirtækja	en	hún	er	í	dag.	Einnig	er	það	sjaldséð	að	sett	séu	markmið		

til	12	mánaða,	 sumir	einstaklingar	þurfa	einfaldlega	að	setja	sér	mánaðar	markmið	og	

aðrir	jafnvel	vikuleg.	Einnig	getur	það	leitt	til	aukinnar	þróunar	og	þjálfunar	einstaklinga	í	

starfi	 ef	 stöðug	 samskipti	 eru	 á	milli	 yfirmanna	 og	 undirmanna	 þar	 sem	 að	 yfirmenn	

koma	betur	og	hraðar	auga	á	hvar	er	þröf	á	starfsþróun	(Rock	og	Jones,	2015).		

Sú	staðreynd	að	 fyrirtæki	eru	ekki	að	öðlast	þann	ávinning	sem	þau	stefna	að	með	

innleiðingu	 og	 framkvæmd	 starfsmannasamtala	 og	 frammistöðumats	má	 rekja	meðal	
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annars	 til	 skorts	 á	 rannsóknum	 á	 viðhorfi	 starfsmanna	 gagnvart	 slíku	 mati.	 Viðhorf	

starfsmanna	gagnvart	starfsmannasamtölum	og	frammistöðumati	spilar	stórt	hlutverk	í	

gagnsemi	 þeirra	 og	 hafa	 þau	 verið	 gagnrýnd	 á	 þeim	 grundvelli	 að	 þau	 standist	 ekki	

væntingar	 starfsmanna	 (Ikramullah,	 Shah,	 Hassan,	 Zaman	 og	 Khan,	 2011;	 Kluger	 og	

DeNisi,	1996).	Mikilvægt	er	að	starfsmenn	séu	jákvæðir	í	garð	starfsmannasamtala	og	í	

heild	 sinni	 ánægðir	 með	 það	 ferli	 sem	 á	 sér	 stað	 þegar	 slík	 samtöl	 fara	 fram.	 Þeir	

einstaklingar	sem	eru	jákvæðir	í	garð	starfsmannasamtala	eru	líklegri	til	þess	að	nýta	sér	

þær	 upplýsingar	 og	 niðurstöður	 sem	 koma	 fram	 í	 samtalinu	 og	 vinna	 að	 bættri	

frammistöðu	auk	þess	sem	það	getur	bætt	starfsánægju	einstaklings	(Keeping	and	Levy,	

2000;	Pettijohn,	Pettijohn,	Taylor	og	Keilor,	2001;	Warokka,	Gallato	og	Moorthy,	2012).	

Ef	starfsmenn	eru	óánægðir	í	garð	starfsmannasamtals	og	telja	það	ósanngjarnt	eru	þeir	

ólíklegri	til	þess	að	samþykkja	niðurstöður	starfsmannasamtalsins	og	nýtast	þá	ekki	eins	

og	lagt	var	upp	með.	Tengsl	eru	á	milli	óánægju	í	garð	starfsmannasamtala	og	óánægju	í	

starfi,	minni	hollustu	og	auknum	líkum	á	starfslokum	(Brown,	Hayatt	og	Benson,	2010).	

Rannsókn	sem	gerð	var	 í	Bretlandi	 leiddi	 í	 ljós	að	80%	starfsmanna	eru	óánægðir	með	

starfsmannasamtalið	 á	 sínum	 vinnustað	 og	 aðeins	 10%	 starfsmanna	 telja	 að	

starfsmannasamtal	 leiði	 til	 bættrar	 frammistöðu	 í	 starfi	 (Cook	 og	 Crossman,	 2004).	

Önnur	rannsókn	sem	innihélt	50.000	einstaklinga	sýndi	fram	á	að	aðeins	13%	stjórnenda	

og	 starfsmanna	 og	 6%	 framkvæmdastjóra	 töldu	 starfsmannasamtalið	 fullnægjandi	

(Posthuma	og	Campion,	2008).		

	Gerðar	 hafa	 verið	 rannsóknir	 sem	 snúa	 að	 starfsmannasamtölum	 og	

frammistöðumati	hér	á	landi.	Flestar	þeirra	varpa	ljósi	á	millistjórnendur	og	yfirmenn	og	

upplifun	þeirra,	 eða	þá	þætti	 sem	varða	undirbúning	og	 framkvæmd,	án	þess	að	 taka	

mið	 af	 upplifun	 og	 reynslu	 starfsmanna	 (Angelien	 Schalk,	 2013;	 Ragnheiður	

Kristinsdóttir,	 2010).	 Þær	 rannsóknir	 sem	 gerðar	 hafa	 verið	 hér	 á	 landi	 og	 beinast	 að	

viðhorfi	 starfsmanna	 til	 starfsmannasamtala	og	 frammistöðumats	 eru	 flestar	 hagnýtar	

rannsóknir,	 þar	 sem	 að	 rannsóknirnar	 snúa	 að	 einu	 tilteknu	 fyrirtæki	 (Thelma	 Lind	

Steingrímsdóttir,	 2015),	 eða	 verkefni	 eins	 og	 CRANET	 verkefnið	 þar	 sem	 skoðuð	 er	

mannauðsstjórnun	í	fyrirtækjum	og	stofnunum	á	íslandi	og	hún	borin	saman	við	aðferðir	

og	 nálgun	 erlendis	 og	 greinir	 þróun	 yfir	 tíma	 (Arney	 Einarsdóttir	 o.fl.,	 2012).	 Í	 ljósi	

mikilvægis	viðhorfa	starfsmanna	til	 starfsmannasamtala	 í	 samhengi	við	ávinning	þeirra	

verður	gerð	rannsókn	sem	snýr	að	upplifun	starfsmanna	á	starfsmannasamtölum.	
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Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	 varpa	 ljósi	 á	 viðhorf	 og	 upplifun	 einstaklinga	 í	

íslensku	 atvinnulífi	 gagnvart	 starfsmannasamtölum,	 sem	 og	 starfsánægju	 og	 traust	

þeirra	 gagnvart	 þeim	 sem	 framkvæmir	 starfsmannasamtalið.	 Skoðuð	 verða	 tengsl	 á	

viðhorfi	og	upplifun	þeirra	sem	farið	hafa	í	starfsmannasamtal	hjá	núverandi	fyrirtæki	og	

starfsánægju.	 Þá	 verður	 kannað	 hvort	 að	 traustið	 kunni	 að	 spá	 fyrir	 um	 viðhorf	 og	

starfsánægju	 einstaklinga	 með	 matið.	 Niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 eru	 innlegg	 í	

fræðin	þar	sem	skortur	er	á	rannsóknum	á	viðhorfi	og	upplifun	til	starfsmannasamtala	

frá	 hlið	 starfsmannsins	 (Cintrón	 og	 Flaniken,	 2011).	 Niðurstöðurnar	 eru	 jafnframt	

gagnlegar	fyrirtækjum	á	íslenskum	markaði	sem	geta	þá	betur	áttað	sig	á	viðhorfum	og	

upplifun	 starfsmanna	 sinna	 og	 mögulega	 brugðist	 við	 og	 þar	 með	 gert	

starfsmannasamtölin	og	frammistöðumatið	árangursríkara.	

Uppbygging	þessara	 ritgerðar	hefst	á	 fræðilegu	yfirliti	er	varðar	mannauðsstjórnun,	

helstu	 hlutverk	mannauðsstjóra	 og	millistjórnenda	 innan	 skipulagsheilda.	 Farið	 verður	

ítarlega	 í	 fræðin	um	frammistöðustjórnun,	 frammistöðustjórnunarkerfi	og	helstu	þætti	

þess.	Gerð	verður	grein	fyrir	frammistöðumati,	hvaða	aðferðir	eru	notaðar	við	mælingar	

á	 frammistöðu	 og	 helstu	 matskerfi.	 Einnig	 verður	 fjallað	 um	 starfsmannasamtöl,	

endurgjöf	 og	 nákvæmni	 endurgjafar.	 Farið	 verður	 yfir	 traust	 gagnvart	 yfirmanni,	

starfsánægju	og	viðhorf.	Því	næst	kemur	aðferðafræðikafli	þar	sem	rætt	verður	um	þær	

aðferðir	 sem	 beitt	 var	 við	 gagnasöfnun	 og	 greiningu,	 niðurstöður	 kynntar	 og	 loks	

umræða	um	niðurstöður	rannsóknarinnar.		
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2 Mannauðsstjórnun	

Hugtakið	 mannauðsstjórnun	 er	 stjórnunarhugtak	 og	 hefur	 fræðimönnum	 ekki	 komið	

saman	um	hvernig	ber	að	skilgreina	hugtakið	(Beardwell	og	Claydon,	2010).	Bratton	og	

Gold	(2003)	halda	því	fram	að	til	þess	að	geta	skilið	mannauðsstjórnun	sé	skilgreining	á	

hugtakinu	nauðsynleg.	Þeir	telja	að	mannauðsstjórnun	sé	stefnumiðuð	nálgun	til	þess	að	

stjórna	eiginleikum	starfsmanna	þar	sem	lögð	er	áhersla	á	hversu	mikilvægt	er	að	nýta	

hæfileika	 fólksins	 til	 þess	 að	 ná	 samkeppnisforskoti.	 Annar	 vinkill	 er	 sá	 að	 allt	 sem	

tengist	 stjórnun	 starfsmannahalds	 innan	 fyrirtækisins	 sé	mannauðsstjórnun	 (Boxall	 og	

Purcell,	2008),	á	meðan	aðrir	aðhyllast	annað	viðhorf	og	telja	þessa	aðferð	annars	eðlis	

en	 hina	 hefðbundnu	 starfsmannastjórnun	 (Bratton	 og	 Gold,	 2003).	 Watson	 (2010)	

skilgreindi	mannauðsstjórnun	þannig	að	stjórnendur	fyrirtækja	nýta	sér	þá	færni,	hæfni	

og	 þekkingu	 sem	 að	 starfsmenn	 búa	 yfir	 í	 skiptum	 á	 atvinnu	 svo	 að	 fyrirtæki	 geti	

framkvæmt	 þá	 vinnu	 sem	 nauðsynleg	 er	 til	 þess	 að	 halda	 áfram	 inn	 í	 framtíðina.	

Hinsvegar	 er	 víðtækur	 skilningur	 á	 hugtakinu	 stefnumiðuð	 og	 samhangandi	 nálgun	 á	

stjórnun	fyrirtækis	á	starfsfólki	sínu,	ásamt	uppbyggingu	og	vellíðan	þeirra	(Armstrong,	

2014).	

Mannauðsstjórnun	felur	í	sér	stefnu,	starfsemi	og	aðgerðir	sem	hafa	áhrif	á	hegðun,	

viðhorf	og	frammistöðu	starfsmanna.	Skipulagsheildir	tileinka	sér	mannauðsstjórnun	til	

að	ná	markmiðum	sínum	varðandi	gæði	og	hagnað	og	 til	 að	þróa	og	 styrkja	 starfsemi	

sína	 (Torrington,	Hall	og	Taylor	og	Atkinson	2011).	Mannauðsstjórnun	er	aðferðafræði	

sem	snýr	meðal	annars	að	því	hvernig	best	sé	að	hlúa	að	og	halda	í	starfsfólk,	það	getur	

skapað	 fyrirtækinu	 sérstöðu	 á	 markaði	 ef	 að	 litið	 er	 á	 starfsfólkið	 sem	 hluta	 af	

verðmætum	þess.	Markmið	mannauðsstjórnunar	eru	að	hvetja	 fyrirtæki	 til	þess	að	ná	

markmiðum	 sínum	 með	 því	 að	 þróa	 og	 innleiða	 mannauðsstjórnunarstefnu	 sem	 eru	

samhliða	 stefnu	 fyrirtækisins,	 stuðla	að	þróun	á	 frammistöðu	starfsmanna,	 sjá	 til	þess	

að	fyrirtækið	hafi	starfsfólk	sem	býr	yfir	þeim	hæfileikum	og	reynslu	sem	það	þarfnast	

og	skapa	gott	traust	á	milli	stjórnenda	og	undirmanna	(Armstrong,	2014).		
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Með	 breytingum	 í	 rekstri	 og	 stjórnun	 fyrirtækja	 hefur	 áhersla	 á	 starfsmannamál	

aukist	 til	 muna.	 Áður	 fyrr	 var	 talað	 um	 starfsmannastjórnun	 og	 miðast	 hún	 nær	

eingöngu	við	að	ráða	starfsmenn,	gera	ráðningasamninga,	reikna	laun	og	halda	utan	um	

orlof	 og	 orlofsréttindi.	 Mannauðsstjórnun	 inniheldur	 sömu	 þætti	 og	

starfsmannastjórnun	 auk	 þess	 sem	 að	mannauðsstjórnunin	 sér	 um	 skipulag	 og	 þróun	

fyrirtækisinsins,	 t.d	 hvatningu	 starfsmanna	 og	 þróun	 fyrirtækjamenningar.	 Hlutverk	

mannauðsstjóra	er	að	veita	faglega	ráðgjöf	bæði	til	stjórnenda	og	annarra	starfsmanna	

þar	 sem	 hann	 miðlar	 markmiðum	 og	 stefnu	 fyrirtækisins.	 Mannauðsstjóri	 sér	 um	

áætlunargerði	 í	 mannauðsmálum	 þar	 sem	 lagt	 er	 mat	 á	 þarfir	 mannskaps	

skipulagsheildarinnar,	 öflun	 umsækjenda,	 ráðningar	 starfsmanna,	 þjálfun	 starfsfólks,	

mælingar	 og	 mat	 á	 frammistöðu,	 árangri,	 umbun	 og	 hvatningu.	 Einnig	 veitir	

mannauðsstjórinn	 upplýsingar	 um	 réttindir	 og	 skyldur	 til	 launþega	 sem	 og	

atvinnurekenda	 auk	 þess	 stýrir	 hann	 ferlinu	 frá	 ráðningu	 til	 starfsloka.	

Mannauðsstjórinn	 leggur	 áherslu	 á	 að	 starfsmenn	 séu	 ekki	 eingöngu	 skilgreindir	 sem	

kostnaðarþáttur	innan	fyrirtækisins,	frekar	sem	auðlind	í	rekstri	skipulagsheildar	(Arney	

Einarsdóttir,	Ásta	Bjarnadóttir	og	Finnur	Oddsosn	2009;	Giannantonio	og	Hurley	2002,	

Jain,	 2014;	 Ríkisendurskoðun,	 2011).	 Á	 mynd	 1	 má	 sjá	 helstu	 viðfangsefni	

mannauðsstjórnunar.		

	

Mynd	 1.	 Helstu	 viðfangsefni	 mannauðsstjórnunar	 (Sigrún	 H.	 Kristjánsdóttir	 og	 Gylfi	 Dalmann	
Aðalsteinsson,	2006,	bls.	332).	

Mannauðsstjóri	 spilar	 stórt	 hlutverk	 í	 því	 ferli	 sem	 á	 sér	 stað	 þegar	

starfsmannasamtöl	 eru	 framkvæmd.	 Mannauðsstjóri	 tekur	 þátt	 í	 markmiðasetningu	

fyrirtækisins,	 býr	 til	 starfslýsingu	 starfsmanna	 og	 sér	 til	 þess	 að	 hún	 sé	 reglulega	

uppfærð.	Þetta	eru	talin	mikilvæg	skref	til	þess	að	frammistöðumatskerfið	beri	árangur.	



	

14	

Mannauðsstjóri	 hannar	 frammistöðumatið	 og	 sér	 til	 þess	 að	 sá	 sem	 að	 tekur	

starfsmannasamtalið,	hvort	sem	það	er	millistjórnandi,	næsti	yfirmaður	eða	annar	aðili	

innan	 fyrirtækisins,	 hafi	 næga	þjálfun	 til	 þess	 að	 veita	óhlutdrægt	mat	 á	 frammistöðu	

starfsmanns,	 og	 einnig	 að	 samræmi	 sé	 á	 milli	 þeirra	 sem	 framkvæma	

starfsmannasamtöl	 innan	 fyrirtækisins	 þegar	 einstaklingur	 er	 metinn.	 Mannauðsstjóri	

ber	ábyrgð	á	að	öll	gögn	með	upplýsingum	sem	koma	fram	í	starfsmannasamtalinu	hafi	

að	geyma	nákvæmar	upplýsingar	um	 frammistöðu	 starfsmanns	og	 séu	aðgengileg	 svo	

hægt	sé	að	byggja	ákvarðanir	varðandi	starfsfólk	og	ekki	þurfi	að	óttast	mismunun	eða	

að	málaferli	geti	átt	sér	stað.	Eitt	af	hlutverkum	mannauðsstjóra	er	að	vinna	náið	með	

millistjórnendum	 (e.	 middle	 manager)	 innan	 fyrirtækisins.	 Mannauðsstjórar	 geta	

hrundið	af	stað	nýjum	stefnum	og	starfsháttum	en	svo	eru	það	oft	millistjórnendur	sem	

bera	ábyrgð	á	því	að	koma	slíku	í	framkvæmd,	eins	og	starfsmannasamtöl	eru	dæmi	um	

(Armstrong,	2014).	

2.1 Millistjórnendur	innan	skipulagsheilda		
Það	 var	 á	 fyrrihluta	 tuttugustu	 aldar	 sem	 hugtakið	millistjórnandi	 var	 fyrst	 skilgreint.	

Síðan	 þá	 hafa	 ýmsar	 skýringar	 á	 hugtakinu	 komið	 fram	en	það	 sem	að	 þær	 eiga	 allar	

sameiginlegt	 er	 að	 þær	 beinast	 að	 stöðu	 og	 hlutverki	 millistjórnandans	 í	 skipuriti	

stofnanna	 (Helga	 Jóhannesdóttir,	 2004).	 Hutchinson	 og	 Purcell	 (2003)	 skilgreina	

millistjórnendur	 sem	 stjórnendur	 sem	 eru	 ábyrgir	 fyrir	 hópi	 starfsmanna	 og	 þeirra	

vinnuframlagi,	þeir	heyra	undir	forstjóra	og	framkvæmdarstjóra	og	stýra	verkefnum	og	

starfsemi	í	framlínunni.		

Kenningar	 um	 hlutverk	 millistjórnenda	 eru	 mótaðar	 af	 menningu	 og	

þjóðfélagsaðstæðum.	 Áður	 fyrr	 voru	 helstu	 hlutverk	 millistjórnenda	 almennt	 eftirlit,	

frammistöðumat,	og	eftirfylgni	með	afköstum	og	gæðum	sem	og	kostnaðareftirliti.	Hröð	

þróun	í	tækni,	tölvu	og	upplýsingakerfum	og	með	aukinni	hnattvæðingu	á	síðustu	árum	

hafa	kröfur	á	millistjórnendur	aukist	gífulega.	Aukið	vald	og	ábyrgð	hefur	færst	neðar	í	

stjórnskipulagi	og	hefur	það	leitt	til	þáttöku	millistjórnenda	í	stefnumótun,	áætlanagerð	

og	 eflingu	 liðsheildar	 í	 eigin	 starfseiningu.	 Einnig	 eru	 auknar	 kröfur	 frá	 starfsmönnum	

um	meiri	sveigjanleika	og	frjálsræði.	Þessi	hraða	þróun	og	miklu	breytingar	sem	hafa	átt	

sér	stað	á	stuttum	tíma	hafa	allar	þær	áhrif	á	millistjórnendur	nú	og	í	framtíðinni	(Helga	

Jóhannesdóttir,	2004).				
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Með	 auknum	 kröfum	 á	 millistjórnendur	 síðustu	 ára	 hefur	 framkvæmd	 á	

frammistöðumati	 og	 starfsmannasamtölum	 orðið	 þeirra	 ábyrgð.	 Þó	 svo	 að	 hlutverk	

millistjórnenda	hafi	tekið	miklum	breytingum	síðasta	áratuginn	þá	er	hlutverk	þeirra	að	

taka	þátt	 í	 starfsmannastjórnun	ekkert	nýtt	af	nálinni.	Millistjórnendur	hafa	alltaf	haft	

einhverja	 ábyrgð	á	 stjórnun	 starfsmanna	–	aftur	 til	 tíma	Viktoríu	Bretadrottningar	þar	

sem	hennar	millistjórnendur	nutu	valdanna	sem	þeir	höfðu	sem	meðal	annars	fól	 í	sér	

að	ráða	og	reka	starfsmenn	auk	þess	að	sjá	um	launamál	þeirra.	Það	sem	er	hinsvegar	

nýtt	er	að	kröfur	og	ábyrgð	millistjórnenda	hafa	aukist	gífurlega	(Purcell	og	Hutchinson,	

2007).		

Aukin	 þátttaka	 millistjórnenda	 í	 stjórnun	 á	 mannauðnum	 hefur	 haft	 jákvæð	 áhrif.	

Þessir	stjórnendur	eru	í	bestri	aðstöðu	til	þess	að	takast	á	við	ýmis	mál	vegna	nálægðar	

þeirra	 við	 starfsmennina.	 Millistjórnendur	 eru	 í	 stöðugum	 samskiptum	 við	

starfsmennina	 og	 bera	 ábyrgð	 á	 þeirra	 vinnuframlagi	 og	 starfsemi	 á	 hverjum	 degi	

(Townsend,	Wilkinson,	Allan	og	Bamber,	2012).	 	
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3 Frammistöðustjórnun	

Helsta	markmið	 frammistöðustjórnunar	er	að	þróa	og	bæta	 frammistöðu	starfsmanna	

og	teyma,	og	þar	af	leiðandi	fyrirtækisins	í	heild	sinni.	Frammistöðustjórnun	er	sá	þáttur	

mannauðsstjórnar	 sem	 fyrirtæki	 notast	 við	 til	 þess	 að	 safna	 saman	 upplýsingum	 um	

frammistöðu	 skipulagsheildar,	 teyma	 og	 einstaklinga	 með	 skipulögðum	 hætti.	

Frammistöðustjórnun	mælir,	 skilgreinir	 og	 þróar	 frammistöðu	 einstaklinga	 til	 þess	 að	

aðlaga	 frammistöðu	 að	 stefnu	 og	 markmiðum	 fyrirtækisins.	 (Aguinis,	 Joo	 og	

Gottfredson,	 2011).	 Briscoe	 og	 Claus	 (2008)	 skilgreina	 frammistöðustjórnun	 sem	 kerfi	

sem	 fyrirtæki	 notar	 til	 þess	 að	 setja	 vinnu	 markmið,	 ákvarða	 frammistöðu-	 staðla,	

úthluta	og	meta	vinnu,	veita	endurgjöf,	ákvarða	þjálfun	og	þróun	einstaklinga	og	veita	

þeim	umbun.	Frammistöðustjórnun	er	öflug	 leið	 til	þess	að	tryggja	að	stefnumiðuðum	

markmiðum	 fyrirtækisisins	 sé	 náð	 og	 er	 hún	 samþætt	 við	 aðra	 helstu	 starfsemi	

mannauðsstjóra,	 sérstaklega	 starfsþróun	 og	 umbun.	 Frammistöðustjórnun	 og	

mannauðsstjórnun	 tengjast	 því	 innbyrgðist	 og	 bæta	 og	 styrkja	 hvor	 aðra.	

Frammistöðustjórnun	 getur	 einnig	 gegnt	mikilvægu	 hlutverki	 í	 að	 auka	 skuldbindingu	

starfsmanna.	 Frammistöðustjórnun	 byggir	 upp	 sambandið	 á	 milli	 yfirmanns	 og	

starfsmanns	með	því	að	veita	báðum	aðilum	tök	á	að	vera	þátttakendur	í	áætlunargerð	

við	 frammistöðumatið,	 einnig	 getur	 endurgjöf	 frá	 yfirmanni	 bætt	 samskipti	 þeirra	 og	

aukið	traust	(Armstrong,	2015).	

Frammistöðustjórnun	 er	 stanslaust	 ferli	 og	 kom	 Armstrong	 (2015)	 fram	 með	

frammistöðuhringinn	 (e.	 performance	 management	 cycle)	 sem	 skiptist	 í	 fjögur	 stig:	

Áætlunargerð,	framkvæmd	frammistöðustarfsemi,	stjórnun	frammistöðu	yfir	allt	árið	og	

upprifjun	(sjá	mynd	2).	Fyrsta	stigið	er	áætlunargerð	þar	sem	skipulagt	er	hvað	þarf	að	

skoða	 hvað	 varðar	 hegðun,	 markmið	 og	 framkvæmd	 einstaklingsins,	 hvernig	

einstaklingurinn	 hugar	 að	 aukinni	 þekkingu	 og	 þróun	 í	 starfi	 og	 hvernig	 viðeigandi	

hegðun	 er	 fengin	 fram.	 Annað	 stig	 er	 framkvæmd	 og	 snýr	 hún	 að	 því	 hvernig	

einstaklingurinn	mætir	þeim	kröfum	er	varða	hegðun	og	markmið	sem	skilgreind	voru	á	

fyrra	 stigi.	 Þriðji	 hluti	 í	 ferlinu	 er	 áframhaldandi	 frammistöðustjórnun,	 í	 því	 ferli	 er	
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áherslan	lögð	á	að	fylgjast	stöðugt	með	því	að	áætlanir	standist	miðað	við	það	sem	lagt	

var	 upp	 með	 og	 tryggja	 að	 gerðar	 séu	 úrbætur	 ef	 þörf	 er	 á.	 Stjórnendur	 veita	

einstaklingunum	 endurgjöf,	 styðja	 þá	 og	 leiðbeina	 þeim.	 Endurgjöf	 er	 það	 þegar	

yfirmaður	tekur	eftir	því	sem	starfsmaður	hefur	gert	vel	eða	illa	og	lætur	starfsmanninn	

vita	af	því	 strax,	 í	 stað	þess	að	bíða	þangað	til	næsta	 frammistöðumat	á	sér	stað.	Það	

þarf	líka	að	uppfæra	markmið	og	þekkingu	í	starfi	sem	gert	er	í	gegnum	þjálfun.	Þó	svo	

að	 frammistöðustjórnun	 sé	 stöðugt	 ferli	 er	 mikilvægt	 að	 taka	 upprifjun	 einu	 sinni	 til	

tvisvar	sinnum	á	ári.	Upprifjun	er	síðasta	stigið	í	frammistöðuhringnum	og	býður	upp	á	

að	farið	sé	yfir	frammistöðu	starfsmanns	og	þörf	á	frekari	starfsþróun.	Algengast	er	að	

yfirmaður	 veitir	 starfsmanni	 upprifjun	 í	 formi	 starfsmannasamtals	 og	 eru	 niðurstöður	

venjulega	skráðar	niður	á	frammistöðumatseyðublað.	Þetta	ferli	veitir	grundvöll	fyrir	því	

að	ljúka	frammistöðuhringrásinni	og	uppfæra	áætlunargerð	og	meta	árangur.	

	

Mynd	2.	Frammistöðuhringurinn	(Armstrong,	2015,	bls.	17).	
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Algengt	 er	 að	 ruglað	 sé	 saman	 frammistöðustjórnun	 og	 frammistöðumati.	 Helsti	

munurinn	á	þessum	tveimur	hugtökum	er	sá	að	frammistöðustjórnun	er	stöðugt	ferli	á	

meðan	 frammistöðumat	 er	 framkvæmt	 á	 reglulegum	 og	 ákveðnum	 tímabilum.	

Frammistöðumat	er	meðhöndlað	sem	eðlilegt	og	nauðsynlegt	hlutverk	yfirmanns	og	er	

því	 stjórnað	 og	 það	 framkvæmt	 af	 yfirmanni	 frekar	 en	 mannauðsstjóra.	

Frammistöðumat	 veitir	 stjórnendum	 og	 fyrirtækinu	 upplýsingar	 um	 frammistöðu	

starfsmanna	og	 er	 því	mikilvægur	 þáttur	 í	 frammistöðustjórnun	 (Aguinis	 o.fl.,	 2011).	 Í	

töflu	1	má	sjá	helsta	muninn	á	frammistöðustjórnun	og	frammistöðumati.		

Tafla	1.	Helsti	munur	á	frammistöðustjórnun	og	frammistöðumati.	

	

3.1 Frammistöðumat	
Frammistöðumat	 er	 talið	 eitt	 af	 mikilvægustu	 tækjum	 sem	 fyrirtæki	 notast	 við	 til	 að	

meta	 frammistöðu	 starfsmanna	 auk	 þess	 sem	 að	 það	 er	 eitt	 af	 mest	 rannsökuðu	

viðfangsefnum	 í	 vinnusálfræði	 (Fletcher,	 2001).	 Ef	 notast	 á	 við	 kerfi	 sem	 metur	

frammistöðu	er	mikilvægt	að	skoða	hvað	hugtakið	„frammistaða”	felur	í	sér.	Campbell,	

McCloy,	Oppler	 og	 Sager	 (1993)	 halda	 því	 fram	 að	 ekki	 liggi	mikill	 skilningur	 á	 bakvið	

hugtakið	„frammistaða”	og	tala	þeir	um	að	það	þurfi	að	aðskilja	hugtakið	frá	skilvirkni.	

Frammistaða	er	ákveðin	hegðun;	það	er	það	sem	fólk	raunverulega	gerir	og	hægt	er	að	

fylgjast	 með.	 Frammistaða	 felur	 í	 sér	 þær	 aðgerðir	 sem	 koma	 við	 markmiðum	

fyrirtækisins	og	hægt	er	að	meta	með	tilliti	til	færni	hvers	einstaklings.	Þegar	talað	er	um	

frammistöðu	í	starfi	er	ekki	átt	við	einhverja	sérstaka	hegðun	eða	atriði,	vegna	þess	að	

góð	eða	slæm	frammistaða	er	alltaf	afstæð	verkefnum	og	því	verkefni	sem	á	við	hverju	
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sinni	þar	sem	verkefni	og	störf	eru	ólík	og	fjölbreytileg	(Jóhanna	Ella	Jónsdóttir,	Zuilma	

Gabriela	Sigurðarsdóttir	og	Heather	McGee,	2014).	

Markmið	frammistöðumats	eru	í	meginatriðum	tvö:	Annars	vegar	að	hanna	kerfi	sem	

mælir	frammistöðu	starfsmanns	og	hins	vegar	hvernig	hægt	er	að	nota	þær	niðurstöður	

úr	mælingum	matsins	til	þess	að	bæta	framfarir	hjá	deildum	innan	fyrirtækis.	Miklu	máli	

skiptir	að	vera	með	vel	útbúið	og	vel	 skilgreint	 frammistöðumat	 sem	er	auðskiljanlegt	

fyrir	starfsmenn	vegna	þess	að	ef	matið	er	illa	útbúið	er	líklegra	að	sá	einstaklingur	sem	

framkvæma	á	matið	á	 leggi	minni	metnað	 í	 framkvæmdina	 (Aguinis	o.fl.,	2011;	Brown	

o.fl.,	2010).	

Frammistöðumat	 þjónar	 ýmsum	 tilgangi	 fyrir	 starfsmenn,	 yfirmenn	 og	 fyrirtækið	 í	

heild	sinni	eins	og	sjá	má	á	töflu	2.	Hjá	starfsmönnum	virkar	matið	sem	grundvöllur	fyrir	

starfsframa.	 Yfirmenn	 nota	 frammistöðumatið	 í	 þeim	 tilgangi	 að	 taka	 ákvarðanir	

varðandi	 starfsfólkið	 hvað	 varðar	 breytingar	 í	 þeirra	 starfi	 og	 til	 þess	 að	 veita	 þeim	

endurgjöf.	Fyrirtæki	og	stofnanir	tileinka	sér	frammistöðumat	sem	aðferð	til	þess	að	efla	

og	auðvelda	skipulögð	samskipti	á	milli	starfsmanna	og	yfirmanna	og	innan	fyrirtækisins	

í	 heild	 sinni.	 Sýnt	 hefur	 verið	 fram	 á	 að	 þeir	 starfsmenn	 sem	 fá	 reglulegt	

frammistöðumat	 og	 telja	 það	 vera	 gagnlegt	 gagnvart	 frammistöðu	 sinni	 eru	

skuldbundnari	 í	 starfi	 og	 gagnvart	 fyrirtækinu	 sínu	 heldur	 en	 þeir	 sem	 að	 ekki	 hljóta	

reglulegt	frammistöðumat	(Kuvaas,	2011;	Riggio,	2015).	

Tilgangur	frammistöðumats	er	að	meta	hegðun	starfsmanna	og	bera	kennsl	á	styrk-	

og	veikleika	þeirra	 í	 starfi	með	óformlegum	eða	formlegum	hætti.	Fyrirtæki	eru	 í	 raun	

sífellt	að	meta	frammistöðu	starfsmanna	með	óformlegum	hætti	en	það	mat	byggist	á	

innsæi,	minni	 sögusögnum	og	er	 tilvijunarkennt.	Óformlegt	 frammistöðumat	getur	 átt	

sér	stað	hvenær	sem	millistjórnanda	finnst	þörf	vera	á.	Náið	samband	millistjórnanda	og	

undirmanna	 hans	 gefur	 millistjórnandanum	 tækifæri	 á	 því	 að	 ræða	 frammistöðu	

starfsmanns	á	óformlegan	hátt,	 t.d	yfir	 kaffibolla	á	vinnutíma.	Það	getur	verið	gott	að	

notast	við	óformlegt	frammistöðumat	þegar	millistjórnanda	þykir	þörf	á	endurgjöf,	láta	

starfsmann	vita	um	vel	unninn	störf	eða	hvað	þarf	að	bæta.	Því	 lengri	tími	sem	líður	á	

milli	 endurgjafar,	 því	 óliklegra	 er	 að	 breyting	 á	 hegðun	 eigi	 sér	 stað.	 Formlegt	

frammistöðumat	er	 skipulögð	kerfisbundin	aðferð	þar	 sem	er	metið	 reglulega	hvernig	

starfsmaðurinn	 stendur	 sig.	 Formlegt	 frammistöðumat	 er	 nákvæm	og	 formleg	 aðgerð	
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sem	 talin	 er	 vera	 sanngjarnari	 og	 nytsamlegri	 fyrir	 bæði	 stjórnendur	 og	 starfsmenn	

heldur	en	ef	notast	er	við	óformlegt	mat	(Muchinsky,	2006).	

	

Tafla	2.	Margvíslegur	tilgangur	frammistöðumats	(Muchinsky,	2006,	bls.	215).	

	

Samkvæmt	 Workplace	 Employment	 Relations	 Survey	 (WERS)	 hefur	 notkun	 á	

frammistöðumati	 í	 Bretlandi	 aukist	 frá	 árinu	 2004.	 Gerð	 var	 rannsókn	 á	 breskum	

fyrirtækjum	sem	hafa	5	starfsmenn	eða	fleiri.	Þau	fyrirtæki	sem	framkvæmdu	formlegt	

frammistöðumat	árið	2004	á	einhverju	af	starfsfólki	sínu	jókst	úr	43%	í	70%	árið	2011.	

Árið	2004	voru	aðeins	38%	fyrirtækja	sem	lögðu	frammistöðumat	fyrir	alla	starfsmenn	

fyrirtækisins,	 en	 sú	 tala	 var	 komin	 upp	 í	 63%	 árið	 2011.	 Einnig	 kom	 fram	 í	 sömu	

rannsókn	að	framkvæmd	frammistöðumats	hefur	aukist	á	meðal	opinberra	stofnana,	en	

minni	 aukning	hefur	 verið	 á	notkun	matsins	meðal	 einkarekinna	 fyrirtækja,	 þó	 svo	að	

aukning	á	notkun	slíks	mats	hafi	aukist	á	milli	ára	(Kersley	o.fl.,	2013).	Samkvæmt	tölum	

CRANET	 rannsóknarinnar	 2012	 er	 minnihluti	 fyrirtækja	 sem	 leitast	 við	 að	 meta	
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frammistöðu	 starfsmanna	 sinna	 eða	 aðeins	 25%	 þeirra	 fyrirtækja	 sem	 tóku	 þátt	 í	

könnuninni,	 en	 sú	 tala	 var	 68%	 árið	 2009.	 	 Í	 sömu	 rannsókn	 kemur	 einnig	 fram	 að	

opinberar	 stofnanir	eru	ólíklegri	en	einkarekin	 fyrirtæki	 til	þess	að	sækjast	eftir	því	að	

meta	árangur	á	frammistöðu	starfsmanna	sinna.	Dregið	hefur	úr	notkun	á	framkvæmd	

formlegs	 og	 kerfisbundins	 frammistöðumats	 á	 meðal	 íslenskra	 fyrirtækja	 frá	 því	 fyrir	

hrun	og	er	 líklegasta	 skýringin	 talin	 vera	aðhald	 í	 rekstri	 fyrirtækja	og	þá	einna	helst	 í	

opinbera	geiranum	(Arney	Einarsdóttir	o.fl.,	2012).				

Aukning	 á	 framkvæmd	 frammistöðumats	 meðal	 erlendra	 fyrirtækja	 má	 rekja	 til	

afkastatengdra	launakerfa,	þar	sem	laun	eru	ákvörðuð	út	frá	frammistöðu	starfsmanns	

(Beardwell	 og	 Claydon,	 2010).	 Bach	 (2005)	 telur	 hinsvegar	 að	 það	 sé	 í	 rauninni	 ekki	

ástæðan	og	að	ekki	liggi	fyrir	sannannir	þess	að	frammistöðumat	hafi	verið	kynnt	í	þeim	

tilgangi	að	ákvarða	laun	starfsfólks	byggð	á	frammistöðu	þess.	Bach	telur	að	aukningu	á	

notkun	frammistöðumats	sé	frekar	hægt	að	tengja	við	mikilvægi	þess	fyrir	fyrirtæki	að	

auka	árangur	sinn.		

3.1.1 Mælingar	á	frammistöðu	og	helstu	matskerfi	

Það	eru	margar	 leiðir	 til	 þess	 að	mæla	 frammistöðu	 í	 starfi	 og	 tala	 fræðimenn	á	 sviði	

sálfræðinnar	 um	 hlutlæg	 (e.	 objective)	 og	 huglæg	 (e.	 subjective)	 viðmið,	 einnig	 þekkt	

sem	 „hörð”	 og	 „mjúk”	 frammistöðuviðmið.	 Skilgreiningin	 á	 frammistöðuviðmiði	 er	

mælieining	sem	notuð	er	til	þess	að	meta	fullnægjandi	eða	ófullnægjandi	frammistöðu.	

Hlutlæg	 frammistöðuviðmið	 innihalda	 auðveldlega	 mælanlega	 frammistöðu,	 eins	 og	

fjölda	eininga	 framleiddar,	 sölutölur,	villuhlutfall,	eða	 tíma	sem	þörf	er	á	við	úrvinnslu	

upplýsinga.	 Einnig	 er	 hægt	 að	 notast	 við	 hlutlægar	mælingar	 við	 fjarvistir	 og	 viðveru	

starfsmanns.	 Huglægt	 frammistöðuviðmið	 inniheldur	 gagnrýni	 eða	 einkunnargjöf	 frá	

reyndum	einstaklingi	eins	og	yfirmanni	eða	samstarfsfélaga.	Þessi	mælanlegu	viðmið	eru	

oftast	notuð	þegar	ekki	er	möguleiki	á	því	að	nota	hlutlægt	mat,	erfitt	að	nálgast	það,	

eða	 það	 er	 óviðeigandi.	 Sem	 dæmi	 getur	 reynst	 flókið	 að	 nota	 hlutlægt	 mat	 á	

frammistöðu	stjórnanda,	vegna	þess	að	það	getur	verið	erfitt	að	að	greina	hverskonar	

hegðun	 farsæll	 stjórnandi	 býr	 yfir	 og	 er	 þá	 notuð	 huglæg	 viðmið	 undirmanna	 eða	

einkunnargjöf.	Helstu	kostir	við	notkun	á	hlutlægu	viðmiði	er	að	það	felur	 í	sér	töluleg	

gildi	eða	tímasetningu	verkefna	og	þau	hafa	minni	tilhneigingu	til	hlutdrægni.	Notast	er	

við	 huglægt	 mat	 þegar	 meta	 á	 persónuleika,	 viðhorf,	 framkomu,	 félagsleg	 samskipti,	
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frumkvæði,	 samskiptahæfni	 og	 ánægju	með	 t.d	 samstarfsmenn	 eða	 yfirmenn	 (Riggio,	

2015).	

Mælingar	 spila	mikilvægt	hlutverk	 í	 árangursmati	 fyrirtækja	og	hafa	 rannsóknir	 lagt	

áherslu	á	að	skoða	ferli	og	aðferðir	sem	notast	er	við	mat	á	frammistöðu.	Í	langflestum	

tilvikum	 er	 það	 næsti	 yfirmaður	 sem	 framkvæmir	 matið	 og	 er	 það	 talið	 eitt	 af	

mikilvægustu	verkefnum	hans.	Ástæðan	fyrir	vinsældum	þess	að	yfirmaður	framkvæmi	

frammistöðumatið	er	hve	vel	hann	þekkir	kröfur	starfsins,	hann	er	í	góðri	stöðu	til	þess	

að	hrósa	fyrir	vel	unnin	störf	og	benda	á	það	sem	betur	má	fara.	Gallinn	er	hinsvegar	sá	

að	yfirmaður	er	með	takmarkaða	yfirsýn	á	frammistöðu	starfsmanna	og	því	getur	verið	

mikilvægt	 að	 aðrir	 starfsmenn	 innan	 fyrirtækisins	 meti	 frammistöðu	 samstarfsfélaga	

sinna.	 Ef	 aðrir	 aðilar	 t.d	 samstarfsfélagar	 eða	 starfsmaðurinn	 sjálfur,	 framkvæma	

frammistöðumat	 á	 einstaklingi	 samhliða	 yfirmanni	 geta	 ýmis	 sjónarmið	 komið	 fram.	

Mismunandi	sjónarmið	geta	aukið	áreiðanleika	matsins	þar	sem	fleiri	en	einn	aðili	meta	

sömu	frammistöðu	og	starfsmenn	finna	fyrir	aukinni	sanngirni	með	frammistöðumatið	

(Conway,	Lombardo	og	Sanders,	2001;	Harris	og	Schaubroeck,	1988;	Riggio,	2013).	

Sjálfsmat	 (e.	 self-appraisals)	 er	 algengt	 meðal	 fyrirtækja	 og	 er	 oft	 notað	 samhliða	

mati	yfirmanns.	Sjálfsmat	fer	fram	með	þeim	hætti	að	starfsmaðurinn	leggur	mat	á	eigin	

frammistöðu	 á	 grundvelli	 fyrirfram	 ákveðinna	 þátta.	 Starfsmaðurinn	 greinir	 frá	

styrkleikum	sínum	og	veikleikum,	hvað	hann	hefur	gert	vel	og	hvað	má	bæta.	Einnig	er	

farið	 yfir	 markmið	 sem	 sett	 voru	 í	 síðasta	 samtali.	 Yfirmaður,	 eða	 sá	 aðili	 sem	 tekur	

starfsmannasamtalið,	 metur	 svo	 starfsmanninn	 á	 grundvelli	 sömu	 þátta	 og	

starfsmaðurinn	og	metur	frammistöðu	og	verkefni	hans	(Gylfi	Dalmann	Aðalsteinsson	og	

Svala	Guðmundsdóttir,	2013).	Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	sjálfsmat	tengist	oft	mati	

yfirmanns	 en	 er	 þó	 talið	mildara	og	 er	 einbeitingunni	meira	 beint	 að	því	 hversu	mikil	

vinna	 er	 lögð	 í	 verkefnin	 en	 hvað	 hefur	 verið	 afrekað	 (Heidemeier	 og	 Moser,	 2009;	

Wohlers,	 Hall	 og	 London,	 1993).	 Algengt	 er	 að	 ósamræmi	 sé	 á	 milli	 þess	 hvernig	

starfsmaður	og	 yfirmaður	meta	 frammistöðu.	 Talið	 er	 að	hægt	 sé	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	

þetta	ósamræmi	með	því	að	gefa	starfsmönnum	og	yfirmönnum	góða	þjálfun	í	að	skilja	

frammistöðumatskerfið	 og	 hvernig	 það	 virkar	 (Schrader	 og	 Steiner,	 1996;	Williams	og	

Levy,	1992).	Kostirnir	við	ósamræmið	sem	getur	myndast	í	sjálfsmati	er	sá	að	það	varpar	

ljósi	á	mismunandi	viðhorf	starfsmanns	og	yfirmanns	á	frammistöðu	sem	getur	 leitt	 til	
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opinna	 samskipta	 þar	 sem	 yfirmaður	 og	 starfsmaður	 ræða	 saman	 um	 hvað	 þeir	 eru	

ósammála	(Campell	og	Lee,	1988).	

Aukning	 hefur	 verið	 á	 notkun	 jafningjamats	 (e.	 peer	 appraisal)	 undanfarin	 ár	

(Dierdorff	 og	 Surface,	 2007).	 Talið	 er	 að	 ástæðan	 fyrir	 þessari	 þróun	 sé	 að	 yfirmaður	

hefur	 ekki	 tök	 á	 því	 að	 vera	 í	 stöðugum	 samskiptum	 við	 undirmenn	 sína	 og	 er	 þá	

samstarfsmaður	oft	betur	settur	til	þess	að	fylgjast	með	hvernig	ákveðinn	starfsmaður	

stundar	 vinnu	 sína	 daglega.	 Hættan	 er	 hinsvegar	 sú	 að	 ágreiningur	 myndist	 á	 meðal	

starfsmanna	sem	eru	að	meta	hvor	annan	þar	sem	að	þeir	eru	að	keppast	um	umbun	frá	

sama	yfirmanni.	Teymisvinna	er	algengari	 innan	fyrirtækja	en	nokkru	sinni	áður	og	eru	

tilfelli	þar	sem	að	einstaklingur	tilheyrir	mörgum	teymum	á	sama	tíma	og	geta	þau	verið	

staðsett	 eða	 starfandi	 víðsvegar	 um	 heiminn.	 Þá	 getur	 verið	 erfitt	 fyrir	 yfirmann	 að	

fylgjast	með	og	meta	frammistöðu	þeirra	starfsmanna	sem	vinna	í	verkefnum	á	annarri	

starfsstöð,	 jafnvel	 í	 öðru	 landi,	 og	 er	 jafningjamat	 þar	 af	 leiðandi	 mikilvægara.	

Takmarkanir	yfirmanns	á	að	hafa	yfirsýn	yfir	frammistöðu	starfsmanna	geta	leitt	til	þess	

að	 viðkomandi	 sé	 líklegri	 til	 að	 meta	 starfsmenn	 sína	 á	 hlutlægan	 hátt,	 s.s	 út	 frá	

sölutölum.	Þar	 sem	hlutlægt	mat	 endurspeglar	 aðeins	brot	 af	 framlagi	 starfsmanns	 til	

fyrirtækisins	er	mikilvægt	að	metnir	séu	t.d	félagslegir	eiginleikar	og	leiðtogahæfni	sem	

koma	 oft	 í	 ljós	 í	 jafningjamatinu.	 Yfirmenn	 notast	 oft	 á	 tíðum	 við	 niðurstöður	

jafningjamatsins	og	styðjast	við	þær	í	starfsmannsamtalinu	(Riggio,	2013;	Rock	og	Jones,	

2015).			

Mat	þar	sem	að	undirmenn	meta	frammistöðu	yfirmanna	sinna	er	kallað	undirmanna	

mat	(e.	subordinate	appraisal)	og	er	notað	í	þeim	tilgangi	að	undirmenn	mæla	árangur	

þeirra	 sem	 eru	 í	 leiðtoga-	 og	 yfirmannastöðu.	 Það	 að	 undirmenn	meti	 yfirmenn	 sína	

getur	gefið	 fyrirtækinu	góða	 innsýn	á	hvaða	álit	undirmenn	hafa	á	yfirmönnum	sínum		

og	 frammistöðu	 þeirra	 í	 starfi.	 Það	 hefur	 verið	 sýnt	 fram	 á	 að	 því	 ánægðari	 sem	

starfsmenn	eru	 í	 starfi	 því	betri	 „einkunn”	gefa	þeir	 yfirmönnum	sínum	 (Conway	o.fl.,	

2001;	Reid	og	Levy,	1997).		

360	gráðu	endurgjöf	(e.	360-degree	feedback)	er	alhliða	mat	þar	sem		margir	aðilar	

veita	 einkunnargjöf	 á	 frammistöðu.	 Einkunnum	 er	 safnað	 saman	 frá	 yfirmönnum,	

undirmönnum,	 jafningjum,	 viðskiptavinum	 og	 birgðasölum	 ef	 möguleiki	 er	 á	 því.	 Í	

matinu	 eru	 ýmsir	 þættir	 metnir	 sem	 tengjast	 frammistöðu	 og	 árangri.	 Tilgangur	 360	
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gráðu	endurgjafarinnar	er	 að	 fá	eins	 yfirgripsmikið	mat	á	 frammistöðu	einstaklings	og	

möguleiki	er.	360	gráðu	endurgjöfin	er	yfirleitt	 í	formi	spurningalista	þar	sem	að	mæld	

er	 hegðun	 og	 hæfni	 einstaklinga	 frá	 ýmsum	 sjónarhornum.	 Fyrirtæki	 geta	 sjálf	 þróað	

hæfnimatið	eða	útvegað	sér	gátlista	hjá	mannauðs	og	markaðsráðgjafarfyrirtækjum	þar	

sem	greindir	eru	mögulegir	umhverfisþættir	sem	hafa	áhrif	frammistöðu	sem	og	þættir	

sem	snúa	að	æskilegri	og	óæskilegri	vinnuhegðun.	Dæmigerðar	spurningar	í	matinu	ná	

til	 þátta	 eins	 og	 leiðtogahæfni,	 teymisvinnu,	 samskipta,	 skipulagshæfni,	 dugnaðar	 og	

aðlögunarhæfni.	 Endurgjöfin	 er	 oftast	 nafnlaus,	 svo	 sá	 sem	 er	 metinn	 veit	 ekki	 hver	

veitir	endurgjöfina.	Yfirmaður	hefur	það	hlutverk	að	veita	starfsmanni	endurgjöfina,	en	í	

sumum	tilvikum	er	starfsmaðurinn	sem	metinn	er	sá	eini	sem	skoðar	endurgjöfina.	Þó	

svo	að	starfsmaður	er	sá	eini	sem	skoði	endurgjöfina	eru	niðurstöður	gjarnan	ræddar	í	

starfsmannasamtalinu	 svo	 hægt	 sé	 að	 gera	 sameiginlegar	 áætlanir	 með	 yfirmanni	

(Armstrong,	2015).	

Kostirnir	 við	 360	 gráðu	 matið	 er	 sá	 að	 mælingarnar	 eru	 áreiðanlegri	 en	 í	 öðrum	

matskerfum	 vegna	 þess	 hve	 margir	 meta	 einstaklinginn	 og	 þar	 af	 leiðandi	 myndast	

fjölbreytileg	 viðhorf	 á	 fammistöðu	 starfsmanna.	 Þó	 svo	 360	 gráðu	 matið	 hafi	 marga	

kosti,	meðal	 þess	 að	 auka	 þróun,	 framfarir	 og	 árangur	 starfmsanna,	 er	 kostnaður	 við	

slíkt	mat	á	frammistöðu	starfsmanna	mikill	(London	og	Smither,	1995;	Tornow,	1993).		

3.2 Starfsmannasamtöl		
Starfsmannasamtal	 er	 ein	 leið	 til	 þess	 að	 meta	 frammistöðu	 starfsmanna.	

Starfsmannasamtal	 er	 samtal	 á	 milli	 starfsmanna	 og	 stjórnenda	 sem	 snýr	 að	 starfi,	

frammistöðu,	 starfssviði	 starfsmanns,	 framtíðaráætlunum	 og	 starfsþróun	 (Arney	

Einarsdóttir	og	Sigríður	Þrúður	Stefánsdóttir,	2009).	Starfsmannsamtal	er	skilgreint	sem	

reglubundið	samtal	um	allt	það	sem	snýr	að	vinnunni	og	vinnuumhverfinu	og	er	hluti	af	

frammistöðumatinu	en	getur	staðið	eitt	og	sér	sem	matsaðferð	(Beardwell	og	Claydon,	

2010).	 Meginmarkmið	 starfsmannasamtals	 er	 að	 vinna	 að	 framþróun	 starfsmanna	 í	

starfsumhverfinu	 og	 fara	 yfir	 starfsanda	 og	 vinnuaðstæður	 starfsmanna.	 Í	

starfsmannasamtölum	er	aðal	áherslan	lögð	á	tvíhliða	samtal	stjórnanda	og	starfsmanns	

sem	 snýr	 að	 starfsþróun	 starfsmannsins,	 en	minni	 áhersla	 er	 lögð	 á	mat	 stjórnenda	 á	

frammistöðu	 starfsmanna	 og	 frammistöðumælingar	 og	 er	 algengara	 á	 íslandi	 að	

starfsmannasamtal	fari	fram	án	þess	að	frammistöðumat	fari	fram	samhliða	samtalinu.	
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(Arney	 Einarsdóttir	 o.fl.,	 2009;	 Gylfi	 Dalmann	 Aðalsteinsson,	 2004;	 Gylfi	 Dalmann	

Aðalsteinsson	 og	 Svala	 Guðmundsdóttir,	 2013).	 Algengt	 er	 að	 starfsmannasamtöl	 fari	

fram	 á	 12	mánaða	 fresti	 þó	 svo	 að	mælt	 sé	með	 því	 að	 þau	 séu	 framkvæmd	með	 6	

mánaða	millibili.	Ástæðan	 fyrir	því	er	 sú	að	ef	að	það	 líður	 lengri	 tími	en	6	mánuðir	á	

milli	samtala	er	 líklegt	að	markmiðin	sem	sett	voru	gleymist	og	þeim	sé	ekki	 fylgt	eftir	

(Bersin,	2008).	

Tilgangur	 starfsmannasamtala	 er	 margvíslegur.	 Stjórnendur	 taka	 meðal	 annars	

starfsmannasamtöl	til	þess	að	hafa	áhrif	á	hegðun	starfsmanna	eða	til	þess	að	réttlæta	

einhverskonar	mannauðsstjórnunaraðgerðir	eins	og	uppsögn,	stöðuhækkun	eða	flutning	

milli	deilda.	Cleveland	og	félagar	(2003)	telja	að	ástæður	starfsmannasamtala	séu	fjórar,	

að	gera	greinarmun	á	fólki,	greina	á	milli	styrkleika	og	veikleika	einstaklings,	innleiða	og	

virða	mannauðsstjórnunarkerfi	í	fyrirtækjum	og	til	þess	að	skrá	ákvarðarnir	starfsmanns.	

Starfsmannasamtal	er	vettvangur	fyrir	stjórnendur	og	starfsmenn	til	þess	að	fara	yfir	og	

ræða	 um	 vinnu	 og	 vinnuumhverfi	 starfsmanna,	 auk	 þess	 sem	 að	 samtalið	 getur	 bætt	

samskipti	þessara	aðila	og	aukið	traust	þeirra	á	milli.	Miklu	máli	skiptir	að	umhverfið	sé	

hlutlaust	 þegar	 samtölin	 fara	 fram	 og	 að	 yfirmaður	 skynji	 þarfir	 starfsmannsins	 fyrir	

næði	og	að	starfsmaður	finni	fyrir	því	að	honum	sé	veitt	full	athygli	yfirmanns	á	meðan	á	

samtalinu	 stendur.	 Gott	 starfsmannasamtal	 krefst	 þess	 að	 báðir	 aðilar	 mæta	 vel	

undirbúnir.	Ef	samtalið	er	framkvæmt	í	flýti	og	truflanir	eiga	sér	stað	getur	ávinningur	af	

samtalinu	 glatast	 og	 áhugi	 starfsmanna	 minnkað	 gagnvart	 starfi	 sínu	 (Gylfi	 Dalmann	

Aðalsteinsson,	 2004;	 Roberts,	 1994).	 Mikilvægt	 er	 að	 starfsmenn	 upplifi	 sig	 sem	

þátttakendur	í	starfsmannasamtalinu	og	að	þeir	fái	tækifæri	á	því	að	koma	sínum	málum	

á	 framfæri,	 óskum	 um	 frekari	 þrjálfun	 og	 þróun	 í	 starfi	 og	 að	 stjórnandi	 geti	 rætt	

frammistöðus	 starfsmanns	 sem	 og	 veitt	 honum	 endurgjöf.	 Með	 tilkomu	

starfsmannasamtala	 er	 endurgjöfin	 persónulegri	 sem	 á	 að	 bæta	 frammistöðu	

starfsmanna	og	efla	starfsþróun	ogleiða	til	bættrar	starfsemi	og	hæfari	starfsmanna.		

Starfsþróun	er	skilgreint	sem	ferli	þar	sem	að	fyrirtæki	tryggja	að	starfsmenn	búi	yfir	

þeirri	 færni,	 þekkingu	 og	 hæfni	 sem	 fyrirtækið	 þarfnast	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	

núverandi-	og	framtíðarverkefni.	Starfsþróun	felur	það	í	sér	að	starfsmenn	hafa	tækifæri	

til	að	auka	þekkingu	sína	og	 færni	með	því	að	sækja	nám	og	námskeið	sem	fyrirtækið	

býður	 upp	 á,	 sem	 og	 leiðsögn	 og	 þjálfun	 frá	 millistjórnenda	 (Armstrong,	 2014).	
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Starfsþróunarþátturinn	 spilar	 stórt	 hlutverk	 í	 starfsmannasamtölum	 og	 eru	 óskir	

starfsmanna	 um	 fræðslu	 og	 þjálfun	 í	 starfi	 þar	 umtalsefni	 með	 það	 að	 leiðarljósi	 að	

starfsmaður	sé	tilbúnari	að	mæta	þeim	kröfum	sem	gerðar	eru	til	hans.		

	

3.2.1 Þátttaka	starfsmanna	

Í	 gegnum	 árin	 hafa	 verið	 gerðar	 rannsóknir	 þar	 sem	 athyglin	 beinist	 að	 þáttöku	

starfsmanna	 í	 starfsmannasamtölum	og	bera	þær	merki	þess	að	þátttaka	 starfsmanna	

tengist	 viðhorfi	 þeirra	 til	 starfsmannasamtala,	 ánægju	 með	 samtalið,	 stuðnings	

yfirmanns,	ánægju	með	yfirmann,	og	viðbörgðum	starfsmanna	við	neikvæðri	endurgjöf	

(Pettijohn,	Pettijohn	og	d’Amico,	2001;	Roberts,	2003;	Roberts	og	Reed,	1996).		

Jákvæðni	 starfsmanna	 í	 garð	 mælinga	 á	 frammistöðu	 þeirra	 er	 lykillinn	 að	 því	 að	

starfsmannasamtalið	 beri	 þann	 árangur	 sem	 lagt	 er	 upp	með.	 Eru	 fræðimenn	margir	

sammála	því	að	jákvætt	viðhorf	gagnvart	mælingum	á	frammistöðu	hafi	áhrif	á	árangur	

starfsmannasamtalsins,	 þar	 sem	 viðhorf	 starfsmanna	 hafi	 bein	 áhrif	 á	 hegðun	 þeirra	

(Kim	og	Rubianty,	2011;	Roberts,	1994;	Robert	og	Pavlak,	1996).	Starfsmenn	eru	líklegri	

til	þess	að	vera	jákvæðir	gagnvart	frammistöðumatskerfinu	ef	þeir	skilja	ferlið	sem	á	sér	

stað,	eru	sammála	um	gildi	og	stefnumörkun	kerfisins	og	staðla	sem	notaðir	eru	til	þess	

að	mæla	frammistöðuna	t.d	að	vera	sammála	um	að	meta	eigi	gæði	frammistöðu	fram	

yfir	fjölda	eintaka	framleidda.	Einnig	skiptir	máli	að	starfsmenn	og	yfirmenn	beri	traust	

til	nákvæmni	mælinga	sem	notaðar	eru	og	að	starfsmenn	skynji	að	hlutdrægni	eigi	sér	

ekki	stað	(Roberts,	2003).		

		Ýmsar	 leiðir	 er	 hægt	 að	 fara	 til	 þess	 að	 meta	 frammistöðu	 starfsmanna	 og	 er	

sjálfsmat	ein	þeirra.	Sýnt	hefur	verið	fram	á	að	sjálfsmat	eykur	undirbúning	starfsmanna	

fyrir	starfsmannasamtalið,	auk	þess	sem	það	bætir	heildaránægju	í	garð	samtalanna	og	

eykur	 líkur	 á	 að	 starfsmaðurinn	 upplifi	 samtalið	 sanngjarnt.	 Algengt	 er	 hinsvegar	 að	

ósamræmi	sé	á	mili	þess	hvernig	starfsmaðurinn	og	yfirmaður	hans	meta	frammistöðu	

starfsmannsins.	Kosturinn	við	ósamræmið	sem	yfirleitt	myndast	í	sjálfsmati	er	sá	að	það	

varpar	 ljósi	á	mismunandi	viðhorf	starfsmanns	og	yfirmanns	á	 frammistöðu	sem	getur	

leitt	til	opinna	samskipta	þar	sem	yfirmaður	og	starfsmaður	ræða	saman	um	hvað	þeir	

eru	 ósammála	 og	 komast	 að	 samkomulagi	 með	 tímanum	 (Campell	 og	 Lee,	 1998;	

Roberts,	1992).		
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Sýnt	hefur	verið	fram	á	það	að	þátttaka	starfsmanna,	markmiðasetning	og	endurgjöf	

auka	 nákvæmni	 mælinga	 á	 frammistöðu	 og	 draga	 úr	 líkum	 á	 skekkjum	 þar	 sem	 að	

starfsmaður	 hefur	 hlutverk	 í	 starfsmannasamtalinu.	 Viðhorf	 einstaklinga	 gagnvart	

hlutum	 eða	 aðgerðum	 litar	 hegðun	 þeirra.	 Ef	 áhuga	 vantar	 hjá	 yfirmanni	 til	 þess	 að	

framkvæma	 samtalið	 mætir	 ferlið	 aðeins	 lágmarkskröfum	 og	 getur	 það	 leitt	 til	 að	

skekkjur	 verði	 í	 mælingum	 og	 upplýsingar	 samtalsins	 ekki	 gagnlegar,	 hvorki	

starfsmönnum	 né	 fyrirtækinu.	 Eins	 ef	 að	 starfsmaður	 finnur	 ekki	 fyrir	 öryggi	 hjá	

yfirmanni,	 eða	þeim	 sem	 framkvæmir	matið,	 er	hætta	á	því	 að	matskerfið	þjóni	 síður	

tilgangi	sínum	(Roberts,	1994;	Roberts,	2003).		

Gilliland	 og	 Langdon	 (1998)	 töldu	 upp	 hluti	 sem	 að	 millistjórnandi,	 eða	 sá	 sem	

framkvæmir	starfsmannasamtalið,	getur	gert	til	þess	að	auka	líkur	á	því	að	starfsmaður	

finni	 að	 starfsmannasamtalið	 sé	 framkvæmt	 á	 sanngjarnan	 og	 réttlátan	 hátt	 þegar	

kemur	að	mælingum	á	frammistöðu.	Mikilvægt	er	að	starfsmaður	fái	að	taka	þátt	í	öllu	

ferlinu	 sem	 tengist	 matinu,	 þar	 á	 meðal	 þróun	 ferlisins,	 matinu	 sjálfu	 og	

endurgjafarferlinu.	 Cawley,	 Keeping	 og	 Levy	 (1998)	 sýndu	 fram	 á	 ávinning	 þessara	

tillögu	 í	 safnagreiningu	 á	 27	 rannsóknum	 sem	 snúa	 að	 sambandi	 á	 milli	 þátttöku	 og	

ánægju	 starfsmannasamtala.	 Rannsóknin	 varpaði	 ljósi	 á	 jákvæð	 tengsl	 milli	 þátttöku	

starfsmanna	 í	 þróun	 og	 innleiðingu	 á	 starfsmannasamtalinu	 og	 ánægju	 starfsmanna	 í	

samtalinu	 sjálfu.	 Mikilvægt	 er	 að	 veita	 starfsmönnum	 svigrúm	 til	 þess	 að	 tjá	 sig	 um	

niðurstöður	samtalsins,	koma	með	gagnlega	endurgjöf	og	sjá	til	þess	að	niðurstöður	úr	

samtalinu	komi	starfsmönnum	ekki	á	óvart,	hvort	sem	þær	eru	jákvæðar	eða	neikvæðar.	

	

	

3.2.2 Endurgjöf	

Ekki	 eru	 allir	 fræðimenn	 á	 sama	 máli	 þegar	 kemur	 að	 skilgreiningu	 á	 hugtakinu	

endurgjöf	 og	 eru	 misjafnar	 skýringar	 á	 hverju	 fræðisviði.	 Þegar	 frammistöðumat	 er	

framkvæmt	 er	 endurgjöf	 einn	 af	 lykilþáttum	 í	 því	 að	 móta	 hegðun	 starfsmanna.	

Endurgjöf	 fer	 fram	 í	 kjölfar	 frammistöðumatsins	 og	 á	 sér	 yfirleitt	 stað	 í	

starfsmannasamtalinu,	 sem	 er	 í	 lok	 frammistöðuferlisins	 og	 lokar	 þar	 af	 leiðandi	

frammistöðuhringrásinni	 (Armstrong,	 2015).	 Endurgjöf	 snýst	 um	 samskipti,	 þ.e	 að	

starfsmanni	 séu	gefnar	upplýsingar	um	 frammistöðu	 sína,	 talað	er	um	það	 sem	vel	er	
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gert	og	það	sem	betur	má	fara	í	starfi.	Því	meiri	sem	skilningur	starfsmanns	er	á	hverju	

endurgjöfin	 byggist,	 því	 líklegri	 er	 hún	 til	 þess	 að	 skila	 árangri.	 Ashford	 og	 Cummings	

(1983)	skilgreina	endurgjöf	sem	hegðun	sem	einstaklingurinn	þróar	með	sér,	hann	reynir	

meðvitað	að	viðhalda	„réttri”	hegðun	í	þeim	tilgangi	að	það	hafi	góðar	afleiðingar	í	för	

með	 sér.	 Ef	 rétt	 er	 að	 farið	 í	 endurgjöf	 á	 frammistöðu	 þ.e	 á	 þýðingarmikinn	 og	

uppbyggilegan	 hátt	 auðveldar	 það	 starfsmönnum	 að	 leysa	 vandamál	 innan	

skipulagsheildarinnar,	eykur	áhuga	og	hvetur	til	aukinnar	þekkingar.		

Skipta	má	endurgjöf	í	tvo	þætti,	annars	vegar	er	það	styrkjandi,	eða	jákvæð	endurgjöf	

og	hinsvegar	leiðréttandi,	eða	neikvæð	endurgjöf.	Markmið	styrkjandi	endurgjafar	er	að	

styrkja	enn	frekar	ríkjandi	hegðun	sem	er	áhrifarík	og	æskileg.	Endurgjöf	er	ekki	einungis	

nauðsynleg	þegar	starfsmenn	standa	sig	ekki	nógu	vel,	mikilvægt	er	að	veita	endurgjöf	

þegar	starfsmaður	gerir	eitthvað	rétt	svo	að	hann	sé	meðvitaður	um	góða	frammistöðu	

sína	sem	getur	gert	það	að	verkum	að	hann	leggur	sig	enn	meira	fram	í	starfi	(Aguinis,	

Gottfredson	 og	 Joo,	 2012).	 Leiðréttandi	 endurgjöf	 er	 veitt	 þegar	 talin	 er	 þörf	 er	 á	

breytingum	varðandi	árangurslausa	eða	óviðeigandi	hegðun,	þ.e.a.s	þegar	starfsmaður	

hefur	gert	eitthvað	rangt.	Þegar	starfsmenn	taka	á	móti	leiðréttandi	endurgjöf	geta	þeir	

fundið	fyrir	skömmustutilfinningu,	orðið	ósáttir	og	farið	í	vörn.	Þessi	neikvæðu	viðbrögð	

geta	haft	þær	afleiðingar	að	vilji	starfsmanns	fyrir	því	að	bæta	frammistöðu	sína	getur	

minnkað	(Burke,	Weitzel	og	Weir,	1978;	Jawahar,	2010;	Steelman	og	Rutkowski,	2004).	

Þegar	 athyglin	 beinist	 að	 veikleikum	 starfsmanns	 temur	 gjarnan	 sá	 sem	 veitir	

endurgjöfina	 sér	neikvætt	viðhorf	gagnvart	þeim	sem	hlýtur	endurgjöfina	 (Gardner	og	

Schermerhorn,	 2004).	 Því	 er	 mikilvægt	 fyrir	 yfirmann,	 eða	 þann	 sem	 að	 veitir	

endurgjöfina,	 að	 koma	 með	 úrkosti	 og	 lausnir	 þegar	 endurgjöfin	 er	 veitt	 svo	 að	

starfsmaðurinn	hafi	tök	á	því	að	læra	og	sé	meðvitaður	um	að	önnur	lausn	sé	fyrir	hendi	

Þessar	neikvæðu	afleiðingar	hjálpa	til	við	að	útskýra	hvers	vegna	það	hefur	ekki	hlotist	

raunverulegur	 ávinningur	 af	 endurgjöf	 og	 hversvegna	 stjórnendur	 hafa	 ekki	 upplifað	

þann	árangur	og	þá	gagnsemi	sem	lagt	er	upp	með	í	þeim	tilgangi	að	bæta	frammistöu	

starfsmanns	(Aguinis,	Gottfredson	og	Joo,	2010;	Ingrid	Kuhlman,	1999).	

Kluger	og	DeNisi	 (1996)	 framkvæmdu	yfirgripsmikla	úttekt	á	rannsóknum	á	áhrifum	

endurgjafar	á	frammistöðu	og	komust	að	þeirri	niðurstöðu	að	almennt	hefur	endurgjöf	

jákvæð	 áhrif	 á	 frammistöðu	 starfsmanns.	 Einnig	 komust	 þeir	 að	 því	 að	 neikvæð	
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endurgjöf	hefur	jákvæðari	áhrif	á	frammistöðu	heldur	en	jákvæð	endurgjöf.	Með	þessu	

er	átt	við	að	þegar	starfsmaður	fær	þær	upplýsingar	að	hann	er	að	standa	sig	vel	er	hann	

líklegri	til	að	draga	úr	framlagi	sínu	og	slaka	á,	en	þegar	frammistaða	starfsmanns	er	ekki	

ásættanleg	þá	 spýtir	 hann	 í	 lófana	og	 reynir	 að	bæta	 frammistöðu	 sína.	 Þrátt	 fyrir	 að	

rannsóknin	sýndi	almennt	fram	á	 jákvæð	áhrif	endurgjafar	dregur	hún	úr	frammistöðu	

einstaklings	í	allt	að	38%	tilfella.	Því	getur	ein	tegund	endurgjafar	reynst	betri	en	önnur	

og	 virkað	hvetjandi	 fyrir	 einn	 starfsmann	en	 letjandi	 fyrir	 annan.	 Seinna	 framkvæmdu	

DeNisi	og	Kluger	(2000)	aðra	umfangsmila	rannsókn	á	endurgjöf	þar	sem	þeir	söfnuðu	

saman	 gögnumí	 131	 rannsókn	 þar	 sem	að	 þeir	 skoðuðu	undir	 hvaða	 kringumstæðum	

endurgjöf	var	ekki	jafn	árangursrík	og	svo	oft	er	haldið	fram.	Niðurstöðurnar	sýndu	fram	

á	 það	 að	 endurgjöf	 beri	 mestan	 árangur	 ef	 athyglinni	 er	 beint	 að	 verkefnum	

starfsmanna	 og	 hún	 bæti	 þar	 af	 leiðandi	 frekar	 frammistöðu	 þeirra	 heldur	 en	 ef	

endurgjöfin	er	persónuleg	og	snýr	að	persónuleika	einstaklings.		

Margir	 stjórnendur	 gera	 ráð	 fyrir	 því	 að	 ef	 starfsmönnum	 er	 veitt	 endurgjöf	 á	

frammistöðu	er	 líklegra	 að	þeir	 bæti	 frammistöðu	 sína	Hinsvegar	 eru	 fræðimenn	 sem	

halda	því	fram	að	endurgjöf	sé	ekki	alltaf	jafn	árangursrík	og	gengið	er	út	frá	og	benda	

rannsóknir	 til	 að	 í	 sumum	 tilfellum	 geti	 endurgjöf	 einfaldlega	 haft	 skaðleg	 áhrif	 á	

þekkingu,	 áhuga	 og	 frammistöðu	 einstaklings	 (Denisi	 og	 Kluger,	 2000;	 Ilgen	 og	 Davis,	

2000).	 Bouskila-Yam	 og	 Kluger	 (2011)	 framkvæmdu	 eigindlega	 rannsókn	 þar	 sem	 að	

meirihluti	 starfsmanna	 lýsti	 tilfiningum	 sínum	 á	 endurgjöfinni	 sem	 eyðileggjandi,	 að	

endurgjöfin	 hafi	 verið	 tímasóun	 og	 að	 það	 sé	 raunverulega	 verið	 að	 gagnrýna	

einstaklinginn	 og	 að	 það	 sé	 aldrei	 gaman.	 Þessar	 niðurstöður	 sýna	 það	 að	 ef	

fyrirkomulag	endurgjafar	er	ekki	fullkomlega	skýrt	getur	ferli	hennar	og	rangar	aðferðir	

við	mat	haft	eyðileggjandi	áhrf	á	árangur	og	hvatningu	einstaklings.		

Ef	endurgjöfin	á	að	skila	þeim	árangri	 sem	 lagt	er	upp	með	er	mikilvægt	að	hún	sé	

veitt	á	réttum	tíma	og	á	réttan	hátt.	Það	eru	nokkur	atriði	sem	gott	er	að	hafa	í	huga	svo	

að	endurgjöfin	beri	sem	mestan	árangur.	Styðjast	þarf	við	atburði	eða	hegðun	sem	hægt	

er	að	bakka	upp	með	sönnunum	í	stað	þess	að	notast	við	getgátur.	Ef	að	yfirmaður	hefur	

t.d.	 fengið	 kvörtun	 frá	 viðskiptavini	 um	 að	 starfsmaður	 hafi	 verið	 dónalegur,	 þá	 segir	

yfirmaður	starfsmanni	frá	kvörtuninni	og	spyr	svo	hvort	það	geti	verið	rétt	að	hann	hafi	

verið	dónalegur	við	viðkomandi	viðskiptavin?	Í	stað	þess	að	segja	við	starfsmann	„þú	átt	
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það	 til	að	vera	dónalegur	við	viðskiptavini”.	Þetta	þýðir	það	að	yfirmaður,	eða	sá	sem	

veitir	 endurgjöfina,	 útskýrir	 fyrir	 starfsmanni	 hvernig	málin	 snúa	 í	 stað	þess	 að	dæma	

starfsmanninn	 svo	 að	 starfsmaðurinn	 hafi	 tök	 á	 því	 að	 bæta	 hegðun	 sína.	 Einnig	 er	

mikilvægt	að	yfirmaður	láti	sínar	persónulegar	tilfinningar	ekki	hafa	áhrif	á	endurgjöfina.	

Það	eru	takmörk	 fyrir	því	hversu	mikla	gagnrýni	einstaklingur	getur	 tekið	við	og	því	er	

haldið	 fram	 að	 takmörkuð	 gagnrýni	 sé	 árangursríkt.	 Að	 einblína	 á	 hluti	 sem	 að	

starfsmaður	getur	gert	lítið	sem	ekkertí	er	talið	vera	tímasóun,	frekar	á	að	beina	sjónum	

að	 þeim	 hliðum	 	 sem	 að	 starfsmaður	 getur	 bætt	 og	 aukið	 þróun	 í	 starfi	 (Armstrong,	

2015).	Endurgjöf	er		dýrmætt	upplýsingatæki.	Það	er	dýrmætt	vegna	þess	að	það	getur	

dregið	úr	óvissu	um	frammistöðu,	einnig	til	að	greina	hvað	megi	betur	fara	og	til	þess	að	

meta	eigin	getu	í	starfi.	Því	betri	sem	endurgjöfin	er,	því	meiri	líkur	á	því	að	leitað	sé	eftir	

henni	(Morrison	og	Cummings,	1992;	Tuckey,	Brewer	og	Williamson,	2002).		

3.2.3 Nákvæmni	endurgjafar	–	skekkjur	og	hlutdrægni	

Þegar	 starfsmannasamtal	 er	 framkvæmt	 er	 algengt	 að	 ýmisskonar	 skekkjur	 og	

hlutdrægni	 eigi	 sér	 stað.	 Ástæðan	 fyrir	 því	 að	 þessar	 skekkjur	 og	 hlutdrægni	 eiga	 sér	

stað	er	sú	að	oftar	en	ekki	er	meirihluti	starfsmannasamtalsins	og	frammistöðumatsins	

byggt	á	huglægum	 frekar	en	hlutlægum	mælingum.	Mild	 skekkja	 (e.	 leniency	error)	er	

það	 kallað	 þegar	 sá	 sem	 framkvæmir	 starfsmannasamtalið	 metur	 alla	 starfsmennina	

mjúklega	þ.e.a.s	metur	frammistöðu	alla	starfsmanna	vel.	Stífleiki	(e.	severity	errors)	er	

þveröfugt	 og	 metur	 þá	 yfirmaður	 eða	 sá	 sem	 framkvæmir	 starfsmannasamtalið	 alla	

þannig	 að	 frammistaða	 þeirra	 sé	 slök.	 Einnig	 geta	 stjórnendur	 komist	 hjá	 því	 að	

ágreiningur	myndist	 á	milli	 þeirra	 og	 starfsmanna	með	 því	 að	 flokka	 alla	 í	miðjunni	 á	

mælikvarðanum	í	matinu,	þessi	leið	er	þekkt	sem	miðlægt	gildi	(e.	central	tendency).	Sú	

tilhneiging	að	eigna	þeim	sem	eru	til	dæmis	vel	til	til	fara	á	vinnustað	jákvæða	eiginleika	

má	skýra	með	hugtakinu	geyslabaugsáhrif	(e.	halo	effect),	sem	er	sálfræðileg	tilhneiging	

til	 að	 meta	 aðra	 út	 frá	 einum	 jákvæðum	 eiginleika	 og	 álykta	 að	 vegna	 þess	 búi	

viðkomandi	 yfir	 öðrum	 jákvæðum	 eiginleikum	 án	 þess	 að	 fyrir	 liggi	 vitneskja	 um	 slíkt	

(Viswesvaran,	 Schmidt	 og	 Ones,	 2005).	 Geislabaugsáhrif	 geta	 líka	 verið	 gagnstæð	 þar	

sem	 mat	 á	 starfsmanni	 verður	 neikvætt	 vegna	 þess	 að	 einhver	 einn	 eiginleiki	 er	

neikvæður	 í	 fari	eða	útliti	viðkomandi	og	byggist	matið	þá	á	þeim	neikvæða	eiginleika,	

þetta	 hugtak	 er	 kallað	 hornáhrif	 (e.	 horn	 effect)	 (Riggio,	 2015).	 Endurgjöf	 getur	 verið	
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byggð	 einungis	 á	 nýlegum	 atburðum	 og	 er	 það	 þekkt	 sem	 „nýleg	 áhrif”	 (e.	 recency	

effects).	Það	felur	í	sér	að	aðeins	atburði	sem	nýlega	hefur	átt	sér	stað	er	veitt	athygli	af	

stjórnanda	 og	 byggist	 matið	 og	 endurgjöfin	 algjörlega	 út	 frá	 því.	 Getur	 það	 reynst	

stjórnendum	erfitt	að	vera	nákvæmir	í	að	muna	eftir	frammistöðu	starfsmanns	mánuði	

aftur	 í	 tímann.	 Því	 lengur	 sem	 líður	 á	 milli	 frammistöðu	 starfsmanns	 og	

starfsmannasamtalsins	 því	 ónákvæmara	 verður	 frammistöðumatið.	 Þó	 svo	 það	 geti	

reynst	 stjórnendum	 þrautin	 þyngri	 að	 útrýma	 öllum	 skekkjum	 og	 hlutdrægni	 þá	 eru	

ýmsar	leiðir	sem	þeir	geta	tileinkað	sér	til	þess	að	auka	nákvæmni	mælinga	og	draga	úr	

skekkjum	 og	 hlutdrægni.	 Góð	 þjálfun	 yfirmanns,	 eða	 þess	 sem	 framkvæmir	

starfsmannasamtalið	og	aðferðir	sem	yfirmaður	getur	tileinkað	sér,	t.d	að	gefa	reglulega	

endurgjöf	þar	sem	að	líklegra	er	að	endurgjöfin	sé	nákvæm	ef	hún	er	veitt	strax	á	eftir	

ákveðinni	 hegðun	 starfsmanns.	 Einnig	 geta	 yfirmenn	notast	 við	 frammistöðumatskerfi	

sem	býður	 upp	 á	 að	hægt	 er	 að	 skrá	 niður	 frammistöðu	 starfsmanns	 yfir	 allt	 árið,	 þá	

sérstaklega	ef	 hann	gerir	 eitthvað	 sérstaklega	 vel	 eða	 illa,	 og	er	 svo	notast	 við	þessar	

skrár	við	undirbúning	starfsmannasamtals.	360	gráðu	mat	er	einnig	talin	góð	leið	til	þess	

að	auka	nákvæmni	og	gæði	þar	sem	samstarfsmenn	eða	aðrir	 innan	 fyrirtækisins	geta	

veitt	 innsýn	 á	 þá	 frammistöðu	 starfsmanns	 sem	 yfirmaður	 tekur	 ekki	 eftir	 vegna	

hlutdrægni	hans	gagnvart	starfsmanni	(Allan,	1992).	

3.2.4 Hegðun	sem	sækist	eftir	endurgjöf		

Rannsóknir	í	vinnu-	og	félagssálfræði	gefa	til	kynna	að	einstaklingar	bíði	ekki	þolinmóðir	

þangað	til	að	þeim	er	veitt	endurgjöf,	heldur	sækjast	eftir	henni	af	fyrra	bragði.	Hegðun	

sem	sækist	eftir	endurgjöf	 (e.	 feedback-seeking	behaviour)	er	skilgreind	sem	meðvituð	

hegðun	sem	að	einstaklingur	 tileinkar	 sér	með	því	markmiði	að	ákvarða	 réttlætanlega	

hegðun	 sem	 er	 við	 hæfi	 til	 þess	 að	 ná	 settum	markmiðum	 (Anseel,	 Lievens	 og	 Levy,	

2007;	Crommelinck	og	Anseel,	2013,	Renn	og	Fedor,	2001).	Þetta	þýðir	að	einstaklingur	

sem	að	tileinkar	sér	þá	hegðun	að	sækjast	eftir	endurgjöf	sýnir	það	að	hann	hafi	vilja	til	

þess	að	bæta	möguleika	sína	á	því	að	öðlast	meira	virði	og	bæta	kjör	sín	með	aukinni	

kunnáttu,	 fagmennsku	og	góðri	 frammistöðu.	Crommelinck	og	Anseel	 (2013)	halda	því	

fram	 að	 þeir	 einstaklingar	 sem	 tileinka	 sér	 hegðun	 sem	 sækist	 eftir	 endurgjöf	 hljóta	

ávinning	 af	 því.	 Rannsóknir	 hafa	 verið	 gerðar	 á	 hegðun	 sem	 sækist	 eftir	 endurgjöf	 og	

hafa	þær	sýnt	fram	á	jákvæð	áhrif	á	frammistöðu	þeirra	starfsmanna,	slík	hegðun	eykur	
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starfsánægju,	 bætir	 frammistöðu	 og	 dregur	 úr	 starfsmannaveltu	 (Morrison,	 1993;	

Morrison	 og	Weldon,	 1990;	 Renn	 og	 Fedor,	 2001;	Whitaker,	 Dahling	 og	 Levy,	 2007).		

Renn	og	 Fedor	 (2001)	 komust	 að	þeirri	 niðurstöðu	 í	 rannsókn	 sinni	 að	 sölumenn	 sem	

sóttust	 oftar	 eftir	 endurgjöf	 öfluðu	meiri	 tekna	 þar	 sem	 að	 reiknuð	 var	meðal	 sala	 á	

klukkustund	 og	 voru	 gæði	 þeirra	 í	 vinnu	 og	 þjónustugæði	meira	metin	 heldur	 en	 hjá	

þeim	 sem	 ekki	 sóttust	 eftir	 endurgjöf.	 Ástæður	 einstaklinga	 til	 þess	 að	 sækjast	 eftir	

endurgjöf	geta	verið	misjafnar.	Einhverjir	 sækjast	eftir	endurgjöfinni	 í	þeim	tilgangi	að	

láta	aðra	taka	eftir	því	sem	þeir	hafa	gert	vel,	þ.e	góðum	árangri,	á	meðan	aðrir	sækjast	

eftir	henni	 til	þess	að	öðlast	gagnlegar	upplýsingar	ef	þeir	hafa	gert	mistök	 í	 starfi	 svo	

möguleiki	sé	að	leiðrétta	eða	bæta	úr	þeim	mistökum.	Hvort	sem	endurgjöfin	er	jákvæð	

eða	neikvæð	þá	inniheldur	hún	alltaf	upplýsingar	sem	snerta	sjálf	einstaklings	svo	í	eðli	

sínu	er	endurgjöf	alltaf	tilfinningaleg	(Ashford	og	Cummings,	1983).	Þessi	athugun	leggur	

til	 að	 hegðun	 einstaklinga	 sé	 ekki	 alltaf	 rökrædd	 þegar	 kemur	 af	 því	 að	 sækjast	 eftir	

endurgjöf,	 einstaklingur	 getur	 forðast	 það	 að	 sækjast	 eftir	 endurgjöf	 þó	 svo	 að	

viðkomandi	viti	að	endurgjöf	geti	bætt	frammistöðu	hans.	Til	dæmis	ef	að	starfsmaður	í	

þjónustu	gerir	mistök	í	starfi	og	í	stað	þess	að	sækjast	eftir	endurgjöf	hjá	yfirmanni	kýs	

hann	að	sleppa	því	vegna	þess	að	viðkomandi	óttast	að	endurjgöfin,	sem	í	þessi	tilfelli	er	

neikvæð,	hafi	skaðleg	áhrif	á	sjálfstraustið	og	með	því	að	sækjast	eftir	henni	varpi	það	

ljósi	á	veikleika	hans	og	gerir	þá	meira	áberandi.	Hinsvegar	til	að	einstaklinginn	nái	sem	

bestum	 árangri	 í	 starfi	 er	 mikilvægt	 að	 vera	 meðvitaður	 um	 veikleika	 og	 slaka	

frammistöðu	 svo	 hægt	 sé	 að	 bæta	 úr	 og	 hafa	 niðurstöður	 rannsóknar	 sýnt	 fram	 á	

jákvæð	 tengsl	 á	 milli	 einstaklinga	 sem	 að	 sækjast	 eftir	 neikvæðri	 endurgjöf	 og	 betri	

frammistðu	í	starfi	(Ashford	og	Tsui,	1991;	Chen,	Lam	og	Zhong,	2007).		

Hegðun	 sem	 að	 sækist	 eftir	 endurgjöf	 hefur	 verið	 eitt	 af	 aðal	 rannsóknarefnum	

síðastliðin	 tuttugu	 ár	 á	 sviði	 fyrirtækjastjórnunar	 (e.	 organizational	 behavior).	

Rannsóknir	 á	 þessu	 sviði	 hafa	 skoðað	 það	 hvernig	 starfsmenn	 taka	 virkan	 þátt	 í	

endurgjafar	ferlinu	og	leitast	sjálfir	eftir	henni.	Með	því	að	sækjast	eftir	endurgjöf	geta	

starfsmenn	aðlagað	hegðun	sína	í	þá	átt	að	ná	markmiðum	sínum,	eiga	auðveldara	með	

að	meta	sína	eigin	getu	í	starfi,	auka	árangur	sinn	í	framtíðinni,	og	komast	fyrr	inn	í	ný	

verkefni	 (Anseel,	 Lievens	 og	 Levy,	 2007).	 Commelinck	 og	 Anseel	 (2013)	 tala	 um	 tvær	

leiðir	 sem	 farnar	 eru	 þegar	 sóst	 er	 eftir	 endurgjöf,	 þær	 eru	 fyrirspurn	 (e.	 inquiry)	 og	

hlerun	 (e.	 monitoring).	 Þegar	 einstaklingar	 notast	 við	 fyrirpurnar	 aðferðina	 þá	 er	 um	



	

33	

bein	 samskipti	 að	 ræða	 og	 spyrja	 starfsmenn	 yfirmann	 eða	 samstarfsmann	 um	

endurgjöf.	Þó	svo	að	þessi	aðferð	sé	talin	vera	ágætur	kostur	að	þá	er	galli	hennar	sá	að	

einstaklingar	 eru	 yfirleitt	 að	 tilkynna	 yfirmanni	 áhættuna	 sem	 að	 fylgir	 viðkomandi	

málefni	og	vilja	ekki	íþyngja	yfirmanni	sínum	eða	líta	út	fyrir	að	þurfa	endurgjöf.	Hlerun	

felur	í	sér	ítarlega	eftirtektarsemi	á	aðstæðum	og	hvernig	fólk	hegðar	sér	í	þeim	tilgangi	

að	safna	upplýsingum	um	frammistöðu	annarra.	Dæmi	um	hlerun	er	þegar	starfsmaður	

fylgist	grannt	með	þegar	yfirmaður	fer	yfir	nýjar	aðferðir		með	öðrum	starfsmanni	í	þeim	

tilgangi	 að	 auka	 þekkingu	 og	 reynslu	 hans	 sem	 í	 frammhaldinu	 gefur	 kost	 á	

launahækkun.	Með	því	að	safna	upplýsingum	frá	umhverfinu	fylgir	alltaf	sú	áhætta	að	

einstaklingurinn	mistúlki	upplýsingarnar.		
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4 Traust	gagnvart	yfirmanni	

Traust	er	grundvöllur	mannlegra	samskipta	og	ætla	má	að	flestir	einstaklingar	hafi	þörf	

fyrir	 traust	 í	 einhverri	 mynd.	 Ýmsar	 skilgreiningar	 má	 finna	 um	 hugtakið	 traust	 en	

fræðimenn	í	félagsvísindum	eru	sammála	því	að	merking	trausts	sé	margþætt	(Mcknight	

og	 Chervany,	 1996).	 Ein	 þekktasta	 skilgreinign	 trausts	 kemur	 frá	 Mayer,	 Davis	 og	

Shoorman	(1995)	og	tala	þeir	um	hugtakið	sem	getu	einstaklings	á	að	sýna	varnarleysi	

gagnvart	öðrum	einstaklingi	og	hefur	á	sama	tíma	trú	á	því	að	hinn	einstaklingurinn	nýti	

sér	ekki	aðstæður.	Talað	er	um	að	traust	sé	væntingar	starfsmanns	um	að	yfirmaður	sé	

áreiðanlegur,	þ.e	að	hægt	sé	að	 reiða	sig	á	viðkomandi	 (Sirdeshmukh,	Singh	og	Sabol,	

2002).	 Almennt	 tala	 fræðimenn	 um	 varnarleysi	 (e.	 vulnerability)	 einstaklings	 gagnvart	

öðrum	 einstaklingi	 þegar	 traust	 er	 skilgreint	 og	 samanstendur	 það	 að	 góðvilja,	

áreiðanleika,	heiðarleika	og	hreinskilni.	 Fræðimenn	skilgreindu	 traust	 sem	hugtak	 sem	

hafði	 aðeins	 eina	 vídd,	 það	 var	 ekki	 fyrr	 en	 á	 seinni	 árum	 sem	þeir	 fóru	 að	 skilgreina	

hugtakið	sem	margvítt	hugtak	(Xien	og	Peng,	2009).	Sumir	fræðimenn	halda	því	fram	að	

traust	 innihaldi	 tvær	 víddir,	 líkt	 og	 Kantspber	 og	 Kunz	 (2010)	 gerðu,	 töluðu	 þeir	 um	

víddirnar	trúverðugleiki	(e.	credibility)	og	velvild	(e.	benevolence).	Með	trúverðugleika	er	

átt	 við	 getu	 einstaklings	 til	 þess	 að	 standa	 við	 loforð	 sín,	 og	 velvild	 er	 það	 þegar	

einstaklingur	 ber	 hag	 annars	 einstaklings	 fyrir	 brjósti,	 t.d.	 að	 veita	 líðan	 undirmanna	

sinna	athygli,	sýna	umhyggju	og	styðja	við	starfsólk	sitt	í	starfi.	Mayer	og	félagar	(1995)	

telja	hinsvegar	að	víddir	trausts	séu	þrjár,	þær	eru	hæfni,	velvild	og	heillindi.	Hæfni	er	

skilgreint	 sem	geta	aðila	 í	 starfi	 sínu	 innan	 fyrirtækisins	og	mikilvægur	þáttur	þar	 sem	

hann	er	talinn	grundvallaratriði	til	þess	að	byggja	upp	traust.	Ef	yfirmaður	býr	ekki	yfir	

hæfni	til	þess	að	ná	árangri	getur	hann	ekki	öðlast	traust,	jafnvel	þó	hann	búi	yfir	velvild	

og	 heillindum	 (e.	 integrity),	 heillindi	 snertir	 þætti	 eins	 og	 siðferði	 og	 réttlætiskennd	

yfirmanns.	

Í	 flestum	 tilvikum	 er	 það	 yfirmaður	 sem	 tekur	 starfsmannasamtalið	 við	 undirmenn	

sína	og	er	traust	lykillinn	að	góðu	sambandi	þessara	tveggja	aðila.	Ef	gott	samband	ríkir	

á	 milli	 yfir-	 og	 undirmanns	 getur	 það	 haft	 jákvæð	 áhrif	 á	 viðhorf	 starfsmanns	 til	
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starfsmannasamtala	(Boachie-Mensah	og	Seidou,	2012;	Jawahar,	2007).	Sýnt	hefur	verið	

fram	 á	 að	 ef	 traust	 skortir	 á	 milli	 yfir-	 og	 undirmanns	 getur	 það	 dregið	 úr	 árangri	

sarfsmannasamtalana.	 Rannsóknir	 sýna	 einnig	 fram	 á	 að	 ef	 starfsmaður	 skynjar	

starfsmannasamtalið	sem	nákvæmt	og	að	það	sé	framkvæmt	á	faglegan	hátt,	er	traust	

hans	gagnvart	yfirmanni	meira	heldur	en	ef	starfsmaðurinn	upplifir	vantraust	gagnvart	

yfirmanni	(Dirsk	og	Ferrin,	2001;	Mayer	og	Davis,	1999;		Patton;	Levy	og	Williams,	2004).	

Ef	starfsmaður	ber	 lítið	traust	til	næsta	yfirmanns	eru	 líkur	á	að	hann	verði	óánægðari	

með	 starfsmannasamtalið	 og	 taki	 síður	 mark	 á	 endurgjöf	 sem	 að	 viðkomandi	 veitir	

honum	(Mani’s,	2002).	Mani	(2002)	heldur	því	einnig	fram	að	traust	gagnvart	yfirmanni	

er	mikilvægt	ef	að	starfsmannasamtalið	á	að	bera	árangur.	

	Árangursríkt	starfsmannasamtal	ætti	að	veita	stjórnendum	nægar	upplýsingar	svo	að	

þeir	viti	hvað	þarf	að	gera	 til	þess	að	 tryggja	að	þeir	nái	 fram	þeirri	 frammistöðu	sem	

þeir	ætlast	 til	 af	 starfsmönnum	 sínum	 og	 geta	 þá	 gæði	 sambands	milli	 þessa	 tveggja	

aðila	skipt	gífurlega	miklu	máli	(Armstrong	og	Barnon,	2004).	Það	síendurtekna	ferli	sem	

á	sér	stað	yfir	árið,	frammistöðuhringrásin	leiðir	til	stöðugra	samskipti	á	milli	yfirmanns	

og	 starfsmanns	og	 getur	það	haft	 áhrif	 á	 árangur	 starfsmannasamtals.	 Þegar	 skoðaðir	

voru	þættir	sem	hafa	áhrif	á	traust	gagnvart	starfsmannasamtölum	komust	Korsgaad	og	

Roberson	 (1995)	 að	 því	 þegar	 starfsmönnum	er	 veitt	 þjálfun	 og	 tækifæri	 á	 sjálfsmati,	

bera	 þeir	 meira	 traust	 til	 yfirmanns	 og	 eru	 jákvæðari	 í	 garð	 starfsmannasamtala.	

Samkvæmt	fræðunum	eru	viðbrögð	starfsmanna	gagnvart	starfsmannasamtölum	mjög	

mikilvæg	 hvað	 varðar	 árangur	 samtalanna	 og	 eru	 þau	 viðbrögð	 sem	 hvað	 mest	 eru	

rannsökuð	 ánægja	 í	 garð	 starfsmannasamtala	 (Kuuvas,	 2011).	 Einnig	 hefur	 verið	 sýnt	

fram	 á	 jákvæð	 tengsl	 á	milli	 ánægju	með	 starfsmannasamtöl	 og	 heildar	 starfsánægju	

(Ellickson,	2002;	Jawahar,	2007;	Keeping	og	Levy,	2000).				
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5 Starfsánægja	

Starfsánægja	 hefur	 verið	 eitt	 mest	 áberandi	 rannsóknarefni	 innan	 vinnusálfræðinnar	

(Spector,	 2012).	 Starfsánægja	 snýr	 að	 viðhorfi	 einstaklinga	 gagnvart	 starfi	 sínu	 þ.e.	

vinnuna	 sjálfa	 sem	 og	 starfsumhverfið.	 Þetta	 viðhorf	 hefur	 að	 geyma	 tilfinningaleg,	

hugræn	og	atferlisleg	atriði	sem	að	starfsmaður	skynjar	 í	gegnum	starfið	og	hefur	það	

áhrif	 á	 ákveðna	 þætti	 þess.	 Viðhorfin	 birtast	 svo	 hjá	 einstaklingum	 í	 misjöfnum	

væntingum	og	þörfum.	Á	mynd	3	má	sjá	þá	þætti	sem	hafa	áhrif	á	starfsánægju	(Duffy	

og	Richards,	2006;	George	og	Jones,	2012).		

	

Mynd	3.	Þættir	sem	hafa	áhrif	á	starfsánægju	(The	pensilvanya	State	University,	2010).	

Hægt	er	að	finna	margar	og	mismunandi	skilgreiningar	á	hugtakinu	starfsánægja	og	

kemur	 ein	 sú	 þekktasta	 frá	 Edwin	 Locke	 (1969)	 en	 hann	 skilgreinir	 starfsánægju	 sem	

jákvætt	 viðhorf	 einstaklings	 til	 ákveðins	 starfs	 sem	 felur	 í	 sér	 mat	 viðkomandi	 á	

mikilvægum	 gildum,	 sem	 og	 mat	 á	 hvað	 einkennir	 starfið.	 Ef	 nýlegar	 rannsóknir	 eru	

teknar	 saman	 er	 víðtæk	 merking	 á	 starfsánægju	 þau	 tilfinningalegu	 viðbrögð	 sem	

einstaklingur	hefur	gagnvart	starfi	sínu	og	ráðast	þau	viðbrögð	af	því	að	bera	saman	það	

sem	fengið	er	út	úr	starfinu	annars	vegar	og	því	sem	að	einstaklingur	býst	við	að	fá	út	úr	

starfinu	 hinsvegar.	 Einstaklingar	 geta	 haft	 jákvæðar	 og/eða	 neikvæðar	 tilfinningar	 til	

starfs	 síns,	 eða	 hvorutveggja.	 Þessar	 tilfinningar	 koma	 fram	 eftir	 því	 hvernig	

einstaklingurinn	 metur	 vinnu	 sína,	 hvor	 sem	 það	 er	 á	 góðan	 eða	 slæman	 hátt,	 hvor	
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heldur	 er	 hefur	 það	 áhrif	 á	 þróun	 starfsánægju	 viðkomandi	 (Ásta	 Bjarnadóttir,	 2000;	

Riggio,	2015).	

Rannsóknir	á	starfsánægju	eru	mældar	á	tvennskonar	hátt	eftir	því	hvort	að	áhuginn	

beinist	 að	 heildar	 starfsánægju	 eða	 ánægju	 á	 hinum	 ýmsu	 þáttum	 starfsins	 og	

starfsumhverfinu.	 Seinni	 aðferðin	 byggist	 á	 þáttum	 eins	 og	 vinnunni	 sjálfri,	 launum,	

möguleikum	 á	 stöðuhækkun,	 samstarfsfélögum	 og	 vinnuumhverfinu.	 Með	 notkun	

þessarar	aðferðar	er	auðveldara	fyrir	stjórnendur	að	komast	að	því	hvaða	þættir	það	eru	

sem	 skipta	 starfsfólkið	máli	 svo	 hægt	 sé	 að	 gera	 úrbætur.	 Ef	 starfsánægja	 er	mæld	 í	

viðhorfskönnunum	 er	 algengast	 að	 notast	 sé	 við	 margþætta	 mælingu,	 þ.e	 nokkrar	

spurningar	eru	settar	saman	og	mynda	þannig	eina	mælingu,	spurning	gæti	t.d	verið	á	7	

punkta	 Likert	 kvarða	 þar	 sem	 ein	 spurningin	 snýr	 af	 því	 hversu	 ólíklegt	 eða	 líklegt		

starfsmaður	 telur	að	hann	mundi	mæla	með	sínum	vinnustað	við	aðra	 (Saari	og	 Jude,	

2004;	Landy	og	Conte,	2013).		

Hawthorne	 rannsóknin	 sem	 gerð	 var	 upp	 úr	 1930	 er	 ein	 frægasta	 rannsókn	 sem	

framkvæmd	hefur	verið	á	hegðun	starfsmanna.	 Sú	 rannsókn	er	 talin	hafa	opnað	augu	

fræðimanna	á	þeim	áhrifum	sem	viðhorf	starfsmanna	getur	haft	á	frammistöðu	þeirra.	

Rannsakendur	könnuðu	hvort	að	breytingar	yrðu	á	 frammistöðu	starfsmanna	með	því	

að	 breyta	 vinnuaðstöðu	 þeirra.	 Í	 ljós	 kom	 að	 frammistaða	 starfsmanna	 jókst	 en	 ekki	

vegna	 breytingana	 sem	 gerðar	 voru	 á	 vinnuaðstöðu	 þeirra,	 heldur	 vegna	 félagslegra	

þátta,	sem	var	meðal	annars	skynjun	þeirra	á	því	að	fylgst	væri	með	þeim	og	starfi	þeirra	

sýndur	áhugi	(Georg	og	Jones,	2012).	

Deilur	eru	um	hvort	að	 fylgni	sé	á	milli	 starfsánægju	einstaklinga	og	 frammistöðu	á	

vinnustað	 og	 eru	 stjórnendur	 fyrirtækja	 oft	 á	 tíðum	 ringlaðir	 hvað	 þetta	 varðar.	

Ástæðan	 er	 sú	 að	 þegar	 kemur	 að	 því	 að	 skera	 niður	 hjá	 fyrirtæki	 hafa	 stjórnendur	

áhyggjur	af	því	hvaða	áhrif	það	hefur	í	för	með	sér	á	starfsánægju	starfsmanna	og	þar	af	

leiðandi	 hvort	 að	 það	 hafi	 áhrif	 á	 frammistöðu	 einstaklings.	 Í	 safnagreiningu	 sem	

framkvæmd	var	árið	1985	kom	fram	að	ekki	væru	sterk	 tengsl	á	milli	 starfsánægju	og	

frammistöðu,	 eða	 að	 fylgni	 væri	 ekki	 yfir	 r=0,17	 (Iaffaldo	 og	Muchinsky,	 1985).	 Þessi	

rannsókn	 hafði	 áhrif	 á	 fræðin	 og	 fyrirtæki	 þar	 sem	 að	 litið	 var	 á	 að	 samband	 á	 mili	

starfsánægju	og	frammistöðu	væri	smávægilegur.	Nýlegri	rannsóknir	sýna	þó	samband	á	

milli	starfsánægju	og	frammistöðu	einstaklinga	í	starfi	(Aftab,	2012;	Khan,	Nawaz,	Aleem	
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og	 Hamed,	 2012;	 Platis,	 Reklitis	 og	 Zimeras,	 2015).	 Judge,	 Thoresen,	 Bono	 og	 Patton	

(2001)	 gerðu	 safnagreiningu	 á	 301	 rannsókn	 þar	 sem	 í	 ljós	 kom	 að	 meðalfylgni	

starfsánægju	 og	 frammistöðu	 er	 hærri	 en	 áður	 var	 talið,	 eða	 r=	 0,30.	 Í	 þessari	 sömu	

rannsókn	 kom	einnig	 fram	 að	 samband	 starfsánægju	 og	 frammistöðu	 er	 enn	 hærra	 á	

meðal	 starfsmanna	 sem	 sinna	 flóknari	 störfum,	 t.d	 sérfræðimenntuðum	 einstaklingu	

frekar	en	hjá	þeim	sem	sinna	einfaldari	störfum.			

Til	þess	að	öðlast	skilning	á	því	hvernig	starfsmannasamtal	og	starfsánægja	tengjast	

er	hægt	að	skoða	mismunandi	kenningar.	Rannsóknir	í	huglægri	sálfræði	hafa	sýnt	fram	

á	að		krefjandi	og	mælanleg	markmið	hjálpa	til	við	að	samræma	markmið	einstaklings	og	

fyrirtækis	 sem	 leiðir	 að	 sér	 aukin	 áhuga	 og	 þar	 af	 leiðandi	 aukið	 vinnuframlag	

starfsmanna	 (Lock	 og	 Latham,	 2002).	 Markmiðasetningarkenningin	 (e.	 goal-setting	

theory)	 gefur	 í	 skyn	 að	 	 samband	 sé	 á	milli	 tíðni	markmiða	 sem	einstaklingur	 nær	 og	

starfsánægju	 og	 oft	 á	 tíðum	 notast	 fyrirtæki	 við	markmiðasetningu	 í	 þeim	 tilgangi	 að	

veita	umbun	þegar	markmiðum	hefur	verið	náð,	t.d	launahækkanir	eða	stöðuhækkanir.	

Nýlegar	 rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 launatengd	 frammistaða	 tengist	 heildar	

starfsánægju	 (Haywood	og	wei,	 2006;	Green	og	Haywood,	 2008).	Aðrir	 þættir	 í	 þessu	

samhengi	 eru	 til	 dæmis	 ánægja	 starfsmanna	 með	 starfsmannasamtalið	 í	 heild	 sinni,	

endurgjöfina,	 og	 hvernig	 starfsmennirnir	 skynja	 gæði,	 réttlæti	 og	 sanngirni	 á	

starfsmannasamtalinu	 sjálfu	 (Pettijohn,	 Pettijohn,	 Taylor	 og	 Keillor,	 2001;	 Jawahar,	

2006;	Kuvaas,	2006	;	Sommer	og	Kulkarnir,	2012;	Gupta	og	Kumar,	2013).		

		Samkvæmt	 Dusterhoff,	 Cunningham	 og	 MacGregor	 (2014)	 var	 ánægja	 gagnvart	

starfsmannasamtölum	 einn	 mest	 rannsakaði	 þátturinn	 af	 þeim	 sem	 rannsakaðir	 hafa	

verið	 í	þessu	samhengi.	Rannsakendurnir	greindu	á	milli	tvenns	skonar	ánægju,	annars	

vegar	 sem	 tengdist	 starfsmannasamtalinu	 sjálfu	 og	 hins	 vegnar	 sem	 tengdist	

frammistöðumatskerfinu	og	 skynjun	 starfsmanna	á	því	hvernig	notast	er	 við	 slíkt	 kerfi	

innan	fyrirtækisins.	Litið	er	á	starfsmannasamtöl	sem	lykil	atriði	í	nálgun	á	stefnumiðaðri	

stjórnun,	 þ.e	 tæki	 sem	 tengir	 saman	 hæfni	 og	 hegðun	 starfsmanna	 við	 stefnumiðuð	

markmið	fyrirtækisins.	En	til	þess	að	spila	þetta	stefnumótandi	hlutverk	er	mikilvægt	að	

einstaklingur	hafi	 jákvætt	 viðhorf	 gagnvart	 starfsmannasamtölum	og	 sé	ánægður	með	

hvernig	 þau	 eru	 notað.	 Brown	 og	 félagar	 (2010)	 framkvæmdu	 rannsókn	 á	 2.300	

almennum	 starfsmönnum	 í	 stóru	 opinberu	 fyrirtæki.	 Brown	 og	 félagar	 könnuðu	
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sambandið	á	milli	 gæða	starfsmannasamtala,	þar	 sem	mældur	var	 skýrleiki,	 samskipti,	

traust	 og	 sanngirni	 starfsmannasamtala	 og	 starfsánægju	 og	 hollustu.	 Niðurstöður	

rannsóknarinnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 í	 hópi	 þeira	 starfsmanna	 sem	 voru	 óánægðir	 með	

starfsmannasamtölin,	 þ.e	 þeir	 báru	 lítið	 traust	 til	 yfirmanns,	 samskipti	 voru	 léleg,	

skortur	var		á	skýrleika	um	væntingar	og	skynjun	á	ósanngjörnu	starfsmannasamtali,	var	

minni	 starfsánægja	 	 en	 þeirra	 sem	 voru	 jákvæðari	 í	 garð	 starfsmannasamtala.	 Þessar	

forsendur	benda	til	að	samband	er	á	milli	viðhorfs	og	upplifunar	til	starfsmannasamtala	

og	starfsánægju.	
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6 Viðhorf	

Ýmsar	skilgreiningar	má	finna	á	hugtakinu	viðhorf	og	er	víðtæk	merking	á	hugtakinu	sú	

tilhneiging	 einstaklinga	 til	 að	 bregðast	 mismunandi	 við	 fólki,	 stöðum,	 hlutum,	

viðburðum	eða	ákveðinni	hugmyndafræði.	Viðhorf	eru	óstöðugri	en	einkenni	vegna	þess	

að	 viðhorf	 þróast	 í	 gegnum	 upplifun	 og	 getur	 breyst	 með	 nýrri	 upplifun.	 Á	 meðal	

fyrirtækja	 þróast	 viðhorf	 vegna	 menningarlegra	 þátta,	 (staðla	 og	 gilda),	 hegðun	

stjórnenda	 (stjórnendastíl),	 og	 stefnu	 fyrirtækisins	 sem	 hefur	 að	 gera	 með	 t.d	 laun,	

stöðuhækkun	 og	 gæði	 vinnuumhverfis.	 Viðhorf	 er	 margþætt	 hugtak.	 Ef	 þú	 spyrð	

einstakling	 um	 viðhorf	 gagnvart	 ákveðinni	 trú,	 söngvara	 eða	 fyrirtæki	 er	 möguleiki	 á	

einföldu	svari,	en	undirliggjandi	ástæður	viðhorfsins	geta	verið	margslungnar	og	flóknar	

(Armstrong,	2006;	Robbins	og	Judge,	2015).	

Fræðimenn	 halda	 því	 fram	 að	 viðhorf	 byggist	 á	 þremur	 atriðum,	 það	 eru	 hugræn	

atriði,	 tilfiningaleg	 atriði,	 og	 hegðunaratriði.	 Hugræn	 atriði	 eru	 skoðun	 eða	 trú	

einstaklings	 á	 því	 hvernig	 hlutirnir	 eru	 og	 leggur	 grundvöll	 fyrir	 frekari	 gagnrýni	 sem	

leiðir	að	næsta	atriði	sem	er	tilfinningalegt.	Tilfinningalegt	atriði	er	hvernig	einstaklingi	

líður	 gagnvart	 t.d	 ákveðnum	 hlut.	 Þriðja	 og	 síðasta	 atriðið	 varðar	 hegðun	 og	 er	 það	

áform	einstaklings	um	að	haga	sér	á	ákveðinn	hátt	gagnvart	öðrum	einstaklingi	eða	hlut.	

Á	mynd	4	má	sjá	skýringu	á	þremur	atriðum	viðhorfs	og	hvernig	þau	tengjast.	Í	dæminu	

á	myndinni	er	starfsmaður	sem	að	bjóst	við	að	fá	stöðuhækkun	sem	hann	taldi	sig	eiga	

skilið	en	fékk	ekki,	 í	 stað	fékk	samstarfsélagi	hans	stöðuhækkunina	(Robbins	og	Judge,	

2015).			
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Mynd	4.	Þrjú	atriði	viðhorfs	(Robbins	og	Judge,	2015	bls.	67).	

Lawler	(1967)	var	fyrstur	fræðimanna	til	þess	að	leggja	til	að	viðhorf	starfsmanna	um	

sanngirni	og	viðurkenningu	starfsmannasamtala	velti	ekki	eingöngu	á	forminu	sjálfu	sem	

notast	 er	 við	 til	 að	 meta	 frammistöðu	 einstaklings,	 heldur	 byggir	 viðhorfið	 einnig	 á	

einstaka	eiginleikum	bæði	fyrirtækis	sem	og	einstaklings.	Lawler	(1967)	kom	fram	með	

líkan	 (sjá	 mynd	 5)	 sem	 sýnir	 þá	 þætti	 sem	 hann	 taldi	 hafa	 áhrif	 á	 gildi	

starfsmannasamtala.	 Með	 líkaninu	 leggur	 Lawler	 til	 að	 viðhorf	 til	 sanngirni	 og	

viðurkenningu	 séu	 lykilþættir	 þegar	 kemur	 að	 gildi	 starfsmannasamtala.	 Aftur	 á	móti	

telur	 hann	 að	 viðhorfin	 myndist	 vegna	 einkenna	 fyrirtækisins,	 einstaklingsins	 sem	 og	

frammistöðustjórnunarkerfisins	sjálfs.	
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Mynd	5.	Þættir	sem	hafa	áhrif	á	gildi	starfsmannasamtala	(Lawler,	1967,	bls.	380).	

Landy,	Barnes	og	Murphy	(1978)	voru	fyrstir	 fræðimanna	til	að	einblína	eingöngu	á	

samband	 viðhorfstengdra	 þátta	 og	 starfsmannasamtala.	 Landy	 og	 félagar	 notuðu	 eitt	

atriði	(e.	single	item)	við	mælingar	á	skynjuðu	réttlæti	og	nákvæmni	starfsmanna	á	ferli	

starfsmannasamtala	 þar	 sem	 komu	 í	 ljós	 fimm	 eiginleikar	 starfsmannasamtala	 sem	

mótuðu	 viðhorf.	 Starfsmenn	 skynjuðu	 meira	 réttlæti	 og	 nákvæmni	 þegar	

starfsmannasamtalið	 var	 kerfisbundið,	 framkvæmt	 að	 minnsta	 kosti	 einu	 sinni	 á	 ári,	

byggt	á	frammistöðu	starfsmanns,	gaf	starfsmanni	færi	á	því	að	tjá	tilfinningar	sínar	og	

að	 starfsmannasamtalið	 leiddi	 til	 þess	 að	 þróuð	 væri	 framkvæmdaráætlun	 í	 þeim	

tilgangi	 að	 bæta	 laka	 frammistöðu.	 Dipboye	 og	 Pontbriand	 (1981)	 komust	 af	 því	 að	

skoðun	starfsmanna	á	frammistöðumatskerfinu	var	mótuð	af	hagsmunum	matsins,	tíðni	

starfsmannasamtalanna,	 og	 skynjun	 á	 mikilvægi	 þátta	 gagnvart	 starfi	 viðkomandi	

einstaklings.		

Nýlegri	 rannsóknir	 telja	að	fleiri	þættir	en	réttlæti	og	nákvæmni	hafi	áhrif	á	viðhorf	

gagnvart	starfsmannasamtölum,	eins	og	t.d	þjálfun	á	öllu	frammistöðukerfinu	(Roberts,	

1992;	 Roberts	 og	 Pavlak,	 1996).	 Þátttaka	 starfsmanna,	 tvíhliða	 samtal	 og	

markmiðasetning	 eru	 einnig	 talin	 mikilvægir	 þættir	 sem	 tengjast	 viðhorfi	 gagnvart	

starfsmannasamtöum	(Bobko	og	Colella,	1994;	Nathan,	Mohrman	Jr.	og	Milliman,	1991;	

Roberts,	 1992).	 Viðhorf	 yfirmanns	 gagnvart	 starfsmannasamtölum	 getur	 einnig	 haft	

áhrif	á	hversu	gagnlegt	starfsmannasamtalið	er,	t.d	auðveldleiki	framkvæmdar	á	matinu,	
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sem	 og	 lengd	 og	 margbreytileiki	 eyðublaðsins	 (Roberts,	 1992;	 Longenecker	 og	 Fink,	

1999).		

Það	má	vera	að	allir	þessir	þættir	sem	taldir	eru	móta	viðhorf	til	starfsmannasamtala	

séu	mikilvægir	en	eiga	þeir	það	 sameiginlegt	að	enginn	þeirra	 tekur	 tillit	 til	 sambands	

yfirmanns	og	starfsmanns.	Flestar	fyrri	rannsóknir	hafa	hundsað	þá	staðreynd	að	mat	á	

frammistöðu	er	bara	einn	þáttur	í	viðvarandi	sambandi	yfirmanns	og	starfsmanns.	Þegar	

litið	er	á	viðhorf	til	starfsmannasamtala	í	víðara	samhengi	virðist	það	vera	skýrt	að	það	

sem	 á	 sér	 stað	 í	 starfsmannasamtalinu	 byggist	 á	 eðli	 sambands	 yfirmanns	 og	

starfsmanns		og	að	lykilinn	af	því	sambandi	er	traust.	Nýlegar	rannsóknir	hafa	sýnt	fram	

á	 að	 tengsl	 séu	 á	 milli	 trausts	 og	 viðhorfi	 til	 starfsmannasamtala	 (Dusterhoff,	

Cunningham	og	MacGregor,	2013;	Naji,	Mansour	og	Leclerec,	2015;	Reinke,	2003).		
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7 Aðferð	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 aðferð	 við	 gerð	 rannsóknarinnar.	 Megindleg	

aðferðafræði	 var	 notuð	 þar	 sem	 að	 þátttakendur	 svöruðu	 spurningalista	 á	 rafrænu	

formi.	Gert	er	grein	fyrir	mælitækinu	sem	notast	var	við,	þátttakendum	og	framkvæmd	

rannsóknarinnar.	

7.1 Mælitækið				
Mælitækið	 var	 að	 hluta	 til	 frumsamið	 og	 í	 formi	 spurningalista	 er	 samanstóð	 af	 24	

spurningum.	 Við	 gerð	 mælitækisins	 var	 horft	 til	 rannsókna	 Merit	 Principle	 Survey	

(2005),	Thruston	og	McNall	(2010)	og	Kuvaas	(2011).	Þær	rannsóknir	snéru	að	viðhorfi	

eða	viðhorfi	gagnvart	ýmsum	þáttum	starfsmannasamtala.	Höfundur	notaðist	aðeins	við	

þær	spurningar	úr	spurningalistunum	sem	hann	taldi	eiga	við	starfsmannasamtöl	einsog	

þau	 eru	 framkvæmd	 í	 íslenskum	 fyrirtækjum.	 Það	 voru	meðal	 annars	 spurningar	 sem	

snéru	að	hæfni	yfirmanns	til	þess	að	framkvæma	starfsmannasamtöl,	þróun	og	þjálfun	í	

starfi	 og	 tíðni	 endurgjafar.	 Einnig	 samdi	 höfundur	 nokkrar	 spurningar	 sjálfur	 og	 bætti	

við.	Þetta	var	gert	meðal	annars	til	að	stytta	spurningalistann	sem	og	að	fá	skýra	mynd	

af	 heildarviðhorfi	 þátttakenda	 í	 stað	 þess	 að	 kanna	 viðhorf	 til	 ákveðinna	 þátta	

starfsmannasamtala	 líkt	og	þær	 rannsóknir	 sem	stuðst	var	við	gera.	Fullyrðingarnar	er	

snéru	að	viðhorfi	 voru	13	og	voru	þátttakendur	beðnir	um	að	meta	hversu	ósammála	

eða	sammála	þeir	væru	fullyrðingunum.	Notaður	var	7	punkta	Likert-kvarði	að	fordæmi	

Thrustan	 og	 McNall	 (2010)	 þar	 sem	 að	 1	 stóð	 fyrir	 mjög	 ósammála	 og	 7	 fyrir	 mjög	

sammála	 og	 voru	 svarkostir	 merktir	 með	 orðagildum	 á	 gagnstæðum	 enda	 hverrar	

fullyrðingar.		

Til	 þess	 að	 mæla	 traust	 þátttakenda	 gagnvart	 yfirmanni	 var	 stuðst	 við	 mælitæki	

Mayers,	Davis	og	Shoorman	(1995).	Mayers	o.fl.	(1995)	halda	því	fram	að	helstu	víddir	

trausts	 séu	 hæfni	 og	 velvild.	 Sex	 spurningar	 voru	 notaðar	 til	 þess	 að	 mæla	 traust	

gagnvart	 yfirmanni	 og	 voru	 þrjár	 fullyrðingar	 úr	 hvorri	 vídd	 notaðar.	 Notaður	 var	 7	
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punkta	Likert-kvarði	þar	sem	að	1	stóð	fyrir	mjög	ósammála	og	7	fyrir	mjög	sammála	og	

voru	svarkostir	merktir	með	orðagildum	á	gagnstæðum	enda	hverrar	fullyrðingar.		

Í	 þessari	 rannsókn	er	 starfsánægja	 skilgreind	og	mæld	 sem	heildarstarfsánægja,	 en	

ekki	ánægja	ákveðinna	þátta	er	snúa	að	vinnunni.	Til	þess	að	mæla	heildarstarfsánægju	

þátttakenda	var	stuðst	við	mælitæki	Fornell,	Johnson,	Anderson,	Cha	og	Bryant	(1996).	

Mælitækið	samanstendur	af	15	spurningum	og	inniheldur	sex	víddir.	Eitt	þessara	atriða	

inniheldur	 þrjár	 spurningar	 sem	mæla	 heildaránægju	 viðskiptavina,	 voru	 þessar	 þrjár	

spurningar	 teknar	 og	 aðlagaðar	 að	 þessari	 rannsókn	 til	 þess	 að	 mæla	 heildar	

starfsánægju	 þátttakenda.	Notaður	 var	 7	 punkta	 Likert-kvarði	 þar	 sem	að	 1	 stóð	 fyrir	

mjög	ósammála	og	7	fyrir	mjög	sammála	og	voru	svarkostir	merktir	með	orðagildum	á	

gagnstæðum	 enda	 hverrar	 fullyrðingar.	 Allar	 spurningarnar	 rannsóknarinnar	 voru	

þýddar	af	höfundi	af	ensku	yfir	á	íslensku.		

	

7.2 Þátttakendur	
Notast	var	við	hentugleikaúrtak	þar	sem	þátttakendur	svöruðu	rafrænum	spurningalista	

og	fengust	þeir	 í	gegnum	samskiptamiðilinn	Facebook.	Alls	voru	318	þátttakendur	sem	

höfðu	 farið	 í	 starfsmannasamtal	 hjá	 núverandi	 vinnuveitanda,	 og	 var	 dreyfing	 kynja	 í	

úrtakinu	þannig	að	75,5%	þáttakenda	voru	konur	og	25,5%	þáttakenda	karlar.	Skýringin	

á	 þessum	mun	 á	milli	 kynjanna	 kann	 að	 vera	 sú	 að	 könnunin	 var	 birt	 á	 Facbooksíðu	

höfundar	 þar	 sem	 að	 viðkomandi	 á	 fleiri	 konuvini	 en	 karlavini.	 Einnig	 var	 meirihluti	

þeirra	sem	að	deildi	könnunninni	á	Facebook	síðu	sinni	konur,	og	ætla	má	að	þær	eigi	

einnig	fleiri	konu	vini	en	karlavini.	Í	töflu	3	má	sjá	skiptingu	kyns,	aldurs	og	menntunar.	
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Tafla	3.	Bakgrunnsbreytur	og	hlutfall	þátttakenda.	

	

	

Sjá	má	að	þrír	aldurhópar	eru	í	áberandi	meirihluta	og	er	dreifingin	á	milli	þeirra	hópa	

frekar	jöfn,	þessi	aldur	er	frá	26	ára	til	55	ára.	Flestir	eru	þó	þátttakendur	á	aldrinum	26-

35	en	fæstir	eru	yngri	en	18	ára,	eða	aðeins	2	þátttakenda.	Flestir	þátttakenda	hafa	lokið	

háskólaprófi,	eða	39,3%.		
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Tafla	4.	Hlutfall	þátttakenda.	

	

Sjá	 má	 í	 töflu	 4	 hvernig	 þátttakendur	 raðast	 niður	 eftir	 starfsgreinum.	

Heilbrigðisþjónusta,	ummönnun	og	skólar	eru	þær	starfsgreinar	sem	hafa	mesta	fjölda	

þátttakenda	eða	36,0%,	 fæstir	þátttakendur	eru	með	 íþróttir,	 tómstundir	og	félagsmál	

sem	starfsgrein	eða	ekki	nema	2,5%.	

Fyrsta	spurning	rannsóknarinnarinnar	var	síuspurning	þar	sem	að	þátttakendur	voru	

beðnir	 um	 að	 svara	 því	 hvort	 að	 þeir	 hafi	 farið	 í	 starfsmannasamtal	 hjá	 núverandi	

fyrirtæki.	Í	heildina	voru	477	einstaklingar	sem	tóku	þátt	í	könnunninni	og	voru	318,	eða	

66,9%	þátttakenda	sem	höfðu	farið	í	starfsmannasamtal	hjá	núverandi	fyrirtæki	og	157,	

eða	33,1%	sem	ekki	höfðu	farið	í	starfsmannasamtal	hjá	núverandi	fyrirtæki.	Var	þetta	

gert	 vegna	 þess	 að	 rannsakandi	 taldi	 ef	 að	 þátttakandi	 hafi	 ekki	 farið	 í	

starfsmannasamtal,	 hefði	 hann	 ekki	 næga	 þekkingu	 á	 viðfangsefninu.	 Fóru	 þeir	

þátttakendur	 sem	ekki	höfðu	 farið	 í	 starfsmannasamtal	hjá	núverandi	 fyrirtæki	beint	 í	

það	að	svara	grunnupplýsingum.	Þegar	rannnsakandi	hóf	úrvinnslu	gagna	mat	hann	það	

þannig	 að	 ekki	 yrðu	 birtar	 nákvæmar	 niðurstöður	 þeirra	 sem	 að	 ekki	 höfðu	 farið	 í	

starfsmannasamtal	 þar	 sem	 að	 þau	 gögn	 nýttust	 ekki	 í	 að	 svara	

rannsóknarspurningunni.	

7.3 Framkvæmd	og	úrvinnsla	
Spurningalistinn	var	sendur	út	á	rafrænu	formi	og	notast	var	við	„google-Forms”.	Áður	

en	 spurningalistinn	 var	 lagður	 fyrir	 var	 hann	 forprófaður	 á	 nokkrum	 einstaklingum	 í	
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þeim	tilgangi	að	athuga	hvort	að	spurningalistinn	væri	skýr	og	skiljanlegur,	sem	og	að	fá	

endurgjöf	ef	það	væri	eitthvað	annað	sem	að	viðkomandi	taldi	að	mætti	bæta.	Eftir	að	

hafa	 fengið	 ábendingar	 varðandi	 spurningalistann	 lagfærði	 höfundur	 listann	 og	

fínpússaði.	Í	kjölfarið	var	spurningalistinn	sendur	út	á	Facebooksíðu	rannsakanda	og	var	

fengin	aðstoð	Facebook	vina	til	þess	að	deila	spurningalistanum	til	þess	að	fá	sem	flesta	

þátttakendur	og	fjölbreyttast	úrtak.	Engin	umbun	var	veitt	fyrir	þátttöku	í	könnunnunni.	

Gagnasöfnun	 stóð	 yfir	 daganna	 31.	mars	 og	 lauk	 10.	 apríl,	 2016.	 Þegar	 þátttakendur	

smelltu	 á	 tengilinn	 á	 könnunninni	 birtist	 þeim	 kynning	 á	 höfundi	 ásamt	 útskýringu	 á	

rannsókn	(sjá	viðauka).		
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8 Niðurstöður			

Í	þessum	kafla	verða	niðurstöður	rannsóknarinnar	kynntar	og	verða	þær	ýmist	skýrðar	í	

rituðu	máli	eða	settar	fram	á	myndrænan	hátt	s.s	með	töflum	og	myndum.	Líkt	og	sjá	

má	 í	 töflu	 4	 fóru	 27,8%	 þátttakenda	 síðast	 í	 starfsmannasamtal	 fyrir	 einum	 til	 sex	

mánuðum.	 Flestir	 þátttakendur	 sem	 farið	 hafa	 í	 starfsmannasamtal	 hjá	 núverandi	

fyrirtæki	 hafa	 farið	 einhverntímann	 á	 síðastliðnum	 12	 mánuðum,	 eða	 68,1%	

þátttakanda.		

Tafla	5.	Tíðni	þátttakenda	í	starfsmannasamtölum.	

	

	

8.1 Viðhorf	til	starfsmannasamtala	
Í	töflu	5	má	sjá	lýsandi	tölfræði	yfir	allar	spurningnar	sem	lagðar	voru	fyrir	þátttakendur	

er	 varða	 viðhorf	 til	 starfsmannasamtala.	 Í	 töflunni	 má	 sjá	 meðalgildi,	 staðalfrávik	 og	

fjölda	þátttakenda	við	hverja	fullyrðingu.		
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Tafla	6.	Viðhorfslistinn.	

	

Eins	 og	 sjá	 má	 í	 töflu	 6	 	 eru	 öll	 svör	 við	 fullyrðingunum	 yfir	 meðallagi	 (4).	

Þátttakendur	 virðast	 almennt	 treysta	 því	 að	 upplýsingar	 sem	 koma	 fram	 í	

starfsmannasamtalinu	 séu	 trúnaðarmál.	 Þátttakendur	 eru	 hvorki	 né	 sammála	 eða	

ósammála	því	að	sá	aðili	sem	að	framkvæmir	starfsmannasamtalið	veitir	þeim	reglulega	

endurgjöf	 og	 er	 	 það	 atriði	 með	 lægsta	 meðalgildi	 allra	 þátta	 er	 varða	 viðhorf	
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starfsmanna.	 Þátttakendur	 virðast	 almennt	 hafa	 frekar	 jákvætt	 viðhorf	 gagnvart	

starfsmannasamtölum.		

Í	 töflu	 6	 má	 sjá	 þær	 sex	 fullyrðingar	 sem	 voru	 notaðar	 til	 þess	 að	 mæla	 traust	

gagnvart	yfirmanni.	

Tafla	7.	Traust	gagnvart	yfirmanni.	

	

Líkt	og	sjá	má	í	töflu	7	eru	öll	svör	við	fullyrðingunum	yfir	meðallagi	(4).	Þátttakendur	

eru	 frekar	sammála	því	að	yfirmaður	sé	hreinskilinn	við	þá,	en	 lægsta	meðalgildið	 fær	

fullyrðingin	er	varðar	áhuga	yfirmanns	á	líðan	þáttakenda.	

	Sjá	má	í	töfu	8	þær	þrjár	fullyrðingar	sem	notaðar	voru	til	þess	að	mæla	starfsánægju	

þátttakenda.	

Tafla	8.	Starfsánægja.	

	

8.2 Þáttagreining	
Framkvæmd	var	þáttagreining	á	öllum	þáttum	líkansins.	Sýndi	Kaiser-Mayer-Olkin	prófið	

að	úrtækið	væri	nógu	stórt	fyrir	greininguna	(KMO	=	0,901).	Bartlets	prófið	gaf	til	kynna	

að	fylgni	væri	á	milli	breyta	og	var	það	marktækt	X2	=	(	231)	=	6510,934;	p<	0,01).	Þrír	
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þættir	 voru	 með	 eigingildi	 yfir	 1	 og	 skýrðu	 þeir	 samanlagt	 71.1%	 af	 dreifingunni.	

Samkvæmt	 skriðuprófinu	 var	 hentugt	 að	 notast	 við	 þrjá	 þætti	 og	 var	 rannsakandi	

sammála	niðurstöðum	skriðuprófsins	þar	sem	að	þrír	þættir	samsvara	fjölda	þátta	sem	

lagt	 var	 upp	með	 í	 rannsókninni.	 Sex	 atriði	 hlóðust	 á	 fyrsta	 þáttinn	 en	 það	 voru	 þær	

breytur	sem	rannsakandi	taldi	snúa	að	trausti	til	yfirmanns	og	var	þættinum	gefið	nafnið	

Traust	 til	 yfirmanns.	 Sex	 atriði	 hlóðust	 á	 annan	 þáttinn	 og	 voru	 það	 spurningar	 sem	

snéru	að	viðhorfi	og	upplifun	 til	 starfsmannasamtala.	Var	 sá	þáttur	nefndur	viðhorf.	Á	

þriðja	 þáttinn	 hlóðust	 þrjú	 atriði	 sem	 vísuðu	 til	 starfsánægju	 og	 fékk	 sá	 þáttur	 nafnið	

starfsánægja.	
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Tafla	9.	Niðurstöður	þáttagreiningar.	

	

Rannsakandi	taldi	æskilegt	að	skoða	innri	áreiðanleika	hvers	þáttar	með	áreiðanleika	

prófi	(Chronbachs	alfa	α)	í	 ljósi	þess	að	ekki	var	notaður	fullbúinn	spurningalisti	heldur	
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byggði	rannsakandi	spurningalistann	á	fræðilegum	upplýsingum	ásamt	því	að	styðjast	að	

hluta	 til	 við	 önnur	 mælitæki	 og	 aðlaga	 þær	 að	 spurningalistanum	 sem	 notaður	 var	 í	

þessari	rannsókn.	Sjá	má	á	töflu	10	áreiðanleika	hvers	þáttar.	Áreiðanleiki	mælitækisins	

reyndist	vera	góður	þar	sem	að	allir	þættirnir	voru	með	áreiðanleikastuðul	(Cronbachs	

afla	α)	hærri	en	0,7.	

	

8.3 Tengsl	milli	þátta	
Byrjað	var	að	skoða	tengsl	á	milli	þáttanna	þriggja;	viðhorfs,	trausts	gagnvart	yfirmanni	

og	starfsánægju.	Jákvæð	tengsl	reyndust	vera	á	milli	allra	þáttanna.	Sterk	tengsl	voru	á	

milli	 viðhorfs	 til	 starfsmannasamtala	og	 trausts	 gagnvart	 yfirmanni,	 eða	 r(302)	 =	0,67;	

p<0,001.	 Einnig	 reyndust	 þættirnir	 viðhorf	 og	 starfsánægja	 fylgjast	 að,	 r(307)	 =	 0,56;	

p<0,01,	 en	 voru	 sterk	 tengsl	 á	 meðal	 þessara	 þátta.	 Einnig	 var	 fylgni	 á	 milli	 trausts	

gagnvart	yfirmanni	og	starfsánægju	r(307)	=	0,64;	p<0,01	

Margvíð	 aðhvarfsgreining	 var	 framkvæmd	 til	 þess	 að	 kanna	 spádómsgildi	

starfsánægju	 og	 trausts	 gagnvart	 yfirmanni	 til	 viðhorfs.	 Niðurstöður	

aðhvarfsgreiningarinnar	 má	 sjá	 í	 töflu	 11.	 Heildaráhrif	 líkansins	 reyndust	 marktæk	

(p<0,05)	 og	 útskýringarmáttur	 breytanna	 reyndist	 46,5%	 eða	 R2=	 0,465.	 Sautján	

athuganir	voru	með	leif	hærri	en	2,	eða	3,6%	sem	gilda	fyrir	utan	viðmiðunarspönnina.	

One	sample	Kolmogorov	leiðir	í	ljós	að	breytan	er	normaldreifð	p>0,05.	Ekki	var	ástæða	

til	að	áætla	að	um	misdreifni	sé	að	ræða	þar	sem	leifin	dreifist	nokkuð	jafnt.	Fylgnifylki	

breytanna	 var	 kannað	 og	 leiddi	 í	 ljós	 að	 hæsta	 fylgni	 var	 0,640	 svo	 ekki	 er	 um	

marglínuleika	að	ræða.	Forsendur	aðhvarfsgreiningar	standast	því.		

Tafla	10.	Niðurstöður	aðhvarfsgreiningar.	

	

Það	sem	niðurstöður	aðhvarfsgreiningar	leiddu	í	ljós	var	að	traust	gagnvart	yfirmanni	

vegur	þyngst	af	þeim	breytum	sem	kannaðar	voru	þegar	kemur	af	því	að	skýra	viðhorf	
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gagnvart	 starfsmannasamtölum.	 Starfsánægja	 fylgdi	 þar	 á	 eftir	 og	 höfðu	 þessar	 tvær	

breytur	báðar	jákvæðan	skýringarmátt.	
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9 Umræða	

Meginmarkmið	rannsóknarinnar	var	að	kanna	viðhorf	og	upplifun	einstaklinga	í	íslensku	

atvinnulífi	 gagnvart	 starfsmannasamtölum.	Auk	þess	 var	markmiðið	 að	 skoða	 tengsl	 á	

milli	 viðhorfs	 og	 upplifunar	 þeirra	 sem	 farið	 hafa	 í	 starfsmannasamtal	 hjá	 núverandi	

fyrirtæki	 og	 starfsánægju,	 en	 einnig	 traust	 gagnvart	 þeim	 sem	 framkvæmir	

starfsmannasamtalið,	en	viðkomandi	er	í	flestum	tilvikum	næsti	yfirmaður.		

Niðurstöður	 sýna	 jákvætt	 samband	 á	milli	 viðhorfs	 gagnvart	 starfsmannasamtölum	

og	 traust	 í	 garð	 þess	 einstaklings	 sem	 framkvæmir	 starfsmannasamtalið,	 sem	 og	

starfsánægju	 og	 styðja	 niðurstöðurnar	 við	 rannsókn	 Naji,	Mansour	 og	 Leclere	 (2015).	

Starfsmannasamtöl	 eru	 þannig	 í	 eðli	 sínu	 að	 mikil	 samskipti	 eiga	 sér	 stað	 á	 milli	

starfsmanns	og	þess	sem	framkvæmir	starfsmannasamtalið.	Þar	af	leiðandi	má	ætla	að	

gæði	sambands	á	milli	þessara	tveggja	aðila	gegni	mikilvægu	hlutverki	þegar	kemur	að	

viðhorfi	starfsmanna	til	starfsmannasamtala	og	styðja	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	

mikilvægi	þessa	sambands.	Ef	skortur	er	á	trausti	starfsmanns	gagnvart	yfirmanni	hefur	

það	neikvæðari	áhrif	á	viðhorf	starfsmanna	gagnvart	starfsmannasamtölum.	Rannsóknin	

varpar	 ljósi	 á	 yfirmanninn,	 en	 hann	 fer	með	 aðalhlutverkið	 í	 ferlinu	 sem	 á	 sér	 stað	 í	

kringum	 starfsmannasamtöl	 og	 í	 starfsmannasamtalinu	 sjálfu.	 Samband	 á	 milli	

starfsmanns	 og	 yfirmanns	 sem	 einkennist	 af	 trausti	 getur	 haft	 áhrif	 á	 árangur	

starfsmannasamtala	og	sýndu	niðurstöður	rannsóknarinnar	fram	á	það	með	jákvæðum	

tengslum	á	milli	traust	gagnvart	yfirmanni	og	viðhorfs	til	starfsmannasamtala.	Með	því	

að	fyrirtæki	meti	mikilvægi	trausts	meðal	starfsmanna	sinna	hjálpar	það	ekki	eingöngu	

við	 að	 efla	 sambandið	 milli	 viðhorfs	 starfsmanna	 til	 starfsmannasamtala	 og	

starfsánægju,	 heldur	 stuðlar	 það	 einnig	 að	 því	 að	 tengja	 markmið	 starfsmanns	 við	

markmið	 fyrirtækisins,	 sem	 er	 þegar	 öllu	 er	 á	 botninn	 hvolft	 aðal	 markmiðið	 með	

starfsmannasamtölum	(Grote,	2002;	Lewis,	1996).				

Niðurstöður	rannsóknarinnar	leiddu	í	ljós	að	viðhorf	gagnvart	starfsmannasamtölum	

hefur	 sterk	 tengsl	 við	 starfsánægju	 starfsmanna.	 Ef	 að	 fyrirtæki	 notast	 við	

starfsmannasamtöl	og	starfsmenn	eru	neikvæðir	 í	garð	samtalana	er	það	ekki	einungis	

árangurslaust	 fyrir	 mannauðsstjórnunaraðgerðir,	 heldur	 leiðir	 það	 til	 minni	
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starfsánægjuá	 meðal	 starfsmanna	 innan	 fyrirtækisins.	 Þessar	 niðurstöður	 styðja	

rannsóknir	sem	hafa	að	gera	með	viðbrögð	og	réttlæti	í	garð	starfsmanna,	að	neikvætt	

viðhorf	gagnvart	starfsmannasamtölum	hefur	neikvæð	áhrif	á	frammistöðu	starfsmanna	

(Brown	ofl,	2010).	Þetta	sýnir	fram	á	það	að	ef	neikvætt	viðhorf	og	upplifun	starfsmanna	

gagnvart	 starfsmannasamtölum	 viðgengst	 innan	 fyrirtækisins	 munu	 fyrirtækin	 gjalda	

fyrir	það	í	formi	minni	starfsánægju	meðal	starfsmanna	(Darehzereshki,	2013).			

Athyglisvert	 var	 að	 sjá	 að	 það	 hafa	 liðið	 13	 mánuðir	 eða	 meira	 síðan	 31,9%	

þátttakenda	fóru	síðast	í	starfsmannasamtal	hjá	núverandi	fyrirtæki.	Þessar	niðurstöður	

koma	verulega	á	óvart	þar	sem	að	fræðin	leggja	mikla	áherslu	á	að	starfsmannasamtöl	

séu	 framkvæmd	 reglulega,	 eða	með	 sex	 til	 tólf	mánaða	millibili	 (Bersin,	 2008).	 Í	 ljósi	

þess	 að	 aðaláhersla	 starfsmannasamtala	 er	 tvíhliða	 samtal	 starfsmanns	 og	 yfirmanns	

þar	 sem	 að	 umræða	 fer	 fram	 um	 starfsþróun	 starfsmanns,	 markmiðasetningu	 og	

endurgjöf	 er	 mikilvægt	 að	 veita	 því	 athygli	 hvar	 er	 þörf	 á	 þjálfun	 og	 þróun	 fyrir	

einstakling	 svo	að	hann	geti	 dafnað	 í	 starfi,	 aukið	 frammistöðu	 sína	og	 framlag.	 Þetta	

getur	komið	sér	vel	fyrir	fyrirtæki	þegar	skipa	á	í	nýjar	stöður	innan	fyrirtækisins,	þá	er	

hægt	 að	 leita	 inn	 á	 við	 í	 staðinn	 fyrir	 að	 ráða	 nýjan	 einstakling	 inn	 í	 fyrirtækið.	 Ef	

starfsmenn	skortir	þá	þjálfun	sem	þeir	þarfnast	til	þess	að	geta	mætt	kröfum	sem	gerðar	

eru,	getur	það	orðið	 til	þess	að	 fyrirtækið	nái	ekki	 sínum	markmiðum.	Þegar	yfirmenn	

eða	stjórnendur	leggja	sig	fram	við	að	hvetja	starfsmenn	til	að	gera	sitt	besta	skapar	það	

jákvætt	 andrúmsloft	 innann	 fyrirtækisins,	 auk	 þess	 sem	 það	 bætir	 sjálfstaust	

starfsmanna.	Kirkpatrick	(2006),	sérfræðingur	á	mannauðssviði	talaði	um	að	bera	mætti	

saman	 hlutverk	 yfirmanns	 í	 starfsmannasamtölum	 við	 hlutverk	 íþróttaþjálfara	 að	 því	

leyti	að	til	þess	að	möguleiki	sé	á	sigri	þarf	hver	og	einn	 leikmaður	að	 leggja	sig	100%	

fram.	Ástæðan	 fyrir	 þessu	 stóra	hlutfalli	 starfsmanna	 sem	virðast	 ekki	 fara	 reglulega	 í	

starfsmannasamtal	 getur	 verið	 af	 ýmsum	 toga.	 Ein	 ástæðan	 gæti	 verið	 sú	 að	 hluti	

þátttakenda	er	í	námi	og	vinnur	hlutastarf	með	því	og	fyrirtæki	kalla	ekki	þá	starfsmenn		

í	 starfsmannasamtal.	 Einnig	 veltir	 höfundur	 því	 fyrir	 sér,	 eftir	 að	 hafa	 kafað	 djúpt	 í	

fræðin	hvort	að	möguleiki	væri	á	að	 fyrirtæki	á	 íslandi	 séu	svona	 framarlega	 í	þessum	

efnum.	Með	 því	 er	 átt	 við	 að	 ávinningur	 og	 tilgangur	 starfsmannasamtala	 hafa	 verið	

umdeildir	í	áratugi	og	undanfarin	ár	hafa	stór	fyrirtæki	erlendis	á	borð	við	Deloitte	o.fl.	

tekið	nýja	stefnu	í	því	að	meta	starfsmenn	sína.	Rökin	fyrir	þeim	breytingum	eru	meðal	

annars	 hversu	 breytt	 eðli	 starfsins	 er,	 þ.e	með	 hraðri	 þróun	 í	 tækni	 og	 breyttu	 vinnu	
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umhverfi,	hver	setur	12	mánaða	markmið	í	dag?	Sumir	einstaklingar	setja	sér	mánaðar	

markmið	eða	jafnvel	viku	markmið.	Þetta	gerir	það	einnig	að	verkum	að	stjórnendur	og	

yfirmenn	eru	frekar	knúnir	til	þess	að	ræða	við	starfsmenn	sína	á	óformlegan	hátt	oftar	

en	einu	sinni	til	tvisvar	sinnum	á	ári	um	þörf	á	þjálfun	og	þróun	í	starfi.	Rannsókn	sem	

gerð	var	 á	30	 fyrirtækjum	sem	hættu	að	notast	 við	 formleg	 starfsmannasamtöl	 kom	 í	

ljós	 að	 stjórnendur	 áttu	 tíðari	 samskipti	 við	 undirmenn	 sína	 um	 frammistöðu,	 eða	

þrisvar	 til	 fjórum	 sinnum	 á	 ári	 í	 stað	 einu	 sinni	 á	 ári.	 Tíðari	 samskipti	 á	milli	 þessara	

tveggja	aðila	auka	skuldbindingu	starfsmanna,	stuðla	að	aukinni	þróun	og	„sanngjarnari”	

launum	 starfsmanna	 þar	 sem	 að	 stjórnendur	 fá	 betri	 innsýn	 og	 skilja	 betur	 hvernig	

starfsmenn	standa	sig	í	starfi	(Rock	og	Jones,	2015).		

Það	sem	vegur	þó	á	móti	því	að	við	séum	framarlega	í	þessum	efnum	og	að	fyrirtæki	

séu	 að	 taka	 upp	 nýja	 stefnu	 í	 framkvæmd	 starfsmannasamtala	 er	 hinsvegar	 það	 að	

þátttakendur	 virðast	 ekki	 fá	 regulega	 endurgjöf	 frá	 þeim	 sem	 framkvæmir	

starfsmannasamtalið.	 Regluleg	 endurgjöf	 í	 þessu	 samhengi	 er	 þegar	 yfirmenn	 veita	

starfsmönnum	sínum	endurgjöf		með	óformlegum	hætti,	það	er	t.d	að	hrósa	einstaklingi	

fyrir	vel	unnið	verk	strax	eftir	að	atburður	á	sér	stað.	Þessar	niðurstöður	stangast	á	við	

rannsókn	 Kuvaas	 (2011)	 þar	 sem	 að	 komist	 var	 af	 því	 að	 jákvæð	 tengsl	 væru	 á	 milli	

jákvæðs	viðhorfs	til	starfsmannasamtala	og	aðeins	þeirra	starfsmanna	sem	hlutu	tíða	og	

reglulega	 endurgjöf.	 Þó	 svo	 það	 virðist	 algengt	 að	 yfirmenn	 telji	 starfsmannasamtal	

vettvang	til	þess	að	bæta	upp	endurgjöf	fyrir	síðustu	tólf	mánuði	þá	benda	niðurstöður	

Kuvaas	 (2011)	 til	 þess	 að	 jákvæðu	 viðhorfi	 í	 garð	 starfsmannasamtala	 þurfi	 að	 fylgja	

regluleg	endurgjöf	svo	að	jákvætt	samband	sé	á	milli	viðhorfs	og	frammistöðu	í	starfi.		

Líkt	 og	 allar	 aðrar	 rannsóknir	 eru	 takmarkanir	 sem	 fylgja	 þessari	 rannsókn.	

Annmarkar	 rannsóknarinnar	 eru	 að	 um	 hentugleikaúrtak	 var	 að	 ræða	 þar	 sem	

rannsóknin	náði	einungis	til	einstaklinga	sem	eru	meðlimir	á	Facebook	og	er	möguleiki	á	

að	 það	 gefi	 ekki	 rétta	 mynd	 af	 þýðinu.	 Einnig	 telur	 höfundur	 að	 það	 hefði	 styrkt	

rannsóknina	ef	úrtakið	hefði	verið	stærra.		

Áhugavert	gæti	verið	að	skoða	nánar	hvaða	þættir	það	eru	nákvæmlega	sem	að	móta	

viðhorf	starfsmanna	í	íslensku	atvinnulífi	til	starfsmannasamtala.	Einnig	væri	athyglisvert	

að	skoða	mun	á	milli	hópa	þegar	kemur	að	viðhorfi	til	starfsmannasamtala,	t.d	hvort	að	

munur	 sé	 á	 viðhorfi	 út	 frá	 kyni,	 aldri,	 starfsaldri	 og	 reynslu	 og	 tíma	 sem	 starfsmaður	



	

59	

hefur	starfað	undir	þeim	sem	að	framkvæmir	starfsmannasamtalið.	Gurbuz	og	Dikmenli	

(2007)	 telja	 yngri	og	 reynsluminni	 starfsmenn	 séu	kvíðnari	 fyrir	 starfsmannasamtölum	

heldur	en	þeir	sem	eru	eldri	og	reynslumeiri	á	sviði	starfsmannasamtala,	þ.e.a.s	því	oftar	

sem	 einstaklingur	 fer	 í	 starfsmannasamtal	 því	meiri	 reynslu	 öðlast	 viðkomandi	 á	 sviði	

starfsmannasamtala	og	dregur	það	úr	kvíða	gagnvart	samtalinu.	Áhugavert	væri	þannig	

að	skoða	viðhorf	og	upplifun	til	starfsmannasamtala	út	 frá	aldri	starfsmanna.	Jafnfram	

telur	 höfundur	 að	 áhugavert	 væri	 að	 skoða	 hvort	 að	 ákveðnir	 leiðtogastílar	 sem	 að	

yfirmenn	tileinka	sér	hafi	áhrif	á	viðhorf	starfsmanna	til	starfsmannasamtala.			
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