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Ágrip 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.A-prófs á mennntavísindasviði Háskóla Íslands. Gerð 

var eigindleg rannsókn á viðhorfi mannauðsstjóra hjá fjórum fyrirtækjum til starfsanda. 

Leitast var eftir að fá svör við rannsóknarspurningunni hvernig má bæta starfsanda? Tekin 

voru fjögur viðtöl og þau þemagreind þar sem sex augljós þemu komu í ljós. Í kjölfarið var 

fræðilegum heimildum aflað út frá þemunum. Niðurstöður leiddu meðal annars í ljós að 

engin ein leið er til þess að bæta starfsanda á vinnustöðum en samþáttun margra atriða 

hefur reynst áhrifaríkasta leiðin. Mikið er til af efni um málefnið en þessi ritgerð 

undirstrikar mikilvægi þeirra þátta sem talin eru leiða til betri starfsanda. 
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Myndaskrá 

 

Mynd 1. Þarfapýramídi Maslow (Sigurlína Davíðsdóttir, 2006).  
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Formáli 

Síðla sumars árið 2015 kom sú hugmynd upp að skrifa um starfsanda á vinnustöðum. 

Báðar höfum við unnið á mismunandi vinnustöðum með ólíka vinnustaðamenningu og við 

veltum því fyrir okkur hvað veldur þessum mun. Okkur fannst tilvalið að rannsaka þetta 

viðfangsefni með augum verðandi tómstunda- og félagsmálafræðinga vegna þess að lítið 

hefur verið fjallað um þetta efni á þessu sviði. 

Við viljum þakka fjölskyldum okkar fyrir stuðninginn á meðan á vinnu við rannsóknina 

stóð. Einnig þökkum við samnemendum okkar, leiðbeinanda og öðrum kennurum fyrir alla 

þá hjálp sem þau veittu okkur. Sérstakar þakkir fá Hrönn Kristjánsdóttir og Sigurveig 

Guðmundsdóttir fyrir yfirlestur á ritgerðinni.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf(ar/ir) ábyrgð á 

því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, 10. maí 2016. 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Starfsandi er fyrirbæri sem margir hafa rannsakað í gegnum tíðina. Erfitt er að hafa áhrif á  

starfsanda þrátt fyrir að hugmyndafræðin á bak við eflingu góðs starfsanda sé mikil. 

Rannsakendur höfðu ekki svigrúm til að fjalla um öll þau fræði sem sett hafa verið fram 

um starfsanda en farið verður yfir þá þætti sem voru mest áberandi í þessari rannsókn. 

  Fyrsti kaflinn er inngangurinn en í honum er starfsandi kynntur til sögunnar, ástæða 

þess að rannsakendur ákváðu að fjalla um þetta efni sem og markmið rannsóknar og 

rannsóknarspurning verður sett fram. Í kafla tvö er fræðileg umfjöllun. Þar er farið yfir 

helstu þætti sem heimildir telja að hafi áhrif á starfsanda á vinnustöðum. Einnig er fjallað 

um hvernig megi mæla starfsánægju. Í þriðja kafla er sagt frá aðferðafræðinni sem notast 

var við. Einnig er fjallað um rannsakendur sjálfa, þátttakendur rannsóknarinnar, 

framkvæmd hennar og gagnagreiningu. Í fjórða kaflanum eru niðurstöður rannsóknarinnar 

settar fram. Í fimmta kafla eru umræður þar sem fræðilegu samhengi er fléttað saman við 

niðurstöður rannsóknarinnar. Í sjötta og síðasta kaflanum eru lokaorð.  

  Ástæða þess að við ákváðum að rannsaka starfsanda á vinnustöðum og úrlausnir 

við starfsóánægju starfsmanna var sú að báðar höfðum við unnið á vinnustöðum þar sem 

starfsandinn var neikvæður. Að sama skapi höfðum við einnig unnið í fyrirtækjum þar sem 

starfsánægja var mikil og almennt góður starfsandi á vinnustaðnum. Okkur þótti þessi 

munur vera athyglisverður og fórum að velta því fyrir okkur hvað það væri sem veldur 

þessum mun. Við veltum því fyrir okkur hvort um ákveðna töfraformúlu væri að ræða 

þegar kæmi að því að halda starfsandanum góðum á vinnustöðum. Báðum fannst okkur 

efnið virkilega áhugavert og vert að rannsaka svo við slógum til. Við ákváðum að skrifa 

rannsóknarritgerð sem byggð væri á eigindlegri rannsókn þar sem viðtöl væru tekin við 

mannauðsstjóra nokkurra fyrirtækja. Við gerum okkur grein fyrir því að það er ekki aðeins 

ein lausn þegar kemur að því að bæta starfsanda en við vildum þó komast nær þeim þáttum 

sem virðast skila bestum árangri í bættri starfánægju starfsfólks samkvæmt heimildum.  

  Markmið okkar með þessari rannsókn var að fá innsýn inn í vinnustaðamenningu 

fyrirtækja og fá að vita hvernig stjórnendur efla góðan starfsanda. Vinnustaðamenning er 

misjöfn eftir fyrirtækjum en okkur langaði að sjá hvernig stjórnendur og yfirmenn bæta og 

viðhalda góðri vinnustaðamenningu og þessvegna er rannsóknarspurningin hvernig má 

bæta starfsanda á vinnustöðum? 
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2 Fræðileg umfjöllun  

Í þessum kafla verður farið yfir fræðilega umfjöllun sem tengist þessu rannsóknarefni en 

það er starfsandi, hlutverk mannauðsstjóra, áhrif yfirmanns á vinnustað, hvernig má mæla 

starfsánægju og að lokum verður fjallað almennt um ágreiningsmál á vinnustöðum. 

 

2.1  Starfsandi 

Margir hafa rannsakað og fjallað um starfsanda á vinnustöðum en flestir sem það hafa gert 

hafa komist að þeirri niðurstöðu að sterk vinnustaðamenning er grunnurinn að góðum 

starfsanda. Menning vinnustaða samanstendur bæði af sýnilegum og undirliggjandi þáttum, 

erfiðara er að greina og mæla undirliggjandi þættina en þá sýnilegu. Sýnilegir þættir í 

vinnustaðamenningu geta meðal annars falist í sýnilegum hegðunarreglum og táknum en 

undirliggjandi þættir í gildum, skoðunum, viðhorfum og ályktunum (Brynhildur S. 

Björnsdóttir, 2009). Vinnustaðamenning snýst um viðhorf starfsmanna, aðferðir, 

hugmyndafræði og meginreglur vinnustaðarins. Það er vinnustaðamenningin sem hefur 

áhrif á samskipti milli starfsmanna og hvernig skipulagi er háttað. Menning vinnustaða 

gegnir því mikilvæga hlutverki að draga fram það besta í starfsfólkinu og fá það til þess að 

vilja starfa sem lengst á vinnustaðnum (Management study guide, e.d.). Talið er að 

starfsandi hafi mótandi áhrif á líðan starfsmanna, viðbrögð, frammistöðu og samskipti 

þeirra (Úttekt og úrlausn, e.d.). Góður starfsandi og sterk vinnustaðamenning eykur líkur á 

ánægju starfsfólks í starfi. Á öllum vinnustöðum birtist ákveðin vinnustaðamenning en slík 

menning er skilgreind sem félagsleg hegðun hvort sem um er að ræða formlegt eða 

óformlegt umhverfi. Sem dæmi geta starfsmenn velt fyrir sér hvaða klæðnaður sé 

viðeigandi á vinnustaðnum og hvaða hegðun er ætlast til af starfsmönnum við mismunandi 

aðstæður. Nýir jafnt sem eldri starfsmenn geta staðið frammi fyrir óskýrri 

vinnustaðamenningu. Sífellt kemur betur í ljós hversu mikill ávinningur er af sterkri og 

góðri vinnustaðamenningu en góð menning getur verið mikilvæg þegar árangur starfsfólks 

á vinnustöðum er metinn (Green, 2005:623-684).  

Fyrirtæki þurfa að leggja áherslu á jákvætt andrúmsloft þar sem allir starfsmenn geta 

notið sín í starfi en það er hagur fyrirtækja að vinnustaðamenning sé góð. Fyrirtæki eru 

sögð hafa sterka og góða vinnustaðamenningu þegar starfsmenn fylgja gildandi reglum 

fyrirtækisins. Hinsvegar er talað um veika vinnustaðamenningu þegar starfsmenn geta ekki 

fylgt gildandi reglum og komið er á ströngum reglum í staðinn sem allir verða að hlíta. Það 
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sem einkennir heilbrigða vinnustaðamenningu er til að mynda ánægt starfsfólk og aukin 

afköst, starfsfólk virðir hvert annað og allir eru jafnir. Það er mikilvægt að menningin sé 

þannig að yfirmenn hrósa fyrir vel unnin störf og hvetja til samskipta á vinnustaðnum sem 

og að efla til hópeflis til þess að ýta undir samkennd starfsmanna (Management study 

guide, e.d.). Samkvæmt fræðimönnunum Goleman, Boyatzis og McKeyy (2002:34-38) 

hafa eftirfarandi þættir áhrif á starfsánægju: 

 Sveigjanleiki í starfi og tækifæri til að sýna frumkvæði 

 Starfsfólk upplifir sig ábyrgt gagnvart fyrirtækinu 

 Markmið sem fólk setur sér í vinnu 

 Endurgjöf á frammistöðu og umbunarkerfi 

 Starfsfólk þekkir stefnu og sýn fyrirtækisins 

 Hollusta við hlutverk fyrirtækisins 

 

Sálfræðingurinn Abraham Maslow (1954:235) fjallaði um að maðurinn er félagsvera og 

þrífst best innan um annað fólk, það er honum eðlislægt. Ef einstaklingurinn einangrast of 

mikið er hætta á að honum fari að líða illa. Við eyðum stórum part lífs okkar inn á 

vinnustaðnum og því er mikilvægt að þar, sem og annar staðar að þörfinni að umgangast 

fólk sé fullnægt. Maslow talaði einnig um aðrar þarfir einstaklingsins en hann setti þær 

fram í kenningu sem kallast Þarfapýramídinn en hann er lagskiptur og skiptist í fimm þrep.  

 

 

Mynd 1: Þarfapýramídi Maslow (Sigurlína Davíðsdóttir, 2006) 

 

Á hverju þrepi eru skilgreindar þarfir eða hvatir einstaklingsins. Um leið og 

einstaklingurinn nær að uppfylla líkamlega þarfir sínar og hvatir þá leitast hann stöðugt við 
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að komast upp á næsta þrep til þess að auka lífshamingju sína. Þörfin að tilheyra hóp, njóta 

virðingar og ná árangri eru meðal annars þarfir sem Maslow telur vera mikilvægar fyrir 

einstaklinginn í leik og starfi (Maslow, 1954:235). 

 

2.2 Hlutverk mannauðsstjóra 

Hlutverk mannauðsstjóra innan fyrirtækja er fjölbreytt en þeir eru faglegir ráðgjafar fyrir 

bæði stjórnendur og aðra starfsmenn. Ferlið frá ráðningu starfsfólks og að starfslokum 

þeirra er í höndum mannauðsstjóra, honum ber einnig skylda til að miðla upplýsingum um 

réttindi og skyldur atvinnurekenda og launþega. Í grein Höllu Valgerðar Haraldsdóttur og 

Gylfa Dalmann Aðalsteinssonar (2011:97-98); Íslenskir mannauðsstjórar, breytt hlutverk 

og líðan í starfi eftir efnahagshrunið er fjallað um hlutverk mannauðsstjóra út frá ýmsum 

sjónarhornum. Í þeirri grein er meðal annars fjallað um rannsóknir Gerðar G. Óskarsdóttur 

en í þeim kemur fram að helstu hlutverk íslenskra starfsmannastjóra eru málefni 

starfsmanna og yfirumsjón með starfsmannaþjónustu. Innan starfsmannamála teljast 

launamál, fræðslumál, ráðningar, samningamál og velferðarmál.  

Helstu viðfangsefnum mannauðsstjórnunar er stundum lýst sem níu lyklum fagsins en þeir 

eru: 

 Áætlanagerð í starfsmannamálum 

 Öflun umsækjenda 

 Ráðning starfsmanna 

 Þjálfun og fræðsla starfsmanna 

 Frammistöðumat 

 Mat á árangri 

 Umbun og hvatning 

 Starfsþróun 

 Starfslok 

Starf mannauðsstjóra er fjölbreytt  og byggir á mörgum kenningum þar sem helstu 

viðfangsefnum starfsins er lýst. Í fyrrnefndri grein Höllu og Gylfa (2011:97-98) kemur 

fram að stjórnun breytinga, starfsánægja starfsmanna, hollusta og tryggð starfsmanna, 

frammistaða og framleiðni starfsmanna eru þau verkefni sem fræðimennirnir Giannantonio 

og Hurley telja vera þau helstu í starfi mannauðsstjóra. Einnig kemur fram í greininni að 

Dave Ulrich telur að hægt sé að skipta starfi mannauðsstjóra í fjögur meginverkefni en þau 
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eru stefnumótandi meðeigandi (strategic partner), stjórnunarlegur sérfræðingur og ráðgjafi 

(adminastrative expert), umboðsmaður starfsmanna (employee champion) og að lokum 

breytingastjóri (change agent). Mannauðsstjóri þarf því að geta sett sig í mörg ólík 

hlutverk. Aðrir hafa bent á að eitt af þessum fjölmörgu hlutverkum mannauðstjóra er að 

miðla viðhorfum og gildum vinnustaðarins til starfsmanna sem ætlast er til að farið sé eftir 

en það er einmitt vinnustaðamenningin sem átt er við hér (Halla Valgerður Haraldsdóttir 

og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2011:97-98). 

 

2.3 Áhrif yfirmanns á vinnustað 

Til er fjöldinn allur af kenningum um leiðtoga en það er efni sem er mun umfangsmeira en 

þessi ritgerð hefur svigrúm til að fjalla um. Hér verður sagt stuttlega frá nokkrum þeirra. 

Kannanir á tveimur milljónum starfsmanna hjá 700 fyrirtækjum í Bandaríkjunum á vegum 

Gallup leiddi í ljós að helsta ástæða þess að starfsfólk ákveður að segja upp starfi sínu er 

óánægja þeirra með samskipti við næsta yfirmann sinn (Goleman o.fl., 2002:83). 

 Samkvæmt Hauk Inga Jónassyni og Helga Þór Ingasyni (2011:12) er leiðtogafærni 

eiginleiki sem yfirmaður þarf að geta tileinkað sér til þess að geta mótað sýn, viðhaldið 

henni og að ná fyrirhuguðum markmiðum. Að beina öðrum í ákveðna átt og fá aðra í lið 

með sér er hluti af þessari færni. Leiðtogafærni er því samansafn eiginleika sem mikilvægir 

eru til að draga einstaklinga og hópa að virkri þátttöku í tilsettu ferli. Þeir segja einnig að 

þrír eiginleikar eru taldir vera nauðsynlegir til þess að leiðtogi geti staðið undir nafni sem 

slíkur. Fyrsta er að hann þarf að geta skapað sýn, annað er að hann þarf að skapa 

tilfinningu fyrir knýjandi nauðsyn, þriðja og síðasta er að leiðtoginn þarf að viðhalda 

sýninni þar til markmiðum hefur verið náð. Haukur og Helgi benda einnig á að þýski 

siðabótamaðurinn Marteinn Lúther hafi komið þessu vel í orð en hann sagði að leiðtoginn 

gerir það sem gera þarf, en ef til vill væri réttara að segja að leiðtoginn tryggi að það gerist 

sem þarf að gerast. Til þess að aðrir nái árangri hvetur leiðtoginn þá áfram, leiðtoginn veit í 

hvaða átt skal stefna, heldur þeirri stefnu og stefnir óhikað á áfangastað. 

  Fræðimennirnir Goleman, Boyatzis og McKeyy (2002:34-38) telja að yfirmenn séu 

leiðtogar vinnustaðarins og því geta þeir haft gríðarleg áhrif með framkomu sinni og 

hegðun. Fræðimennirnir þrír byggja kenningar sínar um leiðtogann meðal annars á 

niðurstöðum alþjóðlegrar rannsóknar með þátttöku 3.870 leiðtoga. Samkvæmt þeim virkar 

ekki eingöngu að nota einn leiðtogastíl til þess að laða það besta fram í fólki heldur 
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samnýta mismunandi stíla til skiptis en það fer eftir aðstæðum og fólki hverju sinni. Ef 

leiðtogum tekst að fá annað fólk til þess að ná árangri í sínu starfi þá má segja að þeir séu 

að ná árangri sem leiðtogar. Árangursríkir leiðtogar eru einskonar kamelljón því þeir geta 

sett sig í mörg hlutverk og lagað hegðun sína að aðstæðum og þannig finna þeir hvaða 

aðferð hentar best hverju sinni. 

Goleman, Boyatzis og McKeyy (2002: 55) lýsa sex leiðtogastílum sem allir henta við 

mismunandi aðstæður.  

 Framsýnn leiðtogastíll.  

Framsýnir leiðtogar horfa á frammistöðu í stóra samhenginu, þeir hafa góða sýn og 

samlaga fólk að sameiginlegum markmiðum. Framtíðarsýnin er sterk, þeir fullvissa 

starfsfólkið og stuðla að styrkjandi og góðri endurgjöf. 

 Leiðbeinandi leiðtogastíll.  

Leiðbeinandi leiðtogar hjálpa starfsmönnum að efla styrkleika sína, benda á það 

sem betur má fara og aðstoða þá við að setja sér markmið og ná þeim. 

 Hvetjandi leiðtogastíll. 

Hvetjandi leiðtogar eru einskonar sáttasemjarar en þeir vilja að allir séu glaðir og 

að fólk vinni saman. Þeir efla tengsl á milli samstarfsfélaga og reyna að koma í veg 

fyrir ágreining. 

 Lýðræðislegur leiðtogastíll.  

Lýðræðislegir leiðtogar hvetja starfsmenn til að taka þátt í ákvörðunartöku, þeir 

halda fundi og hlusta á álit annarra. Þeir meta framlag hvers og eins og reyna að 

virkja alla. 

 Skipandi leiðtogastíll.  

Skipandi leiðtogar krefjast skilyrðislausrar hlýðni, þeir vilja að gert sé eins og þeir 

segja og það strax. Þessir leiðtogar hvetja með því að refsa óhlýðni.  

 Heimtandi leiðtogastíll 

Heimtandi leiðtogar eru svipaðir og skipandi leiðtogar, þeir krefjast hlýðni og vilja 

að hlutirnir séu gerðir eftir þeirra höfði. Þeir taka verkefnin í sínar hendur ef 

viðkomandi gerir þau ekki eins og þeir vilja.  

Fyrstu fjórir leiðtogastílarnir eru taldir mynda jákvæð áhrif á starfsanda meðal starfsmanna 

á meðan að síðustu tveir eru taldir mynda neikvæð áhrif á starfsanda en eru engu að síður 

áhrifaríkir og þarfir í vissum aðstæðum (Goleman, Boyatzis og McKeyy, 2002:55). 
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2.3.1 Mikilvægi trausts 

Í bókinni Trust & Betrayal in the workplace eftir Reina og Reina (2006:5) kemur fram að 

til þess að fyrirtæki samsvari sér og nái árangri þurfa samskipti að eiga sér stað en traust er 

lykilatriðið í góðum samskiptum. Samskipti verða að vera góð á milli starfsmanna og 

yfirmanna. Yfirmenn verða að treysta starfsfólki sínu fyrir því að sinna vinnunni sinni vel. 

Einnig verða þeir að geta treyst því að starfsmenn geti starfað saman, treyst því að 

starfsfólkið sé heiðarlegt í samskiptum, svari af hreinskilni og hjálpi hverju öðru við að 

verða betri starfsmenn. Fólk hefur þörf fyrir tengingu við samstarfsfólk sitt og með því að 

vinna í traustinu verður tengingin betri. Fólk verður að geta sett sig í spor samstarfsmanna 

sinna og þeir sömuleiðis á móti. Upplýsingaflæði þarf að vera mikið og samstarfsmenn 

þurfa að geta reitt sig á hvern annan. Þegar traust á báða bóga er til staðar getur fólk farið 

að vinna frjálslega og verið spennt fyrir því sem það hefur áorkað. Að deila hugmyndum á 

vinnustað verður sjálfgefið með tilkomu traustsins og fólk verður síður hrætt við að gera 

mistök. Í traustu starfsumhverfi er fólk afkastameira, það getur einbeitt sér betur og hefur 

meiri áhuga á að mæta til vinnu.  

 

2.3.2 Upplýsingamiðlun 

Innan vinnustaðarins er mikilvægt að upplýsingastreymi sé gott og að upplýsingarnar komi 

frá æðstu stjórnendum. Meiri líkur eru á því að starfsmaður finni fyrir öryggi ef hann veit 

hvað er að gerast innan fyrirtækisins, einnig er meiri möguleiki á að hann líti á sig sem 

mikilvægan starfskraft ef upplýsingaflæði er gott sem og verður tryggari fyrirtækinu. Það 

sem virðist skila mestum árangri í samskiptum milli yfirmanna og undirmanna eru opin og 

heiðarleg samskipti þar sem upplýsingar eru skýrar og berast á réttum tíma. Því meiri 

menntun sem starfsfók hefur því meiri áhuga hefur það yfirleitt á vinnu sinni. Þegar áhugi 

er fyrir hendi vill fólk gera sitt besta en þá er krafist betra upplýsingaflæðis og þá á báða 

bóga. Það er ekki endilega magn upplýsinga sem skiptir máli og það er ekki nóg að aðeins 

miðla upplýsingum heldur er innihald skilaboða einnig mikilvægt, tímasetningar og gæði 

upplýsinga (Hólmfríður Petersen, 2014).  

 

2.4 Hvernig má mæla starfsánægju 

Það eru til margar skilgreiningar á hugtakinu starfsánægja en flestar þeirra fela í sér að um 

sé að ræða sjónarmið til starfs og aðstæðna í starfi og nokkurs konar viðbrögð í viðhorfum 
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sem koma til vegna samanburðar (Arney Einarsdóttir, 2007:39). Eitt af því mikilvægasta 

sem stjórnendur þurfa að hafa gát á er starfsánægja starfsfólksins því hún er það sem gefur 

starfinu gildi (Ásta Laufey Aðalsteinsdóttir, 2013). 

Í grein Arneyjar Einarsdóttur (2007:39-44) í ritinu Rannsóknir í félagsvísindum 

VIII kemur fram að starfsánægja er mikilvægur þáttur hjá fyrirtækjum þar sem andlegt álag 

er mikið en ef ekki er passað upp á starfsánægjuna getur það haft í för með sér aukna 

starfsmannaveltu sem og aukinn kostnað fyrir stjórnendur. Fyrirtæki tapa mikið á fjarveru 

starfsfólksins en margar ástæður geta verið fyrir fjarveru eins og til dæmis streita og of 

mikið álag. Vegna þess hversu mikilvæg starfsánægja er fyrir bæði yfir-og undirmenn hafa 

ráðgjafafyrirtæki gert rannsóknir í gegnum tíðina þar sem unnið er markvisst að mælingum 

á starfsánægju og hvaða áhrif hún hefur. Arney nýtti sér mælikvarða frá CFI group í 

Svíðþjóð eða Evrópsku starfsánægjuvísitölunni við rannsókn á starfsánægju árið 2004.  

Evrópska starfsánægjuvísitalan skiptir starfsánægju í eftirfarandi þætti: 

 

 Ímynd 

 Stjórnun fyrirtækis 

 Næsti yfirmaður 

 Samstarf 

 Starf og starfsskilyrði 

 Laun og kjör 

 Starfsþróun 

 

Evrópsku starfsánægjuvísitölurnar benda til þess að allir þeir þættir sem nefndir eru hér 

fyrir ofan hafi áhrif á starfsánægju og saman ýta þeir undir hollustu og tryggð starfsmanna 

við fyrirtæki sitt. Fram kom í niðurstöðum rannsóknar Arneyjar að þátturinn starf og 

starfsskilyrði eða álag og vinnuaðstæður, hafa mest áhrif á starfsánægju hér á landi. Næst á 

eftir kom þátturinn ímynd eða stolt starfsmanna af stofnuninni og því næst kom þátturinn 

starfsþróun (Arney Einarsdóttir, 2007:39-44). 

Á Íslandi eru mörg fyrirtæki sem sérhæfa sig í að mæla starfsánægju en sú aðferð 

kallast vinnustaðagreining. Vinnustaðagreining er tæki til umbóta sem notað er til að 

greina viðhorf starfsfólks til þeirra ýmsu þátta sem spurt er að hverju sinni. Til að mynda 

eru tekin mið af markmiðum, streitu, vinnuálagi, vinnuaðstöðu, traust til yfirmanna, 

endurgjöf og hvatningu til starfsmanna svo dæmi séu tekin. Hægt er að nýta niðurstöður 
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vinnustaðagreininga til þess að búa til umræður um ákveðin málefni, greina styrkleika og 

áskoranir, forgangsraða og grípa til aðgerða. Vinnustaðagreining sem er vel gerð og fylgd 

eftir með markvissri aðgerðaáætlun, raunhæfum markmiðum og eftirfylgni getur skilað 

ánægðara starfsfólki og bættri frammistöðu. Til þess að niðurstöður vinnustaðagreiningar 

nýtist sem best er mikilvægt að bæði undir- og yfirmenn allra deilda vinnustaðarins taki 

þátt í greiningu niðurstaðna. Þannig er hægt að komast að sameiginlegum markmiðum og 

skilningi en með þessu móti verður ákvarðanataka betri og markvissari. Með 

vinnustaðagreiningu er öllum starfsmönnum fyrirtækisins gefinn kostur á að viðra sínar 

skoðanir nafnlaust og yfirmenn geta brugðist við þeim. Þegar búið er að rýna í niðurstöður 

greiningarinnar verður að setja fram aðgerðaáætlun og fara eftir henni. Huga þarf að því 

hvaða atriði komu illa út úr greiningunni og til hvaða aðgerða þarf að grípa. Endurgjöf er 

mikilvægur þáttur í ferlinu en yfirmenn þurfa að fara reglulega yfir aðgerðaáætlunina með 

starfsfólki sínu og tryggja að allir taki þátt í þróuninni (Starfsmennt, e.d., Hugtak-

mannauðsráðgjöf, 2016).  

 

2.5 Ágreiningsmál 

Ágreiningur er fyrirbæri sem er óhjákvæmilegur þegar um mikil samskipti á milli fólks er 

að ræða, eins og til dæmis inn á vinnustöðum. Þar þurfa að eiga sér stað samskipti og því er 

það eðlilegur hlutur að upp komi ágreiningsmál af einhverju tagi. Fólk hefur ólíkar 

skoðanir og mismunandi viðhorf og þess vegna er ósætti ekki svo óvanalegt. Hins vegar 

eru ástæður ágreinings á vinnustað margar og af ólíkum toga, ágreiningurinn getur verið 

allt frá minniháttar ósætti upp í alvarleg tilfelli eins og einelti á vinnustað (Doktor.is, e.d.). 

Einelti er skilgreint sem ofbeldi sem varir í langan tíma eða nokkrum sinnum með grófum 

hætti, þar sem einn eða fleiri ofbjóða einstaklingi sem nær ekki að verja sig. Einelti á 

vinnustöðum er mikið vandamál en rannsóknir hafa bent til þess að einelti í einhverskonar 

mynd viðgengst á flestum vinnustöðum. Einelti er vandamál sem hefur áhrif á líðan 

starfsmanna bæði innan veggja vinnustaðarins sem og utan hans en erfitt hefur verið að 

takast á við þetta vegna þess hversu flókið og margbreytilegt viðfangsefnið er (Stéttarfélag 

í Almannaþjónustu, 2004). Samkvæmt Sharp og Smith (2000:11) felur einelti  á 

vinnustöðum í sér misbeitingu valds þar sem gerandinn beitir hótunum og vill ráða yfir 

þolandanum. Einelti getur verið á marga vegu til dæmis líkamlegt, beint eða óbeint. 

Einelti bitnar ekki einungis á þolendum heldur hefur það jafnframt neikvæð áhrif á 

vinnufélaga og starfið sjálft sem sýnir sig til dæmis í eftirfarandi staðhæfingum: 
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 Vinnustaðurinn glatar starfsmönnum sem ekki sætta sig við það slæma 

vinnuumhverfi sem einelti býr til. 

 Mikið er um það að þolendur eineltis séu fjarverandi frá vinnu sinni og segja oft 

upp í kjölfarið. 

 Gerendur í einelti á vinnustað eyða orku sem mætti nota á uppbyggjandi hátt. 

 Vandamál verða stöðug í stað þess að leysast. 

 Yfirmenn sem leggja í einelti hafa mikil áhrif á starfsánægju, samskipti, 

þekkingarmiðlun og þróun og þar af leiðandi hafa þau áhrif á afrakstur 

fyrirtækisins. 

 (Sharp og Smith, 2000:11-12). 

 

Árið 2000 var gerð könnun í Noregi sem sýnir að einelti bitnar bæði á þolendum og 

vitnum. Í könnuninni upplifðu 14% þátttakenda einelti sem reglulega streitu og 21% töldu 

að einelti hefði slæm áhrif á líðan þeirra og heilsu (Såle Einarsen og Eva Gemzøe 

Mikkelsen, 2000:16). Hér á landi var gerð rannsókn árið 2006 um einelti á vinnustöðum, 

rannóknin var gerð í þremur opinberum fyrirtækjum. Í ljós kom að 15,9% þátttakenda sem 

svöruðu könnuninni telja sig hafa orðið fyrir einelti. Einnig kom fram að þegar 

þátttakendur voru spurðir hverjir það væru sem lögðu þá í einelti þá var það í flestum 

tilfellum yfirmaður þeirra sem var  gerandinn (Dagrún Þórðardóttir, 2006). 

 Fram kemur í reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni og ofbeldi á 

vinnustað (nr. 1009/2015)  í 7. grein að atvinnurekandi á að bregðast við eins fljótt og hægt 

er þegar honum berst kvörtun eða ábending um einelti, kynferðislega áreitni eða ofbeldi á 

vinnustað. Í sömu reglugerð í 6. grein segir að: 

 

Atvinnurekanda ber skylda til að láta einelti, kynferðislega áreitni 

eða ofbeldi á vinnustað ekki viðgangast á vinnustað og skal hann 

gera starfsmönnum ljóst með skýrum hætti að slík hegðun sé 

óheimil. Við meðferð máls skal atvinnurekandi sýna varfærni og 

nærgætni í aðgerðum sínum með virðingu og einkahagi 

hlutaðeigandi starfsmanna í huga, meðal annars með því að veita 

ekki óviðkomandi aðilum upplýsingar um mál og tryggja að 
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utanaðkomandi aðilar sem kunna að koma að meðferð máls geri 

slíkt hið sama. 

 

Kynferðisleg áreitni er annað vandamál sem á sér stað á vinnustöðum en samkvæmt 

Jafnréttisstofu (e.d.) getur verið erfitt að greina hvort slík áreitni hafi átt sér stað. Þegar 

skilgreining laganna um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla er skoðuð kemur í ljós 

að tilfinning þess sem verður fyrir áreitninni er það sem skilgreinir hana. Í lögum um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (nr. 10/2008) í orðskýringum segir: 

 

Kynferðisleg áreitni: Hvers kyns ósanngjörn og/eða móðgandi 

kynferðisleg hegðun sem er í óþökk og hefur áhrif á sjálfsvirðingu 

þess sem fyrir henni verður og er haldið áfram þrátt fyrir að gefið 

sé skýrt í skyn að hegðunin sé óvelkomin. Áreitnin getur verið 

líkamleg, orðbundin eða táknræn. Eitt tilvik getur talist 

kynferðisleg áreitni ef það er alvarlegt. 

 

Í rannsókn sem Marta Einarsdóttir (2014) vann fyrir Jafnréttisstofu og bar yfirskriftina; 

Jafnrétti á vinnustöðum, kemur meðal annars fram að 17% fyrirtækja með 25 starfsmenn 

eða fleiri hafa fengið kvartanir um kynferðislega áreitni. Meira en helmingur fyrirtækja eða 

53% hafa enga áætlun um hvernig þau munu bregðast við kynferðislegri áreitni ef hún 

kemur upp en fyrirtæki eru skyldug samkvæmt lögum að vera með viðbragðsáætlun við 

slíkri áreitni. 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir markmiði rannsóknarinnar, þátttakendur verða 

kynntir og sagt frá aðferðinni við val á þeim. Sagt verður frá hvaða rannsóknaraðferð var 

notuð og henni gerð skil. Framkvæmd rannsóknarinnar og gagnaöflun verður útskýrð og 

farið verður yfir gagnagreiningu rannsóknarinnar.  

 

3.1 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn inn í starf mannauðsstjóra og fá þeirra álit á því 

hvernig best er að bæta starfsanda á vinnustöðum. Rannsakendur vildu vita hvað það er 

sem veldur því að sum fyrirtæki upplifa góðan starfsanda á meðan önnur finna fyrir 

neikvæðum starfsanda. Rannsakendur vildu vita hvort það er eitthvað ákveðið sem 

mannauðsstjórar gera til þess að skapa góðan starfsanda og þá hvað. Einnig vildu 

rannsakendur sjá hvort sömu aðferðum væri beitt í mismunandi fyrirtækjum á 

höfuðborgarsvæðinu. Til að nálgast ofangreind markmið settu rannsakendur fram 

eftirfarandi spurningar sem síðar voru lagðar fyrir viðmælendur:  

 

1. Hvaða starfi gegnir þú? Hvert er starfsheiti þitt? Hversu lengi hefur þú gegnt þessu 

starfi? 

2. Ef ég myndi biðja þig um að lýsa venjulegum vinnudegi, hvernig myndir þú gera 

það? 

3. Framkvæmið þið starfsmannakannanir? Eða aðrar kannanir sem ná til dæmis yfir 

hvernig starfsfólki líður og hvernig starfsandinn er? 

4. Teljið þið að það megi bæta starfsandann? Ef já – með hvaða hætti hafið þið hugsað 

ykkur að gera það? 

5. Hafa komið upp erfið ágreiningsmál á milli starfsmanna? Ef já- getur þú lýst því 

nánar? Til hvaða lausna var gripið? 

6. Hefur einhver hætt vegna ágreiningsmála? Ef já- getur þú sagt okkur hvers eðlis þau 

mál voru? 
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3.2 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Rannsóknaraðferðin sem varð fyrir valinu kallast eigindleg rannsóknaraðferð. Til eru 

margar skilgreiningar á eigindlegum rannsóknum en flestar eiga það sameiginlegt að leitast 

er eftir því að skilja og lýsa ákveðnum mannlegum fyrirbærum, sama hvers eðlis þau eru. 

Áhersla eigindlegra rannsókna er á tengsl innan ákveðins kerfis eða menningar og að fá 

heildarmynd af tilteknu fyrirbæri. Hér skiptir máli að rannsakandi skilji viðfangsefnið 

frekar en að spá fyrir um það, áhersla er lögð á það sem er hér og nú. Í eigindlegum 

rannsóknum er rannsakandi ekki með fyrirfram mótaða kenningu heldur er hún búin til 

eftir því sem gögnin koma fram (Sigríður Halldórsdóttir, 2013:18-22).  

Aðferðir í eigindlegum rannsóknum eru vettvangsathuganir, viðtöl, þátttökuathuganir og 

rýnihópar (Sigríður Halldórsdóttir, 2013:239). Viðtöl eru algengasta aðferðin til 

gagnasöfnunar í eigindlegum rannsóknum en til eru bæði opin viðtöl (e.unstuctured) og 

hálfopin viðtöl (e. semi-structured). Rannsakandi öðlast dýpri skilning á viðfangsefninu 

með viðtalsaðferðinni en einnig er leitað eftir reynslu viðmælanda út frá hans sjónarhorni 

(Helga Jónsdóttir, 2013:143-144). Rannsakendur notuðust við viðtalsaðferðina eða 

hálfopin viðtöl nánar tiltekið, þar sem sú aðferð hentaði best í þessari rannsókn. Hálfopin 

viðtöl lýsa sér þannig að rannsakendur eru með fyrirfram tilbúinn spurningaramma sem 

þeir fara eftir en þá er viðmælandinn ekki hindraður í sínum svörum. Viðmælanda leyfist 

að svara frjálst en út frá svörunum geta jafnvel komið upp nýjar spurningar (Kvale og 

Brinkmann, 2009:3-7). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru þó ekki gallalausar því með 

þessari aðferð er ekki hægt að alhæfa niðurstöður yfir á samfélagið allt heldur gefa 

niðurstöður þeirra aðeins hugmynd um það hvernig málin standa (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013:229-230). Erfitt er að meta réttmæti og áreiðanleika eigindlegra rannsókna vegna 

þess hversu fá tilfelli koma fram í hverri rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013:215-216). Í þessari rannsókn voru aðeins tekin fjögur viðtöl og þess 

vegna er ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar eða reikna með að þær séu fullkomlega 

áreiðanlegar. Rannsakendum fannst eigindleg rannsóknaraðferð henta vel við gagnasöfnun 

þar sem rannsóknarefnið snýst um upplifun viðmælenda á starfsanda í sínum fyrirtækjum 

og hugmyndir þeirra að úrbótum í þeim málum. 
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3.3 Þátttakendur 

Úrtakið sem rannsakendur notuðust við kallast tilgangsúrtak. Í tilgangsúrtaki eru 

þátttakendur ekki ákveðnir fyrirfram en þeir sem verða fyrir valinu eru þeir viðmælendur 

sem henta best markmiði rannsóknarinnar. Þess vegna eru valdir einstaklingar sem hafa 

persónulega kunnáttu á fyrirbærinu sem skoða á og nýjum þátttakendum bætt við til að 

víkka út fyrri niðurstöður og fá fram bæði almenna og sértæka reynslu af fyrirbærinu 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013:130).  

Rannsakendur höfðu samband við átta mannauðsstjóra í gegnum tölvupóst, þetta voru 

allt einstaklingar sem hentuðu í úrtakið. Eitt af grundvallaratriðum í öllum rannsóknum er 

að halda trúnaði og gæta hags þátttakenda (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 

2013:134). Rannsakendur sendu staðlaðan tölvupóst þar sem fram komu upplýsingar um 

rannsóknina, að nafnleynd og trúnaði yrði heitið og að ekki yrði hægt að rekja niðurstöður 

til fyrirtækja eða einstaklinga eftir úrvinnslu gagnanna (viðauki 1). Svör bárust frá fjórum 

mannauðsstjórum og höfðu þau áhuga á að taka þátt í rannsókninni. Það hentaði 

rannsakendum vel því markmiðið í upphafi var að ná tali af fjórum til fimm viðmælendum. 

Viðmælendurnir eiga það sameiginlegt að starfa hjá fyrirtækjum með 150 eða fleiri 

starfsmenn. Fyrirtækin eru öll stór og skipt upp í margar deildir og eru staðsett á 

höfuðborgarsvæðinu. Þrír af fjórum viðmælendum eru einungis búnir að vinna hjá 

núverandi fyrirtækjum í ár eða minna en skammur starfsaldur þeirra vakti áhuga 

rannsakenda. Hins vegar hafa þrír viðmælendur margra ára starfsreynslu að baki í öðrum 

fyrirtækjum. Rannsakendur höfðu ekki myndað sér skoðun á því hvort jafnt kynjahlutfall 

þyrfti að vera í þátttakendahópnum. Í rannsókninni hitti þannig á að þrír af fjórum 

viðmælendum eru konur en rannsakendur telja það ekki hafa áhrif á rannsóknina. Eins og 

fyrr greinir var þátttakendum heitið nafnleynd og trúnaði og því verða nöfn einstaklinganna 

og fyrirtækjanna ekki gefin upp. Rannsakendur munu tala um fyrirtækin fjögur sem A, B, 

C og D. Hér fyrir neðan verður lítillega fjallað um fyrirtækin og mannauðsstjóra þeirra til 

að veita lesendum betri innsýn í rannsóknina. 

 

Fyrirtæki A: 

Mannauðsstjóri þessa fyrirtækis hefur 15 ára starfsreynslu á sínu sviði en hefur þó aðeins 

unnið hjá fyrirtækinu í tæpt ár. Fyrirtækið er matvöruheildverslun en í fyrirtækinu starfa 

um það bil 200 starfsmenn sem vinna í ólíkum deildum innan fyrirtækisins.  
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Fyrirtæki B:  

Mannauðsstjóri þessa fyrirtækis hefur einnig mikla reynslu sem slíkur eða 16 ár í heildina 

en hefur aðeins unnið hjá fyrirtæki B í eitt ár. Þetta fyrirtæki er einnig heildverslun en 

starfsmannafjöldinn er hár eða um 400 manns. Margar mismunandi deildir eru innan 

fyrirtækisins.  

 

Fyrirtæki C:  

Starfsaldur mannauðsstjóra þessa fyrirtækis er sá lengsti meðal þátttakenda í rannsókninni 

eða um sjö ár hjá umræddu fyrirtæki. Þetta er fjölmiðlafyrirtæki en um það bil 400 

starfsmenn starfa hjá fyrirtæki C og eins og á hinum vinnustöðunum eru margar deildir 

innan fyrirtækisins.  

 

Fyrirtæki D:  

Mannauðsstjóri fyrirtækis D hefur stystan starfsaldur mannauðsstjóranna sem tóku þátt. 

Hafði starfað í nokkrar vikur hjá fyrirtækinu en hefur um eins árs starfsreynslu hjá öðru 

fyrirtæki. Þetta er einnig fjölmiðlafyrirtæki og eins og í hinum fyrirtækjunum eru ólíkar 

deildir innan þess. 

 

3.4 Gagnaöflun og framkvæmd 

Eins og áður segir fengu rannsakendur samþykki fjögurra mannauðsstjóra til þess að taka 

þátt í rannsókninni en þau samskipti fóru fram í gegnum tölvupóst. Rannsakendur gáfu upp 

nokkrar dagsetningar og tíma sem hentuðu til viðtals en viðmælendur gátu valið hvaða tími 

hentaði þeim best. Viðtölin fjögur fóru fram á tímabilinu 1. - 16. febrúar 2016 en öll voru 

þau tekin á vinnustað viðmælenda. Rannsakendum þótti mikilvægt að fá að taka viðtölin í 

fyrirtækjunum sem viðmælendur starfa hjá en með því fengu rannsakendur betri innsýn inn 

í starfið og heim mannauðsstjórans. Við framkvæmdina ákváðu rannsakendur að fara 

saman og taka viðtölin við mannauðsstjórana. 

Rannsakendur höfðu undirbúið sex hálfopnar spurningar sem hafðar voru með 

útprentaðar á blaði  í öllum viðtölunum. Um er að ræða fjögur einstaklingsviðtöl sem öll 

tóku um 30 mínútur hvert. Viðtölin voru tekin upp á Voice Memos sem er forrit í Iphone 6 

snjallsíma. Eftir hvert viðtal fyrir sig gáfu rannsakendur sér tíma til að ígrunda allt 
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viðtalsferlið í heild sinni. Í kjölfar hvers viðtals hófst greiningarferlið með því að 

rannsakendur skráðu hvert viðtal upp orðrétt. 

 

3.5 Gagnagreining 

Rannsakendur notuðust við fyrirbærafræði en það er þegar rannsakandi skoðar reynslu 

fólks með opnum huga og er ekki með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um niðurstöður 

mála. Rannsakandinn leitast við að rannsaka viðfangsefnið út frá sjónarhorni þeirra sem 

hafa reynslu á efninu og hvernig þeir upplifa fyrirbærið sem rannsakað er. Í fyrirbærafræði 

er markmiðið að skoða og útskýra alla reynslu og fyrirbæri eins og þau birtast (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013:244-246).  

Rannsakendur skiptu viðtölunum fjórum á milli sín svo hvor fékk tvö viðtöl til þess 

að afrita. Þegar öll viðtölin voru komin orðrétt niður á blöð hófst gagnagreiningin. 

Rannsakendur lásu báðir yfir öll viðtölin með því hugarfari að koma auga á sameiginlega 

reynslu viðmælenda og hugsanleg þemu viðtalanna. Rannsakendur prentuðu út viðtölin og 

notuðu yfirstrikunarpenna til þess að merkja sameiginlega reynslu viðmælenda. Með 

þessari aðferð var auðvelt að finna út þemu viðtalanna. Þegar rannsakendur voru búnir að 

finna það sameiginlega í viðtölunum voru þær setningar klipptar út og flokkaðar á 

skipulagðan hátt í þau þemu sem þær tilheyrðu. Rannsakendur fundu fljótt ákveðin þemu í 

viðtölunum en um þau verður fjallað hér fyrir neðan.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og greiningu gagna. Í 

greiningu niðurstaðna komu í ljós sex þemu en öll haldast þau í hendur að einhverju leiti. 

Þemun eru starfsandi, áhrif yfirmannsins, starfsmannakannanir, upplýsingaflæði, 

ágreiningsmál og hvernig má bæta starfsanda. Beinar tilvísanir frá viðmælendum verða 

einnig nýttar máli rannsakenda til stuðnings.  

 

4.1 Starfsandi 

Rannsakendur komust fljótt að því í rannsóknarvinnunni að starfsandi er flókið fyrirbæri 

sem erfitt er að stjórna. Mikill munur var á starfsanda á milli þeirra fyrirtækja sem 

rannsökuð voru en margar ástæður geta legið að baki þess að neikvæður starfsandi ríki 

innan vinnustaða. Breytingar innan fyrirtækisins er meðal annars ástæða þess að 

starfsandinn breytist samkvæmt viðmælendum. Niðurstöður sýna að þrír af fjórum 

mannauðsstjórum voru sammála um það að starfsandi innan deilda er yfirleitt mjög góður 

en þegar kemur að fyrirtækinu í heild þá er sagan önnur. Eins og fram hefur komið voru 

þrír viðmælendanna tiltölulega nýir á sínum vinnustað en höfðu þó reynslu frá öðrum 

stöðum. Þeir voru allir sammála því að það að koma nýr inn á vinnustað opni fyrir tækifæri 

og nýjar breytingar. Viðmælandi fyrirtækis B sagði að verkefnafjallið hefði verið hátt 

þegar hann mætti fyrst til starfa í fyrirtækinu en verkefnin væru tekin eitt í einu, hinir 

viðmælendurnir höfðu sömu sögu að segja hvað þetta varðar. 

 

Mannauðsstjóri fyrirtækis B hafði þetta að segja:  

 

,,Nú kem ég inn, ný eyru og ný augu og sé fullt af tækifærum. Ég sé 

alveg heilmikið fjall sem mig langar til að klífa. En maður gleypir 

ekki fílinn í einum bita, maður tekur bara einn bita í einu.” 

 

Að sama skapi talar mannauðsstjóri fyrirtækis A um það hversu mikið af verkefnum bíða 

hennar en hún sagði:  
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,,Þetta er stórt fyrirtæki með mörgun verkefnum. Maður þarf svolítið 

að ákveða sig hvar maður byrjar að borða fílinn, þetta er alveg 

fílaverkefni hérna sko.“ 

 

Viðmælandi fyrirtækis A heldur áfram og segir frá því hversu deildaskiptur starfsandinn er 

í fyrirtæki A en hún sagði:  

 

,,Já en starfsandinn er góður í mörgun deildum, hann er mjög 

deildaskiptur. Það er æðislegur andi í fjármálasviðinu, 

markaðsviðinu og í fleiri deildum en það er ekki góður andi í 

fyrirtækinu í heild sinni.” 

 

Mannauðsstjóri fyrirtækis D hafði sömu sögu að segja en hún talaði um hversu slæmt það 

sé að hafa deildirnar svona skiptar en erfitt getur verið að mynda góða heild þegar 

deildirnar eru mjög ólíkar og með ólíka vinnustaðamenningu og sagði eftirfarandi: 

 

,,Sko við erum í tveimur húsum og 8 hæðum svo það er kannski stóri 

mínusinn, við erum rosalega dreifð. Það myndast svona litlar eyjar 

svo ein deild er bara með sér kúltúr og önnur deild er með allt 

öðruvísi kúltur.” 

 

Sami viðmælandi nefndi einnig að starfsfólk innan fyrirtækisins áttar sig oft ekki á því að 

þau séu ein heild og sagði:  

 

,,Við föttum ekki alltaf að við þurfum að lána græjurnar okkar eða 

gefa okkur aðeins af því að við erum heild. Og það er ekkert þeim að 

kenna, það er bara eitthvað sem við þurfum að vinna með og minna 

fólk á að við erum í sama liðinu þó að það séu nokkur lið innan liða.” 

 

Viðmælandi fyrirtækis C talaði um hversu athyglisverður starfsandi er og að það sé í 

rauninni ekki hægt að stjórna honum til fulls. Hún sagði frá breytingum sem hafa átt sér 

stað innan fyrirtækisins og telur þær geta haft mikil áhrif á starfsandann. Mannauðsstjóri 

fyrirtækis C sagði þetta: 
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,,Starfsandi er svolítið merkilegt fyrirbæri því þú getur ekki stjórnað 

honum, alveg sama hvað þú leggur þig mikið fram og hvað þú gerir, 

þá eru svo rosalega margir þættir sem hafa áhrif á það. Þannig að 

þú getur bara gert þitt besta til dæmis í þessu fyrirtæki þá urðu 

rosalega miklar breytingar fyrir nokkrum árum og mikið um 

uppsagnir og yfirstjórninni var breytt. Þegar það gerist þá fara 

fyrirtæki, starfsandinn og fólkið alltaf í gegnum smá sorgartímabil.” 

 

Mannauðsstjóri fyrirtækis B talaði einnig um hversu mikil áhrif breytingar innan 

vinnustaðarins geta haft á starfsandann í heild en hann sagði:  

 

,,Já eins og þið sjáið þá gerum við skýra kröfu um að starfsánægja 

sé í mjög háu hlutfalli og það skiptir okkur miklu máli. Við hendum 

þessu grafi upp á öllum starfsmannafundum svo fólk sjái 

mælingarnar sem það svaraði. Það er eðlilegt að það dragist aðeins 

niður þegar miklar breytingar eru í gangi eins og núna síðasta ár en 

við erum farin að sjá aftur upp á við og vonum að það haldist 

þannig.” 

 

Eins og sjá má á svörum viðmælenda voru þau svipuð hvað varðar breytingar á 

vinnustaðnum, þær geta dregið starfsmenn niður og þar af leiðandi ýtt undir neikvæðan 

starfsanda. Öll fyrirtækin sem tóku þátt búa við deildaskiptan vinnustað en einnig má sjá á 

svörunum að mannauðsstjórar fyrirtækjanna telja starfsanda vera góðan innan deildanna en 

í fyrirtækinu í heild sinni ríkir verri starfsandi. Að koma inn á vinnustað sem ,,ný eyru og 

ný augu“ getur verið góð breyting fyrir fyrirtækið samkvæmt viðmælendum en þess vegna 

eru regluleg skipti í stöðu mannauðsstjóra oft í fyrirtækjum.  

 

 

4.2 Áhrif yfirmanns 

Áhrif yfirmanns geta verið gríðarlega mikil á vinnustaðnum og því er nauðsynlegt að hann 

fari rétt að. Það sem rannsakendur fundu út í gagnagreiningunni var að flestir 

viðmælendurnir voru sammála um það að yfirmenn þurfa að vera sýnilegir, vera með opna 



26 

hurð fyrir starfsfólk sitt, vera traustir og jákvæð fyrirmynd. Einnig kom í ljós að litlu 

hlutirnir sem yfirmenn gera fyrir undirmenn sína skipta máli. Það að sýna starfsfólki hlýju, 

hlusta á það og sýna því að það skipti máli er samkvæmt viðmælendum mjög mikilvægur 

þáttur í því að vera góður yfirmaður og hafa góð áhrif á starfsfólk fyrirtækisins. 

 

Bæði viðmælendur fyrirtækja B og C töluðu um það hvað litlu hlutirnir skipta miklu máli. 

Stjórnendur geta gert svo margt fyrir starfsfólkið sem þarf ekki alltaf að kosta mikinn 

pening. Aðeins það að vera jákvæðir leiðtogar og hvetjandi getur skipt sköpum. 

Mannauðsstjóri fyrirtækis C sagði:  

 

,,Þannig ég held að svona litlir hlutir gera ótrúlega mikið og 

yfirmenn á deildum hafa ótrúlega mikil áhrif, ég er ekki viss um að 

þeir átti sig alltaf sjálfir á því hvað þeir hafa mikil áhrif. Til dæmis 

ég var með yfirmann á tiltölulega lítilli deild sem var alltaf rosalega 

mikið að peppa fyrir árshátíð og svona og bara undartekningalaust 

nánast allir í hennar deild mættu alltaf, af því að hún var svo dugleg 

að peppa. Allskonar svona hefur rosaleg áhrif.“  

 

Viðmælandi fyrirtækis C bætti því við hvað opin vinnurými geta haft góð áhrif fyrir alla. 

Hún talaði um traust undirmanna til yfirmannsins og mikilvægi þess að yfirmennirnir skilji 

starfsfólkið, hún sagði: 

 

,,Við erum með opið vinnurými, þannig að það er enginn á lokuðum 

skrifstofum nema ég og framkvæmdarstjórninn. Ég held að þetta hafi 

verið gert því það var í tísku fyrir nokkrum árum og við erum í 

þannig bransa að það er mikilvægt að geta kallað á milli og talað 

saman. En það sem yfirmenn geta gert, ég held að það sé ótrúlega 

mikilvægt að starfsmenn finni að yfirmaðurinn skilji þá, standi með 

þeim í deildinni og svo held ég að það sé mikilvægt að þau finni að 

þau geti leitað til hans og hann sé líka léttur. Traust, þú þarft að geta 

vitað hvar þú hefur yfirmanninn þú veist að hann er ekki að hygla 

öðrum einum umfram aðra sem er svolítið stór vandi í mörgum 
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fyrirtækjum, allskonar þannig því þá missir stór hluti starfsmanna 

trú á yfirmanninum sínum sem er rosalega erfitt fyrir starfsandann.” 

 

Viðmælandi fyrirtækis A tekur í sama streng og talaði um mikilvægi þess að yfirmenn hafi 

tíma fyrir starfsfólkið og séu ávallt til staðar fyrir þau og sagði:  

 

,,Það hefur reynst mér best að vera alltaf með opna hurðina og sagt 

já ég hef tíma fyrir þig, ég hef alltaf tíma í starfsmanninn.”  

 

Mannauðsstjóri fyrirtækis B sagði jákvæðni skipta mjög miklu máli í starfi og sagði 

stjórnendur og yfirmenn leggi mikið upp úr því að lifa eftir þeim gildum sem fyrirtækið 

hefur sett. Liðsheildin er mikilvæg samkvæmt honum en hann sagði að í fyrirtækinu ríki 

góð heild því allt starfsfólk fyrirtækisins er einskonar fjölskylda sem er auðvitað virkilega 

hagkvæmt. Hann sagði: 

 

,,Ég skynjaði þetta mjög sterkt þegar ég byrjaði hérna, við leggjum 

mikið upp úr því að vera jákvæð en samt með metnað og hagsýni 

þannig að þetta er grunnurinn að stefnu fyrirtækisins að lifa þessi 

gildi, þetta er fjölskylda. Við erum lið.” 

 

Aðspurður svaraði viðmælandi fyrirtækis B einnig spurningunni um nýja starfsmenn, 

hvernig tekið væri á móti þeim og hvað yfirmenn gerðu til þess að koma þeim inn í 

,,fjölskylduna”, sagði hann: 

 

[…],,Þangað koma allir framkvæmdastjórar, forstjóri og 

lykilstjórnendur og segja frá sínum deildum og sinni starfsemi. Gott 

að fá andlitin á bakvið deildirnar, hver er að stjórna og hvaða 

hlutverk hefur minn hlekkur inn í þessari kveðju.” 

 

Greinilegt er að sýnileiki yfirmanns innan fyrirtækisins er eitthvað sem allir viðmælendur 

voru sammála um að sé gott fyrir starfsandann. Það að geta treyst yfirmanni sínum er 

einnig mjög mikilvægur þáttur í bættri starfsánægju sem og jákvætt og hvetjandi viðmót 
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yfirmanna til undirmanna. Viðmælendur vildu allir meina að litlu hlutirnir skipta miklu 

máli til þess að efla liðsheild og bæta starfsanda.  

4.3 Starfsmannakannanir 

Starfsmannakönnun er ein af mörgum leiðum til þess að greina starfsanda innan fyrirtækja 

en þrjú fyrirtæki af fjórum sem tóku þátt í rannsókninni eru með markvissar 

starfsmannakannanir. Þegar viðtöl rannsakanda fóru fram stóðu starfsmannakannanir yfir 

hjá tveimur fyrirtækjanna sem framkvæma slíkar greiningar en viðmælendur voru að bíða 

eftir niðurstöðum þeirra. Viðmælendur voru sammála um mikilvægi starfsmannakannana 

en niðurstöður þessara greininga hafa verið mjög misjafnar á milli fyrirtækja. Einnig hefur 

svörun kannananna verið misjöfn eftir fyrirtækjum. Á meðan að eitt fyrirtækjanna hefur 

ekki fengið mikla svörun eða hreinskilin svör að mati mannauðsstjóra þá hefur annað 

fyrirtæki fengið gríðarlega góða og jákvæða svörun. Í gagnasöfnun komust rannsakendur 

að því að eftir að niðurstöður starfsmannakannana koma í ljós töldu viðmælendur 

endurgjöf til starfsmanna vera eitt af því mikilvægasta til þess að ná árangri. Einnig voru 

viðmælendur sammála því að mikilvægt væri að hafa starfsmannakannanirnar stuttar, 

markvissar og frekar oftar en sjaldnar.  

 

Mannauðsstjóri fyrirtækis B talaði, eins og fram hefur komið um mikilvægi endurgjafar til 

starfsfólks eftir starfsmannakannanir en hann sagði: 

 

,,Ég vil ná upp svörun og vil að stjórnendur veiti starfsfólki feedback 

eftir kannanir. Það er mjög algengt að fólk sé að mæla og mæla og 

mæla og nota svo ekki mælinguna.” 

 

Viðmælandi frá fyrirtæki D ræddi um úrbótahópa sem munu fara af stað um leið og 

niðurstöður greiningarinnar koma í ljós og sagði: 

 

,,Það er svolítið langt síðan við vorum með vinnustaðagreiningu 

síðast. Núna erum við að keyra hana og ætlum svo að gera svona 

úrbótahópa.” 
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Mannauðsstjóri fyrirtækis B vildi meina að stuttar kannanir sem framkvæmdar eru oftar 

stuðli að betri svörun og árangri, hann sagði: 

 

[…]Við erum sjálf með svona kannanir 4 sinnum á ári. Við vorum 

akkúrat að senda út fyrstu könnun ársins bara núna áðan. Þá sem 

sagt fá allir starfsmenn fyrirtækisins kannanirnar sendar í 

tölvupósti, þetta eru stuttar kannanir en meiri tíðni í staðinn. Fjórum 

sinnum á ári í staðinn fyrir einu sinni á ári og taka dýptina. Þá getum 

við unnið frekar með það beint í framhaldinu.”  

 

Í fyrirtæki A nefndi mannauðsstjórinn það að hafa fleiri frekar en færri 

starfsmannakannanir á ári. Vegna lélegrar svörunar í því fyrirtæki hefur þó þurft að fækka 

þeim úr þremur niður í tvær. Viðmælandi fyrirtækis A sagði: 

 

,,Síðan ég byrjaði ætlaði ég að hafa þrjár starfsánægju kannanir á 

ári. En það er ekki alveg nógu góð svörunin hérna þannig ég ákvað 

að hafa bara tvær.” 

 

Í sama fyrirtæki talaði mannauðsstjórinn ekki aðeins um lélega svörun heldur einnig um 

óhreinskilin svör starfsmanna að hennar mati. Aðspurð hvernig síðasta könnun kom út 

svaraði viðmælandi í fyrirtæki A þessu:  

 

[…],,Hún kom rosalega vel út fyrst bara mjög vel út og ég hugsaði 

að hún kemur aðeins of vel út til að það séu allir að segja satt. Það 

var mín fyrsta tilfinning. En það var tilfinning en tölurnar sögðu 

frábært. Svo næsta svörun þá var ótrúlega lág svörun og þá hugsaði 

ég, það er öllum skítsama. Eða þá fór ég að hugsa að fólk er ekki 

alveg að treysta manni, við þurfum að fara vinna að trausti og 

samskiptum hérna.” 

 

Fyrirtæki C er eini vinnustaðurinn af þeim sem þátt tóku í rannsókninni sem framkvæmir 

ekki starfsmannakannanir en mannauðsstjóri fyrirtækisins svaraði spurningu rannsakanda 

um starfsmannakannanir á þennan hátt: 
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,,Nei ekki svona markvisst, það eina sem við höfum kannski gert 

reglulega er að tjékka á hvernig ánægjan með mötuneytið er, við 

höfum gert það einu sinni á ári í nokkur ár. En nei annars nei ekki 

markvisst.“ 

 

Samkvæmt viðmælendum er augljóst að endurgjöf og tíðar starfsmannakannanir veita 

mestan árangur þegar kemur að greiningu á ánægju starfsmanna. Rannsakendum þótti 

athyglisvert að stórt fyrirtæki á borð við fyrirtæki C framkvæmi engar starfsmannakannanir 

en þó virðist starfsandinn í fyrirtækinu vera þokkalegur samkvæmt mannauðsstjóra. 

 

4.4 Upplýsingaflæði 

Upplýsingaflæði í svona stórum fyrirtækjum er mjög mikilvægt en allir viðmælendur voru 

sammála um það. Eins og fram hefur komið hér að framan skiptir endurgjöf og eftirfylgni í 

starfsmannakönnunum miklu máli en það er ekkert annað en upplýsingaflæði. 

Viðmælendur segja upplýsingaflæðið vera nauðsynlegan þátt í bættum starfsanda en 

reglulegir starfsmannafundir telja þeir einnig vera mikilvæga. Allir viðmælendur minntust 

á að innra netið í fyrirtækinu væri sterkt hjálpartæki þegar kemur að upplýsingaflæði en 

þrír af fjórum þátttakendum töldu að bæta mætti innra net fyrirtækisins.  

 

Þegar viðmælandi í fyrirtæki B var spurður út í endurgjöf eftir starfsmannakannanir svaraði 

hann eins og fyrr segir að mikilvægt væri að veita starfsfólki endurgjöf sem fyrst og á 

meðan á mælingum stendur til þess að hvetja það áfram, hann sagði: 

 

,,Ég er að senda stjórnendum dag eftir dag á meðan að mælingin er 

í gangi, hvernig þróunin er á þeirra deildum í fjölda svara og 

samaburð við síðustu mælingu. Svo það er smá hvatning svo 

stjórnendur hvetji sitt starfsfólk.” 

 

Mannauðsstjóri fyrirtækis C talaði einnig um mikilvægi upplýsingaflæðis. Fram koma að 

ekki er nægilega mikið upplýsingaflæði í fyrirtæki C samkvæmt viðmælanda en hún vildi 

meina að með bættri upplýsingamiðlun eflist starfsandinn, hún sagði eftirfarandi:  
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,,Já það eru til dæmis svolítið mikið af yfirmönnum hérna, 

upplýsingaflæðið sérstaklega í sumum deildum er alltof lítið þannig 

að það til dæmis hefur rosaleg áhrif á starfsandann þannig ef það 

væri hægt að bæta það þá mundi það hjálpa rosalega mikið. Þetta 

er stórt fyrirtæki, við erum ekki öll að vinna á sama tíma 

sólahringsins sem þýðir að stundum er þetta tvö lítil fyrirtæki undir 

sama hatti. Þannig það þyrfti að þjappa hópinn betur saman.” 

 

Viðmælandi hjá fyrirtæki D sagði innra netið vera mikilvægt en að það þurfi að lífga upp á 

það hjá þeim. Hún vildi meina að betra væri að hafa innra netið í formi samskiptamiðilsins 

Facebook eða uppbyggt á svipaðan hátt svo greiðari aðgangur væri að síðunni. Ætla má að 

starfsfólk myndi sækja frekar í innra net sem kemur þeim kunnuglega fyrir sjónir. 

Starfsmannafundir eru einnig hluti af því sem mannauðsstjóri fyrirtækis D vill hafa sem 

reglulegan lið í fyrirtækinu. Hún sagði:  

 

,,Svo höfum við verið að taka innra netið í gegn, lífga það við og búa 

til svona rödd fyrir fólkið þar, að það sé ekki þetta hefðbundna stífa 

innra net sem enginn getur gert neitt við heldur verður þetta meira 

svona facebook fílíngur, fólk getur tjáð sig og deilt því sem það er 

að gera. Bara svona svo við verðum sterkari kúltúr basically. Svo 

höfum við sett í gang starfsmannafundi sem er eitthvað sem við 

eigum að vera með reglulega, eins og á 6 vikna fresti en það hefur 

ekki verið í marga mánuði.” 

 

Viðmælandi fyrirtækis A talaði um að virkja þurfi innra netið svo upplýsingaflæði verði 

meira. Hún nefndi mikilvægi þess að hreinskilni ríki á milli yfir- og undirmanna bæði fyrir 

starfsandann sjálfan og almennt traust innan fyrirtækisins. Hún sagði: 

 

[…],,Með innranetið þá þarf að laga það því þá birtist aðeins meira. 

Það þarf bara að opna á hreinskilnina og ekki hafa svona leyni. En 

það þýðir ekki heldur að allir þurfa að vera saman alltaf en þá 

myndast þetta traust svolítið”[…] 
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Rétt eins og fyrri viðmælendur, taldi mannauðsstjóri fyrirtækis B einnig þurfa að bæta 

innra net fyrirtækisins og sagði: 

 

,,Ég hef svolítið verið að ræða innra netið hjá okkur og 

upplýsingaflæðið og þess háttar. Við viljum leggja meiri áherslu á 

það.”  

 

Eins og sjá má töluðu allir viðmælendur um að bæta þurfi innra net fyrirtækjanna en allar 

upplýsingar fara þar í gegn og með eflingu þess má ætla að upplýsingaflæði innan 

fyrirtækjanna aukist.  

 

4.5 Ágreiningsmál 

Allir viðmælendur voru sammála því að ágreiningur á vinnustað er fyrirbæri sem er líklega 

ekki hægt að komast hjá. Það verða alltaf ágreiningsmál af einhverju tagi þegar samskipti 

eru mikil eins og á vinnustöðum. Misjafnt er þó eftir starfsstöðum hversu oft og hverskonar 

ágreiningsmál koma upp. Rannsakendur tóku eftir því að í fyrirtæki A komu mun oftar upp 

ágreiningsmál en í hinum fyrirtækjunum. Einnig voru ágreiningsmálin í fyrirtæki A af 

alvarlegri toga en í hinum þremur. Öll fara fyrirtækin þó eftir ákveðnum verkferlum og 

vinnureglum þegar kemur að alvarlegum brotum eins og kynferðislegri áreitni á vinnustað 

eða upp koma eineltismál. Einn viðmælandanna hefur þurft að takast á við eitt eineltismál 

frá því hann hóf störf hjá fyrirtækinu og annar hefur þurft að glíma við eitt mál sem felur í 

sér kynferðislega áreitni á þeim tíma sem hann hefur starfað hjá fyrirtækinu. Flest 

ágreiningsmál sem upp hafa komið á vinnustöðum viðmælenda frá því þeir hófu störf hafa 

verið lítilsháttar og þá yfirleitt komið upp vegna mismunandi vinnuaðferða starfsmanna 

eða ósættis á milli deilda. 

 

Mannauðsstjóri fyrirtækis B var spurður út í eineltismál og kynferðislega áreitni á 

vinnustaðnum og hvernig tekið væri á málum af slíkum toga. Hann sagði slík mál vera 

tekin mjög alvarlega og að fyrirtækið sé með skýra stefnu þegar svona mál koma upp. 

Hann sagði:  
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,,Við erum með skýra stefnu í því, það líðst ekki og það er tekið strax 

á því. Það hefur ekki komið upp á borð hjá mér allavega ennþá. Við 

erum með öryggisteymi um öryggi og aðbúnað starfsfólks sem tekur 

á þessum málum líka, líka bara samkvæmt lögum, jafnréttislögum og 

það allt saman. Og ef það kemur upp á þá er tekið mjög hart á því. 

Þetta er ekki tekið með einhverju djóki”  

 

Sama sagði mannauðsstjóri fyrirtækis D en hún talaði um að fórnarlömb njóti ávallt vafans 

þegar upp koma eineltismál eða kynferðisleg áreitni á vinnustaðnum og sagði: 

 

[…],,það er alltaf viðbragðsáætlun. Það er alltaf skoðað sem 

grafalvarlegt mál, það fer alltaf í gang ákveðin rannsókn og það er 

alltaf þannig að fórnarlmbið nýtur vafans”. 

 

Viðmælandi frá fyrirtæki B var beðinn um að deila með rannsakendum ástæðu ágreinings 

sem upp hafa komið eftir að hann tók við stöðunni sem mannauðsstjóri fyrirtækisins. 

Ágreiningurinn var ekki af alvarlegum toga heldur aðeins ósætti milli starfsmanna með 

vinnuaðferðir en mannauðsstjórinn hafði þetta að segja: 

 

[…],,Það var bara ágreiningur á milli þessara aðila varðandi 

vinnuaðferð, þeir voru ekki sammála um hana. Þetta var búið að 

malla lengi þeirra á milli og svo varð eitthvað lítið mál sem varð til 

þess að þúfan vallt. Við náðum strax að komast að kjarnanum og 

menn voru sammála um hver kjarninn, grunnurinn og rótin var.” 

 

Aðspurð hvort ágreiningsmál hafi komið upp svaraði viðmælandi frá fyrirtæki C játandi. 

Hún sagði að eitt eineltismál hafi komið upp síðan hún hóf störf hjá fyrirtækinu en annars 

væri ósætti yfirleitt lítilsháttar og starfsfólkið næði að greiða fram úr því sjálft og sagði: 

 

,,Já þetta er stórt fyrirtæki, það gerist alltaf einstaka sinnum. Þau 

koma ekkert alltaf inná borð til mín, stundum leysir fólk bara sjálft 

úr þeim en það hefur komið upp eineltismál.” 
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Viðmælandi frá fyrirtæki D taldi árekstra í samskiptum innan fyrirtækisins helst koma upp 

vegna ósættis á milli deilda frekar en á milli einstaklinga en hún sagði: 

 

[…],, það getur þá ýmist verið innan deilda eða á milli deilda. Það 

hefur verið mín tilfinning að það er frekar á milli deilda.” 

 

Mannauðsstjórar fyrirtækja A og C voru sammála um að ágreiningsmál eru misjöfn eins og 

þau eru mörg og það þarf að taka misjafnlega á þeim. Þeir segja að oft þurfi ekki annað en 

að hlusta á starfsfólkið þegar ósætti kemur upp. Samkvæmt þeim áttar fólk sig oft sjálft á 

því hvernig er hægt að greiða úr ágreiningnum aðeins með því að hafa góðan hlustanda. 

Viðmælandi frá fyrirtæki A sagði að: 

 

[…],,við túlkum aðstöður okkar öðruvísi. Eitthvað sem ég þoli þolir 

ekki annar og öfugt, þannig það sem mér hefur gengið best með í 

gegnum árin er að vera góður hlustandi. Fólk kemur oft og vill bara 

láta aðeins hlusta á sig og síðan fattar það sjálft hvað það á að gera, 

fólk fattar það yfirleitt sjálft.”  

 

Viðmælandi fyrirtækis C sagði svo frá: 

 

,,Það er rosalega misjafnt, maður þarf að skoða hvert mál fyrir sig 

og sjá hvernig maður á að tækla hlutina. En yfirleitt reynir maður 

nú að gera eitthvað, maður hlustar alltaf og stundum er það nóg en 

oft þarftu að gera eitthvað.” 

 

Fram kom í greiningu viðtalanna að öll fyrirtækin eru með ákveðna viðbragðsáætlun eða 

verkferla sem farið er eftir ef upp koma eineltis- eða kynferðisbrotamál á vinnustaðnum. 

Eins og fram kemur í viðtölunum er engin ein leið til þess að leysa ágreiningsmál en 

viðmælendur voru sammála um það að vera góður hlustandi og taka öll mál sem upp koma 

alvarlega er það sem mannauðsstjórar verða að gera. Ósætti á milli starfsmanna kemur oft 

upp vegna ólíkra vinnuaðferða en viðmælendur frá fyrirtækjum A, C og D töluðu um að 

liðsheildin sé ekki nægilega góð innan fyrirtækisins í heild sinni og þessvegna komi upp 

ágreiningsmál á milli deilda.  
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4.6 Hvernig má bæta starfsanda 

Hér fyrir ofan hafa rannsakendur gert grein fyrir þeim þemum sem greind voru í 

gagnagreiningu viðtalanna. Þau beina öll sjónum að því hvernig bæta megi starfsanda 

innan fyrirtækja en viðmælendur bentu auk þess á nokkur fleiri aðtriði sem falla ekki undir 

þau þemu sem gerð hefur verið grein fyrir. Flestir bentu á að blöndun þurfi að vera meiri 

milli deilda til þess að fá sterkari heild og þá vonandi betri starfsanda í kjölfarið. 

Viðmælandi frá fyrirtæki D hefur verið mikið að vinna í jafnréttismálum innan 

fyrirtækisins og málum sem tengjast samfélagslegri ábyrgð á borð við samgöngumál, 

heilsumál og jafnréttismál. Einnig vill hún rétta af kynjahlutfallið innan deilda fyrirtækisins 

en með þessum breytingum vonast hún til þess að starfsandi og liðsheild eflist. 

Viðmælendur fyrirtækja A og C töluðu báðir um að blöndun milli starfsmanna í 

matartímum þurfi að vera meiri. Viðmælandi í fyrirtæki C hefur prufað að færa borð saman 

í matsal fyrirtækisins og sagði það virka vel til þess að efla góðan starfsanda á meðan að 

viðmælandi fyrirtækis A hafði ekki farið í neinar aðgerðir varðandi samblöndun 

starfsmanna í matartímum en taldi það vera vænlegt til árangurs. Mannauðsstjórar 

fyrirtækis A og D sögðu þó að erfitt væri að stýra því hvernig fólk eigi að haga sér og hvar 

fólk eigi að sitja á vinnustaðnum megi ekki eyðileggja þau góðu vinasambönd sem hafa 

þegar myndast með því að reyna að mynda ný.  

 

Mannauðsstjóri fyrirtækis D segir hér fyrir neðan frá jafnréttisstefnu fyrirtækisins. Hún 

telur ekki vera hægt að stjórna menningu vinnustaðarins alveg til fulls en hún sagði: 

 

[…],,Bæði í tengslum við hvernig kynjaskipting er og starfsaldur, 

hvernig hann er í deildunum er bara rosa upp og ofan. Þessvegna 

erum við að keyra á þessa jafnréttisstefnu svo við séum með svona 

jafnari kynjahlutföll, við viljum auðvitað að kúltúrinn sé líkari en við 

getum aldrei stýrt honum alla leið því svo er auðvitað fólk bara fólk 

og við erum í creative umhverfi og erum í stress umhverfi og hlutirnir 

verða bara dálítið að fá að vera lifandi og vera eins og þeir eru” 

[…] 
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Mannauðsstjóri fyrirtækis A nefndi að mikilvægt væri að blanda saman deildum en tekur í 

sama streng og viðmælandi fyrirtækis D hvað varðar vinnustaðamenninguna og sagði: 

 

,,Þeir sem eru með deildarfundi fá aðrar deildir til að koma á 

fundinn, það þarf að fara að mixa hverjir sitja hjá hverjum og hverjir 

fara á morgnana klukkan níu og hverjir ekki. En svo má maður passa 

sig af því maður vill svo ekki eyðileggja móralinn sem er svo góður 

í deildunum.” 

 

Viðmælendur fyrirtækja B, C og D töluðu allir um hversu lítið þurfi til þess að gleðja 

starfsfólkið. Aðeins það að hafa föstudagskaffi, bjóða upp á köku af engu tilefni eða horfa 

á handboltaleik saman getur skipt sköpum samkvæmt viðmælendum.  

Mannauðsstjóri fyrirtækis C sagði: 

 

,,Það kom mér mest á óvart í þessu starfi hvað það þarf stundum lítið 

til. Bara það að kaupa köku eða eitthvað gotterí útaf ekki neinu. Það 

er handboltaleikur, kaupum bjór og horfum á hann hérna. Eitthvað 

svona lítið sem kostar í rauninni fyrirtækið ekki mikið en gerir 

ótrúlega mikið til að bæta starfsandann.” 

 

Að sama skapi sagði viðmælandi frá fyrirtæki B eftirfarandi: 

 

,,Við erum með föstudagskaffi alltaf hérna. Á hverri hæð eru 

kaffikrókar, og það eru einhverjir tveir sem sjá um að hafa 

föstudagskaffið. Margt smátt telur líka.” 

 

Viðmælandi fyrirtækis C bætti við að oft sé erfitt að komast inn í hópinn sem nýr 

starfsmaður og því hafa þau í fyrirtæki C fundið einhverskonar leiðbeinanda eða ráðgjafa 

fyrir nýtt starfsfólk sem það getur leitað til. Viðmælandinn sagði: 

 

,,Við höfum verið að gera svolítið uppá síðkastið að við bendum 

viðkomandi á einhvern einn eða tvo á deildinni sem viðkomandi 
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getur sérstaklega leitað til. Svona hálfgerður mentor eða eitthvað 

svoleiðis.” 

 

Fyrirtækin sem komu að þessari rannsókn eiga margt sameiginlegt en á sama tíma er 

vinnustaðamenning þeirra ólík. Markmið viðmælendanna eru þau sömu en það er að 

viðhalda góðum starfsanda á sínum vinnustað. Viðmælendurnir voru sammála um þau 

atriði sem talin eru hafa góð áhrif á starfsanda á vinnustöðum en forgangsröðun þeirra var 

þó ólík og áhersla var lögð á mismunandi þætti hverju sinni.  
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5 Umræður 

Í þessum kafla verður niðurstöðum rannsóknarinnar fléttað saman við fræðilegt samhengi 

verkefnisins. Leitast verður við að fá svör við rannsóknarspurningunni; hvernig má bæta 

starfsanda á vinnustöðum? Einnig verður gerð grein fyrir gagnrýni rannsakenda á 

rannsóknaraðferðir þeirra. 

  Það er engin ein leið til þess að bæta starfsanda á vinnustöðum. Eftir 

gagnagreiningu og fræðilega upplýsingaöflun hafa rannsakendur þó komist að því að það 

er hægt að stjórna starfsanda að einhverju leiti. Það þarf að huga að mörgu þegar auka á 

starfsánægju starfsfólks. Eins og fyrr segir voru áberandi þemu sem komu í ljós eftir 

gagnagreiningu en áhrif yfirmanns, traust á milli starfsmanna, upplýsingaflæði og hvernig 

tekið er á ágreiningsmálum skiptir miklu máli þegar efla á góðan starfsanda á 

vinnustöðum.  

 Yfirmenn vinnustaða bera ábyrgð á og þurfa að vera fyrirmynd og leiðtogar 

starfsfólksins. Til að starfsfólk geti leitað til yfirmanna sinna þurfa þeir að vera jákvæðir og 

traustir leiðtogar og einnig góðar fyrirmyndir. Yfirmenn vinnustaða hafa mörgum 

hnöppum að hneppa en þegar allt kemur til alls er það starfsfólk fyrirtækisins sem skiptir 

mestu máli því án þess væri léleg eða engin starfsemi. Til þess að starfsemi innan 

fyrirtækisins verði góð er mikilvægt að vera með ánægt starfsfólk í vinnu. Áhrif yfirmanns 

á starfsfólkið getur haft gríðarlega mikil áhrif eins og fyrr segir og spilar leiðtogafærni 

þeirra stóran þátt í því að verða góður yfirmaður. Það eru til margir leiðtogastílar en 

samkvæmt Goleman, Boyatzis og McKeyy (2002:34-38) er best að flétta saman 

mismunandi leiðtogastílum til skiptis en það fer eftir aðstæðum og einstaklingum hverju 

sinni. Traust er mikilvægur þáttur í samskiptum og þess vegna verður mikið traust að ríkja 

á milli undir- og yfirmanna sem og á milli allra starfsmanna. Í niðurstöðum rannsóknar 

okkar kom í ljós að viðmælendur voru sammála um mikilvægi trausts í samskiptum á 

vinnustað. Viðmælandi frá fyrirtæki C sagði að starfsmenn verði að geta treyst 

yfirmönnum sínum og vita að þeir standi með sér þegar á reynir. Hún taldi að vantraust á 

vinnustað hafi verulega slæm áhrif á starfsandann. Þetta er í samræmi við þær kenningar 

sem rannsakendur fjölluðu um hér að framan en þar kemur fram að traust er lykilatriði í 

góðum samskiptum (Reina og Reina, 2006:5). Allir viðmælendur rannsóknarinnar 

minntust á hversu nauðsynlegt gott upplýsingaflæði á vinnustöðum er. Tveir af fjórum 

viðmælendum voru sammála um að upplýsingaflæði á vinnustað þeirra væri ekki nógu gott 

en báðir voru þeir þó að vinna í þeim málum. Starfsmannakannanir eru framkvæmdar í 
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þremur af fjórum fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni. Viðmælendur þeirra fyrirtækja 

voru sammála um að endurgjöf og upplýsingaflæði eftir kannanir og á meðan á þeim 

stendur sé mjög mikilvægt til að bæta starfandann. Starfsfólk þarf að vera með í ferlinu frá 

því að könnun er sett fram og þar til að úrbætur eru farnar í gang. Opin og heiðarleg 

samskipti þar sem upplýsingar eru skýrar og berast á réttum tíma er það sem fræðin segja 

að skili bestum árangri (Hólmfríður Petersen, 2014). Í viðtali við mannauðsstjóra fyrirtækis 

A sagði viðmælandi að heiðarleiki í samskiptum skipti öllu máli en hún var að takast á við 

óheiðarleg samskipti og lítið upplýsingaflæði í sínu fyrirtæki. 

 Ágreiningsmál á vinnustöðum er vandamál sem ekki verður komist hjá en allir 

viðmælendur rannsóknarinnar voru á sama máli hvað það varðar. Hvernig tekist er á við 

ágreininginn er þó það sem skiptir máli fyrir starfsandann. Viðmælendur voru allir 

sammála um að mikilvægt er að taka öllum málum sem upp koma alvarlega en málin eru 

misjöfn eins og þau eru mörg og því er hvert tilfelli meðhöndlað á viðeigandi hátt. 

Samkvæmt viðmælendum ber þó ávallt mestan árangur að vera góður hlustandi og sýna 

starfsmönnum skilning. Þegar um alvarleg tilfelli er að ræða eins og einelti á vinnustað eða 

kynferðislega áreitni þá eru ákveðnir verkferlar sem allir viðmælendur sögðust fara eftir á 

sínum vinnustað. Samkvæmt lögum ber atvinnurekendum skilda til að bregðast við málum 

sem slíkum, sýna nærgætni og ekki veita óviðkomandi aðilum upplýsingar um málið 

(Reglugerð um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni og ofbeldi á vinnustað nr. 

1009/2015).  

Samskiptahæfni, reynslunám, ígrundun, hópefli, samvinna, leiðtogafærni og 

lýðræði eru dæmi um atriði sem nemar í tómstundafræði vinna að í gegnum námið en þetta 

eru allt þættir sem hægt væri að nýta á vinnustöðum og þá sérstaklega ef um neikvæðan 

starfsanda er að ræða. Tómstundafræðingar gætu til að mynda verið kallaðir inn á 

starfvettvang þar sem neikvæður starfsandi ríkir og unnið með þætti á borð við hópefli, 

samvinnu og samskiptahæfni til þess að hafa jákvæð áhrif á vinnustaðinn. Þegar neikvæð 

vinnustaðamenning hefur myndast á vinnustöðum getur verið erfitt að komast út úr henni 

en hugmynd rannsakenda er sú að þá gæti aðili með tómstundafræðimenntun komið inn á 

vettvang til aðstoðar. Að sjálfsögðu væri ekki hægt að laga neikvæðan starfsanda á einni 

nóttu en hægt væri að hanna námskeið fyrir stjórnendur og yfirmenn þar sem þeir lærðu 

helstu atriðin sem talin eru koma í veg fyrir neikvæðan starfsanda.  

 Að framansögðu má sjá nokkra þætti sem gætu verið til úrbóta þegar þarf að bæta 

starfsanda á vinnustöðum. Þó svo úrlausnirnar hér fyrir ofan séu veigamiklar þá skipta oft 
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litlu hlutirnir einnig miklu máli en allir viðmælendur voru á sama máli um það. Að vera til 

dæmis með föstudagskaffi, horfa á handboltaleik saman eða dreifa góðgæti til starfsmanna 

eru dæmi sem viðmælendur tóku máli sínu til stuðnings. Eins og sjá má er ekkert eitt svar 

við rannsóknarspurningu þessarar rannsóknar. Rannsakendur telja að með samfléttun allra 

þeirra þátta sem hér hefur verið fjallað um er mögulega hægt að auka starfsánægju 

starfsmanna á vinnustöðum. 
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6 Lokaorð 

Þegar rannsakendur líta til baka er margt sem hefði mátt gera á annan hátt í 

rannsóknarvinnunni. Viðmælendur hefðu mátt vera fleiri til þess að fá áreiðanlegri 

niðurstöður því upplýsingar frá aðeins fjórum viðmælendum gefa ekki nægilega skýra 

mynd af málefninu. Eftir á að hyggja finnst rannsakendum að þeir hefðu mátt auka skilyrði 

viðmælenda sem voru sett í upphafi. Einu skilyrðin voru þau að viðmælendur þyrftu að 

vera mannauðsstjórar í stórum fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu. Rannsakendur hefðu 

mátt hafa kynjahlutfall, starfsaldur og reynslu viðmælenda í huga þegar skilyrðin voru sett. 

 Það er ekki til nein töfraformúla sem hægt er að fara eftir þegar bæta á starfsanda. 

Margir hafa gert rannsóknir á fyrirbærinu starfsandi en við teljum að því fleiri rannsóknir 

sem eru gerðar á þessu viðfangsefni því betra. Markmið okkar var að búa til gagnlegt og 

upplýsandi verkefni sem undirstrikar þá þætti sem taldir eru viðhalda góðum starfsanda. 

Okkur fannst þetta viðfangsefni vera tilvalið fyrir okkur sem verðandi tómstunda- og 

félagsmálafræðinga vegna þess að námið hefur upp á svo marga eiginleika að bjóða sem 

geta nýst í starfi. 

 Í þessari rannsókn komu í ljós ákveðin þemu sem virðast virka ágætlega í sumum 

fyrirtækjum og því er hægt að nota þau til gagns. Flestar rannsóknir hafa sýnt fram á 

svipuð þemu og komu fram í þessari rannsókn en það sem skiptir máli er að yfirmenn og 

stjórnendur fari eftir þeim til þess að hlutirnir breytist. Það eru mörg verkefni sem bíða 

mannauðsstjóra fyrirtækja en eins og viðmælendur tóku fram þá gleypir maður fílinn ekki í 

einum bita, maður tekur bara einn bita í einu. 
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Viðauki 1: Bréf til viðmælenda 

Góðan dag. 

 

Við erum nemendur í Tómstunda- og félagsmálafræði í Háskóla Íslands og erum á okkar 

loka misseri í skólanum. Við erum í þann mund að hefja skrif á BA verkefni og erum í leit 

að viðmælendum fyrir það. 

 

Í stuttu máli fjallar verkefnið um starfsanda inn á vinnustöðum og hvernig má bæta hann. 

Við höfðum í huga að taka viðtal við mannauðsstjóra eða þá aðila sem sjá um slík mál 

innan fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu og spyrja út í starfsanda og annað slíkt sem við 

kemur verkefninu. Um er að ræða viðtal sem tekur ekki meira en 45 mínútúr. Við getum 

sent spurningarlistann á undan til undirbúnings ef óskað er eftir því. 

 

Nafnleynd og trúnaði er heitið en upplýsingar verður ekki hægt að rekja til fyrirtækja eða 

einstaklinga eftir úrvinnslu. 

 

Okkur þætti vænt um að heyra ykkar undirtektir fyrir 1. febrúar til að bóka tíma ef 

verkefnið vekur áhuga ykkar. 

 

Með von um góðar viðtökur 
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