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Ágrip 

 
 

Það er mikilvægt fyrir stjórnendur að starfsmenn sýni áhuga og dugnað í starfi. Einn af 

mikilvægustu þáttum í starfsumhverfi fyrirtækja er starfsánægja. Með góðri 

starfsánægju nær fyrirtækið fram meiri framleiðni hjá starfsfólki sínu og þar af leiðandi 

er ákjósanlegast að samskipti starfsmanna og stjórnenda séu með besta móti til að öllum 

líði sem best. Hjá Fiskvinnslunni Íslandssögu hf. eru flestir starfsmenn af erlendu bergi 

brotnir og þeir koma frá ólíkum löndum. Þörfin á skýrum og góðum samskiptum er því 

mikilvæg eigi allir að hafa jafna möguleika á því að sinna sínu starfi eins og best verður 

á kosið, svo ekki sé minnst á að framleiðnin verði sem mest. 

Markmið þessa verkefnis var að greina starfsánægju meðal starfsmanna 

fyrrnefndrar fiskvinnslu og ætlar höfundur að kanna hvort mismunur sé á starfsánægju 

eftir þjóðerni starfsmanna. 

Verkefnið er unnið í samstarfi við Fræðslumiðstöð Vestfjarða sem einnig vann 

að könnun á starfsánægju í fyrirtækinu, en með þeim áherslum að kanna heildina í 

fyrirtækinu og útbúa fræðsluáætlun út frá niðurstöðum könnunarinnar. Mun höfundur 

annast það verkefni að innleiða þær breytingar og úrbætur með Fræðslumiðstöðinni 

þegar verkefni þessu lýkur.  

Ritgerðin er byggð á megindlegri aðferðafræði í formi spurningakönnunar. Hún 

var lögð fyrir alla starfsmenn nema höfund ritgerðarinnar, sem jafnframt er starfsmaður 

fyrirtækisins. Einnig er unnið með fræðilegt efni sem tengist umfjöllunarefninu, farið 

yfir skilgreiningar á starfsánægju og þeim þáttum sem tengjast henni og skoðaðar verða 

rannsóknir og kannanir sem hafa verið gerðar í tengslum við innflytjendur. 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar leiddu í ljós að mismunur er á 

starfsánægju eftir þjóðerni. Miðað við niðurstöðurnar er meiri starfsánægja meðal 

Íslendinga, Filippseyinga og Taílendinga en minni ánægja meðal Pólverja. Niðurstöður 

gefa einnig til kynna að starfsfólk sé mjög opið fyrir breytingum til að bæta 

starfsánægju á vinnustaðnum.  

 

Lykilorð: Mannauðsstjórnun, starfsmannastefna, starfsánægja, fjölbreytni, viðhorf, 

samskipti, starfsþróunarsamtöl, starfsþróun, líðan starfsfólks, frammistaða og 

innflytjendur. 
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Abstract 

 

It is important for managers, that employees show interest and diligence in their work. 

Therefor one of the most important aspects of the business operating environment, is 

job satisfaction. With good job satisfaction companies have higher productivity of their 

employees and therefor it is preferred that relationships between staff and management 

is at its best. In Fiskvinnslan Íslandssaga hf. most employees are of foreign origin. 

Therefor the need for clear and good communication is important if all employees are 

to have equal opportunity to conduct their job with the best possible outcome not to 

mention to be able to maximize their productivity. 

The goal of this project was to identify job satisfaction among employees of 

Fiskvinnslan Íslandssaga hf. and author also intends to explore whether there are any 

differences between job satisfaction by ethnic of the employees. 

This project is in cooperation with the Educational Centre of the Westfjords 

which also worked at the same time to survey job satisfaction in the same company, but 

with the emphasis placed to explore the whole of the company and an educational 

program based on the survey results. Author will carry out the task of implementing 

these changes and improvements alongside The Educational Centre of Westfjords. 

This paper is based on a quantitative methodology in the form of a question 

survey. It was carried out for all employees except the author of the thesis, which is 

also a company employee. In this thesis the author also uses theoretical material related 

to the topics, reviewed the definition of job satisfaction and the factors related and 

examined its research and surveys that have been made in connection with immigrants. 

Results of the survey questions revealed the differences in job satisfaction by 

ethnicity. Based on the results, there is a greater job satisfaction among Icelanders, 

Filipinos and Thais but less satisfaction among Poles. Results also indicate that 

employees are very open to changes to improve job satisfaction in the workplace. 

 

Keywords: Human resource management, human resources, job satisfaction, diversity, 

attitude, communication, career conversations, career development, staff well-being, 

performance and immigrants. 
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1. Inngangur	

Síðustu ár hafa átt sér stað breytingar á íslenskum vinnumarkaði. Þær felast m.a. í því 

að mikið af erlendu fólki hefur komið hingað til lands til að vinna. 

Hér á árum áður var lögð mikil áhersla á að útlendingar lærðu íslenska 

tungumálið fljótt og myndu aðlagast íslenskri menningu sem fyrst. En sem betur fer er 

sú staðreynd nánast horfin og nú til dags er lagt upp með það að samþykkja útlendinga 

sem „einn/eina af okkur“, vegna þess að það er samfélagslega samþykkt að hafa 

útlendinga í samfélaginu okkar (Unnur Dís Skaptadóttir, 2004). 

Í rannsóknum hér á landi hefur komið fram að erlent fólk hefur mikinn áhuga á 

að læra íslenskuna, en nokkur atriði koma í veg fyrir að þeir geti gert það almennilega. 

Til dæmis er erfitt að manna íslenskunámskeiðin á landsbyggðinni, kennsluefni sem og 

fjármagn hefur einnig verið af skornum skammti. Svo eru aðrir þættir, t.d. vantar 

einstaklingum barnapössun, þeir komast ekki vegna vinnu og telja að kostnaðurinn sem 

þeir þurfa að bera sjálfir sé of hár (Kristín Harðardóttir, Kristín Loftsdóttir og Unnur 

Dís Skaptadóttir, 2007). 

Á Vestfjörðum þar sem rannsókn þessi var gerð ríkir mikil fjölmenning og 

samkvæmt Hagstofu Íslands (e.d.) eru erlendir ríkisborgarar rúmlega 10% af þeim sem 

þar búa. Með það í huga er nauðsynlegt að samskipti á vinnustað séu með því móti að 

allir skilji hvern annan. Í Fiskvinnslunni Íslandssögu vinna 69 manns og er skiptingin 

þannig að Pólverjar eru 42%, Taílendingar 9%, Filippseyingar 17% og Íslendingar eru 

32%. Í þessum tölum eru stjórnendur teknir með, en þeir eru allir Íslendingar. Þegar 

haldnir eru starfsmannafundir, hvort sem það er fyrir alla í fyrirtækinu, eina deild eða 

maður á mann, þarf að grípa til túlks eða leita til þeirra sem eru búnir að læra íslenskuna 

til að túlka fyrir hina sem ekki hafa lært. Að skoða líðan þessa fólks sem kemur hingað 

til lands er nauðsynlegt þar sem það skilur ekki tungumálið. 

Fyrirtækið gekk nýverið í gegnum mikla naflaskoðun, ásamt því að það var tekið 

út vegna samfélagslegrar vottunar. Fiskvinnslan Íslandssaga hf. er nú samfélagslega 

vottað fyrirtæki og er þessi könnun því kærkominn liður í því að stíga skrefið enn lengra 

og kanna starfsánægju innan þess.  
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1.1 Rannsóknarspurning og rannsóknarmarkmið 
Í verkefni þessu verður leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

Er mismunur á starfsánægju eftir þjóðerni starfsfólks Fiskvinnslunnar Íslandssögu? 

Verkefnið er könnun á starfsánægju starfsmanna Fiskvinnslunnar Íslandssögu. 

Verkefnið er unnið í samstarfi við Fræðslumiðstöð Vestfjarða (FRMST) en 

þaðan er fenginn inn í fyrirtækið fræðslustjóri að láni sem kannar starfsánægju hjá 

starfsmönnum Íslandssögu. Það verkefni nefnist „Markviss uppbygging starfsmanna“ 

(MUS) og mun fræðslustjórinn sem sér um það verkefni vinna að fræðsluáætlun til 

tveggja ára til úrbóta þegar niðurstöður liggja fyrir, en þó er um að ræða tvö óskyld 

verkefni með mismunandi áherslupunktum. 

Í frumvinnslu verkefnisins var fyrst haldinn fundur með stýrihópi sem var 

fenginn til að fara yfir spurningalistann áður en hann var lagður fyrir, en það var krafa 

frá FRMST að hafa vinnuhóp með einum starfsmanni úr hverri deild fyrirtækisins. Þar 

á eftir var haldinn fundur með öllu starfsfólkinu, ásamt túlkum, og könnunin kynnt fyrir 

þeim. Margar spurningar vöknuðu hjá starfsfólkinu og þá kom enn betur fram að þörf 

væri á að kanna starfsánægjuna. 

Til að fá skýrustu mynd af stöðu mála í fyrirtækinu verða samskipti og starfsþróun 

starfsmanna skoðuð til að sjá hvernig starfsfólkið getur vaxið í starfi sínu og náð betri 

árangri, en slíkar kannanir hafa ekki verið gerðar áður í fyrirtækinu. Markmið 

verkefnisins var að greina líðan erlendu starfsmannana og hvort munur sé á líðaninni 

eftir uppruna þeirra. FRMST mun kanna starfsánægju eftir deildum í fyrirtækinu og 

gera síðan fræðsluáætlun til úrbóta út frá þeim niðurstöðum sem höfundur ritgerðar 

mun síðan innleiða í fyrirtækinu.  

1.2 Siðferðileg álitamál og staða rannsakanda innan rannsóknar 
Við vinnslu rannsóknarinnar var haldin kynning með öllum starfsmönnum Íslandssögu 

sem skýrðu að gögnin sem yrðu til við vinnslu verkefnisins væru ekki á nokkurn hátt 

rekjanleg og að farið yrði með upplýsingarnar sem trúnaðarmál. Rannsakandi hafði fullt 

leyfi fyrir rannsókninni frá framkvæmdastjóra fyrirtækisins. Rannsakandi er 

starfsmaður Íslandssögu og gætti fyllsta hlutleysis við rannsóknina, dró aðeins fram 

staðreyndir og túlkaði út frá viðurkenndum aðferðum. 

Einnig gætti höfundur þess að hafa ekki nokkur áhrif á rannsóknina og láta starf 

sitt í fyrirtækinu ekki hafa áhrif á rannsóknina né túlkun niðurstaðna. Með þessu móti 

var komið í veg fyrir siðferðileg álitamál í tengslum við rannsóknina.  
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1.3 Uppbygging ritgerðar 
Rannsóknin hefst á inngangskafla. Fræðilegi kaflinn inniheldur tilvitnanir í fræðilegar 

greinar og rit ásamt staðreyndum og skilgreiningum sem tengjast efninu. Næst kemur 

kafli um innflytjendur og þar verður rýnt í eldri rannsóknir tengdar innflytjendum og 

þá helst á norðanverðum Vestfjörðum. Því næst kemur umfjöllun um fyrirtækið þar 

sem farið er yfir sögu fyrirtækisins ásamt lýsingu á starfsemi þess. Næst verður farið 

yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Í niðurstöðukaflanum raðar höfundur svo saman 

heildarmynd af rannsókninni. Þar á eftir er samantekt á niðurstöðum og ályktanir, en 

þar eru niðurstöður teknar saman í eina heildarmynd og dregnar ályktanir af þeim. Í 

lokaorðum er stiklað á stóru um rannsóknina og lærdóm höfundar af henni. Að endingu 

koma síðan heimildaskrá og fylgiskjöl. 

1.4 Annmarkar  
Annmarkar varðandi rannsóknina sjálfa eru m.a. þeir að vegna þess hve margar þjóðir 

eru þátttakendur í könnuninni var hún þýdd á ensku, taílensku og pólsku. Við úrvinnslu 

kom í ljós að í erlendu könnununum voru spurningarnar ekki eins og í íslensku 

útgáfunni sem var send í þýðingu sem varð til þess að einungis sumir svöruðu 

spurningum 50-61. Þá var önnur útgáfa af íslensku könnuninni prentuð út en sú sem fór 

í þýðingu. Munurinn var sá að aðeins var búið að eiga við nokkrar spurningar efnislega 

og raða þeim á annan hátt. Þessum spurningum var að hluta til sleppt í niðurstöðum, 

þar sem þær hafa engin áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Annmarkarnir sem varða 

rannsóknirnar sem tengjast innflytjendum eru þeir að rannsóknir sem vitnað er í eru 

gamlar og það eru miklar líkur á því að niðurstöður þeirra hafi breyst.  

1.5 Rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni 
Að starfa á vinnustað þar sem fólk frá mörgum þjóðum vinnur saman getur tekið á, 

bæði fyrir þá sem eru erlendir og íslenskir. Upp getur komið misskilningur vegna 

tungumálaerfiðleika og einnig vegna skilningarleysis á mismunandi lífssýn og hegðun 

fólks við ákveðnar aðstæður vegna siða, viðhorfs og menningar þeirra. Þegar fyrirtækið 

fór í gegnum það ferli að fá stimpil sem samfélagslega ábyrgt fyrirtæki kviknaði sú 

hugmynd hjá höfundi að skoða starfsmannamálin í fyrirtækinu, en áhugi höfundar 

beinist einkum að mannauðsstjórnun í fyrirtækjum. Höfundur fór því á fund með 

framkvæmdastjóra fyrirtækisins og farið var yfir það sem þar þyrfti að skoða. Að vera 

samfélagslega ábyrgt fyritæki felst í því að fyrirtækin séu ábyrg fyrir þeim áhrifum sem 

það hefur á umhverfi, samfélagið og að lokum vinni eftir ábyrgum stjórnarháttum 
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(Festa, e.d.). Þess vegna er könnun á starfsánægju ágætis viðbót við samfélagslegu 

ábyrgðina.  

1.6 Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Hvað varðar réttmæti rannsóknarinnar hefur rannsókn sem þessi ekki áður verið gerð 

út frá þessu sjónarhorni í fyrirtækinu. Aðeins hefur verið um að ræða hlutdeild í annars 

konar rannsóknum, t.a.m. þeim sem fjallað er um í kafla 3 um rannsóknir á 

innflytjendum á Íslandi. Þar af leiðandi er nokkuð einsýnt að ef sambærileg rannsókn 

verður framkvæmd síðar ætti hún að skila réttmætari niðurstöðum (Björn Bergsson, 

2013). Megindleg rannsóknaraðferð hentar vel til þess að fá upplýsingar úr þýði eða 

stóru úrtaki (Esterber, 2002). Í Íslandssögu vinna 70 manns frá ólíkum þjóðum, því var 

megindleg aðferð valin þar sem eigindleg rannsóknaraðferð hefði verið of tímafrek þar 

sem það hefði þurft marga túlka og tilkostnaðurinn hefði verið of mikill.  

Áreiðanleiki megindlega hluta rannsóknarinnar ræðst af þeim gögnum sem notuð 

voru við rannsóknina, sem var huglægt mat hvers og eins einstaklings. Einnig verður 

unnið með niðurstöður rannsóknarinnar að endurbótum. Því verður að teljast líklegt að 

verði rannsóknin framkvæmd aftur þá fáist aðrar niðurstöður (Björn Bergsson, 2013). 
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2. Fræðileg	umfjöllun	

Í kaflanum „Fræðileg umfjöllun“ verður farið yfir ýmis hugtök er snerta 

mannauðsstjórnun. Níu lyklar mannauðsstjórnunar verða kynntir, einnig verða 

starfsánægjukenningar skoðaðar með það að leiðarljósi að skoða hvaða þættir hafa áhrif 

á starfsánægju hjá starfsfólki. Skoðuð verður fjölbreytni og starfsánægja og hvað gerist 

þegar þessum tveimur hugtökum er blandað saman. 

2.1 Mannauðsstjórnun 
Mannauðsstjórnun (e. human resource management) snýst um það að ráða, þjálfa og 

meta starfsfólkið í fyrirtækinu á sanngjarnan og viðeigandi hátt, en einnig tryggir 

mannauðsstjórnunin réttindi starfsfólksins og að komið sé fram við það af sanngirni 

(Dessler, 2013).  

Mannauðsstjórnun hefur vaxið með árunum innan fyrirtækja og mannauðurinn 

er nú talinn vera auðlind fyrirtækja sem getur gefið þeim samkeppnisforskot á markaði. 

Breytingar í því nútímasamfélagi sem við búum í kalla á mikilvægi þess að 

mannauðurinn þróist samhliða fyrirtækjum þar sem hann er afgerandi þáttur innan 

fyrirtækja til að tryggja og viðhalda samkeppnisforskoti (Torrington, Hall og Taylor, 

2005). 

Stjórnun fyrirtækja snýst um marga þætti og einn af þeim er að stýra 

mannauðinum í fyrirtækinu. Mannauðurinn er eitt það mikilvægasta þegar kemur að 

því að hámarka arðsemi fyrirtækja og stjórnendur þurfa að gera sér grein fyrir því að 

mannauðsstjórnun er nauðsynlegur þáttur í stjórnun fyrirtækja. Það sem stefnumiðuð 

mannauðsstjórnun gerir er að framfylgja mannauðsstefnu sem tryggir þá færni og 

hegðun starfsfólksins sem telst vera nauðsynleg til þess að fyrirtækið nái þeim 

markmiðum sem hafa verið sett fram. Stefnumiðuð mannauðsstjórnun getur leitt til þess 

að fyrirtæki leiti eftir og ráði til sín hæfasta starfsfólkið til að viðhalda eða ná auknu 

samkeppnisforskoti á markaði (Dessler, 2013). 

Lyklar mannauðsstjórnunar eru níu talsins eins og sjá má á mynd 1. Þeir eru 

áætlanagerð, öflun umsækjenda, ráðningar og val, þjálfun, frammistaða, mat, umbun, 

þróun og starfslok. Farið verður yfir alla lyklana í stuttu máli (Dessler, 2013). 
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Mynd 1 – Níu lyklar mannauðsstjórnunar (Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 
2006) 
 

Áætlanagerð 

Í byrjun eru öll störf innan fyrirtækisins greind og þörfin á nýjum starfsmönnum metin, 

þá í hvaða stöður og jafnvel hvort fækka þurfi stöðugildum. Einnig þarf að greina 

þekkinguna sem krafist er og hvaða aðbúnaður þarf að vera til staðar þannig að það sé 

hægt að vinna við áætlanagerðina. Starfsgreining er aðferð/greining sem fer fram í 

formi einstaklingsviðtala, hópviðtala eða með spurningakönnun og í kjölfarið eru 

gerðar starfslýsingar fyrir hvert og eitt starf í fyrirtækinu. Starfslýsingar innihalda 

menntunarkröfur, starfsskyldur, ábyrgðarþætti, starfsumhverfi og samskiptahætti. Út 

frá starfslýsingu er svo ráðið í starfið og ef starfslýsingarnar eru vel útbúnar er talsvert 

líklegra að ráðningin leiði til þess að réttur einstaklingur sé ráðinn inn. Þá gerir 

starfsmaðurinn sér grein fyrir því til hvers er ætlast af honum frá upphafi og það leiðir 

til minni starfsmannaveltu (Dessler, 2013).  

 

Öflun umsækjenda 

Ráðningarferlið getur reynst kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki, bæði vegna tíma og einnig 

þeirrar þjálfunar sem það krefst. Þegar ráða þarf í starf eru tvenns konar leiðir færar við 

öflun umsækjanda, annars vegar óformlegar og hins vegar formlegar. Óformlegar leiðir 

eru t.d. innanhúsráðningar (sem telst vera góður kostur fyrir fyrirtækið þar sem 

yfirmenn þekkja starfsfólkið sitt, bæði veikleika og styrkleika þess), óumbeðnar 

umsóknir, hausaveiðar (þegar yfirmenn tala við það starfsfólk sem það vill fá og telur 

hæfast í starfið) og ábendingar um starfsmenn. Stöðuhækkun getur aukið starfsánægju 

og minnkað starfsmannaveltu þar sem starfsfólki finnst það metið að verðleikum. Þar 

sem starfsmenn starfa nú þegar hjá fyrirtækinu styttist þjálfunartímabilið sem minnkar 

kostnað. Svo er einnig jákvætt fyrir starfsfólkið að vita að það hefur möguleika á 
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stöðuhækkun eða þróun í starfi. Það getur þó verið ókostur hversu tímafrekt það er að 

taka viðtöl við einstaklinga sem vitað er að eiga ekki möguleika á stöðuhækkun. Einnig 

getur það leitt til óánægju ef starfsfólk fær svo ekki stöðuna sem það óskaði eftir. 

Fyrirtæki verða líka að gæta þess að hafa innanhúsráðningar í jafnvægi við 

utanhúsráðningar til að fá nýja sýn inn í fyrirtækið og gæta þess að starfsfólkið verði 

ekki einsleitt (Dessler, 2013). 

Formlegar leiðir eru þegar notast er við ráðningarskrifstofur, auglýsingar og 

aðrar hefðbundnar leiðir. Kosturinn við þessa aðferð er að með ráðningu getur 

fyrirtækið fengið starfsfólk með nýja þekkingu og sýn á starfsemina og getur sú aðferð 

komið í veg fyrir stöðnun fyrirtækisins. Hins vegar hafa nýir starfsmenn ekki þá 

fyrirtækjahollustu sem líklegt er að núverandi starfsmenn búi yfir. Þá er einnig dýrara 

fyrir fyrirtækið að ráða inn nýja einstaklinga vegna aukins þjálfunarkostnaðar (Dessler, 

2013). 

 

Ráðningar og val 

Ráðningarferli getur haft í för með sér að það þurfi að ráða einstakling vegna fárra 

umsækjenda en ekki vegna hæfileika hans. Til dæmis má þar nefna að ef aðeins tveir 

aðilar sækja um auglýsta starfið eru ekki jafnir möguleikar fyrir fyrirtækið eins og ef 

tuttugu manns myndu sækja um (Dessler, 2013). Þær umsóknir sem berast 

atvinnurekendum þarf að flokka og greina til að ákveða hverjir komi til greina í 

áframhaldandi ferli. Val á umsækjendum verður auðveldara ef starfsgreining og 

starfslýsing er vel gerð, þar sem það auðveldar athugun á því hvort umsækjendur 

uppfylli þau skilyrði sem sett hafa verið (Beardwell og Claydon, 2010). 

Við athugun á umsækjendum er oft notast við ferilskrá og meðmælendur. 

Einnig eru notuð próf til að velja úr hópi umsækjenda, t.d. bæði skrifleg og munnleg 

próf, en það fer eftir starfinu hvort um er að ræða próf er varða þekkingu viðkomandi 

eða færni. Sum fyrirtæki notast við sálfræðileg próf sem segja betur til um frammistöðu 

starfsmanna en flest viðtöl gera. Sálfræðileg próf eru greindarpróf, persónuleikapróf og 

heiðarleikapróf. Viðtöl eru tekin við umsækjendur sem þykja helst líklegir til þess að 

uppfylla settar kröfur. Viðtöl skila betri árangri ef þau eru formföst þar sem þau byggja 

á mælanlegum gögnum en ekki persónulegum skoðunum ráðningastjóra. Markmið 

viðtala er að fá hæfilega mikið af upplýsingum um umsækjendurna til þess að auðvelda 

ákvörðunartöku um starfsmannavalið (Dessler, 2013). 
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Sálfræðilegi samningurinn 

Sálfræðilegi samningurinn er ekki einn af níu lyklum mannauðsstjórnunar, en þó kemur 

hann fram á milli ráðningar og þjálfunar á nýjum starfsmönnum. Sálfræðilegi 

samningurinn verður til um leið og nýtt starf er auglýst. Sálfræðilegi samningurinn er 

óáþreifanlegur samningur milli umsækjandans og vinnustaðarins. Þegar starf er auglýst 

gerir fyrirtækið sem auglýsir starfið sér strax hugmyndir um það hvaða kröfur 

umsækjandi þarf að uppfylla og hvað felst í starfinu sem auglýst er. Umsækjandinn 

gerir sér strax ákveðnar væntingar um starfið og fyrirtækið í heild sinni þegar hann sér 

auglýsinguna (Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2007).  

Eftir að ráðning hefur átt sér stað byggir samningurinn á því hvernig 

starfsmanninum líður í starfi og hvort hann upplifi starfsöryggi. Samningurinn snýr að 

möguleika starfsmannsins til starfsþróunar í starfi, hvort starfsmaðurinn hafi einhver 

áhrif á vinnustaðinn og hvort hlustað sé á hann. Einnig snýst samningurinn um traust 

milli starfsmannsins og stjórnenda vinnustaðarins og vinnuaðstöðu. Rof getur skapast 

á samningnum eftir að ráðið hefur verið í starfið. Það getur átt við ef ekki er staðið við 

loforð, þjálfun er ekki eins og rætt var um í upphafi og ef starfsmaðurinn fær ekki þau 

laun, bónusa eða hlunnindi sem honum var lofað. Einnig getur verið að starfið standist 

ekki það sem lagt var upp með og samstarf sé ekki eins og væntingar stóðu til (Þóra 

Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2007).  

 

Þjálfun  

Eftir að ráðningarferlinu er lokið þarf að huga að móttöku nýrra starfsmanna og þjálfun 

þeirra sem byggist á starfslýsingunni. Þetta eru ein mikilvægustu skref 

mannauðsstjórnunar þar sem starfsmenn geta ekki vitað hvers er ætlast til af þeim eða 

hvernig eigi að gera hlutina ef þeir fá ekki viðeigandi upplýsingar frá upphafi. Ef vel er 

að verki staðið getur það leitt til minni starfsmannaveltu og aukinnar starfsánægju 

(Dessler, 2013). 

Móttaka nýliða er skipulagt ferli þar sem fyrirfram ákveðnum gátlista er fylgt 

eftir. Þá er ákveðin dagsetning fyrir upphaf starfs, hver tekur á móti starfsmanninum og 

undirbúningur fyrir það sem starfsmaðurinn þarf til þess að hefja vinnu. Einnig er 

mikilvægt fyrir annað starfsfólk að það geri sér grein fyrir komu starfsmannsins. Þetta 

er gert til að starfsmanninum finnist hann velkominn á nýjum vinnustað (Dessler, 

2013). 
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Þjálfun á einnig við um núverandi starfsmenn en það er mjög mikilvægt að 

þjálfa starfsmenn vel strax í upphafi svo þeir skili hámarksafköstum sem fyrst, enda 

leiðir það til aukinnar arðsemi fyrir fyrirtækið. Þjálfun á ekki einungis við eftir ráðningu 

heldur einnig í kjölfar umbunar eða þróunar. Það getur átt við þegar starfsmenn fá 

stöðuhækkun eða tilfærslu í starfi þar sem farið er fram á aukna þekkingu eða færni 

(Dessler, 2013).  

 

Frammistaða og mat 

Samkvæmt Dessler (2013) er frammistöðustjórnun þrepaskipt í þremur skrefum. Í 

fyrsta skrefi er mikilvægt að skilgreina starfið ásamt þeim starfskröfum sem því fylgja. 

Í öðru skrefi þarf að bera frammistöðu starfsmannsins saman við þessar fyrirfram 

skilgreindu starfskröfur. Í þriðja lagi þarf að meta frammistöðu og veita endurgjöf 

ásamt því að gera greiningu á starfsþróun. Mikilvægt er að allt starfsfólk fyrirtækisins 

séu þátttakendur í frammistöðustjórnuninni til að hún skili árangrinum sem til er ætlast. 

Stuðst er við frammistöðuviðmið í frammistöðumati og eru það viðmið sem fyrirtækið 

vill að farið sé eftir til að mæla hvort frammistaða starfsmanna sé ásættanleg. Viðmiðin 

þurfa starfsmenn að þekkja til að vita eftir hverju frammistaða þeirra er mæld og geta 

viðmiðin bæði verið huglæg og hlutlæg. Algengt er að báðar tegundir séu notaðar, 

huglægt mat er óáþreifanlegt mat en hlutlægt mat er áþreifanlegt og mælanlegt mat á 

frammistöðu starfsmanna (Beardwell og Claydon, 2010).  

 

Þróun og umbun  

Til að halda þekkingu innan fyrirtækisins og starfsmannaveltunni í lágmarki þarf að 

þjálfa, meta og umbuna starfsfólkinu á viðeigandi hátt. Eftir að frammistöðumat er gert 

eru starfsmenn teknir í starfsþróunarsamtöl og ákveðið út frá þeim hvort starfsmaður 

þurfi á þróun að halda eða ekki, hafi staðið sig vel og eigi skilið að fá einhvers konar 

umbun eða stöðuhækkun. Umbun getur t.d. verið í formi hróss, bónusa eða gjafa svo 

dæmi sé tekið. Einnig getur verið að starfsmaður hafi síendurtekið staðið sig illa í starfi 

og þurfi að segja honum upp (Dessler, 2013). 

 

Starfslok  

Starfslok eru síðasti hlekkurinn en þar lýkur starfi viðkomandi starfsmanns. Starfslok 

geta verið vegna uppsagnar af hálfu fyrirtækisins, starfsmannsins sjálfs eða ef 

starfsmaður hættir störfum vegna aldurs. Við starfslok eru framkvæmd starfslokasamtöl 
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þar sem starfslokagreining fer fram (Dessler, 2013). Starfslokasamtal er samtal milli 

starfsmanns og yfirmanns um ástæður starfsloka. Slíkt samtal er þýðingarmikið fyrir 

bæði starfsmann og einnig fyrirtækið því að þar koma fram upplýsingar frá báðum 

aðilum sem þeir geta nýtt sér síðar. Samtölin geta dregið úr starfsmannaveltu 

fyrirtækisins þar sem fyrirtækinu gefst tækifæri á að gera breytingar og endurnýja 

stefnuna út frá niðurstöðum samtalsins. Einnig getur starfsmaðurinn notfært sér þær 

ábendingar er varða ástæður uppsagnar og nýtt sér þær í nýju starfi á öðrum stað 

(Feinberg og Jeppeson, 2000). 

2.2 Þroskastig mannauðsstjórnunar 
Þroskastig mannauðsstjórnunar er kenning sem fræðimaðurinn Paul Kearns (2010) 

fjallar um og gagnrýnir hefðbundna mannauðsstjórnun eða hefðbundna 

starfsmannastjórnun og segir að það þurfi að breyta áherslunum. Kearns (2010) spáir 

mikið í því hvernig við mælum árangur af mannauðsstjórnun og vill að það sé hægt að 

sýna fram á árangur í krónum og aurum í öllum aðgerðum mannauðsstjóra. Hann gerir 

þá kröfu að mannauðsstjórar í fyrirtækjum sitji í framkvæmdastjórn og sitji við borðið 

þegar teknar eru mikilvægar ákvarðanir fyrir fyrirtækið þannig að það sé alltaf öruggt 

að mannauðsstjórar séu með í ráðagerðum. 

 

 
 
 

 
 

Kenning Kearns um þroskastig mannauðsstjórnunar gengur út á að í sumum 

fyrirtækjum sé engin meðvituð starfsmannastjórnun í; þar sé aðeins ráðið inn fólk eftir 

Stig	1
Hefðbundið	starfsmannahald

Stig	2
Fagleg	starfsmannastj.

Stig	3
Árangursrík	
mannauðsstj.

Stig	4
Mannauðs-
stj.	
samþætt	rekstri

Stig	5
Þróun	frá	rekstrar-
áherslum	til	
stefnumiðaðrar	
mannauðsstj.

Stig	0	
Engin	meðvituð	starfsmannastj. 

Mynd 2 – Þroskastig mannauðsstjórnunar (Paul Kearns, 2010) 
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þörfum og eftir handahófskenndum aðferðum, jafnvel sá fyrsti sem rekur inn nefið af 

því að einhver var að hætta og einstaklingurinn er bara ráðinn til verka án nokkurrar 

þjálfunar. Þar er lítið utanumhald um gögn og einungis hefðbundin launakeyrsla og 

launadeild sem heldur utan um starfsmannamálin. Ákvarðanir eru teknar með innsæi, 

lítil raunveruleg fagleg vinna á sér stað í kringum ákvarðanir sem snúa að 

starfsmannamálum og samband starfsmanns og vinnuveitenda er mjög stopult. Þetta 

gerist á stigi 0 þar sem engin meðvituð starfsmannastjórnun er ríkjandi. Svo kemur að 

stigi 1, þá er um hefðbundið starfsmannahald að ræða í fyrirtækjum þar sem eru ákveðin 

rútínuverkefni unnin í tengslum við starfsmannahald af launadeild og engin formleg 

eða fagleg mannauðsstjórnun í gangi. Þar er reynt að halda öllum starfsmannakostnaði 

í lágmarki og sækja starfsmenn helst námskeið sem tengjast áhugamálum en hafa enga 

skýra tengingu við markmið fyrirtækisins eða gæði. Þar hafa starfsmenn ekki 

stefnumótandi hlutverk og lítið vægi í augum stjórnenda. Á stigi 2 er fagleg 

starfsmannastjórnun þar sem fagmennskan er farin að aukast töluvert og það er komin 

starfsmannastefna og jafnvel starfsmannadeild. Ákveðnir ferlar eru notaðir fyrir 

ráðningar og móttöku nýrra starfsmanna og ákveðið kerfi fyrir frammistöðumat, en lítil 

útbreiðsla á því. Það er stýring á þjálfuninni og fylgst með kostnaði við þjálfun en ekki 

er metinn árangur af fræðslustarfi með beinum hætti. Markvisst er fylgst með 

starfsmannaveltu og menntun starfsfólks, fjarvistum og svo framvegis og þar er komin 

ákveðin hugsun um að upplýsingastreymi skipti máli – að starfsfólk þurfi að vera 

upplýst um gang fyrirtækisins og stefnu. Á stigi 3 er mannauðsstjórnunin farin að taka 

á sig ákveðna mynd og markmið mannauðsstjórnunarinnar er að bæta frammistöðu 

starfsmanna. Starfsmannastefnan er meira tengd raunverleikanum heldur en bara 

einhver óskhyggja og markviss þjálfun er í gangi. Á stigi 3 er einnig farið í gegnum 

þarfagreiningu af fagaðilum þar sem þarfirnar fyrir þjálfun eru greindar. 

Frammistöðumat er orðið virkt og útbreitt á þessu stigi í fyrirtækinu og launin breytileg 

eftir frammistöðu, þar sem fólki er umbunað fyrir góða frammistöðu í starfi, jafnvel 

með fjárhagslegri umbun, og þar er við lýði mikið og gott upplýsingastreymi. Á stigi 4 

er enn meiri fagmennska komin til sögunnar og mannauðsstjórnunin er meðvituð. Hún 

er notuð til að koma stefnu fyrirtækisins í framkvæmd og starfsfólkið er orðið 

grundvöllur að samkeppnisforskoti og stjórnendur meðvitaðir um að markmið 

fyrirtækisins komast ekki til framkvæmda nema að nýta mannauðinn sem best. Náið 

samstarf ríkir á milli mannauðsdeilda og almennra stjórnenda og stjórnendur nýta tæki 

mannauðsstjórnunar til þess að fá ráðgjöf. Háir þröskuldar eru á ráðningum á stigi 4 og 
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kemur fólk ekki inn til fyrirtækisins nema í gegnum þróað ráðningaferli þar sem 

markviss starfsþróun og öflugt upplýsingastreymi og árangursmælingar í rekstri taka 

einnig tillit til mannauðsmælikvarða. Á stigi 5 hefur orðið þróun frá rekstraráherslum 

til stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar og laun eru gjarnan tengd við árangur 

fyritækisins. Umræða fer fram um starfmannamál og hvernig efla eigi og styrkja 

starfsfólkið til þess að skapa samkeppnisforskot. Þegar kemur að ákveðnu útópíustigi 

sem er stig 6 þá er mannauðurinn, mannauðskerfið og öll önnur stjórnkerfi orðið að 

einu heildstæðu kerfi og búið að ná samkeppnisforskoti sem byggir á mannauðnum í 

fyrirtækinu (Paul Kearns, 2010). 

 

2.3 Starfsánægja 
Starfsánægja er hugtak sem hefur verið mikið í brennidepli síðan á síðustu öld og hafa 

skilgreiningar á henni verið ólíkar eftir fræðimönnum. Sálfræðingurinn John Locke 

sagði starfsánægju vera jákvætt ástand sem kæmi út frá starfsmati eða starfsreynslu og 

réðist af upplifun starfsmannsins til vinnu sinnar í samanburði við væntingar hans til 

þess (Zhu, 2013; Robbins og Judge, 2012).  

Persónuleiki, innri og ytri gildi, starfsástæður, félagslegir þættir, hollusta, 

þegnhegðun og vellíðan starfsmannsins hafa mismunandi áhrif á starfsánægju. Svo geta 

umhverfistengdari þættir haft áhrif og má þar nefna fyrirtækið, breytingar í fyrirtækinu, 

hjúskaparstöðu starfsfólks og fjölskyldulíf (Maele og Houtte, 2012; Spagnoli o.fl., 

2012; Robbins og Judge, 2012).  

Erfitt getur verið að mæla starfsánægju vegna þess að fólk getur verið ánægt 

með einn hlut eða fleiri og óánægt með annað. Æskilegt er fyrir stjórnendur að mæla 

starfsánægju reglulega því það hefur sýnt sig að mæling starfsánægju með 

spurningakönnun gefur nokkuð stöðuga sýn á starfsánægjuna. Ein leið til að komast hjá 

óstöðugleika er að mæla út frá starfsánægjuþáttum annars vegar og frá einstaka þáttum 

hins vegar. Það hefur sýnt sig að þegar mælt er út frá þessum einstöku þáttum er 

starfsánægjan ekki stöðug. Þá hafa fyrirtæki kannski staðið í breytingum sem hafa haft 

bein áhrif á starfsánægjuna. Stjórnendum hættir einnig til að ofmeta aðstæður og halda 

að engin vandamál séu til staðar þegar þau svo sannarlega eru það (Spangoli o.fl., 2012; 

Robbins og Judge, 2012). 

Að upplifa sig sem hluta af heildinni, bera ábyrgð og hafa tilgang í starfi sínu 

hefur bein áhrif á starfsánægju og ímynd starfsins, rétt eins og starfsandinn. Allt sem 

hefur áhrif á starfsánægjuna gerir það að verkum að hún hefur áframhaldandi áhrif á 
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frammistöðu starfsfólksins. Þetta verða stjórnendur að vera meðvitaðir um til þess að 

halda jafnvægi á vinnustaðnum. Þegar starfsandinn er góður hefur það áhrif, af því að 

þegar starfsmanni líður vel og hann á vini á vinnustaðnum ríkir alla jafna meiri 

starfsánægja, sem hefur aftur áhrif á það hvort starfsfólk staldri lengur við í vinnunni 

og sýni hollustu og tryggð. Þetta eru allt þættir fyrir stjórnendur til að vinna með og 

styrkja ef þarf til að ná betri árangri (Dessler, 2013).  

Virðing er hugtak sem stjórnendur og annað samstarfsfólk þarf að hafa vel í 

huga. Ástæðan er sú að ef starfsfólki er ekki sýnd virðing er lítil von til þess að 

starfsánægja sé mikil. Miklu skiptir einnig að starfsfólki sé treyst fyrir sínum verkefnum 

og að það upplifi ekki vantraust í sinn garð. Fyrirtæki þurfa að byggja upp þannig 

menningu að starfsfólk þurfi ekki að vera hrætt við að gera mistök því að þegar 

afslöppuð menning skapast innan fyrirtækis getur starfsfólkið lært af mistökum sínum. 

Við þær aðstæður er fyrirtækið á réttri braut. Það er mjög slæmt ef starfsfólk þarf að 

hylma yfir öll mistökin sem það gerir. Það þarf að skapa menningu þar sem leyfilegt er 

að gera mistök og þau eru nýtt til lærdóms svo þau séu ekki endurtekin (Dessler, 2013). 

Það þarf að ríkja ákveðið jafnvægi milli vinnu og fjölskyldulífs þannig að ekki 

séu gerðar óraunhæfar kröfur til starfsfólks um að vinna öllum stundum, allan ársins 

hring. Það þarf að taka tillit til fjölskyldulífs fólks og að það eigi eðlilegt fjölskyldulíf 

eftir vinnu. Það skiptir líka máli að á vinnustaðnum skapist viss vinskapur og það sé 

einnig hægt að hafa gaman í vinnunni. Að fólk vakni og fari glatt í vinnuna vegna þess 

að það veit að það eigi von á að það verði gaman í vinnunni og eigi vini sem það hittir 

á hverjum degi á vinnustaðnum en mæti ekki bara í vinnuna af gömlum vana. Hægt er 

að byggja upp slíka menningu með því að halda upp á stóra og smáa sigra þegar vel 

gengur og leyfa starfsfólkinu að eiga þátt í slíkum sigrum. Mikilvægt er að stuðla að 

innanhússráðningum þegar stöður losna; að byrjað sé á því að horfa til mannauðsins 

sem býr í fyrirtækinu sjálfu og að ekki sé sjálfgefið að það sé alltaf ráðið utan frá. Með 

því að gefa fólki tækifæri á að vinna sig upp innan fyrirtækisins skapast einnig jákvæð 

ímynd og jákvæður starfsandi og hollusta starfsmanna eykst (Dessler, 2013). 

2.4 Fjölbreytni og starfsánægja  
Alþjóðlegir fólksflutningar hafa aukist og hefur það haft mikil áhrif á störf stjórnenda 

sem núna starfa í mun alþjóðlegra umhverfi en áður. Stjórnendur þurfa að taka tillit til 

víðara sjónarhorns en áður þegar þeir standa frammi fyrir ákvörðunum og þeir stjórna 

nú fjölbreyttari hópi af starfsfólki sem kemur úr ýmsum áttum með ólíkan bakgrunn, 

þarfir, væntingar og viðhorf til vinnustaðarins. Það reynir á stjórnandann að aðstoða 
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starfsfólkið við að komast inn í starfið og aðlagast vinnustaðnum, fólki sem jafnvel talar 

ekki tungumálið og þekkir ekki menninguna. Vissulega getur ólík samsetning 

starfsfólks valdið misskilningi og ágreiningi, jafnvel getur það dregið úr afköstum, en 

dæmin sanna að í fjölmenningunni felast ýmis tækifæri (Robbins og Judge, 2012). 

Fjölbreytileiki vinnuafls er kostur sé rétt haldið á spilunum. Fjölbreytileiki 

vinnuafls hjá fyrirtæki ætti í raun að endurspegla fjölbreytileika þess samfélags sem 

það er í, sem og viðskiptavina fyrirtækisins, bæði hvað varðar stjórnendur og 

undirmenn fyrirtækisins. Ein af ástæðunum sem liggja að baki þessu er að þeim mun 

meiri fjölbreytileiki sem er í starfmannaflóru fyrirtæksins þeim mun líklegra er að 

fyrirtækið nái betri árangri vegna víðara sjónarhorns starfsmanna í heild sinni. 

Jafnframt er með þessu höfðað betur til fjölbreyttari viðskiptavinahóps (Robbins og 

Judge, 2015). 

Þegar hugað er að ráðningu starfsmanna þurfa fyrirtæki að horfa til þessara þátta 

vilji það styrkja stöðu sína. Fjölmenningin er komin til að vera og sífellt fleira fólk 

flytur búferlum á milli landa af eigin hvötum. Hluti þeirra sem flytja neyðist til þess en 

er sátt og ánægt á nýja staðnum. Hér á landi eru innflytjendur um 8,9% af íbúunum 

(Hagstofan, 2015). 

Til að fyrirtæki geti nýtt sér fjölbreytileika vinnuafls sem best verður að henda 

öllum staðalímyndum um starfsfólkið út um gluggann til að þær verði ekki að 

meiriháttar farartálmum. Þegar ráðið er í stöður eða stöðuhækkanir veittar skal ávallt 

velja þann sem passar best inn í þá heildarmynd fjölmenningar sem fyrirtækið þarf mest 

á að halda. Það er t.d. notalegt þegar keypt er vara eða þjónusta að viðskiptavinurinn sé 

ávarpaður á sinni eigin tungu. Til að kostir fjölbreytileika vinnuafls nýtist sem best er 

áríðandi að þeim hindrunum sem komið geta upp sé ýtt til hliðar eða fjarlægðar til að 

ná sem bestum árangri (Robbins og Judge, 2015). 

Með aukinni fjölbreytni vinnuafls hvað varðar kyn, aldur, kynþátt, þjóðerni, 

kynhneigð og fleira þurfa stjórnendur að átta sig á tækifærunum sem felast í aukinni 

fjölmenningu og finna leiðir til þess að draga fram kosti hennar. Lýðfræðilegar 

breytingar hafa ýtt undir að margir stjórnendur eru farnir að nýta aukna flóru fólks til 

að bæta framleiðni og arðsemi og breyta vinnustaðamenningu til batnaðar. Allt 

vinnandi fólk kemur með ólíka eiginleika í fórum sínum inn á vinnustaði. Þessir ólíku 

þættir geta skapað orku og eftirvæntingu á vinnustaðnum en þeir geta líka skapað 

ágreining. Þess vegna er mikilvægt að við skiljum eðli fjölmenningar í fyrirtækjarekstri.  
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Það má skipta fjölbreytileika fólks í tvíþætt lög eða stig. Efra stigið endurspeglar 

einkenni sem auðvelt er að koma auga á, t.d. kyn, kynþátt, aldur. En neðra lagið er 

dýpra lag sem endurspeglar þætti sem er erfiðara að koma auga á við fyrstu sýn, t.d. 

gildi, persónuleika og vinnuaðferðir og eru það þættir sem hafa áhrif á frammistöðu 

starfsfólksins (Robbins og Judge, 2012). 

Til þess að árangur náist í fjölþjóðlegu starfsumhverfi þarf að vinna gegn 

mismunun. Það er gert með því að láta ekki staðalímyndir um hópa af fólki hafa áhrif 

á hegðun eða ákvarðanir stjórnenda. Staðalímyndir eru ákveðnar ímyndir um útlit og 

eiginleika fólks sem tilheyra einstaka hópi eða stétt innan samfélagsins og sumar 

staðalímyndir geta leitt til mismununar (Robbins og Judge, 2012).  

Mismunun getur haft skaðleg áhrif á fyrirtækið og starfsfólk þess. Með því að 

meta fólk að verðleikum og koma fram við alla af virðingu í stað þess að láta stjórnast 

af staðalímyndum um heilu þjóðernin eða trúarskoðanir er hægt að draga úr líkum á 

átökum ólíkra hópa og tryggja að við fáum sem mest út úr hverjum starfsmanni fyrir 

sig. Að mismuna þýðir það að einstaklingar koma fram við aðra einstaklinga sem eru í 

sömu stöðu á grundvelli ákveðinna eiginleika á borð við kyn, uppruna, fötlun, heilsufar, 

kynhneigð, aldur, trú og stjórnmálaskoðanir með ólíkum hætti. Mismunun á sér oftast 

stað vegna fordóma um ákveðna hópa (Robbins og Judge, 2012). 

Útilokun getur verið ein tegund af mismunun og jafnvel einelti sem er mjög 

falið, fólk á vinnustað er stundum útilokað frá boðum eða starfsmannapartíum, 

samræðum, fundum, framgangi í starfi og fleira. Konur í fjármálageiranum í 

Bandaríkjunum segjast upplifa ákveðna kynbundna mismunun og þær telja að karlar í 

sömu grein fái meiri tækifæri og fái að vinna frekar að verkefnum sem leiða til 

stöðuhækkunar. Konur sitja ekki við sama borð í slíku verkefnavali. Það er því 

mikilvægt að stjórnendur vinni gegn því að ákvarðanir séu teknar á grunni staðalímynda 

og að ólíkum hópum innan vinnustaðarins sé mismunað (Robbins og Judge, 2012). 

2.5 Viðhorf og starfsánægja  
Viðhorf er huglægt mat á því hvernig okkur líður gagnvart t.d. fólki, hlut, atburði eða 

hvernig okkur líður í vinnunni. Vinnuveitendur vilja hafa starfsmennina sína ánægða, 

mæta vel, staldra lengi við í starfinu, sýna hollustu og eru tilbúnir að leggja meira á sig 

en það allra nauðsynlegasta. Og á móti ætlast starfsmennnirnir til þess að 

vinnuveitandinn bjóði upp á öruggt umhverfi fyrir þá, þar sem möguleikarnir á þróun, 

tengslum við annað fólk og viðurkenningu fyrir vel unnin störf eru til staðar (Robbins 

og Judge, 2012). 
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Viðhorfin ráðast af sjónarhorni eða viðmiði þess sem um ræðir. Viðhorfin eru 

sett saman af þremur þáttum. Vitsmunalegi þátturinn sem er trú okkar á það hvernig 

hlutirnir eru, síðan er það andlegi þátturinn sem snýr að tilfinningum og loks 

hegðunartengdi þátturinn sem lýsir áformum sem maður hefur út af einhverri ástæðu 

sem yfirleitt er einhver upplifun. Tilfinningar og viðhorf til yfirmanns hafa áhrif á 

hegðunina hjá starfsmanni og neikvæð viðhorf gagnvart yfirmanni geta valdið því að 

starfsmaður ákveður að skipta um vinnu (Robbins og Judge, 2012). 

 
Tengsl viðhorfa og hegðunar 
Sumir þættir milda tengslin milli viðhorfa og hegðunar á meðan aðrir þættir eru ráðandi, 

t.d. mikilvægi viðhorfsins, aðgengi, félagslegur þrýstingur og hvort persónan hafi beina 

reynslu sem tengist þessu viðhorfi. Þessar mildandi breytur hafa áhrif á það hvort og þá 

að hversu mikli leyti viðhorfið spáir fyrir um hegðunina. Tengls viðhorfs og hegðunar 

eru mun sterkari ef viðhorfið byggir á reynslu – einhverju sem viðkomandi hefur 

upplifað. Eins og í tilfelli manns sem upplifir að það sé gengið framhjá honum og það 

er einhver annar sem fær stöðuhækkun. Þannig hefur persónan beina reynslu sem 

tengist viðhorfinu. Hann telur þetta vera mjög mikilvægt atriði – að það sé gengið 

framhjá honum. Þess vegna eru miklar líkur á að þetta viðhorf hans til yfirmannsins 

spái fyrir um einhverja raunverulega hegðun (Robbins og Judge, 2012). 

2.6 Starfsánægjukenningar 
Þarfapýramídi Maslow 

Abraham Maslow var mannúðarsálfræðingur og hann setti fram hina margrómuðu 

kenningu um þarfapýramída árið 1943. Honum er skipt í fimm þrep sem hvert 

inniheldur þörf eða hvöt sem hvetur einstaklinginn og hans hegðun. Í pýramídanum 

þarf að klára eitt þrep til þess að geta farið á næsta þrep (Maslow, 1943). 

Í fyrsta þrepi eru grunnþarfir sem koma fram við fæðingu, líkamlegar þarfir eins 

og að borða og að eiga heimili. Næsta þrep er öryggisþörf, þá fyrir líkamlegt og andlegt 

öryggi, sem er fjölskylda, atvinna og heilsa. Þriðja þrepið er félagsþörf, sem eru vinir, 

kynferðisleg þörf og ást eða kærleikur. Fjórða þrepið er viðurkenningarþörfin, 

sjálfsvirðing og virðing við aðra. Fimmta og síðasta þrepið er sjálfsbirting, það er 

óeigingirni, fordómaleysi og umhyggja fyrir öðrum og umhverfi einstaklingsins. Þetta 

virkar þannig að þegar einstaklingurinn hefur farið í gegnum fjögur fyrstu þrepin þá er 

öllum þörfunum svarað og einstaklingurinn er klár í að sinna samfélaginu (Maslow, 

1943).  Laun, starfsöryggi og umbun uppfylla þörfum fyrstu tveggja þrepanna en 
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einstaklingarnir sjálfir uppfylla þörfum þriggja efstu þrepanna. Það eru þættir eins og 

þroski, aðstæður og þekkingarþörf (Hughes o.fl., 2006; Maslow, 1943).  

Margir stjórnendur notast við þarfapýramídann sem hvatningartæki á 

vinnustaðnum. Þó eru ekki allar skoðanir eins á kenningunni og eru gagnrýndar af 

sumum getur það farið eftir menningu fólks hvernig skoðanir það hefur á kenningunni. 

Helsta gagnrýnin sem þarfapýramídinn hefur fengið er þá að hegðun fólks hafi ekki 

forspárgildi um frammistöðu og hvatningu (Hughes o.fl., 2006). 

 

Tveggja þátta kenning Herzberg 

Herzberg lagði áherslu á hvatningu í sambandi við starfsánægju og setti fram tveggja 

þátta kenninguna (two-factor theory). Hann lagði mikið upp úr hugtökunum ánægja og 

óánægja. Einnig er kenningin ein sú mest notaðasta til þess að útskýra starfsánægju og 

hvatningu. Þá sagði hann að hvatningaþættir væru þættir sem hefðu áhrif á 

starfsánægjuna, aðallega innri hvatning eins og að fá umbun eða hrós fyrir vel unnið 

starf. Og það sem tengir við starfsóánægjuna eru viðhaldsþættirnir og eru þeir tengdir 

við ytri hvatningu sem er uppbygging launa, aðstaða fólks í vinnunni, 

starfsmannastefna, stjórnunarstíll stjórnenda og yfirmanna ásamt starfsöryggi svo 

eitthvað sé nefnt (Herzberg, Mausner og Snyderman, 2002). 

 Starfsánægja hefur þau áhrif á starfsmanninn að framlag hans verður meira til 

vinnunnar. Áhrifaþættir eins og ábyrgð og viðurkenning hafa áhrif á starfsánægjuna, 

þetta eru allt þættir er tengjas vinnunni sjálfri. Áhrifaþættir er tengjast starfsóánægju 

eru laun, aðstaða, samskipti við bæði yfirmenn og samstarfsmenn, þetta eru allt þættir 

er tengjast starfsumhverfinu (Herzberg o.fl., 2002). 

Stjórnendur verða að vera á varðbergi fyrir starfsánægju til þess að passa 

viðhaldsþættina og að þeir þjóni sínum tilgangi til þess að starfsmennirnir sætti sig við 

þá. Einnig þarf að passa upp á hvatningarþættina til þess að fá fólkið til að vilja leggja 

sig fram  af fullum krafti (Herzberg o.fl., 2002).   

 
Árangurskenning McClelland  

Árangurskenningin er þarfakenning sem snýr að umhverfinu í vinnunni og hvernig 

þarfir mannsins virkar á hegðunina sem hvati. McClelland tókst betur til en Maslow að 

hagnýta kenninguna í umhverfinu (Hughes o.fl., 2006). 

 Hvatning og árangur er háð löngun starfsmannsins til að ná þeim árangri sem til 

er ætlast. Það er t.d. hvatning fyrir starfsmanninn að vinna í samstarfi með 



 

 18 

samstarfsfélugum sínum heldur en að vera í samkeppni við þá. McClelland fjallar helst 

um þrjár meginþarfir sem skipta einna helst mestu máli í starfi þegar hvatningu er 

annars vegar; Árangursþörf (e. a need for achievement), valdaþörfin (e. need for power) 

og að lokum félagsþörf annarra (e. need for affiliation) (Hughes o.fl., 2006). 

Stjórnendur sem vilja vera árangursríkir verða að hafa jákvæð áhrif á 

starfsfólkið og eru þeir með mikla valdaþörf og litla félagsþörf. Einstaklingar sem hafa 

frekar litla félagsþörf eru einna helst ólíklegri til þess að verða stjórnendur í starfi 

(Hughes o.fl., 2006). 

 

Kenningin um markmiðasetningu (Goalsetting Theory) 

Markmiðabundna kenningin er byggð á fjórum þáttum og engan þessara þátta má skorta 

svo markmiðin um hvatningu starfsmannsins ná fram að ganga. Markmiðin þurfa í 

fyrsta lagi að vera raunhæf en jafnframt krefjandi til þess að starfsfólk nái að sinna 

þeim. Markmiðin þurfa einnig að vera greinileg og auðskilin svo starfsfólk sé meðvitað 

um það sem á að gera og tilgang þess. Þriðji þátturinn fjallar um skuldbindingu fólks 

um þátttöku sem og þátttöku til þess að setja markmið og í fjórða lagi þarf að upplýsa 

starfsfólkið um það hvernig markmiðum miðar. Markmiðin þurfa að vera sameiginleg 

markmið starfsmanna og fyrirtækis, útbúin af báðum aðilum, þannig að starfsmenn 

finni til ábyrgðar þar sem þeir tóku þátt í að hanna markmiðin. Úthald starfsmanna 

eykst, þeir fyllast hvatningu og vinna af kappi við að gera sitt besta til að ná þessum 

markmiðum. Afraksturinn verður meiri og starfsmenn ná betri árangri og fyrirtækið í 

leiðinni (Robbins og Judge, 2012). 

Endurgjöf er mikilvæg því að starfsmenn þurfa að vita hvort hegðun þeirra sé 

að færa þá og fyrirtækið nær markmiðunum. Reglubundna upplýsingafundi þarf að 

halda með starfsmönnum þar sem farið er yfir stöðuna og hversu nálægt markmiðunum 

er komið. Markmiðasetningu er hægt að nýta í öllum deildum og verkefnum fyrirtækja, 

þau geta verið dagleg markmið, vikuleg, mánaðarleg eða árleg. Markmiðin verða að 

vera skýr og mælanleg til þess að hægt sé að greina breytinguna frá einu marki til 

annars. Stjórnendur geta nýtt sér kenninguna samhliða umbunarkerfi sem byggist á 

sanngirni og hentar þörfum starfsmanna. Við það eflast starfsmenn við að ná 

markmiðum sem þeir þurfa að ná til þess að hljóta umbunina eða ávinninginn sem getur 

verið í formi bónusa, gjafa eða álíka. Samhliða markmiðasetningunni er gagnlegt fyrir 

stjórnendur að nýta einnig styrkingu til árangurs. Kenningin um styrkingu grundvallast 
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á þeirri hugmynd að mögulegt sé að stýra atferli starfsmanna með því að umbuna fyrir 

eftirsóknarvert atferli og hegna fyrir óákjósanlegt atferli. Á þann hátt leiðir það af sér 

ákjósanlegri hegðun starfsmanna (Robbins og Judge, 2012).  

2.7 Samskipti 
Samskipti og starfsánægja tengjast böndum, en talið er að samskipti stjórnandans eða 

yfirmannsins við almenna starfsmenn hafi áhrif á starfsánægjuna og hollustu 

starfsmanns (Robbins og Judge, 2015). 

Hegðun og samskipti haldast einnig í hendur. Hegðun er mismunandi eftir 

hverjum og einum einstaklingi, hún er háð kyni, þjóðerni og menningu. Þetta verða 

stjórnendur að hafa í huga þegar þeir þurfa að grípa til þess ráðs að breyta hegðun 

starfsfólks síns til að ná betri árangri. Þó verður að hafa í huga að ef breyta þarf hegðun 

sem hefur veruð lengi í gangi getur það verið vafasamt og erfitt verk (Hughes, o.fl., 

2006).  

Þegar mannauðsstjórnun fór að koma til sögunnar hjá fyrirtækjum breyttust 

áherslurnar. Samskipti yfirmanna við starfsmenn sína geta verið mismunandi og 

samskipti eru frekar orðin einstakingsmiðuð og samvinna meiri, þannig að starfsmenn 

finni sig vera hluti af heildinni (Armstrong, M. 2014).  

Stjórnendur þurfa að búa að fjölbreyttri hæfni og þekkingu til að geta skapað 

árangursríkan vinnustað. Leiðtogahæfni og samskiptahæfni skiptir sköpum fyrir 

árangur allra innan fyrirtækisins. Þegar stjórnendur búa yfir öflugum 

stjórnunarhæfileikum og samskiptafærni hefur það bein áhrif á árangur fyrirtækisins, 

starfsmannavelta á meðal lykilstarfsmanna minnkar, fleiri hæfari umsækjendur berast 

og betri rekstrarniðurstaða fæst. Leiðtogahæfni og samskiptahæfni er einnig mikilvæg 

þegar kemur að möguleikum einstaklinga á framgangi í starfi og nýjum 

atvinnutækifærum. Vinnusálfræðin býður upp á tæki og tól sem hjálpa stjórnendum að 

skilja og spá fyrir um hegðun starfsfólks (Robbins og Judge, 2015). 

 

2.8 Starfsþróunarsamtöl  
Starfsþróunarsamtöl er blanda af starfsmannasamtölum og frammistöðumati þar sem  

starfsmaður og yfirmaður koma saman til að ræða um frammistöðu starfsmanns, 

starfsmannaaðstöðu, starfsanda, markmið og starfsþróun (Beardwell, Holden og 

Claydon, 2004). Starfsþróunarsamtöl eru haldin einu sinni á ári með næsta yfirmanni 

starfsmanns. Góður undirbúningur fyrir viðtalið er mikilvægur til að það skili árangri. 

Viðtalið er trúnaðarsamtal sem byggir á útkomu síðasta samtals, starfslýsingu og 
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frammistöðumati og veitir einnig stjórnendum tækifæri á að koma með endurgjöf á 

frammistöðu starfsmannsins (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Svala Guðmundsdóttir. 

2013).  

Dessler (2013) segir endurgjöf stjórnenda á frammistöðu starfsmanna geta skipst í fjóra 

þætti líkt og sjá má á mynd 4 hér að neðan. Samtölin sem eru auðveldust eru þau samtöl 

þar sem starfsmaður hefur staðið sig vel og hægt er að veita honum stöðuhækkun, en 

það er ekki alltaf hægt en þá er mikilvægt að viðhalda góðri frammistöðu með 

hvatningu eða umbun. Þriðja tegund viðtala er þegar frammistaða starfsmanns er 

ófullnægjandi, en þá þarf stjórnandi í samráði við starfsmann að setja honum markmið 

til að leiðbeina honum í rétta átt. Á fyrstu þremur stigunum getur verið að starfsmaður 

þurfi að fara í starfsþróun til að auka við þekkingu sína eða til að geta tekist á við ný 

verkefni. Aftur á móti er ekkert af því í boði fyrir síðasta hópinn þar sem frammistaða 

starfsmanns er ófullnægjandi og vitað er að ekki er hægt að breyta frammistöðu hans á 

nokkurn hátt. Stjórnandi hefur tvo valmöguleika, að sætta sig við ófullnægjandi 

frammistöðu starfsmanns eða segja honum upp. 

 

Mynd 3 - Endurgjöf stjórnenda á frammistöðu starfsmanns (Dessler, 2013) 
 

 

Fullnægjandi	og	getur	leitt	til	stöðuhækkunar

Fullnægjandi	en	stöðuhækkun	ekki	möguleg

Ófullnægjandi	með	endurgjöf	sem	getur	bætt	
frammistöðu

Ófullnægjandi	sem	getur	leitt	til	uppsagnar

S • Skýr	(e.	specific)

M • Mælanleg	(e.	measurable)

A • Að	hægt	sé	að	ná	þeim	(e.	attainable)

R • Raunhæf	(	e.	relevant)

T • Tímasett	(e.	time-bound)

Mynd 4 - SMART (Drucker, P., 1978) 
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Markmiðin sem starfsmaðurinn setur sér geta verið byggð á endurgjöf eða verið 

markmið sem starfsmaðurinn vill sjálfur ná til að bæta sig í starfi eða öðlast frekari 

þekkingu. Ef starfsmaður ætlar sér að ná settum markmiðum er mikilvægt að þau séu 

skýr, mælanleg og að hægt sé að ná þeim, raunhæf og tímasett eða SMART eins og 

kemur fram á mynd 4. Í næsta starfsþróunarsamtali er síðan farið yfir það hvort 

starfsmaður hafi náð markmiðunum sem sett voru (Drucker, P., 1978). 

 

Gylfi Dalmann (2003) telur starfsmannasamtöl skila árangri fyrir fyrirtæki og 

starfsfólk þess og telur hann kosti starfsmannasamtala vera eftirfarandi: 

• Starfsmaður fær endurgjöf á frammistöðu sína 

• Starfsmaður getur sagt sitt álit varðandi markmið, stjórnun og stefnu fyrirtækis 

• Starfsmaður getur óskað eftir starfsþróun eða endurmenntun 

• Bætir starfsanda og liðsanda 

• Starfsmaður skilur frekar til hvers er ætlast af honum í starfi 

• Samskipti aukast við stjórnendur og stuðla að betri kynnum 

• Hægt er að koma í veg fyrir ágreiningsmál 

• Sveigjanleiki eykst 

• Starfsmenn geta aukið skilning stjórnenda á ýmsum þörfum starfsfólks 

 

Upplýsingar úr starfsþróunarsamtölum eru geymdar í skjalavörslu á milli ára vegna 

þess að þetta eru mikilvægar upplýsingar fyrir fyrirtækið í ákvarðanatöku hvað varðar 

framtíð starfsmanna. Ef hugmyndir eru um að starfsmaður sé ítrekað að standa sig vel 

í starfi getur það leitt til umbunar í formi hróss, bónusa, stöðuhækkunar eða tilfærslu í 

starfi. Þá geta yfirmenn áttað sig á þörf á starfsþróun fyrir starfsmenn eða 

endurmenntun. Einnig getur komið fram að neikvæð hegðun sé í gangi og þurfa þá 

yfirmenn að taka á því, hvort sem það er í formi starfsþróunar eða uppsagna 

(Torrington, Hall og Taylor, 2005).  

Dessler (2013) talar um að með aukinni starfsánægju starfsmanna aukist 

frammistaða þeirra og fyrirtækjatryggð og með bættri frammistöðu geti framlegð 

fyrirtækisins aukist. Jafnframt segir Dessler að tilgangur og markmið fyrirtækja með 

starfsþróunarsamtölum sé að:  

• Safna upplýsingum um starfsmennina til að auðvelda stjórnendum að taka 

ákvarðanir hvað varðar þróun, stöðuhækkanir, tilfærslur í starfi, uppsagnir og 

fleira. 
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• Meta frammistöðu starfsmanna með það að markmiði að umbuna fyrir jákvæða 

hegðun og bæta neikvæða hegðun.  

• Skoða styrkleika og veikleika starfsmanna með það starf í huga sem honum er 

ætlað. Þá geta komið fram upplýsingar sem leiða til breytinga á starfsframa 

viðkomandi innan fyrirtækisins. 

• Aðstoða stjórnendur við að bæta samskipti og stjórn þeirra til þess að bæta 

frammistöðu fyrirtækisins.  

2.9 Starfsþróun  

Starfsþróun er tækifæri starfsmannsins til nýrrar þekkingar eða þjálfunar til að takast á 

við ný verkefni. Með þessum nýju tækifærum getur starfsmaðurinn þroskast í sínu starfi 

(Beardwell og Claydon, 2010).  

Stöðug þróun innan samfélagsins gerir það að verkum að starfsumhverfi getur 

breyst hratt og því þurfa starfsmenn tækifæri til þróunar í starfi til að takast á við ný 

verkefni (Beardwell og Claydon, 2010). Þau fyrirtæki sem stuðla að því að starfsfólk 

hafi tækifæri til starfsþróunar eru með því að fjárfesta í starfsfólkinu til framtíðar (Noe, 

Hollenbeck, Gerhart og Wright, 2008). Þegar fyrirtæki fjárfesta í þróun starfsmanna 

þarf samt sem áður að vera mjög skýr tilgangur og einnig ávinningur sem nýtist bæði 

starfsmönnum og fyrirtækinu. Með starfsþróunarfjárfestingunni er fyrirtækið að byggja 

upp hæfara starfsfólk sem er svo fært um að fylgja þeim öru breytingum sem verða í 

samfélaginu hverju sinni. Með því öðlast fyrirtækið hæfara starfsfólk sem getur leitt til 

samkeppnisforskots á markaði (Beardwell og Claydon, 2010). Þau markmið sem 

fyrirtæki vilja fá út úr starfsþróun verða að vera mælanleg þannig að fyrirtækið viti hver 

árangurinn er af fjárfestingunni sem þau lögðu til með því að þróa starfsmenn sína í 

starfi. Þá sést hvort þjálfun hafi áhrif á velgengnina eða hvort það sé öfugt, að 

velgengnin hafi áhrif á þjálfunina (Torrington, Hall og Taylor, 2005). 

Starfsmenn geta einnig beðið sjálfir um að fá að þróast í starfi og það er 

mikilvægt fyrir starfsmenn að nýta sér þann rétt ef þeir telja sig þurfa þess eða hreinlega 

langar að breyta til (Dessler, 2013). Starfsþróun ætti alltaf að vera samfelld, þar sem 

starfsmenn leitast alltaf við að bæta frammistöðu fyrir báða aðila (Beardwell og 

Claydon, 2010). Armstrong (2003) bendir á að ábyrgðin á starfsþróun liggi fyrst og 

fremst hjá starfsmanninum. Báðir aðilar hafa jafnt tækifæri til að koma hugmyndum og 

skoðunum  á framfæri um starfsþróun í starfsþróunarsamtölunum. Starfsfólki gengur 

þó mun betur ef það fær hvatningu, leiðbeiningu og tækifæri frá yfirmönnum sínum. 
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Starfsfólk er farið að óska eftir þjálfun og starfsþróun í meira mæli en áður 

tíðkaðist og einnig eru stéttarfélögin farin að semja um starfsþróun í kjarasamningum. 

Möguleikarnir fyrir þjálfun og starfsþróun geta verið mikilvæg hvatning fyrir starfsfólk. 

Hvatning skiptist í innri (starfsþróun) og ytri (umbun) hvatningu (Torrington, Hall og 

Taylor, 2005). Að öðlast nýja þekkingu, hvort sem hún kemur innan eða utan fyrirtækis, 

getur breytt hegðun starfsmannsins. Starfsfólk sem finnur að það sé metið að 

verðleikum og fær tækifæri til þróunar í starfi er líklegra til að finna fyrir starfsánægju 

og sýna fyrirtækjahollustu (Noe o.fl., 2008). 

Starfsþróun getur ýmist verið lárétt eða lóðrétt en fólk hefur tilhneigingu til að 

hugsa aðeins um starfsþróun sem lóðrétt ferli þar sem leitast er við að fara upp skipuritið 

með því að fá stöðuhækkun. Það er nauðsynlegt fyrir stjórnendur að styðjavið lárétta 

starfsþróun þar sem fólk færist til í starfi á sama stigi skipuritsins. Með því getur 

starfsfólk öðlast meiri þekkingu, tekist á við krefjandi verkefni eða aukið hæfni sína á 

annan hátt (Noe, 2005).  

2.10 Líðan starfsfólks  

Nauðsynlegt er fyrir stjórnendur að fylgjast með líðan og velferð starfsfólks síns í 

vinnunni. Ef fólki líður illa í vinnunni getur það streituvaldandi áhrif, vanlíðanar og að 

lokum uppgjafar. Margir þættir geta haft áhrif á líðan fólks í vinnunni og starfsánægja 

er ofarlega á listanum. Ef einstaklingi líður vel í vinnunni má leiða að því líkum að 

honum líði vel alla jafna (Wallace og Lemare, 2007).  

Streita er líkamlegt ástand sem felur í sér vanlíðan á sál og álag á líkama. Slíkt 

ástand kemur niður á andlegri og líkamlegri heilsu fólks og of mikil starfstengt streita 

þegar kröfur í starfi eru umfram getu og stjórn starfsmanns geta leitt til þess að aldrei 

gefist raunverulegt hlé á vinnunni. Auknar kröfur vegna alþjóðavæðingar og 

tæknivæðingar gera að verkum að samskiptatækni skapar möguleika á vinnu hvar og 

hvenær sólarhringsins sem er. Starfsfólk vinnur lengri vinnudag en áður, lífsstíll 

fjölskyldna hefur breyst og getur valdið ágreiningi og stjórnendur þurfa að huga að 

jafnvægi vinnu og fjölskyldulífs því annars er hætt við að starfsfólk endist stutt í starfi 

(Robbins og Judge, 2015). 

Það er mikilvægt að félagslegi þátturinn sé til staðar á vinnustaðnum vegna þess 

að ef það er vinátta fyrir hendi á vinnustaðnum eru minni líkur á starfsmannaveltu. Ef 

samstarfsfólk á erfitt með að mynda tengsl og samheldni hefur það neikvæð áhrif á þá 

sem eru jákvæðir fyrir. Þegar samstarfsfólk á í eðlilegum samskiptum við hvert annað 

á það auðveldara með að eignast vini á vinnustaðnum og þjónustan við viðskiptavini 
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verður betri. Það sem fyrirtækið getur gert til að stuðla að betri líðan er gott 

upplýsingaflæði og öflugt félagslíf, en með því er verið að örva samskipti á milli fólks 

af því að starfsandinn á vinnustaðnum fer eftir því hvernig starfsánægjan er hjá 

starfsmönnunum. Allir innan fyrirtækisins eru ábyrgir fyrir góðum starfsanda á 

vinnustað og mikilvægt er að gera reglulega könnun á starfsánægju starfsfólks þar sem 

það hefur svo mikil áhrif á alla aðra hluta fyrirtækisins (Luthans, 2011).  

2.11 Frammistaða  

Frammistöðu fólks er skipt upp í nokkra þætti: hvatningu, kunnáttu, hæfni, þekkingu, 

viðhorf, umhverfi og aðstæður (Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010). 

Það er háð kunnáttu og hæfni starfsmanna hvort frammistaða þeirra sé 

fullnægjandi og því er mikilvægt að stjórnendur átti sig á því að huga þarf vel að þeim 

þætti á vinnustaðnum og er það þáttur sem á vel heima í markmiðum fyrirtækisins 

(Blanchard og Thacker, 2013; Bartram, 2004).  

Frammistaða starfsfólks hefur áhrif á árangur fyrirtækja og ýmsar leiðir eru til 

að meta frammistöðuna. Hún getur verið breytileg eftir eðli starfanna, en sem dæmi má 

nefna að við metum frammistöðu kennara með öðrum hætti en frammistöðu 

starfsmanns sem vinnur við færiband (Robbins og Judge, 2015). 

Með trausti, hæfni og sjálfræði er líklegra að starfsfólk nái 

frammistöðumarkmiðum sínum. Eitt af lykilatriðum er að fólk viti til hvers ætlað er af 

þeim í sínu starfi og þar af leiðandi er mikilvægt fyrir stjórnendur að veita starfsfólkinu 

þessa athygli með endurgjöf, hrósi eða með því að ræða hvað má betur fara (Armstrong, 

M. 2014) 

Þættir sem hafa einnig áhrif á frammistöðu okkar í starfi er m.a. vitsmunaleg 

geta og líkamleg geta. Þeir geta hafa mikil áhrif á það hvernig við sinnum störfum 

okkar. Hæfni er hægt að skilgreina sem getu hvers einstaklings til að framkvæma 

starfstengd verkefni og almenn hæfni byggir upp á tvenns konar þáttum. Annars vegar 

vitsmunalegum og hins vegar líkamlegum þáttum. Það að hugsa, geta rökrætt og leyst 

vandamál og viðfangsefni telst til vitsmunalegrar hæfni. Sjö þættir mynda vitsmunalega 

hæfni: Greiningarhæfni, munnlegur skilningur, skynjun, ályktunarhæfni, rýmisgreind 

og minni. Þessir þættir styðja hvern annan þannig að ef maður er mjög hár í 

greiningarhæfni eru meiri líkur á að vera hár í skynjun. Það er þó mismunandi eftir 

störfum hversu mikillar vismunalegrar hæfni er krafist. Eftir því sem störf eru flóknari 

hvað varðar úrvinnslu flókinna gagna þeim mun meiri vitsmunalegrar hæfni er þörf til 

að sinna starfinu vel (Robbins og Judge, 2015).  
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Áhuga vekur að þótt vitsmunaleg geta geti haft mjög mikil áhrif á hæfni fólks til að 

vinna flókin störf þá gerir mikil greind fólk ekki hamingjusamara eða ánægðara í starfi. 

Fylgni á milli vitsmunalegrar greindar og starfsánægju er nánast 0 sem er áhugaverð 

niðurstaða. Fræðimenn telja að ástæðan sé sú að þótt greint fólk skili betri frammistöðu 

og eigi auðveldara með að vinna flókin störf og hafi úr áhugaverðari störfum að velja 

þá sé sá hópur meira gagnrýninn á vinnuaðstæður, geri mun meiri kröfur til 

vinnuaðstæðna og hafi þannig áhrif á starfsánægjuna (Robbins og Judge, 2015). 
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3. Innflytjendur	

 
Í næstu köflum verða teknar fyrir aðrar rannsóknir sem tengjast innflytjendum á Íslandi 

og starfsfólki í fiskvinnslu. Þegar kannanirnar eru skoðaðar og bornar saman er hægt 

að sjá að tungumálið hamlar samskiptum á vinnustað. Svo virðist sem erfitt sé að kenna 

þeim það, en hvort vandamálið liggi í því að innflytjendurnir sjálfir séu ekki duglegir 

að sækjast eftir því verður ekki hægt að svara hér. En áhuginn á því að vilja eiga í 

samskiptum við alla í samfélaginu sem fólkið býr í þarf að vera til þess að geta borið 

árangur.  

3.1 Viðhorfskönnun – innflytjendur á Íslandi 
Árið 2009 var gerð viðhorfskönnun hjá innflytjendum á Íslandi af Félagsvísindastofnun 

Háskóla Íslands og Fjölmenningarsetrinu á Ísafirði. Markmiðið með þeirri könnun var 

að fá upplýsingar um innflytjendur á Íslandi. Spurt var um vinnu, menntun, reynslu, 

réttindi og skyldur, hvort þau væru að nýta sér þá þjónustu sem viðkomandi 

sveitarfélags og verkalýðsfélags hefðu upp á að bjóða, börn og skólagöngu þeirra, 

félagsstarf og hvaða tungumál þau kynnu. Í rannsókninni var mesta áherslan á svörun 

innflytjenda frá Póllandi, Taílandi, Filippseyjum, Svartfjallalandi, Bosníu, Eistlandi, 

Litháen, Lettlandi, Serbíu, Króatíu og Slóveníu (Kristín Erla Harðardóttir, Vala 

Jónsdóttir og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 2009) 

 

Í hvaða landi ert þú fædd(ur)? Fjöldi Hlutfall 
Póllandi 335 42,7 
Norðurlöndum 55 7,0 
Öðrum löndum Vestur-Evrópu 101 12,9 
Eistlandi, Lettlandi eða Litháen 43 5,5 
Öðrum löndum Austur-Evrópu 58 7,4 
Filippseyjum 59 7,5 
Taílandi 63 8,0 
Norður-Ameríku eða Eyjaálfu 20 2,6 
Afríku, Suður-Ameríku eða öðrum löndum 
Asíu 50 6,4 
Svarar ekki 13  
Alls 797 100% 

Tafla 1 – Í hvaða landi ert þú fæddur (Kristín Erla Harðardóttir, Vala Jónsdóttir og Ragna Benedikta 
Garðarsdóttir, 2009) 
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Stiklað verður á stóru í niðurstöðunum, en í grófum dráttum var það þannig að 

helmingur svarenda flutti til Íslands á árunum 2004-2009. Um 80% svarenda fannst 

gott að búa á Íslandi og sama hlutfalli leið vel þar sem þeir bjuggu. Flestir svarenda áttu 

börn á Íslandi, en þó voru einhverjir sem áttu börn í heimalandinu. Flestir svarenda voru 

með ríkisborgararétt í heimalandi sínu en einhverjir voru með tvöfaldan ríkisborgararétt 

og sumir einungis með ríkisborgararétt á Íslandi. Nokkuð margir höfðu fengið fræðslu 

um sín réttindi og skyldur frá ættingjum og vinum eða á internetinu. En það var fylgni 

á milli þess hverjir fengu fræðslu og menntun, þ.e. þeir sem voru með minni menntun 

nýttu sér frekar fræðsluna. Taílendingar og Filippseyingar voru í meirihluta þegar kom 

að fræðslu um réttindi og skyldur, sem gefur til kynna að hjá þeim sé menntunarstigið 

lægst (Kristín Erla Harðardóttir, Vala Jónsdóttir og Ragna Benedikta Garðarsdóttir, 

2009). 

Helmingi svarenda fannst vera svipað kynjajafnrétti á Íslandi og í heimalandinu. 

Nær allir, eða 81% svarenda, voru á íslenskum vinnumarkaði þegar rannsóknin stóð 

yfir, þriðjungur af þeim var í ósérshæfðu starfi og verkamannavinnu. Lítill hópur 

svarenda hafði verið við sömu störf í heimalandinu. Helmingur svarenda sem hafði 

verið í sérfræðistöðu í heimalandinu var áfram í sérfræðistöðu á Íslandi. Helmingur 

vann sér inn kr. 200.000 eða minna í laun og helmingur sendir hluta af sínum launum 

til heimalandsins í hverjum mánuði. Nánast allir eða 93% höfðu skrifað undir 

ráðningarsamning í sínu starfi og tveir af hverjum þremur skildu það sem í honum stóð. 

Helmingur svarenda var starfandi á Íslandi þar sem þeirra menntun nýttist þeim ekki og 

skýringin var skortur á íslenskukunnáttu. Svarendur sem ekki höfðu fengið nám sitt 

metið hér á landi voru 74% (Kristín Erla Harðardóttir, Vala Jónsdóttir og Ragna 

Benedikta Garðarsdóttir, 2009). 

3.2 Könnun á viðhorfum starfsfólks í fiskvinnslu  
Fjölmenningarsetrið á Ísafirði og Atvinnuþróunarfélag Vestfjarða gerðu könnun á 

viðhorfi starfsfólks í fiskvinnslu á norðanverðum Vestfjörðum. Rannóknin fór fram árið 

2007. Spurningarnar eru beintengdar við könnunina um innflytjendur á Íslandi sem kom 

fram hér áður. Könnun þessi var gerð vegna atvinnuástands sem var á þeim tíma í 

kjölfar minnkandi aflaheimilda sem hafði í för með sér uppsagnir (Kristín Erla 

Harðardóttir, 2007). 

Farið var í sjö frystihús á norðanverðum Vestfjörðum, Þingeyri, Flateyri, 

Súðavík, Bolungarvík, Suðureyri og Hnífsdal og svarendur voru 150 talsins, 18 ára og 

eldri. Markmiðið var að fá fram viðhorf starfsmanna á þessum stöðum til síns 
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atvinnuöryggis. Könnunin var þýdd á pólsku, taílensku og ensku og sá 

Fjölmenningasetrið um öll samskipti er komu að svarendum þar sem það hafði greiða 

leið að túlkum fyrir erlenda fólkið. Könnunin var lögð fyrir bæði Íslendinga jafnt sem 

erlenda starfsfólkið, sem þó fékk fleiri spurningar en Íslendingarnir. Það var gert til 

þess að spyrja nánar um ástæður flutninga, fæðingarland, tungumál og þess háttar 

upplýsingar (Kristín Erla Harðardóttir, 2007). Í töflu 2 má sjá niðurstöður (mynd af 

svörun). 

 

Heimtur í könnun 
    Hlutfall   

  
Fjöldi 
starfsmanna Fjöldi svarenda svara innan Hlutfall 

Staðir yfir 18 ára spurningarlista hvers staðar sem svarar 
Suðureyri  77 54 70,1% 24,7% 
Bolungarvík  22 12 54,5% 5,5% 
Hnífsdalur 45 28 63,6% 12,8% 
Þingeyri  33 20 62,5% 9,1% 
Flateyri  36 31 86,1% 14,2% 
Súðavík  8 5 62,5% 2,3% 
Alls 221 159 -- 68,6% 
Tafla 2 – Heimtur í könnun (Kristín Erla Harðardóttir, 2007) 
 

Það tungumál sem talað er: 

Tungumál	lista	 	 Hlutfall		 		

		
Fjöldi	
svaraðra		 svara	innan		 Hlutfall		

Tungumál	á	lista	 lista	 hvers	tungumáls	 sem	svarar	
Pólska		 64	 42,7%	 29,2%	
Enska	 16	 10,7%	 7,3%	
Taílenska	 11	 7,3%	 5,0%	
Íslenska	 59	 39,3%	 26,9%	
Alls	 150	 100,0%	 68,4%	
Tafla 3 – Tungumál lista (Kristín Erla Harðardóttir, 2007) 
 

Rúmlega helmingur þeirra innflytjenda sem svöruðu höfðu búið á Íslandi í innan við 

þrjú ár en fjórðungur hafði átt heima hér í sjö ár eða lengur. Meirihlutinn af þeim sem 

hafði flutt til Vestfjarða við komu til landsins bjó þar enn. Flestir svarendanna fluttu til 

Íslands til að vinna. Í báðum hópum, þ.e. innflytjendahópnum og þeim íslenska, var 

kynjaskipting nokkuð jöfn eða um 60% konur og 40% karlar. Hjúskaparstaða 

innflytjenda var svipuð og íslenska hópsins, um 68% af heildinni var í hjónabandi eða 
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sambúð. Þegar skoðað var menntunarstig fólksins hafði minna en helmingur lokið 

grunnskóla og enn færri höfðu lokið starfsnámi. Þegar innflytjendurnir voru skoðaðir 

voru rétt um 15% búnir með háskóla. Af þeim innflytjendum sem svöruðu voru 19% 

með ríkisborgararétt hér á landi og 28% hafði EES-dvalarleyfi (Kristín Erla 

Harðardóttir, 2007). 

Pólska var móðurmál flestra eða um 67% af þeim innflytjendum sem svöruðu 

en helmingurinn gat ekki tjáð sig á öðru máli en sínu móðurmáli. Þó var hluti af hópnum 

sem sagðist geta bjargað sér á öðru máli og var það þá enska og íslenska (Kristín Erla 

Harðardóttir, 2007). 

Alls voru 80% sem unnu við ósérhæfð störf og verkamannastörf. Öll 

stjórnunarstörfin voru skipuð af Íslendingum. Meirihluti kvenna vann við ósérhæfð 

störf og hlutfallslega voru fleiri innflytjendur sem unnu ósérhæfðu störfin. Helmingur 

svarenda hafði unnið á sama vinnustað innan við þrjú ár og um 26% hafði unnið í sjö 

ár eða lengur. Þar sem þessi könnun er gerð í brennidepli aflaminnkunar óttaðist 

þriðjungur svarenda um starf sitt og sama hlutfall sagði möguleika sína á 

atvinnumarkaðnum verri en fyrir 12 mánuðum síðan. Meirihlutinn sagði að ef þeim 

yrði sagt upp þá yrði erfitt að fá nýja vinnu í sínu bæjarfélagi, en 12% taldi það auðvelt. 

Hlutfallslega voru fleiri konur sem töldu það erfitt en karlar og það hélst einnig í hendur 

við menntunarstig. Þær konur sem voru með minnstu menntunina töldu það erfittt að fá 

nýja vinnu ef til uppsagnar kæmi. Þó voru áhyggjurnar meiri hjá Íslendingunum en 

innflytjendunum með að fá aðra vinnu í sinni heimabyggð ef þeim yrði sagt upp (Kristín 

Erla Harðardóttir, 2007). 

Þegar spurt var um þjónustu stéttarfélaga og annarra félaga var meirihlutinn í 

slíku félagi og aðeins brot af svarendum vissi hvort að það væri í slíku félagi. Svo voru 

nokkrir sem ekki voru skráðir í stéttarfélag og voru 15 af þeim 17 innflytjendur. Aðeins 

nokkrir innflytjenda sögðust ekki leita til síns stéttarfélags vegna skorts á 

tungumálakunnáttu. Samkvæmt könnuninni reyndist stór hluti innflytjendanna ekki 

reyna að fá sína menntun metna á Íslandi, en meirihluti svarenda hafði þó áhuga á að 

mennta sig frekar (Kristín Erla Harðardóttir, 2007). 

3.3 Erlent vinnuafl í íslensku fyrirtæki  
Gerð var rannsókn á erlendu vinnuafli hjá Samherja á Dalvík þar sem erlent vinnuafl 

var næstum því helmingur af heildinni. Ekki kom á óvart að niðurstaðan væri sú að 

einkum samskiptin hömluðu starfsfólkinu. Starfsánægjan var mæld og var meirihlutinn 

ánægður í starfi sínu, þó er prósentan hærri hjá Íslendingunum en erlenda fólkinu. 
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Karlmennirnir voru ánægðari í starfi en konurnar. Þar næst var beðið um að meta starf 

sitt, þá voru Íslendingar ánægðari með starf sitt, alveg eins og þeir voru ánægðari í starfi 

en erlenda fólkið. Þegar spurt var um vinnuleiða var um það bil helmingur Íslendinga 

sem svarað neitandi og helmingur játandi, en 38% af þeim erlendu svöruðu neitandi og 

62% játandi. Spurt var hvort það væri líklegt að þau myndu hætta hjá Samherja og nærri 

helmingur bæði Íslendinga og innflytjenda svöruðu játandi. Spurt var um samskipti og 

meira en helmingi Íslendinganna fannst ekki erfitt að eiga samskipti við erlenda 

starfsfólkið og sama á við um erlenda starfsfólkið með samskipti við það íslenska. Oft 

á tíðum þurfti samt að grípa til annars tungumáls til að eiga samskipti. Spurt var um 

tungumálaerfiðleika og hvort það stoppaði samskipti og sögðu 33% svo vera af 

Íslendingunum en 50% af heildinni sagði að það stoppaði ekki samskiptin (Rúna Kristín 

Sigurðardóttir, 2006). 

  



 

 31 

4. Fiskvinnslan	Íslandssaga		

 
Það var árið 1999 í desembermánuði sem fyrirtækið Fiskvinnslan Íslandssaga var 

stofnuð á Suðureyri við Súgandafjörð. Það voru þrír heimamenn sem tóku sig til og 

stofnuðu hlutafélag. En þetta var ekki upphafið á fiskvinnslu á Suðureyri, enda hefur 

sú atvinnugrein einkennt Suðureyri í um það bil 120 ár. Það er því ekki að ástæðulausu 

að bærinn sé í daglegu tali kallað sjávarþorpið Suðureyri. Suðureyri er einnig mjög 

umhverfisvænt þorp því að í Súgandafirði er að finna einu borholuna í þéttbýli á 

norðanverðum Vestfjörðum sem hefur að geyma heitt vatn. Er það notað til að hita hús 

í firðinum ásamt því að nýtast í framleiðslu á þurrkuðum afurðum fyrirtækisins 

Klofnings ehf. Vatn úr Vestfjarðagöngum er notað til framleiðslu á rafmagni sem selt 

er inn á dreifikerfi Landsnets. Framleiðslugeta Dalsorku er svipuð og orkuþörf 

sjávarþorpsins Suðureyri (Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri Íslandssögu, munnleg 

heimild, 20. september 2016; Íslandssaga, e.d., a). 

Íslandssaga er MSC-vottað fyrirtæki og er eitt af fyrstu fyrirtækjum á Íslandi 

sem fékk slíka vottun. Þá er Fiskvinnslan Íslandssaga einnig samfélagslega vottað 

fyrirtæki og er eitt af fyrstu fyrirtækjum í sjávarútvegi á Íslandi til að fá slíka vottun 

Sedex. Bestu línufiskimið landsins eru út af Vestfjörðum (sjá mynd 6) og eru miðin 

lituð dökkbrún. Vinnslan er staðsett alveg við höfina og því er ekki langt sækja hráefnið 

til vinnslu (Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri Íslandssögu, munnleg heimild, 20. 

september 2016).  

 
Mynd 5 – Fiskimiðin (Elías Guðmundsson og Óðinn Gestsson, 2014) 
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Engu hráefni er hent hjá Íslandssögu sem er einnig mjög hagkvæmt fyrir fyrirtækið. 

Lifrin fer í Hraðfrystihúsið Gunnvör í Hnífsdal, hrognin eru seld á markað, hausinn og 

beinin fara í þurrkun hjá Klofningi ehf. sem er í eigu sjávarútvegsfyrirtækja á 

Vestfjörðum, þar eru þau þurrkuð og seld til Nígeríu. Gellan er hirt og seld, 

ferðaþjónustufyrirtækið Fisherman kaupir hana og selur á sínum veitingastað. Roðið og 

slóg úr fisknum fer í refafóður og síðast eru það flökin sjálf sem fara í vinnsluna og eru 

unnin þar (Elías Guðmundsson og Óðinn Gestsson, 2014). 

 

 

Helstu afurðirnar eru heil flök, fersk og frosin, og hnakkastykki, fersk og frosin. 

Íslandssaga hefur á síðustu árum stöðugt verið að bæta vinnslu á ferskum flökum sem 

flutt á erlenda markaði með flugi og koma á borð neytandans án þess að hafa verið fryst 

áður (Elías Guðmundsson og Óðinn Gestsson, 2014). 

 
Mynd 7 – Ferskur og frosinn fiskur (Elías Guðmundsson og Óðinn Gestsson, 2014)  
 

Mannauðsstjórnun er ekki til skjalfest í fyrirtækinu, en þó svo að verklagsreglur séu 

ekki skráðar þýðir það ekki að mannauðsstjórnun sé ekki viðhöfð að einhverju marki. 

Segja má að sá hluti mannauðsstjórnunar sem snýr að verklegum hluta hennar sé til 

staðar, þ.e. að starfsmenn fá verkefni við hæfi, fylgst er með þeim við störf og rætt við 

þá um hvernig þeir finni sig í viðkomandi starfi. Síðan eru starfsmenn fluttir til ef í ljós 

Mynd 6 - Nýtingarmöguleikar þorsks (Elías Guðmundsson og Óðinn Gestsson, 
2014) 
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kemur að starfið hentar ekki viðkomandi. Að mati höfundar eru þetta gamaldags 

vinnubrögð og það mætti uppfæra yfirmenn og innleiða ný vinnubrögð í þessum hluta 

starfseminnar. Segja má að þetta sé frekar starfsmannastjórnun heldur en 

mannauðsstjórnun. Þó má ekki gera lítið úr því sem gert er. Í kjarasamningum 

starfsfólks Fiskvinnslunnar Íslandssögu hf. er kveðið á um námskeiðshald sem tengist 

launaflokkaröðun viðkomandi, þ.e. starfsfólk getur fengið betri kjör taki það ákveðin 

námskeið þar sem farið er yfir fyrirframskilgreinda þætti svo sem réttindi og skyldur 

starfsfólks og fyrirtækis gagnvart hvort öðru. Þá er leitast við á þessum námskeiðum að 

kynna fólki rekstur fyrirtækisins og að sjálfsögðu til hvers er ætlast af því. Misjafnt er 

þó hversu áhugasamt fólk er fyrir þessum námskeiðum og gott væri ef hægt væri að 

aðlaga þau að viðkomandi fyrirtæki og viðkomandi starfsmönnum. Þarfirnar eru 

misjafnar og fólk er mismóttækilegt fyrir því efni sem í boði er, þó er að mati höfundar 

almennt áhugi hjá starfsfólki Fiksvinnslunnar Íslandssögu hf. til þess að gera betur, 

spurningin er hvernig það er gert. Starfsfólk fær síðan vottun á því að hafa sótt 

viðkomandi námskeið (Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri Íslandssögu, munnleg 

heimild, 3. nóvember 2016).  

Reynt er eftir bestu getu að koma öllum starfsmönnum á námskeið sem hentar 

starfi þeirra. Fyrir jólin 2015 var vinnslu fyrirtækisins lokað í þrjár vikur vegna 

viðhalds. Í kjölfar lokunarinnar voru allir starfsmenn fyrirtækisins sendir á 

fiskvinnslunámskeið sem haldið var á staðnum. Fengnir voru túlkar og kennarar úr 

Fisktækniskólanum til að halda námskeiðið og kenna starfsfólkinu. Eftir að starfsfólkið 

hafði setið námskeiðið hækkaði það um launaþrep og það öðlaðist faglega þekkingu og 

var því ekki ósérhæft heldur sérhæft fiskvinnslustarfsfólk. Meðan á námskeiði stóð sá 

Íslandssaga um veitingar og í lok námskeiðs var haldið lokahóf þar sem allir fengu 

viðurkenningarskjal með námsárangri sínum (Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri 

Íslandssögu, munnleg heimild, 20. september 2016). 

Íslandssaga og Fisherman, sem er ferðaþjónustufyrirtæki á Suðureyri, unnu 

saman að verkefni sumarið 2016 sem fólst í skipulögðum ferðum fyrir ferðamenn 

skemmtiferðaskipa sem komu í höfn á Ísafirði. Ferðirnar voru þannig úr garði gerðar 

að hópar fóru í gegnum vinnsluna hjá Íslandssögu með fararstjórum frá Fisherman sem 

kynntu þeim sögu fyrirtækisins ásamt því að sýna hvernig vinnslu er háttað hjá 

fyrirtækinu (Óðinn Gestsson, framkvæmdastjóri Íslandssögu, munnleg heimild, 20. 

september 2016.) Vegna verkefnisins fóru 3.300 ferðamenn í gegnum vinnslusal 

Íslandssögu. Í lok septembermánaðar 2016 fékk Íslandssaga viðurkenningu frá SFS 
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(Samtök fyrirtækja í sjávarútvegi) fyrir að hafa verið leiðandi í útflutningi á ferskum 

fiski frá Vestfjörðum og stuðlað að vexti og viðgangi annarra fyrirtækja í nánasta 

umhverfi. Þessi viðurkenning endurspeglar markmið og stefnu Íslandssögu. Óðinn 

segir í samtali við Samtökin: 

 
Það er miklu meira virði fyrir okkur ef það bætir lífið í þorpinu að laða fleiri ferðamenn 

hingað. Það getur líka verið gefandi að taka á móti þessum erlendu gestum og sýna þeim hvað 

við fáumst við. Viðbrögð þessa ágæta fólks sem sækir okkur heim eru oft mjög skemmtileg og 

þess eru dæmi að starfsmönnum hafi borist gjafir frá útlöndum (Samtök fyrirtækja í 

sjávarútvegi, 2016). 

 

Unnið hefur verið með fjölmenninguna á Suðureyri, en árið 2010 kom Johanna 

Anderson frá Svíþjóð til Suðureyrar til að vinna verkefni. Verkefnið kallast 

„storytelling“. 

Hún nálgaðist Íslandssögu í gegnum Fjölmenningarsetrið hér á landi og ákvað 

að spyrja starfsmennina að tveimur einföldum spurningum:  

 

1. Hvernig myndir þú lýsa þér? 

2. Hvað myndir þú taka með þér í ferð til Mars? 

 

Þetta verkefni var fyrst og fremst gert vegna 

tungumálaörðugleika. En sumir starfsmenn 

hjá Íslandssögu hafa búið á Suðureyri sem er 

bær með um 300 íbúum og unnið í sömu litlu 

verksmiðjunni án þess nokkurn tíma í raun að 

þekkja hvort annað. Með því að spyrja 

þessarar spurningar var Johanna að reyna að 

koma fólki saman og láta þau kynnast á annan 

og nýjan hátt. Einnig langaði hana að varpa 

ljósi á það hvernig við erum öll ólík en samt 

svo svipuð á margan hátt, án þess að hugsa um það hvaðan við komum (Íslandssaga, 

e.d., b). 

Svör fólksins og mynd af þeim sem leyfðu það var sett upp og eins og sést á mynd 

8 og voru öll svörin prentuð út og hengd upp á vegg í matsal fyrirtækisins. 

 
  

Mynd 8 - Mynd úr verkefninu „Storytelling“ (Íslandssaga, e.d., 
b) 
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5. Aðferðafræði	

Í þessum hluta verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar, tilgang rannsóknarinnar 

og þá rannsóknaraðferð sem höfundur notaði við úrvinnslu verkefnisins, sem var 

megindleg rannsóknaraðferð í formi spurningakönnunar. Farið verður yfir aðferðir og 

mælitæki sem voru notuð við greiningu á gögnum og greint frá réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknar.  

5.1 Þátttakendur rannsóknar, úrtak og aðgengi  
Þátttakendur rannsóknarinnar voru allir starfsmenn Íslandssögu nema höfundur sjálfur 

og var spurningakönnun lögð fyrir alla starfsmenn. Notast var við allt þýðið eða 69 

starfsmenn, en ekki úrtak þar sem það var einfaldara og þýðið frekar lítið. Aðgengi að 

þýðinu var talið gott þar sem Íslandssaga er lítill vinnustaður og allir þekkja alla. 

Höfundur sá um að dreifa könnuninni ásamt fræðslustjóranum frá FRMST og um leið 

höfðu allir starfsmenn aðgang að henni og möguleika til að svara.  

Val var um að taka þátt í könnuninni, en öllum starfsmönnum var tjáð um 

mikilvægi þátttöku til þess að fá sem réttmætasta niðurstöðu sem að lokum myndi 

nýtast þeim. 

5.2 Lýsing á rannsóknaraðferð 
Megindlegar aðferðir byggja á mælanlegum gögnum og gefa tölulegar upplýsingar, t.d. 

er spurningakönnun dæmi um megindlega aðferð. Megindlegar aðferðir henta ágætlega 

til þess að fá upplýsingar úr þýði eða stóru úrtaki. Gallinn er hins vegar sá að ekki er 

hægt að vita nákvæmlega hvað er á bak við svörin þar sem farið er grunnt ofan í efnið 

(Wisker, 2007). Svarmöguleikar eru í nánast flestum tilfellum ákveðnir fyrirfram og 

svarendur geta því ekki útskýrt svar sitt nánar. Megintilgangur eigindlegra 

rannsóknaraðferða er að öðlast dýpri skilning á viðfangsefni rannsóknarinnar 

(Esterberg, 2002).  

Helsti kostur eigindlegra rannsókna er sá að rannsakendur geta áttað sig betur á 

því hvað liggur að baki svörum og er því góð viðbót við megindlega rannsóknaraðferð. 

Þessi aðferð er hins vegar tímafrek ef um marga viðmælendur er að ræða (Wisker, 

2007) sem er ein af meginástæðum þess að ekki var farið út í það í þessari rannsókn.  
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5.3 Réttmæti og áreiðanleiki 
Réttmæti og áreiðanleiki eru hugtök er taka til gæðamælikvarða rannsókna. 

Mælikvarðar fyrir réttmæti (e. validity) eru ekki eins fyrir eigindlegar rannsóknir og 

megindlegar rannsóknir, þrátt fyrir að hugtökin séu þau sömu (Sigríður Halldórsdóttir 

og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Réttmæti skiptist í innra og ytra réttmæti. Innra réttmæti segir til um það hversu 

góð rannsóknin er og metur trúverðugleika þeirra ályktana sem dregnar eru af 

niðurstöðunum. Ytra réttmæti fjalla um aðstæður og hvort hægt sé að yfirfæra 

niðurstöðurnar yfir á samskonar þýði eða úrtak (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Áreiðanleiki rannsókna segir til um stöðugleika niðurstaðna frá einni mælingu 

til þeirrar næstu við sömu aðstæður. Tölulegar mælingar geta ekki verið réttmætar nema 

þær séu áreiðanlegar, hins vegar geta þær verið áreiðanlegar þrátt fyrir að vera 

óréttmætar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

5.4 Mælitæki  
Spurningakönnunin var á pappírsformi og innihélt 49 lokaðar spurningar, fimm 

bakgrunnsupplýsingar og 12 opnar spurningar. Könnunin var opin í 10 daga. Höfundur 

taldi að spurningalisti væri betri kostur en viðtöl þar sem höfundur er starfsmaður í 

fyrirtækinu og gæti það valdið óþægindum í garð starfsmanna og einnig taldi höfundur 

að betri svörun fengist ef starfsmenn fengju að svara undir nafnleynd. Mikill hluti 

starfsmanna er erlendur og því voru spurningarnar einnig þýddar á þeirra tungumál, 

sem er enska, taílenska og pólska. Höfundur ritgerðar tók ekki þátt í könnuninni þrátt 

fyrir að vera starfsmaður fyrirtækisins, vegna siðferðislegra mála.  

Lokuðu spurningunum í könnuninni er skipt upp í þrjá flokka: Samskipti, 

starfsánægju og starfsþróun. Flokkurinn „samskipti“ inniheldur átta spurningar, 

„starfsánægja“ inniheldur 20 spurningar og „starfsþróun“ 21 spurningu. Einungis var 

gerð samantekt á 4. hluta könnunarinnar vegna annmarka er varða þann hluta.  

Notast er við Likert-raðkvarða (e. ordinal scale) í svörun. Likert-skali er 

svarkvarði sem er hvað algengastur í spurningakönnunum. Kvarðinn flokkar svörin og 

hefur jákvæða jafnt sem neikvæða stefnu sem metur viðhorf fólks sem huglægt mat og 

er það grunnurinn að svari þátttakenda (Likert, 1932; Arnold, 2005).  

Í rannsókn þessari er kvarðinn settur upp á eftirfarandi hátt: 
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Eftirfarandi eru fullyrðingar sem ætlað er að lýsa afstöðu 

þinni til vinnustaðar, starfs og samstarfsmanna: 

Settu hring um þá tölu frá (1-6) sem að þér finnst lýsa best afstöðu þinni. 

1 = Ég er mjög sammála 

2 = Ég er frekar sammála 

3 = Hvorki/né 

4 = Ég er frekar ósammála 

5 = Ég er mjög ósammála 

6 = Þetta á ekki við í mínu tilfelli 

Þegar starfsmenn voru búnir að svara könnuninni tóku rannsakendur, þ.e. höfundur 

ritgerðar og starfsmaður FRMST, svarblöðin og fylltu inn í Excel-skjal.  

5.5 Úrvinnsla gagna 
Notast var við Excel-skjal við úrvinnslu gagnanna sem Fræðslumiðstöðin hefur notast 

við áður í úrvinnslum á sambærilegum rannsóknum. Excel gefur breytilega möguleika 

á framsetningu gagnanna sem eru í þessu tilfelli flokkuð eftir þjóðernum. Höfundur og 

starfsmaður Fræðslumiðstöðvarinnar eru með góðan grunn í excel vinnslu og einnig 

var aðgangur góður að þeim starfsmanni sem setti vinnuskjalið upp. Svör þátttakenda 

voru svo færð yfir í skjalið og þá urðu svörin að tölugildum sem voru sett upp í töflur 

og myndir til að varpa fram sjónrænum niðurstöðum. Notast var við lýsandi tölfræði 

við úrvinnsluna þar sem það er fyrsta skrefið í úrvinnslu gagna og gefur einfalda sýn á 

niðurstöður. Með lýsandi tölfræði sjáum við t.d. hversu miklu munar á hópum (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Í samantekt á niðurstöðum var flokkunum þremur í könnuninni (samskipti, 

starfsánægja og starfsþróun) raðað niður og skipt í hópa innan flokkanna eftir 

viðfangsefni og dregnar saman niðurstöður.  

Að lokum var farið yfir opnu spurningarnar sem gaf þátttakendum tækifæri á að 

tjá sig skriflega um það sem þeim liggur á hjarta og svör þeirra dregin saman. 

Starfsmenn voru að einhverju leyti mjög samtaka í svörun.  
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6. Niðurstöður		

Hér eru birtar bakgrunnsupplýsingar starfsmanna Íslandssögu, en tekið skal fram að 

þær eru settar fram miðað við heildina en ekki eftir þjóðernum.  

 

 
Skífurit 1 – Aldur starfsfólks 

 
Aldur starfsfólks er á bilinu 18-69 ára. Mesta svörunin var á bilinu 18-30 ára. 

 
Skífurit 2 – Kyn starfsfólks 

 
Það er töluvert hærra hlutfall kvenna sem svarar könnuninni og það er í samræmi við 

kynjaskiptingu í fyrirtæki, en 57% starfsmanna hjá Íslandssögu eru konur. 

 
Skífurit 3 – Þjóðerni starfsfólks 

 
Ekki kemur á óvart að sjá að Pólverjar séu með hæstu svörun þar sem Pólverjar eru 

42% af öllu starfsfólki Íslandssögu. 
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Skífurit 4 – Menntun starfsfólks 

 
Flest starfsfólk hefur aðra menntun sem getur verið námskeið eða aukin sérréttindi svo 

sem lyftarapróf, aukin ökuréttindi, skipstjórnarréttindi, fiskvinnsluskóli svo eitthvað sé 

nefnt.  

 

 
Skífurit 5 – Deild starfsfólks 

 
Flest starfsfólk vinnur í vinnslunni sjálfri, því næst er það útideild sem er beitning, 

löndun ásamt sjómönnum og einungis fjórir starfsmenn vinna á skrifstofunni. 
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Samskipti – eftir þjóðerni 

 

 
Súlurit 1 – Samskipti mín við samstarfsfólk mitt eru góð 

 
1. Pólverjar svara 50% hvorki né og undir og má leiða líkur að því að það séu helst 

tungumálaörðugleikar sem orsaki slíka svörun. Til dæmis má nefna að allir 

Filippseyingarnir tala ensku og þar af leiðandi telja þeir samskipti ganga mun betur. 

 
Súlurit 2 – Samstarf milli starfsmanna Íslandssögu er gott 

 
2. Pólverjar svara 60% hvorki né og undir, sem kallar á betri athuganir þar sem svör frá 

öðrum þjóðernum var jákvæðara. 
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Súlurit 3 – Samskipti mín við yfirmenn mína eru góð 

 
3. Hér sést glögglega að komið er annað mynstur í svörun Pólverja, meirihluti þeirra 

telja samskipti sín við yfirmenn vera góð. Filippseyingarnir og Taílendingarnir virðast 

vera sáttir með samskipti sín við yfirmenn. 

 

 
Súlurit 4 – Upplýsingaflæði milli starfsfólks er gott 

 
4. Hér er áberandi að Pólverjar virðast ekki vera sáttir með upplýsingaflæði á milli 

starfsfólks, en slíkt er nokkuð misjafnt hjá Íslendingunum. Taílendingarnir og 

Filippseyingarnir eru nokkuð sáttir með upplýsingaflæðið.  
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Súlurit 5 – Samstarf milli deilda er gott 

 
5. Íslendingar og Pólverjar eru hér með athyglisverða svörun, nánast allir Íslendingarnir 

sem svöruðu eru í dálkunum hvorki né og undir, sem gefur til kynna að kanna þyrfti 

betur atriði þau er valda slíkri niðurstöðu bæði hjá Íslendingum og Pólverjum. 

 

 
Súlurit 6 – Upplýsingaflæði milli deilda Íslandssögu er gott 

 
6. Leiða má líkur að því að togstreita leynist innan veggja Íslandssögu hvað varðar 

samskipti á milli deilda, 30% Pólverja eru undir hvorki né og 31% undir hvorki né hjá 

Íslendingum. Laga mætti þetta hlutfall með skipulagsbreytingum innan fyrirtækisins. 
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Súlurit 7 – Ég fæ fullnægjandi upplýsingar um mikilvæga atburði og breytingar innan 
fyrirtækisins 

 
7. Helmingur Taílendinganna sem tók þátt í könnuninni virðist ekki hafa skilið 

spurninguna og fór því svörunin á mis. Hins vegar gefur þessi svörun það til kynna að 

breytingar og mikilvægir atburðir innan veggja fyrirtækisins nái eyrum og augum 

starfsmanna. 

 

 
Súlurit 8 – Starfsfólk Íslandssögu vinnur sem ein heild 

 
8. Svörun þessarar spurningu gefur til kynna að innan fyrirtækisins sé ekki unnið sem 

ein heild. Sést það best á því að 75% Pólverja er neðan við miðjudálkinn og 62% 

Íslendinga er á sama stað, það gefur til kynna að það sé ekki unnið sem ein heild. 
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Starfsánægja – eftir þjóðerni 

 
Súlurit 9 – Ég er stolt(ur) af því að vinna hjá Íslandssögu 

 
9. Þegar spurt var að því hvort starfsmenn væru stoltir af því að vinna hjá Íslandssögu 

svöruðu 70% pólskra svarenda hvorki né og þar undir, þeir virðast ekki vera svo stoltir 

af vinnu sinni. Aðeins rétt um 10% íslenskra svarenda svara „frekar ósammála“ en aðrir 

virðast vera stoltir af vinnu sinni.  

 
Súlurit 10 – Ég er ánægð(ur) í starfi mínu hja Íslandssögu 

 
10. Spurt var hvort starfsmennirnir væru ánægðir í sínu starfi og voru 55% pólskra 

svarenda frekar sammála og mjög sammála og meginþorri Íslendinga svarar mjög 

sammála. Filippseyingar og Taílendingar eru jákvæðir.  
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Súlurit 11 – Ég er ánægð(ur) með nánustu samstarfsfélaga 

 
11. Spurt var um ánægju með nánustu samstarfsfélaga, helmingur pólskra svarenda er 

í hvorki né og frekar ósammála og Filippseyingar í 27%. 

 

 
Súlurit 12 – Ég veit til hvers er ætlast af mér í mínu starfi 

 
12. Spurt var hvort starfsfólk vissi til hvers væri ætlast af þeim í starfinu og svara nánast 

allir játandi, nokkrir Pólverjar eru ósammála. Þar gætu tungumálaörðugleikar spilað inn 

í, einnig hjá Filippseyingunum. 
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Súlurit 13 – Í mínu starfi næ ég þeim árangri sem til er ætlast 

 
13. Þessi svörun verður að teljast fremur jákvæð. Það er hins vegar undir vinnuveitanda 

komið að gefa endurgjöf á hvort markmiðum eða tilsettum árangri er náð.  

 

 
Súlurit 14 – Það er góður starfsandi á mínum vinnustað 

 
14. Spurt var um starfsanda á vinnustaðnum, 60% Pólverja telja svo ekki vera, nokkuð 

af Íslendingum eru sama sinnis, Filippseyingarnir virðast vera á báðum áttum og aðeins 

einn Taílendingur svarar ósammála. Þessi niðurstaða gefur til kynna að það sé ekki 

nógu góður starfsandi á vinnustaðnum.  
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Súlurit 15 – Vel er tekið á móti nýju starfsfólki á mínum vinnustað 

 
15. Íslendingar og Filippseyingar eru frekar jákvæðir fyrir móttöku nýs starfsfólks. Hins 

vegar virðast Pólverjar vera með misjafna skoðun á því.  

 

 
Súlurit 16 – Ég fæ hrós eða viðurkenningu frá samstarfsfólki mínu 

 
16. Pólverjar svara 80% hvorki né og undir, Taílendingum finnst hrósað á meðan 

Íslendingar eru með misjafna skoðun á því, bæði jákvæða og einnig neikvæða.  
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Súlurit 17 – Ég fæ hrós eða viðurkenningu frá stjórnendum 

 
17. Þessi svörun gefur til kynna að stjórnendur séu latir við að hrósa starfsfólki sínu. 
 

 
Súlurit 18 – Ég hrósa samstarfsfólki mínu 

 
18. Hlutfallslega fleiri Íslendingarnir telja sig hrósa en t.d. Pólverjar, en 65% af þeim 

eru í dálkum hvorki né og undir.  
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Súlurit 19 – Vinnufélagar mínir bera umhyggju fyrir mér sem einstaklingi 

 
19. Þegar kemur að umhyggju vinnufélaga virðist mesta svörunin vera í hvorki né 

dálkinum og 85% Pólverjanna eru þar og undir, þ.e. ósammála. 

 

 
Súlurit 20 – Yfirmenn mínir bera umhyggju fyrir mér sem einstaklingi 

 
20. Pólverjar svara 75% í hvorki né og undir, þeim finnst ekki vera borin mikil 

umhyggja fyrir sér. Svörun Taílendinga virðist vera annaðhvort eða, svara bæði í 

neikvæðum flokkum sem og jákvæðum í meirihluta. Íslendingar eru frekar sammála og 

finnst yfirmenn sínir bera umhyggju fyrir sér.  
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Súlurit 21 – Það ríkir traust á milli mín og stjórnenda á mínum vinnustað 

 
21. 75% Pólverja finnst ekki vera mikið traust á milli sín og stjórnenda, Íslendingum, 

Filippseyingum og Taílendingum finnst það þó vera. 

 

 
Súlurit 22 – Það ríkir traust milli mín og samstarfsfélaga minna á mínum vinnustað 

 
22. 75% Pólverja eru hvorki né og undir, á meðan flest allir aðrir eru frekar jákvæðir 

heldur en neikvæðir fyrir því.  
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Súlurit 23 – Álit mitt skiptir máli í vinnunni 

 
23. Allir Taílendingarnir eru í hvorki né dálkinum, 80% Pólverja eru í hvorki né og 

undir. Íslendingar og Filippseyingar telja að álit þeirra skipti máli. 

 

 
Súlurit 24 – Mér finnst starfsemin á mínum vinnustað gefa til kynna að starf mitt sé mikilvægt 

 
24. Hér virðist svörunin gefa tilefni til að flestir starfsmenn telji að starf þeirra sé 

mikilvægt. Þessi svörun opnar á þann möguleika að starfsánægju megi auka til muna 

með réttum aðferðum. 
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Súlurit 25 – Vinnufélagar mínir leggja sig fram við að skila vel unnu verki 

 
25. Fremur jákvæð svörun, þó gætir þess að 20% Pólverja séu ósammála því að 

vinnufélagar þeirra skili vel unnu verki. 

 

 
Súlurit 26 – Ég legg mig ávallt fram við að skila vel unnu verki 

 
26. Mögulega gætir þarna mismunar eftir þjóðerni. Íslendingar virðast vera bæði í 

hvorki né og undir. 95% Pólverja telja sig leggja sig fram sem er mögulega í andstöðu 

við spurningu 25. 
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Súlurit 27 – Ég hef gott stuðningsnet á mínum vinnustað ef/þegar upp koma erfið mál 

 
27. Hægt er að velta því fyrir sér hvort nægur stuðningur sé til staðar hjá stjórnendum. 

25% Pólverja og 16% Íslendinga telja sig ekki hafa stuðningsnet komi erfið mál upp. 

 
Súlurit 28 – Starfi mínu fylgir streita 

 
28. Allir Íslendingar telja að starfi sínu fylgi streita, helmingur Pólverja er þar líka, 

nánast allir Filippseyingarnir einnig, á meðan Taílendingarnir telja svo ekki vera. Þessi 

svörun gefur sterkt til kynna að vinnustaðurinn sé streituvaldandi. 
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Starfsþróun – eftir þjóðerni 

 

 
Súlurit 29 – Ég hef áhuga á því að takast á við verkefni sem krefjast aukinnar ábyrgðar 

 
29. Hér sjáum við að flestir starfsmenn eru áhugasamir um að takast á við verkefni sín 

– þó nokkurn fjölda má þó sjá í hvorki né svörun. 

 
Súlurit 30 – Fræðsla og uppbyggingarverkefni eru mikils metin á mínum vinnustað 

 
30. Hér má sjá ákveðna vísbendingu um að betur mætti standa að fræðslu og 

uppbyggingarverkefnum. 
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Súlurit 31 – Hugmyndir og frumkvæði er mikils metið 

 
31. Greinilegur mismunur eftir þjóðerni – viðhorf starfsmanns eftir þjóðerni þarf einnig 

að taka hér inn í reikninginn. 

 

 
Súlurit 32 – Ég er vilju(ur) til að prófa nýjar hugmyndir/aðferðir 

 
32. Hátt hlutfall starfsfólks er tilbúið að prófa nýjar hugmyndir og aðferðir í vinnu sinni, 

sem er gríðarlega mikilvægt fyrir framþróun fyrirtækisins. 
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Súlurit 33 – Ég er hvött/hvattur til að læra nýja hluti 

 
33. Hér virðist svörunin vera á reiki á milli þjóðerna. 55% Pólverja eru ekki sammála 

því að þeir séu hvattir til að læra nýja hluti, á meðan flestir aðrir eru í efri dálkunum.  

 
Súlurit 34 – Yfirmaður minn hvetur mig til að þróast í starfi 

 
34. 35% Pólverja telja að þeir séu ekki hvattir til að þróast í starfi, 25% Taílendinga, 

18% Filippseyinga og 15% Íslendinga. Það er 25% starfsfólks Íslandssögu, en 19% 

starfsfólks svarar hvorki né. 
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Súlurit 35 – Ég er hvött/hvattur til að bera ábyrgð í starfi mínu 

 
35. Hér sést greinilega að Pólverjar upplifa þann veruleika að vera ekki hvattir til að 

bera ábyrgð í starfi sínu eða 35% af þeim Pólverjum sem tóku könnunina. 

 

 
Súlurit 36 – Ég er hvött/hvattur til að skipuleggja mig í starfi og framfylgja verkefnum mínum 

 
36. Svipuð svörun og í spurningunni á undan – hins vegar má sjá að Taílendingar 

segjast vera vera hvattir mun meira til að skippuleggja sig umfram aðrar þjóðir – 

jákvæðari svörun hér. 
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Súlurit 37 – Það er auðvelt að vinna í samstarfi við aðrar deildir Íslandssögu 

 
37. Hluti Taílendinga og Pólverja virðist eiga erfitt með samskipti á milli deilda – 

leiða má að því með líkum að tungumál sé hér helsta hindrunin. 

 

 
Súlurit 38 – Næsti yfirmaður minn hlustar á mig og tekur mark á því sem ég hef að segja um 

starfsemina 
 
38. Það er áhyggjuefni að Pólverjar svari þessari spurningu á neikvæðan hátt með 

55% hlutfalli og mikilvægt er að finna ástæðuna. Íslendinga gætir þar líka í 8% 

tilvika.  
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Súlurit 39 – Samstarfsfólk mitt deilir gjarnan vitneskju og upplýsingum með mér 

 
39. Upplýsingaflæði virðist vera gott í sumum svörunum, en þó er ákveðið hlutfall 

sem virðist ekki verða var við slíkt flæði eða 20% Pólverja og 8% Filippseyinga.  

 

 
Súlurit 40 – Starfsfólk vinnur hæfilega mikið í hópum á mínum vinnustað 

 
40. Hér virðist svörunin vera mest á miðjuskalanum þó það gæti neikvæðrar svörunar 

– þá er hún mest jákvæð. 
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Súlurit 41 – Starfsfólk á mínum vinnustað miðlar þekkingu og færni til starfsþróunar 

 
41. Ánægjulegt er að sjá að starfsfólk virðist miðla færni og þekkingu sinni til 

starfsþróunar. Þrátt fyrir það er hluti Pólverja með frekar hátt hlutfall af þeim hluta sem 

er mjög ósammála slíku.  

 

 
Súlurit 42 – Á mínum vinnustað hjálpum við hvort öðru og veitum aðgang að vinnusvæði/verkefnum okkar 
 
42. Það virðist vera mikil samheldni á milli flests starfsfólks Íslandssögu – þó minnst á 

milli Pólverja, en 25% þeirra eru á bilinu frekar ósammála og mjög ósammála.  
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Súlurit 43 – Fundir eru reglulega haldnir á mínum vinnustað 

 
43. Hér fer svörunin út um víðan völl. Pólverjum finnst ekki að fundir séu haldnir 

reglulega á sínum vinnustað í 75% svara, Íslendingar koma á eftir þeim með 30% 

hlutfall og þar á eftir Taílendingar með 25%. 

 

 
Súlurit 44 – Ég tel að þessir fundir skili árangri í starfi 

 
44. Flestir svarenda eru sammála um að slíkir fundir beri árangur í starfi – 25% 

Taílendinga eru því þó ósammála, 15% Pólverja og 8% Íslendinga.  
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Súlurit 45 – Á mínum vinnustað er oft verið að takast á við ný verkefni 

 
45. Miðað við þessa svörun er lítið um fjölbreytni á vinnustað. Einna helst gætir nýrra 

verkefna hjá Íslendingum, mögulegt er að það sé vegna þess að meðal þeirra eru 

stjórnendurnir. 

 

 
Súlurit 46 – Ég hef þau tæki og gögn sem nauðsynleg eru til að sinna starfi mínu vel 

 
46. Jákvæð svörun en þó mikill meirihluti í hvorki né flokknum og mætti jafnvel leiða 

að því líkur að sá hluti hafi ekki talið sig þurfa tæki og tól til að sinna starfi sínu vel. 
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Súlurit 47 – Ég hef tækifæri til að gera það sem ég kann best í mínu starfi á hverjum degi 

 
47. Hér er ástæða til að kanna betur hvaða ástæður liggja að baki neikvæðrar svörunar 

Pólverja. Annars fremur jákvæð svörun.  

 

 
Súlurit 48 – Á sl. 12 mánuðum hefur einhver í vinnunni rætt við mig um frammistöðu mína í starfi 

 
48. Telja verður að vinnustaður með um 70 starfsmenn hafi ríka þörf á því að ræða 

frammistöðu hvers og eins. Hér er tækifæri til þess að gefa starfsfólki jákvæða 

umfjöllun um starf sitt sem yrði til þess fallið að bæta andrúmsloft vinnustaðar. 
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Súlurit 49 – Ég hef haft tækifæri til að þróast í starfi á sl. 12 mánuðum 

 
49. Jákvæð svörun er hér áberandi – þó virðist sem svo að hluti Pólverja og Taílendinga 

séu á öndverðum meiði.  

  

0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%

Mjög	sammála Frekar	
sammála

Hvorki	né Frekar	
ósammála

Mjög	ósammála Á	ekki	við	

49.	Ég	hef	haft	tækifæri	til	að	þróast	í	starfi	á	sl.	12	
mánuðum

Íslendingar	 Pólverjar Filippseyingar Taílendingar



 

 65 

7. Samantekt	á	niðurstöðum	og	ályktanir	

Þegar litið er yfir svörun þátttakenda má sjá nokkra rauða þræði. Þar leynast einnig 

tækifæri fyrir stjórnendur Fiskvinnslunnar Íslandssögu hf. Þessi atriði verða dregin 

fram hér í þessum kafla ásamt ályktunum höfundar. Farið verður í svörunina eftir 

þremur þáttum spurningalistans – samskipti, starfsánægja og starfsþróun. 

Samskipti 

Heilt yfir litið var svörun með ágætum, eins áður hefur komið fram. Þegar rýnt er nánar 

í svörunina sést að hærra hlutfall svarar á fremur jákvæðan máta spurningum eitt til 

átta.  Helst eru það Pólverjar sem teygja sig niður í hærra hlutfallið að neðri þrepum 

spurninganna, þ.e. hærra hlutfall Pólverja virðist vera frekar eða mjög ósammála í 

svörum sínum. Einnig er svörun þeirra hlutfallslega hæst undir hvorki né liðnum 

umfram aðrar þjóðir en Filippseyingar standa þeim næst á því sviðinu. Hægt er að sjá 

á svörum pólskra starfsmanna að samskiptaörðugleika gætir hjá þeim. Leiða mætti líkur 

að því að tungumálaörðugleikar séu í meiri mæli hjá pólskum starfsmönnum og eru því 

ágætar skýringar á þessari svörun þeirra. Lægra hlutfall Pólverja en starfmanna af öðru 

þjóðerni talar til dæmis ensku. Samskipti eru óumflýjanlegur þáttur af góðu samstarfi. 

Því má einnig benda á að hærra hlutfall pólskra svarenda er mjög eða frekar ósammála 

í þeim spurningum sem fjalla um samstarf á milli starfsmanna eða samstarf á milli 

deilda, en ekki er eingöngu hægt að heimfæra það yfir á samskiptaörðugleika Pólverja, 

þótt sterkar grunsemdir séu þar um. Hvað varðar upplýsingaflæði á milli starfsfólks eru 

það helst Íslendingar sem skera sig frekar úr og telja að upplýsingaflæði á milli 

starfsmanna og deilda sé ábótavant. 

Starfsánægja  

Starfsánægja starfsmanna Íslandssögu er almennt á miðjuskalanum, flestir eru þó stoltir 

af því að starfa hjá fyrirtækinu miðað við svörin. Þó er einn þjóðfélagshópur sem sker 

sig úr en það eru Pólverjar. Virðast þeir ekki vera stoltir af því að vinna hjá Íslandssögu 

en svör þeirra liggja 70% á hvorki né skalanum og þar undir, frekar eða mjög ósammála 

því að vera stoltir af því að vinna hjá Íslandssögu. Í skriflegri svörun kom þó fram að 

almennt séð þykir starfsmönnum vænt um vinnustaðinn sinn og töldu flestir að þeir 

vissu til hvers er ætlast af þeim. Hins vegar virtist lágt hlutfall Pólverja vera þessu 

ósammála, höfundur telur að líkindi séu á milli þeirrar svörunar og 

tungumálaörðugleika. 
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Hátt hlutfall starfsmanna taldi að þeir væru að ná árangri í starfi sínu, en slíkt verður að 

telja til þess fallið að gefa starfsmönnum aukna vinnugleði sem leiðir til þess að þeim 

líði betur í starfi. Þrátt fyrir slíkt er það í höndum vinnuveitanda að framkvæma slíkt 

mat til að athuga hvort markmiðum eða settum árangri sé náð og í framhaldinu gefa 

starfsmanninum endurgjöf samkvæmt mati. Þegar kemur að starfsanda innan fyrirtækis 

var svörun Pólverja á neðri hluta skalans, þ.e. frekar eða mjög ósammála því að á 

vinnustað ríkti góður andi. Pólskir svarendur voru í 80% tilfella á neðri hlutanum, þar 

næst koma Íslendingar. Filipseyingar virtust ekki vera vissir þar sem svörun þeirra lenti 

í valreitnum „á ekki við“ og einn Taílendingur var ósammála, þ.e. í neðri hlutanum. 

Þessi niðurstaða gefur sterklega til kynna að það sé mögulega ekki nógu góður 

starfsandi á vinnustaðnum. Slíku er þó hægt að bæta úr með fleiri starfsmannafundum 

ásamt því að fara oftar yfir stöðuna með hverjum starfsmanni í formi frammistöðumats, 

meiri hvatningu og hrósi. Starfsmenn eru tilbúnir að fara í þær breytingar miðað við 

það sem kom út úr skriflega hluta spurningalistans. 

Hluti spurninganna sneri að móttöku nýrra starfsmanna og virtust Íslendingar 

og Filippseyingar vera frekar jákvæðir fyrir því að vel sé tekið á móti nýju starfsfólki. 

Hins vegar virðast Pólverjar vera með misjafna skoðun á því. Þeim finnst vanta meiri 

ákveðni og þeir taka það fram í skriflegum svörum sínum að mögulega væri heppilegra 

að fá einhvern sem kennir réttu handbrögðin alveg frá byrjun þannig að þekking sé til 

staðar frá upphafi til að nýting hráefnis verði strax sem allra best. 

Höfundur vill taka fram að þrátt fyrir neikvæða svörun í formi súlurita virðast 

Pólverjarnir hafa hag fyrirtækisins að leiðarljósi. Misjafnar skoðanir eru á hrósi frá 

samstarfsfólki eftir þjóðerni, Pólverjar svara hvorki né og undir og Taílendingar 

tilgreina að þeim finnist þeir fá hrós. Íslendingar eru með bæði jákvæða og neikvæða 

skoðun á því. Einnig kom fram í svörum að yfirmenn mættu tileinka sér hrós meira og 

var því sérstaklega ábótavant. Þegar kemur að því að skoða hvort starfsfólkið sé sjálft 

að hrósa telja Íslendingar sig til dæmis hrósa mun meira heldur en Pólverjar. Þegar rýnt 

er betur í súluritið er varðar hrós þá virðist starfsfólkið hrósa hvort öðru meira en því er 

hrósað. Því mætti telja að fólk telur sig hrósa mun meira en það gerir í raun og veru. 

Þegar kemur að umhyggju fyrir vinnufélögum virðist mesta svörunin vera í 

hvorki né dálkinum og Pólverjar fremur neikvæðari en önnur þjóðerni sem eru fremur 

jákvæðari. Ekki er hægt að sjá að svarendur séu að meina um samlanda sína eða milli 

þjóðerna. Hvað varðar umhyggju yfirmanna gagnvart starfsfólki sínu kom fram fremur 

jákvæð svörun. Starfmenn (af öllum þjóðernum) óska eftir því í skriflegum svörum 



 

 67 

sínum að bæta þurfi samskiptin á milli yfirmanna sem og á milli annarra starfsmanna. 

Hvað traust varðar finnst Pólverjum vera minna traust á milli sín og stjórnenda heldur 

en Íslendingum, Filippseyingum og Taílendingum. Finnst þeim síðastnefndu vera gott 

traust á milli sín og yfirmanna.  

Sama er uppi á teningnum þegar spurt er um traust á milli samstarfsfélaga og er 

þar að finna svipaða dreifingu og lýst var á undan. Álit starfsmanna á starfsseminni er 

mikilvægur þáttur og finnst Íslendingum og Filisppeyingum að álit þeirra skipti máli 

innan veggja fyrirtækisins, á meðan Pólverjar telja að álit þeirra skipti ekki máli. Í 

samhengi við traust var spurt um stuðningsnet starfsmanna og töldu 26% Pólverja sig 

ekki hafa slíkt net ef upp kæmu erfið mál og 16% Íslendinga. Slíku má eyða með betri 

samskiptum á milli starfsmanna og yfirmanna. 

Spurt var um hvort að þeir teldu starf sitt vera mikilvægt og þar virðist svörunin 

gefa til kynna að flestir starfsmenn fyrirtækisins telji að starf þeirra sé mikilvægt. Þessi 

svörun gefur þeim möguleika undir fótinn að starfsánægju mætti auka til muna með 

réttum aðferðum sé vilji stjórnenda fyrirtækisins fyrir hendi en t.d. var það nefnt sem 

ókost að vinnan hjá Íslandssögu væri einhæf og að litlir sem engir möguleikar séu til 

að nýta aðra færni.  

Spurt var um hvort starfsmenn teldu sig skila vel unnu verki. Þar var frekar 

jákvæð svörun og töldu flestir sig skila vel unnu verki. Þó gætti annarrar niðurstöðu 

þegar starfsmenn voru spurðir um það hvort vinnufélagar þeirra gerðu slíkt hið sama, 

þ.e. að skila vel unnu verki. Hliðraðist svörunin töluvert og voru Pólverjar sérstaklega 

í þeim flokki að þeir töldu slíkt ekki vera. Er þetta svipuð svörun og var að finna undir 

spurningum um hrós. Flestir telja sig gera betur en aðrir, en eins og Jesús sagði „Hví 

sérð þú flísina í auga bróður þíns, en tekur ekki eftir bjálkanum í auga sjálfs þín?“ 

(Biblían, 2007, Lúk 6.41). Þegar röðin kom að spurningum um streitu töldu allir 

Íslendingar að starfi sínu fylgdi streita. Helmingur Pólverja svaraði á sama veg og 

nánast allir Filippseyingarnir voru á sama máli. Taílendingarnir töldu þó að starfi þeirra 

fylgdi ekki streita. Þessi svörun gefur sterkt til kynna að vinnustaðurinn sé 

streituvaldandi. 

Starfsþróun  

Flestir starfsmenn Íslandssögu eru áhugasamir um að takast á við verkefni sín, en 

ákveðnar vísbendingar benda til þess að betur mætti standa að fræðslu og 

uppbyggingarverkefnum í fyrirtækinu ásamt því að fjölga þeim. Þegar spurt er um 

hugmyndir og frumkvæði starfsmanna og hvort starfsmönnum finnist slíkt vera metið 
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gætir þó nokkurs mismunar eftir þjóðerni. Pólverjar telja sitt frumkvæði og sínar 

hugmyndir ekki mikils metnar á meðan fólk af öðrum þjóðernum telur svo vera og er 

svörunin því fyrir vikið mun jákvæðari hjá þeim. Nánast allt starfsfólkið er tilbúið að 

prófa nýjar hugmyndir og aðferðir í vinnu sinni.  

Þegar kemur að hvatningu virðist svörunin vera á reiki á milli þjóðerna. 

Pólverjar í 55% tilfella eru ekki sammála því að þeir séu hvattir til að læra nýja hluti, á 

meðan flest allir aðrir eru í efri dálkunum. Pólverjar telja í 35% tilfella að þeir séu ekki 

hvattir til að þróast í starfi, 25% Taílendinga, 18% Filippseyinga og 15% Íslendinga. 

Þessi hluti er 25% af heildinni, þeir sem svara hvorki né eru 19% af starfsfólkinu öllu. 

Pólverjar upplifa þann veruleika að vera ekki hvattir til að bera ábyrgð í starfi sínu, um 

35% þeirra Pólverja sem tóku könnunina. Það sem vekur þó nokkra furðu höfundar er 

að sjá má að Taílendingar virðast vera hvattir mun meira til að skipuleggja sig umfram 

aðrar þjóðir. Veltir höfundur því fyrir sér hvort slík hvatning liggi í eðli starfs 

Taílendinganna eða menningu þeirra, þar sem ekki vinna allir eins störf. Ef svo er gæti 

slíkt haft veruleg áhrif á svörun. 

Yfirmenn virðast ekki leggja nægilega vel við hlustir þegar kemur að 

starfsfólkinu, í ofanálag virðast þeir ekki taka mark á þeim nema að hluta og bendir 

svörun Pólverja til þess að í 55% tilvika, þar er svörun þeirra hvorki né og undir. 

Íslendinga gætir þar líka í 8% tilvika. Taílendingar og Filippseyingar eru þó jákvæðir. 

Pólverjar telja einnig að samstarfsfólk þeirra deili ekki með þeim upplýsingum og 

vitneskju og á sú svörun við 60% Pólverja. Til hópavinnu hafa flestir jákvæðir viðhorf 

eða á miðjum skalanum. 

Ánægjulegt er að sjá að starfsfólk virðist miðla færni og þekkingu sinni til 

starfsþróunar. Þrátt fyrir það er hluti Pólverja frekar hátt hlutfall af þeim hluta sem er 

mjög ósammála slíku. Þó virðist vera mikil samheldni á milli flests starfsfólks 

Íslandssögu, en þó þykir Pólverjum slíkt ekki vera, en ekki er hægt að segja hvort það 

sé á milli samlanda eða allra. Eins og minnst hefur verið á finnst flestum vanta 

upplýsinga- og starfsmannafundi reglulega á vinnustaðinn. Einhverjir fundir eru haldnir 

en þó fremur kraftlausir og á því svörunin við rök að styðjast. Einnig kemur það fram í 

svörum að starfsmennirnir beinlínis óska eftir fleiri fundum og nefna í því samhengi að 

helst ættu þeir að vera fjórum til sex sinnum á ári. Telja starfsmenn sjálfir að slíkir 

fundir beri árangur en einn af Taílendingunum er því þó ósammála, 15% Pólverja og 

8% Íslendinga. Telja verður að vinnustaður sem er með um 70 starfsmenn ætti að hafa 
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ríka þörf á því að ræða frammistöðu hvers og eins sem og að halda frekari upplýsinga- 

og starfsmannafundi.  

Opnar spurningar 

Í opnum spurningum fengu þátttakendur að tjá sínar skoðanir skriflega. Hér er 

samantekt af svörum frá heildinni, þ.e. öll þjóðerni saman.  

Starfsfólki finnst að yfirmenn séu afskiptalausir og að það sé ekki borin virðing fyrir 

þeim, einnig að þeir fá ekki nægjanlegt hrós. Þeim finnst að það sé óeining á meðal 

starfsmanna sem hefur slæm áhrif á líðan heildarinnar. Nokkuð er um 

tungumálaörðugleika og að það myndist oft misskilningur út frá því. 

Spurt var um hvaða þekkingu þarf að bæta við og starfsfólki fannst nauðsynlegt 

að það þyrfti að gera þeim kleift að vinna á mismunandi stöðum í vinnslunni til að auka 

skilning á framleiðslunni. Varðandi móttöku nýrra starfsmanna finnst þeim að það ætti 

að þjálfa starfsmann upp sem getur kennt nýju starfsfólki réttu handbrögðin frá byrjun.  

Bæta þarf samskipti starfsmanna, bæði milli almennra starfsmanna og við yfirmenn. 

Spurt var um kosti þess að vinna hjá Íslandssögu og má sjá á svörunum að 

starfsfóki þykir vænt um vinnustaðinn sinn. En þeim fannst kostur að launin séu alltaf 

greidd á réttum tíma, traust vinna, góð starfskilyrði, nálægð við heimili, gott 

vinnusiðferði og hvergi finnst þeim betra að vinna á Íslandi en hjá Íslandssögu.  

Spurt var um ókosti þess að vinna hjá Íslandssögu og má sjá líkindi við 

neikvæða svörun úr spurningakönnun. Starfsfólki finnst erfið samvinna við suma 

vinnufélaga, meiri kröfur gerðar í garð kvenna en karla á vinnustaðnum og það finnst 

þeim óréttlátt. Of langar starfslotur, það eru aðeins tvö hlé á átta tíma vinnudegi. Þeim 

finnst vinnan vera einhæf og engir möguleikar að nýta aðra færni. Léleg samskipti og 

stjórnendur mættu sýna starfsfólkinu meiri virðingu. 

Að lokum fékk starfsfólkið tækifæri á að koma hugsunum sínum á framfæri og 

sú svörun var í takt við neikvæða svörun úr spurningakönnun.  

Vinnan í Íslandssögu finnst þeim erfið vegna samskiptaörðugleika. Gott þætti þeim 

ef vinnuveitandi myndi taka eftir því að starfsfólki þætti vænt um vinnustaðinn og legði 

metnað í starf sitt. Með þessari svörun mætti hugsa sér að þau væru að leita eftir hrósi 

eða jákvæðri athygli. Mörgum þykir vænt um Íslandssögu og eru þakklátir fyrir að hafa 

þessa vinnu. Væntingar til þessarar könnunar er að fólk geti komið á framfæri 

væntingum og tilfinningum sínum. Nafnleyndin gefur tækifæri til að tjá það sem 

brennur á starfsmönnum.  
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8. Lokaorð		

Markmið þessa verkefnis var að skoða hvort að það væri munur á starfsánægju 

starfsfólks Íslandssögu milli þjóðerna. Þegar á heildina er litið verður að telja að 

starfsfólk Íslandssögu sé almennt sátt við vinnustaðinn sinn. Þrátt fyrir það er hlutfall 

þeirra sem ósáttir eru ákveðið áhyggjuefni. Þar virðast Pólverjar vera hvað ósáttastir 

með bæði samstarfsmenn sína og yfirmenn þegar rýnt er í svörun á spurningalistanum, 

sem er þungamiðja þessarar ritgerðar. Höfundur telur mikilvægt að yfirstjórn 

fyrirtækisins sé meðvituð á þeim vanköntum sem fyrir finnast. Það er því mikilvægt að 

yfirstjórn sé meðvituð um að breytinga sé þörf þar sem ónægja getur smitað 

auðveldlega út frá sér. Pólverjar eru ekki þeir einu sem ósáttir eru, heldur hafa öll þau 

þjóðerni sem starfa hjá Íslandssögu ákveðnar athugasemdir við vinnustað sinn. Þrátt 

fyrir að þessi atriði séu af neikvæðum toga má líta á þetta sem tækifæri til að gera 

vinnustaðinn betri. Hvort sem það eru samskipti, starfsþróun, starfsánægja eða jafnvel 

samheldni starfsmanna þá virðist verkefnið sem blasir við stjórnendum Fiskvinnslunnar 

Íslandssögu hf. felast í því að gera góðan vinnustað enn betri.  Því má segja að yfirferð 

sem þessi gefi atvinnurekendum einstakt tækifæri til þess að bæta vinnustaðinn svo um 

munar, með athugasemdir starfsmanna að leiðarljósi. Slíkt er til þess fallið að gefa 

starfsmönnum þá tilfinningu að þeir eigi hlutdeild í vinnustaðnum, sem að sama skapi 

eykur starfsánægju og tryggð þeirra við fyrirtækið. Mikilvægt er að rækta og nýta 

mannauðinn í fyrirtæki með það að markmiði að bæta frammistöðu starfsmanna og 

fyrirtækisins. Mannauðurinn er mikilvæg auðlind fyrir fyrirtækið og einnig áhrifavaldar 

samkeppnisforskots jafnt sem líflínu þess. Í tilviki Íslandssögu hf. er fyrirtækið á 

þroskastigi 0 sem er engin meðvituð mannauðsstjórnun, þ.e.a.s. það er lítið utanumhald 

um gögn og einungis hefðbundin launakeyrsla og launadeild sem heldur utan um 

starfsmannamálin. Stjórnendur þurfa að skilja hvaða aðferð hentar í að hvetja 

starfsmenn sína áfram, en slíkur skilningur er undirstaða þess hve vel fyrirtækinu 

gengur. Sú leið til að skilja hvað það er sem hvetur hvern og einn er að framkvæma 

frammistöðumat reglulega á starfsfólki ásamt því að setjast niður með því og ræða 

málin í starfsmannasamtölum. Þegar því er svo lokið er hægt að nota niðurstöður 

samtalanna til þess að kynnast starfsmönnum sínum og hlusta á skoðanir þeirra og 

ábendingar sem þeir hafa fram að færa. Jafnframt er nauðsynlegt að framkvæma í 

samræmi við slík samtöl. Nauðsynlegt væri fyrir stjórnendur Íslandssögu að 

framkvæma svipaða könnun aftur á síðari stigum til þess að kanna ávinning af athugun 

þessari.  
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10. Fylgiskjöl	
 

Viðauki A – Spurningakönnun á íslensku  

 

Viðhorfskönnun - ég og starfið mitt 

Kæri	þátttakandi	
Um	leið	og	við	þökkum	þér	fyrir	þátttökuna	þá	biðjum	við	þig	að	
hugsa	þetta	út	frá	þér	sjálfri/sjálfum	og	þínum	vinnustað.	
Könnunin	er	hluti	af	vinnu	við	að	greina	þörf	fyrir	fræðslu	hjá	
starfsfólki	Íslandssögu.	Niðurstöðurnar	verða	hafðar	til	hliðsjónar	
við	skipulagningu	á	menntun,	þjálfun	og	annarri	uppbyggingu	
starfsmanna.	
ATH.	Einungis	starfsmaður	verkefnisins	mun	hafa	aðgang	að	
svarblöðum	og	gæta	þess	við	skýrslugerð	að	ekki	verði	hægt	að	
rekja	niðurstöður	til	einstaklinga.	

	

Eftirfarandi	eru	fullyrðingar	sem	ætlað	er	að	lýsa	afstöðu		

þinni	til	vinnustaðar,	starfs	og	samstarfsmanna:	

Settu	hring	um	þá	tölu	frá	(1-6)	sem	að	þér	finnst	lýsa	best	

afstöðu	þinni.			

1	=	Ég	er	mjög	sammála	

2	=	Ég	er	frekar	sammála	

3	=	Hvorki/né		

4	=	Ég	er	frekar	ósammála		

5	=	Ég	er	mjög	ósammála	

6	=	Þetta	á	ekki	við	í	mínu	tilfelli	
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Settu	hring	um	þá	tölu	frá	(1-6)	sem	að	þér	finnst	lýsa	best	afstöðu	þinni.			
1	=	Mjög	sammála	
2	=	Frekar	sammála	
3	=	Hvorki	né	
4	=	Frekar	ósammála	
5	=	Mjög	ósammála	
6	=	Þetta	á	ekki	við	í	mínu	tilfelli	

Samskipti	
																																																																																																																																																Mjög	samm.					Mjög	ósamm.	

					 
1	 Samskipti	mín	við	samstarfsólk	mitt	eru	góð.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

2	 Samstarf	milli	starfsmanna	Íslandssögu	er	gott	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

3	 Samskipti	mín	við	yfirmenn	mína	eru	góð.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

4	 Upplýsingaflæði	milli	starfsfólks	er	gott.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

5	 Samstarf	milli	deilda	er	gott.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

6	 Upplýsingaflæði	milli	deilda	Íslandssögu	er	gott.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

7	 Ég	fæ	fullnægjandi	upplýsingar	um	mikilvæga	
atburði	og	breytingar	innan	fyrirtækisins.	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

Aldur:	

(		)	18-30	

(		)	31-43	

(		)	44-56	

(		)	57-69	

Kyn:	

(		)	KK	(		)	KVK	

	

Þjóðerni:	_______________________________	

	

Menntunarstig:			

(		)		Grunnskólapróf	 	 	 	 										(		)		Hóf	nám	í	framhaldsskóla	en	lauk	ekki		
(		)		Lauk	stuttu	starfsnámi	(2	ár	eða	styttra)													(		)		Iðn	eða	starfsmenntun		
(		)		Lauk	stúdentsprófi	
(		)		Lauk	háskólaprófi								
(		)		Önnur	menntun,	þá	hvaða	menntun?		
____________________________________________	
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8	 Starfsfólk	Íslandssögu	vinnur	sem	ein	heild.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

 
Settu	hring	um	þá	tölu	frá	(1-6)	sem	að	þér	finnst	lýsa	best	afstöðu	þinni.			
	
1	=	Mjög	sammála	
2	=	Frekar	sammála	
3	=	Hvorki	né	
4	=	Frekar	ósammála	
5	=	Mjög	ósammála	
6	=	Þetta	á	ekki	við	í	mínu	tilfelli	

Starfsánægja	
																																																																																																																																												Mjög	sammála						Mjög	ósamm.		
	
9	 Ég	er	stolt(ur)	af	því	að	vinna	hjá	Íslandssögu.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

10	 Ég	er	ánægð(ur)	í	starfi	mínu	hjá	Íslandssögu.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

11	 Ég	er	ánægð(ur)	með	nánustu	samstarfsfélaga.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

12	 Ég	veit	til	hvers	er	ætlast	af	mér	í	mínu	starfi.	 1 2 3 4 5 6 

13	 Í	mínu	starfi	næ	ég	þeim	árangri	sem	til	er	ætlast.	 1 2 3 4 5 6 

14	 Það	er	góður	starfsandi	á	mínum	vinnustað.	 1 2 3 4 5 6 

15	 Vel	er	tekið	á	móti	nýju	starfsfólki	á	mínum	
vinnustað.	

1 2 3 4 5 6 

16	 Ég	fæ	hrós	eða	viðurkenningu	frá	samstarfsfólki	
mínu.	

1 2 3 4 5 6 

17	 Ég	fæ	hrós	eða	viðurkenningu	frá	stjórnendum.	 1 2 3 4 5 6 

18	 Ég	hrósa	samstarfsfólki	mínu.	 1 2 3 4 5 6 

19	 Vinnufélagar	mínir	bera	umhyggju	fyrir	mér	sem	
einstaklingi.	

1 2 3 4 5 6 

20	 Yfirmenn	mínir	bera	umhyggju	fyrir	mér	sem	
einstaklingi.	

1 2 3 4 5 6 

21	 Það	ríkir	traust	á	milli	mín	og	stjórnenda	á	mínum	
vinnustað.	

1 2 3 4 5 6 

22	 Það	ríkir	traust	milli	mín	og	samstarfsfélaga	minna	
á	mínum	vinnustað.	

1 2 3 4 5 6 

23	 Álit	mitt	skiptir	máli	í	vinnunni.	 1 2 3 4 5 6 

24	 Mér	finnst	starfsemin	á	mínum	vinnustað	gefa	til	
kynna	að	starf	mitt	sé	mikilvægt.	

1 2 3 4 5 6 

25	 Vinnufélagar	mínir	leggja	sig	fram	við	að	skila	vel	
unnu	verki.	

1 2 3 4 5 6 

26	 Ég	legg	mig	ávallt	fram	við	að	skila	vel	unnu	verki.	 1 2 3 4 5 6 
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27	 Ég	hef	gott	stuðningsnet	á	mínum	vinnustað	
ef/þegar	upp	koma	erfið	mál.	

1 2 3 4 5 6 

28	 Starfi	mínu	fylgir	streita.	 1 2 3 4 5 6 
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Settu	hring	um	þá	tölu	frá	(1-6)	sem	að	þér	finnst	lýsa	best	afstöðu	þinni.			
	
1	=	Mjög	sammála	
2	=	Frekar	sammála	
3	=	Hvorki	né	
4	=	Frekar	ósammála	
5	=	Mjög	ósammála	
6	=	Þetta	á	ekki	við	í	mínu	tilfelli 

Starfsþróun	
																																																																																																																																											Mjög	sammála				Mjög	ósamm.	

	
29	 Ég	hef	áhuga	á	því	að	takast	á	við	verkefni	sem	

krefjast	aukinnar	ábyrgðar.	
1 2 3 4 5 6 

30	 Fræðsla	og	uppbyggingarverkefni	eru	mikils	metin	á	
mínum	vinnustað.	

1 2 3 4 5 6 

31	 Hugmyndir	og	frumkvæði	er	mikils	metið.	 1 2 3 4 5 6 

32	 Ég	er	viljug/ur	til	að	prófa	nýjar	hugmyndir/aðferðir.	 1 2 3 4 5 6 

33	 Ég	er	hvött/hvattur	til	að	læra	nýja	hluti.	 1 2 3 4 5 6 

34	 Yfirmaður	minn	hvetur	mig	til	að	þróast	í	starfi.	 1 2 3 4 5 6 

35	 Ég	er	hvött/hvattur	til	að	bera	ábyrgð	í	starfi	mínu.	
	

1 2 3 4 5 6 

36	 Ég	er	hvött/hvattur	til	að	skipuleggja	mig	í	starfi	og	
framfylgja	verkefnum	mínum	

1 2 3 4 5 6 

37	 Það	er	auðvelt	að	vinna	í	samstarfi	við	aðrar	deildir	
Íslandssögu	

1 2 3 4 5 6 

38	 Næsti	yfirmaður	minn	hlustar	á	mig	og	tekur	mark	á	
því	sem	ég	hef	að	segja	um	starfsemina	

1 2 3 4 5 6 

39	 Samstarfsfólk	mitt	deilir	gjarnan	vitneskju	og	
upplýsingum	með	mér.	

1 2 3 4 5 6 

40	 Starfsfólk	vinnur	hæfilega	mikið	í	hópum	á	mínum	
vinnustað.	

1 2 3 4 5 6 

41	 Starfsfólk	á	mínum	vinnustað	miðlar	þekkingu	og	
færni	til	starfsþróunar.	

1 2 3 4 5 6 

42	 Á	mínum	vinnustað	hjálpum	við	hvort	öðru	og	veitum	
aðgang	að	vinnusvæði/verkefnum	okkar.	

1 2 3 4 5 6 

43	 Fundir	eru	reglulega	haldnir	á	mínum	vinnustað.	 1 2 3 4 5 6 

44	 Ég	tel	að	þessir	fundir	skili	árangri	í	starfi.	 1 2 3 4 5 6 

45	 Á	mínum	vinnustað	er	oft	verið	að	takast	á	við	ný	
verkefni.	

1 2 3 4 5 6 
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46	 Ég	hef	þau	tæki	og	gögn	sem	nauðsynleg	eru	til	að	
sinna	starfi	mínu	vel.	

1 2 3 4 5 6 

47	 Ég	hef	tækifæri	til	að	gera	það	sem	ég	kann	best	í	
mínu	starfi	á	hverjum	degi.	

1 2 3 4 5 6 

48	 Á	sl.	12	mánuðum	hefur	einhver	í	vinnunni	rætt	við	
mig	um	frammistöðu	mína	í	starfi.	

1 2 3 4 5 6 

49	 Ég	hef	haft	tækifæri	til	að	þróast	í	starfi	á	sl.	12	
mánuðum.	

1 2 3 4 5 6 

   
Merktu	með	x	í	svigana	eins	og	við	á: 
50)	Á	sl.	12	mánuðum	hef	ég	farið	í	starfsmannasamtal	við	yfirmann.	 								Já	(		)			
Nei	(		)	
51)	Hefur	þú	sótt	námskeið	á	eigin	vegum	á	sl.	12	mánuðum?			 	 								Já	(		)		
Nei	(		)	
	 	

Ef	já,	hvaða	
námskeið?____________________________________________________________
_______	
	
52)	Hefur	þú	sótt	námskeið/fræðslu	á	vegum	vinnuveitenda	á	sl.	12	mánuðum?								
	 	 						 	 	 	 	 	 	 	 							Já	(		)			
Nei	(		)	

(merktu	við	það	sem	við	á)	
A)	Ef	já,	hvernig	námskeið/fræðslu?	

a) Styttra	námskeið	(undir	8	kls.)(		)	lengra	námskeið	(	)	
b) Innanhúss	(		)	
c) Viðbótarnám	(		)	
d) Annað,	hvað?______________________	

B)	Ef	nei,	af	hverju	ekki?	
a) Ekkert	í	boði	(		)	
b) Ekki	tími	(		)	
c) Engin	hvatning	(		)	
d) Hef	ekki	áhuga	(		)	
e) Ekki	fengið	heimild	(		)	
f) Hef	ekki	sjálfstraust	til	þess	(	)	
g) Annað,	hvað?______________________	

53)	Viltu	þróast	frekar	í	núverandi	starfi?									 	 	 Já	(		)		Nei	(		)	

	

	
54)	Finnur	þú	fyrir	stöðnun/kulnun	í	starfi?	 	 	 Já	(	)	Nei	(	)	
Ef	já	af	hverju?	
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
___________________________	
55)	Hvernig	námskeið	eða	fræðslu	vilt	þú	fá?	(merkja	má	við	fleiri	en	eitt	svar)	

(		)	Tölvunámskeið	(hvernig?)	________________________________	
(		)	Starfstengt	námskeið	
(		)	Persónufærni	
(		)	Hópefli	fyrir	vinnustað	
(		)	Annað...	nefndu	dæmi:	

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________	
	
Merktu	með	x	í	svigana	eins	og	við	á:	
56)	Vilt	þú	skipta	um	starf	?	 	 	 	 	 Já	(		)		Nei	(		)	

Ef	já,	hvað	annað?	
	(		)	annað	starf	ótengt	Íslandssögu	
	(		)	annað	starf	hjá	Íslandssögu	

	
57)	Er	sú	færni	og	þekking	til	staðar	á	þínum	vinnustað	sem	þarf	til	að	takast	á	við	
þau			verkefni	sem	upp	koma?	 	Já	(		)			Nei	(		)	

Ef	nei,	hvaða	þekkingu	þarf	að	bæta	við?		
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________	
	
	
	
	
58)	Eru	fyrirsjáanleg	ný	verkefni	sem	kalla	á	viðbótarfærni	eða	þekkingu?			

(		)	Já		 	 (		)	Nei		(		)	Veit	ekki	
	

	
Ef	já,	hvaða?		

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________



 

 82 

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________	
59)	Hverja	telur	þú	helstu	kosti	þess	að	vinna	hjá	Íslandssögu?	
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________	
	
60)	Hverja	telur	þú	helstu	ókosti	þess	að	vinna	hjá	Íslandssögu?	
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________	
	
61)	Ertu	sátt(ur)	við	þá	vinnu	sem	fram	fer	á	starfmannafundum?		(		)	Já		(		)	Nei.		
						Ef	ekki,	hvernig	er	hægt	að	bæta	þá?	
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________	
	
	
	
62)	Annað	sem	þú	vilt	koma	á	framfæri:	
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________	
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Viðauki B – Spurningakönnun á ensku  

Attitude survey - me and my job 

	
Circle	the	number	from	1-6	that	you	feel	best	describes	your	attitude.			
1	=	Strongly	agree	
2	=	Agree	somewhat	
3	=	Neutral	
4	=	Disagree	somewhat	
5	=	Strongly	disagree	
6	=	This	does	not	apply	in	my	case	

Communication	
																																																																																																																																						Agree	strongly					Disagree	strongly	

					 
1	 I	communicate	well	with	my	coworkers.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

2	 The	employees	of	Íslandssaga	cooperate	well	with	
each	other.	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

3	 I	communicate	well	with	my	superiors.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

4	 There	is	good	flow	of	information	between	
employees.	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

5	 The	cooperation	between	departments	is	good.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

Age:	

(		)	18-30	

(		)	31-43	

(		)	44-56	

(		)	57-69	

Gender:	

(		)	MALE	(		)	FEMALE	

	

Nationality:	_______________________________	

	

Level	of	education:			

(		)		Primary	School	graduate	 	 	 	 										(		)		Began	study	at	secondary	school	
level	but	did	not	graduate		
(		)		Completed	a	short	vocational	training	course	(2	years	or	shorter)													(		)		Trade	school	
or	vocational	training		
(		)		Baccalaureate	
(		)		University	graduate								
(		)		Other	education,	please	describe:	____________________________________________	
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6	 There	is	good	flow	of	information	between	the	
departments	of	Íslandssaga.	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

7	 I	get	adequate	information	about	important	events	
and	changes	that	take	place	within	the		company.	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

8	 The	employees	of	Íslandssaga	work	as	a	team.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

 
Circle	the	number	from	1-6	that	you	feel	best	describes	your	attitude.			
	
1	=	Strongly	agree	
2	=	Agree	somewhat	
3	=	Neither	agree	nor	disagree	
4	=	Disagree	somewhat	
5	=	Strongly	disagree	
6	=	This	does	not	apply	in	my	case	

Job	satisfaction	
																																																																																																																																					Agree	strongly						Disagree	strongly.		
	
9	 I	am	proud	of	working	at	Íslandssaga	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

10	 I	am	satisfied	in	my	work	at	Íslandssaga.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

11	 I	am	satisfied	with	my	closest	coworkers.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

12	 I	know	what	is	expected	of	me	in	my	work.	 1 2 3 4 5 6 

13	 In	my	work	I	achieve	the	goals	that	are	expected.	 1 2 3 4 5 6 

14	 The	morale	is	good	in	my	place	of	work.	 1 2 3 4 5 6 

15	 New	employees	are	received	well	in	my	place	of	
work.	

1 2 3 4 5 6 

16	 I	receive	praise	or	recognition	from	my	coworkers.	 1 2 3 4 5 6 

17	 I	receive	praise	or	recognition	from	
directors/superiors.	

1 2 3 4 5 6 

18	 I	give	praise	to	my	coworkers.	 1 2 3 4 5 6 

19	 My	coworkers	care	for	me	as	and	individual.	 1 2 3 4 5 6 

20	 My	superiors	care	for	me	as	and	individual.	 1 2 3 4 5 6 

21	 There	is	trust	between	me	and	directors/superiors	
at	my	place	of	work.	

1 2 3 4 5 6 

22	 There	is	trust	between	me	and	my	coworkers	at	
my	place	of	work.	

1 2 3 4 5 6 

23	 My	opinion	matters	at	work.	 1 2 3 4 5 6 

24	 I	feel	that	the	activities	at	my	place	of	work	
indicate	that	my	work	is	important.	

1 2 3 4 5 6 

25	 My	coworkers	strive	to	do	good	work.	 1 2 3 4 5 6 
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26	 I	always	strive	to	do	good	work.	 1 2 3 4 5 6 

27	 I	have	a	good	support	base	at	my	place	of	work	
if/when	difficulties	arise.	

1 2 3 4 5 6 

28	 There	is	strain/stress	in	connection	with	my	work.	 1 2 3 4 5 6 
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Circle	the	number	from	1-6	that	you	feel	best	describes	your	attitude.			
	
1	=	Strongly	agree	
2	=	Agree	somewhat	
3	=	Neither	agree	nor	disagree	
4	=	Disagree	somewhat	
5	=	Strongly	disagree	
6	=	This	does	not	apply	in	my	case 

Work	development	
																																																																																																																																							Agree	strongly				Disagree	strongly	

	
29	 I	am	interested	in	taking	on	projects	that	demand	

increased	responsibility.	
1 2 3 4 5 6 

30	 Education	and	development	projects	are	much	
appreciated	in	my	place	of	work.	

1 2 3 4 5 6 

31	 Ideas	and	initiative	are	much	appreciated.	 1 2 3 4 5 6 

32	 I	am	willing	to	try	new	ideas/methods.	 1 2 3 4 5 6 

33	 I	am	encouraged	to	learn	new	things.	 1 2 3 4 5 6 

34	 My	superior	encourages	me	to	develop	my	skills	in	my	
work.	

1 2 3 4 5 6 

35	 I	am	encouraged	to	do	my	work	in	a	responsible	
manner.	
	

1 2 3 4 5 6 

36	 I	am	encouraged	to	organize	my	work	and	execute	my	
tasks.	

1 2 3 4 5 6 

37	 It	is	easy	to	work	in	cooperation	with	other	
departments	of	Íslandssaga.	

1 2 3 4 5 6 

38	 My	immediate	superior	listens	to	me	and	takes	note	
of	what	I	have	to	say	about	the	company’s	activities.	

1 2 3 4 5 6 

39	 My	coworkers	are	happy	to	share	knowledge	and	
information	with	me.	

1 2 3 4 5 6 

40	 Employees	work	in	teams	to	an	adequate	degree	in	
my	place	of	work.	

1 2 3 4 5 6 

41	 Employees	at	my	place	of	work	communicate	
knowledge	and	skills	for	work	development.	

1 2 3 4 5 6 

42	 In	my	place	of	work	we	help	each	other	and	grant	
access	to	our	working	areas/projects.	

1 2 3 4 5 6 

43	 There	are	regular	meetings	at	my	place	of	work.	 1 2 3 4 5 6 

44	 I	believe	that	these	meetings	are	productive	for	work.	 1 2 3 4 5 6 

45	 At	my	place	of	work	there	are	often	new	projects	
being	executed.	

1 2 3 4 5 6 
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46	 I	have	the	tools	and	documents	that	are	necessary	for	
me	to	execute	my	work	well.	

1 2 3 4 5 6 

47	 I	have	an	opportunity	to	do	what	I	am	best	skilled	to	
do	in	my	work	every	day.	

1 2 3 4 5 6 

48	 In	the	last	12	months	someone	at	work	has	discussed	
my	work	performance	with	me.	

1 2 3 4 5 6 

49	 I	have	had	an	opportunity	to	develop	my	work	skills	in	
the	last	12	months.	

1 2 3 4 5 6 

   
Mark	with	an	x	in	the	brackets	as	as	appropriate: 
50)	In	the	last	12	months	I	have	attended	an	employee	interview	with	a	superior.									
Yes	(		)			No	(		)	
51)	Have	you	attended	any	courses	at	your	own	initiative	in	the	last	12	months?			
	 								Yes	(		)		No	(		)	
 	

If	yes,	what	
course/s?_____________________________________________________________
______	
	
52)	Have	you	attended	any	courses/educational	projects	provided	by	your	employer	
in	the	last	12	months?									 	 						 	 	 	 	 	
	 	 							Yes	(		)			No	(		)	

(mark	as	applicable)	
A)	If	yes,	what	kind	of	course/educational	project?	

e) A	short	course	(less	than	8	hours)(		)	A	longer	course	(	)	
f) Within	the	company	(		)	
g) Additional	studies	(		)	
h) Other,	what?______________________	

B)	If	no,	why	not?	
h) Nothing	offered	(		)	
i) No	time	(		)	
j) No	encouragement	(		)	
k) Not	interested	(		)	
l) No	authorization	(		)	
m) Don’t	have	enough	confidence	in	myself	(	)	
n) Other,	what?______________________	

53)	Do	you	want	to	develop	your	skills	further	in	your	present	employment?									
	 	 Yes	(		)		No	(		)	

	

	
54)	Do	you	feel	there	is	a	stagnation/cooling	(feelings	of	uneasiness)	in	your	work?
	 	 	 Yes	(	)	No	(	)	
If	yes,	then	why?	
_____________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
___________________________	
55)	What	kind	of	course	or	education	do	you	desire?	(you	may	mark	more	than	one	
answer)	

(		)	Computer	course	(what	kind?)	________________________________	
(		)	Catch	handling	
(		)	Baader	course	
(		)	Personal	skill	course	
(		)	Team-building	(e.g.	dance	lessons,	swimming	lessons	and	such	like).	
(		)	Other...	give	an	example:	

_____________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________	
Mark	with	an	x	in	the	brackets	as	as	appropriate:	
56)	Do	you	wish	to	change	your	job?		 	 	 	 Yes																		No	(		
)	

If	yes,	what	other	job	do	you	desire?	
	(		)	another	job	not	connected	with	Íslandssaga	
	(		)	another	job	at	Íslandssaga	

	
57)	Are	the	skills	and	knowledge	available	at	your	place	of	work	that	is	required	to	
execute	the	tasks	at	hand?		 Yes	(		)		No	(		)	

If	no,	what	knowledge	needs	to	be	added?		
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________	
	
	
	
	
58)	What	do	you	think	are	the	main	advantages	of	working	at	Íslandssaga?	
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________	
	
59)	What	do	you	think	are	the	main	disadvantages	of	working	at	Íslandssaga?	
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________	
60)	Are	you	happy	with	what	takes	place	during	employee	meetings?		(		)	Yes		(		)	No.		
						If	no,	then	how	can	this	be	improved?	
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
_____________________________________________________	
61)	Do	you	think	that	more	employee	meetings	should	be	held?	(		)	Yes	(		)	No	
If	yes,	then	how	often?	
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________	
62)	Anything	else	you	wish	to	add:	
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________	
 
 

Viðauki C – Spurningakönnun á pólsku  
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Badanie postaw - ja i moja praca 

Szanowni	uczestnicy	badania!	
Dziękujemy	za	udział	w	badaniu	i	prosimy	o	udzielanie	swoich	odpowiedzi	w	
świetle	własnego	doświadczenia	i	miejsca	pracy.	
Niniejsze	badanie	ma	pomóc	w	przeanalizowaniu	potrzeby	kształcenia	
pracowników	w	Íslandssaga.	Wyniki	badania	mają	charakter	referencyjny	i	
zostaną	wykorzystane	w	organizacji	kształcenia	i	szkoleń	pracowników	oraz	
innych	form	strukturyzacji	pracy.	
UWAGA	Do	arkuszy	z	odpowiedziami	dostęp	będzie	miał	wyłącznie	pracownik	
zajmujący	się	danym	projektem.	Przy	sporządzaniu	raportu	dołoży	on	
wszelkich	starań,	aby	zapewnić	brak	możliwości	odniesienia	wyników	do	
poszczególnych	uczestników	badania.	

	

	

Poniżej	znajdują	się	stwierdzenia,	które	mają	opisywać		

	Państwa	podejście	do	miejsca	pracy,	pracy	oraz	współpracowników.	

Prosimy	zaznaczyć	swoje	podejście,	otaczając	kółkiem	odpowiednią	cyfrę	od	1	

do	6.			

1	=	Zdecydowanie	się	zgadzam	

2	=	Raczej	się	zgadzam	

3	=	Nie	mam	zdania		

4	=	Raczej	się	nie	zgadzam		

5	=	Zdecydowanie	się	nie	zgadzam	

6	=	Ta	kwestia	nie	dotyczy	mnie	osobiście	
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Prosimy	zaznaczyć	swoje	podejście,	otaczając	kółkiem	odpowiednią	
cyfrę	od	1	do	6.			
1	=	Zdecydowanie	się	zgadzam	
2	=	Raczej	się	zgadzam	
3	=	Do	tej	kwestii	mam	neutralne	podejście	
4	=	Raczej	się	nie	zgadzam	
5	=	Zdecydowanie	się	nie	zgadzam	
6	=	Ta	kwestia	nie	dotyczy	mnie	osobiście	

Komunikacja	
																																																																																				Zdecydowanie	się	zgadzam					Zdecydowanie	się	nie	zgadzam	

					 
1	 Komunikacja	z	moimi	współpracownikami	

przebiega	pomyślnie.	
1	 2	 3	 4	 5	 6	

2	 Współpraca	pomiędzy	pracownikami	
Íslandssaga	układa	się	dobrze.	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

3	 Komunikacja	z	moimi	przełożonymi	przebiega	
pomyślnie.	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

4	 Przepływ	informacji	pomiędzy	pracownikami	
jest	odpowiedni.	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

5	 Współpraca	pomiędzy	działami	układa	się	
dobrze.	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

6	 Przepływ	informacji	pomiędzy	działami	
Íslandssaga	jest	odpowiedni.	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

Wiek:	
(		)	18–30	
(		)	31–43	
(		)	44–56	
(		)	57–69	
Płeć:	
(		)	MĘŻCZYZNA	(		)	KOBIETA	
	
Narodowość:	_______________________________	
	
Poziom	wykształcenia:			
(		)	Mam	wykształcenie	podstawowe	 	 	 	 										(		)	Rozpocząłem(-
am)	naukę	w	szkole	średniej,	lecz	jej	nie	ukończyłem		
(		)		Ukończyłem(-am)	krótkie	kształcenie	zawodowe	(trwające	2	lata	lub	krócej)													(		)		
Ukończyłem(-am)	szkołę	zawodową	lub	szkolenie	zawodowe		
(		)		Zdałem(-am)	maturę	
(		)		Mam	wykształcenie	wyższe								
(		)		Mam	inne	wykształcenie	(proszę	opisać):	____________________________________________	
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7	 Otrzymuję	właściwe	informacje	dotyczące	
ważnych	wydarzeń	i	zmian	w	firmie.	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

8	 Pracownicy	Íslandssaga	pracują	jako	zespół.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

 
Prosimy	zaznaczyć	swoje	podejście,	otaczając	kółkiem	odpowiednią	
cyfrę	od	1	do	6.			
	
1	=	Zdecydowanie	się	zgadzam	
2	=	Raczej	się	zgadzam	
3	=	Nie	mam	zdania	
4	=	Raczej	się	nie	zgadzam	
5	=	Zdecydowanie	się	nie	zgadzam	
6	=	Ta	kwestia	nie	dotyczy	mnie	osobiście	

Zadowolenie	z	pracy	
																																																																														Zdecydowanie	się	zgadzam					Zdecydowanie	się	nie	zgadzam.		
	
9	 Jestem	dumny(-a)	z	pracy	w	Íslandssaga.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

10	 Jestem	zadowolony(-a)	z	pracy	w	Íslandssaga.	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

11	 Jestem	zadowolony(-a)	z	relacji	z	moimi	
najbliższymi	współpracownikami.	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

12	 Wiem,	czego	się	ode	mnie	oczekuje	w	pracy.	 1 2 3 4 5 6 

13	 W	pracy	osiągam	cele,	których	się	ode	mnie	
oczekuje.	

1 2 3 4 5 6 

14	 Atmosfera	w	pracy	jest	dobra.	 1 2 3 4 5 6 

15	 Nowi	pracownicy	są	dobrze	przyjmowani.	 1 2 3 4 5 6 

16	 Moi	współpracownicy	chwalą	mnie	lub	cieszę	się	
ich	uznaniem.	

1 2 3 4 5 6 

17	 Dyrektorzy/przełożeni	chwalą	mnie	lub	cieszę	
się	ich	uznaniem.	

1 2 3 4 5 6 

18	 Chwalę	moich	współpracowników.	 1 2 3 4 5 6 

19	 Moim	współpracownikom	zależy	na	mnie	jako	
człowieku.	

1 2 3 4 5 6 

20	 Moim	przełożonym	zależy	na	mnie	jako	
człowieku.	

1 2 3 4 5 6 

21	 W	moim	miejscu	pracy	istnieje	zaufanie	
pomiędzy	mną	a	dyrektorami/przełożonymi.	

1 2 3 4 5 6 

22	 W	moim	miejscu	pracy	istnieje	zaufanie	
pomiędzy	mną	a	moimi	współpracownikami.	

1 2 3 4 5 6 

23	 W	pracy	liczy	się	moje	zdanie.	 1 2 3 4 5 6 

24	 Odnoszę	wrażenie,	że	czynności,	które	wykonuję	
w	pracy,	są	ważne.	

1 2 3 4 5 6 

25	 Moi	współpracownicy	starają	się	dobrze	
wykonywać	swoją	pracę.	

1 2 3 4 5 6 
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26	 Zawsze	staram	się	dobrze	wykonywać	swoją	
pracę.	

1 2 3 4 5 6 

27	 W	moim	miejscu	pracy	otrzymuję	wsparcie,	gdy	
pojawiają	się	problemy.	

1 2 3 4 5 6 

28	 W	pracy	odczuwam	napięcie/stres.	 1 2 3 4 5 6 
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Prosimy	zaznaczyć	swoje	podejście,	otaczając	kółkiem	odpowiednią	cyfrę	
od	1	do	6.			
	
1	=	Zdecydowanie	się	zgadzam	
2	=	Raczej	się	zgadzam	
3	=	Nie	mam	zdania	
4	=	Raczej	się	nie	zgadzam	
5	=	Zdecydowanie	się	nie	zgadzam	
6	=	Ta	kwestia	nie	dotyczy	mnie	osobiście 

Rozwój	zawodowy	
																																																																																			Zdecydowanie	się	zgadzam					Zdecydowanie	się	nie	zgadzam	

	
29	 Jestem	zainteresowany(-a)	udziałem	w	projektach,	

które	wymagają	większej	odpowiedzialności.	
1 2 3 4 5 6 

30	 Projekty	edukacyjne	i	rozwojowe	są	bardzo	cenione	
w	moim	miejscu	pracy.	

1 2 3 4 5 6 

31	 Pomysły	i	własna	inicjatywa	są	bardzo	cenione.	 1 2 3 4 5 6 

32	 Chcę	realizować	nowe	pomysły	/	wypróbowywać	
nowe	metody.	

1 2 3 4 5 6 

33	 Jestem	zachęcany(-a)	do	uczenia	się	nowych	rzeczy.	 1 2 3 4 5 6 

34	 Mój	przełożony	zachęca	mnie	do	rozwijania	moich	
umiejętności	w	pracy.	

1 2 3 4 5 6 

35	 Jestem	zachęcany(-a)	do	wykonywania	mojej	pracy	
w	odpowiedzialny	sposób.	
	

1 2 3 4 5 6 

36	 Jestem	zachęcany(-a)	do	organizacji	mojej	pracy	
oraz	wykonywania	moich	obowiązków.	

1 2 3 4 5 6 

37	 Współpraca	z	innymi	działami	w	Íslandssaga	
przebiega	łatwo.	

1 2 3 4 5 6 

38	 Mój	bezpośredni	przełożony	słucha	mnie	i	bierze	
pod	uwagę	to,	co	mam	do	powiedzenia	na	temat	
działalności	firmy.	

1 2 3 4 5 6 

39	 Moi	współpracownicy	chętnie	dzielą	się	ze	mną	
wiedzą	i	informacjami.	

1 2 3 4 5 6 

40	 W	moim	miejscu	pracy	praca	zespołowa	przebiega	
na	odpowiednim	poziomie.	

1 2 3 4 5 6 

41	 W	moim	miejscu	pracy	pracownicy	dzielą	się	
wiedzą	i	umiejętnościami	na	potrzeby	rozwoju	
zawodowego.	

1 2 3 4 5 6 

42	 W	moim	miejscu	pracy	pomagamy	sobie	nawzajem	
i	udzielamy	dostępu	do	naszych	obszarów	
pracowniczych	/	projektów.	

1 2 3 4 5 6 

43	 W	moim	miejscu	pracy	odbywają	się	regularne	
spotkania.	

1 2 3 4 5 6 
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44	 Uważam,	że	takie	spotkania	wpływają	na	
efektywność	pracy.	

1 2 3 4 5 6 

45	 W	moim	miejscu	pracy	często	realizowane	są	nowe	
projekty.	

1 2 3 4 5 6 

46	 Dysponuję	narzędziami	i	dokumentami,	które	są	
niezbędne	do	prawidłowego	wykonywania	mojej	
pracy.	

1 2 3 4 5 6 

47	 W	pracy	każdego	dnia	mogę	robić	to,	co	potrafię	
najlepiej.	

1 2 3 4 5 6 

48	 W	ciągu	ostatnich	12	miesięcy	ktoś	omówił	ze	mną	
moje	wyniki	pracy.	

1 2 3 4 5 6 

49	 W	ciągu	ostatnich	12	miesięcy	miałem(-am)	
możliwość	rozwijania	moich	umiejętności	
pracowniczych.	

1 2 3 4 5 6 

   
Prosimy	zaznaczyć	„x”	w	odpowiednim	polu: 
50)	W	ciągu	ostatnich	12	miesięcy	odbyłem(-am)	rozmowę	z	przełożonym.	 								
Tak	(		)			Nie	(		)	
51)	Czy	w	ciągu	ostatnich	12	miesięcy	uczestniczyłeś(-aś)	w	jakimkolwiek	kursie	
z	własnej	inicjatywy?			 	 								Tak	(		)			Nie	(		)	
 	

Jeśli	tak,	to	w	jakim	kursie	/	w	jakich	
kursach?________________________________________	
	
52)	Czy	w	ciągu	ostatnich	12	miesięcy	uczestniczyłeś(-aś)	w	jakimkolwiek	kursie	
/	projekcie	edukacyjnym	zaproponowanym	przez	Twojego	pracodawcę?									
	 						 	 	 	 	 	 	 	 							Tak	(		)			Nie	(		
)	

(prosimy	zaznaczyć	właściwe	odpowiedzi)	
A)	Jeśli	tak,	to	w	jakim	kursie	/	projekcie	edukacyjnym?	

i) Krótki	kurs	(poniżej	8	godzin)(		)	Dłuższy	kurs	(	)	
j) Kurs/projekt	odbywał	się	w	firmie	(		)	
k) Studia	dodatkowe	(		)	
l) Inny	kurs/projekt:	______________________	

B)	Jeśli	nie,	to	dlaczego?	
o) Nie	zaproponowano	mi	żadnego	kursu/projektu	(		)	
p) Brak	czasu	(		)	
q) Brak	zachęty	(		)	
r) Brak	zainteresowania	(		)	
s) Brak	pozwolenia	(		)	
t) Brak	dostatecznej	pewności	siebie	(	)	
u) Inny	kurs/projekt:	______________________	

53)	Czy	chcesz	dalej	rozwijać	swoje	umiejętności	w	obecnym	miejscu	pracy?								
	 	 	 Tak	(		)			Nie	(		)	
54)	Czy	odczuwasz	stagnację/oziębienie	(zaniepokojenie)	w	pracy?	 	
	 Tak	(	)	Nie	(	)	
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Jeśli	tak,	to	dlaczego?	
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
________________________	
55)	W	jakim	kursie	lub	szkoleniu	chciał(a)byś	wziąć	udział?	(można	zaznaczyć	
więcej	niż	jedną	odpowiedź)	

(		)	Kurs	komputerowy	(jaki	rodzaj?)	________________________________	
(		)	Obsługa	połowów	
(		)	Kurs	organizowany	przez	firmę	Baader	
(		)	Kurs	kompetencji	osobistych	
(		)	Budowanie	zespołu	(np.	lekcje	tańca,	nauka	pływania	itp.)	
(		)	Inny,	na	przykład:	

_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__________________________	
Prosimy	zaznaczyć	„x”	w	odpowiednim	polu:	
56)	Czy	chciał(a)byś	zmienić	swoją	pracę?		 	 Tak																		Nie	(		)	

Jeśli	tak,	to	jaką	inną	pracę	chciał(a)byś	wykonywać?	
	(		)	inną	pracę	niezwiązaną	z	Íslandssaga	
	(		)	inną	pracę	w	Íslandssaga	

	
57)	Czy	w	Twoim	miejscu	pracy	są	dostępne	umiejętności	i	wiedza,	które	są	
niezbędne	do	wykonywania	Twoich	obowiązków	pracowniczych?		 Tak	(		)			
Nie	(		)	

Jeśli	nie,	to	jaką	wiedzę	należy	udostępnić?		
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________	
	
58)	Jakie	są	Twoim	zdaniem	główne	zalety	pracy	w	Íslandssaga?	
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________	
	
59)	Jakie	są	Twoim	zdaniem	główne	wady	pracy	w	Íslandssaga?	
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________	
60)	Czy	jesteś	zadowolony(-a)	z	przebiegu	spotkań	pracowniczych?		(		)	Tak		(		)	
Nie		
						Jeśli	nie,	to	w	jaki	sposób	można	je	ulepszyć?	
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________	
61)	Czy	uważasz,	że	powinno	odbywać	się	więcej	spotkań	pracowniczych?	(		)	
Tak	(		)	Nie	
Jeśli	tak,	to	jak	często	powinny	się	one	odbywać?	
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________	
62)	Czy	jest	coś,	co	chciał(a)byś	dodać?	
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________	
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Viðauki D – Spurningakönnun á taílensku 

การสํารวจทศันคต ิ- ฉันและงานของฉัน 

	
วงกลมตวัเลขระหวา่ง 1-6 ที<คณุคดิวา่อธบิายทศันคตขิองคณุไดด้ทีี<สดุ  	
1 = เห็นดว้ยอยา่งยิ<ง	
2 = คอ่นขา้งเห็นดว้ย	
3 = ไมแ่น่ใจ	
4 = คอ่นขา้งไมเ่ห็นดว้ย	
5 = ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ<ง	
6 = ไมเ่กี<ยวขอ้ง	

การสื<อสาร	
                                                                                       เห็นดว้ยอยา่งยิ<ง      ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ<ง	

      
1	 ฉันสื<อสารกบัเพื<อนรว่มงานของฉันไดด้	ี 1	 2	 3	 4	 5	 6	

2	 พนักงาน Íslandssaga มคีวามรว่มมอืกนัเป็นอยา่งด	ี 1	 2	 3	 4	 5	 6	

อาย:ุ	
(  ) 18-30	
(  ) 31-43	
(  ) 44-56	
(  ) 57-69	
เพศ:	
(  ) ชาย (  ) หญิง	
	

สัญชาต:ิ _______________________________	
	

ระดับการศึกษา:  	
(  )  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  (  )  เข ้าเรียนระดับมัธยมศึกษาแต่ไม่จบการศึกษา 	
(  )  จบหลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั fน (2 ปีหรือน ้อยกว่า)             (  )  
เข ้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหรือสถาบันฝึกอบรมด ้านการค ้า 	
(  )  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
(  )  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี       	
(  )  การศึกษาอื<นๆ โปรดระบ:ุ ____________________________________________	
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3	 ฉันสื<อสารกบัหวัหนา้งานของฉันไดด้	ี 1	 2	 3	 4	 5	 6	
4	 มกีารสื<อสารขอ้มลูที<ดรีะหวา่งพนักงาน	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

5	 มคีวามรว่มมอืที<ดรีะหวา่งแผนกงาน	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

6	 มกีารสื<อสารขอ้มลูที<ดรีะหวา่งแผนกงานตา่งๆ ใน Íslandssaga	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

7	 ฉันไดรั้บขอ้มลูที<เพยีงพอเกี<ยวกบักจิกรรมและการเปลี<ยนแปลง
ที<สําคญัที<เกดิขึfนภายในบรษัิท	

1	 2	 3	 4	 5	 6	

8	 พนักงาน Íslandssaga ทํางานเป็นทมี	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

 
วงกลมตวัเลขระหวา่ง 1-6 ที<คณุคดิวา่อธบิายทศันคตขิองคณุไดด้ทีี<สดุ  	
	
1 = เห็นดว้ยอยา่งยิ<ง	
2 = คอ่นขา้งเห็นดว้ย	
3 = ไมแ่น่ใจ	
4 = คอ่นขา้งไมเ่ห็นดว้ย	
5 = ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ<ง	
6 = ไมเ่กี<ยวขอ้ง	

ความพงึพอใจในงาน	
                                                                    เห็นดว้ยอยา่งยิ<ง      ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ<ง 	
	
9	 ฉันภมูใิจที<ไดทํ้างานที< Íslandssaga	 1	 2	 3	 4	 5	 6	
1
0	

ฉันพงึพอใจในงานของฉันที< Íslandssaga	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

1
1	

ฉันพงึพอใจกบัเพื<อนรว่มงานที<ฉันสนทิที<สดุ	 1	 2	 3	 4	 5	 6	

1
2	

ฉันทราบถงึความคาดหวงัที<มตีอ่ฉันในงานของฉัน	 1 2 3 4 5 6 

1
3	

ฉันบรรลเุป้าหมายที<ถกูคาดหวงัในงานของฉัน	 1 2 3 4 5 6 

1
4	

ในที<ทํางานของฉันมขีวญักําลงัใจที<ด	ี 1 2 3 4 5 6 

1
5	

ในที<ทํางานของฉันพนักงานใหมไ่ดรั้บการตอ้นรับที<ด	ี 1 2 3 4 5 6 

1
6	

ฉันไดรั้บการชื<นชมหรอืการยกยอ่งจากเพื<อนรว่มงานของฉัน	 1 2 3 4 5 6 

1
7	

ฉันไดรั้บการชื<นชมหรอืการยกยอ่งจากผูบ้รหิาร/หวัหนา้งาน	 1 2 3 4 5 6 

1
8	

ฉันกลา่วชมเชยเพื<อนรว่มงานของฉัน	 1 2 3 4 5 6 

1
9	

เพื<อนรว่มงานของฉันใสใ่จฉันเป็นพเิศษ	 1 2 3 4 5 6 

2
0	

หวัหนา้งานของฉันใสใ่จฉันเป็นพเิศษ	 1 2 3 4 5 6 
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2
1	

ในที<ทํางานของฉันมคีวามไวว้างใจระหวา่งฉันกบัผูบ้รหิาร/หวั
หนา้งาน	

1 2 3 4 5 6 

2
2	

ในที<ทํางานของฉันมคีวามไวว้างใจระหวา่งฉันกบัเพื<อนรว่มงา
นของฉัน	

1 2 3 4 5 6 

2
3	

ความคดิเห็นของฉันมคีวามสําคญัในที<ทํางาน	 1 2 3 4 5 6 

2
4	

ฉันรูส้กึวา่กจิกรรมในที<ทํางานของฉันแสดงใหเ้ห็นวา่งานของ
ฉันมคีวามสําคญั	

1 2 3 4 5 6 

2
5	

เพื<อนรว่มงานของฉันมุง่มั<นทํางานอยา่งเต็มที<	 1 2 3 4 5 6 

2
6	

ฉันมุง่มั<นทํางานอยา่งเต็มที<เสมอ	 1 2 3 4 5 6 

2
7	

ฉันไดรั้บการสนับสนุนที<ดใีนที<ทํางานของฉันหาก/เมื<อมปัีญหา
เกดิขึfน	

1 2 3 4 5 6 

2
8	

งานของฉันทําใหเ้กดิความตงึเครยีด	 1 2 3 4 5 6 



 

 101 

วงกลมตวัเลขระหวา่ง 1-6 ที<คณุคดิวา่อธบิายทศันคตขิองคณุไดด้ทีี<สดุ  	
	
1 = เห็นดว้ยอยา่งยิ<ง	
2 = คอ่นขา้งเห็นดว้ย	
3 = ไมแ่น่ใจ	
4 = คอ่นขา้งไมเ่ห็นดว้ย	
5 = ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ<ง	
6 = ไมเ่กี<ยวขอ้ง 

การพัฒนาในการทํางาน	
                                                                   เห็นดว้ยอยา่งยิ<ง      ไมเ่ห็นดว้ยอยา่งยิ<ง	

	
29	 ฉันสนใจที<จะรับผดิชอบโครงการที<มคีวามรับผดิชอบเพิ<มขึfน	 1 2 3 4 5 6 

30	 โครงการการศกึษาและการพัฒนาตนเองในที<ทํางานของฉันไ
ดรั้บการชื<นชมอยา่งมาก	

1 2 3 4 5 6 

31	 แนวคดิและความคดิรเิริ<มไดรั้บการชื<นชมอยา่งมาก	 1 2 3 4 5 6 

32	 ฉันเต็มใจที<จะลองแนวคดิใหม/่วธิกีารใหม	่ 1 2 3 4 5 6 

33	 ฉันไดรั้บการสง่เสรมิใหเ้รยีนรูส้ ิ<งใหม	่ 1 2 3 4 5 6 

34	 หวัหนา้งานของฉันสง่เสรมิใหฉั้นพัฒนาทกัษะของฉันในการ
ทํางาน	

1 2 3 4 5 6 

35	 ฉันไดรั้บการสง่เสรมิใหทํ้างานของฉันอยา่งมคีวามรับผดิชอบ	
	

1 2 3 4 5 6 

36	 ฉันไดรั้บการสง่เสรมิใหจั้ดการงานของฉันและปฏบิตังิานของฉั
นอยา่งเป็นระบบ	

1 2 3 4 5 6 

37	 เป็นเรื<องงา่ยที<จะทํางานรว่มกบัแผนกอื<นๆ ใน Íslandssaga	 1 2 3 4 5 6 

38	 หวัหนา้งานโดยตรงของฉันรับฟังฉันและจดบนัทกึความคดิเห็
นของฉันที<มตีอ่กจิกรรมของบรษัิท	

1 2 3 4 5 6 

39	 เพื<อนรว่มงานของฉันยนิดทีี<จะแบง่ปันความรูแ้ละขอ้มลูกบัฉัน	 1 2 3 4 5 6 

40	 พนักงานในที<ทํางานของฉันทํางานเป็นทมีในระดบัที<เพยีงพอ	 1 2 3 4 5 6 

41	 พนักงานในที<ทํางานของฉันสื<อสารความรูแ้ละทกัษะเพื<อพัฒน
าการทํางาน	

1 2 3 4 5 6 

42	 ในที<ทํางานของฉัน 
เราชว่ยเหลอืซึ<งกนัและกนัและอนุญาตใหเ้ขา้ถงึพืfนที<ทํางาน/
โครงการของเรา	

1 2 3 4 5 6 

43	 ในที<ทํางานของฉัน มกีารจัดประชมุเป็นประจําสมํ<าเสมอ	 1 2 3 4 5 6 

44	 ฉันเชื<อวา่การประชมุเหลา่นีfเป็นประโยชนต์อ่การทํางาน	 1 2 3 4 5 6 

45	 ในที<ทํางานของฉันมกีารรเิริ<มโครงการใหม่ๆ  บอ่ยครั fง	 1 2 3 4 5 6 
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46	 ฉันมเีครื<องมอืและเอกสารที<จําเป็นในการปฏบิตังิานของฉันได ้
เป็นอยา่งด	ี

1 2 3 4 5 6 

47	 ฉันมโีอกาสไดทํ้าสิ<งที<ฉันมทีกัษะยอดเยี<ยมที<สดุในงานของฉั
นทกุวนั	

1 2 3 4 5 6 

48	 ในชว่ง 12 เดอืนที<ผา่นมา 
บางคนในที<ทํางานพดูคยุกบัฉันเกี<ยวกบัผลการปฏบิตังิานของ
ฉัน	

1 2 3 4 5 6 

49	 ฉันไดรั้บโอกาสในการพัฒนาทกัษะในการทํางานของฉันในชว่
ง 12 เดอืนที<ผา่นมา	

1 2 3 4 5 6 

   
ทําเครื<องหมาย x ในวงเล็บที<เกี<ยวขอ้ง: 
50) ในชว่ง 12 เดอืนที<ผา่นมา ฉันเขา้รว่มการสมัภาษณพ์นักงานกบัหวัหนา้งาน         
ใช ่(  )   ไม ่(  )	
51) คณุไดเ้ขา้รว่มหลกัสตูรใดๆ ที<มาจากความคดิรเิริ<มของคณุในชว่ง 12 
เดอืนที<ผา่นมาหรอืไม ่           ใช ่(  )   ไม ่(  )	
 	

ถา้ใช ่หลกัสตูรใด 
_______________________________________________________________
____	
	
52) คณุไดเ้ขา้รว่มหลกัสตูร/โครงการการศกึษาใดๆ ที<จัดโดยบรษัิทของคณุในชว่ง 12 
เดอืนที<ผา่นมาหรอืไม ่                    
         ใช ่(  )   ไม ่(  )	

(ทําเครื<องหมายเลอืกขอ้ที<เกี<ยวขอ้ง)	
A) ถา้ใช ่หลกัสตูร/โครงการศกึษาใด	

m) หลกัสตูรระยะสั fน (นอ้ยกวา่ 8 ชั<วโมง)(  ) หลกัสตูรระยะยาว ( )	
n) ภายในบรษัิท (  )	
o) การศกึษาเพิ<มเตมิ (  )	
p) อื<นๆ โปรดระบ_ุ_____________________	

B) หากไม ่เหตผุลที<ไมเ่ขา้รว่ม	
v) ไมม่หีลกัสตูรใดๆ ที<จัดขึfน (  )	
w) ไมม่เีวลา (  )	
x) ไมไ่ดร้ับการสง่เสรมิ (  )	
y) ไมส่นใจ (  )	
z) ไมไ่ดร้ับอนุญาต (  )	
aa) ไมม่คีวามมั<นใจในตนเอง ( )	
bb) อื<นๆ โปรดระบ_ุ_____________________	

53) คณุตอ้งการพัฒนาทกัษะของคณุเพิ<มเตมิในการจา้งงานในปัจจบุนัของคณุหรอืไม ่       
   ใช ่(  )   ไม ่(  )	
54) คณุรูส้กึวา่มคีวามเหนื<อยลา้/ความตงึเครยีด (ความรูส้กึกงัวลใจ) ในที<ทํางานหรอืไม่
   ใช ่(  )   ไม ่(  )	
ถา้ใช ่เพราะเหตใุด 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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_______________________________________________________________
___________________________________________________	
55) หลกัสตูรหรอืการศกึษาใดที<คณุตอ้งการ (เลอืกไดม้ากกวา่หนึ<งคําตอบ)	

(  ) หลกัสตูรคอมพวิเตอร ์(ประเภทใด) 
________________________________	
(  ) การจัดการขอ้ผดิพลาด	
(  ) หลกัสตูร Baader	
(  ) หลกัสตูรทกัษะสว่นบคุคล	
(  ) การสรา้งทมี (เชน่ เตน้รํา วา่ยนํfา และอื<นๆ ในทํานองเดยีวกนั)	
(  ) อื<นๆ... ยกตวัอยา่ง:	

_______________________________________________________________
___________________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
____________________	
ทําเครื<องหมาย x ในวงเล็บที<เกี<ยวขอ้ง:	
56) คณุตอ้งการเปลี<ยนงานของคณุหรอืไม ่    ใช ่                 
ไม ่(  )	

ถา้ใช ่งานใดที<คณุตอ้งการ	
 (  ) งานอื<นนอก Íslandssaga	
 (  ) งานอื<นที< Íslandssaga	

	
57) 
ในที<ทํางานของคณุมทีกัษะและความรูท้ี<จําเป็นตอ้งใชใ้นการทํางานที<คณุรับผดิชอบหรื
อไม ่  ใช ่(  )   ไม ่(  )	

ถา้ไม ่ความรูใ้ดที<คณุตอ้งการเพิ<มเตมิ 	
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___	
	
58) คณุคดิวา่อะไรคอืขอ้ดจีากการทํางานที< Íslandssaga	
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________



 

 104 

______________________________________________________
______________________________________________________
___	
	
59) คณุคดิวา่อะไรคอืขอ้ดอ้ยจากการทํางานที< Íslandssaga	
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___	
60) คณุพงึพอใจกบัสิ<งที<เกดิขึfนในระหวา่งการประชมุพนักงานหรอืไม ่ (  ) ใช ่ (  ) ไม ่	
      ถา้ไม ่ควรปรับปรงุอยา่งไร	
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
________________________	
61) คณุคดิวา่ควรจัดใหม้กีารประชมุพนักงานเพิ<มขึfนหรอืไม ่(  ) ใช ่(  ) ไม	่
หากใช ่บอ่ยครั fงเทา่ใด	
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________	
62) โปรดระบขุอ้เสนอแนะเพิ<มเตมิ:	
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
___________________________________ 
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