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Útdráttur 

Í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008 ríkti mikið vantraust í íslensku samfélagi. Íslendingar 

létu í ljós vantraust sitt gagnvart ríkisstjórninni með áberandi hætti í búsáhalda-

byltingunni svonefndri. Markmið þessa verkefnis er að skoða hvort vantraustið sem 

greip um sig í samfélaginu eftir efnahagshrunið hafi haft áhrif á traust og trúverðugleika 

íslenskra stjórnenda. Skoðað er hvernig traust og trúverðugleiki stjórnenda þróaðist á 

árunum 2006 til 2016 og kannað hvort efnahagshrunið hafði áhrif á þá þróun. Einnig er 

kannað hvort starfsmenn einkarekinna fyrirtækja beri meira traust til stjórnenda en 

starfsmenn opinberra stofnana. Til að svara þessum spurningum eru nýttar niðurstöður 

úr könnun sem er lögð fyrir starfsmenn á íslenskum vinnumarkaði ár hvert. Könnunin er 

samvinnuverkefni þriggja stéttarfélaga og hefur verið framkvæmd frá árinu 2006.  

Byrjað er á fræðilegri umfjöllun um stjórnunarstarfið og hvað einkennir árangursríka 

stjórnendur. Fjallað er um tíu hlutverk stjórnandans samkvæmt kenningum fræði-

mannsins Henry Mintzberg og fjallað um leiðtogahæfi. Næst er sagt frá breyttum 

áherslum stjórnenda eftir hrun samkvæmt niðurstöðum úr rannsóknum sem birtar voru   

á árunum 2011 og 2015. Þá er hugtakið traust skilgreint, fjallað um eiginleika trausts og 

hvers vegna það er mikilvægt að starfsmenn beri traust til stjórnenda sinna.  Fræðilegri 

umfjöllun lýkur svo á að fjallað er um stéttarfélög og farið með stutt ágrip um upphaf 

íslenskrar verkalýðshreyfingar.  

Rannsóknarhluti verkefnisins hefst á umfjöllun um framkvæmd könnunarinnar sem 

niðurstöður verkefnisins eru unnar úr. Næst er fjallað um helstu niðurstöður úr 

könnuninni á hverju ári frá 2006 til 2016.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að trúverðugleiki stjórnenda þróaðist að mestu 

leyti á sambærilegan hátt á opinberum- og einkamarkaði á tímabilinu.  Trúverðugleiki 

stjórnenda jókst gríðarlega á árunum 2006 til 2009, dróst svo lítillega saman  árin 2010 

og 2011, en jókst svo á hverju ári til ársins 2016. Starfsmenn einkarekinna fyrirtækja 

báru marktækt meira traust til stjórnenda en starfsmenn opinberra stofnana og  svo 

virðist sem efnahagshrunið hafi frekar haft jákvæð áhrif á traust og trúverðugleika 

íslenskra stjórnenda en neikvæð. 
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1 Inngangur 

„Besta leiðin til að komast að því hvort hægt sé að treysta einhverjum er að 
treysta honum“ – Ernest Hemingway. 

Traust er okkur velkunnugt orð. Traust er samofið öllu okkar lífi. Við treystum því að 

hjól samfélagsins gangi sinn vanagang, að bréfberinn beri póstinn inn um lúguna, að 

mjólkin sé til í Bónus og að fréttirnar hefjist klukkan sjö. Traust er líka hluti af 

samskiptum okkar við annað fólk. Flest eigum við vini sem við getum treyst fyrir 

leyndarmálum og fjölskyldu sem við getum treyst á að standi við bakið á okkur þegar 

erfiðleikar sækja að. En traust þarf að vera gagnkvæmt. Vinir treysta ekki hver öðrum 

nema þeir sýni fram á að vera traustsins verðir. Við treystum ekki vini fyrir 

leyndarmálum sem hefur gerst uppvís af því að bera út slúður. Við treystum á að fá 

launin okkar greidd mánaðarlega fyrir þá vinnu sem við innum af hendi og að sama skapi 

treysta vinnuveitendur okkar því að við vinnum okkar vinnu samviskusamlega. Því má 

segja að traust sé sambandið milli tveggja aðila; þess sem treystir (trustor) og þess sem 

er treyst (trustee) (Taddeo, 2009). Traust er flókið hugtak. Það tengist mannlegum 

samskiptum og samböndum en einnig samfélaginu og öllu í kringum okkur.  

Traust kemur einnig við sögu þegar kemur að stjórnsýslu. Þegar gengið er til 

Alþingiskosninga kjósa þegnar ríkisins eftir sinni bestu sannfæringu þann flokk sem þeir 

treysta best til að fara með stjórnsýslu í landinu  næstu fjögur árin. Það er ekki þar með 

sagt að það traust sem einstökum þingmönnum eða stjórnmálaflokkum er sýnt í upphafi 

endist heil kjörtímabil. Líkt og flestum Íslendingum er kunnugt bar á miklu vantrausti 

gagnvart íslenskum stjórnvöldum í kjölfar efnahagshrunsins. Íslendingar söfnuðust 

saman á Austurvelli í miðbæ Reykjavíkur frá haustinu 2008 til að mótmæla 

ríkisstjórninni. Mótmælin kallast oft í daglegu tali „búsáhaldabyltingin“ vegna þess að 

mótmælendur börðu á potta og pönnur með sleifum og öðrum búsáhöldum þar sem 

þeir söfnuðust fyrir framan Alþingishúsið og hrópuðu slagorð byltingarinnar; „vanhæf 

ríkisstjórn“. Með mótmælunum tókst að knýja fram afsögn nokkurra ráðherra og 

þáverandi forstjóra fjármálaeftirlitsins og var samstarfi sitjandi ríkisstjórnar 

Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar slitið í lok janúar 2009 (Geir til Bessastaða klukkan 16, 

2009). Þannig tókst íslenskum borgurum að hrekja ríkisstjórnina frá völdum vegna þess 
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að hún hafði brugðist trausti þeirra. Þess má geta að stjórnarandstaðan hafði farið fram 

á kosningar fljótlega eftir hrunið en vantrauststillagan var felld á Alþingi með meirihluta 

atvæða í nóvember 2008 (Vantrauststillaga felld, 2008). Gengið var til Alþingiskosninga í 

apríl sama ár og ný ríkisstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur mynduð af Samfylkingunni og 

Vinstri grænum tók svo við völdum 10. maí 2009 (Forsætisráðuneytið, 2009). Þetta 

verkefni fjallar þó ekki um efnahagshrunið sem slíkt, stjórnsýsluna eða búsáhalda-

byltinguna.  Með verkefni þessu mun höfundur leggja mat á það hvernig traust, sem 

starfsmenn fyrirtækja og stofnana bera til sinna yfirmanna, hefur þróast undanfarinn 

áratug og hvort efnahagshrunið hafi haft marktæk áhrif þar á. 

Verkefnið skiptist í tvo hluta; fræðilega umfjöllun og rannsókn. Fræðilegi hlutinn 

skiptist í þrjá kafla og hefst á umfjöllun um stjórnunarfræðin. Þar verður hugtakið 

stjórnun skilgreint og farið yfir helstu kenningar fræðimannsins Henry Mintzberg um 

hlutverk stjórnandans. Næst verður fjallað um leiðtogahæfi og komist að því hvað 

fræðin segja að einkenni árangursríka stjórnendur. Að lokum verður fjallað um breyttar 

áherslur stjórnenda eftir hrun. Að þeirri umfjöllun lokinni verður hugtakið traust 

skilgreint út frá sjónarmiði stjórnunarfræðanna, fjallað um það hvaða eiginleika 

stjórnendur verði að temja sér til að öðlast og viðhalda trausti undirmanna sinna og 

greint frá fyrri rannsóknum. Því næst verður fjallað um stéttarfélög og sagt í stuttu máli 

frá sögu þeirra og starfsemi. 

Rannsóknarhluti verkefnisins verður unninn upp úr niðurstöðum úr árlegri 

vinnumarkaðskönnun sem framkvæmd er af stéttarfélögunum VR, SFR – Stéttarfélag í 

almannaþjónustu og St.Rv. - Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar. Í könnuninni eru 

rannsakaðir þættir í innra umhverfi fyrirtækja, þar á meðal samband starfsmanna og 

stjórnenda og traustið sem starfsmenn bera til þeirra. Rannsóknin fer þannig fram að 

þátttakendur fá spurningalista þar sem þeir merkja við, eftir því sem við á, hvar þeir 

meta þá þætti sem spurt er um og gefa einkunn frá einum upp í fimm. Rannsóknin er því 

megindleg (quantative) þar sem niðurstöður kannananna taka töluleg gildi (Jónsson & 

Grétarsson, 2007). Þar sem niðurstöður rannsóknanna liggja fyrir og eru aðgengilegar 

öllum á vefsíðum stéttarfélaganna þurfti höfundur aðeins að taka niður tölulegar 

upplýsingar og lesa úr þeim og greina.  
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Markmið verkefnisins er að kanna hvort dregið hafi úr trausti til stjórnenda á 

íslenskum vinnumarkaði í kjölfar efnahagshrunsins árið 2008, og ef svo er; að hve miklu 

leyti, og skoða hvernig traust til stjórnenda hefur þróast frá árinu 2006 til ársins 2016. 

Einnig verður kannað hvort munur sé á trausti og trúverðugleika stjórnenda á 

opinberum markaði og einkamarkaði. Rannsóknarspurningarnar sem settar eru fram eru 

því þrjár. Þær eru: 

R1: Hvernig þróaðist traust til stjórnenda á árunum 2006-2016? 

R2: Bera starfsmenn einkarekinna fyrirtækja meira traust til stjórnenda en starfsmenn 

opinberra stofnana? 

R3: Hvaða áhrif, ef einhver, hafði efnahagshrunið árið 2008 á það traust sem 

starfsmenn bera til stjórnenda? 

 Hagnýtt gildi rannsóknarinnar er að að fá innsýn inn í það hugarástand sem ríkti á 

íslenskum vinnumarkaði í kjölfar efnahagshrunsins og þeirra erfiðleika sem stóðu 

frammi fyrir honum. Áhugavert er kanna viðbrögð starfsmanna og hvaða áhrif 

erfiðleikar í ytra umhverfi fyrirtækja og stofnana hafa á traustið sem starfsmenn bera til 

stjórnenda. Þar sem íslenskt efnahagslíf er mjög sveiflukennt geta stjórnendur nýtt sér 

niðurstöður verkefnisins síðar meir ef þeir standa frammi fyrir svipuðum erfiðleikum. 

Þannig geta stjórnendur fengið hugmynd um við hverju þeir mega búast og undirbúið sig 

í samræmi við það. 

Þá hefst fræðileg umfjöllun.  
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2 Stjórnunarstarfið 

Flest höfum við haft yfirmenn og stjórnendur á vinnumarkaðnum í gegn um tíðina. Við 

myndum okkur skoðun á hvað við teljum vera góður yfirmaður og stjórnandi. Okkur 

hefur eflaust samið og líkað misvel við þá yfirmenn sem við höfum unnið fyrir og eflaust 

hafa flest okkar hugmynd um hvernig við bærum okkur að ef við sinntum 

stjórnunarstarfi. En hvað er stjórnun? Shenar og Renier (1996) sögðu að stjórnun væri 

bæði vísindagrein og list. Stjórnun er list vegna þess að persónuleiki, viðhorf og gildi 

hvers stjórnanda hafa áhrif á stjórnunarstíl hans. Stjórnun er einstaklingsbundin og engir 

tveir stjórnendur eins. Samt sem áður er stjórnun einnig vísindagrein. Hún byggir á 

mikilli uppsafnaðri þekkingu á verkferlum og tækni sem þróuð hefur verið til þess að 

aðstoða stjórnendur í sínum störfum (Shenar & Renier, 1996).  Í fræðibók De Cenzno & 

Robbins frá árinu 1994 segir að stjórnun sé ferlið til þess að ná markmiðum 

skipulagsheildar á árangursríkan hátt með og í gegn um fólk. Til þess að ná markmiðum 

með stjórnun þarf að samræma fjórar grundvallar aðgerðir sem stjórnunarfræðin 

skilgreinir. Þessar fjórar aðgerðir eru; markmiðasetning (planning), sem snýst um að 

ákveða hvert markmiðið er sem á að vinna að, skipulagning (organizing) sem segir til um 

hvernig á að ná markmiðinu,  að vera leiðandi (leading) snýst um að sjá til þess að hæft 

fólk sé að vinna að verkinu og hvetja það til að gera vel og að lokum stjórna (controlling) 

og hafa eftirlit til að tryggja að markmiðinu sé náð (De Cenzo & Robbins, 1994).  

Í þessum fræðilega hluta verkefnisins verður stjórnunarstarfið skoðað. Fyrst verður 

farið yfir kenningu Henry Mintzberg um tíu hlutverk stjórnandans. Að lokum verður 

fjallað um leiðtogahæfi og hvað einkennir árangursríka stjórnendur. 

2.1 Tíu hlutverk stjórnandans samkvæmt Henry Mintzberg 

Fræðimaðurinn Henry Mintzberg sagði að hlutverki stjórnenda sé hægt að lýsa með 

tilliti til hlutverka eða hegðunar sem tilgreind er út frá stöðu. Stjórnandi er sá aðili sem 

stýrir skipulagsheild eða undireiningu skipulagsheildar (Mintzberg, 1989). Skipulagsheild 

getur verið fyrirtæki, stofnun eða félagasamtök þar sem fólk kemur saman og vinnur að 

sameiginlegum markmiðum heildarinnar á meðvitaðan hátt (Daft, 2003). Stjórnendur 

eru allir aðilar sem hafa í höndum formlegt vald sem leiðir til ýmissa samskiptahlutverka 

(interpersonal relations), og frá þeim fær stjórnandinn aðgang að upplýsingum sem gera 

honum kleift að taka ákvarðanir og gera áætlanir fyrir eininguna sem hann stýrir.  



 

12 

Samkvæmt kenningu Mintzberg er hægt að skipta hlutverki stjórnenda upp í þrjá 

megin flokka; samskiptahlutverk, upplýsingamiðlun og ákvörðunartöku. Í hverjum flokki 

felast svo mismunandi hlutverk sem stjórnandinn þarf að bregða sér í til að vera 

árangursríkur í sínu starfi. Mynd 1 sýnir þessi tíu hlutverk stjórnandans og hvernig þau 

raðast niður í flokkana þrjá.  

 

Mynd 1: Tíu hlutverk stjórnandans samkvæmt kenningum Henry Mintzberg. 

Samskiptahlutverk: Meginhlutverk stjórnenda er að vera formlegur yfirmaður 

(figurehead) starfsmanna sinna. Í hlutverki yfirmanns felst að miklu leyti að segja til 

verka en einnig að vera sá aðili sem starfsmenn snúa sér til þegar þeir þurfa á leiðsögn 

að halda, aðstoð eða stuðningi. Það er hlutverk yfirmanns að allir starfsmenn viti hvers 

er ætlast til af þeim. Stjórnandinn er ábyrgur fyrir ráðningu og þjálfun undirmanna sinna 

og þeirri vinnu sem þeir skila. Í hlutverki leiðtoga (leader) hvetur og örvar stjórnandinn 

sína starfsmenn og samræmir einstaklingsmiðaðar þarfir þeirra við markmið skipulags-

heildarinnar svo hver og einn starfsmaður sé að vinna að settum markmiðum á sem 

skilvirkastan máta. Stjórnandi þarf á árangursríkan hátt að mynda tengsl við starfsmenn 

sína til að þekkja þeirra hæfni og styrkleika. Sem tengiliður (leason) útdeilir stjórnandinn 

verkefnum til starfsmanna eftir því sem best við á. 

Upplýsingamiðlun: Fyrsta hlutverkið sem miðlari upplýsinga er að vera eftirlitsaðili 

(monitor). Eins og orðið bendir til þarf stjórnandinn að safna upplýsingum og fylgjast 

grannt með breytingum á því sviði sem skipulagsheildin starfar til að geta brugðist við ef 

þörf krefur. Eins ber stjórnandinn ábyrgð á því að hafa eftirlit með starfsmönnum og 

ganga úr skugga um að starfsemin innan fyrirtækisins gangi sem skyldi. Tilgangur 

upplýsingasöfnunar og eftirlits er svo að útdeila (dissemble) þeim upplýsingum fljótt til 

starfsmanna og hagsmunaaðila svo allir sem þurfa séu upplýstir um þau verkefni og 

markmið sem vinna skal að. Stjórnandinn er talsmaður (spokesperson) starfsmanna 
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sinna innan skipulagsheildarinnar, og ber til dæmis ábyrgð á að upplýsa aðra 

ákvörðunartökuaðila innan skipulagsheildarinnar um framvindu í sinni einingu. Einnig er 

stjórnandinn talsmaður skipulagsheildarinnar út á við og ber meðal annars ábyrgð á því 

að hafa samskipti við viðskiptavini og birgja, til dæmis þegar semja þarf um vörur og 

þjónustu sem á að kaupa eða selja.  

Ákvarðanataka: Upplýsingar eru undirstaðan að allri ákvarðanatöku. Stjórnandinn 

tekur ákvarðanir sem varða skipulagsheildina og þau verkefni sem unnið skal að. Til þess 

þarf hann að búa yfir og hafa aðgang að nýjustu upplýsingum til að geta tekið ákvarðanir 

sem móta stefnu skipulagsheildarinnar. Stjórnandinn leitast alltaf eftir því að koma með 

hugmyndir til að bæta sína heild og aðlaga hana að breytilegum aðstæðum í 

umhverfinu. Í hlutverki eftirlitsaðilans er stjórnandinn stöðugt að leita að nýjum 

tækifærum, og þegar gott tækifæri býðst þá bregst hann við í hlutverki frumkvöðuls 

(enterpreneur). Stjórnandinn eyðir miklum tíma í að bregðast við ýmsum truflunum 

(disturbance handler). Hann tekur stefnumótandi ákvarðanir þegar breytingar eiga sér 

stað í umhverfinu og tekst á við hvers konar ágreining sem kemur upp á milli 

starfsmanna. Stjórnandinn ákveður hvernig vinnu er skipt á milli deilda og/eða 

starfsmanna. Hann nýtir upplýsingatæknina til að meta hvar auðlindum (resource 

distributer) er best varið  innan skipulagsheildarinnar. Rannsóknir benda til þess að 

stjórnendur eyði verulegum tíma í samningaviðræður (negotiator). Að fá alla innan 

skipulagsheildar til að trúa á heildarmarkmiðið og vinna að því gæti þýtt að semja þurfi 

við einstaka starfsmenn um að aðlagast því hlutverki sem á við til að nýta færni þeirra 

sem best. Einnig eins og áður var nefnt þá sér stjórnandinn um að semja við birgja og 

viðskiptavini um kaup og sölu á vörum eða þjónustu, afhendingartíma og áætlanir 

(Mintzberg, 1989). 

2.2 Leiðtogahæfi 

Margir telja að til að ná árangri verði stjórnendur að búa yfir leiðtogahæfi (leadership 

skills). Leiðtogahæfi er, eins og orðið bendir til, þeir hæfileikar sem einstaklingur býr yfir 

til að leiða og hafa forystu með hópi fólks, þ.e. vera leiðtogi (leader). Stjórnun og forysta 

(leadership) eru tengd hugtök en gerður er greinarmunur á milli þeirra. Fræðimenn 

greinir á um hvernig skilgreina eigi forystu. Ein skilgreining Huges, Ginnett og Curphy 

segir að forysta sé ferlið þar sem yfirmaður fær undirmenn sína til að hegða sér á 
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æskilegan máta. Önnur skilgreining í sama riti segir að forysta sé það að hafa áhrif á 

skipulagðan hóp fólks til að ná markmiðum skipulagsheildar. Leiðtogahæfi er sögð vera 

flókið fyrirbæri sem varðar leiðtogann, fylgjendur hans og aðstæður þeirra (Hughes, 

Ginnett, & Curphy, 2009).  

Margir þeir sem rannsakað hafa leiðtogafræðin hafa lagt áherslu á persónueinkenni 

og hegðun leiðtogans. Aðrir hafa kannað sambandið milli leiðtogans og fylgjenda hans á 

meðan enn aðrir hafa lagt áherslu á að kanna hvernig aðstæður hafa áhrif á hvernig 

leiðtogar bregðast við. Menn greinir á um hvort leiðtogi og stjórnandi geti verið einn og 

sami einstaklingurinn eða hvort  þetta séu tvær ólíkar týpur fólks. Sagt er að stjórnandi 

sé sá sem sá sem gerir hlutina rétt en leiðtogi sé sá sem gerir réttu hlutina (Hughes, 

Ginnett, & Curphy, 2009). 

Fræðimaðurinn John P. Kotter sagði árið 1999 að forysta eða leiðtogahæfi hafi ekkert 

með persónutöfra eða önnur persónuleg einkenni að gera. Forysta er hvorki betri, né 

komi í staðinn fyrir stjórnun heldur séu þetta ólíkar nálganir sem haldast í hendur og 

bæta hvor aðra upp. Stjórnun snýst um að takast á við flækjustig á meðan forysta snúist 

um að takast á við breytingar. Ástæður þess að þörfin fyrir leiðtoga hefur aukist síðustu 

ár má rekja til þess að nútíma viðskiptaumhverfi er orðið sveiflukenndara og 

samkeppnishæfara en áður var. Leiðtogar eru taldir nýta sér persónulega nálgun í 

samskiptum við undirmenn, leggja áherslu á gildi og væntingar en stjórnun sé formlegri 

samskipti við undirmenn, þar sem  áhersla er lögð á eftirlit, skilvirkni og æskilega 

niðurstöðu. Kotter sagði einnig að stjórnendur yrðu að geta verið bæði leiðtogar og 

stjórnendur til að ná árangri. Forysta sé aðeins samskiptahlutinn af starfi stjórnandans 

en ekki séu þetta tvö ólík störf (Kotter, 1999). Í töflu 1 eru tekin saman helstu atriði sem 

fræðin telja upp sem greina á milli formlegra stjórnenda og leiðtoga.  
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Tafla 1 - Munur á milli stjórnenda og leiðtoga (Hughes, Ginnett, & Curphy, 2009). 

Stjórnendur Leiðtogar 

Fara með stjórn Skapa nýjungar 

Viðhalda  Þróa 

Stýra Hvetja 

Hugsa til skamms tíma Hugsa til langtíma 

Spyrja "hvernig" og "hvenær" Spyrja "hvað" og "hvers vegna" 

Líkja eftir  Finna upp 

Samþykkja óbreytt ástand Skora á breytt ástand 
  

2.2.1 Forystuhlutverk 

Í riti um leiðtogafræðin frá árinu 2004 greindi fræðimaðurinn Andrew J. DuBrin frá 

forystuhlutverkum leiðtogans. Hlutverkin eru níu talsins og eru eftirfarandi; 

1. Formlegur yfirmaður (figurehead). Sem formlegur yfirmaður þarf leiðtoginn, sér í 

lagi hátt settir stjórnendur, að taka þátt í athöfnum sem eru formlegs eðlis. Þar 

er meðal annars átt við fundi með núverandi og mögulegum viðskiptavinum, 

taka á móti gestum og mæta á samkomur. 

2. Talsmaður (spokesperson). Leiðtoginn þarf að eiga samskipti við aðila innan 

fyrirtækisins og utan, þar á meðal birgja, viðskiptavini, aðra stjórnendur innan 

fyrirtækisins og starfsfólk. Hann er talsmaður fyrirtækisins þegar hann kemur 

fram í umboði þess eða starfsmanna sinna. 

3. Samningamaður (negotiator). Leiðtoginn starfar sem samningamaður þegar 

semja þarf við birgja og heildsala eða æðri yfirmenn, til dæmis um fjármagn fyrir 

deildina.  

4. Þjálfa og hvetja (coach and motivator). Leiðtoginn þjálfar og hvetur starfsmenn 

til að tryggja að heildin nái árangri. Hann sér um að verðlauna árangur og 

leiðrétta mistök til að hvetja til og viðhalda árangri.  

5. Byggja upp liðið (team builder). Það er lykilatriði fyrir góðan leiðtoga að byggja 

upp árangursríkt lið. Leiðtoginn sér til þess að liðsmenn fái viðurkenningu fyrir 

vel unnin störf. Það gerir hann með því að halda starfsmannafundi þar sem farið 

er yfir það sem vel er gert og það sem betur má fara. Hann sér einnig til þess að 

halda liðsandanum góðum, til dæmis með því að hafa skemmtikvöld fyrir 

starfsmenn.  
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6. Spila með liðinu (team player). Ekki síður mikilvægt hlutverk en að byggja upp 

gott lið er að spila með. Leiðtoginn er hluti af liðinu og fær starfsmenn til að 

fylgja sínu fordæmi. Hann er fyrirmynd sem fylgjendur hans líta upp til.  

7. Leysa tæknileg vandamál (Technical problem solver). Leiðtoginn verður að geta 

aðstoðað liðsmenn sína með tæknileg vandamál sem upp geta komið og 

aðstoðað þá við að vinna úr þeim.  

8. Frumkvöðull (enterpreneur). Sem hluti af heild þarf leiðtoginn stöðugt að vera á 

tánum og koma með hugmyndir um hvernig efla megi viðskiptasambönd 

fyrirtækisins. Hann fylgist með fréttum úr viðskiptaumhverfinu og ræðir við 

viðskiptavini til að vera upplýstur um þarfir þeirra og kröfur.  

9. Stefnumótunaraðili (strategic planner). Efstu stjórnendur sjá um stefnumótum 

með aðstoð og upplýsingum frá öðrum innan fyrirtækisins. Stefnumótun 

ákvarðar framtíðarsýn og stefnu fyrirtækisins sem auðveldar því að takast á við 

breytingar í ytra umhverfi og þróa regluverk (DuBrin, 2004). 

Líkt og sjá má í þessari upptalningu eru forystuhlutverkin níu sem DuBrin skilgreinir 

hlutmengi af tíu hlutverkum stjórnandans samkvæmt Henry Mintzberg. Flestir 

fræðimenn eru sammála um að til að ná árangri í starfi þurfi stjórnandi að vera leiðandi, 

öðlast virðingu undirmanna sinna, vera hvetjandi og aðgengilegur ásamt því að vera 

formlegur yfirmaður þegar við á. Augljóst er að leiðtoga- og stjórnunarfræðin skarast 

mikið og virðist höfundi að mörgu leyti að þetta vera sitthvor hliðin á sama teningnum. 

Fræðimaðurinn Charles H. Green sagði að leiðtogar sem treysta undirmönnum sínum 

væru líklegri til að leiða hóp fólks sem er traustsins verðugt. Að sama skapi séu 

fylgjendur sem treysti leiðtogum sínum líklegri til þess að öðlast traust hans. (Green & 

Howe, 2011). 

2.3 Breyttar áherslur 

Á árunum 2005 til 2008 var atvinnuleysi á Íslandi í sögulegu lágmarki. Í kjölfar 

efnahagshrunsins í október árið 2008 jókst atvinnuleysi til muna þar sem fjöldi fyrirtækja 

urðu gjaldþrota og neyddust til að hætta starfsemi. Önnur urðu að minnka umfang sitt 

og draga verulega úr kostnaði til að eiga von um að lifa af. Efnahagshrunið hafði áhrif á 

allar hliðar íslensks viðskiptalífs og stjórnendur þess.  
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Samkvæmt tölum af heimasíðu Vinnumálastofnunar fór atvinnuleysi lægst niður í 1% 

að meðaltali árið 2007. Í kjölfar efnahagshrunsins jókst atvinnuleysi verulega og árið 

2009 hafði atvinnuleysi tekið stökk upp í 8% að meðaltali yfir árið.  Mynd 2 sýnir þróun 

atvinnuleysis frá árinu 2006 til ársins 2016 (Vinnumálastofnun e.d.).  

 

Mynd 2 – Meðaltal atvinnuleysis á árunum 2006-2016. 

Eins og sjá má á myndinni var atvinnuleysi á íslenskum vinnumarkaði fremur mikið 

fyrstu árin eftir hrun, en fór stöðugt minnkandi á hverju ári og árið 2016 var atvinnuleysi 

að meðaltali 2,3% yfir árið. Þessar tölur gefa vísbendingu um þær sviptingar sem voru á 

íslenskum vinnumarkaði þessi ár og má því gera ráð fyrir að þær hafi einnig haft áhrif á 

starf stjórnenda. Í rannsókn Höllu Valgerðar Haraldsdóttur og Gylfa Dalmann 

Aðalsteinssonar frá árinu 2011, þar sem viðtöl voru tekin við átta stjórnendur, sem allir 

gegndu starfi mannauðsstjóra, kom fram að starf stjórnenda á Íslandi breyttist töluvert í 

kjölfar hrunsins. Viðmælendur rannsóknarinnar greindu allir frá því að þeir teldu miklar 

breytingar hafa orðið á starfi sínu eftir hrunið og margir höfðu tekið að sér önnur störf 

samhliða því að sinna starfi mannauðsstjóra. Fyrir hrun snerist starfið að miklu leyti um 

ráðningar, að laða að hæft og kraftmikið starfsfólk, enda atvinnuleysi lítið og fólk hafði 

úr mörgum störfum að velja. Eftir hrunið snerist starfið aðallega um uppsagnir, 

breytingastjórnun, sálgæslu og áfallastjórnun. Í sömu rannsókn kom einnig fram að gera 

mætti ráð fyrir að þörfin fyrir sálgæslu og áfallastjórnun hafi minnkað með árunum sem 

liðið hafa frá hruni en einnig að slík viðfangsefni geti komið upp við ýmsar aðrar 

aðstæður (Halla Valgerður Haraldsdóttir & Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2011).   
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Í annarri rannsókn, sem var hluti af lokaverkefni frá árinu 2014, komu fram svipaðar 

niðurstöður varðandi breyttar áherslur í starfi stjórnenda og í rannsókn Höllu og Gylfa. 

Þar kom fram að eftir hrun hafi mikið verið um uppsagnir og breytingar, lítið hafi verið 

um endurmenntun og starfsþróun, en hafi svo aukist verulega aftur síðustu ár þegar 

áhrif hrunsins á efnahagslífið hafi tekið að fjara út (Anna Ólöf Kristjánsdóttir, 2015).  

Það kemur höfundi ekki á óvart að starf stjórnenda hafi tekið stórvægilegum 

breytingum í kjölfar efnahagshrunsins þar sem áhrif þess höfðu víðtæk áhrif á 

þjóðfélagið allt. Með árunum sem líða frá hruni og eftir því sem viðskiptalífið grær 

virðist starf stjórnenda aftur fara að líkjast því starfi sem þeir sinntu fyrir hrunið. 

Atvinnuleysi lækkar með ári hverju og nálgast þær prósentutölur sem mældust fyrir 

hrun. Fólk á vinnumarkaði hefur úr fleiri störfum að velja, innflutningur starfsfólks er 

hafinn á ný og má því draga þá ályktun að skortur á starfsfólki virðist vera yfirvofandi. 

Höfundur veltir því fyrir sér hvort sú staðreynd að ástandið er hratt farið að líkjast því 

sem var fyrir hrun sé jákvæð, en það er efni í aðra ritgerð og verður ekki farið nánar í 

það hér.  

Í næsta kafla verður fjallað um hugtakið traust og hugtakið skilgreint út frá 

stjórnunarfræðunum.   
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3 Traust  

Rannsóknir sýna í auknum mæli að heiðarleiki og traust eru mikilvægir þættir í skilvirkni 

og árangri leiðtoga. En hvað er traust? Traust hefur verið skilgreint sem trú einstaklings 

á tilgang, áætlanir og einlægni orða annars aðila (DuBrin, 2004). Önnur skilgreining 

segir að traust sé trúin á heiðarleika, persónuleika og hæfni leiðtoga (Robbins, 2011). 

Segja má að traust sé til staðar þegar aðili hefur trú á áreiðanleika og heilindum annars. 

Til að starfsmaður beri traust til yfirmanns þarf hann því að hafa trú á því að hann sé 

heiðarlegur, áreiðanlegur og hæfur í sínu starfi (Sirdeshmukh, Singh, & Sabol, 2002). 

DuBrin sagði að til að öðlast traust undirmanna sinna verði stjórnandi að vera 

samkvæmur sjálfum sér. Hann eigi að setja fordæmi og vera maður orða sinna. Þegar 

vandamál komi upp ætti stjórnandinn að leita lausna en ekki benda fingrum á þá sem 

kunna að hafa valdið vandamálunum. Hann skuli halda uppi fullum trúnaði þegar kemur 

að viðkvæmum eða persónulegum upplýsingum um fyrirtækið eða starfsmenn þess. 

Stjórnandi sem verður uppvís að því að brjóta trúnað á hættu á því að tapa varanlega 

trausti starfsmanna sinna. Stjórnandinn ætti að leggja áherslu á heilindi, með því að gera 

það sem honum þykir siðferðislega rétt, segja sannleikann og koma fram eins og hann 

ætlast til að starfsmenn hans komi fram (DuBrin, 2004). 

Kotter sagði að forysta snúist um að takast á við breytingar (Kotter, 1999). Þegar 

innleiða á breytingar innan skipulagsheildar vonar starfsfólk að útkoman verði hagstæð 

og að stjórnandinn taki þarfir þeirra til greina við innleiðingu breytinganna. Þar kemur 

inn traustið sem starfsfólkið ber til stjórnandans og möguleika hans til að hafa áhrif á 

viðhorf, viðbrögð og væntingar starfsmanna til yfirvofandi breytinga (Andersen J. , 

2005). Starfsmenn sem bera traust til síns yfirmanns eru viljugir til að hlíta ákvörðunum 

hans og treysta því að ekki verði brotið á réttindum eða hagsmunum þeirra (Robbins, 

2011). Í sænskri rannsókn kom fram að yfirmenn sem vinna náið með starfsmönnum 

sínum virðast njóta meira trausts en aðrir (Andersen J. , 2005). Þar getur stærð 

skipulagsheildarinnar skipt sköpum. Yfirmaður sem hefur fáa undirmenn er í betri 

aðstöðu til að mynda tengsl við sína starfsmenn en yfirmaður yfir deild sem hefur 

mikinn fjölda starfsmanna.  

Fræðimenn  hafa greint fimm víddir trausts, en þær eru; heilindi (integrity), færni 

(competence), samkvæmni (consistency), hollusta (loyalty) og einlægni (openness). Með 
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heilindum er átt við það að stjórnandinn sé heiðarlegur og sannsögull. Færni er hver sú 

tæknilega og mannlega hæfni og þekking sem stjórnandinn býr yfir. Mikilvægt er að 

stjórnandinn sé áreiðanlegur, með góða dómgreind og samkvæmur sjálfum sér svo 

starfsmenn hans viti við hverju þeir megi búast. Hollusta eða tryggð er ekki síður 

mikilvæg en starfsmenn bera traust til stjórnanda þegar þeir finna að hann ber hag 

þeirra fyrir brjósti. Einlægni er svo viljinn til að deila upplýsingum og hugmyndum 

(Robbins, 2011). 

Í töflu 2 má sjá samantekt um eiginleika trausts. Taflan er þýdd úr grein eftir Ástu Dís 

Óladóttur og Gylfa Dalmann Aðalsteinsson sem birtist árið 2017. 

Tafla 2 – Eiginleikar Trausts (Ásta Dís Óladóttir & Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2017).  

 

Hvers vegna er mikilvægt að starfsmenn beri traust til yfirmanna sinna? Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að starfsmenn sem treysta yfirmönnum sínum eru almennt ánægðari 

og afkastameiri. Þeir eru einnig líklegri til að vinna lengur hjá fyrirtækinu, sem leiðir af 

sér minni starfsmannaveltu, en það er kostnaðarsamt að vera stöðugt að ráða og þjálfa 

nýtt starfsfólk (Robbins, 2011). Stjórnandi sem er meðvitaður um það hversu mikilvægt 

traust er í samskiptum hans við starfsmenn sína getur unnið markvisst að því að þróa 

með sér þá færni að byggja upp trúverðugleika sinn meðal starfsmanna sinna. Traust er 

ekki eitthvað sem fylgir sjálfgefið með valdastöðu heldur þarf að vinna sér inn traust, 

hvort sem er í einkalífinu eða viðskiptalífinu. Hér má sjá nokkur atriði sem fræðimenn 

Traust er breytilegt Traust myndast með tímanum. Því mætti lýsa sem 
nokkurs konar hringrás. Traust myndast, svo getur 
það vaxið, minnkað, eða jafnvel horfið alveg. 

Traust er ástandsbundið Það byggist á ákveðnum einstaklingum og 
samskiptum þeirra. 

Traust skiptir máli Afleiðingar brots á trausti eins einstaklings geta 
ekki talist smávægilegar af hinum. 

Traust er mannlegt Það er á milli einstaklinga og byggist á 
samskiptum þeirra. 

Traust er ekki línulegt Ef sambandið skaddast þá er líklegt að traustið 
minnki. 

Traust byggist á aðgerðum Traust er óbeint hluti af tilgangi sambandsins.  

Traust er ekki hægt að þvinga Það er byggt á vali fólks. Það getur ekki verið 
bundið skyldu og er stundum til reynslu 
(einstaklingar prófa sig áfram). 

Traust er meðvitað Hver aðili er meðvitaður um traust annars aðila. 
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hafa tekið saman fyrir stjórnendur sem hafa má til hliðsjónar til að öðlast og viðhalda 

trausti undirmanna sinna: 

1. Vertu opin/n og hreinskilin/n. Vantraust er oft sprottið af óttanum við hið 

óþekkta.  Hreinskilni ýtir undir öryggi svo það er mikilvægt að temja sér það að 

vera opinn og hreinskilinn við starfsmenn varðandi ákvarðanir sem eru teknar og 

hvers vegna. 

2. Sýndu af þér sanngirni. Forðastu hlutdrægni þegar taka þarf ákvarðanir. Gættu 

ýtrustu sanngirni þegar framkvæma á frammistöðumat og umbun.  

3.  Segðu hvað þér finnst. Að tjá persónulegt álit gefur starfsmönnum hugmynd um 

hvers konar manneskju þú hefur að geyma. Ef starfsmenn hafa þá tilfinningu að 

þeir þekki þig eru þeir líklegri til að bera traust til þín.  

4. Segðu sannleikann. Flestir vilja frekar heyra sannleikann jafnvel þó það geti verið 

erfitt að heyra hann. Starfsmaður sem kemst að því að stjórnandi hefur logið að 

honum er ekki líklegur til að treysta viðkomandi stjórnanda aftur.  

5. Vertu samkvæm/ur sjálfri/sjálfum þér. Eins og áður var nefnt þá er vantraust oft 

sprottið af óttanum við hið óþekkta. Að vera samkvæmur sjálfum þér er 

mikilvægt því þá vita starfsmenn við hverju þeir eiga að búast frá þér sem veitir 

þeim öryggi.  

6. Stattu við orð þín. Það er algjör forsenda trausts að vera áreiðanlegur og því er 

mikilvægt að standa við gefin loforð.  

7. Haltu trúnaði. Það er mikilvægt að geta haldið trúnaði. Starfsmenn gætu leitað til 

þín með vandamál sem þeir kæra sig ekki um að aðrir viti af og því er mikilvægt 

að halda fullum trúnaði. Stjórnandi sem getur ekki haldið persónulegum 

upplýsingum um starfsmenn fyrir sig er ekki líklegur til að halda trausti þeirra.  

8. Sýndu af þér sjálfsöryggi. Sjálfsöryggi smitar út frá sér. Ef stjórnandinn er 

óöruggur verða starfsmennirnir óöruggir.  Þú öðlast virðingu annarra með því að 

sýna af þér tæknilega og faglega getu (Robbins, 2011).  
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3.1 Fyrri rannsóknir 

Settar hafa verið fram ýmsar kenningar um traust en skortur hefur verið á rannsóknum 

á því hvað hefur áhrif á traust starfsmanna til stjórnenda. Fræðimenn hafa þó í auknum 

mæli hafið rannsóknir á efninu og nokkrar áhugaverðar niðurstöður hafa verið lagðar 

fram.  

Árið 2012 báru Andersen og Kovac saman traust til stjórnenda í Svíþjóð og Slóveníu. 

Þeir komust að því að slóvenskir stjórnendur nutu  meira trausts en sænskir. Einnig kom 

fram að hegðun stjórnenda hafði mikil áhrif á traustið sem starfsmenn báru til þeirra. 

Starfsmenn sem upplifðu sem svo að stjórnendur þeirra hefðu trú á þeim, sýndu þeim 

stuðning og virtust bera hag þeirra fyrir brjósti báru marktækt meira traust til 

stjórnenda en aðrir (Andersen & Kovac, 2012). 

Í rannsókn Chang og Grant frá árinu 2016 kom í ljós að konur báru frekar traust til 

stjórnenda en karlmenn. Yngri starfsmenn treystu stjórnendum frekar en eldri og 

starfsmenn í opinbera geiranum báru minna traust til stjórnenda en starfsmenn í 

einkageiranum. Í rannsókninni kom einnig fram að starfsmenn með hærri starfsaldur 

virtust bera minna traust til stjórnenda en þeir sem höfðu unnið styttri tíma hjá 

fyrirtækinu. Líkleg skýring var sögð vera sú að starfsmenn sem unnið höfðu lengur væru 

líklegri til að hafa orðið vitni að, eða orðið fyrir trúnaðarbresti af hálfu stjórnenda 

(Chang & Grant, 2016). 

Í rannsókn frá árinu 2017 könnuðu Ásta Dís Óladóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

áhrif efnahagshrunsins árið 2008 á traust til stjórnenda í opinbera geiranum. Þar kom 

fram að ekki virtist draga úr trausti til stjórnenda í kjölfar efnahagshrunsins heldur þvert 

á móti mældist traust og trúverðugleiki stjórnenda hærri árin eftir hrunið 2008 en árin 

þar á undan. Þar kom einnig fram að í þessum niðurstöðum hafi falist ákveðin þversögn 

þar sem í kjölfar efnahagshrunsins og kreppunnar sem fylgdi var mikið vantraust í 

þjóðfélaginu og margir stjórnendur þurftu að taka erfiðar ákvarðanir. Því hefði mátt 

ætla að traust og trúverðugleiki stjórnenda myndi minnka en svo var ekki (Ásta Dís 

Óladóttir & Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2017).  

Í næsta kafla verður fjallað um stéttarfélög og upphaf íslenskrar verkalýðshreyfingar. 

Að þeirri umfjöllun lokinni hefst umfjöllun um niðurstöður úr vinnumarkaðskönnunum 

stéttarfélaganna þar sem leitað verður svara við rannsóknarspurningunum sem settar 
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voru fram í upphafi og kannað hvort niðurstöður úr þeim könnunum séu sambærilegar 

fyrri rannsóknum.  
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4 Stéttarfélög 

Nú verður fjallað um stéttarfélög og verkalýðshreyfinguna. Farið verður með stutt ágrip 

um upphaf verkalýðshreyfingar á Íslandi og svo fjallað í stuttu máli um stéttarfélögin 

þrjú sem rannsóknarhluti verkefnisins fjallar um. Stéttarfélögin eru; VR, SFR – 

Stéttarfélag í almannaþjónustu og Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar.  

4.1 Upphaf verkalýðshreyfingarinnar 

Fyrstu stéttarfélögn á Íslandi voru stofnuð á seinni hluta 19. aldar. Breyttir framleiðslu-

hættir í kjölfar iðnbyltingarinnar voru hvatinn að stofnun félagasamtaka verkafólks. 

Stéttarfélög eru lýðræðislega uppbyggð félög þar sem ákvarðanir eru teknar á félags-

fundum og hafa þann tilgang að vernda hagsmuni og bæta kjör fólks innan starfsgreina. 

Prentarar riðu á vaðið í byrjun árs 1887 og stofnuðu fyrsta íslenska stéttarfélagið, 

Prentarafélagið. Á næstu árum fylgdu fleiri stéttir á eftir (Ólafur R. Einarsson, 1970). 

Þegar fyrstu verkalýðsfélögin voru stofnuð voru miklar breytingar að eiga sér stað í 

atvinnulífi þjóðarinnar. Samfélagið var að þróast úr bændasamfélagi í nútíma samfélag 

þar sem fólksflutningur af landsbyggðinni til höfuðborgarinnar var mikill. Til varð stétt 

verkafólks sem seldi vinnuafl sitt á markaði þar sem vinnutíminn var mjög langur og 

kaupið var lágt (Alþýðusamband Íslands, e.d.(a)). Til að berjast fyrir auknum réttindum 

tóku verkamenn að stofna stéttarfélög til að reyna að knýja fram úrbætur. Árið 1916 var 

Alþýðusamband Íslands stofnað. Nokkur verkalýðsfélög tóku sig saman og stofnuðu 

sambandið til að koma á samstarfi íslenskra alþýðumanna með það að markmiði að efla 

og bæta hag alþýðunnar (Alþýðusamband Íslands, e.d.(b)). Alþýðusamband Íslands er í 

dag stærsta fjöldahreyfing launafólks á Íslandi. Tilgangur sambandsins er að standa vörð 

um réttindi félagsmanna og berjast fyrir bættum kjörum ásamt því að sinna margvíslegri 

þjónustu við aðildarfélög og félagsmenn (Alþýðusamband Íslands, e.d.(c)). Bandalag 

stofnana ríkis og bæja (BSRB) er heildarsamtök opinberra starfsmanna á Íslandi og geta 

öll stéttarfélög starfsmanna í almannaþjónustu orðið aðilar að BSRB. Samtökin voru 

stofnuð 14. febrúar 1942 og er hlutverk þeirra að stuðla að bættu velferðarsamfélagi og 

berjast fyrir hagsmunum og réttindum starfsmanna aðildarfélaga sinna (Bandalag 

stéttarfélaga starfsmanna í almannaþjónustu, e.d.).  
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4.2 VR 

Verzlunarmannafélag Reykjavíkur (VR) var stofnað árið 1891 þann 27. janúar af atvinnu-

rekendum og launþegum í verslunargeiranum. Í fyrstu gátu karlmenn aðeins fengið aðild 

en árið 1900 var konum heimilað að ganga í félagið. Árið 1955 gengu atvinnurekendur 

út úr félaginu og síðan þá hefur VR verið hreint launþegafélag. VR fékk svo aðild að ASÍ 

(Alþýðusamband Íslands) árið 1964. Nafninu var breytt úr Verzlunarmannafélag 

Reykjavíkur í VR árið 2006 en í áranna rás hefur félagið sameinast nokkrum 

verzlunarmannafélögum, m.a. Verzlunarmannafélagi Hafnarfjarðar og Vestmannaeyja 

(VR, e.d.(a)). VR veitir félögum sínum ýmis konar aðstoð og þjónustu. Félagið aðstoðar 

við útreikning launa og við að leysa ágreiningsmál á vinnustöðum. Félagsmenn greiða 

0.7% af launum sínum til félagsins og öðlast ýmis réttindi svo sem greiðslur 

sjúkradagpeninga, styrki til náms og fleira (VR, e.d.(b)).  

4.3 SFR – Stéttarfélag í Almannaþjónustu 

SFR var stofnað þann 17. nóvember árið 1939. Félagið er stéttarfélag í almannaþjónustu 

og skiptist starfsemin í opinberan- og almennan hluta. Til almenna hlutans teljast þeir 

sem vinna hjá fyrirtækjum sem áður voru ríkis- eða sjálfseignastofnanir og starfa í 

almannaþágu. Til opinbera hlutans eru þeir sem starfa í þjónustu ríkisins og eiga ekki 

aðild að öðru stéttarfélagi. Meiri hluti félagsmanna eru konur, eða um 70%, og koma 

félagsmenn úr mörgum greinum. Félagið hefur aðild að BSRB. Helstu verkefni SFR er að 

bæta kjör og réttindi félagsmanna, auka jöfnuð og tækifæri til menntunar (SFR, e.d.) 

4.4 Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar 

St.Rv. stendur fyrir Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar. Félagið var stofnað þann 17. 

janúar árið 1926. Félagsmenn eru allir þeir einstaklingar sem starfa á vegum borgarinnar 

eins og nafnið gefur til kynna. Á undanförnum árum hefur félagið sameinast 

Starfsmannafélagi Akraness og Starfsmannfélagi Seltjarnarness undir nafni 

Starfsmannafélags Reykjavíkurborgar (Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar, e.d.(a)). Líkt 

og SFR hefur St.Rv. aðild að BSRB (Bandalag stéttarfélaga starfsmanna í 

almannaþjónustu, e.d.). Helstu markmið félagsins eru að stuðla að bættum kjörum og 

réttindum félagsmanna, launajafnrétti, auðvelda félagsmönnum aðgengi að menntun og 

fræðslu og efla lífsgæði (Starfsmanafélag Reykjavíkurborgar, e.d.(b)).  
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Þá er fræðilegum hluta verkefnisins lokið. Búið er að skilgreina mikilvæg hugtök, eins 

og stjórnun, stjórnandi, traust og stéttarfélag og fjalla um hvað fræðimenn hafa ritað 

um þessi atriði.  
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5 Rannsókn 

Nú fer fram rannsóknarhluti verkefnisins.  Hann hefst á umfjöllun um árlega vinnu-

markaðskönnun sem stéttarfélögin sem fjallað var um hér að ofan framkvæma í 

sameiningu ár hvert. Sagt verður í stuttu máli frá hvernig könnunin er framkvæmd og 

hver tilgangur hennar er. Næst verður fjallað um helstu niðurstöður úr könnunum á 

árunum 2006 til 2016. Að lokum verða niðurstöður dregnar saman og 

rannsóknarspurningunum sem settar voru fram í upphafi svarað.  

5.1 Árleg könnun 

Frá árinu 1996 hefur VR lagt spurningakannanir fyrir félagsmenn sína og út frá 

niðurstöðum þeirra valið og veitt verðlaun fyrir Fyrirtæki ársins. Tilgangurinn með 

þessum könnunum er að rannsaka hvaða viðhorf félagsmenn hafa til lykilþátta í 

starfsumhverfi sínu. Með þessu móti gefst félagsmönnum kost á að koma skoðunum 

sínum á framfæri til stjórnenda og gefur stjórnendum fyrirtækja kost á að fá upplýsingar 

um hvað er vel gert og hvað er hægt að gera betur. Niðurstöður úr þessum könnunum 

gefur stjórnendum einnig færi á að sjá hvar þeir standa miðað við stjórnendur annarra 

fyrirtækja og stofnana (VR, e.d.(c)). Til að byrja með var þátttaka frekar lítil og 

rannsóknin tók aðeins til fyrirtækja sem höfðu aðild að VR en með árunum jókst 

þátttaka töluvert og önnur félög hófu að taka þátt í rannsókninni. Árið 2006 hóf SFR – 

Stéttarfélag í Almannaþjónustu þátttöku í rannsókninni og  veitti verðlaun fyrir Stofnun 

ársins í fyrsta sinn (SFR, 2011). Sama ár hóf St.Rv. – Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar 

þátttöku að verkefninu og allt frá þeim degi hefur rannsóknin verið samvinnuverkefni 

þessara þriggja félaga. St.Rv. veitir verðlaun fyrir Stofnun Ársins – borg og bær 

(Starfsmannafélag Reykjavíkurborgar, 2012). Fyrstu árin sem könnunin var framkvæmd 

var fyrirtækjum og stofnunum skipt í tvo hópa; stærri og minni. Flokkunin var eftir 

starfsmannafjölda og voru stærri fyrirtæki þau sem höfðu 50 starfsmenn eða fleiri og 

minni þau sem höfðu 49 starfsmenn eða færri. Frá árinu 2012 hefur flokkunin verið 

þrískipt, stór, meðalstór og lítil fyrirtæki. Í hópi stórra fyrirtækja eru þau sem hafa 50 

starfsmenn eða fleiri. Meðalstór eru þau sem hafa 20-49 starfsmenn og lítil eru þau sem 

hafa 19 starfsmenn eða færri. Öllum félagsmönnum býðst að taka þátt í rannsókninni á 

ári hverju, en einnig er starfsmönnum fyrirtækja og stofnana sem tilheyra öðrum 
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félögum boðið að taka þátt. Gerð er krafa um 30-35% svörun til að eiga kost á að vera 

valið fyrirtæki/stofnun ársins (VR, e.d.(d)). 

Könnunin fer þannig fram að þátttakendur fá spurningalista sem þeir svara nafnlaust. 

Hún er algerlega valfrjáls en gerð er krafa um lágmarks svarhlutfall innan fyrirtækja og 

stofnana til að eiga möguleika á að vera tilnefnd sem fyrirtæki eða stofnun ársins. 

Könnunin hefur haldist tiltölulega óbreytt í gegn um árin, þó með nokkrum minni háttar 

breytingum á útfærslu. Þættirnir sem starfsmenn eru beðnir um að leggja mat á eru: 

trúverðugleiki stjórnenda, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki í vinnu, sjálfstæði í starfi, 

ímynd fyrirtækis og ánægja og stolt. Þátttakendur eru beðnir um að merkja hversu 

sammála eða ósammála þeir eru ýmsum fullyrðingum og út frá því er gefin einkunn frá 

einum til fimm, þar sem fimm er hæsta mögulega einkunn (VR, án dags.). Trúverðugleiki 

stjórnenda er lykilþáttur í valinu á fyrirtæki/stofnun ársins og gildir sá þáttur 40% af 

heildareinkunn. (VR, e.d.(d)). Eftirfarandi fullyrðingar eru lagðar fyrir þátttakendur til að 

meta trúverðugleika stjórnenda: 

 Ég fæ stuðning og hvatningu frá næsta yfirmanni mínum. 

 Næsti yfirmaður minn virðir starfsfólkið mikils. 

 Næsti yfirmaður minn er sanngjarn við starfsfólk. 

 Ég get leitað til næsta yfirmanns míns ef ég þarf á því að halda. 

 Næsti yfirmaður minn sér um að ég hafi möguleika til að þroska hæfileika 
mína. 

 Næsti yfirmaður minn bætir starfsaðstæður þegar þörf er á. 

 Það er skýrt til hvers næsti yfirmaður minn ætlast til af mér. 

 Á mínum vinnustað er starfsfólki hrósað þegar það stendur sig vel. 

 Hversu vel eða illa telur þú að þínum vinnustað sé stjórnað? 

 Ég ber fullt traust til stjórnenda fyrirtækisins (VR, e.d.(d)). 

Eins og sjá má eru þessar fullyrðingar í samræmi við skilgreiningar fræðimanna á 

trausti og hvernig stjórnendur skuli vinna sér inn og viðhalda trausti starfsmanna. Í 

þessu verkefni mun höfundur taka sérstaklega mið af trúverðugleika stjórnanda til þess 

að leggja mat á það hvort traust til stjórnenda hafi minnkað eða aukist í kjölfar 

efnahagshrunsins og hvernig það hefur þróast. Viðmiðunartíminn sem höfundur ætlar 
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að styðjast við er frá árinu 2006 til 2016 og því verða aðeins nýttar niðurstöður úr 

könnunum þeirra ára. Niðurstöður rannsóknanna má finna á vefsíðum félaganna og eru 

aðgengilegar öllum sem hafa áhuga á að kynna sér niðurstöðurnar frekar.  

Í næsta kafla verður sagt frá helstu niðurstöðum úr könnununum ár hvert og skoðuð 

þróun á milli ára. Bornar verða saman niðurstöður á einkamarkaði og opinberum 

markaði og einnig sagt frá ýmsum áhugaverðum niðurstöðum sem fram komu.  

5.2 Umfjöllun um helstu niðurstöður úr könnunum áranna 2006 - 2016 

Árið 2006 var könnunin framkvæmd í tíunda skipti. Alls tóku rúmlega 10.600 starfsmenn 

innan VR þátt og var svarhlutfall um 43% af þýði.  Megin niðurstöður rannsóknarinnar 

voru þær að almennt voru þeir starfsmenn sem höfðu háskólamenntun og störfuðu í 

stjórnunarstöðum eða ofar í metorðastiganum ánægðari en aðrir. Karlmenn voru 

almennt ánægðari en konur með laun, vinnuskilyrði og sveigjanleika en þeir fundu þó 

fyrir meira álagi. Líkleg skýring er sú að fleiri karlmenn voru í stjórnendastöðum en 

konur. Fram kemur að þau fyrirtæki þar sem starfsmenn gefa næsta yfirmanni sínum 

hærri einkunn lenda ofar á listanum en önnur (VR, 2006). Það bendir til þess að 

starfsmenn sem eru ánægðir með sinn næsta yfirmann séu almennt ánægðari í sínu 

starfi og með fyrirtækið í heild en þeir sem gefa næsta yfirmanni lága einkunn. Það 

styður kenningar fræðimanna um að stjórnandinn hafi mikil áhrif á líðan og ánægju 

starfsmanna.  

Eins og fram hefur komið þá tóku St.Rv. og SFR þátt í könnuninni í fyrsta skipti árið 

2006. Þegar bornar eru saman niðurstöður þessara félaga sést að almennt fengu 

einkarekin fyrirtæki hærri einkunn en opinberar stofnanir. Heildareinkunn fyrirtækja á 

almennum markaði (VR) var að meðaltali 3,91 stig og stofnana að meðaltali 3,77 stig. 

Trúverðugleiki stjórnenda mældist einnig hærri á almennum markaði, eða 3,83 á móti 

3,68 hjá stofnunum (VR, 2006).  

Árið 2007 fengu um 20 þúsund félagsmenn VR ásamt 4.400 meðlimum annarra 

félaga boð um að taka þátt í rannsókninni. Einnig tóku um sex þúsund félagsmenn SFR 

og annarra opinnberra stofnana þátt. Um 11.300 tóku þátt og var svarhlutfall um 45%. 

Samanburður á niðurstöðum úr könnuninni þetta árið gáfu svipaðar niðurstöður og árið 

á undan. Heildareinkunn fyrirtækja á almennum markaði var 3,92 stig en heildareinkunn 

opinberra stofnana var 3,64 stig. Starfsmenn fyrirtækja á almennum markaði gáfu 



 

30 

trúverðugleika stjórnenda 3,83 stig í einkunn og ríkisstarfsmenn gáfu stjórnendum 3,54 

stig. Milli ára stóð trúverðugleiki stjórnenda á einkamarkaði í stað en starfsmenn hins 

opinbera gáfu trúverðugleika stjórnenda lægri einkunn en árið áður. Á einkamarkaði var 

mest ánægja meðal starfsmanna í fjármála- og tölvuþjónustu og annarri sérhæfðri 

þjónustu en minnst meðal starfsmanna í verslun og samgöngum. Konum leið almennt 

betur í vinnunni en körlum og starfsánægja jókst í réttu hlutfalli við starfsaldur. Hærri 

stjórnendum leið marktækt betur í vinnunni en almennum starfsmönnum og gáfu þeir 

hærri einkunn fyrir flesta þætti. Í riti VR þar sem niðurstöður könnunarinnar eru birtar er 

fjallað um að á þessum tíma hafi verið lögð áhersla á að auðvelda konum að koma aftur 

til vinnu eftir barneignir með ýmsum hætti. Einnig sagt frá því að hjá KPMG hafi körlum 

staðið til boða að sækja námskeið um hvernig eigi að samræma vinnu- og fjölskyldulíf og 

einnig hafi þeim verið boðið upp á sérstakt feðraorlof. Jafnréttisbarátta snerist ekki 

aðeins um launajafnrétti milli kynja heldur einnig til jafns réttar beggja foreldra til að 

vera á vinnumarkaði og sækjast eftir starfsframa og taka virkan þátt í fjölskyldulífinu 

(VR, 2007).  

Árið 2008 var um 19 þúsund félagsmönnum VR og um 4500 starfsmönum annarra 

félaga boðið að taka þátt. Svarhlutfall var um 42%. Trúverðugleiki stjórnenda jókst milli 

ára og mældist á almennum markaði 4,0 stig, sem er það hæsta frá því rannsóknin hófst. 

Á opinberum markaði mældist trúverðugleiki stjórnenda 3,61 stig og hafði munurinn 

milli fyrirtæka og stofnana aukist frá árinu 2006. Líkt og árin áður voru starfsmenn 

fyrirtækja í fjármálageiranum, tölvuþjónustu og annarri sérhæfðri þjónustu ánægðastir 

og starfsmenn í samgöngum og verslun meðal þeirra óánægðustu. Í könnuninni þetta 

árið voru þátttakendur beðnir um að velja úr lista þá þætti sem sem þeim þóttu 

mikilvægastir í starfi. Á listanum voru sautján atriði og þátttakendur voru beðnir að velja 

fimm og raða þeim í mikilvægisröð. Tafla 5 sýnir lista yfir efstu fimm atriðin í 

mikilvægisröð.  

  



 

31 

Tafla 3 – Mikilvægustu atriðin í starfi (Vr, 2008). 

1. Að launin séu góð 

2. Að starfið sé áhugavert 

3. Að samstarfsfólkið sé þægilegt 

4. Að starfsöryggið sé tryggt 

5. Að möguleikar séu á frama í starfi 

Um 45% þátttakenda settu laun í fyrsta sætið og um 20% fannst mikilvægast að 

starfið væri áhugavert. Það virtist ekki skipta fólk máli að fá frí um helgar eða hafa 

tækifæri til að hitta fólk í vinnunni, því þessi tvö atriði vermdu tvö neðstu sætin á heildar 

listanum. Þátttakendur voru einnig beðnir um að velja þau atriði sem þeim þóttu 

mikilvægastir í lífinu. Þeir voru beðnir um að velja fimm þætti af nítján og raða þeim í 

mikilvægisröð. Í töflu 4 má sjá atriðin í efstu fimm sætunum í mikilvægisröð (VR, 2008).  

Tafla 4 – Mikilvægustu atriðin í lífinu (Vr, 2008). 

1. Að heilsan sé góð 

2. Að hafa færi á að sinna fjölskyldunni 

3. Að hafa vinnu 

4. Að rækta trú mína 

5. Að vera í krefjandi starfi 

Yfir 60% settu heilsuna í fyrsta sæti. í öðru sæti var þátturinn að hafa færi á að sinna 

fjölskyldunni en um 22% settu fjölskylduna í fyrsta sæti. Um 8% settu það að hafa vinnu í 

fyrsta sætið. Af heildar listanum voru atriðin að láta gott af mér leiða og  að ferðast og 

kynnast nýjum menningarheimum í neðstu sætunum (VR, 2008).  

Árið 2009 mældist trúverðugleiki stjórnenda á einkamarkaði 4,12 stig að meðaltali 

sem er hæsta einkunn sem gefin hafði verið fyrir þennan þátt.  Þessi niðurstaða er 

áhugaverð þar sem miklar sviptingar voru í íslensku efnahagslífi á þessum tíma eftir 

hrunið í október 2008. Tómas Bjarnason forstöðumaður starfsmanna- og 

kjararannsókna hjá Capacent sagði „Jákvæðara mat starfsmanna á trúverðugleika 

stjórnenda kemur áreiðanlega mörgum nokkuð á óvart, þar sem stjórnendur standa 

frammi fyrir erfiðum aðstæðum og margir þeirra hafa þurft að taka erfiðar ákvarðanir á 

síðustu vikum“.  Tómas hafði einnig orð á því að mögulega séu það einmitt þessar erfiðu 

aðstæður sem hafi orðið til þess að starfsmenn innan fyrirtækja standi enn meira saman 

og þétti hópinn (VR, 2009). Trúverðugleiki stjórnenda hækkaði meðal opinnberra 
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stofnana um 0,2 stig og mældist árið 2009 3,81 stig. Konur gáfu stjórnendum hærri 

einkunn en karlar. Starfsfólk minni stofnana og fólk með háskólamenntun mat 

trúverðugleika stjórnenda hærri. Ef skoðað er eftir atvinnugreinum þá var minnst 

ánægja með stjórnendur hjá atvinnugreinaflokkunum löggæsla, dómstólar og fangelsi 

en mest hjá önnur opinber starfsemi og þjónusta, innheimtumenn, almannatryggingar 

og lánasjóðir, og verslunar- og sölustörf. (SFR, 2009). 

Árið 2010 var ástand á vinnumarkaði ótryggt og staða þjóðarbúsins erfið. 

Atvinnuleysi hafði aukist mikið og fólk þurfti að sætta sig við lægri tekjur en áður. Um 12 

þúsund manns tóku þátt í könnuninni þetta ár og var svarhlutfall með hæsta móti, eða 

um 54%. Trúverðugleiki stjórnenda á almennum markaði lækkaði um 0,07 stig milli ára 

eða úr 4,12 í 4,05 en fram að þessu hafði trúverðugleiki stjórnenda hækkað ár hvert frá 

árinu 2001 (VR, 2010). Meðal stofnana lækkuðu allir þættir sem könnunin tók til lítillega. 

Trúverðugleiki stjórnenda stofnana lækkaði  milli ára og var 3,74 stig. Þó einkunnir hafi 

lækkað aðeins milli ára voru heildareinkunnir stofnana þó hærri en árið 2007. 

Atvinnuleysi hélt áfram að aukast og líkur eru á að þeir sem höfðu atvinnu og héldu 

óskertum launum teldu sig í góðri stöðu þrátt fyrir aðstæður (SFR, 2010). Til gamans 

sýnir tafla 5 samanburð á meðaltalseinkunum fyrir alla þætti árið 2010 hjá SFR og VR. 

Tafla 5 – Samanburður á einkunnagjöf SFR og VR árið 2010 (SFR, 2010). 

Þáttur SFR Sæti VR Sæti 

Heildareinkunn 3,85   4,06   

Trúverðugleiki stjórnenda 3,84 5 4,05 6 

Starfsandi 4,17 2 4,32 2 

Launakjör 2,76 8 3,33 8 

Vinnuskilyrði 3,91 4 4,05 5 

Sveigjanleiki vinnu 3,73 7 3,97 7 

Sjálfstæði í starfi 4,25 1 4,35 1 

Ímynd stofnunar 3,83 6 4,16 4 

Ánægja og stolt 4,13 3 4,27 3 
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Eins og sést í töflunni þá fengu fyrirtæki á einkamarkaði hærri einkunn fyrir alla þætti. 

Mest ánægja var með sjálfstæði í starfi hjá báðum félögum og hjá báðum var minnst 

ánægja með laun. Greinilegur munur var á því í hvaða sæti ímynd stofnunar lenti en 

ímynd fyrirtækja á einkamarkaði var tveimur sætum ofar á listanum en ímynd stofnana 

hins opinbera. Áhugavert er að sjá að trúverðugleiki stjórnenda var ofar á listanum hjá 

hinu opinbera þó einkunnin hafi verið lægri (SFR, 2010).  

Einkunnir stóðu í stað eða héldu áfram að lækka lítillega árið 2011 og mældist 

trúverðugleiki stjórnenda á almennum markaði 4,02 stig (VR, 2011). Það sama var uppi á 

teningnum hjá hinu opinbera og mældist trúverðugleiki stjórnenda 3,70 stig, sem gerir 

að meðaltali 3,86 stig yfir heildina (SFR, 2011). Á einkamarkaði var tiltölulega óbreytt 

staða milli atvinnugreina. Fyrirtæki í fjármála- og sérhæfðri þjónustu fengu hæstu 

einkunnirnar á meðan fyrirtæki í samgöngum og verslun fengu þær lægstu. Þetta árið 

voru mestu breytingarnar á ánægju með laun. Aðeins 39% sögðust vera ánægð með 

launakjör sín á móti 43% árið á undan. Konur voru almennt ósáttari með launin en karlar 

og svo hafði einnig verið árið 2010. Hærri stjórnendur voru ánægðari með laun en 

almennir starfsmenn, en þeir gáfu hærri einkunn fyrir alla þætti, sem kemur líklega 

fæstum á óvart. Starfsmenn minni fyrirtækja gáfu hærri einkunn fyrir alla þætti en 

starfsmenn stærri (VR, 2011). Fjármálaráðuneytið var í fyrsta sinn í samstarfi við SFR við 

framkvæmd könnunarinnar árið 2011. Umfang könnunarinnar var því töluvert meira en 

árin á undan en við úrvinnslu var notast við svör frá 8.976 manns af 18.784 manna þýði, 

sem gerir um 50% svarhlutfall í opinbera geiranum. Starfsmenn minni stofnana gáfu 

hærri einkunn fyrir alla þætti en starfsmenn stærri stofnana en mesti munurinn lá í 

þáttunum; launakjör, sveigjanleiki og vinnuskilyrði. Tafla 6 sýnir einkunnir fyrir alla þætti 

eftir stærð stofnana í samanburði við heildarmeðaltal allra stofnana á lista. 
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Tafla 6 – Einkunnir á öllum þáttum. Stærri, minni og allar stofnanir á lista árið 2011 (SFR, 2011. Bls: 6).  

  
Minni stofnanir á 
lista 

Stærri stofnanir á 
lista 

Allar stofnanir á 
lista 

Heildarmeðaltal 3,93 3,73 3,83 

Trúverðugleiki stjórnenda 3,89 3,68 3,78 

Starfsandi 4,19 4,11 4,15 

Launakjör 2,81 2,54 2,67 

Vinnuskilyrði 4,12 3,77 3,94 

Sveigjanleiki vinnu 4,25 3,92 4,09 

Sjálfstæði í starfi 4,27 4,18 4,22 

Ímynd stofnunar 3,82 3,69 3,76 

Ánægja og stolt 4,14 4,03 4,09 

 

Trúverðugleiki stjórnenda og launakjör voru þeir þættir sem lækkuðu mest milli ára, 

en hærri stjórnendur gáfu hærri einkunn fyrir trúverðugleika stjórnenda en almennir 

starfsmenn og starfsmenn minni stofnana mátu trúverðugleika stjórnenda hærra en 

starfsmenn í stærri stofnunum. Þessar niðurstöður voru algerlega í takt við einkunnagjöf 

á einkamarkaði (SFR, 2011).  

Hátt í 50 þúsund manns tóku þátt í könnuninni árið 2012, þar af rúmlega 20 þúsund 

félagsmenn VR og um 20 þúsund starfsmenn opinberra stofnana ásamt nokkur þúsund 

starfsmönnum innan annarra félaga. Könnunin var ein sú viðamesta sem gerð hafði 

verið á íslenskum vinnumarkaði. Trúverðugleiki stjórnenda lækkaði lítillega milli ára og 

mældist 3,81 stig að meðaltali. Starfsmenn lítilla fyrirtækja gáfu næsta yfirmanni sínum 

marktækt hærri einkunn en starfsmenn hjá stórum fyrirtækjum, eða 4,12 stig á móti 

3,97. Stjórnendur á almennum markaði fengu hærri einkunn fyrir trúverðugleika, eða 

4,01 stig á móti 3,76 hjá stjórnendum opinberra stofnana og Reykjavíkurborgar. Munur 

á milli trúverðugleika stjórnenda hjá opinberum stofnunum og Reykjavíkurborgar var 

lítill sem enginn, eða 0,02 stig. Þetta ár hafði efnahagslífið tekið að jafna sig, atvinnuleysi 

fór minnkandi og starfsöryggi hafði aukist (VR, 2012).  

Árið 2013 héldu einkunnir áfram að hækka. Traust starfsmanna borgarinnar til 

stjórnenda hækkaði milli ára úr 3,76 í 3,82. Hjá hinu opinbera stóð traust til stjórnenda í 

stað frá árinu áður og var 3,83 stig. Í niðurstöðunum kemur fram að traust til stjórnenda 
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var marktækt hærra hjá minni stofnunum en stærri og voru þær niðurstöður í takt við 

almenna markaðinn þar sem starfsmenn minni fyrirtækja gáfu stjórnendum hærri 

einkunn hvað varðar trúverðugleika og traust en í stærri (SFR, 2013).  Á einkamarkaði 

hækkaði trúverðugleiki stjórnenda lítillega og var 4,03 stig að meðaltali. Starfsmenn í 

verslun og þjónustustörfum báru áberandi minna traust til stjórnenda en starfsmenn í 

öðrum greinum. Meirihluti starfsmanna sögðust vera ánægðir í starfi, en starfsánægja 

virtist aukast með starfsaldri. Starfsánægja var minnst hjá fólki starfandi í verslun og 

þjónustu (VR, 2013).    

Niðurstöður ársins 2014 gáfu svipaða mynd. Áfram gáfu starfsmenn minni fyrirtækja 

og stofnana stjórnendum hærri einkunn en starfsmenn í stærri skipulagsheildum. Mynd 

3 sýnir hversu mikið hlutfall starfsmanna á einkamarkaði var sammála fullyrðingunni Ég 

ber fullt traust til stjórnenda fyrirtækisins, eftir stærð fyrirtækja. 

 

Mynd 3 – Hlutfall starfsmanna sammála fullyrðingunni „Ég ber fullt traust til stjórnenda fyrirtækisins“ 
eftir stærð fyrirtækja (VR, 2014). 

Eins og sést vel á myndinni þá báru starfsmenn í minni fyrirtækjum mest traust til 

sinna stjórnenda og traust til stjórnenda fór minnkandi eftir því sem fyrirtækin voru 

stærri. Starfsmenn í verslunum og þjónustu báru áberandi minna traust til stjórnenda 

sinna en á öðrum sviðum, en niðurstöður áranna á undan voru á sömu leið (VR, 2014). 

Traust til stjórnenda borgarinnar jókst um 0,03 stig og mældist 3,85 stig. Hjá 

starfsmönnum hins opinbera hækkaði traust til stjórnenda einnig lítillega og var 3,86 

stig. Niðurstöður í opinbera geiranum voru mjög svipaðar og árið á undan en flestir 
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þættir hækkuðu lítillega milli ára nema ánægja með laun (SFR, 2014).  Á einkamarkaði 

stóð trúverðugleiki stjórnenda í stað milli ára. Ef skoðað er eftir greinum voru 

starfsmenn í verslun og þjónustu áfram í hópi þeirra óánægðustu, ásamt starfsmönnum 

í samgöngum og ferðaþjónustu.  Starfsmenn í fjármálageiranum og sérhæfðri þjónustu 

voru ánægðastir með flesta þætti, en starfsmenn þessara greina höfðu einnig gefið 

flestum þáttum áberandi hæstu einkunn árin á undan (VR, 2014). Í töflu 7 má sjá 

einkunnir nokkurra lykilþátta eftir atvinnugreinum. 

Tafla 7 – Einkunnir lykilþátta eftir atvinnugreinum árið 2011 (VR, 2011. Bls: 29). 

  

Trúverðugleiki 
stjórnenda 

Starfsandi Vinnuskilyrði 
Sveigjanleiki í 
vinnu 

Ánægja og 
stolt 

Verslun og 
þjónusta 3,8 4,2 3,7 4,1 4 

Samgöngur, 
flutningur Og 
ferðaþjónusta 3,9 4,3 3,9 4,2 4,2 

Iðnaður 4 4,3 4 4,4 4,2 

Heild- og bílasala 4,1 4,3 4,1 4,4 4,3 

Starfsemi 
samtaka og félaga 4,1 4,3 4,1 4,4 4,3 

Sérhæfð þjónusta 
og fjármál 4,1 4,4 4,2 4,5 4,3 

 

Árið 2015 jókst trúverðugleiki stjórnenda á opinberum markaði í 3,88 og var það 

næst hæsta einkunn sem stjórnendum stofnana hafði verið gefin fyrir þennan þátt frá 

upphafi mælinga. Trúverðugleiki jókst einnig lítillega á einkamarkaði og var 4,05 stig. 

Helstu niðurstöður sýndu fram á að starfsánægja hafði aukist undanfarin ár, yfirmenn 

hrósuðu starfsmönnum meira, þá sérstaklega í minni fyrirtækjum, og ánægja með laun 

hafði aukist (VR, 2015). Hjá opinberum stofnunum var heildareinkunn stofnana í 

löggæslu, dómstólum og fangelsum lægst en hæst meðal stofnana í verslun og þjónustu, 

sem er áhugavert í ljósi þess að á einkamarkaði voru fyrirtæki í verslun og þjónustu 

ávallt meðal þeirra sem fengu lægstu einkunn (SFR, 2015). 

Traust til stjórnenda hélt áfram að aukast og árið 2016 fengu stjórnendur á 

einkamarkaði  sömu einkunn og árið 2009, eða 4,12 stig, en það er hæsta einkunn sem 

gefin hefur verið fyrir þennan þátt frá upphafi. Yfirmenn hrósuðu almennt meira og 
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mikill meirihluti starfsmanna mátu að starfsandi væri mjög góður. Þá hafði ánægja með 

laun einnig aukist töluvert (VR, 2016). Hjá hinu opinbera hafði traust til stjórnenda 

einnig aukist og fengu stjórnendur 3,98 stig. Stjórnendur borgarinnar fengu sömu 

einkunn og árið á undan, 3,99 stig. Niðurstöður á opinberum markaði voru svipaðar og 

hjá einkafyrirtækjum, ánægja með laun hafði aukist milli ára og starfsmenn minni 

stofnana voru áfram ánægðari en starfsmenn stærri stofnana, en stórar stofnanir fengu 

lægri einkunn fyrir alla þætti en minni stofnanir (SFR, 2016).  

Nú þegar búið er að draga saman helstu  niðurstöður úr vinnumarkaðskönnunum 

undanfarinn áratug er næsta skref að leggja mat á niðurstöðurnar.   



 

38 

6 Niðurstöður 

Til að hefja umfjöllun um niðurstöður telur höfundur að best sé að rifja upp 

rannsóknarspurningarnar sem lagðar voru fram í upphafi. Þær voru: 

R1: Hvernig þróaðist trúverðugleiki stjórnenda á árunum 2006-2016? 

R2: Bera starfsmenn einkarekinna fyrirtækja meira traust til stjórnenda en starfsmenn 

opinberra stofnana? 

R3: Hvaða áhrif, ef einhver, hafði efnahagshrunið á það traust sem starfsmenn bera 

til stjórnenda? 

Hverri spurningu verður svarað sérstaklega og skiptist umfjöllunin í þrjá undirkafla 

sem hver dregur titil af rannsóknarspurningunni sem fjallað skal um.  

6.1 Hvernig þróaðist trúverðugleiki stjórnenda á árunum 2006-2016? 

Fyrsta rannsóknarspurningin er mjög opin og ekki er hægt að svara henni í fáum orðum. 

Hér á eftir mun höfundur því rekja þróun trausts á viðmiðunartímabilinu í nokkrum 

efnisgreinum og nota töflur og myndir til stuðnings.  

Til að leggja mat á það hvernig trúverðugleiki stjórnenda hefur þróast taldi höfundur 

að gott væri að hafa samanburð á meðaltali trúverðugleika og meðaltali 

heildareinkunnar á viðmiðunartímanum. Tafla 3 sýnir heildareinkunn að meðaltali sem 

fyrirtæki á einkamarkaði og stofnanir á opinberum markaði fengu úr niðurstöðum 

kannana verkalýðsfélaganna á árunum 2009-2016, í töflunni kemur einnig fram 

mismunur á heildareinkunn milli markaða. Meðaltal heildareinkunnar fyrir árin 2006-

2008 var ekki að finna í sérritum stéttarfélaganna. Tölurnar í töflunni eru 

heildarmeðaltal allra svarenda úr könnunum VR og SFR.  

Tafla 8 – Samaburður á heildareinkunn á einkamarkaði og opinberum markaði.  

Ef bornar eru saman niðurtöður eftir mörkuðum má sjá að starfsmenn á 

einkamarkaði gáfu fyrirtækjum sínum hærri einkunn en starfsmenn hins opinbera og var 

munurinn á tímabilinu frá 0,15 upp í 0,24 stig. Á báðum mörkuðum lækkaði 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Einkamarkaður N/A N/A N/A 4,08 4,04 4,05 4,07 4,07 4,07 4,09 4,1 

Opinber markaður N/A N/A N/A 3,91 3,85 3,83 3,86 3,83 3,89 3,89 3,95 

Mismunur    0,17 0,19 0,22 0,21 0,24 0,18 0,2 0,15 
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heildareinkunn milli 2009 og 2010 og fór svo rólega hækkandi fram til ársins 2016 þar 

sem einkunnir náðu hámarki í báðum geirum. Mynd 4 sýnir sömu niðurstöður í línuriti.  

 

Mynd 4 – Þróun heildareinkunnar á árunum 2009-2016. 

Eins og sést betur á myndinni þá þróaðist heildareinkunn eftir mörkuðum að mestu 

leyti á sambærilegan hátt milli ára. Á báðum mörkuðum lækkaði heildareinkunn frá 

2009 til 2010. Á einkamarkaði hækkaði svo heildareinkunn lítið, en stöðugt ár hvert fram 

til ársins 2016.  Á opinbera markaðinum voru sveiflurnar ívið meiri. Þar lækkaði 

heildareinkunn áfram til ársins 2011, hækkaði svo árið 2012, lækkaði aftur 2013 og fór 

svo hækkandi ár hvert til ársins 2016.  

Tafla 9 sýnir samanburð á heildarmeðaltali trúverðugleika stjórnenda og eftir 

mörkuðum frá árunum 2006 til 2016. Tölurnar í töflunni eru heildarmeðaltal allra 

svarenda úr könnunum VR og SFR. Einnig kemur fram í töflunni mismunur á 

trúverðugleika stjórnenda á einkamarkaði og á opinberum markaði, en starfsmenn 

einkarekinna fyrirtækja hafa frá upphafi gefið stjórnendum sínum hærri einkunn fyrir 

traust en starfsmenn stofnana gefa sínum yfirmönnum.  

Tafla 9 – Samanburður á trúverðugleika stjórnenda eftir mörkuðum.  

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Einkamarkaður 3,83 3,83 4 4,12 4,05 4,02 4,01 4,03 4,03 4,05 4,12 

Opinber markaður 3,69 3,54 3,61 3,96 3,92 3,78 3,83 3,83 3,86 3,88 3,98 

Mismunur 0,14 0,29 0,39 0,16 0,13 0,24 0,18 0,2 0,17 0,17 0,14 
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Á árunum fyrir hrun jókst trúverðugleiki stjórnenda á báðum mörkuðum og náði 

hámarki árið 2009. Trúverðugleiki lækkaði svo lítillega næstu ár á eftir en fór svo aftur 

að aukast. Árið 2016 mældist traust til stjórnenda hæst frá upphafi mælinga bæði í 

einkageiranum og hjá hinu opinbera. Starfsmenn fyrirtækja á einkamarkaði hafa borið 

meira traust til sinna stjórnenda en starfsmenn hins opinbera, en mismunurinn hefur 

verið á bilinu 0,13-0,24 stig, sem er í samræmi við mun heildareinkunnar á milli 

markaða. Mynd 5 sýnir þessar niðurstöður í línuriti. 

 

Mynd 5 – Þróun trausts til stjórnenda á árunum 2006-2016. 

Eins og sjá má á mynd 5 þá þróaðist traust til stjórnenda á sambærilegan hátt á 

einka- og opinberum markaði. Á báðum mörkuðum mældist traust í lágmarki árið 2007 

þegar uppgangur í íslensks efnahagslífs var í sögulegu hámarki. Hraðinn í efnahagslífinu 

var mikill, gríðarlegur skortur var á vinnuafli og fyrirtæki og stofnanir í harðri baráttu sín 

á milli við að laða til sín hæft vinnuafl. Frá árinu 2007 jókst traust til stjórnenda 

gríðarlega og náði sögulegu hámarki árið 2009. Eins og hefur verið nefnt þá er líkleg 

skýring á þessu sú að í erfiðleikunum í kjölfar efnahagshrunsins stóðu starfsmenn 

fyrirtækja og stofnana þétt saman, sóttu stuðning í hvert annað og leituðu leiða í 

sameiningu til að tryggja afkomu fyrirtækisins. Traust til stjórnenda minnkaði svo 

lítillega næstu árin á eftir, en á sama tíma ríkti einnig mikil óánægja í þjóðfélaginu, 

fyrirtæki og stofnanir neyddust til að draga úr starfsemi og margir misstu vinnuna. 

Atvinnuleysi jókst gríðarlega á þessum árum og var árið 2010 komið yfir 8%. Íslenskt 

efnahagslíf virtist þó ætla að jafna sig hratt að mörgu leyti og atvinnuleysi fór ört 
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minnkandi. Árið 2014 var atvinnuleysi komið undir fjögur prósentustig og árið 2016 var 

það að nálgast tvö prósent. Traust til stjórnenda jókst stöðugt frá 2012 og náði hámarki 

árið 2016 á báðum mörkuðum. Mynd 6 sýnir heildareinkunn og trúverðugleika 

stjórnenda saman í línuriti. 

 

Mynd 6 – Þróun heildareinkunnar fyrirtækja og stofnana og trúverðugleiki stjórnenda á árunum. 

Þar sem aðeins voru upplýsingar um meðaltal heildareinkunnar frá árinu 2009 þá er 

aðeins hægt að bera saman þróunina frá því ári, en eins og sést á myndinni hefur traust 

þróast að mestu í samræmi við heildareinkunn. Áhugavert er að sjá að meðaltal 

trúverðugleika stjórnenda hækkar umfram heildareinkunn á árunum 2010-2011 og helst 

þannig alveg þar til 2015-2016. Á þeim tíma voru því starfsmenn að gefa trúverðugleika 

stjórnenda töluvert hærri einkunn en öðrum þáttum í könnuninni. Það bendir til þess að 

traust til stjórnenda hafi verið mikið en ánægja hafi verið minni með aðra þætti.  

6.2 Bera starfsmenn einkarekinna fyrirtækja meira traust til stjórnenda 
en starfsmenn opinberra stofnana? 

Önnur rannsóknarspurningin er í grunninn „já eða nei“ spurning. Að mati höfundar er 

einfalda svarið við spurningunni „já“. Miðað við niðurstöður úr vinnumarkaðskönnun 

stéttarfélaganna bera starfsmenn einkarekinna fyrirtækja meira traust til sinna 

stjórnenda en starfsmenn borgarinnar og ríkisins. Á viðmiðunartímanum var munurinn á 
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meðaltals einkunn trúverðugleika stjórnenda á einkamarkaði og fyrirtækjamarkaði á 

bilinu 0,13-0,24 stig, þar sem stjórnendur einkarekinna fyrirtækja fengu í öllum tilvikum 

hærri einkunn. Þær niðurstöður eru sambærilegar við niðurstöður úr rannsókn Chang og 

Grant frá árinu 2015. Að mati höfundar gæti líkleg skýring á því verið sú að innan 

stofnana ríkir oft meiri formfesta. Frelsi til athafna og sveigjanleiki er í mörgum tilvikum 

ekki til staðar enda vinna margar stofnanir eftir ströngum lögum og reglum , þar á meðal 

ráðuneytin, lögreglan og skólar. Tökum launakjör sem dæmi. Það er alkunnugt að á 

einkamarkaði eru almennt greidd hærri laun fyrir sambærileg störf en hjá hinu opinbera 

því á einkamarkaði er frelsi til samninga en hið opinbera greiðir laun eftir 

kjarasamningum. Ef stjórnendur hins opinbera tækju upp á því að að yfirbjóða önnur 

fyrirtæki eða stofnanir þegar ráða ætti inn starfsmenn myndu útgjöld ríkisins fljótt fara 

langt fram úr fjárhagsáætlun sem gæti ýtt frekar undir hallarekstur ríkissjóðs. Lægri laun 

eru vissulega ekki ástæða fyrir því að starfsmaður ætti að vantreysta sínum næsta 

yfirmanni. Höfundur notaði aðeins þessa samlíkingu til að skýra út mögulegan mun á 

frelsi og formfestu innan ríkisstofnana og einkafyrirtækja. Það er ekki aðeins munur á 

milli trúverðugleika stjórnenda einkafyrirtækja og stofnana heldur einnig milli ríkisins og 

borgarinnar. Tafla 10 sýnir heildareinkunn og einkunn fyrir trúverðugleika stjórnenda á 

árunum 2012 til 2014 hjá félögunum þremur sem standa að könnuninni í sameiningu ár 

hvert. VR er fulltrúi einkamarkaðarins, SFR er fulltrúi ríkisins og St.Rv. fulltrúi 

borgarinnar.  

Tafla 10 – Heildareinkunn og trúverðugleiki stjórnenda VR, SFR og St.Rv. á árunum 2012-2014. 

 

2012
VR SFR St.Rv.

Heildarmeðaltal 4,07 3,78 3,75

Trúverðugleiki stjórnenda 4,01 3,74 3,73

2013
VR SFR St.Rv.

Heildarmeðaltal 4,06 3,73 3,77

Trúverðugleiki stjórnenda 4,03 3,7 3,84

2014

VR SFR St.Rv.

Heildarmeðaltal 4,07 3,77 3,799

Trúverðugleiki stjórnenda 4,03 3,74 3,83
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Í töflunni má sjá að félagsmenn VR gáfu í öllum tilvikum sínum stjórnendum og 

fyrirtækjum hærri einkunn en starfsmenn borgarinnar og ríkisins. Árið 2012 fengu 

ríkisstofnanir og stjórnendur þeirra hærri einkunnir en stofnanir og stjórnendur 

borgarinnar. Næstu tvö ár á eftir var svo öfugt farið, þar sem stjórnendur og stofnanir 

borgarinnar höfðu vinninginn. Mynd 7 sýnir heildarmeðaltal og trúverðugleika 

stjórnenda fyrir SFR og St.Rv. á árunum 2012 - 2014.  

 

Mynd 7 – Heildareinkunn og trúverðugleiki SFR og St.Rv. á árunum 2012-2014. 

Á myndinni sést greinilega hvernig trúverðugleiki stjórnenda hjá St.Rv. hækkaði milli 

áranna 2012 og 2013 en á sama tíma lækkaði trúverðugleiki stjórnenda hjá SFR. Aftur ár 

móti snerust niðurstöðurnar við milli áranna 2013 og 2014 þar sem trúverðugleiki 

stjórnenda lækkaði hjá St.Rv. en hækkaði hjá SFR. Heildarmeðaltal þróaðist heldur ekki á 

sama hátt á þessum þremur árum milli félaganna.  Áhugavert gæti verið að kanna 

muninn milli ríkisins og borgarinnar og hvernig hann hefur þróast yfir lengra tímabil. 

Þetta litla dæmi hér að ofan inniheldur ekki nægar upplýsingar til að draga neinar 

ályktanir og þyrfti því að rannsaka þetta sérstaklega.  
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6.3 Hvaða áhrif, ef einhver, hafði efnahagshrunið á það traust sem 
starfsmenn bera til stjórnenda? 

Þessi spurning er sú sem höfundi þótti hvað mest áhugaverð. Í upphafi hafði höfundur 

gert sér fyrirfram hugmyndir um hvað henni þótti líkleg þróun en komst fljótt að því að 

þær hugmyndir áttu svo ekki við nein rök að styðjast.  

Eins og komið hefur fram í niðurstöðunum mældist traust til stjórnenda í algeru 

lágmarki í „góðærinu“ árið 2007 þegar uppgangur efnahagslífsins var sem mestur en 

jókst svo gríðarlega, sérstaklega milli ársins 2008 og til ársins 2009. Þrátt fyrir að miklar 

hræringar hafi átt sér stað í þjóðfélaginu og háværar raddir um vantraust til 

ríkisstjórnarinnar virðist sem vantraust til stjórnenda hafi ekki gripið um sig innan 

skipulagsheilda. Þvert á móti, heldur virðist sem samheldni og samstaða hafi myndast og 

fólk staðið þétt saman og treyst stjórnendum sínum til að leiða skipulagsheildina út úr 

erfiðleikunum. Þessar niðurstöður styðja rannsókn Ástu Dísar Óladóttur og Gylfa 

Dalmann Aðalsteinssonar um áhrif efnahagshrunsins á trúverðugleika stjórnenda í 

opinbera geiranum.   

Í umfjöllun um breyttar áherslur stjórnenda eftir hrun kom fram að í mörgum 

tilvikum, þar sem niðurskurður hafi átt sér stað innan fyrirtækja, höfðu margir 

stjórnendur gengið í fleiri störf innan fyrirtækisins ásamt því að sinna sínu hefðbundna 

starfi. Það er einmitt dæmi um stjórnendur sem sýndu af sér fordæmisgefandi hegðun, 

þeir spiluðu með liðinu og voru fyrirmyndir sem starfsmenn gátu litið upp til. Þrátt fyrir 

að margir stjórnendur hafi þurft að taka erfiðar ákvarðanir, þá benda niðurstöðurnar til 

þess að í miklum meirihluta hafi stafsmenn borið fullt traust til stjórnenda sinna til að 

ákveða og innleiða þær breytingar sem nauðsynlegt var að gera innan skipulagsheilda til 

að tryggja áframhaldandi starfsemi.  

Fræðimenn hafa sagt að starfsmenn sem fá tækifæri til að vinna náið með 

stjórnendum beri meira traust til sinna stjórnenda en þeir starfsmenn sem ekki fái sama 

tækifæri. Niðurstöður úr könnununum styðja þessa kenningu þar sem í öllum tilvikum 

gáfu starfsmenn minni fyrirtækja og stofnana stjórnendum sínum hærri einkunn fyrir 

trúverðugleika en í stærri. Í minni fyrirtækjum er uppbyggingin oft frjálslegri, boðleiðir 

eru styttri og starfsmenn og stjórnendur hafa betri tækifæri, hvort sem er til að vinna 

saman að verkefni eða tala saman á kaffistofunni. Einnig gæti sú staðreynd að 
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stjórnendur hafi tekið að sér fleiri verkefni hafa orðið til þess að þeir hafi orðið sýnilegri 

innan skipulagsheildarinnar og hafi þess vegna unnið með og kynnst fleira fólki og þar 

með öðlast traust fleiri starfsmanna. 

Höfundur telur því að af þessum vinnumarkaðskönnunum stéttarfélaganna að dæma 

hafi traust til stjórnenda aukist í kjölfar efnahagshrunsins. Höfundur vonar einnig að 

stjórnendur fyrirtækja og stofnana hafi dregið lærdóm af því sem gerðist í hruninu og 

viðhaldi því trausti sem, miðað við nýjustu mælingar, þeir eru búnir að vinna sér inn. 

Áhugavert verður að sjá hvernig trúverðugleiki stjórnenda komi til með að þróast á 

næstu árum. Munu stjórnendur halda áfram að auka á traust og trúverðugleika eða mun 

trúverðugleiki þeirra dragast saman í komandi uppsveiflu? Það er spennandi 

viðfangsefni komandi tíma.  
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7 Lokaorð 

Í þessu verkefni kannaði höfundur hvaða áhrif efnahagshrunið hafði á traust og 

trúverðugleika stjórnenda, hvernig trúverðugleiki stjórnenda hefur þróast undanfarinn 

áratug og hvort munur sé á milli trúverðugleika stjórnenda á opinberum markaði og 

einkamarkaði. Niðurstöðurnar komu eflaust einhverjum á óvart, þar á meðal höfundi. 

Höfundur telur að draga megi þann lærdóm af niðurstöðum þessa verkefnis að 

stjórnendur fyrirtækja og stofnana ættu ætíð að huga að því að öðlast og viðhalda 

trausti starfsmanna sinna. Ekki aðeins þegar erfiðleikar steðja að, heldur sérstaklega 

þegar vel gengur. Þegar efnahagurinn er í uppsveiflu og hraðinn er mikill er auðvelt er 

að gleyma sér í asanum og eyðslunni. Það er einmitt þá sem er mikilvægt fyrir 

stjórnendur að vera meðvitaðir um það að sýna af sér gott fordæmi. Vera heiðarlegir og 

sanngjarnir stjórnendur sem  breyta siðferðislega rétt og eru traustsins verðir. Eins og 

sýnt hefur verið fram á í þessu verkefni er það ekki aðeins samfélaginu til góðs heldur 

einnig fyrirtækjunum og stofnunum sem þeir vinna fyrir, starfsmönnunum sem vinna 

undir þeim og þeim sjálfum.  

Af öðrum niðurstöðum verkefnisins má draga þá ályktun að stjórnendur stofnana geti 

gert töluvert betur þegar kemur að því að öðlast traust starfsmanna. Í þeim tilvikum 

sem stjórnendur hafa svigrúm til að kynnast og vinna náið með starfsmönnum sínum 

telur höfundur mikilvægt að þeir grípi það tækifæri. Ætla má að það komi til með að 

skila sér í auknu trausti og trúverðugleika til stjórnenda.  

Þrátt fyrir það að árleg vinnumarkaðskönnun félaganna sé viðamikil og líklega sú 

stærsta sem framkvæmd er af þessu tagi á íslenskum vinnumarkaði, nær hún aðeins til 

lítils hluta heildar vinnuafls á Íslandi. Því er ekki hægt að segja með vissu að niðurstöður 

könnunarinnar, eða þessa verkefnis, eigi við um íslenska vinnumarkaðinn í heild sinni. 

Aðeins er hægt að draga þá ályktun að niðurstöður gefi vissa hugmynd um hvernig 

ástandið er á heildar markaðinum. Aðrir annmarkar sem nefna má er viðmiðunartíminn. 

Fyrir nákvæmar niðurstöður varðandi það hvaða áhrif sveiflur í efnahagslífinu hafi á 

traust til stjórnenda þyrfti að skoða lengra tímabil þar sem koma fram augljósar upp- og 

niðursveiflur í efnahagslífinu. Rannsóknir af þessu tagi hafa ekki verið framkvæmdar 

nægilega lengi til að hafa þann möguleika en síðar meir, til dæmis að áratug liðnum, 

gæti verið áhugavert að gera svipaða samanburðarrannsókn og þetta verkefni.  Einnig, 
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eins og höfundur nefndi fyrr í verkefninu, gæti verið áhugavert að skoða sérstaklega 

trúverðugleika stjórnenda ríkisins og borgarinnar og komast að því hvort marktækur 

munur sé þar á milli. Höfundur kallar einnig eftir eigindlegri rannsókn á viðfangsefninu 

þar sem mjög spennandi gæti verið að fá dýpri og persónulegri  skilning á efninu. Vonast 

höfundur til að einhver grípi tækifærið og kemur til með að fylgjast með framvindu 

mála.  
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