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Útdráttur 

Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna hvernig stjórnendur og starfsfólk 

Vínbúðarinnar upplifa þjónustu. Stjórnendur fyrirtækisins eru skoðaðir sérstaklega og 

hvort þeir eiga eitthvað sameiginlegt þegar kemur að þjónustu. Einnig var fengið 

sjónarhorn almenns starfsfólks um viðhorf þeirra til stjórnenda sinna og hvernig þeir 

upplifðu að stjórnendur sinntu þjónustunni. Eigindlegri rannsóknaraðferð var beitt. 

Tekin voru átta viðtöl við stjórnendur og starfsfólk sem starfa hjá Vínbúðinni.  

Rannsókninni var ætlað að varpa ljósi á hvaða þættir skipta máli í fyrirtækjum til þess að 

ná fram framúrskarandi þjónustu og hvernig stjórnendur ná henni innan síns fyrirtækis. 

Helstu niðurstöður voru þær að bæði stjórnendur og starfsfólk telja að jákvætt viðmót 

við viðskiptavininn og þekking á vörunni séu mikilvægastu þættirnir þegar kemur að því 

að veita góða þjónustu. Einnig virtist sem það eina sem stjórnendur innan Vínbúðarinnar 

ættu sameiginlegt væri stefna fyrirtækisins.  

Rannsakandi ályktar út frá niðurstöðum að þjónustustefna fyrirtækisins sé að skila 

tilætluðum árangri alla leið til almennra starfsmanna í verslunum þess. Æðstu yfirmenn 

Vínbúðarinnar vinna vel að þjónustustefnunni og tala mikið um hana en þegar litið er til 

starfsmanna í verslun upplifa þeir hana sem ákveðið andrúmsloft innan fyrirtækisins en 

ekki stefnu. Þetta kom fram í viðtölum við bæði almennt starfsfólk og stjórnendur. 

Stjórnendur töluðu um stefnur en starfsfólk um andrúmsloft eða skipulag innan 

fyrirtækisins sem einkennist af þjónustustefnu þess. Gildin þrjú: lipurð, þekking og 

ábyrgð, hafa því tekið sinn sess í fyrirtækinu.  

 

 

Lykilorð: Þjónusta, þjónustustefna, jákvætt viðmót og bjartsýni 
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1  Inngangur  

Á síðustu árum hefur áhersla á framúrskarandi þjónustu aukist til muna hér á Íslandi 

sem og í öðrum löndum. Fyrirtæki kappkosta að veita framúrskarandi þjónustu til þess 

að vera samkeppnishæf og ná forskoti á markaði. Störfum fer fjölgandi hér á landi og má 

til dæmis benda á ferðaþjónustuna sem blómstar og skapar talsverðar gjaldeyrastekjur. 

Fyrirtæki eru orðin vel meðvituð um kosti þess að veita góða þjónustu og leytast því við 

að auka menntun og fagmennsku starfsfólks. Ánægðir viðskiptavinir eru fyrirtækjum 

auðlind sem hugsa þarf vel um. 

Í dag ríkir mikil samkeppni á meðal fyrirtækja og því verða þau að greina sig á 

einhvern hátt frá öðrum samkeppnisaðilum. Flest þau fyrirtæki sem hafa 

samkeppnisforskot í heiminum í dag eyða orðið minni tíma í hagnaðarmarkmið. Þessi 

fyrirtæki hafa áttað sig á því að sú þróun sem hefur átt sér stað í þjónustu á 

undanförnum árumskiptir starfsfólkið sem tekur á móti viðskiptavinunum og 

viðskiptavinina  sjálfa miklu máli. Stjórnendur slíkra þjónustufyritækja fjárfesta í 

starfsfólkinu, tækninni sem styður starfsfólkið og námskeiðum til að efla starfsfólkið 

(Heskett, Jones, Loveman, Sasser, Jr., og Schlesinger, 1994)  

Til þess að fyrirtæki geti veitt afburðaþjónustu þá þarf innra markaðsstarf þeirra 

að vera mjög vel skipulagt. Þeir sem veita þjónustuna innan fyrirtækisins verða að vita 

upp á hár til hvers er ætlast af þeim og hlutverk þeirra þarf að vera vel skilgreint í 

starfslýsingu. Það skiptir ekki máli hvaða hlutverkum starfsfólk gegnir innan fyrirtækis 

því það verður alltaf megin verkefni þess að laða að, fullnægja og halda í viðskiptavinina. 

Til þess að fyrirtæki nái sínum markmiðum þá eru nokkrir veigamiklir þættir sem leitast 

er við að innleiða en það eru gæði, ánægja og viðskiptatryggð. Lykilspurningum þarf að 

svara til að ná þessum markmiðum og þá hvað það er sem sameinar þessa þætti, hvað 

gerir það að verkum að þeir stuðli að árangri innan fyrirtækisins og hvort innbyrðis 

tengsl séu þeirra á milli(Cronin, Brady og Hult, 2000, bls. 210). 

Í þessari rannsókn er markmiðið að kanna hvernig stjórnendur og starfsfólk 

vínbúðarinnar upplifa þjónustu. Stjórnendur fyrirtækisins eru skoðaðir sérstaklega og 

hvort þeir eiga eitthvað sameiginlegt þegar kemur að þjónustu. Einnig er fengið 

sjónarhorn almenns starfsfólks um viðhorf þeirra til stjórnenda sinna og hvernig þeir 

upplifa stjórnendur sinna þjónustunni. Með rannsókninni er ætlunin að varpa ljósi á 
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hvaða þættir það eru sem skipta máli í fyrirtækjum til þess að ná framúrskarandi 

þjónustu og hvernig stjórnendur vinna að því markmiði. Við rannsóknina er stuðst við 

eigindlega rannsóknaraðferð en þá er horft til viðhorfa, reynslu og skilnings einstaklinga 

til viðfangsefnisins. (Taylor og Bodan, 1998). Kveikjan að verkefninu var áhugi 

rannsakanda á þjónustu og þá sérstaklega fyrirtækjum sem talin eru bjóða upp á 

framúrskarandi þjónustu og stjórnendum þeirra.  

Ritgerðarspurningarnar eru eftirfarandi: 

1. Hvað telja stjórnendur og starfsmenn Vínbúðarinnar vera mikilvægt þegar 

kemur að framúrskarandi þjónustu í fyrirtækinu? 

 

2. Hvaða áherslur, er varða þjónustuna, upplifir almennt starfsfólk Vínbúðarinnar 

frá yfirmönnum sínum og stjórnendum fyrirtækisins?  

 

3. Eiga stjórnendur Vínbúðarinnar, fyrirtækis sem býður upp á framúrskarandi 

þjónustu, eitthvað sameiginlegt og ef svo er þá hvað? 

 

Ritgerðin skiptist í átta hluta. Fyrst verður fjallað um þjónustu, helstu skilgreiningar og 

einkenni hennar. Farið verður yfir þjónustustjórnun, þjónustustefnu og þjónustugæði. 

Næst skoðar rannsakandi stjórnendur og helstu hlutverk þeirra sem og að athuga skilin á 

milli stjórnenda og leiðtoga. Farið verður yfir jákvæða sálfræði, jákvætt viðmót og 

bjartsýni með tilliti til stjórnenda í fyrirtækjum. Að því loknu verður fjallað um 

starfsánægju, sanngirni og samskipti sem beinist bæði að stjórnendum og almennu 

starfsfólki innan fyrirtækisins. Fyrirtækið Vínbúðin verður kynnt ásamt þjónustustefnu 

þess og helstu markmiðum þess. Þá verður fjallað um aðferðarfræðilegan þátt 

rannsóknarinnar þar sem útlistaðir verða þættir í undirbúningi hennar, svo sem 

siðferðisleg álitamál, framkvæmd og annmarkar. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

verða kynntar í niðurstöðukaflanum og umræðukaflinn varpar ljósi á veigamestu 

niðurstöður hennar. Viðaukar rannsóknarinnar eru tveir og fyrst má nefna viðtalsvísi 

sem notaður var í viðtölum sem og trúnaðaryfirlýsing höfundar gagnvart viðmælendum. 

Fræðilegi hluti ritgerðarinnar er studdur af ritrýndum greinum, sambærilegum 
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rannsóknum og fræðilegum bókmenntum. Við rannsóknina komu einnig við sögu aðrar 

heimildir sem notaðar voru til að styrkja hana á einn eða annan hátt. 
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2 Þjónusta 

Hugtakið þjónustu er hægt að skilgreina á hina ýmsu vegu og hafa verið settar fram 

bæði flóknar og einfaldar kenningar til að skilgreina það. Nákvæm skilgreining á 

þjónustu segir til um hvort þjónustan innihaldi allar efnahagslegar gjörðir þar sem 

útkoman er ekki áþreifanleg vara eða mannvirki (Wilson, Bitner og Gremler, 2008. bls. 

6). Þjónusta er huglæg þar sem þörf viðskiptavinarins er sett í forgang til þess að hans 

upplifun af viðskiptum við fyrirtæki eða stofnun sé sem jákvæðust. Það getur þó reynst 

erfitt að meta hvaða verðmæti felast í þjónustunni og að meta þann kostnað sem til 

fellur hjá þeim sem framkvæmir eða veitir þjónustuna (Wilson og fl., 2008).  

Ýmsar skilgreiningar á þjónustu hafa komið fram og í bók Adam Smith frá árinu 1776, 

The welth of nations, er að finna eina af elstu skilgreiningunum sem að nokkru leyti á 

enn við í dag. Adam skilur á milli áþreifanlegrar framleiðslu annars vegar og hins vegar 

þess sem ekki er framleitt. Það er hægt að vinna með áþreifanlegar vörur, það er, nota 

þær til að skapa fjármuni eða virði. Á hinn bóginn er það sem myndi ekki teljast til 

framleiðslu en er þó nauðsynlegt og getur skapa virði samhliða framleiðslunni (Lovelock 

and Wirtz, 2011. bls. 32-33). 

Helstu fræðimenn í þjónustufræðum, þeir Zeithaml, Bitner og Gremler (2006) vilja þó 

meina að það sé upplifun og skynjun þess sem neytir sem skilgreinir þjónustu en ekki 

áþreifanleg afurð (Zeithaml o.fl., 2006. bls. 4). Þjónusta er aðgerð þar sem fram fer 

efnihagslegt samneyti milli þjónustuaðila og viðskipavinar. Að ýmsum þáttum þarf að 

huga. Þjónusta getur tengst bæði hlutum og eignum sem viðskiptavinur ber ábyrgð á, 

atburðum eins og til dæmis leikhúsuppfærslu, kappleikjum og læknisþjónustu þar sem 

ekki er um afhendingu á áþreifanlegri vöru að ræða heldur er það upplifun 

viðskiptavinarins sem gildir en felur ekki í sér eignarétt á þjónustunni. Þjónusta er 

markaðsett öðruvísi en þegar átt er við áþreifanlega vöru. Mörg fyrirtæki kappkosta að 

uppfylla þarfir viðskiptavina sinna og markaðssetja sig sem slík (Lovelock and Wirtz, 

2011. bls. 32-33). Samspil ýmissa þátta þarf að vera gott til þess að þjónusta sé góð og 

þörfum viðskiptavina fullnægt. Viðskiptavinur, fyrirtæki og starfsfólk þurfa að ganga í 

takt því að gert er ráð fyrir að neysla og kaup eigi sér stað samtímis. 

Fyrirtæki sem veita þjónustu leitast eftir fremsta megni við að lágmarka kostnað og 

fyrirhöfn en þó með það að markmiði að veita viðskiptavinum fyrsta flokks þjónustu. Í 
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nútímasamfélagi er þjónusta nauðsynleg. Fyrirtæki þurfa að kappkosta að þjónusta 

viðskiptavini hvort sem markmið þeirra er aukinn gróði eða ekki. Starfsmenn þurfa að 

veita góða þjónustu og reyna að uppfylla væntingar viðskiptavina og jafnframt að fara 

fram úr þeirra vonum (Grönfeldt og Strother, 2006). 

2.1 Einkenni þjónustu 

Viðhorf og kunnátta starfsfólk vega þungt þegar þjónusta er metin af viðskiptavinum. 

Þjónusta er óáþreifanleg og óstöðug í framleiðslu því hún byggir að miklu leyti á 

persónulegum samskiptum viðskiptavina og starfsmanna og því getur framkoma, 

afgreiðslutími og upplifun viðskiptavinarins verið misjöfn þegar þjónusta er metinn. 

Þjónustufræðin skiptast í fjögur megineinkenni þjónustu:  

 Óáþreifanleiki (e. Intangibility) 

 Óstöðugleiki (e. Heterogeneous ) 

 Óaðskiljanleiki (e. Inseperable) 

 Óvaranleiki (e. Perishable) 

Óáþreifanleikinn er sá hluti þjónustu þar sem ekki er um snertanleika að ræða það er, 

viðskiptavinur getur ekki smakkað, séð eða snert á henni á sama hátt og hann getur við 

vörur almennt.  

Óstöðugleiki er sá þáttur sem starfsmenn bera fram þegar þeir veita þjónustuna til 

viðskiptavina sem hafa sínar væntingar til hennar. Þjónustan getur því verið breytileg 

eftir dögum, tíma dags og starfsfólki.  

Óaðskiljanleiki er þegar viðskiptavinur upplifir þjónustuna á sama tíma og neysla fer 

fram. Dæmi um óaðskiljanleika er þjónusta á veitingastað þar sem viðskiptavini er veitt 

þjónusta á sama tíma og hann upplifir framleiðsluna. 

Óvaranleiki kemur til vegna þess að erfitt er að stilla saman framboð og eftirspurn í 

þjónustu. Birgðasöfnun er ógerleg og ekki er mögulegt að skila eða endurselja þjónustu 

(Zeithaml o.fl., 2006, bls. 22-24). 

Komið hafa fram nýjar kenningar í þjónustufræðum í kjölfar skilgreininga Zeithaml, 

Bitners og Gremlers hér að ofan. Lovelock og Writz settu fram nýjar skilgreiningar á 

eiginleikum á þjónustu í bók sinni Services Marketing: People, technology and strategy 

(2011). Lovelock og Writz vilja meina að þjónusta sé ekki bara óáþreifanleg heldur að 
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áþreifanleg upplifun viðskiptavinarins sé viðamikill þáttur í þjónustunni. Til dæmis 

hvernig viðskiptavinurinn upplifir hótelgistingu, mat á veitingastað og ákveðna 

sérfræðiþjónustu.  Með aðskiljanleika á upplifun og neyslu þjónustu er átt við að 

viðskiptavinur er ekki viðstaddur þegar þjónustan fer fram en upplifir hana þegar hann 

fær vöru afhenta, dæmi um slíkt er t.d. þvottahús. Varanleiki þjónustu byggir á upplifun 

neytandans og varanlegu virði (e. dureble value) sem mikilvægt er að gera sér grein 

fyrir. Menntun skilar sér t.d. til framtíðar sem aukið virði fyrir nemendur. 

Hvenær er vara þjónusta? Ein skilgreiningin er sú að vara sé þjónusta ef meira en 

helmingur af virði vöru er tengdur þjónustunni. Rökstuðningurinn er þessi: þú kaupir 

mat á góðum veitingastað, 20–30% af verði réttarins er kostnaðarverð, 70–80% af 

verðgildinu tengist undirbúningi veitingastaðarins, matreiðslu, þjónustu og umhverfi 

hans (Lovelock og Wirtz, 2011, bls. 36–38). 

2.2 Þjónustustefna 

Til þess að fyrirtæki nái sínum markmiðum er þjónustefna nauðsynleg. Þjónuststefna 

byggir á því að vinna markvisst að uppbyggjandi þáttum innan fyrirtækisins og skapa 

þannig grundvöll til að ná samkeppnisforskoti vegna yfirburðaþjónustu. Einblína þarf á 

ýmis lykilatriði svo sem markhópinn, þjónustu, framleiðsluáætlanir og afhendingartíma. 

Stjórnendur leiða þá sýn hvert skal stefna til að árangur náist og fyrirtækið nái sínum 

markmiðum (Fitzsimmons og Fitzsimmons, 2008). 

Að ýmsu þarf að huga þegar fyrirtæki ákveða að innleiða nýja þjónustustefnu. Taka 

þarf tillit til margra þátta svo sem hvort nýir aðilar eiga brautargengt á þessum markaði, 

eru lög sem takmarka stærðir fyrirtækja eða eru einhverjar aðra hindranir sem hafa 

verður í huga við hönnun þjónustustefnu. Til þess að fyrirtæki geti orðið leiðandi á 

markaði þar sem viðskiptavinur tekur sína ákvörðun um kaup út frá ólíkum þáttum þá 

þurfa þau að vera sterk á mismunandi sviðum svo sem hvað varðar 

þjónustuaðgreiningu, verð og staðsetningu. Fyrirtæki sem leitast við að vera 

samkeppnishæf verða að hlúa að mörgum þáttum til að vinna viðskiptavini á sitt band. 

Staðsetning, verð, orðspor, fyrri reynsla og hentugleiki eru atriði sem hafa áhrif á 

ákvörðun neytendans um hvar hann leitar sér þjónustu. Fyrirtæki eru í stöðugri 

samkeppni um viðskiptavini og verða því að vera á varðbergi og breyta og bæta stefnu 

sína og þjónustu að þeirra þörfum. Til þess að vinna neytendur á sitt band eru þrjár 
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áhrifaríkar aðferðir sem yfirburðaþjónustufyrirtæki hafa notað með góðum árangri en 

það er að bjóða besta verðið, vera vel aðgreind frá samkeppnisaðilum og 

klæðskerasníða sína þjónustu að þörfum viðskiptavinarins. 

2.2.1 Stefnuhugtakið 

Til þess að meiri líkur sé á að starfsmenn veiti viðskiptavinum fyrirtækisins góða eða 

jafnvel framúrskarandi þjónustu er mikilvægt fyrir fyritækið að innleiða þjónustustefnu. 

Þjónustustefnunni þarf svo að fylgja eftir með þjónustustjórnun (Fitzsimmons og 

Fitzsimmons, 2008). Stefnuhugtakið snýst um það hvað fyrirtæki getur gert fyrir sína 

viðskiptavini og hver þeirra ávinningur er af að notfæra sér þjónustu þess fremur en 

samkeppnisaðila (Runólfur Smári Steinþórsson, 2008). 

Fyrirtæki leita ávallt leiða til að viðskiptavinur kaupi af þeim þjónustu en ekki af 

samkeppnisaðilanum. Til þess að fyrirtæki geti haldið velli á hörðum samkeppnismarkaði 

þá verða þau að vera tilbúin til þess að aðlaga sig að auknum kröfum viðskiptavinarins 

t.d. hvað varðar áreiðanleika, skilvirkni og persónulega þjónustu. Eftir því sem 

fyrirtækjum fjölgar á eftirsóknarverðum markaði er það þjónusta þeirra sem skiptir 

mestu máli, þ.e. hvort þau geti veitt viðskiptavinum sínum fyrirmyndarþjónustu 

(Grönroos, 2000).   

Hlutverk þjónustustefnu er að veita viðskiptavinum upplýsingar um þá þjónustu 

sem fyrirtækið veitir, samþætta störf og styðja við starfsfólk. Ef markmið fyrirtækis er að 

ná samkeppnisforskoti þá þarf að gera markvissa þjónustustefnu og vinna að breyttu 

viðhorfi starfsfólks. Starfsfólk verður að vera meðvitað og þarf fyrirtækið því að kynna 

nýja stefnu vel þegar hún er innleidd þannig að starfsfólkið skilji sitt hlutverk og átti sig á 

hvað felst í þjónustu á samkeppnismarkaði. Fyrirtæki sem eru rótgróin á markaði en vilja 

ná til stærri hóps fólks eða komast inn á nýja markaði þurfa oft að endurskoða sín 

starfsmannamál með tilliti til nýrrar stefnu fyrirtækisins. Þegar fyrirtæki breytir eða 

bætir sína stefnu þá kemur oft í ljós að ekki eru allir starfsmenn tilbúnir að fylgja nýjum 

áherslum og við það getur skapast neikvætt andrúmsloft meðal starfsfólks sem smitast 

út til viðskiptavina fyrirtækisins. Starfsfólk verður að skilja hversu nauðsynlegt það er 

fyrir fyrirtækið að viðskiptavinir þess séu vel þjónustaðir og ef það er ekki reiðurbúið til 

þess að veita slíka þjónustu þá getur verið nauðsynlegt að láta viðkomandi einstaklinga 

hætta störfum (Grönroos, 2000, bls. 111).  
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2.2.2 Gátlistar 

Til þess að þjónustustefna skili tilætluðum árangri þurfa markmiðin að vera skýr og 

raunhæf svo að starfsfólk hafi vilja og getu til að fylgja þeim eftir. Gátlistar eru tæki til að 

mæla áhrifin af þeim markmiðum sem sett eru og fá niðustöður um hvort þeim 

markmiðum hafi verið náð. Gátlistar segja einnig til um hvað skuli mæla og hvernig 

(Grönroos, 2000).  

Starfsfólk verður að vera meðvitað um það hvernig árangur er mældur, hver 

markmiðin eru, hvar fyrirtækið stendur sig vel og hvað það er sem þarf að bæta og því 

verður að kynna og upplýsa það vel um þá gátlista sem fyrirtækið vinnur með. Til að 

halda þjónustustefnu fyrirtækisins virkri og til að mikilvæg atriði séu sett í forgang þá 

eru gátlistar mikilvæg tæki. Til þess að fyrirtæki viti með vissu hver staða þess er á 

markaði og hvort það sé á réttri leið með sína þjónustustefnu verða gátlistarnir að vera 

vel ígrundaðir og markvisst fram settir. Spurningar sem gátlistum er ætlað að svara eru 

til dæmis: 

 

 

 

 

ið að breyta / bæta til komast á áfangastað? 

 

2.2.3 Þjónustugæði 

Upplifun viðskiptavinarins á þjónustu má skilgreina sem þjónustugæði. Fólk metur á 

mismunandi hátt hvernig það upplifir þjónustu og því er mat á þjónustu mjög huglægt. 

Fyrirtæki þurfa að meta sína þjónustu til að tryggja það að viðskipavinir séu ánægðir og 

þarfir þeirra séu uppfylltar. Þarfir viðskiptavina geta breyst með litlum fyrirvara og því 

þurfa stjórnendur stöðugt að vera vakandi og meta alla þætti þjónustunnar á sem 

árangarusríkastan hátt (Lovelock og Wirtz, 2011. bls. 409). 

Skipta má mælingum á þjónustu í tvo flokka. Annars vegar er um að ræða mjúka 

þjónustustaðla (e. soft quality measures) og hins vegar harða þjónustustaðla (e. hard 

quality measures). Þegar talað er um mjúka þjónustustaðla er átt við að stjórnendur 
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meti upplifun viðskiptavinarins, starfsmanna og annarra sem að þjónustunni koma með 

viðtölum. Þessi mælingaraðferð er að mörgu leyti mjög erfið vegna þess hversu huglægt 

þetta mat er. Við mat á hörðum þjónustustöðlum er notast við talningar, tímamælingar 

eða mælingar með tæknikerfum (Lovelock og Wirtz, 2011. bls. 409).  

Munurinn á þessum tveimur mælikerfum er sá að með hörðum mælingum er hægt 

að fá stöðugar mælingar án þess að fá álit viðskiptavinarins á þjónustunni. Þó er 

nauðsynlegt að notast einnig við mjúkar mælingar til að fyrirtæki fái innsýn í upplifun 

viðskiptavinarins og geti brugðist við og aðlagað þjónustuna að hans þörfum og 

væntingum (Zeithaml, o.fl., 2006. bls 303–304). Við mælingar á þjónustu eru mældir 

eftirtaldir þættir: áreiðanleiki, trúverðugleiki, svörun, samúð og áþreifanleiki. Með 

mælingum er reynt að greina bilið milli væntinga og skynjunar við þjónustuna (Zeithaml, 

o.fl., 2006. bls 152 – 153).  

Þjónustukannanir eru tæki sem fyrirtæki nota til að meta sína stöðu gagnvart 

viðskiptavinum. Ýmsar aðferðir eru notaðar svo sem rýnihópar (e. focusgroup) og 

hulduheimsóknir (e. mystery shoppers). Fyriræki sem standa hvað fremst á sviði 

þjónustu leggja mikið upp úr því að hlusta á viðskiptavini og starfsmenn og aðlaga 

starfshætti sína að þeirra ráðleggingum. Þessi fyrirtæki nota bæði mjúka og harða staðla 

við mælingar (Zeithaml, o.fl., 2006). 

2.3 Þjónustustjórnun 

Til þess að þjónustufyrirtæki njóti velgengi þurfa þau að vera vel vakandi við að veita 

viðskiptavinum sínum framúrskarandi þjónustu og halda þeim ánægðum. Áherslan er 

ekki á að fjárfesta stöðugt til að ná hagnaði heldur er lagt upp með að viðskiptavinir og 

starfsfólk séu ánægðir því þá er líklegra að viðskiptavinirnir haldi tryggð við fyrirtækið og 

að starfsmenn veiti þeim góða þjónustu. Í okkar samfélagi þar sem þjónusta er orðin 

veigamikill þáttur daglegs lífs er einnig gerð krafa um framúrskarandi þjónustu. Til þess 

að hjálpa stjórnendum að þróa þjónustu síns fyrirtækis og auka ánægju er notast við 

þjónustuhagnaðarkeðju (e. service profit chain model) sem er stór þáttur í að ná 

yfirburðastöðu á samkeppnismarkaði. Þar greinir hann á milli framleiðslu og þess sem 

ekki er framleitt. Framleiðsla eru áþreifanlegar vörur sem hægt er að geyma og skipta út 

fyrir fjármuni eða virði. Það sem ekki telst til framleiðslu er einnig nothæft jafnvel 

nauðsynleg þjónusta á tímum framleiðslunnar en skapar samt virði. 
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Heskett og félagar (1994) komu fram með módel sem kallast 

þjónustuhagnaðarkeðjan (e. service profit chain model). Myndin hér að neðan sýnir vel 

skipulagt módel og útskýrir hvernig hægt er að viðhalda samkeppnisforskoti á þjónustu í 

fyrirtækjum. Þrír meginþættir mynda virðiskeðju þjónustuþátta þar sem sambandið milli 

hagnaðar, tryggðar- og viðskiptaánægju, starfsánægju, hollustu og framleiðni 

starfsmanna er til umfjöllunar (Heskett og fl., 1994). Hægt er að lýsa samhengi milli 

þessara fyrrgreindu þátta þannig að gróði fyrirtækis eykst vegna tryggðar viðskiptavina 

við fyrirtækið sem endurspeglast í ánægju þeirra vegna þeirrar framúrskarandi þjónustu 

sem veitt er af ánægðu starfsfólki fyrirtækisins sem vinnur sín störf af hollustu og 

ánægju sem svo skilar sér í góðri framleiðni (Heskett og fl., 1994). 

 

 

Mynd 1: Þjónustuhagnaðarkeðjan. (Heskett og fl., 1994) 

 

Þar sem starfsánægja er einn af meginþáttum þess að skapa 

fyrirmyndarþjónustufyrirtæki þá er ekki úr vegi að skoða hvernig hún verður til. Til þess 

að starfsánægja sé góð í fyrirtæki þá verða ýmsir þættir að vera til staðar svo sem gott 

umhverfi, góður tækjabúnaður, vel kynntar vinnureglur ásamt skýrri stefnu sem kynnt 

hefur verið starfsmönnum. Með þessu móti er hægt að auka afköst, auka hagnað og 

jafnvel fara framúr markmiðum og væntingum neytenda. Hægt er að líta á 

viðskiptatryggð sem aukafjárfestingu því ef fyrirtæki nær að auka viðskiptatryggð sína 

um 5% þá getur það skilað sér í 25-85% aukningu á hagnaði (Heskett, og fl., 1994). 
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2.3.1 Innri þjónustugæði og starfsánægja 

Mikilvægt er að stjórnendur átti sig á mikilvægi innri þjónustugæða en þau snúa að 

starfsfólkinu í fyrirtækinu og eru upphafspunktur í þjónustuhagnaðarkeðjunni. Heskett 

og félagar (1994) vilja meina að innri þjónustugæði tengist gæðum í starfsumhverfinu 

sem leiða til aukinnar starfsánægju starfsfólks. Innri þjónustugæði snúast meðal annars 

um hvernig starfsfólkið upplifir og skynjar starf sitt, fyrirtækið sjálft og umhverfið sem 

það starfar í. Stjórnendur þurfa að átta sig á hvað sé starfsfólkinu mikilvægt til að skapa 

gott vinnuumhverfi og gott andrúmsloft. Viðhorf starfsfólks gagnvart hvoru öðru og 

hvernig það þjónustar hverr annað skiptir einnig miklu máli. Í þjónustufyrirtækjum þar 

sem starfsfólk hefur tæki og tól til að mæta þörfum og væntingum viðskiptavina mælist 

starfsánægja hvað mest. 

2.3.2 Starfsánægja og starfsmannatryggð 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að ef starfsfólk er ánægt í vinnunni er mun minni 

starfsmannvelta en ella. Mikil starfsmannavelta getur kostað fyrirtækið mikið, bæði 

þjálfunarlega séð og hæfnislega. Þess vegna er mikilvægt fyrir stjórnendur fyrirtækja að 

virkja gott starfsumhverfi sem starfsfólkinu líður vel í (Heskett og fl., 1994). Starfsánægja 

er tengd viðhorfi starfsfólks í garð þjónustunnar, samstarfsfólksins og fyrirtækisins. Hún 

býr í starfsfólkinu sjálfu en er ekki opinbert mat á fyrirtækinu (Heskett og fl., 1994; 

Grandey,Fisk, Mattila, Jansen og Sideman, 2004). Ítarlega verður fjallað um starfsánægju 

í kafla 3.1. 

2.3.3 Starfsmannatryggð og afkastageta starfsfólks  

Góður starfsmaður er hverju fyrirtæki mikilvægur og það að missa góðan starfsmann er 

fyrirtæki mjög kostnaðarsamt auk þess sem mikilvæg þekking hverfur úr fyrirtækinu. 

Kostnaður við að þjálfa upp nýjan starfsmann er mikill og þ.a.l. fjárhagstjón fyrir 

fyrirtækið. Nauðsynlegt er því að halda starfsmannaveltu í lágmarki. Enduskipuleggja 

þarf öll störf til að ná fram því besta frá hverjum starfsmanni til að fyrirtækið nái árangri. 

Núorðið eru fyrirtæki oft í samkeppni á heimsmarkaði og því er krafa um sveigjanlegri 

störf mikil því það þarf að taka tillit til ýmissa hindrana svo sem tollmúra og 

tímamismunar. Mikil starfsmannavelta þjónustufyrirtækja, sérstaklega þar sem mikil 

sérhæfing er, leiðir til þess að mesti kostnaðurinn er vegna taps á framleiðni starfsfólks 



23 

og óánægju viðskiptavina sem krefjast víðtækrar þekkingar á þjónustunni af hendi 

þjónustuaðila (Heskett og fl., 1994; Lau, 2000).  

2.3.4 Afkastageta starfsfólks og þjónustugæði 

Þjónustugæði eru mikilvægur þáttur innan þjónustufyrirtækja eins og áður hefur komið 

fram. Þau byggja á því hvernig starfsfólkið veitir þjónustuna og þekkingu þess á vörunni. 

Það starfsfólk sem er afkastamikið þekkir til hvers er ætlast af því og veit hvernig það á 

að vinna vinnuna sína en einnig þekkir það viðskiptavini fyrirtækisins. Þetta á sérstaklega 

við þar sem um mikla og persónulega þjónustu er að ræða en þar er afkastageta 

starfsfólks lykilatriði og stuðlar að auknum þjónustugæðum og lægri kostnaði (Heskett 

og fl, 1994; Lau, 2000). Mikilvægt er að auka framleiðni hvers starfsmanns með því að 

láta hann taka þátt í rekstrinum eins og til dæmis að starfsfólk þekki inn á allar þær 

deildir sem eru í fyrirtækinu. Með því getur biðtími fyrir viðskiptavini minnkað til muna 

og auðveldara er að leysa þau vandamál sem skapast (Heskett og fl., 1994). 

2.3.5 Þjónustugæðin og viðskiptaánægja 

Ánægja viðskiptavinarins endurspeglar hvaða væntingar hann hefur til þjónustunnar og 

hvernig hann upplifði hana. Í dag vilja neytendur fá mikla þjónustu og sækjast eftir henni 

hvort sem um dýra eða ódýra vöru er að ræða. Margir myndu telja gildi og gæði 

jafnmikilvæg til að ná ánægju neytandans en í þjónustugeiranum getur andvirðið haft 

meiri áhrif á ánægju neytandans en gæði þjónustunnar (Hesksett og fl., 1994). Það getur 

komið fyrir að viðskiptavinum hefur ekki þótt mikið til þjónustunnar koma en eru samt 

ánægðir. Þetta getur til dæmis gerst þegar viðskiptavinurinn þarf að greiða minna fyrir 

vöruna en hann átti von á eða hann gerir litlar sem engar kröfur til þjónustunnar í 

viðkomandi fyrirtæki (Lau, 2000). 

Ánægja viðskiptavinarins er mikilvægt markmið fyrir fyrirtækið að ná. Þegar 

viðskiptavinir upplifa góða þjónustu eru meiri líkur á því að þeir sýni viðskiptatryggð og 

gefi fyrirtækinu gott umtal (Lau, 2000).  

2.3.6 Ánægðir viðskiptavinir og viðskiptatryggð 

Stjórnendur fyrirtækja gera þær kröfur á starfsfólk sem veitir þjónustu að þeir auki 

þjónustugildi sitt með tímanum því neytendur leita ávallt eftir betri þjónustu. Sexfalt 

meiri líkur eru á því að mjög ánægður neytandi verði reglulegur viðskiptavinur en 
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neytandi sem er bara ánægður. Til þess að komast að því hvort viðskiptavinir fyrirtækis 

séu ánægðir geta stjórnendur sett sér markmið sem stefnt er að því að uppfylla. Til þess 

að niðurstöður verði raunhæfar er nauðsynlegt að búa til kvarða og nota hann næstu 

árin. Þegar niðurstöður liggja fyrir um ánægju eða óánægju viðskiptavina getur 

fyrirtækið aðlagað sig að þörfum þeirra og styrkt sína stöðu á markaði (Heskett og fl., 

1994; Lau, 2000). 

2.3.7 Viðskiptatryggð tengist gróða og arðsemi 

Þeir viðskiptavinir sem eru tryggir sínu fyrirtæki eru oft stór hluti af sölu fyrirtækisins. 

Þeir munu ávallt fá betri þjónustu því þeir eru orðnir hluti af fyrirtækinu (meðlimir í 

fjölskyldunni). Þeir geta bent á það sem þeim finnst þurfa að bæta og verið 

samvinnuþýðir. Þeir sem veita þjónustuna þurfa að hugsa hvernig þeir fá neytandann til 

þess að koma aftur inn í fyrirtækið (Heskett og fl., 1994). Gróði fyrirtækisins veltur á því 

hvernig starfsfólkið selur vöruna og hvernig það býður viðskiptavininum þjónustu. 

Rannsóknir hafa sýnt að viðskiptatryggð skiptir meira máli en markaðurinn sjálfur vill 

meina (Lau, 2000). Fyrirtæki verða að vera meðvituð um þann kostnað sem gæti hlotist 

af því að reyna að ná stöðugt til nýrra viðskiptavina í stað þess að halda í núverandi 

viðskiptavini og uppfylla þarfir þeirra á arðbæran hátt (Heskett og fl., 1994). 

Stjórnendur hafa veiga mikið hlutverk í að innleiða t.d. þjónustustefnu, vera 

fyrirmynd fyrir starfsfólk og viðhalda starfsánægju.  
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3 Stjórnendur 

Starf stjórnandans getur bæði verið fjölbreytt og krefjandi. Stjórnandi vinnur að því að 

ná fram þeim markmiðum sem sett hafa verið (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

Samkvæmt Peter F. Drucker (1996) þá þarf stjórnandi ítrekað að bregðast við áreiti og í 

raun þá ræður hann ekki hvað hann gerir í sínu starfi. Mikið álag, tímapressa og mannleg 

samskipti einkenna starfs stjórnandans (Hill, 2003). Stjórnendur skipta miklu máli fyrir 

fyrirtæki og hafa rannsóknir staðfest það. Góður stjórnandi á betra með að skapa 

jákvætt og gott vinnuumhverfi sem leiðir til betri starfa og aukinnar skilvirkni starfsfólks 

sem getur gefið fyrirtækinu ákveðið forskot í samkeppnisumhverfi (Davenport og 

Harding, 2012). 

3.1 Hlutverk stjórnenda 

Hlutverk stjórnenda hafa breyst þó nokkuð á síðustu misserum. Gerðar eru meiri kröfur 

til þeirra sem þýðir að starf þeirra verður meira krefjandi og erfiðara (Hill, 2007). Kröfur 

um samskiptahæfni hafa aukist og þurfa stjórnendur nú að leggja meiri áherslu á 

teymisvinnu og að búa sér til gott tengslanet (Yammarino, Salas, Serban, Shirreffs og 

Shuffler, 2012). Stjórnendur þurfa að vinna úr mörgum upplýsingum frá mismunandi 

einstaklingum og þurfa því að búa yfir hæfileika til að geta unnið vel úr þeim og skilið 

mismunandi sjónarmið. 

Í upphafi 20. aldar kom Henri Fayol fyrstur manna fram með skilgreiningu um hvert 

hlutverk stjórnenda væri innan fyrirtækja. Henri flokkaði hlutverk stjórnenda niður í 

fjóra flokka: Áætlanagerð, skipulagningu, forystu og eftirlit. Með áætlanargerð er átt við 

framtíðarsýn og hvaða stefnu fyrirtækið setur sér. Skipulagning felur í sér ákvarðanatöku 

um þá þætti sem fyrirtækið þarf til að geta starfað og unnið sem heild. Forusta felur í sér 

samskipti við starfsmenn, að virkja þá og hvetja undirmenn til góðra starfa og í 

eftirlitsþættinum er verið að fylgjast með starfsmönnum, leiðrétta og veita þeim tilsögn 

þannig að þeir sem starfa í fyrirtækinu vinni sem ein heild (Robbins, 2005). 

Það eru þó ekki allir sammála um nálgun Fayol á hlutverki stjórnandans og það var 

Henry Mintzberg (1973) sem setti fram þá kenningu að skoða þyrfti aðbúnað, hegðun og 

aðstæður hjá stjórnendum til að meta þeirra störf. Hann gerði rannsókn á starfi reyndra 

stjórnenda. Í ljós kom að stjórnendur ná oft ekki að komast yfir það sem fyrir þeim liggur 
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vegna fjölda verkefna og stöðugra truflana. Mintzberg skiptir hlutverki stjórnenda upp í 

tíu undirhlutverk sem mynda saman eina heild eins og má sjá hér á mynd fyrir neðan. 

 

 

Mynd 2:Margþætt hlutverk stjórnandans samkvæmt Mintzberg (1989) 

Í samskiptaflokknum eru þrjú atriði sem skipta máli: að vera fyrirmynd, leiðtogi og 

tengiliður. Það er mikilvægt að starfsfólk séu meðvitað um hlutverk sitt innan 

fyrirtækisins og að það fylgi sýn þess. Það er hlutverk stjórnandans að sjá til þess að svo 

sé. Stjórnandi á að vera leiðtogi sem sér um það mikilvæga verkefni að hvetja og leiða 

starfsfólk sitt áfram. Einnig er hann tengiliður milli starfsfólks og aðila utan 

skipulagsheildar og sér til þess að réttum upplýsingum sé komið á rétta staði 

(Mintzberg, 1989).  

Undir flokkinn um upplýsingamiðlun falla þrjú atriði, þ.e. að vera eftirlitsaðili, miðla 

upplýsingum og vera talsmaður. Stjórnandinn vinnur úr upplýsingum úr ytra og innra 

umhverfi og ber ábyrgð á því að koma þeim til skila. Hann sinnir því hlutverki að vera 

talsmaður fyrirtækisins innan sem og utan þess og sér um að ímynd fyrirtækisins komist 

til skila (Mintzberg, 1989). 

Í síðasta dálknum er ákvarðanataka sem felur í sér fjögur hlutverk; að vera 

frumkvöðull, leysa ágreining, úthluta auðlindum og vera samningamaður. Hlutverk 

stjórnanda er að leiða fyrirtækið eða deildina og hann þarf stöðugt að leita nýrri og betri 
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•Samninga maður ( negotitor) 

Ákvarðanataka 
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leiða sem eru fyrirtækinu til framdráttar. Hann þarf að taka upplýstar ákvarðanir 

byggðar á upplýsingum sem hann hefur viðað að sér. Stjórnandi sér um að leiða 

samninga við viðskiptavini og birgja. Hann sér um að deila fjármagni innan fyrirtækisins 

og að útkljá hin ýmsu vandamál milli starfsmanna sem og að kljást við aðrar óvæntar 

uppákomur (Mintzberg, 1989; Robbins, 2005). 

3.2 Stjórnendur og leiðtogar 

John P. Kotter (1996) og Mintzberg (1973) deila hvor sinni sýn á hlutverk leiðtoga og 

hlutverk stjórnenda. Kotter vill meina að hlutverk leiðtoga og stjórnenda sé ekki 

endilega það sama. Hann segir að stjórnendur eigi að sjá um áætlanagerð, 

starfsmannaráðningar, skipulagningu sem og að sinna eftirliti og leysa vandamál. 

Hlutverk leiðtogans sé hins vegar að búa til sterka liðsheild, útbúa stefnu fyrirtækisins og 

virkja starfsfólk á jákvæðan hátt. Hann vill einnig meina að það vanti fleiri leiðtoga í 

fyrirtæki en nóg sé þar af stjórnendum. Mintzberg (1973) telur að leiðtogahlutverkið sé 

óumflýjanlega hlutverk stjórnandans þó svo að hans aðstæður hverju sinni ráði því 

hversu mikið hann getur sinnt því. Það eru margir þættir sem stjórnandi þarf að hafa 

auga á og tvinna saman. Á þetta verði að horfa á í samhengi. 

Samkvæmt Jonathan Gosling og Henry Mintzberg (2003) þá hefur orðið mikil aukning 

á því að menn vilji verða góðir leiðtogar frekar en góðir stjórnendur. Þessir tveir þættir 

ættu þó ekki að vera aðskildir því stjórnandi sem setur sig ekki í leiðtogahlutverk nær 

oftast ekki að hvetja starfsfólk sitt vel áfram og hefur það þá áhrif á framleiðni og 

afkastagetu fyrirtækisins. Leiðtogi sem sinnir ekki stjórnendahlutverkinu gætu á hinn 

bóginn misst nauðsynleg tengsl við starfsmenn sem síðangetur ýtt undir hroka. 

Kotter (1996) heldur því fram að sami aðili geti sinnt þessum tveim hlutverkum, þ.e. 

verið bæði góður leiðtogi sem og góður stjórnandi. Í mikilli samkeppni er nauðsynlegt 

fyrir fyrirtæki að hafa einstaklinga sem geta sinnt báðum hlutverkum. Leiðtogi er 

nauðsynlegur þegar kemur að því að innleiða breytingar og stjórnandi til að halda 

ákveðinni röð og reglu innan fyrirtækis. 

Tengslin milli hamingju og árangurs stjórnenda hafa hafa verið skoðuð mikið og er 

það rannsóknarefni frekar nýtt af nálinni (Guojuan, Shuling og Junli, 2010). Mikill hraði 

hefur verið í flestum þjóðfélögum undanfarna áratugi þegar kemur að tækni og 

samhliða því hefur sjónum verið beint töluvert að mikilvægi hamingju. Með þeirri þróun 
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hefur hún orðið vinsælli innan fyrirtækja og hjá stjórnendum (Guojuan og fl., 2010; 

Fisher, 2010). Undanfarna tvo áratugi hefur þó fjöldi nýrra mynstra komið fram sem 

birtast í formi hamingju eða jákvæðri hegðun innan veggja fyrirtækja. Það sem þessi 

mynstur eiga sameiginlegt eru jákvæð viðhorf, jákvæðar tilfinningar og jákvætt skap í 

vinnunni (Fisher, 2010). 

3.3 Jákvæð sálfræði 

Í lok tíunda áratugarins kom jákvæð sálfræði fram á sjónarsviðið þegar Mihaly 

Csikszentamihalyi og Martin Seligman bentu á nauðsyn þess að rannsaka þyrfti 

mannlega hamingju á sama hátt og mannleg óhamingja hafði verið rannsóknarefni 

innan sálfræðigeirans (Kristján Kristjánsson, 2011). Í jákvæðri sálfræði er leitast við að 

rannsaka það sem gerir fólk hamingjusamt og hvað það er sem fær einstaklinga, 

samfélög og þjóðfélög til að blómstra. Einblínt er á hið jákvæða og hvað einkennir fólk 

sem er hamingjusamt og nær árangri (Park og Peterson, 2008). Fredrickson, Mancuso, 

Branigan og Tugade (2000) tala um að jákvæðar tilfinningar séu af hinu góða og jafnvægi 

á milli jákvæðra og neikvæðra tilfinninga hafi áhrif á mat fólks á lífsánægju. Einnig er 

bent á að það sé ástæða til að kanna betur hvort jákvæðar tilfinningar geti nýst í leitinni 

að hamingju, sem er ofar eðlislægri ánægju. Niðurstöður nýlegra rannsókna ýja að því 

að jákvæðar tilfinningar geti breytt hugsunum og gjörðum fólks (Fredrickson og fl., 

2000). Jákvæðar tilfinningar eru forsenda þess að einstaklingur nái að blómstra og vaxa 

og draga úr líkum á þunglyndi og kvíða (Fredrickson, 2001). 

Seligman og Csikszentamihalyi (2000) vill meina að jákvæð sálfræði sé byggð upp af 

hinum ýmsu jákvæðu þáttum sem eru bæði hlutir fortíðar sem og líðandi stundar. Vinna 

þarf með ýmsa þætti sem snúa að einstaklingunum sjálfum svo sem hlýju, köllun, 

hugrekki, næmni fyrir eigin líðan og líðan annarra, fyrirgefningu, einlægni, jákvæða 

framtíðarsýn, visku og persónulega styrkleika. Einnig þarf að vinna með jákvæðni 

gagnvart samfélagslegri sýn. Hvað getum við gert til þess að vera jákvæðir og ábyrgir 

samfélagsþegnar? Vinna þarf í þáttum eins og umburðalyndi, vinnusiðferði, umhyggju 

og óeigingirni (Seligman og Csikszentamihalyi, 2000).  

Velferð er einn af þeim þáttum sem gegna lykilhlutverki í jákvæðri sálfræði. Til þess 

að vera ánægður einstaklingur þarf ekki að ná ákveðnum takmörkum og hamingjan er 

ekki bundin ákveðnum tíma eða gæðaröð (Kristján Kristjánsson, 2011). Skipta má 



29 

velferð upp í þrjá aðalþætti; í fyrsta lagi er það hið ánægjulega líf þar sem leitast er við 

að lifa í núinu og njóta hvers augnabliks, upplifa jákvæðar tilfinningar eins og ást, nautn 

og hamingju. Í öðru lagi er það flæði þar sem maður nýtir sína styrkleika til þess að 

öðlast sátt við lífið. Í flæði hefur líf manns ákveðinn tilgang og maður nær að sökkva sér 

inn í þau viðfangsefni sem maður er að fást við hverju sinni. Í þriðja lagi er það hin skýra 

lífssýn, þ.e. þegar maður hefur tilgang og hugsjónir. Maður notar sína styrkleika til að 

vinna að málum sem eru stærri og meiri en maður sjálfur (Seligman, 2002). 

Í jákvæðri sálfræði er leitast við að finna styrkleika einstaklingsins og hvernig hægt er 

að vinna í þeim á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Reynt er að vinna í þáttum sem 

einkenna góða persónu, s.s. hlýju, sjálfstjórn, félagsþroska og von. Ekki er horft á 

veikleika fólks heldur er einblínt á styrkleika og hvernig hægt er að styrkja þá enn frekar. 

(Seligman, 2002). 

Einn af mikilvægum þáttum jákvæðrar sálfræði er hin sálræna seigla. Sálræn seigla er 

hugræn færni sem við notum til að takast á við hindranir í lífinu og sigrast á neikvæðni 

og bölsýni. Með jákvæðu hugarfari er hægt að sigrast á hinum ýmsu hindrunum sem 

verða á vegi okkar á lífsleiðinni og jákvætt fólk trúir því að það hafi hlutverki að gegna í 

samfélaginu og að heimurinn sé staður tækifæranna. Sálræn seigla er ekki meðfædd 

heldur þroskast hún með okkur á yngri árum og gerir okkur kleift að aðlagast hinum 

ýmsum aðstæðum sem við lendum í á lífsleiðinni (Seligman, 2002). 

Jákvæð sálfræði hefur á síðustu árum vakið athygli fræðimanna sem velta fyrir sér 

hvaða hlutverki hún geti gengt innan fyrirtækja. Fredriksson (2003) telur ávinning af 

jákvæðum tilfinningum mikinn innan fyrirtækja og að þær vinni á hinum ýmsu myndum 

neikvæðrar hugsununar svo sem þunglyndis og depurðar. Jákvæðar tilfinningar smita út 

frá sér og auka þannig sköpunarkraft og gleði starfsmanna sem skilar svo í skilvirkari 

fyrirtæki. 

3.3.1 Viðmót  

Viðmót sem byggir meðal annars á framkomu, hlustun og skilningi. Með viðmóti er átt 

við tilfinningu og andlegu stöðu m.t.t. staðreynda eða ástands. Gott viðmót (e. attitude) 

er ein meginforsenda góðrar frammistöðu starfsmanna. Samkvæmt rannsókn þar sem 

rannsökuð voru tengslin milli viðmóts og þátta eins og ánægju viðskiptavina, framleiðni 

og skilvirkni, sýndu niðurstöður að viðmót spilar stóran sess þegar kemur að 
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frammistöðu starfsmanna þjónustufyrirtækja sem svo leiðir til ánægðari viðskiptavina 

(Adsit, London, Crom og Jones, 1996). 

3.3.1.1 Framkoma 

Til þess að manneskja nái að þroska sína félagslegu færni þarf hún að fullnægja sínum 

þörfum sem og að uppfylla ánægju og skyldur án þess að skerða rétt annarra. Gagnvirk 

þátttaka er lykilatriði sem og hegðun en þó skal ekki einblína á hegðunina sem slíka. 

Félagsfærni byggist á því hvernig einstaklingar hegða sér við ákeðnar aðstæður (Hargie, 

2006, vísar í Phillips, 1978). Hægt er að ná fram ánægju og jákvæðri framkomu 

starfsmanna, t.d. með því að viðhalda jákvæðu félagslegu umhverfi og góðu skipulagi, 

bjóða upp á góð samskipti, sjálfstæða þátttöku og gagnkvæmt traust. Greinilegt mynstur 

er á milli jákvæðrar framkomu og þess að markmiðum fyrirtækisins sé náð (Ostrott, 

1992). 

Ánægja og framkoma starfsmanna er mikilvægt atriði þegar kemur að hegðun og 

ábyrgð í starfi. Í gegnum þessa þætti nær fyrirtækið að auka sína skilvirkni. Ánægja og 

viðhorf hafa áhrif á hegðun einstaklinga og bæta þannig skilvirkni fyrirtækisins. 

Rannsóknir hafa sýnt að ánægja og viðhorf í starfi leiði til þess að skilvirkni í fyrirtækjum 

aukist og getur það einnig útskýrt að hluta til misstök í starfi af hálfu einstaklinga með 

tilliti til starfsánægju (Ostrott, 1992). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að starsfánægja og viðhorf eru atriði sem áhrif hafa á 

frammistöðu fyrirtækins. Á meðan fyrirtæki standast umhverfiskröfur og tæknivæðingu 

þá mun það eitt og sér ekki tryggja skilvirkni því starfs fyrirtækisins verður að hegða sér 

með markmið þess að leiðarljósi (Ostrott, 1992).  

3.3.1.2 Hlustun 

Hlustun er hluti af viðmóti. Hlustun er flókin athöfn þar sem bæði hegðun og hugrænir 

þættir koma við sögu. Vandasamt getur því orðið fyrir hlustanda eins og t.d. starfsfólk 

að meta upplýsingar og taka ákvarðanir byggðar á þeim. Fræðilega byggist hlustun á 

þrem hlutum og hver þessara hluta byggir á sérþekkingu en þeir vinna þó saman að því 

að byggja upp og móta sterkan hlustanda. Fyrst má nefna skynjun þar sem tekið er af 

athygli á móti skilaboðum. Í öðru lagi er það þróun þar sem hlustandi ljáir skilaboðum 

meiningu og virði. Þriðji þátturinn er síðan hvernig brugðist er við þeim skilaboðum sem 

fyrir liggja (Ramsey og Sohi, 1997). 
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3.3.1.2.1 Skynjun 

Hlustunarferli hjá starfsmanni hefst þegar hann heyrir eða skynjar áreiti frá 

viðskiptavini. Áreitið getur verið munnlegt og þá með orðum eða tón í rödd sem og 

ómunnlegt eins og bendingar eða önnur líkamstjáning. Það er lykilatriði hjá starfsmanni 

að taka eftir og koma auga á skilaboð frá viðskiptavini til þess að geta brugðist sem fyrst 

við og veitt honum þá þjónustu sem hann óskar eftir. Viðskiptavinurinn skynjar það 

hvort starfsmaðurinn sé að taka virkan þátt í samræðunum með því að taka eftir því 

hvort hann viðhaldi augnsambandi, einbeiti sér að samræðunum og láti ekki 

utanaðkomandi þætti hafa truflandi áhrif á samskipti eða samræðurnar (Ramsey og 

Sohi, 1997). 

3.3.1.2.2 Þróun 

Þessi hluti hlustunar inniheldur hugrænt ferli þar sem starfsmaður metur innihald 

samskiptanna og ákveður mikilvægi þeirra. Á þessum tímapunkti reynir á þekkingu og 

reynslu starfsmannsins. Hann þarf að bregðast skjótt við og ákveða til hvers innihald 

skilaboðanna mun leiða. Hann getur þurft að fara til baka með samræðurnar til þess að 

vera fullviss um að enginn misskilningur sé til staðar. Starfsmaðurinn má ekki eingöngu 

einbeita sér að skilaboðum viðskiptavinarins heldur þarf hann einnig að finna út hverjar 

ástæður kaupanna séu, hvernig stíl viðskiptavinurinn hefur, hver hans samskiptahæfni 

er, möguleg mótmæli og hvort hann hafi neikvæða reynslu af kaupum frá fyrri tíð. 

Viðskiptavinur skynjar hvort starfsmaðurinn tekur mark á hans skilaboðum þegar hann 

grípur ekki frammí, breytir ekki um umræðuefni, reynir eftir megni að skilja það sem 

verið er að meina, er þolinmóður og spyr út í minnstu smáatriði (Ramsey og Sohi, 1997). 

3.3.1.2.3 Svörun 

Þriðji hluti hlustunnar er svörun. Til þess að frekari samskipti komi til með að eiga sér 

stað þá þarf starfsmaðurinn að bregðast rétt við. Ástæða svörunar getur verið til að 

upplýsa, stjórna eða deila tilfinningum. Til þess að starfsmaðurinn haldi áfram og ákveði 

ekki að slíta samtalinu þá kemur upp sú krafa að viðskiptavinurinn sýni virkni. 

Viðskiptavinurinn finnur á sér hvort starfsmaðurinn bregst á viðeigandi hátt við 

samtalinu þegar hann svarar honum á innan eðlilegra tímamarkar, hlustar af ákafa á 
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hans viðhorf, kemur fram með viðeigandi upplýsingar sem varða spurningar og svarar 

honum í heilum setningum fremur en bara með „já“ eða „nei“ (Ramsey og Sohi, 1997). 

3.3.1.3 Skilningur 

Skilningi (e. object of understanding) má lýsa sem sálfræðilegu ferli þar sem 

einstaklingar beita hugtökum og hugsun til að fá fram niðurstöðu og meðhöndla hana 

skilvirknilega. Þetta ferli getur tengst bæði hlutlægum og óhlutlægum fyrirbærum eins 

og manneskju, ástandi eða skilaboðum. Skilningur næst með góðu sambandi á milli 

skynjandans og því viðfangsefni sem skilja þarf. Því tengdari sem starfsmaður er 

viðskiptavininum því betur getur hann veitt honum góða þjónustu. Ef starfsfsfólk sýnir 

viðskiptavini skilning áttar það sig á þörfum hans og getur þar af leiðandi veitt honum þá 

þjónustu sem hann sækist eftir. Mikilvægt er að skilja viðskiptavininn og hvað hann 

metur í fyrirtækinu og skilja af hverju hann verslar hjá þessu fyrirtæki en ekki 

samkeppnisaðilanum. Ef sá skilningur er til staðar er mun auðveldara að skapa ánægju 

(Ganesh, Arnold og Reynold, 2000). 

3.3.2 Bjartsýni 

Rannsóknir á bjartsýni byrjuðu um miðjan 9. áratuginn og í langflestum tilfellum var 

bjartsýni rannsökuð í tengslum við heilsu. Tengsl milli líkamlegrar og andlegrar heilsu 

voru skoðuð og sýndu niðurstöður rannsókna í langflestum tilfellum tengsl milli 

bjartsýni, góðrar líkamlegrar heilsu og andlegrar heilsu. Eftir það fóru rannsakendur að 

skoða bjartsýni tengda fleiri þáttum sem leiddi meðal annars í ljós að þeir sem eru 

bjartsýnir eiga auðveldara með að mynda félagsleg tengsl (Carver, C. S og Scheier, M. F, 

2014). Í gegnum árin hefur bjartsýni verið skilgreind á marga vegu. Í hinu daglegu lífi 

tölum við um bjartsýni þegar fólk sér hlutina á jákvæðan hátt. Algjör andstæða bjartsýni 

er svartsýni og vilja sumir meina að þegar eitthvað fer úrskeiðis sé oft hægt að kenna 

svartsýni um (Rich, 1999). 

Seligman (2006) skilgreinir bjartsýni sem það hvernig við útksýrum hluti í kringum 

okkur. Sem dæmi upplifir bjartsýnismaðurinn áföll sem eitthvað sem takast þarf á við. 

Svartsýnismaðurinn aftur á móti telur áföll óumflýjanleg og að þau muni endurtaka sig í 

einhverri mynd. Kostir við bjartsýni eru margir, má þar nefna að þeir sem eru bjartsýnir 

verða sjaldnar veikir, hugsa betur um heilsuna og hafa betri lífsvenjur. Seligman talar 

einnig um að bjartsýni sé ólík jákvæðri hugsun á þann hátt að svartsýnismaðurinn geti 
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lært að verða bjartsýnn eftir því hvernig hann útskýrir eða upplifir hluti í kringum sig. Því 

getur það gerst með áföll að sá svartsýni dvelji lengur í því ástandi sem getur leitt til 

þunglyndis og neikvæðra hugsana. Á meðan sá bjartsýni notar jákvæðar hugsanir til þess 

að halda áfram. 

Þó getur það gerst að hinn bjartsýni sjái eða upplifi hlutina í bjartara ljósi en þeir eru í 

raun og veru og því hefur Seligman (1998) velt því fyrir sér hvort bjartsýni sé alltaf til 

hins góða. Hann ályktar að í sumum tilvikum sé nauðsynlegt að sýna ákveðna svartsýni 

og raunsæi. Hann tekur sem dæmi að gjaldkeri, endurskoðandi og öryggisfulltrúi ættu 

að vera svartsýnismenn sem vita og þekkja hvað fyrirtækið hefur tök á að gera. Líkt og 

með aðrar andstæður fara þær vel saman svartsýni og bjartsýni. Í fyrirtækjum er 

mikilvægt að þessar andstæður séu báðar til staðar sérstakleg þegar fyrirtæki undirbúa 

áætlanir fyrir áhættusama og óvissa framtíð. 

Þegar bjartsýnn einstaklingur hugsar um framtíð sína upplifir hann að framtíð hans 

verði bjartari en hjá öðrum án þess að geta gefið ástæður eða rök fyrir því. Eitt hugtak 

innan bjartsýnninnar er bjartsýnisbjögun (e. optimism bias) en það er þegar fólk upplifir 

hlutina í bjartara ljósi en þeir verða. Sem dæmi má nefna að sá sem giftir sig væntir þess 

að vera giftur alla tíð þó svo að í dag séu 50% líkur á skilnaði. Eins er með veikindi. Fólk 

yfir höfuð telur litlar líkur að það fái alvarlega sjúkdóma á lífsleiðinni. Þó svo að 

almenningur viti, og rannsóknir hafi sýnt, hversu algengt það er að fá slíka sjúkdóma, 

telur fólk það ekki eiga eftir að henda sig. Einnig er til svartsýnisbjögun en þá eru 

væntingarnar verri en þær eru í raun og veru (Sharot, 2011). Svipað er með falska 

bjartsýni en þá gerir fólk minna úr aðstæðum, jafnvel alvarlegum, en raun ber vitni til 

dæmis hættum á sjúkdómum og hættum sem geta stafað af umhverfinu. Því hættir 

bjartsýnum til að vanmeta líkur á að eitthvað slæmt gerist þó að rannsóknir eða aðrar 

staðreyndir hafa komið fram og að líkurnar séu til staðar (Sharot, 2012). Bjartsýnir muna 

frekar eftir sigrum en ósigrum og gera frekar ráð fyrir sigri en ósigri þrátt fyrir að líklegt 

sé að lífsleiðin hjá fólki sé mörkuð fleiri ósigrum en sigrum (Taylor og Brown, 1994). 

Rannsóknir hafa sýnt tengingu á milli bjartsýni og góðs árangurs í vinnu. Þeir 

stjórnendur sem eru bjartsýnir eru líklegri til að þess að horfa á vandamál sem áskorun, 

leggja sig meira fram til lengri tíma til þess að ná markmiðum og finna það jákvæða við 

erfiðar aðstæður. Einnig hafa rannsóknir sýnt að það sé skyldleiki á milli bjartsýni 
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stjórnenda og frammistöðu starfsmanna. Popper, Amit, Gal, Mishkal-Sinai og Lisak 

(2004) styðja þá kenningu að bjartsýni sé nauðsynlegur eiginleiki hjá stjórnendur og er 

hann einn af þremur nauðsynlegum sálfræðieiginleikum stjórnenda. Humphrey (2002) 

tekur undir það að tilfiningalegir þættir hjá stjórnendum hafi meiri áhrif á starfsmenn en 

skilaboðin sem frá þeim koma (Arakawa og Greenberg, 2007). 
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4 Upplifun starfsfólks 

Fyrsta upplifun viðskiptavinar er gríðarlega mikilvæg og þess vegna á sá starfsmaður 

sem hittir viðskiptavininn í fyrsta skipti mikinn þátt í að upplifun hans á fyrirtækinu verði 

jákvæð og viðskiptavinurinn vilji nýta sér þjónustu þess áfram. Hegðun starfsfólks getur 

verið lykilatriði þegar kemur að því að mynda viðskiptatengsl sem kemur fyrirtækinu til 

góða þegar fram líða stundir. Starfsfólk hefur bein áhrif á viðskiptavini og það er þeirra 

að sannfæra viðskiptavininn um að beina viðskiptum sínum til fyrirtækisins (Kelley og 

Hoffman, 1997; Bradford, Crant og Phillips, 2009). 

Starfsánægja snýr að því viðhorfi sem starfsmaður hefur gagnvart vinnunni, hvort sem 

um ræðir jákvæðu eða neikvæðu. Einnig hefur hún með þarfir starfsmannsins í 

vinnuumhverfinu að gera, það er hversu vel umhverfið lýtur að persónulegum þörfum 

hans. Því betur sem starfsumhverfið uppfyllir þær þarfir, því betri verður starfsandinn 

(Kumara og Koichi, 1989). 

Fleiri þættir snúa að starfsánægju og í mörg horn er að líta. Hér fyrir neðan verður 

farið nánar yfir mikilvægi starfsánægju og skoðaðir tveir þættir sem spila þar inn í. Þeir 

eru annars vegar samskipti og hins vegar sanngirni. Sanngirni fyrirtækis gagnvart 

starfsfólki er einn af þeim þáttum sem sýnt hefur verið fram á að starfsmenn meta mest. 

Ef fyrirtæki sýnir starfsmönnum sínum sanngirni þá eykst hollusta þeirra og traust til 

fyrirtækisins (Rhoades og Eisenberger, 2002). 

4.1 Starfsánægja 

Þegar talað er um starfsánægju er átt við það hvort starfsfólk sé ánægt í sínu starfi. Þeir 

þættir sem um ræðir eru starfið og starfsumhverfið (Lau, 2000). Locke skilgreinir 

starfsánægju sem ánægju og jákvætt ástand sem einstaklingur upplifir vegna mats á 

vinnu eða upplifunar á henni (Saari og Judge, 2004, bls. 396). Það er mjög margt líkt 

með ánægju neytenda og ánægju starfsfólks. Neytendur vilja fá ákveðna þjónustu sem 

stenst þeirra væntingar og það sama á við um starfsfólk. Starfsfólk væntir hvata frá 

fyrirtækinu, þ.e.a.s. ef það vinnur sína vinnu vel (Lau, 2000). 

Skilgreining stjórnenda fyrirtækis á starfsánægju er vellíðan starfsfólks í vinnunni sem 

hefur þær jákvæðu afleiðingar að starfsmannavelta er lítil og starfsfólk ræður sig í vinnu 

til lengri tíma (Kumara og Koichi, 1989). Starfsánægja er upplifun starfsfólks á ýmsum 
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þáttum í vinnunni bæði jákvæðum og neikvæðum. Eftir því sem starfsumhverfi uppfyllir 

persónulegar þarfir starfsfólks betur því ánægðara er það (Kumara og Koichi, 1989). 

Viðhorf starfsfólks gagnvart starfsumhverfi geta bæði verið jákvæð og neikvæð. 

Starfsólks getur verið ánægt með ýmsa þætti en óánægt með aðra. Þar sem 

starfsánægja er mjög vítt hugtak þá þarf að finna út ákveðna heildaránægju hjá 

starfsfólki, mæla og taka saman ákveðna þætti til að komast að því hvort það sé ánægt í 

sinni vinnu (Hodson, 2002). 

Jákvæða hegðun er hægt að bæta og styrkja. Sem dæmi hafa kennarar og foreldrar 

náð að bæta og styrkja jákvæða hegðun hjá nemendum og börnum (Seligman, 2006). 

Jákvætt andrúmsloft á vinnustað gæti verið tilkomið vegna jákvæðrar örvunnar þar sem 

starfsfólk er byggt upp á jákvæðan hátt og því leiðbeint í stað þess að vera gagnrýnt. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að jákvæðir leiðtogar hafa mikil áhrif til góðs á starfsfólk og 

eykur það líkur að sú jákvæðni berist áfram til viðskiptavinarins (Chi, Chung og Tsai, 

2011). 

Búið er að rannsaka starfsánægju mikið og margar rannsóknir hafa sýnt fram á 

jákvæð áhrif starfsánægju, svo sem góða sölumennsku og algjöra skuldbinding til 

vinnunnar. Stjórnendur geta haft áhrif á starfsfólkið sitt með því að sýna starfsfólki 

skilning og virðingu, og eiga góð samskipti við það (Bradford og fl., 2009)  

Persónleiki og viðhorf starfsmanns er það sem gefa mun fyrirheit um hversu 

þjónustumiðaður hann er (Pugh, Dietz, Wiley og Brooks, 2002). Persónuleiki og viðhorf 

einstaklings vegur því oft þyngst þegar fyrirtæki standa í ráðningum fremur en reynsla 

og menntun. 

Starf hefur á sér mismunandi hliðar og því getur ánægja og óánægja virkað saman. 

Tveggja þátta kenning Herzberg frá árinu 1959 (e. motivation-hygiene theory) gefur 

sterkar vísbendingar um að svo sé. Kenningin skiptist í innri og ytri þætti sem eru annars 

vegar hvatar (e. motivators) og hins vegar svo kallaðir viðhaldsþættir (e. hygienes). Innri 

þættir vinna að starfsánægju á meðan viðhaldsþættir tengjast aðtriðum eins og launum, 

vinnuskilyrðum og hlunnindum (Herzberg, 1987). Ef ytri þættir starfsins eru ekki til 

staðar þá geta þeir leitt til óánægju en tengjast þó ekki ánægju í starfi.  

Kenningin um hópsjálf byggir á því að fólk búi yfir tveim gerðum af sjálfsmynd. Það er 

eigin sjálfi (e. personal self) og hópsjálfi (e. social identity). Þar sem skilgreinir hópsjálfið 
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er sjálfsmynd einstaklingsins út frá þeim hópi sem hann tilheyrir (Hogg og Terry, 2000). 

Eftir því sem hlutdeild einstaklings í hóp er sterkari því jákvæðari áhrif hefur það á 

hópsjálfið sem og stolt hans af sínum vinnustað. Þegar einstaklingur finnur fyrir 

félagslegri vellíðan á vinnustað þá aukast líkur á að hann verði þakklátur og finni hjá sér 

þörf til að endugjalda greiðann til fyrirtækisins (Gouldner, 1960; Organ, 1977). 

4.2 Samskipti 

Stærstu þættir sem hafa áhrif á það hvort starfsfólk sé ánægt í vinnunni tengist eðli 

hennar og þar á meðal eru samskipti við starfsfólk og yfirmenn (Madlock, 2008). 

Ánægjuleg samskipti á vinnustað tengjast aukinni starfsánægju (Muchinsky, 1977). 

Þegar félagslegri þörf er fullnægt þá eykur það ánægju starfsfólks (Snow, 2002). Það er 

mikilvægt að fólk hafi félagsleg samskipti í vinnunni og hafa rannsóknir sýnt fram á að 

fólk er ánægðara þegar það hefur að minnsta kosti einn samstarfsfélaga sem það getur 

talað við bæði um vinnutengd mál sem og lífið utan vinnu. Rannsóknir hafa einnig sýnt 

fram á að félagsleg samskipti hafi áhrif á væntingar til umbunar (Wharton, Rotolo og 

Bird, 2000). Það er einnig nauðsynlegt að samskipti á vinnustað séu opin, uppbyggjandi 

og að upplýsangastreymi milli starfsfólk sé gott, þetta hefur áhrif á starfsánægjuna 

(Johlke og Duhan, 2000). 

4.2.1 Samskipti yfir- og undirmanna 

Einn af þeim þáttum sem hefur mikið að segja um starfsánægju eru samskipti starfsfólks 

við næsta yfirmann (Muchinsky, 1977; Snow, 2002). Gott samband og góð samskipti við 

yfirmann auka starfsánægju og vilja sumir sem rannsakað hafa þessi mál segja að þessi 

samskipti séu mikilvægari en samskipti starfsmanna sín á milli. Starfsfólk sem á í miklum 

samskiptum við sinn yfirmann er líklegra til að vera ánægt í starfi. Traust er mikilvægt og 

það starfsfólk sem treystir yfirmanni sínum er líklegra til að vera ánægt í starfi (Sousa-

Poza og Sousa-Poza, 2000). Tillitssemi yfirmanns eykur ánægju en ef yfirmaður hlustar 

ekki á ráðleggingar undirmanna sinna og gerir allt eftir sínu höfði þá ýtir það undir 

óánægju starfsmanna (Sharma og Jyoti, 2009). 

Hrós frá yfirmanni og umhyggjusemi hans gagnvart starfsfólki, hvort sem er með 

orðum eða líkamstjáningu, hefur jákvæð áhrif á starfsánægju sem og regluleg samskipti. 

Stuðningur yfirmanns við starfsfólk er mikilvægur og það að hafa gott aðgengi að 
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yfirmanni sem er tilbúinn til að ræða opinskátt um þætti sem tengjast starfinu veitir 

aukna starfsánægju (Nobile og McCormick, 2008). Starfsfólk þarf að þekkja sitt hlutverk 

innan fyrirtækisins og fyrirmælin þurfa að vera skýr. Yfirmenn sem gefa óljós fyrirmæli 

minnka starfsánægju en þegar fyrirmælin eru skýr þá eykst starfsánægja. Sýnt hefur 

verið fram á að starfsánægja tengist samskipta- og leiðtogahæfni stjórnenda (Johlke og 

Duhan, 2000). 

4.3 Sanngirni 

Frá upphafi hefur umræða um sanngirni í samfélögum, bæði lýðræðislegum sem og 

ólýðræðislegum, verið ofarlega á baugi. Heimspekingarnir Plató og Sókrates eru meðal 

þeirra sem hafa skoðað þetta hugtak (Colquitt, Greenberg og Zapata-Phelan, 2005). Einn 

af þeim fyrstu sem kom fram með skilgreiningu á hugtakinu sanngirni var Aristoteles en 

hann tengir sanngirni við jöfnuð og réttlæti. Aristóteles taldi að skipting auðlinda á 

sanngjarnan hátt væri að deila til fólks í hlutfalli við framlag þess og verðleika (Ross, 

1925).  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar á sanngirni innan fyrirtækja byggjast á því að leita 

svara við hver upplifun starfsfólks er af sanngirni innan fyrirtækisins, viðbrögðum og 

mati á þeim (Cropanzano og Greenberg, 1997). Starfsfólki er sanngirni á vinnustað 

mikilvæg. Stjórnendur taka ákvarðanir daglega er varða starfsfólk fyrirtækisins og því er 

eðlilegt að það leggi sitt mat á þessar ákvarðanir með gagnrýnum huga og meti hvort 

þær séu sanngjarnar. Ákvarðanir stjórnar og yfirmanna fyrirtækja endurspeglast í 

viðbrögðum starfsfólks (Tyler og Lind, 1992). Rannsóknir hafa sýnt að upplifun 

starfsfólks af sanngirni á vinnustað hefur mikið að segja með tilliti til ánægju í starfi, 

starfsfólk verður virkara og leggur meira fram til fyrirtækisins (Konovsky og Cropanzano, 

1991). 

Jákvæð upplifun starfsfólks af sanngirni dregur úr þeirri tilfinningu að það sé verið að 

nota það. Traust til fyrirtækisins eykst og þar af leiðandi hjálpar það til við að auka 

samstarfsvilja starfsfólks (Lind, 2001). Starfsfólk tekur betur í breytingar hjá fyrirtæki ef 

það hefur upplifað sanngirni (Greenberg, 1994). Ósanngjörn meðferð á starfsfólki getur 

ýtt undir neikvæðar tilfinningar sem aftur getur leitt til þess að starfsfólk skemmi eigur, 

steli eða tali illa um fyrirtækið (Konovsky og Folger, 1991). Ef fyrirtæki stendur vel að 

uppsögn og gætir sanngirni gagnvart starfsfólki eins og hægt er þá getur það dregið úr 
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kvíða, þunglyndi og almennum lífsleiða (Skarlicki, Barclay og Pugh, 2008). Sanngirni er 

fyrirtæki nauðsynleg til að starfsfólk sé ánægt og nái að blómstra í sínu starfi. 

Greenberg (1987) var fyrstur til að nota hugtakið sanngirni innan fyrirtækja 

(organizational justice) yfir sanngirniþættina þrjá; sanngirni í úthlutun, sanngirni í 

verklagi og ferlum og sanngirni í félagslegum samskiptum. Hér fyrir neðan verður farið 

stuttlega í þessa þrjá þætti. 

4.3.1 Sanngirni í úthlutun (e. Distributive Justice) 

Sanngirni í úthlutun fjallar um hversu sanngjarna niðurstöðu starfsmaður fær miðað við 

aðra starfsmenn. Starfsfólk í fyrirtækjum ber sig stöðugt saman. Það ber saman sitt 

framlag til fyrirtækisins og þá umbun sem það fær miðað við annað starfsfólk. Starfsfólk 

virðist upplifa sanngirni ef því finnst starfsmenn almennt vera jafnir þegar kemur að 

framlagi og umbun (Ambrose og Arnaud, 2005). 

4.3.2 Sanngirni í verklagi (e. Procedural justice) 

Nokkrar kenningar hafa komið fram um sanngirni í verklagi. Þær ganga þó allar út á það 

sama þótt þær kunni að geyma mismunandi sjónarhorn eða lykilþætti. Sanngirni í 

verklagi snýst um að starfsfólki finnist það vera þátttakendur og hafa bein eða óbein 

áhrif með því að segja sína skoðun innan veggja fyrirtækisins. Starfsmaður veit að 

yfirmaður tekur loka ákvörðun en starfsfólk upplifir sanngirni ef því finnst það hafa haft 

áhrif á niðurstöðuna eða ferlið sjálft (Thibaut og Walker, 1975).  

4.3.3 Sanngirni í samskiptum og framkomu yfirmanna (e. Interactional 

Sanngirni í samskiptum kom fram síðast af þessum þremur þáttum eða í kringum miðjan 

9. áratuginn. Sá þáttur fjallar um upplifun starfsmanna af því hvernig komið er fram við 

það. Hvort komið fram við það af virðingu og réttlæti. Starfsfólk upplifir sanngirni ef 

yfirmenn bera virðingu fyrir starfsfólki sínu, eru kurteisir og láta ekki óveigandi ummæli 

falla í garð þeirra. Starfsfólk upplifir sanngirni ef stjórnendur eru heiðarlegir í 

samskiptum og útskýra vel verkferla (Bies og Moag, 1986). 
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5 Vínbúðin 

Einkaleyfi á smásölu á áfengi er í höndum Vínbúðarinnar. Vegna þessarar sérstöðu er 

mikilvægt að Vínbúðin veiti framúrskarandi þjónustu svo að viðskiptavinir verði ekki 

óánægðir og krefjist þess að einkaleyfið verði afnumið. Í dag liggur fyrir frumvarp þess 

efnis að sala áfengis verði leyfð í matvöru- og sérverslunum. Þetta frumvarp hefur verið 

mikið til umfjöllunar, verið ágætlega kynnt og flest sjónarmið komið fram. Hvað 

starfsfólk Vínbúðanna varðar er ljóst að nauðsynlegt er að komast að niðurstöðu í þessu 

máli sem fyrst því óvissa starfsfólksins um störf sín getur valdið streitu þannig að erfitt 

verður að viðhalda starfsánægju þess.  

Vínbúðin hefur á síðustu áratugum lagt áherslu á að bæta sína þjónustu, t.d. með 

lengri opnunartíma, fjölgun verslana og aukinna gæða þjónustunnar gagnvart 

viðskiptavinum. Vínbúðin hefur þá stefnu að vera eitt af fremstu þjónustufyrirtækjum 

landsins og þar er kappkostað að veita framúrskarandi þjónustu og hafa vöruúrval sem 

fjölbreyttast. Mikið er lagt upp úr því að starfsfólk sé með jákvætt viðmótog veiti 

viðskiptavinum góða þjónustu þar sem lögð er áhersla á að fræða þá um vöruna en hafa 

þó ekki hvetjandi áhrif á neyslu hennar. Mikilvægur þáttur í að búa starfsmönnum gott 

vinnuumhverfi er fræðsla og samkvæmt ákvæði í reglugerð frá 8. júlí 2011 þurfa 

starfsmenn vínbúðarinnar að hafa þekkingu á grunnatriðum í vínfræðum. Þeir eiga að 

geta frætt viðskiptavini og veitt þeim ýmsar upplýsingar um vöruna svo sem áhrif, 

meðferð og uppruna. Vínbúðin þarf einnig að koma skaðlegum áhrifum vörunnar til skila 

til viðskiptavinarins og sýna þannig samfélagslega ábyrgð (Vínbúðin, e.d.). 

Vínbúðin leggur áherslu á að viðskiptavinir hafi náð þeim lágmarksaldri sem þarf til 

að versla, það er 20 árum. Til að hafa virkt eftirlit með því þá eru reglulega 

framkvæmdar hulduheimsóknir í öllum stærri vínbúðum. Hulduheimsóknir eru 

framkvæmdar af utanaðkomandi aðilum og er markmiðið að þjálfa starfsfólkið í að 

tryggja réttan aldur viðskiptavina. Hver Vínbúð er heimsótt þrisvar sinnum að meðaltali í 

mánuði þar sem athugað er hvort ungir viðskiptavinir séu spurðir um skilríki. Í öllum 

Vínbúðum er virkt skilríkjaeftirlit. 

Vínbúðin starfrækir einnig vínskóla til að efla þekkingu starfsmanna á þeim vörum 

sem þeir kynna viðskiptavinum. Vínskólinn er á þremur stigum og það er skylda 

starfsmanna að sækja fyrsta stigið en ef þeir vilja auka þekkingu sína geta þeir tekið hin 
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stigin. Til að viðhalda þekkingu starfsmanna þá er líka boðið upp á styttri námskeið. 

Nauðsynlegt er að fylgjast með fræðsluþörf starfsmanna og leitast við að auka fræðslu 

til þeirra eftir þörfum (Vínbúðin, e.d.) 

Það er nauðsynlegt í starfsemi Vínbúðarinnar að vera með mælanleg markmið. 

Þannig er hægt að fylgjast með ýmsum þáttum starfseminnar og velgengni. 

Mánaðarlega fá verslunarstjórar síðan niðustöður og þar geta þeir séð hvar þeir standa 

sig vel eða hvort einhverju sé ábótavant á þeirra starfsstöð samanborið við aðrar 

verslanir af sama stærðarflokki. Mælingar sýna t.d. afköst, þjónustu, skilríkjaeftirlit, 

gæðaeftirlit og rýrnun. Upplýsingar um niðurstöður mælinga eru öllum verslunarstjórum 

sýnilegar. Verslununum Vínbúðarinnar er skipt upp í tvo flokka, þ.e. stærri og minni, og 

ferð það eftir fjölda vöruflokka.  eru sextán stærri vínbúðir á landinu og 34 minni á 

landinu (Árskýrsla (Vínbúðarinnar), 2016). 

Samtök iðnaðarins og Stjórnvísi standa árlega að könnun þar sem ánægjuvog 

fyrirtækja er mæld. Í flokki fyrirtæki á smásölumarkaði árið 2016 var það fékk Vínbúðin 

þriðju hæstu einkunn eða  71,8 af 100 mögulegum. Þessar niðurstöður sýna að 

fyrirtækið náði því markmiði að vera eitt af bestu þjónustufyrirtækjum landsins árið 

2016 (Árskýrsla (Vínbúðarinnar), 2016). 

Vínbúðin hefur þá stefnu að veita framúrskarandi þjónustu og sýna samfélagslega 

ábyrgð. Lögð er rík áhersla á að gera vel við viðskiptavini, bjóða upp á ríkulegt vöruúrval, 

hagkvæmni og mannauð. Gildi Vínbúðarinnar eru lipurð, þekking og ábyrgð og 

mannauðsstefna hennar einkennist af viðleitni til að láta starfsfólki líða vel og þroskast 

og dafna í starfi. Vinnuumhverfið skal vera heiluseflandi, skemmtilegt og lifandi. Áhersla 

er lögð á að starfsfólk fái tækifæri til að efla og auka sína þekkingu sem svo skilar sér í 

betri þjónustu til viðskiptavina. Í mannauðstefnunni er einnig lögð áhersla á jafnræði 

meðal starfsmanna, að laun þeirra séu samkeppnishæf á almennum vinnumarkaði, 

starfsumhverfi þeirra sé gott og að þeim finnist þeir velkomnir við starfsbyrjun 

(Vínbúðin, e.d.). 

Stjórnendum er ætlað að vera jákvæðir leiðtogar sem eru fyrirmyndir annarra og 

stuðla að góðum samskiptum og góðu upplýsingaflæði innan fyrirtækisins. Starfsþróun 

starfsfólks er á ábyrgð stjórnenda og þeirra sjálfra (Vínbúðin, e.d.). 
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Í dag liggur fyrir frumvarp þess efnis að sala áfengis verði leyfð í matvöru- og 

sérverslunum. Þetta frumvarp hefur verið mikið til umfjöllunar, verið ágætlega kynnt og 

flest sjónarmið komið fram. Hvað starfsfólk Vínbúðanna varðar er ljóst að nauðsynlegt 

er að komast að niðurstöðu í þessu máli sem fyrst því óvissa starfsfólksins um störf sín 

getur valdið streytu þannig að erfitt verður að viðhalda starfsánægju þess. (mér finnst 

þessi málsgrein koma of snemma. Þú ættir að byrja á að kynna vínbúina sem fyrirtæki 

og hvað þau hafa verið að gera og enda á þessu með frumvarpið. 
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6 Aðferðafræði rannsóknar 

Framkvæmd og snið rannsóknarinnar verða gerð skil í þessum kafla sem og hvaða 

vinnuaðferðir voru notaðar og hvernig valdar voru þær aðferðir sem notast var við. 

Fjallað er einnig um hvernig vali á þáttakendum var háttað, framkvæmd gagnaöflunnar, 

úrvinnsla og markmiðastetning. Helstu takmarkanir rannsóknarinnar verða dregnar fram 

í lok kaflans. 

6.1  Eigindleg rannsókn 

Megindlegar og eigindlegar rannsóknir eru þær aðferðir sem notaðar eru í rannsóknum 

og er eigindleg aðferð notuð í þessari rannsókn til þess að sýna upplifun starfsfólks og 

stjórnenda á þjónustu Vínbúðarinnar. Einnig er reynt að varpa ljósi á upplifun starfsfólk 

við yfirmenn sína þegar að þjónustu kemur. Tekin voru viðtöl við almennt starfsfólk, 

verslunarstjóra, þjónustustjóra og aðstoðarforstjóra Vínbúðarinnar. 

Eigindleg aðferðafræði var notuð við þessa rannsókn og var þá byggt á aðleiðslu sem 

þýðir að rannsakandi styðst við sína upplifun og skilning á þeim gögnum sem hann hefur 

viðað að sér. Ekki er verið að safna gögnum til að styðja fyrirfram ákveðnar kenningar. 

Virk þátttaka rannsakanda er mikilvæg og er leitast við að afla upplýsinga um það 

hvernig viðmælendur upplifa bæði umhverfi og aðstæður. Tekin voru viðtöl þar sem 

viðmælendur lýstu sinni reynslu og upplifun. Með þessu móti fær rannsakandi að 

kynnast hugarheimi og viðhorfum viðmælenda og einnig að komast að því hvað er líkt 

og ólíkt hjá mismunandi hópum og einstaklingum. Eigindleg rannsókn er þannig 

frábrugðin megindlegri rannsókn að ekki er verið að leitast eftir tölulegum samanburði 

(Taylor og Bodan, 1998).  

Til þess að öðlast aukinn skilning á viðfangsefninu þá notast rannsakandi við 

eigindlega rannsókn vegna þess að hún nær til dýpri þátta en megindleg rannsókn og er 

því betur til þess fallin að ná fram upplifun og viðhorfum starfsmanna Vínbúðarinnar. 

Við framkvæmd þessarar rannsóknar varð tilviks rannsókn (e. case study) fyrir valinu en 

hún er ein aðferð eigindalegra rannsókna. Þessi aðferð gengur út á að öðlast skilning og 

rannsaka eitt eða fleiri tilvik í smáatriðum. Skipulagsheildin, einstaklingar, hópar fólks, 

ferli og fleira falla undir þau tilvik sem slík rannsókn getur fallið undir (Creswell, 2007). 
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Þegar tekin eru viðtöl og gögnum safnað í eigindlegum viðtölum þá er það á hendi 

rannsakandans að vera sjálfur aðalverkfærið. Viðtalsformið hefur sína kosti og galla eins 

og aðrar rannsóknaraðferðir og til þess að vel takist til þá þarf undirbúningur að vera 

góður til þess að marktækur niðurstöður fáist (Gall, Borg og Gall, 2003, bls. 236-246). 

Þar sem viðtalsform byggir á beinum félagslegum samskiptum milli rannsakanda og 

viðmælenda þar sem þeir annað hvort hittast eða ræða saman í síma þá er sú 

gagnaöflun sem fram fer vandmeðfarin. Sú aðferðafræði sem beitt er við gagnaöflun 

mótar þá viðtalsaðferð sem beitt er hverju sinni hvort sem notast er við stöðluð, 

formföst, opin eða sveigjanleg viðtöl (Gall, Borg og Gall, 2003, bls. 236-246). 

Fyrirfram ákveðnir spurningarlistar eru notaðir við hálf stöðluð viðtöl og er 

rannsakanda heimilt að spyrja auka spurninga vegna frekari gagnaöflunnar og þannig 

nær rannskandinn að afla meiri upplýsinga frá viðmælenda (Creswell, 2007). Í þessari 

rannsókn var ákveðið að notast við hálf opna spurningalista. 

6.2 Markmið og hvati 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvernig stjórnendur og starfsfólk 

Vínbúðarinnar upplifa þjónustu. Stjórnendur fyrirtækisins eru skoðaðir sérstaklega og 

hvort þeir eiga eitthvað sameiginlegt þegar kemur að þjónustu. Einnig var fengið 

sjónarhorn almenns starfsfólks um viðhorf þeirra til stjórnenda sinna og hvernig þeir 

upplifðu að stjórnendur væru að sinna þjónustunni. Leitast verður við að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

1. Hvað telja stjórnendur og starfsmenn Vínbúðarinnar vera mikilvægt þegar 

kemur að framúrskarandi þjónustu í fyrirtækinu? 

 

2. Hvaða áherslur, er varða þjónustuna, upplifir almennt starfsfólk Vínbúðarinnar 

frá yfirmönnum sínum og stjórnendum fyrirtækisins?  

 

3. Eiga stjórnendur Vínbúðarinnar, fyrirtækis sem býður upp á framúrskarandi 

þjónustu, eitthvað sameiginlegt og ef svo er þá hvað? 
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Hvati rannsakanda til að framkvæma rannsóknina var fyrst og fremst sá áhugi sem 

rannsakandi hefur öðlast á fyrirtækjum sem teljast bjóða framúrskarandi þjónustu og 

stjórnendum þeirra. Ástæðan fyrir því að Vínbúðin varð fyrir valinu var vegna 

mælanlegrar góðrar þjónustu hjá fyrirtækinu ár eftir ár en einnig vegna þjónustustefnu 

þess. 

6.3 Viðtöl og val á þátttakendum 

Viðtalsrammi (sjá viðauka 1) var settur upp af rannsakanda fyrir viðtölin og var hann 

síðan notaður í þeim viðtölum sem fram fóru. Leitast var við að ná að svara ákveðnum 

spurningum og því var ákveðið að vera með fyrirfram ákveðinn viðtalsramma. 

Í fyrstu var einungis unnið með einn viðtalsramma, bæði fyrir almennt starfsfólk og 

stjórnendur. Fljótlega kom í ljós að viðtalsrammarnir yrðu að vera tveir til þess að fá 

fram sjónarhorn bæði almenns starfsfólks og stjórnenda á þjónustunni. Rannsakandi 

gerði því tvo viðtalsramma, einn fyrir almennt starfsfólk Vínbúðarinnar og annan fyrir 

stjórnendur Vínbúðarinnar. 

Úrtak rannsóknarinnar var hvort í senn tilgangsúrtak og hentugleikaúrtak þar sem 

viðmælendur voru valdir eftir hentugleika að því gefnu að þeir uppfylltu ákveðin skilyrði 

sem rannsakandi hafði sett. Skilyrðin voru þau að viðmælendur hefðu reynslu af 

þjónustunni og þjónustustefnu Vínbúðarinnar og að u.þ.b. helmingur viðmælenda væri 

almennt starfsfólk og helmingur þeirra stjórnendur svo viðhorf beggja hópa lægju skýrar 

fyrir.  

Um miðjan mars 2017 var haft samband við Vínbúðina í gegnum tölvupóst þar sem 

rannsakandi kynnti sig og rannsóknina og óskaði eftir leyfi til að hafa samband við 

starfsmenn og stjórnendur fyrirtækisins. Skilyrði fyrir að Vínbúðin væri gjaldgeng sem 

rannsóknarefni var vegna mælanlegrar þjónustu til margra ára. Strax fengust jákvæð 

svör og óskaði þjónustustjóri, í samráði við aðstoðarforstjóra eftir fundi með 

rannsakanda. Þann 14. mars fór rannsakandi á fund á skrifstofu Vínbúðarinnar þar sem 

hann hitti þjónustustjóra og aðstoðarforstjóra til þess að fara yfir rannsóknina og 

framkvæmd hennar. Á þeim fundi komu fram hugmyndir um viðmælendur. 

Áætlað var að þátttakendur yrðu á bilinu átta til tíu og að þeim yrði skipt nokkuð 

jafnt í tvo hópa, annarsvegar í hóp stjórnenda og hinsvegar í hóp almenns starfsfólks. 

Tilgangurinn með skiptingunni yrði að tryggja að sjónarhorn beggja hópa kæmu fram. 
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Viðtölin fóru öll fram á vinnustað viðmælenda, ýmist á skrifstofum eða í fundarherbergi. 

Viðtölin voru öll tekin upp með vitneskju viðmælenda og var þeim greint frá nafnleynd 

og efni rannsóknar í grófum dráttum áður en viðtöl hófust. 

Það sýndi sig í viðtölum að ekki voru allir viðmælendur reiðubúnir að tjá sig um sína 

yfirmenn án þess að nafnleyndar gætti. Eftir að nafnleynd var ítrekuð varð hún megin 

forsenda þess að sumir starfsmenn tjáðu sig opinskátt um yfirmenn sína. Við úrvinnslu 

gagna fengu viðmælendur dulefni þannig að ekki væri hægt að auðkenna þá og einnig 

var persónuupplýsingum haldið í lágmarki. Viðtölin gengu vel, viðmælendur voru 

afslappaðir og lítil truflun var á meðan á viðtölum stóð. Viðtölin fóru fram á hálf opnu 

formi þar sem viðmælandi stjórnaði ferðinni að hluta eftir að rannsakandi hafði komið 

umræðum af stað. Rannsakandi spurði í þaula út í atriði sem þörfnuðust frekari skýringa 

og lagði inn spurningar eftir þörfum. Viðtölin voru frá hálfri upp í eina klukkustund en 

lengd þeirra fór eftir því hversu viljugir viðmælendur voru að tjá sig. 

Við val á þátttakendum var leitast við að fá sem breiðastan hóp en ekki litið til 

menntunar, aldurs, kyns eða starfssviðs. Skilyrði var að allir þátttakendur ynnu hjá 

fyrirtækinu. Þátttakendum voru gefin eftirfarandi dulnefni: 

 

Jón Ólafsson Stella Jónsdóttir Kári Bjarnason 

Kolbrún Sif 

Eggertsdóttur 

Páll Guðmundsson Sara Guðnadóttir 

Guðrún Sigurðardóttir Árný Sigurgeirsdóttir  

 

6.4 Skráning og úrvinnsla gagna 

Við gerð viðtalanna var notast við upptökubúnað og eftir hvert viðtal setti rannsakandi 

mikilvæga minnispunkta á blað sem nýst gætu rannsóknarferlinu. Viðtölin voru skráð 

niður í heild sinni og rannsakandi setti inn athugasemdir við þær skoðanir viðmælenda 

sem honum þóttu eftirtektaverðar og hægt væri að nota við áframhaldandi vinnu. Þegar 

búið var að rita viðtölin og skrá niður athugasemdir hófst greining þeirra og úr þeim 

teknir kóðar og skimað eftir þemum. Þegar greiningarvinnunni var lokið stóðu eftir fimm 
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meginþemu sem ákveðið var að láta standa út rannsóknina. Þau þemu sem ákveðið var 

að vinna eftir voru: Jákvætt viðmót, ein heild, þekking og fræðsla, skipulag og bjartsýni. 

6.5 Áreiðanleiki, alhæfingargildi og siðferði 

Rannsakendur sem aðhyllast megindlegar rannsóknaraðferðir eru oft gagnrýnir á 

eigindlegar aðferðir og telja að þær geti verið of hlutlægar þar sem niðurstöður þeirra 

geti endurspeglað sýn rannsakenda á hvað er mikilvægt og þýðingarmikið sem og að við 

eigindlega rannsóknarvinnu geti myndast sterk persónuleg tengsl milli viðmælenda og 

rannsakanda (Bryman og Bell, 2007). Þar sem rannsakendur eigindlegra rannsókna eru 

meðvitaðir um þessa gagnrýni þá leitast þeir við að vinna á hlutlausan hátt og sjá til þess 

eftir bestu getu að láta viðmælendur og umhverfi ekki hafa áhrif á rannsóknarvinnuna. 

Bromley (1986) bendir á að til þess að rannsókn geti haft alhæfingargildi þurfi að vera 

til staðar stórt úrtak sem endurspeglar þýði (Ambert, Adler, Adler og Detzner ,1995). 

Fræðimenn benda á að það sé erfitt að alhæfa út frá niðurstöðum eigindlegra 

rannsókna vegna þess að viðtalsformið sé á þröngu sviði og með fáum einstaklingum 

(Bryman og Bell, 2007). Alhæfingargildi þessara rannsókna er ekki sterkt þar sem fjöldi 

viðtala sem og flóra skipulagsheilda bjóða ekki upp á það. Áætlað er að þessi rannsókn 

muni auka skilning á ákveðnum félagslegum þáttum og háttalagi innan skipulagsheilda í 

samskonar aðstæðum. 

Hugmyndir Kvale og Brinkmann (2009) um siðferðileg átlitamál í eigindlegri 

rannsóknarvinnu voru notaðar þegar álitamál komu upp í rannsókninni. Að þeirra mati 

er ferli eigindlegra rannsóknaraðferða gegnsýst að siðferðilegum álitamálum allt frá því 

að rannsóknarefni er valið og út í gegnum skýrslugerðina. Rannsakandi þarf að taka tillit 

til mannlega þáttarins þegar hann velur rannsóknarefni því hann hefur ótvíræð áhrif 

þegar viðtöl eru tekin.  

Rannsakandi þarf að upplýsa viðmælanda ítarlega um rannsóknina og hvaða 

afleiðingar þátttaka getur haft. Undirbúningur verður að vera góður og þarf rannsakandi 

að fá samþykki sem og að lofa viðmælanda fullum trúnaði. Aðstæður viðmælanda geta 

verið misjafnar og þarf rannsakandi að vera meðvitaður um nýja sýn sem viðmælandi 

getur öðlast meðan á viðtali stendur sem og aðra þætti eins og stress og fleira. 

Rannsakandi verður að yfirfæra trúnað við viðmælendur yfir á blað þegar viðtöl eru 

afrituð og túlkun rannsakanda á viðtali verður að vera hlutlaus. Þar sem oft er unnið 
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með viðkvæmar trúnaðarupplýsingar þarf rannsakandi að vera meðvitaður um 

afleiðingu skýrslunnar fyrir þátttakandann sem og rannsóknarefnið (Kvale og 

Brinkmann, 2009). 
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7 Niðurstöður 

 Í þessum kafla verður farið yfir það sem fram kom í viðtölum við starfsmenn og 

stjórnendur Vínbúðarinnar en kaflanum er skipt niður í fimm þemu sem fram komu við 

greiningu gagna. Þau eru: jákvætt viðmót, ein heild, fræðsla og þekking, skipulag og 

fimmta þemað er bjartsýni. 

7.1 Jákvætt viðmót 

Jákvætt viðmót er mikilvægt þegar kemur að framúrskarandi þjónustu. Rannsóknir hafa 

sýnt að gott viðmót er ein meginforsenda góðrar frammistöðu starfsfólks fyrirtækja 

(Adsit og fl., 1996). Allir viðmælendur komu inn á jákvætt viðmót þegar spurt var um 

góða þjónustu. Bæði töluðu viðmælendur um gott viðmót við viðskiptavini en einnig við 

starfsfólkið sem það vinnur með. Allir viðmælendur voru sammála um að jákvætt 

viðmót á einhvern hátt væri með því mikilvægasta þegar kæmi að góðri þjónustu í 

fyrirtækinu. Viðmælendur túlkuðu þó viðmótið á sinn hátt, þrír töluðu um að „taka 

þjónustuna alla leið“, á meðan aðrir töluðu um kurteisi og bros. 

Jón, Árný, Kári og Guðrún voru þau sem töluðu meðal annars um að mikilvægt væri 

að fara með þjónustuna alla leið. Að viðskiptavinurinn upplifi að hann fái þá þjónustu 

sem hann vill þegar hann stígur inn í Vínbúðina og þangað til að hann lokar hurðinni á 

bílnum sínum.  

Jón:  

… þú gefur þig allan í þessa þjónustu og einlægi  þjónustu... 
ekki bara mónótónista eitthvað sem þú ert búinn að læra... 
einhver frasi sem þú ert búinn að læra... ég lít á hverja 
einustu, hverja einustu afgreiðslu sem pínulítið challenge.  

 

Enn fremur sagði Jón að hann reyndi að hlusta á viðskiptavininn og lesa í hann hverju 

hann sé að sækjast eftir. 

Árný tók í sama streng og sagði: 

… hún er mjög persónuleg [...] ég meina maður tekur 
málið alla leið[…] það kemur manneskja hérna inn og hún 
þarf að fá fimm kassa af einhverju víni... og, þú veist, […] þá 
hætti ég ekkert að aðstoða manneskjuna... fyrr en ég er 
búin að loka skottinu á bílnum hennar.  
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Árný sagði einnig að hún reyndi alltaf að vera glaðleg og brosa með viðskiptavininum.  

Kári var sammála Árnýju og talaði um að þjónusta alla leið, t.d. það að vera kurteis, 

brosa, gera meira en viðskiptavinurinn ætlaðist til og, ef tími, gæfist að fara með 

vörurnar út í bíl fyrir viðskipavininn. 

Guðrún talaði um að mikilvægt væri að vera til staðar fyrir viðskiptavininn og hann 

væri númer eitt. Hún talaði um að það að taka þjónustuna skrefinu lengri gerði þjónustu 

að góðri eða jafnvel framúrskarandi þjónustu. 

 

Guðrún, Kolla og Sara töluðu allar um jákvætt viðmót. Þær töluðu um hvernig 

mikilvægt væri að nálgast viðskiptavininn á hans forsendum með jákvæðri framkomu.  

Guðrún: 

...að vera til staðar og hlusta á viðskiptavininn...vera þjónustulundaður... hlutirnir 

eiga ekki að vera flóknir eða... á ekkert að vesen að leysa úr því sem kúnninn vill.  

 

Guðrún sagði enn fremur að mikilvægt væri að brosa og bjóða fólk velkomið í 

verslunina. Kolla tók í sama streng og sagði að mikilvægt væri að brosa og vera liðlegur 

við viðskiptavinina. Kolla sagði þetta um góða þjónustu: “Góð þjónusta er að gera í raun 

og veru viðskiptavininn ánægðan... veita honum þá þjónustu sem honum líkar. […]Við 

þurfum náttúrlega að hafa gott viðmót.“ 

Það er ekki auðvelt fyrir alla að vera alltaf brosandi þótt þeim finnist það mikilvægt 

þegar kemur að þjónustunni. Sara sagði að þótt henni fyndist brosið vera mjög 

mikilvægt gæti það stundum verið erfitt að vera alltaf brosandi og mætti hún bæta sig í 

því. Hún talaði um að hún væri með ákveðna skeifu jafnvel þótt hún væri í góðu skapi og 

að það gæti stundum verið erfitt að venja sig á að brosa. Hún sagði enn fremur um góða 

þjónustu:  

Það er náttla  þolinmæði, eitt, tvö og þrjú… hlusta á kúnnann… það er alltaf að tala 

um að kúnninn hafi alltaf rétt fyrir sér… kurteisi… þolinmæði… og að brosa […]Hlusta á 

hann og reynir að sinna þörfum hans.  
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Sara talaði einnig um, líkt og Jón, Árný, Kári og Guðrún, að taka þjónustuna alla leið 

og vildi meina að mikilvægt væri að gera meira en ætlast væri til af þeim, meðal annars 

að setja í poka fyrir viðskiptavinina og bera vöruna út í bíl fyrir þá.  

Stella talaði um að gott viðmót væri það sem einkenndi góða þjónustu en erfitt væri 

þó að kenna það. 

... mér finnst að þau þurfi að hafa gott viðmót... mér 
finnst viðmót... þú getur kennt svo margt... þú getur kennt 
hvernig þú átt að vinna á kassa til dæmis… þú getur kennt 
hvernig þú átt að raða upp í hillur… þú getur kennt hvernig 
þú eigir að vera með ákveðna þætti... en það er rosalega 
erfitt að kenna viðmót.  

 

Hún sagði enn fremur að þess vegna væri mikilvægt að þegar ráðið væri inn starfsfólk 

væri það gert eftir gildum fyrirtækisins: lipurð, þekkingu og ábyrgð, og sagði að 

auðveldara væri að ráða jákvæða og brosmilda fólkið og þjálfa það í tæknilegum hluta 

starfsins frekar en hitt. 

Páll vildi meina að ef viðmótið væri gott í þjónustu væri það oftar en ekki nóg til þess 

að veita góða þjónustu þó svo að starfsmaðurinn gæti ekki uppfyllt þarfir 

viðskiptavinarins á einhvern hátt.  

... en þar á eftir og samhliða þurfa starfsmenn bara að 
vera jákvæðir ... sýna frumkvæði ... og vera tilbúin í að 
veita aðstoð ... við leggjum mikið upp úr því. … Ég held að 
starfsfólkið hér þurfi að hafa þessi þrjú gildi... lipurð, 
þekking og ábyrgð ... og bara finnast gaman í vinnunni … þá 
held ég að maður nái að skapa þjónustumenningu.  

 

Eins og kom hér fram að ofan kom umræðan um jákvætt viðmót líka inn á 

stafsmennina sjálfa, það er að starfsfólkið og stjórnendur sýni hvort öðru jákvætt 

viðmót. Sérstaklega átti þetta við um viðmót stjórnenda til starfsfólks. Með því væri 

auðveldara að veita viðskiptavinum góða þjónustu. Starfsfólkið talaði einnig um í þessu 

samhengi að stjórnendur gengju þarna fram með góðu fordæmi. Stella sagði: 

…ég veit ekki hvort það sé hægt að segja það með þessum hætti ... en ég legg mikla 

áherslu á  að þeir sem eru með búðirnar […] gæti sín á því að vera góðir við fólk... 
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Hún talaði einnig sjálf um að hún reyndi að sýna gott fordæmi og vera aðgengileg 

sínu fólk til veita því góða þjónustu. Páll var sammála Stellu og sagði mikilvægt að skapa 

gott vinnuumhverfi fyrir starfsfólkið svo því liði vel í vinnunni, því ef umgjörðin væri í lagi 

væri miklu auðveldara að veita góða þjónustu. Hann (Páll sem var sammála Stellu) sagði 

að viðmót við starfsfólk væri mjög mikilvægt. 

Árný sagðist taka þjónustuna alla leið til þess að sýna gott fordæmi. Hún vildi meina 

að stjórnendur væru númer eitt, tvö og þrjú fyrirmynd í þessum efnum. Hún sagðist 

upplifa sig eins og félagslegt kamilljón. Hún aðlagaði sig að starfsfólki sínu til þess að 

læra inn á það og vita hvernig hún gæti fengið þau til þess að sinna sínum verkefnum á 

sem bestan hátt. 

Sara talaði um jákvætt viðmót yfirmanns síns og sagði: „hann er góður yfirmaður... 

með augu yfir miklu, […] hann er líka glaðlyndur ... þægilega jákvæður  ... reynir að […] 

koma við móts við starfsfólkið. 

7.2 Skipulag 

Skipulag í fyrirtækjum er mikilvægt, sérstakleg á því sem snýr að starfsfólkinu. Nokkrir 

þættir tengdir skipulagi voru mjög áberandi í viðtölum starfsmanna og stjórnenda. Það 

sem var hve mest áberandi var að allir viðmælendur virtust vita til hvers var ætlast af 

þeim í fyrirtækinu. Starfsmennirnir töluðu mikið um vinnuplan og gott skipulag sem 

gerði þeim alveg ljóst hver verkefni þeirra væru dag frá degi.  

Kolla: 

Við erum alltaf með plan […] hvar við eigum að vera ... og svo ferðu ef það vantar 

eitthvað skilurðu, […]  það er alltaf plan um nákvæmlega það sem þú átt að gera.  

 

Hún talaði einnig um hvað henni fyndist það mikilvægt að geta gengið að verklýsingu 

og séð verkefni dagsins hvort sem það væri að telja pela eða þrífa. 

Fleiri starfsmenn töluðum um daglegt skipulag og hvers væri ætlast til af þeim. Jón 

útskýrði þetta á eftirfarandi hátt:  

Mér finnst einhvern veginn allir ... vera svolítið meðvitaðir til hvers er ætlast af þeim 

... í þjónustunni ... það er það deilt út svoleiðis ... ákveðið kerfi í kringum það...  
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Viðmælendurnir Kári og Sara tóku í sama streng og töluðu um það að gott skipulag 

gerði það verkum að fólk vissi hvers ætlast væri til af því. Kári útskýrði svipaðar 

aðstæður og hjá Kollu eða að sérstakt plan væri í gangi og starfsfólki værir skipt upp í 

búðinni og allir sinntu bjór, rauðvíni og hvítvíni reglulega. Viðmælendur sögðu það 

einnig gera vinnuna skemmtilegri og fjölbreyttari að hafa þannig skipulag að starfsfólks 

skiptist á. 

Stjórnendur virtust taka í sama streng og voru þeir flestir sammála um að mikilvægt 

væri fyrir starfsmenn að vita til hvers ætlast væri af þeim. Stella var með mjög sterka 

skoðun á þessu: 

Ég legg mikla áherslu á að starfsmenn viti hvers ætlast 
er af því ... að við leggjum mikla áherslu á góða þjónustu 
[…]) Mér finnst það skipta rosalega miklu máli að vera 
góðir við fólk, að fólkið viti hvað það er ætlast til af því [... ]  
en ... það er allt í lagi líka að vera með aga.   

 

Hún sagði jafnframt að einnig væri mikilvægt fyrir stjórnendur að þeir vissu hvers 

ætlast væri til af þeim og að þeir kæmu því til skila til starfsfólksins. Hún sagði að 

stjórnendur þyrftu að gefa gott fordæmi og ættu að sýna frumkvæði í þjónustu. 

Stjórnendur þurfi að tryggja það að starfsfólkið þekki gildi fyrirtæksins og fari eftir þeim 

Árný talaði um hve mikilvægt það væri fyrir gæði þjónustunnar að starfsfólk vissi 

hvað það ætti að gera því mikil starfsmannavelta gæti komið fram í lakari þjónustu. 

Starfsfólk sem þekkti sín verkefni og hefði sinnt þeim til lengri tíma ætti auðveldara með 

að veita góða þjónustu.  

 

Í viðtölunum kom líka mjög reglulega fyrir að bæði almennt starfsfólk og stjórnendur 

töluðu um fundarhöld. Að reglulega væru haldnir fundir þar sem niðurstöður úr 

mælingum, frammistaða starfsmanna og annað mikilvægt væri rætt. Flestir töluðu 

jákvætt um þessa fundi. Jón sagði: 

Við viljum gera vel og það er metnaður á milli búða ... 
[…] Búðirnar eru skráðar með skorkort ... Ég get alveg sagt 
það að það er mikill metnaður … hérna innanhúss að 
standa sig vel ... og við höldum vikulega fundi hérna.  
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Jón sagði einnig að á þessum fundum væri starfsfólkið að hvetja hvort annað og það 

væri mikilvægt fyrir heildina. 

Guðrún tók í sama streng með vikullegu fundina: 

... já fara yfir málin ... Bæði það sem er vel er gert og líka 
það sem betur má fara. Við erum með fólk sem kemur 
seint í vikunni ... svo kannski eftir helgina erum við hin að 
reka okkur á eitthvað sem á ekki að vera … eða mjög gott 
að gera ...þá þurfum við að tala um það ... að allir séu að 
gera sama hlutinn.  

 

Aðrir viðmælendur töluðu meðal annars um að fundirnir væru sá staður þar sem ýtt 

væri undir góða þjónustu og þá aðallega með hrósi eða með því að tala um það sem 

betur mætti fara. 

Árný: 

… maður heldur náttla fundi ... svo er þetta náttla bara 
stanslaus vinna ... en þetta er bara ákveðið ... svona lína 
sem maður leggur ... ákveðið samtal ... Þú verður að brosa 
og þú verður að halda þessu svona rúllandi sko ... og 
einmitt að reyna soldið að ... lesa fólk ... á fundum þá 
tyggur maður þetta oní liðið.  

 

Guðrún talaði um hversu skipulögð hún væri og vildi hafa hlutina á hreinu varðandi 

hver gerir hvað. Þó fannst henni mikilvægt að vera sveigjanleg og hefði það þróast með 

árunum, hún hafi átt erfitt með það til að byrja með. Guðrún talaði um skipulag og að 

hún þyrfti að viðhalda því en að sama skapi gerði hún heilmikið af sjálf: 

Það er eitthvað skipulag ... ég þarf að viðhalda því ... en ég geri líka mikið sjálf, .ég er 

ekki að ætlast ... til af öðrum að vera eltast við eitthvað ... en ég geri þetta líka til að 

sýna öðrum … hvað ég er að meina ... eða hvað ég er að tala um. 

 

Fleiri viðmælendur töluðu um að stjórnendur væru skipulagðir. Guðrún, Páll og Kolla 

töluðu um skipulagða stjórnendur en eingöngu á jákvæðan hátt. Guðrún lýsti því þannig: 

„... mjög flott kona ... mjög hæfur yfirmaður … og gerir allt vel og ígrundað ... og ég held 

að hún sé svona frekar skipulögð heldur en hitt.“ 

Páll tók undir þetta og sagði: 
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Ég myndi lýsa henni þannig að hún er rosalega skipulögð 
... og hefur góða yfirsýn […]Hún er til dæmis rosa dugleg að 
funda með því og eitthvað svona ... það eru þessi mörk ... 
ég er alltaf að horfa á hana og ... hvernig getur hún þetta ... 
en hún er rosalega skipulögð og vinnur svakalega vel.  

 

Kolla talaði um að yfirmaðurinn sinn vildi hafa hlutina á hreinu. Hvort sem um væri 

að ræða verkefni eða samskipti. Ef henni mislíkaði eitthvað þá væri hún mjög opin í 

samskiptum að sagði hvað henni fyndist. 

7.3 Ein heild 

Viðmælendur voru nokkuð samhljóða um að fyrirtækið væri að mörgu leyti ein heild og 

erfitt væri að finna yfirmannsþrep. Allir tækju þátt í öllu í verslunum og starfsfólkið 

upplifði eins og það gæti tekið þátt í ákvörðunum innan versluninnar. Jón og Kolla 

töluðu um að allir gengju í allt og það skipti miklu máli. 

Kolla: 

... einhvern veginn vinnum við öll mjög vel saman ... það 
er enginn ... hún vinnur alveg eins og við ... hún situr ekki 
einhversstaðar og ... það gangar allir í allt ... það finnst mér 
líka mjög fínt ... það er enginn æðri öðrum skilurðu. ... Þú 
upplifir þig ekki þannig að þetta sé alveg svona […] að þú 
sért einhversstaðar neðst í tröppunni... Það eru allir að 
veita sömu þjónustuna.   

 

Hún talaði einnig um skipulagshringinn þannig að allir væru í öllu, nema kannski 

vínfræðingarnir því þeir smökkuðu á morgnana. 

Jón tók í sama streng og talaði um hversu mikilvægt það væri að allir gætu gengið í 

allt en hann talaði einnig um hversu mikilvægt það væri að nýta hæfileikana á réttum 

stað.  

Við erum í öllu … Það er soldið súmmeringinn sem er, … 
það taka allir þátt í öllu … svona nokkurn veginn. … Við 
svona mestu leyti sleppum við að vera á kassanum … en 
[…]  það sem okkur finnst líka mjög merkilegt að það er 
búið að mennta okkur og þá er það pínu waste of talent að 
nýta starfskraftinn [á] kassa    sem annar gæti sinnt sem 
ekki þekkir vínið jafn vel.  
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Guðrún talaði um mikilvægi þjónustustefnunnar og að hún væri það sem myndaði 

þessa raunverulegu heild sem er í fyrirtækinu: „...mér finnst það jákvætt ... vegna þess 

að við erum ein heild ... allar búðir ein heild ... Við erum öll að gera það sama ... það þarf 

að vera samræmi í því.“ Henni fannst einnig mikilvægt að fólk fengi að taka þátt í 

daglegum ákvörðunum og ef starfsfólkið væri með hugmyndir væri mikilvægt að þær 

kæmu fram og svo fundin sameiginleg niðurstaða.  

Stjórnendum fannst mikilvægt að vinna vel saman. Guðrún og Sara töluðu stuttlega 

um þetta. “Hérna þurfa báðir, bæði verslunarstjórinn og aðstoðarverslunarstjórinn að 

vera eitt team […] og við þurfum að vera eitt team og vera alveg jöfn á allt sem við erum 

að gera ... það var soldið meiri bil á milli verslunarstjóra og aðstoðarverslunarstjóra í 

hinum búðunum,“ sagði Guðrún. Söru fannst þetta einnig vera mikilvægt og talaði um 

að skiptingin á milli hennar og yfirmanns væri jöfn en viðurkenndi að þau mættu tala 

meira saman þótt allt gengi nú ágætlega. 

Stellu fannst hún aldrei hafa upplifað sig sem einhvern yfirmann og horfði ekki á það 

þannig. „Hérna ég tel mig vinna vel með [mínum yfirmanni] ... og ... ég á alveg erfitt að 

hugsa um eitthvað sem yfirmann og undirmann. […] Mér finnst ég vinna soldið með 

þeim ... hérna.“ Kári talaði einnig um þetta varðandium sinn yfirmann og sagði hann ekki 

vera neinn einræðisherra. Hér væri enginn á toppnum. En Árný og Sara vildu meina að 

það væri aðeins bil á milli stjórnenda og starfsmanna en það væri líka mikilvægt. Sara 

lýsti þessu svona: „að vera ekki of mikill vinur fólksins ... þarf að finn‘ann mitt á milli að 

vera vinur og yfirmaður ... Mér finnst ég gera það ágætlega … [minn yfirmaður] er 

aðeins nær vinskapnum.“  

Árný fór úr því að vera jafningi yfir í það að vera yfirmaður sem hún upplifði sem 

örlítið flókin umskipti: „...hversu liðleg get ég verið sko? ... Einhverstaðar verð ég að 

segja „nei þetta má ekki“ ... en annarsstaðar ... En samt viltu alltaf vera svona … [...] þú 

verður að þekkja alla svo rosalega vel ... jafnvel betur en þeim grunar ... og vita hvernig 

allir eru...“ Þær Sara og Árný vildu einnig meina að með góðum starfsanda myndaðist oft 

ein heild. 

Sara talaði um að allt starfsfólkið í versluninni væri góður hópur. Allir hjálpuðust að 

og ef einhver væri í vandræðum væri mjög auðvelt að leita til næsta starfsmanns. Árný 

vildi meina að yfirmenn leggðu grunninn að góðum starfsanda. „...jájá þeir alveg leggja 
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grunninn að þeim ... það get ég sagt þér að ef að yfirmaðurinn er ekki að rúlla nógu 

mikið með þessu ... þá er hann að skapa vesen ... starfsandi ...þetta endalausa ... þú 

veist.“  

Kolla kom einnig inn á þetta og talaði um að ein heild eða þegar starfsmenn gætu 

gengið í allt og væru alls staðar gerði það að verkum að andrúmsloftið væri betra. 

Páll talaði um að þjónustustefnan væri mjög skýr og eftir breytingarnar sem voru 

gerðar árið 2008 sem voru mjög framlínusniðnar hefðu þau farið að einblína meira á 

þjónustu fyrir alla. Hvort sem um væri að ræða viskiptavini eða starfsfólk. Þjónustan snúi 

því líka að starfsfólkinu. Jón talaði einnig um hvernig kröfur væru gerðar á alla, allir þurfi 

að skila sínu sem skapi ákveðna heild. Hann útskýrði þetta á eftirfarandi hátt:  

… og ef ég lít svona til baka þá finnst mér þetta oft vera 
... að það hafi verið gerð krafa á stjórnendur og 
millistjórnendur ... allir þurfa að skila sínu [...] það er engin 
fílabeinsturnar eða sparigrísir sko ... það þurfa allir að ... og 
mér finnst þetta smita svona upp úr og niður úr. 

7.4 Fræðsla og þekking 

Í þjónustustefnu Vínbúðarinnar kemur fram að eitt af gildunum hennar er þekking. Það 

kom berlega í ljós hjá viðmælendum að það að hafa þekkingu á vörunni væri mjög 

mikilvægt og að mikil fræðsla væri í boði til þess að starfsfólk öðlaðist þá þekkingu. 

Guðrún talaði um að ef starfsfólk gæti ekki veitt góða þjónustu væri það oft bara 

vegna óöryggis í garð varanna og það þyrfti þá að afla sér betri þekkingar. Hún talaði um 

hversu auðvelt væri að nálgast þessar upplýsingar: 

Við erum með fullt af hlutum sem fólk ... getur bjargað 
sér ... og þeir strákarnir hafa verið með í búðinni ... og við 
bjuggum til … eða [minn yfirmaður] ... smá skóla í búðinni 
[fyrir þá] sem eru ekki alltaf með á hreinu og þá sem eru 
nýjir ... Við erum með margt ... hillumiðinn ... svona litlar 
bækur ... Ég til dæmis nota þessar bækur mjög mikið ... 
þegar ég er gripin á ferðinni ... og man ekki neitt.   

 

Jón talaði einnig um að eftir að hann sótti sér þekkingu hefði hann orðið miklu 

öruggari á gólfinu. Hann sagði að í sinni verslun færi nánast enginn inn á gólf nema vera 

búinn að fara í Vínskóla eitt og tvö. Hann sagðist jafnframt hafa búið til örlítið námskeið 

fyrir þá sem koma nýir inn í fyrirtækið. „...ég kallaði [námskeiðið] „Sjálfbjarga í búðinni“ 
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... og það er svona hvernig þú leitar að upplýsingum ... hvernig ferðu að að bjarga þér ... 

og þú getur leitað á ýmsum stöðum ... fyrir þá sem eru nýir ... þá hvar eru þessar 

upplýsingar ... hvar þær liggja.“ 

 

Páll og Stella töluðu einnig um það hversu mikilvægt það væri að búa yfir þekkingu á 

vörunni.„eins og fyrir okkur þá skiptir þekkingin miklu máli ... að starfsfólk sé öruggt 

gagnvart vörunni … þekki grunninn og geti svarað einföldum spurningum ... að þetta sé 

grunnurinn … ef það er ekki í lagi þá er alveg sama hvað þú gerir sko,“ útskýrði Páll. 

Stella hafði sömu sögu að segja og taldi það vera grundvallaratriði að starsfólk vissi hvað 

það væri að gera.  

Árný var sammála um að þekkja þyrfti vöruna vel og að starfsfólki væri kennt vel á 

hana en hún vildi meina að það væri ekkert endilega gefið að starfsfólk væri vel 

menntað á þessu sviði og fólk kæmist alveg upp með að vinna í verslunum 

Vínbúðarinnar án þess að vita svo mikið. Hún útskýrði þetta á eftirfarandi hátt:  

Það er náttla fyrir þá sem sækjast eftir því ... er það 
mjög vel kennt ... og það er ekki of mikið neytt upp á fólk ... 
að læra á hana … sem er ekki alltof gott, ... þú veist, því […] 
ég gæti alveg fara að vinna í vínbúð í fimm ár ... og [ekki] 
lært neitt ... og þannig séð komist upp með það.  

 

Hún sagði það þó erfitt þegar kæmi að starfsmannaviðtölum og þyrfti þá að útskýra 

af hverju sá hinn sami sækti ekki námskeið. En það yrði þá bara brýnt fyrir viðkomandi 

að sækja sér þekkingu og hefði því ekki verri afleiðingar en það. Árný sagði þó að ef 

viðkomandi hefði áhuga til að afla sér þekkingar þá þætti það til fyrirmyndar í 

fyrirtækinu. Fyrirtækið byggi yfir þekkingarbrunni sem auðvelt væri að nálgast ef 

starfsfólk hefði áhuga. Enn fremur sagði Árný að langflestir starsfmenn leituðu sér 

þekkingar eða nær allir. 

Guðrún talaði örlítið um þetta og sagði að starfsmenn þyrftu að hafa áhuga á því að 

vilja fræðast meira til þess að fá þá þekkingu. Sara sagði að hún hefði mikinn áhuga á að 

fræðast um vín og að það væri auðvelt fyrir hana að sækja sér fræðslu og meiri 

þekkingu. Hana langaði að mennta sig í þessu og að auðvelt væri að afla sér þekkingar. 

Kári tók í sama streng og sagði að auðvelt væri að afla sér þekkingar og ef starfsfólk lenti 
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í því að geta ekki svarað fyrirspurn viðskiptavinar þá væri hægur leikur að fá aðstoð 

samstarfsfólksins. Hann talaði líka um mikilvægi þess að fá að vera alls staðar í búðinni 

því þá læri starfsfólkið betur á vöruna í staðinn fyrir að vera fast á einum stað: 

“yfirmaðurinn róterar okkur á öll svæði ... þú veist, við erum í bjórnum, hvítvíninu, 

rauðvíninu ... við kunnum í raun og veru á alla búðina ... og lærum þá líka að þjónusta 

rauðvín og hvítvín ... bjórinn ... mér finnst það líka mikilvægt … að þú standir ekki á gati.“ 

 

Í umræðunni um fræðslu og þekkingu kom þjónustustefnan vitanlega til tals og var 

misjafnt hversu ofarlega hún var í hugum viðmælenda þótt flestum þætti hún nú 

mikilvæg. Guðrún vildi meina að þjónustustefnan útskýrði vel hvernig þjónustan væri 

byggð upp í fyrirtækinu og fyrir það starfsfólk sem ætti erfitt með að tileinka sér 

ákveðna þjónustulund væri auðveldara að útskýra það með stefnunni. Árný og Sara 

höfðu svipaða skoðun, sögðust þekkja gildin þrjú og reyna að fylgja þeim. Kolla og Kári 

gátu ekki alveg talið upp gildin en þrjú en vissu þó um mikilvægi þeirra.  

Páll talaði um hvernig þjónustefnan væri kynnt. Að stjórnendur hefðu farið í allar 

Vínbúðir landsins og kynnt stefnuna vel. Komið meðal annars með kleinuhringi sem 

minntu starfsfólk á þjónustuhringinn og gildin þrjú, bæklinga og talað við starfsfólkið um 

hver grunnurinn væri og slíkt. Páll og Stella voru sammála um að það væri hlutverk 

verslunarstjóra að sjá til þess að starfsfólkið þekkti gildin. Páll sagði að nýliðar fengju 

ákveðnar upplýsingar þegar þeir byrjuðu.  

Það er soldið hlutverk verslunarstjóra ... við erum með 
nýliðanámskeið og nýliðapakka í búðunum ... Þú færð 
svona coach … Núna gerum við þetta formlegra þú færð 
svona nýliðapakka ... upplýsingar og handbók um 
þjónustustefnu ... í rauninni höfum við bara viðhaldið 
þessu.  

 

Stella tók í sama streng með að verslunarstjórar ættu að tryggja það að starfsfólk 

þekkti gildin. Hún talaði um hve skýr þjónustustefnan væri og að gildin þrjú ættu ekki 

bara að vera uppi á vegg heldur einkenna Vínbúðirnar. 
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7.5 Bjartsýni 

Í spurningaramma rannsóknarinnar var spurt um hvort bjartsýni væri ríkjandi í 

fyrirtækinu. Rannsakandi var ekki búinn að átta sig á mikilvægi frumvarps sem er til 

umræðu á Alþingi um sölu áfengis í matvöruverslunum. Í sjö viðtölum af átta minntust 

viðmælendur á frumvarpið að fyrra bragði og í langflestum tilfellum gerðist það þegar 

spurt var um bjartsýni í fyrirtækinu. Viðmælendur virtust flestir vera áhyggjufullir eða 

finna fyrir áhyggjum samstarfsfólk eða stjórnenda. Árný talaði um sitt fólk og sagði: 

...ahh þau hafa nú mismiklar áhyggjur … sumir eru alveg 
rólegir yfir því ... þetta fer náttla bara eftir líka eftir því ... 
ég meina eins og X hann hefur töluverðar áhyggjur af þessu 
... ég skynja hann oft að vera pæla í þessu ... hættu bara að 
lesa um þetta ...margir sem eru áhyggjufullir ... 

 

Jón tók í sama streng og sagði skynja ákveðnar áhyggjur vegna frumvarpsins. Hann 

sagði frumvarpið vera ákveðið ský yfir fyrirtækinu og skynjaði mikið óöryggi hjá 

starfsfólki. Starfsmannafélagið hafi verið með fund til að upplýsa starfsfólkið og þar hafi 

þessar áhyggjur komið í ljós. 

Sara var fljót til svars þegar rannsakandi spurði hana um bjartsýni í fyrirtækinu: „Ég 

held að þú vitir bara svarið við því ...“ Hún sagðist hugsa mikið um frumvarpið og vera 

búin að lesa heilmikið. Hún taldi að þótt að hún væri áhyggjufull að þetta færi ekki 

lengra en í gegnum fyrstu umræðu. 

Jón, Guðrún og Kári fannst umræðan frekar leiðinleg og þetta væri klárlega svart ský 

sem birtist yfir fyrirtækinu. Jón sagði: 

Ég held að þjónustan og þjónustustefnan sé okkar 
sterkasta vopn gegn því til dæmis að flytja vín inn í 
matvöruverslanirnar ... við þykjumst skilja ... þetta er 
hundleiðinleg umræða ... hún er oft svo röng ... við erum 
ekki starfi okkar vaxinn ... ég skynja meðbyr með þessu 
óbreytta ástandi.   

 

Guðrún talaði á svipaðan hátt um frumvarpið og sagði að það kæmi alltaf ákveðið ský 

þegar frumvarpið kæmi til tals. Það héngi yfir henni og starfsfólki liði almennt illa 

varðandi þetta tiltekna mál en að frátöldu frumvarpinu þá fannst henni almennt ríkja 

bjartsýni innan fyrirtækisins. 
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Kári sagðist ekki hafa miklar áhyggjur af þessu en upplifði að starfsmenn í kringum sig 

hefðu þær og að sumir væru hreinlegar alltaf að tala um þetta. Kolla nefndi ekki 

frumvarpið og fannst fyrirtækið vera bjartsýnt. Hún talaði um að alltaf væri reynt að 

leysa hlutina á góðan hátt og enginn væri að búa til vandamál. 

Stjórnendurnir tóku yfirleitt í sama streng þegar spurt var um bjartsýni í fyrirtækinu 

og töldu fyrirtækið vera frekar bjartsýnt heldur en hitt. Frumvarpið kom þó alltaf upp en 

það virtist vera vera rólegra yfir þeim, enda ekki í fyrsta skipti sem þetta frumvarp er 

borið á borð. Árný talaði ekki alveg um bjartsýnisfyritækið heldur meira um 

óvissufyrirtækið. „... veist það eru allir bara svona .. .og svo dag frá degi ... „neinei þau 

eru ekki að fara gera þetta“ ... „uhhhhh hvað á ég að fara leita mér að vinnu“ ... þú veist, 

þetta er stanslaust ... þetta hangir yfir okkur.“ Árný talaði einnig um að hún hefði alltaf 

haft meiri áhyggjur af þessu en nú, þótt hún sá alfarið á mótið frumvarpinu óháð því 

hvar hún vinnur. Stellu fannst fyrirtækið vera bjartsýnt að eðlisfari en frumvarpið hefði 

þar að sjálfsögðu áhrif. Guðrún talaði um forstjórann og hans bjarstýni í tengslum við 

frumvarpið: 

Hann veit aðeins meira ... og alltaf þegar hann talar um 
þetta þá er hann mjög bjartsýnn […] þá líður okkur betur. 
[…] Hann hefur stundum komið á verslunarstjórafundi og 
talað þá aðallega um áfengisfrumvarpið ... öppdeita okkur 
aðeins um það en þú veist ... ég treysti honum 100%.  

 

Páll talaði um hvernig frumvarpið gæti sett af stað óróa og ótta hjá starfsfólkinu.  

Þetta er flóra en almennt ... mér finnst samt aðeins 
skynja það undanfarið að það er einhvern veginn meiri 
spenna. Partur er þetta frumvarp sem kemur upp aftur og 
aftur sem er að skapa ótta og óróa ... og það er bara 
áskorun ... en þess utan er rosalega mikið áreiti og streita í 
samfélaginu. 

 

Flestir stjórnendur virtust hafa svipuð viðhorf til frumvarpsins sem komur fram hvort 

tveggja í viðtölum við  stjórnendur og starfsfólk. Það virðist vera sú stefna hjá 

fyrirtækinu að taka þessu sem áskorun og gera betur, horfa fram á veginn. Árný lýsti 

þessu á eftirfarandi hátt: 

Þetta er náttla mjög erfitt fyrir þau ... svo 
vandmeðfarinn vegur … uuu fyrsta lagi finnst mér eins og 
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þau þurfa að sýna að þeim sé ekki sama ... en í öðru leyti 
vill maður ekki að þau séu stanslaust með þetta á heilanum 
... því það smitast út frá sér ... það er ekki auðvelt hlutverk 
… þau svona ... skauta soldið framhjá þessu … af… þau 
verða að gera það. 

 

Árný sagði enn fremur að stefna þeirra væri augljóslega að halda áfram því hún 

upplifði frá stjórnendum sínum að það væri bara verið að hugsa um framtíðina. Hún tók 

sem dæmi að verið væri að opna nýja verslun í Garðabæ og að verið væri að breyta í 

Skútuvogi og allt væri eins og það ætti að vera. Árný talaði um að hennar vörn væri að 

sinna sínu starfi vel og það væru fleiri sem hefðu fengið slík skilaboð. Guðrún nefndi 

dæmi um að hennar yfirmaður talaði um að þjónustan væri þeirra vopn. „... hún vill að 

við veitum góða þjónustu ... og hennar skilaboð til okkar eru að við þurfum að … eða alla 

vega síðustu misseri ... að þjónustan sé okkar vopn ...“ 

Páll útskýrði stefnuna svona: 

Maður sér það til dæmis að sumir eru mjög uppteknir af 
umræðunni ... og öllu sem er sagt sko ... þetta er bara svo 
mikil flóra ... þú bara missir allan mátt. ... Það sem við 
höfum verið að gera núna í, ... eftir að þetta frumvarp kom 
núna ...þá pínu sko ...snérum við blaðinu ... við sögðum 
bara heyrðu ... þjónustan er okkar vopn ... core ... Við 
höfum þennan stuðning í samfélaginu ... út af  þjónustunni 
og nú þurfum við bara að gera betur ... við erum eiginlega 
bara að gefa í [í] þjónustunni. 

 

Páll sagði það mikilvægt að starfsfólk fyndi að verið væri að halda áfram í fyrirtækinu, 

að fókusinn væri framávið. Hann talaði einnig um að hvað hann sjálfan varðaði hefði 

hann ákveðið að útiloka þessa umræðu eins mikið og hann gæti. Til að láta ekki draga úr 

sér eins og það hefði áður gert. 

Bæði Páll og Stella töluðu um að upplýsa starfsfólkið á einhvern hátt og að það að 

reyna að draga úr kvíða og ótta væri mikilvægt. Stella sagði:  

Já starfsmannafélagið er með ... sko fyrirtækið er með 
þannig polesíu að hérna ... sem ég er alveg fylgjandi ... að 
það er Alþingis að taka ákvörðun ... um fyrirkomulagið … 
og við erum ekki að blanda okkur almennt í umræðuna um 
það. […] Starfsmannafélagið hélt fund ... svona til þess að 
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upplýsa starfsfólkið ... sem allir gátu fylgst með ... þar var 
farið í gegnum þennan feril ...  

 

Páll hafði svipaða sögu að segja, að þau hefðu reynt að upplýsa um málið eins og þau 

gætu. Hefðu farið milli búða og hitt starfsfólkið, reynt að bjóða upp á fyrirlestra sem 

væru óbeint tengdir við frumvarpið um kvíða og hugræna atferlismeðferð. Hann sagði 

að mikilvægt væri að þau gerðu meira fyrir starfsfólkið.  
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8 Umræða og ályktanir 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður og rannsóknarspurningum svarað. 

8.1 Hvað telja stjórnendur og starfsmenn Vínbúðarinnar vera mikilvægt 
þegar kemur að framúrskarandi þjónustu í fyrirtækinu? 

Stjórnendur og almennt starfsfólk Vínbúðarinnar voru nokkurn veginn sammála um að 

jákvætt viðmót væri lykilatriði til þess að veita góða þjónustu í fyrirtækinu. Nokkrir 

viðmælendur töluðu um „að taka þjónustuna alla leið“ og lýstu þá hvernig þeir lögðu sig 

alla fram til þess að þjónusta viðskiptavini. Slík viðskipti enduðu oft með því að 

starfsmenn báru vörurnar út í bíl fyrir viðkomandi. Jákvætt viðmót er ein meginforsenda 

góðrar frammistöðu hjá starfsfólki fyrirtækja (Adsit og fl., 1996). Einnig hafa rannsóknir 

sýnt tengsl milli viðmóts og þátta eins og ánægju viðskiptavina, framleiðni og skilvirkni 

og spilar viðmót stórt hlutverk þegar kemur að frammistöðu starfsmanna 

þjónustufyrirtækja sem svo leiðir til ánægðari viðskiptavina (Adsit og fl., 1996). Hjá 

Vínbúðinni er lögð mikil áhersla á að starfsfólk sé jákvætt og veiti viðskiptavinum góða 

þjónustu og að það geti frætt viðskiptavini um vöruna (Vínbúðin, e.d).  

Hlustun er eitt af því sem felst í viðmóti. Meirihluti viðmælenda talaði um hversu 

mikilvægt það væri að hlusta á viðskiptavinina og töldu þau að til þess að veita góða eða 

framúrskarandi þjónustu væri hlustunin eitt af lykilatriðunum. Það má segja að það sé 

lykilatriði að starfssfólk taki eftir og komi auga á þau skilaboð sem viðskiptavinir senda 

frá sér, með orðum eða á annan hátt, til þess að geta brugðist sem fyrst við og veitt 

þeim þá þjónustu sem þeir sækjast eftir. Mikilvægt er að hlusta á viðskiptavinina og 

bregðast skjótt við þeirri þjónustu sem þeir biðja um. Á þessum tímapunkti reynir á 

þekkingu og reynslu starfsfólksins (Ramsey og Sohi, 1997). Starfsfólk og stjórnendur 

Vínbúðarinnar töluðu öll um það hversu auðvelt væri að nálgast þær upplýsingar sem á 

þyrfti að halda til þess að koma til móts við viðskiptavini. Viðmælendurnir sögðu að ef 

þau ættu í vandræðum með að svara væri alveg skýrt hvar þau ættu að leita sér 

upplýsinga. 

Enn fremur nefndi hluti viðmælenda að góð framkoma við viðskiptavini skipti máli. 

Ánægja og framkoma starfsmanna er mikilvægt atriði þegar kemur að hegðun og ábyrgð 

í starfi. Ánægja og viðhorf hafa áhrif á hegðun einstaklinga og bæta þannig skilvirkni 

fyrirtæksins (Ostrott, 1992).  
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Síðast en ekki síst fannst stjórnendum og starfsmönnum Vínbúðarinnar þekking á 

vörunni mikilvæg til þess að geta veitt góða þjónustu. Öryggið sem starfsfólk upplifir 

þegar það veit hvað það er að selja kemur fram í betri þjónustu. Heskett og félagar 

(1994) vilja meina að stór hluti þjónustugæða byggist á því hvernig starfsfólk veitir 

þjónustuna og þekkingu þess á vörunni. Nokkrir viðmælendur töluðu um fræðsluna, 

hversu auðvelt það væri að afla sé upplýsinga um vöruna sem væri mjög góður kostur 

og að þau sem vildu ættu þann möguleika að fræðast enn meir og verða jafnvel 

vínsérfræðingar. Stjórnendur Vínbúðanna hafa allir lagt áherslu á það að nýtt starfsfólk 

fái upplýsingar um hvernig eigi að bjarga sér í að þjónusta viðskiptavini og fær allt nýtt 

starfsfólk afhentan starfsmannapakka sem hjálpar þeim að koma sér áfram.  

Af svörum viðmælenda má ráða að jákvætt viðmót, hlustun, framkoma og þekking á 

vörunni sé það sem skiptir mestu máli þegar kemur að því að veita framúrskarandi 

þjónustu hjá Vínbúðinni. 

8.2 Hvaða áherslur, er varða þjónustuna, upplifir almennt starfsfólk 
Vínbúðarinnar frá yfirmönnum sínum og stjórnendum fyrirtækisins?  

Viðmælendur voru nánast á einu máli um upplifun sína af yfirmönnum þegar kæmi að 

þjónustu. Almennt starfsfólk taldi að stjórnendur leggðu mikla áherslu á að vita hvers 

ætlast væri til af starfsfólkinu. Starfsfólkið taldið stjórnendur koma því skýrt til skila og 

upplifðu því að skipulag væri gott. Eins og fram kom í kaflanum 2.1. hér að framan tala 

Mintzberg (1989) um að hlutverk stjórnenda sé meðal annars að gera starfsmönnum 

grein fyrir því hvert þeirra hlutverk sé innan veggja fyrirtækisins (Mintzberg, 1989; 

Johlke og Duhan, 2000). Rannsóknir hafa einnig sýnt að ef fyrirmæli stjórnenda eru skýr 

eykur það starfsánægju meðal starfsmanna (Johkle og Duhan, 2000). Einnig nefnir 

Mintzberg (1989) að hlutverk stjórnenda sé að vera fyrirmynd í þeim málum sem 

fyrirtækið leggur áherslu á.  

Í stefnu Vínbúðarinnar kemur fram að stjórnendur eigi að vera jákvæðir leiðtogar 

sem séu fyrirmynd annarra starfsmanna og stuðli að góðum samskiptum og góðu 

upplýsingaflæði innan fyrirtækisins (Vínbúðin, e.d.). Viðmælendur voru að mörgu leyti 

sammála um það að stjórnendur Vínbúðarinnar ýti undir góða þjónustu með sínu 

fordæmi, þeir sýni góða fyrirmynd í þeim efnum og veiti góða þjónustu. Þau útskýrðu 
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það meðal annars þannig að allir gengju í þau verkefni sem þyrfti að sinna, líka 

stjórnendur. Starfsfólkið upplifði eina heild og að allir væru jafnmikilvægir. 

Þessi liðsheild innan fyrirtækisins kom betur fram í viðtölum við nokkra viðmælendur 

sem nefndu að þau fengju að taka þátt og segja sína skoðun á þeim málefnum sem væru 

í gangi innan fyrirtækins. Þetta samræmist kenningum sem settar hafa verið fram 

varðandi sanngirni í verklagi en þar er fjallað um að starfsfólki finnist það vera 

þátttakendur ef það fær að hafa bein eða óbein áhrif með því að segja sína skoðun 

innan veggja fyrirtækis. Starfsfólk skilur að yfirmaður tekur lokaákvörðun en upplifir þó 

sanngirni ef því finnst það hafa haft áhrif á niðurstöðuna eða ferlið sjálft (Thibaut og 

Walker, 1975). 

Viðmælendur voru sammála um að í fyrirtækinu væru engin yfirmannsþrep og að allir 

væru jafningar. Nokkrir fóru í þá umræðu að þetta væri það sem skapaði svo gott 

andrúmsloft í fyrirtækinu. Rannsóknir hafa sýnt fram á að jákvæðir leiðtogar hafa mikil 

áhrif til góðs á starfsfólk og eykur það líkur að sú jákvæðni berist áfram til 

viðskiptavinarins (Chi, Chung og Tsai, 2011). Með því að skapa glaðlegt andrúmsloft, 

gefa starfsmönnum krefjandi og ánægjuleg verkefni, leyfa þeim að vaxa í starfi og 

finnast þeir tilheyra fyrirtækinu þá eru auknar líkur á að fyrirtækinu vegni vel. 

Almennt starfsfólk Vínbúðarinnar veit til hvers stjórnendur ætlast til af þeim og 

upplifa stjórnendur sem fyrirmynd hvað varðar þjónustuna. Þeir upplifa einnig að innan 

Vínbúðarinnar séu engin yfirmannsþrep heldur vinni þar ein heild að sameiginlegu 

markmiði og að þar fái starfsfólk að tjá skoðanir sínar á þeim málefnum sem eru í gangi 

hverju sinni jafnvel þótt yfirmenn taki endanlegar ákvarðanir.  

8.3 Eiga stjórnendur Vínbúðarinnar, fyrirtækis sem býður upp á 
framúrskarandi þjónustu, eitthvað sameiginlegt og ef svo er þá 
hvað? 

Það var nokkuð áberandi í viðtölunum að þótt stjórnendur væru ólíkir og gerðu hlutina á 

ólíkan hátt, áttu þeir það allir sameiginlegt  að vinna eftir þjónustefnu og gildum 

Vínbúðarinnar. Vínbúðin hefur þá stefnu að veita framúrskarandi þjónustu og sýna 

samfélagslega ábyrgð.og lögð er rík áhersla á að gera vel við viðskiptavini, bjóða upp á 

ríkulegt vöruúrval, hagkvæmni og mannauð. Gildi Vínbúðarinnar eru lipurð, þekking og 

ábyrgð (Vínbúðin, e.d.). Ljóst er að Vínbúðin hefur náð góðum árángri og er, samkvæmt 
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Íslensku ánægjuvoginni, eitt af bestu þjónustufyrirtækjum landsins á sviði smásölu 

(Árskýrsla Vínbúðarinnar, 2016). Með því að marka sér ákveðna þjónustustefnu og gildi 

og innleiða hana ekki bara sem orð á blaði heldur í öllu sem fyrirtækið stendur fyrir 

virðist Vínbúðinni hafa tekist að skapa jákvætt starfsumhverfi og jákvætt starfsfólk sem 

er tilbúið að leggja sitt af mörkum við að veita viðskiptavinum framúrskarandi þjónustu 

og gott viðmót. 

 Starfsfólk Vínbúðarinnar talaði um að þau upplifðu að þau væru ein heild. Þau 

töluðu um að góðir hópar væru innan verslana og að vinnuandi væri góður á milli allra. 

Kenningin um hópsjálfið kemur inn á að eftir því sem hlutdeild einstaklings í hóp er 

sterkari því jákvæðari áhrif hefur það á hópsjálfið sem og stolt hans af sínum vinnustað. 

Einnig er talað um að þegar einstaklingur finnur fyrir félagslegri vellíðan á vinnustað þá 

aukast líkur á að hann verði þakklátur og finni hjá sér þörf til að endugjalda greiðann til 

fyrirtækisins (Gouldner, 1960; Organ, 1977. Stefna Vínbúðarinnar styður við þessar 

kenningar og leggur mikla áherslu að starfsfólk búi við gott vinnuumverfi sem því líður 

vel í og geti þroskast og dafnað í starfi (Vínbúðin, e.d.). 

 Hlutverk stjórnenda hjá Vínbúðinni er stórt og voru þeir sammála um að það 

væri í þeirra verkahring að skapa gott andrúmsloft og mynda eina heild. Einn stjórnandi 

orðaði þetta mjög vel en hann sagðist upplifa sig eins og félagslegt kamelljón og að það 

væri algjörlega í sína ábyrgð að skapa gott andrúmsloft með einum eða öðrum hætti. 

Flestir viðmælendur voru sammála um að mikilvægt væri að fá að taka þátt í öllu 

í verslunum Vínbúðarinnar. Starfsfólkið vildi meina að það skipulag sem ríkti innan 

fyrirtæksins, þ.e. að starfsfólk væri reglulega fært til í deildum verslananna og fengi 

þannig að kynnast þeim öllum, væri mikilvægt fyrir þekkingu þess á vörunni en einnig 

fyrir starfsandann. Samkvæmt Heskett (1994) er mikilvægt er auka framleiðni hvers 

starfsmanns með því að leyfa honum taka þátt í rekstrinum eins og til dæmis að 

starsfólk þekki inn á allar þær deildir sem eru í fyrirtækinu. Með því getur biðtími fyrir 

viðskiptavini minnkað til muna og auðveldara verður fyrir starfsfólk að leysa úr þeim 

vandamálum sem kunna að skapast  

 Rannsakanda þykir nauðsynlegt að taka umræðuna um áfengisfrumvarpið 

sérstaklega fyrir þar sem fram kom í viðtölum að stefna fyrirtækisins sé að snúa vörn í 

sókn hvað það varðar og bjóða enn betri þjónustu. Þeir viðmælendur sem gengdu 
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stjórnendastöðum áttu það sameiginlegt að hafa þessa stefnu að leiðarljósi. Æðstu 

yfirmenn Vínbúðarinnar voru einnig sammála um að vegna þessarar óvissu þyrfti 

fyrirtækið nú að gera enn betur. Þarna virðist sem stjórnendur ætli, meðvitað eða 

ómeðvitað, að nýta sér hina sálrænu seiglu sem áður hefur verið minnst á og er einn af 

mikilvægum þáttum jákvæðrar sálfræði. Með jákvæðu hugafari er hægt að sigrast á 

hinum ýmsu hindrunum sem verða á vegi okkar á lífsleiðinni en jákvætt fólk trúir því að 

það hafi hlutverki að gegna í samfélaginu og að heimurinn sé staður tækifæranna 

(Seligman, 2002).  

Eins og áður hefur komið fram kom frumvarpið til tals þegar spurt var um bjartsýni í 

fyrirtækinu. Almennt starfsfólk Vínbúðarinnar sem tók þátt í rannsókninni voru öll 

sammála um að þetta væri sem svart ský yfir fyrirtækinu og sumir voru mjög órólegir og 

kvíðnir yfir því að missa mögulega vinnuna. Aðrið viðmælendur létu þetta ekki á sig fá og 

voru vissir um að frumvarpið færi ekki lengra en í fyrstu umræðu. Það var alveg skýrt að 

stjórnendur Vínbúðarinnar ætluðu ekki að láta þetta stoppa sig heldur halda ótrauðir 

áfram. Rannsóknir hafa sýnt tengingu á milli bjartsýni og góðs árangurs í vinnu. Þeir 

stjórnendur sem eru bjartsýnir eru líklegri til að þess að horfa á vandamál sem áskorun, 

leggja sig meira fram til lengri tíma til þess að ná markmiðum og finna það jákvæða við 

erfiðar aðstæður. Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á tengsl milli bjartsýni stjórnenda og 

frammistöðu starfsmanna (Arakawa og Greenberg, 2007). Humphrey (2002) tekur undir 

að tilfinningalegir þættir hjá stjórnendum hafi meiri áhrif á starfsmenn en skilaboðin 

sem frá þeim koma (Arakawa og Greenberg, 2007). 

Jafnvel þótt stjórnendur Vínbúðarinnar séu ólíkir og fari ólíkar leiðir má dæma af 

svörum viðmælenda að þeir vinnir allir eftir þjónustustefnu fyrirtækisins sem miðar að 

því að lipurð, þekkingu og ábyrgð. Allir áttu þeir það sameiginlegt að vinna eftir góðu 

skipulagi og vera skýrir gagnvart sínum undirmönnum hvað það varðaði. Að lokum kom 

fram í viðtölum að stjórnendur voru samstíga og sammála um að gera enn betur í 

þjónustu til viðskiptavina vegna áfengisfrumvarpsins sem nú liggur fyrir á Alþingi. Þeir 

horfðu frekjar bjartsýnum augum á það mál og sáu það sem verkefni í stað hindrunar.  
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9 Lokaorð 

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar voru þær að ekki er hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum um allt starfsfólk eða stjórnendur innan Vínbúðarinnar heldur varpa 

niðurstöðurnar einungis ljósi á hugmyndir og reynslu þeirra átta viðmælenda sem tóku 

þátt í rannsókninni. Hægt hefði verið að hafa úrtakið stærra með því að sækjast eftir 

fleiri viðmælendum innan fyrirtækisins en ákveðið var að miðað við stærð verkefnisins 

væru átta viðtöl hæfilegur fjöldi. Sem styrkleika rannsóknar má nefna að góð innsýn 

fékkst á viðhorf, skilning og reynslu starfsfólksins og stjórnendanna. Hins vegar hefði 

það þótt farsælla ef tækifæri hefði gefist til að ræða við allt starfsfólk og stjórnendur 

fyrirtækisins þar sem þá hefði verið hægt að alhæfa um niðurstöðurnar hvað varðar 

Vínbúðina. 

Meginmarkmið fyrirtækja í dag er að veita góða þjónustu og bjóða eitthvað sem 

önnur fyrirtæki geta ekki boðið sem gæti leitt til framúrskarandi þjónustu. Fyrirtæki 

setja sér í auknum mæli þjónustustefnu í von um að ná frekari árangri. Misjafnlega tekst 

þó til og sýnt hefur verið fram á að mikil vinna liggur að baki vel heppnaðrar innleiðingar 

þjónustustefnu og eftirfylgni hennar. Rannsakanda fannst áhugavert að sjá hvernig 

þjónustustefna Vínbúðarinnar lá þvert yfir öll viðtölin meðvitað eða ómeðvitað og þrátt 

fyrir að einstaka starfsmenn hafi ekki getað nefnt eitthvað úr þjónustustefnunni eða 

gildi hennar vissu þeir af henni og mikilvægi hennar. Ætla má að stjórnendum hafi tekist 

vel til þótt ekkert bendi til þess að þeir sérstaklega eigi eitthvað sameiginlegt nema að 

vinna eftir þjónustustefnu fyrirtækisins, vera vel skipulagðir og samstíga í viðbrögðum 

sínum og viðhorfi gagnvart áfengisfrumvarpinu. 

Lærdómurinn sem draga má af niðurstöðum þessarar rannsóknar er hvernig góð 

þjónustustefna, sem er vel unnin og kynnt, geti verið ákveðið leiðarljós fyrir fyrirtæki 

eins og Vínbúðina. Flestir viðmælendur gátu talað eitthvað um þjónustustefnuna en 

allir, hvort sem um er að ræða stjórnendur eða starfsfólk, vinna eftir henni, meðvitað 

eða ómeðvitað. Þjónustustefna Vínbúðarinnar virðist þannig hafa skapað eina heild í 

fyrirtækinu sem gerir það að verkum að starfsfólk og stjórnendur upplifa jákvætt 

andrúmsloft og eiga því auðveldara með að vinna sín störf vel af hendi. Þær hugmyndir 

sem starfsfólk og stjórnendur höfðu um þjónustu einkenndust allar af einu af gildum 

fyrirtækisins, lipurð. Einnig virtust allir vera sammála um mikilvægi þess að hafa og geta 
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aflað sér þekkingar á vörunni sem tengist aftur öðru gildi fyrirtækisins, þekkingu. Síðast 

en ekki síst töluðu allir viðmælendur um mikilvægi skilríkjaeftirlits sem er þriðja og 

síðasta gildið í þjónustustefnunni, ábyrgð. 

Rannsakandi telur að athyglisvert væri að gera samskonar rannsókn á öðrum 

fyrirtækjum sem hafa mælanlega góða þjónustu til að skoða hvort niðurstöður yrðu 

með svipuðum hætti. Einni væri áhugavert að rannsaka nánar starfsánægju innan 

fyrirtækja sem hafa mælanlega góðu þjónustu og telur rannsakandi að við framkvæmd 

þessarar rannsókn hefði mátt skoða betur starfsánægju viðmælenda vegna niðurstöðu 

rannsókna sem sýna fram á tengsl milli starfsánægju og góðrar þjónustu. Einnig telur 

rannsakandi að frekari rannsóknir mætti gera á áhrifum mælinga, svo sem skorkortum 

og hulduheimsóknum, á stjórnendur, það er, hvort sú eftirfylgni sem fylgir þeim 

mælingum verði til þess að þeir sinni starfi sínu betur 

Það er trú rannsakanda að ef vel er staðið að þjónuststefnu fyrirtækis og starfsfólkið 

haft í öndvegi, sé hægt að veita framúrskarandi þjónustu. Slíkt útheimtir mikla vinnu og 

að allir stjórnendur séu samstíga, jafnvel þótt þeir geri hlutina á mismunandi hátt. 

Rannsakandi dregur þá ályktun að vissulega sé margt sem spilar inn í stefnu sem skilar 

slíkum árangri en Vínbúðin hefur sýnt það og sannað að góð þjónustustefna er vegur til 

farsældar.
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Viðauki 1 

Spurningarammi fyrir starfsfólk 

1. Segðu mér örlítið frá þér, nafn þitt, hvað er þitt starf innan fyrirtækisins og hvað 

 hefurðu unnið lengi hjá fyrirtækinu. 

Hefurðu alltaf unnið á sama stað hjá fyrirtækinu eða í fleiri búðum/stöðum? 

- hvernig myndirðu lýsa þér sem starfsmanni/yfirmanni? 

2. Hvað myndir þú segja að góð þjónusta væri? 

- hvað finnst þér starfsmaður þurfi að hafa til þess að veita góða þjónustu? 

- veistu til þess að stjórnendur séu að nota einhverjar aðferðir til þess að mæla 

 þjónustuna í fyrirtækinu 

-Veistu til þess að það sé þjónustefna í fyrirtækinu? 

- gætirðu sagt mér um hvað hún fjallar? 

3. Hver er þinn næsti yfirmaður og hvernig myndir þú lýsa honum? 

- Finnst þér hann vera jákvæður? en bjartstýnn? 

-hvernig þá? 

Upplifir þú eins og þjónustu sé mikilvæg fyrir honum 

-Hvernig þá, eða af hverju heldurðu ekki? 

Telur þú yfirmann þinn ýta undir góða þjónustu? 

-Hvernig þá? 

4.Ertu almennt ánægð/ur í vinnunni? 

ef já eða nei:  af hverju heldurðu að það sé? 

-Hvað skiptir þig máli þegar kemur að starfsánægju? 

- hvað ýtir undir starfsánægju þína? 

- hvað finnst þér stjórnendur fyrirtækis  gera til að efla starfsánægju starfsamanna í 

 fyritækinu? 

5.Hvernig myndiru lýsa samskiptum þínum við yfirmann? 

En við samstarfsfólk þitt? 

6. upplifiru sanngirni á vinnustaðnum? 
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-Hvernig þá? -Finnst þér sanngirni vera mikilvægt á vinnustað? 

 

Spurningarammi fyrir stjórnendur 

1.  Segðu mér örlítið frá þér, nafn þitt, hvað er þitt starf innan fyrirtækisins og hvað   

hefurðu unnið lengi hjá fyrirtækinu. 

Hefurðu alltaf unnið á sama stað hjá fyrirtækinu eða í fleiri búðum/stöðum? 

- hvernig myndiru lýsa þér sem yfirmanni 

2. Hvað myndir þú segja að góð þjónusta væri? 

- hvað finnst þér starfsmaður þurfi að hafa til þess að veita góða þjónustu? 

-en yfirmaður? (- heldurðu að jákvæðni sé mikilvæg) 

- Hversu mikilvægt finnst þér þurfa að hafa þjónustustefnu í fyrirtækinu 

- af hverju ?- hvernig vinni þið með hana 

-Hvernig ýtirðu undir góða þjónustu? 

3. Hver er þinn næsti yfirmaður og hvernig myndir þú lýsa honum? 

- Finnst þér hann vera jákvæður? en bjartstýnn? 

-hvernig þá? 

Upplifir þú eins og þjónustu sé mikilvæg fyrir honum 

-Hvernig þá, eða af hverju heldurðu ekki? 

Telur þú yfirmann þinn ýta undir góða þjónustu? 

-Hvernig þá? 

4.Ertu almennt ánægð/ur í vinnunni? 

ef já eða nei:  af hverju heldurðu að það sé? 

- Telurðu að flestir starfsmenn undir þér séu ánægðir í vinnunni? 

-Hvernig þá? Hvernig upplifirðu að starfsmennirnir séu ánægðir? 

-Hvaða þættir heldur þú að skipti þá máli til að þeir finni fyrir starfsánægju? 

-Hvernig ýtir þú undir starfsánægju starfsmanna þinna? 

5.Hvernig myndirðu lýsa samskiptum þínum við starfsmennina þín? 

Ef góð: 
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Jákvæð-uppbyggjandi-virðingu-sanngirni 

En næsta yfirmann? 

6. upplifiru sanngirni á vinnustaðnum? 

-Hvernig þá? 

-Finnst þér sanngirni vera mikilvægt á vinnustað? 
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Viðauki 2 

 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í eigindlegri rannsókn 

Rannsakandi: Linda Rós Jóhannesdóttir, meistaranemi í Stjórnun og stefnumótun 

fyrirtækja við Háskóla Íslands, lrj2@hi.is. Sími: 867-2345.  

Ábyrgðarmaður/leiðbeinandi: Árelía Eydís Guðmundsdóttir ,  Dósent ;Viðskiptadeild 

Háskóla Íslands, arelia@hi.is  

 

Markmið rannsóknar er að fá upplifun stjórnenda og starsfólk um þjónustu í 

fyrirtækinu og reyna að draga fram hvort stjórnendur eigi eitthvað sameiginlegt í fari 

þegar kemur að skapa góða þjónustu. Rannsóknin verður uppbyggð af átta til tíu 

hálfopnum viðtölum við starfsmenn og yfirmenn fyrirtækisins ÁTVR. Hvert viðtal mun 

taka um það bil 40- 60 mínútur og mun viðtölin fara fram vikuna 20.- 27. mars. Viðtölin 

verða tekin upp á upptökutæki og síðan afrituð orð frá orði að því loknu. Rannsakandi 

einn mun hafa aðgang að gögnum og munu öll persónueinkenni á borð við nafn 

þátttakanda verða dulkóðuð svo ekki sé hægt að bera kennsl á viðkomandi. Fyllsta 

trúnaðar verður gætt og gögnum eytt um miðjan maí, þegar MA ritgerð hefur staðist 

vörn.      

Starfsmönnum verður kynnt umfang og eðli rannsóknar og starfsmaður verður að 

vera samþykk/ ur þátttöku í henni.  Starfsmönnum er það einnig ljóst að þeir þurfa ekki 

að svara þeim spurningum sem þeir vilja ekki svara og geta hætt þátttöku á hvaða 

tímapunkti rannsóknar sem er. 

 

 

__________________________                                                                 

_________________________ 

Undirskrift þjónustustjóra      Linda Rós 

Jóhannesdóttir 

 


