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ÚTDRÁTTUR 
 

Öll erum við ólík og það er mismunandi eftir einstaklingum hversu mikla tryggð og 

hollustu við sýnum vinnuveitanda. Ólíkir hlutir ýta undir tryggð okkar og hollustu við 

fyrirtækið en hvaða hlutir eru það? Hvað er það sem ýtir undir það að við séum með 

augun opin fyrir því hvað aðrir hafa upp á að bjóða? Rannsóknir hafa sýnt að 

aldamótakynslóðin (e. millennials) sýni vinnuveitanda almennt minni tryggð og 

hollustu en fyrri kynslóðir. Markmið þessa verkefnis er að varpa ljósi á 

rannsóknarspurninguna: Sýnir aldamótakynslóðin vinnuveitendum hollustu og tryggð? 

Til að fá svör við þessari spurningu voru viðtöl tekin við átta einstaklinga sem 

eru að vinna á hinum almenna vinnumarkaði og tilheyra aldamótakynslóðinni. Í 

viðtölunum er tryggð og hollusta viðmælanda greind og skoðað hvort um sé að ræða 

tilfinningabundna hollustu, skyldubundna eða stöðubundna.  

Niðurstöður rannsóknar gefa til kynna að almennt sýnir aldamótakynslóðin 

hollustu og tryggð gagnvart vinnuveitanda að því gefnu að ákveðnir hvatningarþættir 

séu til staðar hjá skipulagsheildinni. Svörin gefa ákveðnar vísbendingar um að hollustan 

sé alltaf tímabundin hjá kynslóðinni gagnvart skipulagsheildinni. Fjölbreytt verkefni og 

starfsþróun gegna lykilhlutverki í hollustu starfsmanna af aldamótakynslóðinni en 

takmörk eru fyrir því hvað starfsmenn geta þróast lengi innan sama fyrirtækis án þess 

að staðna í starfi á einhverjum tímapunkti. Flestir viðmælendur töldu sig eiga 

möguleika á starfsþróun innan skipulagsheildarinnar, en bara upp að vissu marki hjá 

núverandi vinnuveitanda. Sá möguleiki að vinna alla starfsævi hjá sama fyrirtæki 

heillaði ekki kynslóðina. Hvatningaþættirnir sem skipta kynslóðina mestu máli eru: 

góður starfsandi, heiðarleg samskipti, fjölbreytileg og krefjandi verkefni og 

starfsþróun. 

 Vert er að hafa í huga við mat á niðurstöðunum að úrtak rannsóknarinnar er lítið 

og því erfitt að yfirfæra niðurstöðurnar á þýðið í heild. Höfundur vonast þó eftir að 

rannsókn þessi muni ýta undir áhuga annarra á að rannsaka efnið enn frekar. Við erum 

á þeim tímamótum að ný kynslóð er að koma með ný gildi inn á vinnumarkaðinn og 

við þurfum að virkja þessa kynslóð og hvetja hana til að setja sitt mark á 

vinnumarkaðinn.  

 

Lykilorð: Aldamótakynslóðin, tryggð, hollusta, starfshvatar, starfsánægja  
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ABSTRACT 
 

As individuals we are not all cut from the same cloth and therefore we show different 

levels of loyalty and commitment to our employers. Different things affect our loyalty 

and commitment to the company we work for, but what are these things? What is it that 

increases the chances we are on the lookout for new opportunities and what other 

employers have to offer? Research has shown that millennials show less loyalty and 

commitment to their employers than those generations who came before them. The 

objective of this study is to answer the research question: “Do millennials show loyalty 

and commitment to their employers”  

To answer the research question at hand, interviews were conducted with eight 

individuals that belong to the millennial generation and are active in the labor market. 

In the interviews commitment and loyalty were analyzed.  

The research showed that in general the millennial generation shows 

commitment and loyalty to their employers given that certain motivations are in place 

within the organization. The answers indicated that commitment is always temporary 

with millennials towards the organization. Diverse tasks and job development 

opportunities play a key role in the millennial generation’s commitment, however it’s 

limited how much job development employees can have with the same employer and it 

will at some point stop. Most of the participants thought they had the possibility of job 

development at their current employer. Working for the same employer their whole life 

is not something that’s appealing to the millennial generation. The motivational factors 

that were most important to the millennial generation were: good atmosphere within 

the work place, honest communications, diverse and challenging job development 

opportunities.  

When interpreting the findings of this study it should be kept in mind that the 

sample of the study is small and therefore generalizing its findings for the whole 

population should be done with caution. However, the author does hope that the study 

will encourage further research on the subject. We are now at a certain crossroad where 

a new generation is bringing new values to the job market and we must motivate this 

generation and encourage them to put their mark on it.  

 

Keywords: millennials, loyalty, commitment, motivation factors, job satisfaction  
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Háskólans á Bifröst. Vægi ritgerðar er 30 einingar (ECTS). 

 

Höfundur vill þakka leiðbeinanda sínum, Gylfa Dalmann Aðalsteinssyni, dósent við 
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1.  INNGANGUR 

 

1.1.  LÝSING Á VIÐFANGSEFNI 

 

Samkeppni um hæft starfsfólk á vinnumarkaðnum er mikil. Starfsfólk er ein 

mikilvægasta auðlind fyrirtækja en þekking þeirra og reynsla er ein af forsendum þess 

að fyrirtæki nái tilsettum árangri og jafnframt samkeppnisforskoti (Wernerfelt, 1984).  

Starfsmannastefna gegnir lykilhlutverki í heildarstefnu skipulagsheildar. 

Markmið hennar er að ráða, efla og halda í hæft starfsfólk. Starfsmannastefna setur 

ramma fyrir stjórnendur að vinna eftir til að ná árangri og styrkja starfsmarkmið 

skipulagsheildarinnar. En hvernig höldum við í gott starfsfólk? Fyrirtæki þurfa að geta 

boðið samkeppnishæf laun en það þarf ekki síður að hlúa vel að innri þáttum til að 

byggja upp gott og hvetjandi starfsumhverfi. Það er kostnaðarsamt að vera með háa 

starfsmannaveltu en auk þess tapast ákveðin þekking úr fyrirtækinu þegar 

lykilstarfsmaður hættir störfum (Davis og Kleiner, 2001).  

Á undanförnum árum hefur Google verið í efsta sæti á lista yfir vinnustaði sem 

þykir hvað best að vinna á. Hjá Google er vel hlúð að starfsfólki og vinnuaðstæður eru 

með besta móti. Þegar fríðindin hjá Google eru hins vegar borin saman við fríðindi 

fyrirtækja á Norðurlöndum eru þau síst lakari. Ægir Már Þórisson, þá 

framkvæmdastjóri mannauðs- og markaðssviðs og nú forstjóri Advania, sagði í 

fyrirlestri sínum á UTmessunni 2014: „Fríðindi í starfi er ekki það sem gerir vinnustað 

framúrskarandi og eykur ánægju starfsmanna, heldur þurfa þeir [starfsmenn] að sjá 

árangur vinnu sinnar, finna fyrir viðurkenningu og ábyrgð og fá að þroskast á 

vinnustaðnum“ (Advania, e.d.). Til þess að fyrirtæki nái þeim árangri að efla starfsfólk 

og auka starfsánægju þarf það að vera með skýra stjórnendaáætlun sem ýtir undir þessa 

þróun. 

 Fjöldi fræðimanna hefur greint þá ytri og innri starfshvata sem leiða til aukinnar 

starfsánægju og minnka um leið líkurnar á að starfsmaður leiti annað. En hvaða þættir 

ýta undir tryggð og hollustu starfsmanns gagnvart vinnuveitanda? Í dag er ný kynslóð, 

aldamótakynslóðin, (e. millennials) farin að hasla sér völl á vinnumarkaðnum. Þessi 

kynslóð hefur alist upp við tækni, hraða og mikla hvatningu frá nærumhverfinu. Því er 

mikilvægt að við skiljum hvaða þættir í starfsumhverfinu hafa áhrif á hollustu og tryggð 
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og minnka þar af leiðandi líkurnar á því að starfsmannavelta verði hærri hjá þessari 

kynslóð en hjá fyrri kynslóðum.  

 

1.2.  RANNSÓKNARSPURNINGAR OG RANNSÓKNARMARKMIÐ 

 

Markmið verkefnisins er að skoða hvaða þættir ýta undir tryggð og hollustu 

aldamótakynslóðarinnar gagnvart vinnuveitanda á almennum vinnumarkaði.  

Rannsóknarspurningin er því: Sýnir aldamótakynslóðin vinnuveitendum hollustu og 

tryggð?  

Jafnframt verður leitast við að svara eftirfarandi spurningum:  

• Hvers konar hollustu sýnir kynslóðin vinnuveitanda? 

• Hvaða væntingar gerir kynslóðin til vinnuveitanda?  

• Er eitthvað í fyrirtækjamenningu sem almennt mætti breyta svo að 

kynslóðin sé líklegri en ella til að sýna tryggð og hollustu? 

 

1.3.  FRÆÐILEG NÁLGUN, HELSTU KENNINGAR  

 

Mannauðurinn er ein mikilvægasta auðlind fyrirtækja. Á Íslandi starfa í dag um 190 

þúsund manns á hinum almenna vinnumarkaði (Hagstofa Íslands, e.d.a.). Mikil 

samkeppni er um hæfa starfsmenn og samkvæmt auðlindakenningu Wernerfelt er 

jákvætt samspil milli auðlinda og árangurs (Wernerfelt, 1984). Fyrirtæki þurfa að finna 

sína aðgreiningu á markaði til að ná samkeppnisforskoti og spilar mannauðurinn þar 

oftar en ekki lykilhlutverk. Þekking, reynsla og færni starfsmanna skilar fyrirtækjum 

ávinningi. Fyrirtæki þurfa að hafa nærandi umhverfi fyrir mannauðinn og lágmarka 

líkurnar á því að starfsmenn leiti annað, séu óánægðir eða finnist þeir jafnvel staðnaðir 

í starfi.  

Einstaklingar eru eins ólíkir og þeir eru margir en fræðimenn hafa sett fram 

skilgreiningar á mismunandi kynslóðum og hvað einkennir hverja kynslóð. Ennfremur 

hvað einkennir þá starfsmenn sem tilheyra hverri kynslóð fyrir sig, hvernig þeir vinna 

úr verkefnum, haga sér og hugsa. Hugtökin tryggð og hollusta verða skilgreind. 

Muninum á tilfinningabundinni, skyldubundinni og stöðubundinni hollustu verða gerð 

skil og hann mátaður við viðfangsefnið. Kenningar um starfshvata sem fræðimenn hafa 

sett fram verða skoðaðar. Þar á meðal eru starfseinkennalíkan Hackman og Oldman 
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(1976) og tveggja þátta kenning Fredrick Herzberg sem sett var fram 1959, en þar 

skiptir hann starfshvötum í innri og ytri þætti. Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa 

verið á sviði starfshvatninga hafa gefið til kynna að hvatning leiðir af sér jákvæða 

breytingu hjá starfsmönnum (Latham og Locke, 1991).  

 

1.4.  KYNNING Á AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 

Í verkefninu verður farið yfir helstu kenningar fræðimanna sem ná til kynslóð, tryggðar 

og hollustu en einnig verða helstu starfshvatar skoðaðir. Framkvæmd var eigindleg 

rannsókn þar sem tekin voru viðtöl og niðurstöður greindar eftir hugmyndafræði 

grundaðra kenninga þar sem viðtölin voru greind í þemu og kenningar dregnar fram. 

Það er von höfundar að niðurstöður þessa verkefnis geti nýst áfram og kveikt áhuga á 

áframhaldandi rannsóknum á þessari nýju kynslóð sem er að hasla sér völl á 

vinnumarkaðnum.  

Eigindlega rannsóknin byggir á viðtölum þar sem rannsakandi settist niður með 

viðmælendum sem valdir voru út frá hentugleika og uppfylltu eftirtalin skilyrði: 

Tilheyrðu aldamótakynslóðinni og eru þátttakendur á almenna vinnumarkaðnum. 

Viðtölin voru hálfopin og byggðust upp á spurningum tengdum viðfangsefninu. 

Spurningalistinn var forprófaður á viðmælanda úr þýðinu og aðlagaður áður en farið 

var í frekari gangaöflun.  

 

1.5.  RÖKSTUÐNINGUR FYRIR VALI Á VIÐFANGSEFNI  

 

Fjöldi rannsókna hefur verið gerður á aldamótakynslóðinni erlendis. Má þar nefna 

rannsókn The Guardian (2016) á stöðu og efnahagslega þróun kynslóðarinnar á 

vinnumarkaði í Ameríku og Evrópu. Sambærileg rannsókn var gerð hér á landi nýverið 

af Dr. Friðriki M. Baldurssyni og Dr. Axel Hall (2017). Auk þess má nefna rannsókn 

Guðrúnar Helgu Magnúsdóttur (2011) þar sem hún tók viðtöl við stjórnendur og 

kannaði upplifun þeirra á aldamótakynslóðinni á vinumarkaði og hvernig þeir hyggjast 

mæta þörfum þeirra. Þar kom meðal annars fram að þeir töldu kynslóðina ekki sýna 

vinnuveitanda jafn mikla hollustu og fyrri kynslóðir hafa gert. Ekki hefur að höfundi 

vitandi verið gerð rannsókn þar sem tryggð og hollusta aldamótakynslóðarinnar hefur 

verið greind en höfundi þykir það mjög spennandi og áhugavert viðfangsefni, sér í lagi 
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sú staðreynd að þessi kynslóð er að hasla sér völl á vinnumarkaðnum, en því fylgja 

áskoranir fyrir fyrirtæki. Fyrirtæki þurfa að aðlagast þörfum og kröfum þessara 

starfsmanna svo að þeir blómstri og vaxi innan skipulagsheildarinnar og leggi sín lóð 

vogaskálarnar til að bæta árangur fyrirtækisins. Há starfsmannavelta er fyrirtækjum 

dýrkeypt. Bæði getur ráðningarferlið tekið langan tíma og verið strembið en einnig er 

tímafrekt að koma nýjum starfsmanni inn í starfið. Fyrirtæki eru jafn ólík og þau eru 

mörg en fyrirtækjamenningin og starfsmannastefna þeirra segja mikið til um hvernig 

vinnuumhverfið er og hvaða hvata stjórnendur nota til að ná árangri og auka 

starfsánægjuna. Því er mikilvægt að starfsumhverfið sé nærandi fyrir starfsmanninn og 

hvetji hann til að sýna frumkvæði og ná árangri í starfi sínu. Það vakti áhuga höfundar 

að skoða hvað hvetur þessa kynsóð áfram, hvað fær hana til að blómstra innan veggja 

fyrirtækisins, sýna skipulagsheildinni hollustu og þar með minnka líkurnar á því að hún 

leiti annað (Barr og Shiv, 2016).  

Í þriðja lagi var kveikjan að ritgerðinni sú staðreynd að höfundur tilheyrir sjálfur 

aldamótakynslóðinni og hefur mikið velt fyrir sér hvað hvetur hann áfram í starfi og 

ýtir undir tryggð hans og hollustu gagnvart vinnuveitanda, en líka sú forvitni hvort aðrir 

af sömu kynslóð hugsi á sömu nótum. Höfundur hefur jafnframt verið stjórnandi í rúm 

átta ár og hefur á þeim tíma stýrt starfsfólki af þremur skilgreindum kynslóðum. 

Höfundur hefur kynnst af fyrstu hendi hversu ólíkar þessar kynslóðir geta verið. Því 

verður áhugavert að máta niðurstöðurnar við fræðin en ekki síður áhugavert fyrir 

höfund að máta niðurstöðurnar við eigin reynslu í framhaldinu.  

 

1.6.  UPPBYGGING RITGERÐAR 

 

Ritgerðinni er skipt upp í fimm kafla. Í öðrum kafla verður fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar gerð skil. Í þriðja kafla verður farið yfir aðferðafræðina sem notuð var 

við gerð rannsóknarinnar. Helstu niðurstöður verða dregnar fram í fjórða kafla og í 

fimmta kafla verða umræður og ályktanir settar fram áður en farið verður í lokaorðin.  
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2.  FRÆÐILEG VIÐMIÐ 
 

Í fræðilega hluta ritgerðarinnar verður farið yfir almenna vinnumarkaðinn á Íslandi og 

skoðað hvað fræðin segja okkur til um hvaða þættir í starfsmannastefnu fyrirtækja eru 

aldamótakynslóðinni mikilvægir og hvaða þættir efla hana til að ná frekari árangri 

samhliða aukinni starfsánægju. Fjallað verður um kynslóðirnar sem eru á vinnumarkaði 

í dag og hvað einkennir þær áður sjónum verður beint að að tryggð og hollustu 

einstaklinga í garð vinnuveitanda. Að lokum verður gerð grein fyrir rannsóknum sem 

liggja fyrir um efnið.  

 

2.1.  ALMENNI VINNUMARKAÐURINN  

 

Í lok árs 2015 voru rúmlega 34 þúsund hlutafélög (hf.) og einkahlutafélög (ehf.) skráð 

á Íslandi. Hjá þeim starfa rúmlega 170 þúsund manns (Fjármálaráðuneyti, e.d.; 

Hagstofa Íslands, e.d.b). Atvinnurekandi er hver sá aðili sem samkvæmt 

ráðningarsamningi kaupir vinnuframlag (Lára V. Júlíusdóttir, 1994). Atvinnurekandinn 

er skyldugur til að uppfylla ráðningarsamning, greiða starfsmanni laun og veita honum 

öruggt vinnuumhverfi en á móti á starfsmaður að sýna hollustu, sinna starfi sínu eftir 

fremsta megni og skila vel unnu verki svo árangur skipulagsheildarinnar náist 

(Armstrong, 2006). 

Miklar breytingar hafa orðið á starfsumhverfi á vinnumarkaðnum undanfarin ár 

og áratugi. Má það helst rekja til mikillar tækniþróunar, auk þess sem alþjóðleg 

samkeppni tekið kipp og hraði viðskiptalífsins aukist sem um munar. Samhliða þessari 

þróun hefur skipulagsheildin þurft að aðlaga sig og grípa til aðgerða til að halda 

samkeppnisforskoti sínu. Breytingar á skipulagsheildinni geta haft áhrif á hagi 

starfsfólks. Samruni, úthýsing á verkefnum og niðurskurður eru orðin algeng í rekstri 

fyrirtækja í dag. Þessi atriði eru hluti af því að skipulagsheildin þarf að aðlaga sig 

breyttu umhverfi með kostnaðarhagræðingu þó að í einhverjum tilfellum kalli 

breytingarnar á að fjölga þurfi starfsfólki sökum þess að fleiri og/eða stærri verkefni 

koma inn á borð fyrirtækisins (Meyer, 2009). 
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2.1.1. Mannauðurinn  

 

Eins og fram hefur komið er mannauðurinn ein mikilvægasta auðlind fyrirtækja. 

Þekking, reynsla og færni starfsmanna er það sem skilar fyrirtækjum ávinningi og 

samkeppnisforskoti. Fyrirtæki þurfa eftir fremsta megni að reyna að laða til sín hæft 

starfsfólk en ekki síður að halda í það svo þekking og reynsla fari ekki út úr fyrirtækinu. 

Erfitt getur reynst að mæla árangur fyrirtækja á öllum sviðum. Hægt er að mæla 

fjárhagslegan árangur auk þess sem hann má mæla í tengslum við framvindu verkefna, 

tíma og kostnaðaráætlanir. Fyrirtæki mæla auk þess flest, með reglubundnum hætti, 

starfsánægju innan skipulagsheildarinnar og innan einstakra hópa. (Wiklund og 

Shepherd, 2005).  

 Hvati sem ýtir undir bætta frammistöðu hjá einum starfsmanni þarf ekki að vera 

sá sami og ýtir undir árangur hjá öðrum. Persónueinkenni manna eru mörg og 

mismunandi en þau eiga það sameiginlegt að hafa áhrif á það hvernig einstaklingurinn 

vinnur úr verkefnum, hvernig hann hugsar og hegðar sér í starfi og í lífinu almennt. 

Persónueinkenni eru oft talin vera blanda af eftirtöldum fimm eiginleikum: jákvæðni, 

neikvæðni, samvinnuþýði, samviskusemi og nýjungagirni. Þessi atriði hafa mismikið 

vægi í mismunandi aðstæðum. Það sem er árangursríkt í einum aðstæðum getur verið 

minna árangursríkt í öðrum (Jones, 2010). 

Síðustu 50 ár hefur gildismat starfsmanna breyst svo um munar. 

Nútímastarfsmaðurinn er oftar en ekki vel menntaður, hefur meiri væntingar til starfs 

síns og gerir meiri kröfur til þess hvað hann vill fá út úr starfi sínu en forverar hans 

gerðu. Starfsmaðurinn hefur meiri þáttökuvilja og áhuga á fyrirtækinu sem hann vinnur 

fyrir. Mikilvægi upplýsingamiðlunar til starfsmanna frá stjórnendum er því veigamikill 

hlekkur í nútímasamfélagi. Mikilvægt er að gefa starfsmanni gagnlegar upplýsingar 

með góðum fyrirvara sem tengjast honum, starfinu hans eða allri skipulagsheildinni 

(Argenti, 2013). Stjórnendur þurfa að sýna starfsmönnum sínum mikilvægi sitt í starfi. 

Rannsóknir hafa sýnt að virk upplýsingamiðlun leiðir af sér betri frammistöðu og 

ánægðara starfsfólk. Starfsfólk skilur betur til hvers ætlast er af því og hvert fyrirtækið 

stefnir. Upplýsingar þurfa að vera aðgengilegar þeim sem þeirra þarfnast, hvenær sem 

þeir þurfa á þeim að halda. Upplýsingamiðlun gengur í báðar áttir.  

Eftir því sem starfsfólk upplifir jákvæðari tengsl í gegnum miðlun upplýsinga því 

meiri verður starfsánægjan (Hargie, Tourish og Wilson, 2002; Wood, 1999). Góð 
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upplýsingamiðlun hefur jákvæð áhrif á samskipti yfirmanna og starfsmanna (Argenti, 

2013). Starfsmenn þurfa að hafa gott aðgengi að stjórnendum. Stjórnendur þurfa að 

sýna upplýsingum frá starfsmönnum áhuga, vera virkir hlustendur og hafa áhuga á 

málefnum starfsmannsins. Þá verður til stöðug hringrás upplýsingamiðlunar í fyrirtæki 

milli stjórnenda og starfsmanna (Wood, 1999). 

 

2.2.  STARFSHVATAR  

 

Frammistaða starfsmanns byggist á ýmsum þáttum (sjá mynd 1). Starfsmaður þarf eftir 

aðstæðum að nýta kunnáttu sína og hæfni á ákveðinn hátt til að ná settum markmiðum. 

Samhliða því þarf hann hvatningu því hæfni og kunnátta eru lítils virði ef hvatning er 

ekki til staðar (Blanchard og Thacker, 2007). Rannsóknir hafa sýnt fram á aukin afköst 

hjá starfsmanni samhliða aukinni hvatningu (Staw, 1986). Hvatningin ein og sér nægir 

ekki til að starfsmaður bæti frammistöðu sína eða auki framleiðnina, heldur þarf 

verkefnið sem lagt er fyrir að vekja áhuga hans. Einnig þarf hann að hafa þekkingu, 

hæfni eða reynslu til þess að geta leyst það, eins og áður hefur komið fram (Cassidy og 

Kreitner, 2011). Markmið með verkefninu þurfa að vera skýr, þau þurfa að vera 

raunhæf, tímasett og mælanleg. Stjórnendur þurfa að lokum að geta veitt endurgjöf á 

verkefnið og meta hvort markmið og ásættanlegur árangur hafi náðst eða ekki (Latham 

og Locke, 1991). 

 

 
Mynd 1. Frammistaða og forsendur hennar (Blanchard og Thaker, 2007).  
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Ef starfsmaður telur sig ekki hafa hæfni eða kunnáttu til að leysa ákveðið 

verkefni í starfi eru miklar líkur á því að hann sæki sér frekari þekkingu á 

viðfangsefninu til að geta leyst verkefnið, fái hann hvatningu til þess (Bartram, 2004). 

Hvatning er því hluti af kjarnafærni starfsmanns og hefur bein áhrif á hegðun 

einstaklinga í starfi. Það þarf því stöðugt að huga að hvatningu þar sem hún er 

undirstaða færni og frammistöðu starfsmanns (Batram, 2004). Með hvatningu geta 

stjórnendur því haft umtalsverð áhrif á frammistöðu starfsmanna og þar af leiðandi 

árangur allrar skipulagsheildarinnar (Pinder, 2008).  

Hvatning hefur mismunandi áhrif á einstaklinga. Það sem virkar sem hvatning 

á einn starfsmann getur virkað öfugt á annan, þrátt fyrir að þeir gegni sömu stöðu. Því 

getur verið mikilvægt að fyrirtæki noti mismunandi hvatningarkerfi innan 

skipulagsheildarinnar til að hámarka árangur og auka starfsánægju (Staren, 2009). 

Rannsóknir Kovach á efninu styðja við þetta en niðurstöður rannsókna hans sýna mikið 

ósamræmi í viðhorfi starfsmanna annars vegar til hvatningar og hins vegar til 

stjórnenda. Kovach telur stjórnendur því þurfa að átta sig á hvaða starfshvatning hentaði 

best innan skipulagsheildarinnar en einnig hvað hentar innan mismunandi starfssviða 

(Kovach, 1995). 

Samkvæmt starfseinkennalíkani Hackman og Oldman (1976) þurfa störf að 

innihalda fimm skilyrði í huga starfsmanns: vekja áhuga starfsmanns, vera mikilvæg 

og hluti af starfsemi skipulagsheildarinnar, störfin þurfa að bjóða upp á sjálfstæð 

vinnubrögð og að starfsmaður fái endurgjöf á vinnu sínu þeim tengdum (Hackman og 

Oldman, 1976).  

Margir fræðimenn hafa sýnt fram á að ákveðin hegðun verður til út frá 

hvatningu. Því er mikilvægt að beina hvatningunni í rétta átt svo vinnuframlag 

starfsmannsins nýtist sem best. Hegðun sem verður til út frá hvatningu má skipta upp í 

þrjá hluta eða hlutverk. Fyrsta hlutverkið er að koma starfsmanninum af stað, það næsta 

er að hann setji sér markmið og ákveði hvaða leið hann ætlar að fara til að ná þeim og 

að lokum þarf hvatningin að viðhalda orkunni sem starfsmaðurinn notar til að ljúka 

verkefninu og ná settum markmiðum (Armstrong, 2006; Steers og Porter, 1991).  

Rannsóknir Locke (1968) hafa jafnframt sýnt jákvæð tengsl milli hvatningar og 

starfsánægju en það er undir stjórnendum og skipulagsheildum komið hvaða hvatningu 

skal beita, hversu mikið og að hvaða leyti. Allar rannsóknirnar eiga það sameiginlegt 
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að virkja þurfi hegðun hjá starfsmanni með hvatningu sem leiðir af sér jákvæða 

breytingu á útkomu (Latham og Locke, 1991).  

 Bandaríski sálfræðingurinn Fredrick Herzberg skipti hvatningarþáttunum niður 

í tvo þætti: ytri hvatningarþætti og innri hvatningarþætti. Báðir þessir þættir hafa áhrif 

á starfsánægjuna samkvæmt starfshvatningakenningu Herzberg og eru samofnir henni, 

þó með mismiklum hætti. Ytri þættirnir, sem einnig hafa verið nefndir viðhaldsþættir, 

tengjast starfsumhverfinu og eru áþreifanlegir. Undir ytri þætti flokkast til dæmis 

starfsöryggi, samskipti við stjórnendur, vinnuaðstæður, laun og önnur fríðindi. Innri 

hvatningarþættirnir skapast vegna vinnunnar sjálfrar og hafa mun meiri áhrif á 

starfsánægjuna en ytri þættir. Þeir eru meðal annars fjölbreytileiki í verkefnum, 

starfsþróun, sveigjanleiki, traust yfirmanna og mannlegi þátturinn (Herzberg, 2003). 

Herzberg mat niðurstöður rannsókna sinna á viðfangsefninu á þann hátt að 

viðhaldsþættirnir gætu ekki skapað ánægju einir og sér, en þeir geta aftur á móti skapað 

óánægju séu þeir ekki uppfylltir. Hvatningarþættirnir geta á hinn bóginn skapað 

ánægju. Þeir skapa þó ekki óánægju séu þeir ekki uppfylltir heldur einungis skort á 

ánægju (Herzberg, 2003).  

 

 
Mynd 2. Viðhalds- og hvatningarþættir Herzberg (2003).  

 

Arndís Vilhjálmsdóttir (2009) lagði fyrir í rannsókn sinni til meistaraprófs í 

mannauðsstjórnun nýtt mælitæki á starfstengda hvata, Íslenska starfshvatningarlistann. 

Markmið með íslenska starfshvatningarlistanum var að uppfæra hann og nútímavæða 

og um leið að komast af því hvað hvetur starfsmenn í vinnu sinni við aðstæður sem við 

búum við núna. Ekkert staðlað mælitæki var til á íslensku sem mat starfstengda 
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hvatningu. Spurningalistinn innihélt spurningar sem höfðu það að markmiði að greina 

hvaða atriði hafa áhrif á frammistöðu starfsmanna í starfi. Spurningalistinn byggir á 

eldri mælitækjum, þar á meðal starfshvatningarlista Kenneth A. Kovachs frá 1980 og 

Lífsgildakönnunarinnar (Arndís Vilhjálmsdóttir, 2009). Niðurstöður rannsókna 

Arndísar (2009) gáfu til kynna að mesti hvatinn fyrir þátttakendur hafi verið eftirtaldir 

þættir: að vinna að áhugaverðum verkefnum, að sjá árangur í starfi og að vinnan væri 

vel metin. Þar á eftir komu þættirnir að hafa áhrif á verkefni og starfsþróun. Allir þessir 

hvatningarþættir höfðu áhrif á frammistöðu þátttakenda í starfi. 

 

2.2.1. Aðrar kenningar fræðimanna um starfshvata 

 

Töluvert hefur verið sett fram af kenningum um starfshvata af fræðimönnum í gegnum 

árin. Kenningarnar eru þó jafn mismunandi og þær eru margar en þeim sem hér verða 

gerð skil verður skipt niður í fjóra flokka: Þarfakenningar, hegðunarkenningar, 

starfshönnunarkenningar og hugrænar kenningar (Kristjana Sigurjónsdóttir, 2014) 

 Þarfakenningar: Þarfapýramídi Maslow (1943) er ein þekktasta kenningin um 

hvatningu en hann byggist upp á fimm þrepum. Á hverju þrepi er þörf sem þarf að 

uppfylla áður en áfram er haldið. Þrepin eru: líkamlegar grunnþarfir, öryggisþörf, 

félagsþörf, virðing og sjálfsbirting (Brooks, 2009; Northouse, 2006). Þarfakenning 

McClelland (1973) gengur út á þrjár meginþarfir sem einstaklingurinn sækist eftir að 

uppfylla. Þær eru: þörf til að ná árangri, völdum og/eða að byggja upp tengsl. 

Mismunandi er eftir einstaklingum hversu mikil þörfin er á hverju sviði fyrir sig og fer 

vægi hvatninga eftir því (Yang, 2011).  

 Hegðunarkenningar: Í þessum flokki eru tvær kenningar: annars vegar með 

kenning Locke (1968) sem farið var yfir í kaflanum um starfshvata (sjá kafla 2, bls. 15) 

og hins vegar Atferilskenning Skinner sem sett var fram um 1940, en hún fjallar um 

hvernig umhverfið hefur áhrif á hegðun og er hegðunin háð eftirtöldum þremur þáttum: 

áreiti, viðbragð og umbun (Kirkpatrick og Locke, 1991).  

 Starfshönnunarkenningar: Höfundur skoðaði tvær kenningar í tengslum við 

rannsókn á efninu. Báðum kenningunum (sjá kafla 2, bls. 15-16) voru gerð skil hér að 

ofan í kaflanum um starfshvata. Þetta eru tveggja þátta kenning Herzberg (1968) og 

Starfseinkennalíkan Hackman og Oldham (1976).  



 

 

 

18 

 

 Hugrænar kenningar: Væntingakenning Vroom (1964) segir að svo lengi sem 

starfsmaður væntir umbunar fyrir frammistöðu mun það hvetja hann til að halda áfram. 

Svipað var uppi á teningnum hjá Adam (1963) og jafngildiskenningu hans en hún 

gengur út á sanngirni og að starfsmaður fái umbun í takt við vinnuframlag sitt á sama 

hátt og næsti maður (Latham og Locke, 1991; Lee, 2007). 

Fræðimenn eru þó ekki allir sammála um nákvæma útfærslu á kenningum um 

starfshvatningu. Kenning Maslow um þarfapýramídann hafa verið gagnrýndar en hún 

er sögð útskýra hegðun eftir að hún hefur átt sér stað í stað þess að spá fyrir um hana 

(Northouse, 2006). Tveggja þátta kenning Herzberg hefur einnig sætt gagnrýni, meðal 

annars í tengslum við hversu persónubundin hvatning getur verið, einnig vegna óljósra 

marka á milli viðhalds og innri þátta en ekki síst í tengslum við laun þar sem aðrar 

rannsóknir hafa sýnt að laun eru hvetjandi (Riggio, 2003).  

 

2.3.  KYNSLÓÐABIL  

 

Á vinnumarkaðnum eru í dag starfandi, fjórar kynslóðir. Þær eru: Reynda kynslóðin (e. 

veterans, the Silent generation), Uppgangskynslóðin (e. baby-boomers), X-kynslóðin 

(e. genereation X) og Y-kynslóðin sem líka er nefnd aldamótakynslóðin (e. generation 

Y, millennials). Þessar kynslóðir eru ólíkar og hafa hver á sinn hátt mótast af 

tíðarandanum í gegnum árin. Þessar kynslóðir hafa ekki sömu viðhorf til vinnu. 

Vinnubrögð þeirra eru ólík og þær gera mismunandi kröfur til starfsins og 

vinnuveitandans. Ef fyrirtæki ætla að ná árangri er mikilvægt að þarfir þeirra þróist í 

takt við kröfur og væntingar nýrra kynslóða á vinnumarkaðnum en einnig að fræða og 

auka skilning kynslóða hver á annarri. Finna þarf leið til að nýta ólíkar áherslur 

kynslóðanna á jákvæðan og árangursríkan hátt sem kemur sér vel fyrir alla 

skipulagsheildina. (Lancaster og Stillman, 2002). Guðrún Hulda Magnúsdóttir (2011) 

tók viðtöl við íslenska stjórnendur til að varpa ljósi á það hvernig þeir hygðust bregðast 

við aldamótakynslóðinni á vinnumarkaðnum og hverjir kostir og gallar kynslóðarinnar 

væru. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að stjórnendur töldu nauðsynlegt 

að endurskoða fyrri starfs- og stjórnunarhætti með tilkomu nýrrar kynslóðar á 

vinnumarkað. Jafnframt kom fram í rannsókninni að stjórnendur töldu 

aldamótakynslóðina ekki sýna vinnuveitendum eins mikla tryggð og hollustu og fyrri 

kynslóðir.  
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2.3.1. Fyrri kynslóðir  

 

Reynda kynslóðin samanstendur af einstaklingum sem fæddir eru á árunum 1922 til 

1943. Fræðimenn hafa þó ekki verið sammála um fæðingarár Reyndu kynslóðarinnar. 

Starfsmönnum af þessari kynslóð fer fækkandi á vinnumarkaðnum en það sem hefur 

einkennt hana í gegnum tíðina er vinnusemi og mikil hollusta í garð vinnuveitanda. 

Kynslóðin ber virðingu fyrir stjórnendum, leggur hart að sér í vinnunni og metur mikils 

þá umbun sem vinnusemi gefur. Hún býr yfir miklum aga og er hlynnt teymisvinnu. 

Reynda kynslóðin er hlynnt pýramídaskipulagi sem byggir á því að einstaklingar vinni 

sig upp hjá fyrirtækinu með því að sýna vinnusemi og hlýðni. Kynslóðin hefur ekki 

mikið umburðalyndi gagnvart breytingum og sækir ekki sérstaklega í stöðuhækkanir 

og starfsþróun. Auk þess byrgir kynslóðin skoðanir sínar frekar inni í stað þessa að láta 

þær í ljós (Lancaster og Stillman, 2002; Boychuk Duchscher og Cowin, 2004). 

Uppgangskynslóðin kemur á eftir Reyndu kynslóðinni en það eru einstaklingar 

fæddir á árunum 1943 til 1960. Uppgangskynslóðin er fjölmenn kynslóð þar sem 

fæðingatíðni jókst eftir að síðari heimsstyrjöldinni lauk. Í kjölfar þessara erfiðu stríðsára 

fóru bjartsýnin og uppbyggingin að gera vart við sig. Þessi kynslóð ólst upp við 

heimavinnandi móður og föður sem var fyrirvinnan. Samvinna einkennir þessa 

kynslóð. Þeir sem henni tilheyra eru sagðir vinnusamir og sinna oft fleiru en einu starfi. 

Kynslóðin er metnaðarfull en jafnframt óþolinmóð, hún hefur keppnisskap og er 

bjartsýn að eðlisfari. Uppgagnskynslóðin kallar eftir umbun í formi efnislegra gæða og 

hærri samfélagsstöðu. Hún er treg til að leyfa yngri kynslóðunum að spreyta sig í 

ábyrgðarstöðum (Boychuk Duchscher og Cowin, 2004). Uppgangskynslóðin er nú 

komin á miðjan aldur. Þrátt fyrir það er ennþá mikið keppnisskap í henni og hún telur 

sig ennþá vera flotta kynslóð, með puttann á púlsinum sem aðrar kynslóðir sækja í. 

Líklegt þykir að hún muni seint þroskast (Zemke, Raines, Filipczak, 2000). 

X-kynslóð er fædd á tímabilinu 1960 til 1980. Hún einkennist af sjálfstæðum 

einstaklingum sem trúa og treysta á sjálfa sig og eigið ágæti. Þeir setja sér sín eigin 

mörk og vilja stjórna tímanum sjálf. Pýramídastjórnskipulag hentar þessari kynslóð 

ekki. Fólk af þessari kynslóð vill helst ekki hafa neinn yfirmann til að geta stýrt tíma 

sínum sjálf og fórna sér síður fyrir vinnuna líkt og fyrri kynslóðir en eiga þó auðvelt 

með að halda nokkrum verkefnum í einu á lofti án þess að missa fókus. Þótt kynslóðin 

vilji sjálfstæði og flatara stjórnskipulag er mikilvægt að hún fái endurgjöf en hún 



 

 

 

20 

 

treystir á góð samskipti og öfluga upplýsingagjöf innan skipulagsheildarinnar. X-

kynslóðin ólst upp við báða foreldra sem fyrirvinnu eða hjá einstæðum foreldrum. Sem 

börn voru þau því mikið ein og er hún talin vera hin eiginlegu lyklabörn. Þessi kynslóð 

þráði þó meiri nánd við foreldrana en þeir gátu veitt þeim. Lýsir það sér síðan í 

uppvaxtarárum hennar að hún vill hafa meira jafnvægi á milli vinnu og einkalífs. Fyrir 

þeim er vinnan einungis nauðsynlegur þáttur til að lifa af. Þessi úrræðagóða kynslóð 

ólst upp við tækni. Hún á auðvelt með að laga sig að breyttum aðstæðum og tileinka 

sér nýja hluti sem koma á markaðinn (Zemke, o.fl., 2000). 

 

2.3.2. Aldamótakynslóðin 

 

Aldamótakynslóðin er fædd á tímabilinu 1981-1997 og er nýjasta viðbótin við 

vinnumarkaðinn en hún hefur einnig verið nefnd Y-kynslóð eða velmegunarkynslóðin. 

Hún hefur mótast af gríðarlegum breytingum í þjóðfélaginu undanfarin ár og kemur 

með nýjar væntingar á vinnumarkaðinn. Bylting í upplýsingatækni hefur haft mikil 

áhrif á kynslóðina og hegðun hennar. Þessi kynslóð er framar öllum öðrum þegar litið 

er til tækni og gerir kröfur til ákveðins tæknistigs í fyrirtækjum. Aldamótakynslóðin 

hugsar hnattrænt en fyrir þeim hafa landamæri afmáðst með tækniþróun og 

möguleikum á fjarvinnu. Pýramídaskipulag hentar kynslóðinni illa. Hún horfir frekar 

til flatara skipulags þar sem ábyrgð er dreifðari. Kynslóðin er ófeimin við að segja 

skoðanir sínar, óháð því hvort óskað sé eftir þeim eða ekki. Hún vill jafnframt fá 

reglulega endurgjöf, að samskipti innan skipulagsheildarinnar séu góð og velur sér 

frekar vinnustaði þar sem starfsandinn er góður (Bareford og Hester, 2011; Lieber, 

2010).  

Aldamótakynslóðin vill áskorun í starfi og veigrar sér ekki við ábyrgð. Hún er vel 

menntuð og er líkleg til að sækja sér frekari menntun til þess að eiga meiri möguleika 

á starfsþróun. Aldamótakynslóðin er óhrædd við breytingar og horfir því ekki á 

starfsþróun eingöngu innan skipulagsheildarinnar eða atvinnugeirans heldur utan hans 

líka (Dougan, Thomas og Christina, 2008). Hún vill láta verkefnin tala en ekki fjölda 

vinnustunda. Fyrir þau skiptir sveigjanleiki miklu máli og hún setur vinnuna ekki í 

fyrsta sætið. Kynslóðin er ólíklegri en aðrar til að sýna vinnuveitanda tryggð. Hún horfir 

meira á það hvað vinnuveitandinn getur gert fyrir sig en það sem hún getur gert fyrir 
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fyrirtækið (Lancaster og Stillman, 2002; Boychuk Duchscher og Cowin, 2004; Zemke, 

o.fl., 2000). 

Nýleg skýrsla sem Dr. Friðrik M. Baldursson, prófessor í hagfræði og Dr. Axel 

Hall, lektor í hagfræði (2017) unnu fyrir fjármála- og efnahagsráðherra um þróun á 

efnahagslegri stöðu aldamótakynslóðarinnar á Íslandi samanborið við efnahagslega 

stöðu fólks á sama aldri á undanförnum áratugum gaf til kynna sambærilegar 

niðurstöður og þær sem komu fram í The Guradian (2016) þar sem staða 

aldamótakynslóðarinnar í sjö ríkjum Norður-Ameríku og Evrópu var skoðuð. Helstu 

niðurstöður í skýrslu Dr. Friðriks og Dr. Axel sýna meðal annars að hlutfall 

ráðstöfunartekna ungs fólks af heildarráðstöfunartekjum hefur farið lækkandi á 

undanförnum árum og hefur ungt fólk dregist aftur úr í tekjum á sama tíma og 

eftirlaunaþegar hafa bætt stöðu sína. Einnig eru vísbendingar um að ferill ævitekna 

einstaklinga sé að breytast í þá átt að fólk byrji almennt með hlutfallslega lægri tekjur 

en áður, tekjurnar aukist síðan hraðar með aldri og fólk nái því hámarkstekjum við hærri 

aldur en áður. Kaupmáttur þróast samhliða þessu og hefur reynslan sýnt að sterk tengsl 

eru á milli kaupmáttar ráðstöfunartekna og húsnæðisverðs. Aðrar niðurstöður eru þær 

að þeim sem stunda háskólanám hefur fjölgað mikið og hefur konum fjölgað meira en 

körlum. Tekjur eru hærri hjá þeim sem lokið hafa háskólanámi en þeim sem hafa lokið 

skemmra námi. Hins vegar hefur ávinningurinn af háskólanámi minnkað verulega á 

síðustu árum, þar sem svo virðist sem að sköpun nýrra starfa við hæfi háskólamenntaðra 

hafi ekki haldist í hendur við fjölgun útskrifaðra. Því hefur tekjuávinningur frekari 

menntunar minnkað (Barr og Shiv, 2016).  

Aldamótakynslóðin hefur fjárfest meira í mannauði en fyrri kynslóðir. Það markar 

kynslóðina að hafa hafið starfsferil sinn við erfiðar efnahagslegar aðstæður sem getur 

haft varanleg áhrif á laun, tekjur, sparnað, fjárfestingar og traust til stofnana 

samfélagsins en erfitt er að segja til um hversu mikil og varanleg áhrif efnahagskreppan 

mun í raun hafa á kynslóðina á komandi árum (Council of Economic Advisers, 2014).  

Í viðtali við Tom Bilyeu í þættinum Inside Quest lýsti Simon Sinek 

aldamótakynslóðinni sem hóp af fólki sem erfitt væri að stjórna. Viðtalið, sem birt var 

á samfélagsmiðlum, fékk mikla dreifingu og yfir 58 milljónir manna horfðu á það á 

Facebook síðu Delta Protective Services (2016). Simon sagði aldamótakynslóðina vilja 

hafa áhrif og vilja vinna á stað sem hefði tilgang og fríðindi. Þrátt fyrir að vinna hjá 

vinnuveitanda sem býður upp á þessa kosti upplifir fólk af þessari kynslóð ekki 
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starfsánægju að mati Simon. Simon telur fjórar ástæður vera fyrir því. Fyrsta ástæðan 

eru foreldarnir. Kynslóðin var alin upp á hrósi. Hún fékk allt sem hún vildi og fékk að 

heyra hversu einstök hún væru. Þegar kynslóðin kemur út á vinnumarkaðinn áttar hún 

sig á því að hún er ekki einstök. Hún fær ekki allt upp í hendurnar og þarf að vinna fyrir 

hrósinu. Þetta hefur áhrif á sjálftraustið, sem minnkar. Í öðru lagi er það tæknin. Þessi 

kynslóð elst upp við samfélagsmiðla, snjallsíma og spjaldtölvur. Vinskapur verður að 

mestu til í gegnum netið en byggist ekki á miklu trausti. Þar af leiðandi verður 

vinskapurinn ekki eins djúpur. Í þriðja lagi er það óþolinmæði. Kynslóðin hefur alist 

upp á tímum þar sem hægt er að panta allt á netinu og afhendingartíminn er stuttur. 

Hægt er horfa á bíómyndir strax í gegnum netið og allt er innan seilingar. Kynslóðin 

áttar sig seint á því að starfsánægjan kemur ekki í einum hvelli, heldur þarf að byggja 

hana upp. Það sama má segja um samskiptin sem eiga að byggjast á trausti. Það þarf 

tíma til að byggja þau upp. Í fjórða lagi er það umhverfið. Fyrirtæki horfa á tölur og 

heildarmyndina en ekki á árangur einstaklingsins. Fyrirtæki þurfa að leiðbeina 

kynslóðinni með lága sjálfstraustið í átt að markmiðum sínum og hjálpa henni að ná 

þeim. Simon velti hér ábyrgðinni yfir á stjórnendur fyrirtækjanna, sem hann telur að 

eigi að vinna í því að efla kynslóðina, auka starfaánægju hennar og sjálfstraust. Ekki 

voru allir sammála Simon og margir sögðu að skoðanir hans ættu ekki við rök að 

styðjast. Þrátt fyrir mismunandi skoðanir á viðfangaefninu er nokkuð ljóst að miklar 

breytingar hafa orðið á samfélaginu síðustu áratugi. Nýjar kynslóðir á vinnumarkaðnum 

kalla á nýja stjórnunarhætti og breyttar áherslur innan skipulagsheildanna (Delta 

Protective Services, 2016).  

Guðrún Helga Magnúsdóttir (2011) rannsakaði hvernig íslenskir stjórnendur 

mæta þörfum aldamótakynslóðarinnar á vinnumarkaðnum. Guðrún tók viðtöl við tíu 

stjórnendur og voru allir viðmælendur Guðrúnar sammála um að með tilkomu nýrrar 

kynslóðar á vinnumarkaðinn þurfi að endurskoða fyrri starfs- og stjórnunarhætti þar 

sem ný gildi og nýtt vinnusiðferði koma með nýrri kynslóð. Viðmælendur töldu 

kynslóðina ekki sýna vinnuveitanda jafnmikla hollustu og tryggð og fyrri kynslóðir 

höfðu gert. Auk þess voru þeir sammála um að sveigjanleiki aldamótakynslóðarinnar 

væri minni. Niðurstöður rannsóknar Guðrúnar sýndu einnig að stjórnendur töldu kosti 

aldamótakynslóðarinnar vera dugnaður, metnaður og löngun til þess að gera vel. Þeir 

sögðu kynslóðina vel menntaða og búa yfir mikilli tæknikunnáttu en hún hafi aftur á 

móti fengið fá tækifæri til að afla sér reynslu á vettvangi.  
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2.4.  HOLLUSTA VIÐ SKIPULAGSHEILD 

 

Hugtakið hollusta hefur lengi verið notað þrátt fyrir að ekki sé ýkja langt síðan það var 

rannsakað og skilgreint nánar. Hollusta var áður fyrr einfaldlega skilgreind á þann hátt 

að starfsmaður sem vildi ekki segja starfi sínu lausu hjá vinnuveitanda væri hliðhollur 

skipulagsheildinni. síðar var hugtakið skilgreint og rannsakað betur og var Becker 

(1960) meðal fyrstu fræðimanna til að veita hugtakinu athygli. Fræðimenn telja að 

Becker hafi lagt grunninn að fræðum nútímans með kenningum sínum um 

hliðarveðmáls og hollustu (Allen og Meyer, 1990).  

Árið 1990 lögðu Allen og Meyer fram þriggja þátta líkan um hollustu sem byggt 

var á fyrri rannsóknum fræðimanna og kenningum. Líkanið skiptir hollustu upp í þrjá 

þætti; tilfinningabundna hollustu (e. afffective commitment), stöðubundna hollutsu (e. 

continuance committment) og skyldubundna hollustu (e. normative commitment). 

Þriggja þátta líkan Allen og Meyer hefur mikið verið notað við rannsóknir á hollustu á 

síðari árum og er því ætlað að mæla og aðgreina þessa þrjá ólíku þætti.  

Meðal annarra fræðimanna eru Porter, Steers, Mowday og Boulian (1974). Þeir 

skiptu hollustu niður í þrjá þætti: trú starfsmanns á markmiðum skipulagsheildar, vilja 

til að leggja sitt að mörkum til að árangur náist og sterka löngun í að vera áfram hluti 

af heildinni. Curry, Wakefield, Price og Mueller (1986) settu fram sína kenningu um 

hollustu en samkvæmt henni verður hollusta meiri og sterkari gagnvart 

skipulagsheildinni ef starfsmaður finnur fyrir mikilli tengingu við skipulagsheildina og 

tekur jafnframt virkan þátt í daglegum athöfnum innan hennar. 

 

2.4.1. Kenning Becker um hollustu  

 

Hugtakið hollusta hafði lítið verið rannsakað áður en Howard S. Becker setti fram 

kenningu sína árið 1960. Þrátt fyrir það hafi hugtakið verið notað til að lýsa hegðun 

starfsmanna. Kenning Becker um hollustu snýst um að einstaklingar geri hliðarveðmál 

(e. side bets) sem kostnaðarsamt er fyrir þá að tapa. Veðmálin eru sett fram meðvitað 

eða ómeðvitað hjá einstaklingum.  

Kenninguna um hollustu og hliðarveðmál er hægt að nota í hinu daglega lífi en 

Becker yfirfærði kenninguna einnig á starfsmenn og skipulagsheildir. Dæmi um það er 

starfsmaður sem hefur störf hjá fyrirtæki. Örfáum mánuðum síðar býðst honum annað 
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starf með betri hlunnindum og hærri launum. Einstaklingur skapar sér ákveðið orðspor 

á atvinnumarkaðnum í gegnum starfsferil sinn. Hliðarveðmálið í þessu dæmi felst í því 

að með því að taka starfinu og hækka launin sín skapar starfsmaðurinn sér það orðspor 

að sýna fyrirtækinu sem hann nýlega réð sig til litla hollustu (Becker, 1960).  

Eftir því sem starfsmaður vinnur lengur hjá fyrirtækinu geta hliðarveðmálin 

orðið fleiri. Með því að hætta störfum hjá fyrirtækinu gæti starfsmaður misst 

vináttutengsl við samstarfsmenn og jafnvel möguleikann að því að fá stöðuhækkun. 

Ákveðin hæfni, þekking og kunnátta sem viðkomandi hefur aflað sér í gegnum árin hjá 

fyrirtækinu gætu jafnframt orðið lítils virði á nýjum vinnustað. Því má segja að kenning 

Becker gangi út á það að því dýrara sem það er fyrir starfsmann að tapa hliðarveðmálum 

við að skipta um starf, því líklegri er hann til að halda störfum áfram og sýna fyrirtækinu 

hollustu (Becker, 1960). 

 

2.4.2. Kenningin um félagslega gagnkvæmi 

 

Kenning George. C. Homans frá árinu 1958 um félagslega gagnkvæmi (e. Social 

excahange theory) hefur verið milli tannanna á fræðimönnum undanfarana áratugi. 

Ýmsir fræðimenn telja að kenningin sé hlekkur í því að skilja hegðunarsamband milli 

einstaklinga til dæmis innan skipulagsheildar (Cropanzano og Mitchell, 2005; Cohen 

og Kol, 2004). Kenningin byggist á því að starfsmaður sem á í jákvæðum samskiptum 

við vinnuveitanda er líklegri til að gefa af sér eigi hann von á því að hagnast af því að 

einhverju leyti hvort sem það er í áþreifanlegu formi eða óáþreifanlegu (Homans, 

1958). Áþreifanlegur ávinningur fyrir starfsmann getur verið í formi hlunninda til 

dæmis varnings af einhverju tagi. Óáþreifanlegur ávinningur getur til dæmis verið hrós 

eða viðurkenning (Homans, 1958).  

Ein af forsendum þess að kenningin um félagslega gagnkvæmni gangi upp er 

sú að einstaklingar þrói með tímanum samskiptin sín á milli svo úr verði hollustu 

samband. Væntingar beggja aðila til sambandsins verða þar með uppfylltar en þær geta 

verið byggðar á meðvituðum eða ómeðvituðum reglum. Reglan um samningsbindingu 

er dæmi um meðvitaða reglu. Þar er átt við að einstaklingar nái samkomulagi sem er 

þeim báðum til hagsbóta, til dæmis að hjálpast að við að ljúka verkefni og geta báðir 

farið fyrr heim. Dæmi um ómeðvitaða reglu er reglan um endurgjald. Með henni er til 

dæmis átt við að starfsmaður fái hjálp við að leysa verkefni og sá sem aðstoðar ætlast 
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til að fá greiðan endurgoldinn síðar. Reglan um endurgjald er almennt talin orsaka betri 

samskipti innan skipulagsheildar en samningsbinding þar sem að loforðið um 

endurgjald eykur traust milli einstaklinga sem þar með þróa með sér hollustu og sterkari 

tengsl (Cropanzano og Mitchell, 2005).  

Hollusta starfsmanna í garð fyrirtækis samræmist reglunni um endurgjald. 

Starfsmenn eru líklegri til að endurgjalda skipulagsheildinni með góðri frammistöðu 

sinni ef samskipti þeirra við stjórnendur og upplifun þeirra um framkomu stjórnenda í 

þeirra garð er jákvæð (Cohen og Kol, 2004). Mannauðurinn er lykilatriði þess hvort 

fyrirtækið nái tilskildum árangri eða ekki. Því er mikilvægt að stjórnendur styðji vel við 

sína starfsmenn. Stuðningur stjórnenda verður til þess að starfsmenn sýna stjórnendum, 

samstarfsmönnum og fyrirtækinu í heild hollustu (Cropanzano og Mitchell, 2005).  

 

2.5.  ÞRIGGJA ÞÁTTA LÍKAN HOLLUSTU  

 

Þriggja þátta líkan Allen og Meyer um hollustu hefur mikið verið notað í rannsóknum 

síðan það var kynnt til leiks árið 1990. Líkanið byggist upp á þremur hollustuþáttum. 

Þeir eru: tilfinningabundin hollusta, stöðubundin og skyldubundin. Líkaninu er ætlað 

að mæla og aðgreina hollustu starfsmanna eftir hollustuþáttunum.  

 

2.5.1. Tilfinningabundin hollusta  

 

Talað var um almenna hollustu áður en farið var að skipta hollustu upp í mismunandi 

þætti (Somers, 1995). Skilgreiningin á almennri hollustu nær yfir það sem talað er um 

sem tilfinningabundna hollustu í dag. Tilfinningabundin hollusta felur í sér að 

starfsmaður tengist skipulagsheildinni með tilfinningaböndum og hefur löngun til þess 

að starfa þar áfram (Allen og Meyer, 1990). Þessir starfsmenn skapa sterk tengsl við 

samstarfsmenn og stjórnendur en auk þess telja þeir að þeir sjálfir og þeirra hlutverk 

séu hluti af skipulagsheildinni (Rousseau og Aubé, 2010).  

Tilfinningabundna hollusta starfsmanna gagnvart fyrirtækinu og umhverfinu í 

heild kemur í fyrsta lagi fram í reynslu og kunnáttu viðkomandi í starfi (e. work 

experiences). Ef einstaklingur telur sig hæfan til starfsins og upplifir ánægju eru meiri 

líkur á því að hann sé tilfinningabundinn skipulagsheildinni. Reynsla og kunnátta geta 

leitt til þess að starfsmanni sé sýnt meira traust af stjórnendum og hann dreginn að 
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ákvörðunatökum þar sem hann upplifir mikilvægi sitt innan skipulagsheildarinnar. 

Þetta traust eykur tilfinningabundna hollustu hans í garð fyrirtækisins (Meyer og Allen, 

1991; Meyer, Stanley og Herscovitch, 2002). Í öðru lagi getur persónugerð (e. personal 

chaacteristics) haft áhrif á tilfinningabönd starfsmanns við skipulagsheildina. 

Starfsmenn sem treysta á eigið ágæti og hæfileika eru líklegri til að sýna hollustu en 

þeir sem ekki hafa trú á eigin getu (Meyer, o.fl., 2002).  

Rannsóknir á þriggja þátta líkani Allen og Meyer gáfu í fyrstu til kynna að 

starfsmenn sem voru tengdir skipulagsheildinni tilfinningabundini hollustu væru mjög 

ólíklegir til að hætta í vinnunni þrátt fyrir að freistandi atvinnutilboð biði þeirra. Þeir 

sýndu betri frammistöðu en aðrir, mættu samviskusamlega til vinnu og voru heiðarlegir 

í starfi. Þetta væru þeir starfsmenn sem væru hvað mikilvægastir fyrir 

skipulagsheildina. Eftir því sem árin liðu og líkaninu var beitt á fleiri rannsóknir hafa 

niðurstöður verið þær að erfitt sé að fullyrða neitt út frá einum þætti, horfa yrði á alla 

þrjá hollustuþættina saman til að fá nákvæmari upplýsingar um hollustu starfsmanna 

gagnvart skipulagsheildinni (Gellatly, Meyer og Luchak, 2006; Meyer, Stanley og 

Parfyonova, 2012; Meyer, Stanley og Vandenberg, 2013). 

 

2.5.2. Stöðubundin hollusta 

 

Stöðubundin hollusta starfsmanns í garð skipulagsheildar snýst um það að viðkomandi 

telji áhættuna og kostnaðinn við að skipta um starf vera meiri en ábatann og sýnir því 

fyrirtækinu hollustu. Hugtakið byggir á sömu hugmyndum og kenningar Becker (1960) 

um hliðarveðmál og samsvarar viðskiptabundinni hollustu (e. calculative commitment) 

sem Mathieu og Zajac (1990) settu fram.  

 Stöðubundna hollustan getur komið fram á tvo vegu. Í fyrsta lagi að starfsmaður 

telji sig ekki eiga annarra kosta völ en að starfa innan skipulagsheildarinnar þar sem 

hann óttast að grasið sé ekki grænna hinu megin. Hann metur það sem svo að besti 

kosturinn í stöðunni sé að starfa áfram hjá fyrirtækinu. Í öðru lagi getur sú staða komið 

upp að starfsmaður telji að framlag sitt til skipulagsheildarinnar sé svo mikið að hann 

eigi erfitt með að segja skilið við starfið og byrja upp á nýtt á öðrum stað. Starfsmaður 

hefur fjárfest í skipulagsheildinni til dæmis með vinnuframlagi í formi verkefna eða 

vegna góðra tengsla við stjórnendur og/eða samstarfsmenn (Allen og Meyer, 1990; 

Meyer o.fl., 2002). 
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 Rannsóknir hafa sýnt að starfsmenn sem sýna skipulagsheildinni stöðubundna 

hollustu beri hagsmuni fyrirtækisins síður fyrir brjósti og standi sig ekki eins vel í starfi 

og þeir sem sýna skipulagsheildinni tilfinningabundna hollustu (Allen og Meyer, 1990; 

Meyer o.fl., 2002).  

 

2.5.3. Skyldubundin hollusta 

 

Starfsmaður sýnir hollustu þar sem hann telur sig bera skyldu til þess. Tækifæri sem 

viðkomandi hefur fengið hjá vinnuveitanda eða umbun í einhverju formi, ýtir undir 

skyldubundna hollustu hjá starfsmanni gagnvart vinnuveitanda.  

Færri rannsóknir hafa verið gerðar á skyldubundnu hollustunni en hinum tveimur 

þáttunum í líkani Allen og Meyers. Ástæðan fyrir því er meðal annars sú að Allen, 

Meyer og Smith (1993) breyttu því hvernig skyldubundin hollusta var mæld og hefur 

hugtakið vafist fyrir fræðimönnum. Önnur ástæða er sú að þátturinn tekur á almennum 

viðhorfum einstaklinga til hollustu og er því í raun ekki tengd skipulagsheildum heldur 

kemur frá einstaklingnum sjálfum, persónueinkennum hans og umhverfinu sem mótaði 

hann (Allen og Meyer, 1990). Fræðimenn hafa þó átt erfitt með að greina nákvæmlega 

hvaða þættir hafa áhrif á einstaklinga en talið er að félagsmótun og persónugerð hafi 

hvað mest áhrif (Abbott, White og Charles, 2005).  

Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á jákvæð tengsl milli skyldubundinnar og 

tilfinningabundinnar hollustu. Starfsfólk er líklegra til að sýna hollustu ef samband þess 

við vinnuveitendur er gott. Þá finnst því rangt af sér að leita á önnur mið. Gott 

vinnusamband ýtir sömuleiðis undir tilfinningabundna hollustu. Jafnframt hefur verið 

sýnt fram á að skyldubundin hollusta og tilfinningabundin hafi bæði áhrif á 

starfsánægju og frammistöðu. Fræðimenn eru þó ekki sammála hversu mikil áhrif 

skyldubundin hollusta hefur á þessa hluti og telja tilfinningabundna hollustu hafa 

sterkari áhrif á starfsánægju og frammistöðu í starfi (Abbott o.fl., 2005; Meyer og 

Allen, 1991). Brown (1996) vill þó meina að þættirnir séu nátengdir og ættu í raun að 

vera sameinaðir þar sem mörg atriði eiga við á báðum stöðum. Möguleg skýring er 

breytt mæling á þáttunum. Í eldri spurningalista var stuðst við kenningu um hugrænt 

misræmi (e. cognitive dissonarence). Hún gengur út á það að einstaklingar geti haft 

tvenns konar viðhorf sem geta verið í mótsögn við hvort annað. Tilfinningaástand 
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breytir skoðunum þess og viðhorfi og til þess að leysa þennan innri ágreining er 

viðkomandi líklegur til að breyta viðhorfi sínu til að samræma það. 

 

2.6.  TRYGGÐ VIÐ SKIPULAGSHEILD 

 

Fræðimenn hafa átt erfitt með að koma sér saman um hver sé besta skilgreining á 

hugtakinu tryggð (e. loyalty). Séu skilgreiningar á hugtakinu skoðaðar sést misræmi 

milli fræðimanna en hugtakið hefur verið milli tannanna á fræðimönnum allt frá því á 

þriðja áratug síðustu aldar. Ástæðan er helst sú að fræðimenn hafa átt í erfileikum með 

að aðgreina hugtakið frá hollustu og sumir hafa brugðið á það ráð að fjalla um þau 

samhliða, enda er um náskyld hugtök að ræða (Coughlan, 2005; Meyer og Allen, 1991). 

Á seinni árum hefur hugtakið verið skilgreint með ítarlegri hætti og greinamunur gerður 

á hollustu og tryggð (Coughlan, 2005). Þrátt fyrir að munurinn á milli hollustu og 

tryggðar hafði verið skilgreindur eru hugtökin notuð saman í mörgum fræðigreinum þó 

markmiðið sé að skoða aðeins annað þeirra.  

 Tryggð var í upphafi skilgreind sem tilfinningaleg tenging starfsmanns við 

skipulagsheild en síðar var hún tengd við ákveðna hegðum starfsmanna innan hennar. 

(Coughlan, 2005). Butler og Cantrell (1984) skilgreindu tryggð sem stuðning 

starfsmanns við starfsemi skipulagsheildarinnar og samstarfsmanna. Doodley og 

Fryxell (1999) tengdu tryggðina við hegðun starfsmanns gagnvart tækifærum á 

vinnumarkaðnum. Þeir sögðu starfsmenn sem höfnuðu freistandi atvinnutilboðum sýna 

tryggð en þeir sem tækju þeim væru ekki tryggir gangvart skipulagsheildinni. Tryggð 

hefur auk þess verið skilgreind sem óbeint loforð starfsmanns gagnvart 

skipulagsheildinni sem gengur út á það að starfsmaður beri hag skipulagsheildarinnar 

fyrir brjósti í öllum athöfnum sínum í starfi (Coughlan, 2005). Hart og Thompson 

(2007) skilgreindu tryggð sem gagnkvæmar væntingar starfsmanns og vinnuveitanda 

til hvors annars. Þessi huglægi samningur nefnist sálfræðilegi samningurinn. 

Starfsmaður ákveður að sýna tryggð gegn því að vinnuveitandi uppfylli væntingar hans. 

Svo framarlega sem vinnuveitandinn stendur við skuldbindingarnar stendur 

starfsmaðurinn við sínar skuldbindingar og sýnir skipulagsheildinni tryggð. 

Starfsmaðurinn færir ákveðnar fórnir gegn því að vera tryggur skipulagsheildinni. 

Fórnirnar geta verið byggðar á tilfinningalegum eða viðskiptalegum grunni. Þegar 

tryggð starfsmanns er metin þarf að vera á hreinu hvort sálfræðilegur samningur 
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starfsmanns gagnvart vinnuveitanda sé byggður á viðskiptamiðuðum eða 

tilfinningabundnum þáttum (Coughlan, 2005; Hart og Thompson, 2007).  

 

2.6.1. Viðskiptabundin tryggð  

 

Viðskiptabundin tryggð (e. transactional loyalty) byggist á því að starfsmaðurinn og 

vinnuveitandinn njóti báðir ávinnings á viðskiptum sínum hvorn við annan. 

Sálfræðilegi samningurinn byggist þar með á viðskiptalegum grunni og er mun 

yfirborðskenndari en tilfinningabundin tryggð. Starfsmaðurinn sýnir tryggð svo 

framalega sem hann mætir samviskusamlega til vinnu og klárar þau verkefni sem sett 

eru fyrir hann. Vinnuveitandinn skuldbindur sig á móti til að greiða honum umsamin 

laun og viðeigandi umbun fyrir að hafa sinnt starfi sínu vel (Hart og Tompson, 2007).  

Svo lengi sem báðir aðilar standa við sitt er sálfræðilegi samningurinn 

uppfylltur. Fái starfsmaðurinn atvinnutilboð þar sem laun fyrir sambærilegt starf eru 

hærri telst það ekki sem brot á viðskiptabundinni tryggð sé það gert á heiðarlegan hátt. 

Aftur á móti gæti það flokkast sem brot á tilfinningalegri tryggð. Sálfræðilegur 

samningur sem byggður er á viðskiptabundinni tryggð fellst eingöngu í því að 

starfsmaður sinni sínu starfi. Tryggð starfsmannsins er því eingöngu til staðar á meðan 

það hentar honum og það sama á við um vinnuveitanda (Hart og Tompson, 2007).  

Viðskiptabundin tryggð byggist á stöðubundinni hollustu þar sem starfsmaður 

yfirgefur skipulagsheildina ef kostnaðurinn við að fara annað er minni en ábatinn sem 

hann fær í staðinn. Helsti munurinn á stöðubundinni hollustu og viðskiptabundinni 

tryggð er að viðskiptabundna tryggðin nær yfir báða aðila, (þ.e. starfsmanninn og 

vinnuveitandann) og sálfræðilega samninginn sem er þeirra á milli. Stöðubundin 

hollusta á aftur á móti eingöngu við starfmanninn og hans hollustu gagnvart 

vinnuveitandanum sem hann sýnir skipulagsheildinni á meðan það hentar honum (Hart 

og Tompson, 2007; Allen og Meyer, 1990). 

 

2.6.2. Tilfinningabundin tryggð  

 

Tilfinningabundin tryggð (e. relational loyalty) byggist á tilfinningalegu sambandi 

milli starfsmanns og vinnuveitanda þar sem báðir aðilar gera tilfinningalegar og 

félagslegar væntingar til sambandsins. Væntingarnar geta til dæmis verið í formi góðra 
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samskipta, starfsþróunar og gagnkvæms trausts. Starfsmenn sem eru tryggir 

skipulagsheildinni á tilfinningabundinn hátt hugsa um liðsheildina, sýna fordæmi og 

leggja hart að sér til að þóknast sínum yfirmönnum. Dæmi um brot á tilfinningabundnu 

trausti vinnuveitanda gagnvart starfsmanni er þegar starfsmaður fær ekki tækifæri til að 

þróast í starfi þrátt fyrir að hafa staðið sig vel og sýnt að hann sé verðugur. 

Starfsmaðurinn gæti talað illa um fyrirtækið út á við þrátt fyrir að vinnuveitandi hafa 

verið sýnt honum traust með aukinni ábyrgð (Hart og Tompson, 2007).  

 Tilfinningabundin tryggð byggist á tilfinningabundinni hollustu. Starfsmaður 

sem sýnir skipulagsheildinni tilfinningabundna tryggð yfirgefur ekki fyrirtækið þrátt 

fyrir freistandi atvinnutilboð þar sem hann virðir samband sitt við samstarfsmenn og 

vinnuveitanda. Svo lengi sem vinnuveitandi heldur tryggð sinni og virðir 

tilfinningalegar skuldbindingar við samninginn heldur starfsmaður tryggð við 

skipulagsheildina. Tilfinningabundin tryggð ristir dýpra en viðskiptabundin tryggð og 

tengsl starfsmanns og vinnuveitanda eru dýpri, sem leiðir af sér stöðugra samband. 

Samband sem byggir á tilfinningabundinni tryggð getur verið svo sterkt að aðilar eru 

tilbúnir að fegra hlutina til að vernda sambandið (Hart og Tompson, 2007).  

 Einstaklingur getur bæði sýnt vinnuveitanda viðskiptabundna og 

tilfinningabundna tryggð. Vinnuveitandinn þarf að átta sig á því hvers konar tryggð um 

er að ræða svo ekki komi til misskilningur á milli þeirra, sem getur leitt til brots á 

sálfræðilega samningnum (Hart og Tompson, 2007).  

 

2.6.3. Munurinn á tryggð og hollustu 

 

Hugtökin tryggð og hollusta eru náskyld en erfitt getur verið að greina á milli þeirra 

eins og fram hefur komið (Coughlan, 2005, Hart og Tompson 2007). Erfitt getur því 

verið að rjúfa tengslin en þó er ljóst að tryggð myndast ekki nema að hollusta sé til 

staðar (Coughlan 2005). Hollusta byggist á hugarfari og vali einstaklings, hvort hann 

sýni skipulagsheildinni hollustu eða ekki. Tryggð snýst aftur á móti um að einstaklingur 

ákveður að sýna hollustu og þarf því að standa við ákvörðunina til að viðhalda tryggð 

við skipulagsheildina. Hollusta nær aðeins í aðra átt, það er hollustu starfsmanns 

gagnvart skipulagsheildinni. Tryggð felur aftur á móti í sér samband á milli beggja 

aðila, starfsmanns og vinnuveitanda (Hart og Thompson, 2007; Coughlan, 2005).  
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2.6.4. Sálfræðilegi samningurinn  

 

Þegar starfsmaður ræður sig í starf hjá vinnuveitanda er yfirleitt gerður formlegur 

samningur þeirra á milli þar sem fram kemur hvaða vinnu starfsmaður þarf að inna af 

hendi til að fá þau laun eða umbun sem tilgreind er í samningnum (Hart og Thompson, 

2007). Á síðari árum hafa fræðimenn einnig skoðað óformlega samninginn sem 

starfsmaður og yfirmaður gera sín á milli og byggir á væntingum þeirra til 

vinnusambandsins. Þessi huglægi samningur er nefndur sálfræðilegi samningurinn (e. 

Psychological contract) og á hann að endurspegla þann sameiginlega skilning 

starfsmanns og vinnuveitanda á væntingunum sem þeir hafa hvor til annars og þeirri 

hollustu sem þeir munu sýna hvor öðrum. Þessar væntingar geta tekið breytingum þegar 

líður á viðskiptasambandið og eftir því hvernig samskipti ganga fyrir sig (Hart og 

Thompson, 2007; Þórður S. Óskarsson, 1995). 

 Sálfræðilegi samningurinn byggir á því hvernig starfsmaður skynjar hlutverk 

sitt gagnvart skipulagsheildinni ólíkt formlega ráðningarsamningnum sem tekur mið af 

samkomulagi milli starfsmanns og vinnuveitanda. Þrátt fyrir að samningurinn sé að 

mörgu leyti óskýr og einstaklingsmiðaður hefur hann samt sterk áhrif og mótar hegðun 

og framkomu starfsmanna innan skipulagsheildarinnar. Brot á sálfræðilega 

samningnum hefur í flestum tilfellum í för með sér að traust milli aðila minnkar, þar 

sem væntingar hafa brostið. Ítrekuð brot auka líkurnar á því að stafsmaður hættir 

störfum og bindur enda á sambandið (Hart og Tompson, 2007).  

 Brot sem verða á sálfræðilega samningnum eru í raun brot á væntingum 

starfsmanns til vinnusambandsins. Væntingunum má skipta í tvennt: annars vegar eru 

þær viðskiptalegs eðlis og hinsvegar af tilfinningalegum toga. Um viðskiptamiðaðan 

sálfræðilegan samning er að ræða þegar væntingar starfsmanns eru viðskiptalegs eðlis. 

Til dæmis fær hann fjárhagslega umbun greidda í skiptum fyrir starfskrafa sína. Ef 

starfsmaður fær ekki greidd laun fyrir vinnuframlag sitt eins og um var samið telst það 

brot á samningnum (Hart og Thompson, 2007). Þegar starfsmaður metur 

vinnusambandið umfram vinnulegs eðlis er talað um tilfinningalegan sálfræðilegan 

samning. Starfsmaður sem hefur tilfinningalegar væntingar til fyrirtækisins sýnir 

hollustu í starfi og tekur virkan þátt í verkefnum innan skipulagsheildarinnar. Hann 

ætlast á móti til að starfsöryggi sitt sé tryggt og hann sé viðurkenndur innan 

heildarinnar. Komi hann heiðarlega fram við yfirmenn sína ætlast hann til að fá 
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heiðarleikann endurgoldinn á móti. Brjóti annar aðilinn á samningnum og komi fram 

af óheiðarleika eða ósanngirni er um að ræða brot á tilfinningabundna sálfræðilega 

samningnum (Hart og Thompson, 2007). 
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3.  AÐFERÐAFRÆÐI 
 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðir sem notaðar voru við vinnslu á rannsókninni. 

Gerð verður grein fyrir því hvernig þátttakendur voru valdir, hvernig val á aðferð var 

háttað og hvernig henni var beitt. Farið verður yfir framkvæmd rannsóknar og að lokum 

verður komið inn á réttmæti og áreiðanleika hennar ásamt siðferðislegum álitamálum 

og stöðu rannsakanda innan rannsóknarinnar.  

 

3.1.  ÞÁTTTAKENDUR RANNSÓKNA OG ÚRTAK  

 

Viðtöl voru tekin við átta einstaklinga sem allir tilheyra aldamótakynslóðinni. Ákveðið 

var að einn viðtalið skyldi ekki nýtt í rannsókninni og var það því ekki hluti af 

niðurstöðum verkefnisins. Rannsakandi hafði beint samband við viðmælendur og 

fylgdi samtalinu því næst eftir með rafrænu kynningarbréfi sem sent til viðmælenda í 

tölvupósti. Rannsakandi þekkir til allra viðmælenda og voru þeir valdir af hentugleika. 

Allir sem haft var samband við samþykktu að taka þátt í rannsókninni. 

Hentugleikaúrtak varð fyrir valinu vegna þess að það er mest notaða úrtaksaðferðin í 

eigindlegum rannsóknum þar sem velja á einstaklinga í úrtakið sem best er að ná til 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Allir viðmælendur eiga það sameiginlegt að vinna á hinum almenna 

vinnumarkaði og að tilheyra aldamótakynslóðinni. Viðmælendur í þessari rannsókn eru 

á aldrinum 26-30 ára. Fullum trúnaði var heitið og var nafnleynd virt.  

 

Tafla 1. Kynning á viðmælendum.  

 

   



 

 

 

34 

 

3.2.  RANNSÓKNARAÐFERÐ 

 

Höfundur hefur lengi haft áhuga á viðfangsefninu þ.e. mannlegum samskiptum, 

stjórnun og hvað það er sem hefur áhrif á starfsmannaveltu og árangur fyrirtækja. Frá 

því að rannsakandi steig sín fyrstu skref sem stjórnandi árið 2008, þá blaut á bak við 

eyrun með stúdentspróf og ársnám í viðskiptafræði í farteskinu, hefur ýmislegt breyst 

og reynslan orðin nokkur. Áhuginn á því hvernig hægt er að bæta árangur 

skipulagsheildar dag frá degi og ár frá ári hefur aukist samhliða meiri ábyrgð, nýjum 

verkefnum og meiri þekkingu á viðfangsefninu. Með þetta til hliðsjónar og eftir samtöl 

við leiðbeinanda varð niðurstaðan sú að skoða nýjustu kynslóðina á vinnumarkaðnum, 

þ.e. aldamótakynslóðina, og hversu mikla hollustu og tryggð hún sýnir 

skipulagsheildinni. Leitast yrði svara við spurningunni um hversu grænt þarf grasið að 

vera hinum megin til að hliðarveðmálin skipti starfsmanninn ekki lengur máli (sjá 

kenningar Becker (1968)). Há starfsmannavelta getur verið dýr fyrir fyrirtæki þar sem 

þekking og færni fer út úr fyrirtækinu með starfsmanninum. Mannauðurinn er ein 

mikilvægasta auðlind fyrirtækja og hefur bein áhrif á samkeppnisforskot þeirra. Því er 

mikilvægt að starfsmenn nærist vel í því umhverfi og þeirri starfshvatningu sem 

einkennir skipulagsheildina svo báðir aðilar hagnist á sambandinu (Greenleaf, 2008). 

Þegar viðfangsefnið lá fyrir var farið að leita heimilda og fræðilega gagna um 

viðfangsefnið áður en höfundur hóf rannsókn sína á viðfangsefninu.  

 Eigindleg rannsóknaraðferð var fyrir valinu þar sem leitast var eftir að fá dýpri 

skilning á viðfangsefninu. Eigindlegri rannsóknaraðferð er meðal annars beitt þegar 

verið er að kanna upplifun fólks á ákveðnum atriðum í lífi þess og til þess að fá 

viðmælendur til að segja sem nákvæmlegast frá eigin upplifun. Kostir eigindlegrar 

rannsóknar eru þeir að samtöl verða dýpri og byggjast upp á sameiginlegum skilningi 

viðmælanda og rannsakanda á viðfangsefninu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Gagnaöflunin fór fram í viðtölum við viðmælendur þar sem notaðir voru 

spurningalistar. Tekið var viðtal við einn viðmælanda snemma í rannsóknarferlinu til 

að kanna spurningalistann. Í framhaldinu var spurningalistinn fyrir rannsóknina 

endurmetinn áður en viðtölin átta fóru fram. Viðtölin voru tekin upp, skráð niður og 

síðar greind eftir þemum.  
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3.3.  FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR, ÖFLUN OG AÐGENGI GANGA 

 

Viðmælendur voru valdir af hentugleika, rannsakandi þekkir þá alla persónulega eða í 

gegnum vinskap og því voru hæg heimatökin að hafa samband við þá. Allir 

viðmælendur féllust á að taka þátt í rannsókninni. Þegar samþykki fékkst fyrir þátttöku 

var kynningarbréf sent á viðmælendur í gegnum tölvupóst. Tímasetning fyrir viðtölin 

var ákveðin í sameiningu og voru viðtölin ýmist tekin á vinnustað viðmælanda eða í 

heimahúsi.  

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 18.- 24. mars 2017. Send voru fundarboð í gegnum 

tölvupóstkerfi þar sem fundarstaður og tímasetning voru tilgreind ásamt því að 

spurningalisti fylgdi með í viðhengi. Þátttakendur voru hvattir til að skoða hann en báru 

enga skyldu til þess fyrir viðtalið. Í upphafi hvers viðtals var farið yfir markmið 

rannsóknar og þátttakendum tilkynnt að þeim væri heimilt að svara ekki einstaka 

spurningu eða hætta þátttöku án útskýringa, hvenær sem væri, meðan á viðtali stæði. 

Spurningalistinn samanstóð af opnum spurningum og sjö bakgrunnsspurningum (sjá 

viðauka nr. 2). Ákveðin uppbygging var á spurningalistanum en rannsakandi var mjög 

sveigjanlegur og var viðtalið frekar spjall þótt notast hafi verið við spurningalistann. 

Viðtölin, sem hvert um sig var á bilinu 20-35 mínútur voru hljóðrituð og að lokum 

skrifuð upp. Viðtölin töldu 48 blaðsíður og voru rétt tæplega 20 þúsund orð.  

 

3.4.  GREINING GANGA 

 

Notuð var rannsóknarhugmyndafræði grundaðrar kenningar við greiningu gagna. 

Aðferðin er mest notuð þegar eigindleg gögn eru rannsökuð. Hún felst í því að gögn 

eru kerfisbundið greind í þeim tilgangi að setja fram kenningar. Kostir hennar eru að 

gögnin verða afmarkaðri og meðfærilegri en erfitt getur reynst að setja fram gildar 

kenningar. Aðferðin krefst hlutleysi og opins huga rannsakanda. Í fyrstu fór 

gagnagreiningin fram með opinni kóðun þar sem gögnum var skipt niður í þemu en 

síðar öxulkóðun þar sem þemum var skipt í yfir- og undirflokka. Að lokum var 

valkóðun beitt þar sem þemu fyrir kenningarnar voru valin (Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Þemun sem urðu fyrir valinu voru: tryggð og hollusta. Hollustuþættinum var 

skipt niður í tilfinningabundna, stöðubundna og skyldubundna hollustu. 
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Tryggðarþættinum var skipt niður í væntingar, viðskiptabundna og tilfinningabundna 

tryggð.  

 

3.5.  RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNAR 

 

Réttmæti eigindlegra rannsókna fer að miklu leyti eftir vali rannsakanda á 

viðmælendum. Viðtölin byggjast upp á mannlegum samskiptum og því er ekki hægt að 

tryggja réttmæti þeirra með tæknilegum aðgerðum. Viðtölin sem tekin voru í þessari 

rannsókn voru öll tekin upp og skráð niður orðrétt. Eigindlegar rannsóknir eru í eðli 

sínu þannig að erfitt er að heimfæra niðurstöður yfir á heildarþýði. Þær veita aftur á 

móti dýpt og jafnvel betri innsýn í viðfangsefnið sem verið er að rannsaka (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Áreiðanleiki rannsókna byggist á fjórum þáttum: trúverðugleika, yfirfæranleika, 

trausti og möguleika á að staðfesta, þ.e. að upplýsingar sem gefnar eru séu sem réttastar 

og lýsandi fyrir þýðið í heild (Cobanoglu, Ward og Moreo, 2001). 

 

3.6.  STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐILEG 

ÁLITAMÁL  

 

Rannsakandi þekkir viðmælendur í viðtölunum persónulega eða í gegnum vinskap. Það 

getur haft áhrif á hlutdrægni rannsakanda en getur jafnframt verið rannsókninni til 

framdráttar. Rannsakandi þurfti því að vera meðvitaður um stöðu sína þegar viðtölin 

voru tekin. Gæta þurfti þess að samtölin færu ekki út fyrir viðfangsefnið og að þau væru 

formleg. Rannsakandi hefur byggt upp traust við viðmælendurna í gegnum áralöng 

samskipti. Þrátt fyrir það voru kynningarbréf send út og viðmælendur beðnir um að 

staðfesta þátttöku sína í rannsókninni með undirskrift. Til þess að tryggja að ekki væri 

hægt að rekja einstök svör var nafn viðmælenda hvorki tekið fram né sagt hjá hvaða 

fyrirtæki viðkomandi starfaði. Rannsakandi lofaði auk þess að fyllsta trúnaði yrði gætt 

í hvívetna.  

Viðhorf rannsakanda til hollustu og tryggðar starfsmanna gagnvart 

skipulagsheild er jákvætt og stendur honum nærri, en rannsakandi starfar sem stjórnandi 

og þarf iðulega að beita aðferðum sem styðjast við fræðin sem áður hefur verið fjallað 

um í verkefninu (sjá kafla 2, bls. 23-32). Rannsakandi hafði því ákveðnar 
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fyrirframgefnar hugmyndir um það hverjar niðurstöðurnar gætu orðið miðað við 

persónulega reynslu og rannsóknir sem áður hafa verið gerðar á kynslóðunum. 

Rannsakandi mun nýta sér niðurstöður rannsóknarinnar í faglegum tilgangi við störf sín 

en að öðru leyti ber rannsakandi enga fjárhagslega hagsmuni af rannsókninni. 
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4.  NIÐURSTÖÐUR 
 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöður 

sem hjálpa til við að svara rannsóknarspurningunni: „Sýnir aldamótakynslóðin 

vinnuveitanda hollustu og tryggð?“ verða sérstaklega dregnar fram. Þemun sem greind 

voru úr viðtölunum voru: tryggð og hollusta. Tryggðar þættinum var skipt upp í 

sálfræðilega samninginn, viðskiptabundna tryggð og tilfinningabundna tryggð. 

Hollustuþættinum var skipt upp í tilfinningabundna, stöðubundna og skyldubundna 

hollustu.  

 

4.1.  TRYGGÐ 

 

Mannauðurinn er dýrmæt auðlind og jafnframt sú auðlind sem erfiðast er fyrir 

samkeppnisaðilann að apa. Aftur á móti getur þessi auðlind færst á milli fyrirtækja og 

með því tapast þekking og reynsla. Að halda vel utan um mannauðinn getur verið 

lykillinn að því hvort fyrirtæki nái árangri eða ekki. Árangur starfsmanns og framlag 

hans til skipulagsheildarinnar byggjast á ýmsum þáttum meðal annars á hvatningu. 

Ánægður starfsmaður er líklegri til að vera áfram hjá fyrirtækinu en sá sem er 

óánægður. Ánægja starfsmanns eykst ef væntingum hans til starfsins er mætt og þar af 

leiðandi eykst tryggð hans gagnvart skipulagsheildinni. 

 Nokkrir þættir voru mest áberandi í viðtölum við viðmælendur þegar rætt var 

um þætti sem höfðu mikil eða lítil áhrif á tryggð þeirra gagnvart fyrirtækinu. Þessir 

þættir eru: laun, fjölbreytt verkefni, starfsþróun, traust til yfirmanna og starfsandi. 

Oftast hafði samspil nokkurra þátta áhrif á tryggð viðmælanda gangvart 

skipulagsheildinni. 

 

4.1.1. Tengsl við viðskiptabundna tryggð  

 

Laun eða önnur fríðindi flokkast sem þættir sem hafa áhrif á viðskiptabundna tryggð 

starfsmanns komu upp í öllum viðtölum. Laun höfðu þó lítil áhrif á það hvort 

viðmælandi myndi íhuga að hætta hjá fyrirtækinu. Viðmælendur töluðu þó um að 

mikilvægt væri að fá sanngjörn laun fyrir vinnu sína. Viðmælandi E sagði: „[Launin] 
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endurspegla það hvernig fyrirtækið metur það sem maður er að gera.“ Viðmælandi B 

taldi sig ekki fá laun í samræmi við vinnuframlag og hafði það áhrif á ánægju og tryggð 

viðkomandi gagnvart skipulagsheildinni: „Við erum í rauninni að framkvæma allt 

annað en starfslýsingin segir til um. Og við fáum borgað miðað við starfslýsingu.“ 

Viðkomandi sagðist jafnframt hafa óskað eftir leiðréttingu á launum samhliða breyttum 

verkefnum, búið væri að breyta starfsheitinu en launin hefðu ekki breyst í samræmi við 

það:  

 

Ég held að mínar kröfur [til hærri launa] snúist um það að ég veit að 

ég er að standa mig mjög vel og ég veit að ég er að gefa mun meira 

en ég fæ. Og af því að maður er ekki sjálfur að leita í þetta jafnvægi, 

eða ég er ekki tilbúin að minnka mitt vinnuframlag og standa mig 

verr, þá er mjög svekkjandi að fá ekki greitt í samræmi við 

vinnuframlagið og dugnaðinn.  

 

Og bætti við:  

 

Það er algjör láglaunastefna hjá fyrirtækinu og af því að þetta er út á 

við stórt og flott fyrirtæki þá upplifi ég það þannig að þeim finnst þeir 

komast upp með að borga lág laun. Og þú ert í raun heppin að vinna 

fyrir þá, en þeir eru ekki heppnir að hérna... hafa þig.  

 

Viðmælandi B var líklegur til að segja starfi sínu lausu á næstu tólf mánuðum en talaði 

jafnframt um að hafa ekki gefist upp og ætlaði að sjá hvort ástandið lagaðist ekki á 

næstu misserum.  

 

Viðmælandi D sagði jafnframt:  

 

Ég myndi segja að laun hafi áhrif á mann en líka að maður sé ánægður 

[í starfi], en þú veist að það hafa verið gerðar rannsóknir um það líka 

að þú færð launahækkun og eftir tvo mánuði ertu orðinn þreyttur aftur 

og villt meira og meira. Þannig að það er ekki endilega það, þú veist.  
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Viðmælendur töluðu um að þeim þyrftu að vera boðin umtalsvert hærri laun eða 

að þeir þyrftu að taka á sig verulega launalækkun í núverandi starfi til að þeir íhuguðu 

að færa sig um set eingöngu launanna vegna, svo dæmi sé tekið úr ummælum 

viðmælanda A: „... það þyrfti að vera heldur tilkomumikil upphæð [atvinnutilboð] 

þegar maður er einhvernvegin invested á þennan hátt, þá er erfitt að nappa manneskju 

úr starfi.“ Viðmælandi G sagði: „Það þyrfti að koma eitthvað svakalegt tilboð, 1,5 

milljón á mánuði eða eitthvað, þú veist fáránlegt.“ Starfsaldur viðmælanda í núverandi 

starfi hafði áhrif á svör þeirra við því hvort laun hefðu mikil eða lítil áhrif á ákvörðunina 

um að skipta um starf á næstu árum. Viðmælandi D sagði: „... ef ég væri bara búinn að 

vera eitt ár [í starfi] þá væri maður enn að öðlast það mikla [starfs] reynslu, en ef ég 

væri kominn á sjöunda ár og fengi meiri laun og minna álag annarsstaðar, þá væri þetta 

ekki spurning.“ Viðmælandi C sagði: 

 

 ...ef að mér mér myndi bjóðast X mikið hærri laun, það mikið að það 

færi að heilla ... þá þarf fyrirtækið sem ég er að vinna hjá núna 

annaðhvort að jafna þetta sem er verið að bjóða mér í launum eða 

einhverskonar mælanlegum hlutum sko. Eða þá bara sannfæra mig 

um að innan X mikils tíma eigi ég að vera búinn að vaxa umfram það 

sem ég er að horfa á [í dag]. 

 

Viðmælandi D sagði: „... peningar eru ekki allt, þetta er líka spurning um vinnuánægju, 

ánægja með vinnustaðinn er stór lykill í þessu öllu. Nýr vinnustaður getur ekki promise-

að því.“ Viðmælandi E taldi að „...margir gera þau mistök að hanga í starfi sem þeir 

hafa ekki gaman af, hirða bara launin í lok mánaðar í stað þess þá að sinna krefjandi og 

fjölbreyttu starfi.“  

 Fríðindi á borð við gott mötuneyti og aðstöðu höfðu lítil sem engin áhrif á 

tryggð viðmælenda gagnvart vinnuveitanda. Viðmælandi A sagði gott mötuneyti vera 

bónus frekar en kröfu. Viðmælandi C sagði: 

 

Ókei, ég myndi segja að ég gerði ekki kröfu á framúrskarandi 

aðstæður og gott mötuneyti og það skiptir mig engu máli, allavega 

ekki fyrsta árið, en svona varðandi langvarandi ánægju, þá myndi ég 

klárlega setja kröfur á það. Að... að vera í einhverju fallega hönnuðu 
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umhverfi og svona... þú veist... jú, ég myndi segja að þegar 

mánuðirnir eru farnir að tikka og árin, þá myndi ég örugglega koðna 

niður í einhverju líflausu umhverfi sem myndi alveg hafa áhrif á það 

hvort ég myndi vilja vera þarna lengur eða ekki. 

 

Og hélt áfram: 

 

...en ég myndi samt segja að ef ég væri að ráða mig inn á stað þá væri 

seinasta spurningin sem ég myndi spyrja að væri hversu gott kaffi er 

eða hversu flottur vinnustaðurinn er. Þetta er allt, allt bónus ofan á 

það sem ég geri kröfur á.  

 

Viðmælandi E sagði:  

 

Ég geri kröfur á að ég fái góða vinnutölvu sem ég get notað líka heima 

og líka símtæki, það er held ég samt bara orðin basic krafa hjá held 

ég öllum. Ég geri svo auðvitað líka kröfu á að ég hafi öll þau tæki og 

tól sem ég þarf til að sinna vinnunni minni vel. Ef ég hef þau ekki, þá 

getur það haft áhrif á árangur minn í vinnunni og það finnst mér ekki 

gott.  

 

Viðmælandi E bætti svo við:  

 

Ég geri væntingar um að... hérna... að það sé tekið eftir mér ef ég 

stend mig vel og ég sé verðlaunaður ef ég stend mig vel í ákveðinn 

langan tíma, ef ég hef ekki allt [tæki og tól] til þess að standa mig sem 

best þá mun það mögulega hafa áhrif . 

 

Viðmælandinn á hér við að hann gerir ráð fyrir því að fá greidd laun í samræmi við 

árangur. Ef árangur næst ekki vegna þess að hann hefur ekki þau tæki og tól til að sinna 

starfi sínu sem best hefur það áhrif á fjárhagslegan ávinning hans af starfinu.  

 Viðmælandi G fær nám greitt af vinnuveitanda sem skiptir viðkomandi máli og 

hefur bein áhrif á tryggð hans gagnvart skipulagsheildinni. Viðmælandi G sagði:  
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... þau eru að borga fyrir mig nám, alveg dýrt nám. Þau eru búin að 

vera alveg ótrúlega góð við mig, þú veist, miðað við hvað ég er 

reynslu lítil í þessu öllu saman. Og svona upp á loyalty-ið þá myndi 

ég ekki vilja bara segja upp af því bara og fara í eitthvað fyrirtæki við 

hliðina á.  

 

Viðmælandi á hér við að vinnuveitandinn fjárfestir í framtíð hans með því að greiða 

fyrir nám sem nýtist honum í starfi fyrir skipulagsheildina.  

 

4.1.2. Tengsl við tilfinningabundna tryggð  

 

Tilfinningabundin tryggð byggist á tilfinningalegu sambandi milli starfsmanns og 

vinnuveitanda, þar sem báðir gera tilfinningalegar og félagslegar væntingar til 

sambandsins. Væntingarnar geta verið í formi góðra samskipta, starfsþróunar og 

gagnkvæms trausts. 

Viðmælendur voru flestir sammála því að einhæf verkefni væru ekki til þess 

fallin að ýta undir starfsánægju þeirra og væru frekar letjandi en hvetjandi fyrir þau. 

Fjölbreytt verkefni vöktu áhuga viðmælenda, voru lærdómsrík og juku samhliða því 

reynslu þeirra og höfðu þar af leiðandi jákvæð áhrif á tryggð þeirra gagnvart 

fyrirtækinu. Starfsþróun og framþróun í starfi skiptir viðmælendur miklu máli. 

Viðmælandi D sagði til dæmis: „Það skiptir mig máli að hafa einhverja áskorun, 

challenge. Að ég sé að læra eitthvað nýtt á hverjum degi, að ég sé ekki fastur á sama 

stað.“ Sex af sjö viðmælendum töldu fjölbreytt verkefni og/eða starfsþróun hafa mikil 

áhrif á tryggð þeirra gagnvart skipulagsheildinni. Þrátt fyrir að viðmælendur geti þróast 

innan skipulagsheildarinnar sá enginn þeirra fyrir sér að vinna alla starfsævina hjá 

núverandi vinnuveitanda. Viðmældi C komst svo að orði: „... ég geri pínu kröfur á það 

að ég sé að stíga, á nokkra ára fresti, skref í rétta átt og það er væntanlega ekki hægt 

nema X oft innan sama fyrirtækis.“  

Rútínan heillaði ekki viðmælendur eins og viðmælandi F komst að orði: „... ef 

þú ert alltaf að gera eitthvað nýtt og spennandi, þá ertu ekki alltaf í þessari rútínu og 

það gerir vinnuna talsvert skemmtilegri og áhugaverðari.“ Viðmælandi B sagði að 

vegna þess að deildin sem viðkomandi ynni hjá væri undirmönnuð þá hefði það áhrif á 
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það að eingöngu gæfist tími til að sinna daglegum verkefnum en ekki „... mikilvægum 

verkefnum sem eru krefjandi og við höfum gaman af.“ Var þetta stærsta ástæða þess að 

viðmælandi B var ekki ánægður í starfi og íhugaði að segja upp. Flestir viðmælendur 

töluðu um að verkefni yrðu einhæf þegar þau gætu unnið þau „...með lokuð augu“ eins 

og viðmælandi C sagði. Viðmælandi F sagði „.... ég held að um leið og maður er farinn 

að gera það sama í um fimm ár eða meira, þá þurfi maður að hugsa sér til hreyfings 

hvort sem það er innan fyrirtækisins eða ekki“ og hélt áfram „... ég myndi þurfa 

fjölbreytnina og ef ég fæ hana ekki innan fyrirtækisins þá hérna... þá þarf ég að leita 

annað.“ Viðmælandi D sagði:  

 

...ég gæti verið að vinna einhversstaðar annarsstaðar. Í einhverri 

þægilegri vinnu og hirt launatékkann, en þú veist... það er ekki 

endilega eitthvað sem ég er spenntur fyrir og það gefur mér ekki jafn 

mikið eins og reynslan og fjölbreytnin sem ég er að fá núna. En eftir 

kannski sjö ár í því sama, þá ertu búinn að vera það lengi á staðnum 

að þú ert hættur að læra og kominn á endastöð og þá væri betra að 

vera annarsstaðar. Ég er staðnaður hér, hvert er næsta skref í mínu 

ferli? 

 

Viðmælandi A sagði: „... mér finnst mjög spennandi og heillandi að fá að takast á við 

ný verkefni. Það er auðvitað tækifæri á að breikka sjóndeildahringinn, en þetta þurfa 

samt að vera verkefni sem maður hefur áhuga á.“ Viðmælandi F sagði að ný verkefni 

gæfu honum færi á að „...kynnast jafnvel meira fólki [samtarfsmönnum] og kynnast 

vörunum [vörum fyrirtækisins] betur og fyrirtækinu bara öllu, vera stærri partur af 

þessu.“ Viðhorf viðmælenda til nýrra verkefna voru í takt við það sem viðmælandi C 

sagði: 

 

... maður fagnar auðvitað öllum nýjum verkefnum og hérna... þau fara 

í reynslubankann en á einhverjum tímapunkti, hérna... þegar maður 

er búinn að vera eitthvað X lengi hjá fyrirtækinu, þá fer maður að gera 

kröfur á verkefnin, þannig maður sé ekki að fá allskonar verkefni í 

fangið, heldur svona þau sem manni langar til að vinna. Það gefur 

manni meira búst.  
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 Fimm af sjö viðmælendum töldu sig geta vaxið innan skipulagsheildarinnar og 

hafði það jákvæð áhrif á tryggð þeirra gagnvart henni. Viðmælendur gerðu sér grein 

fyrir því að starfsþróunin liggur ekki eingöngu upp á við heldur er hægt að þróast til 

hliðar og innan starfsins. Viðmælendur voru sammála um að þeir sæju starfsþróun sína 

liggja frekar til hliðar en upp á við hjá skipulagsheildinni næstu ár. Viðmælandi D 

sagði:  

 

... í dag er ég ekki að fara upp, ég er bara að fara [þróast] til hliðar, en 

það sem ég er að læra til hliðar er mjög mikið. Og ef ég horfi á kollega 

mína og líka þá sem starfa hjá [samkeppnisaðilum] þá hugsa ég að ég 

sé að læra miklu meira en þeir, ég er að fá miklu meiri reynslu og 

ábyrgð en þeir, þannig í dag er ég að hugsa, ég er að læra eitthvað 

nýtt á hverjum degi og ég sé alveg massífa möguleika og tækifæri í 

þessu, en ef ég hugsa á hinn bóginn lárétt, þá sé ég engin tækifæri.  

 

Viðmælandi A taldi það mjög heilbrigt að líta reglulega í kringum sig í leit að 

tækifærum þegar horft er á starfsþróun sem gefur stöðuhækkun. Í því samhengi sagði 

hann:  

 

 ... þú gætir átt möguleika og jafnvel fengið góða stöðuhækkun, jafnt 

sem launahækkun ... auðvitað vill maður ekki missa af tækifærum í 

lífinu þannig að eðlilegt þykir mér að maður sé með augun opin án 

þess þó að vera kannski að pikka og pota nema að það sé eitthvað sem 

þú virkilega veist að sé vert að fara að skoða.  

 

Það sem einnig hafði áhrif á tryggð viðmælenda í garð núverandi vinnuveitanda var 

sú staðreynd að sex af sjö viðmælendum vinna hjá fyrirtækjum sem einkennast af 

miklum vexti. Töluðu viðmælendur meðal annars um spennandi tíma framundan, eins 

og viðmælandi E komst að orði: „Það eru spennandi tímar framundan hjá fyrirtækinu 

og ég held að það eigi eftir að bjóða upp á mörg tækifæri fyrir mig.“ Viðmælandi F 

sagði:  
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Fyrirtækið treystir mér og ég treysti því. Við erum á leið að ákveðnum 

markmiðum saman og á meðan báðir aðilar standa við sitt þá er ég in 

[heldur tryggð við fyrirtækið]. Ef ég fyndi það vera eitthvað að 

breytast þá væri sko held ég kominn tími á að leita á önnur mið. Ef 

minn yfirmaður væri búinn að missa traustið á mér, þá hérna... væri 

lítið sem myndi fá mig til að vera áfram þarna [í núverandi starfi].  

 

Það skipti viðmælendur máli að hafa áhrif á skipulagsheildina, að rödd þeirra 

skipti máli innan hennar og að þau næðu einhverjum árangri. Mörg þeirra höfðu sterkar 

skoðanir á því hvernig hlutirnir eru gerðir og hikuðu ekki við að koma þeim á framfæri, 

með það að sjónarmiði að einfalda og nýta tæknina betur. Viðmælandi A talaði um að:  

 

Ef maður sýnir metnað og áhuga á einhverju [til dæmis verkefni], þá 

hefur maður alveg fengið tækifæri til að vinna það [verkefnið] áfram 

og fá svo jafnvel einhver önnur verkefni í hendurnar. Það er mjög 

hvetjandi og fær mann til að vilja gera meira fyrir fyrirtækið ef maður 

fær þessi tækifæri.  

 

Viðmælandi D kom með dæmi tengt þessu: 

  

... það var aðili sem sá um launaútreikninga sem gerði það handvirkt 

í Excel, sem tók um tvo til þrjá daga í hverjum mánuði, ég setti þetta 

upp í keyrslu og núna sé ég um þetta [launaútreikningana] og það 

tekur mig hálfan dag.  

 

Fjölbreytt verkefni ýta því ekki eingöngu undir ánægju aldamótakynslóðarinnar í starfi, 

heldur hafa þau einnig jákvæð áhrif á skipulagsheildina, eins og í tilfellinu hér að 

framan, í formi hagræðingar og fjárhagslegs ávinnings. Viðmælandi C kom með annað 

dæmi:  

 

Ég vinn í ótrúlega fljótandi geira og það kom mér á óvart þegar ég 

byrjaði að vinna þarna hvað það var ótrúlega lítið mælt, lítið um 

mælingar og það var eitthvað sem truflaði mig í mínu starfi. Mér 
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fannst óljóst virði míns starfs þannig ég hafði, hérna, ég mælti með 

því innan minnar deildar að við myndum fjárfesta í mælingaforriti 

sem mælir okkar aðgerðir. Fyrirtækið fjárfesti í forritinu og núna sé 

ég um allar tölulegar mælingar fyrir okkar deild og allt það. 

Skýrslugerð út frá því sem sagt.  

 

 

Viðmælandi bætti svo við:  

 

Það var ekki í planinu hjá fyrirtækinu að fara í þessar mælingar, ekki 

eitthvað fyrirséð, allavega. Þannig að mér finnst það, þó að þetta sé 

lítið skref [í að hafa áhrif], þá er þetta samt minn pakki og mitt batterí 

sem mér finnst vera mikilvægt.  

 

Viðmælendur skoruðust því ekki undan ábyrgðinni að taka að sér ný verkefni og töldu 

sig vera hæf til að sinna sínu starfi bæði þar sem menntun þeirra nýttist í starfi og 

eiginleiki þeirra til að aðlagast nýjum verkefnum. Þau lögðu mikið á sig til að koma sér 

inn í verkefnin og voru óhrædd við að afla sér upplýsinga ef þess þyrfti. Viðmælandi E 

sagði að fjölbreytt og krefjandi verkefni, hefðu mestu áhrif á ánægju hans, að fá að 

„challenge-a sig.“ eða eins og mamma hans sagði alltaf við hann: „að fá aðeins að prufa 

vængina sína“ sem er vísun í það að hræðast ekki verkefnin heldur takast á við þau og 

læra af þeim. Viðmælendur töluðu einnig um að þau legðu mikið á sig í starfi, eins og 

viðmælandi A sagði:  

 

Ég hef lagt mjög hart að mér í starfi fyrir fyrirtækið, og í öllum þeim 

störfum sem ég hef verið í hjá þeim og mun halda áfram að gera. 

Stundum er erfiðara að koma sér inn í eitthvað nýtt [ný verkefni eða 

starf] en æj þú veist þetta reddast alltaf. Maður spyr bara einhvern eða 

„Gúglar“. 

  

Viðmælandi G sagði:  
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Ég er kannski ekki alltaf að fá mest krefjandi verkefnin en það eru 

miklir reynsluboltar í fyrirtækinu sem eru að taka þau verkefni og mér 

finnst það allt í lagi eða í lagi meðan ég fæ að læra af þeim til að reyna 

að komast betur inn í þennan business.  

 

Viðmælandi D sagði:  

 

Miðað við hvað fyrirtækið hefur treyst á mig hingað til og hversu oft 

er setið á mig til að deliver-a þá má alveg segja að það væri mikið af 

tækifærum í framtíðinni [fyrir viðmælanda hjá fyrirtækinu]. Maður er 

svo farinn að átta sig á því hvaða verkefni eru að fara að skila 

einhverju, hvaða verkefni skila mestum árangri. Maximum output 

[fyrir fyrirtækið] fyrir minimum input og maður einbeitir sér að þeim 

og forgagnsraðar. Hvar á fókusinn að vera?  

 

Í umræðu um árangur töluðu tveir viðmælendur um áhuga sinn á að stofna sitt eigið 

frumkvöðla fyrirtæki eða að tengjast slíku fyrirtæki. Viðmælandi C útskýrði ástæðuna:  

 

... ég hef aðeins verið að hjálpa til í Icelandic startup og mig langar 

ógeðslega að vinna við [verkefni] þar sem ég sé, ég sé mitt starf skila 

sér í, þú veist, þessi aðgerð [vinnan] skilar sér í stækkun. Núna vinn 

ég hjá alltof stóru fyrirtæki til að sjá þetta greint. Ég er alveg, mig 

langar ógeðslega mikið að vinna hjá litlu fyrirtæki, þó það væri ekki 

nema um kvöld og um helgar og gefa vinnuna mína en bara að taka 

þátt í að sjá mínar aðgerðir með beinum hætti skila sér í árangri. 

 

Viðmælandi F sagði það heilla að „ráða sjálfum sér algjörlega sjálfur, gera allt, móta 

hugmynd frá grunni og gera þetta eftir þínu höfði.“ Fleiri viðmælendur höfðu þá skoðun 

að það að sjá árangur vinnu sinnar veitti þeim vellíðan.  

 Ástæða þess að viðmælendur hættu í síðasta starfi hjá fyrrverandi vinnuveitanda 

var sú, í fimm tilfellum af sjö, að þeir voru á leið í frekara nám eða að hætta í hlutastarfi 

sem þeir sinntu samhliða námi. Annar áhrifavaldur sem hafði einnig áhrif á 

ákvörðunina var stöðnun í starfi og litlir möguleikar á starfsþróun, eins og viðmælandi 
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F sagði: „Verkefnin voru ekkert spennandi, mjög einhæf. Lítil sem engin tækifæri að 

þróast áfram í starfi.“ Viðmælandi D sagði: „[Ég] var ekki búinn að læra neitt nýtt 

seinasta hálfa árið og þetta var orðin rútína, og þá bara, já! Ég þarf að fara í meira nám.“ 

Viðmælandi E hafði svipaða sögu að segja: „... ástæðan fyrir því [að hætta í starfi] var 

kannski bara sú að ég var hættur að njóta þess að gera það sem ég gerði þar. Ég bara sá 

mig ekki í starfinu til framtíðar. Mér leiddust verkefnin sem ég var með og það var þá 

bara orðið tímabært að hætta.“  

Traust til yfirmanna hafði mikil áhrif á tryggð viðmælenda. Traustið 

endurspeglaðist í því að viðmælendur vissu hvar þeir væru staddir og hvert þeir stefndu. 

Viðmælandi D sagði: „Hvert er ég að stefna hjá þessu fyrirtæki? Er ég fastur í einhverri 

holu eða er ég að fara að komast eitthvað lengra?“ Þessi sameiginlega sýn var 

viðmælendum mikilvæg og sagði viðmælandi F meðal annars: „...ef það væru 

einhverjar breytingar [sem stjórnendur gerðu] sem ég væri mjög ósáttur við, þá myndi 

ég skipta um starf.“ Traustið endurspeglaðist líka í skilningi yfirmanna, til dæmis á 

álagi, eins og viðmælandi E sagði: „...að stjórnendur séu meðvitaðir um það sem er í 

gangi og fatti að það þýðir ekkert að vera með endalaust af boltum á lofti ef þú getur 

ekki haldið þeim á lofti.“ Hann heldur áfram: „...manni verður að líða vel að fylgja þeim 

[stjórnendum] í því sem er lagt upp með. Það skiptir mig máli að það sé hlustað á mig 

og mínar skoðanir, að þær séu, hérna, virtar.“ Jafnframt kom jafnframt fram í tveimur 

viðtölum að fyrirtækið hefði sjálft sýnt lykilstarfsmönnum innan skipulagsheildarinnar 

lítið traust og hafði það bein áhrif á tryggð viðmælenda, eins og viðmælandi C sagði: 

„...fyrirtækið sem ég vinn hjá hefur sjálft sýnt það að það hiki ekki við að láta 

starfsmenn lausa ef þeir standa sig ekki ... allir verða að bera sína plikt, annars er þeim 

refsað.“ Þegar viðmælandi A var spurður um tryggð sína gagnvart fyrirtækinu sagði 

hann:  

 

... fólk sem hefur fjárfest mikið af sínum tíma og mikið af sinni orku, 

sínu lífi, í fyrirtækið sem að mér finnst hafi í rauninni skuldbundið 

sig fyrirtækinu, því hefur verið sagt upp og það fær mann oft til að 

hugsa það að, að alveg sama hversu tryggur þú ert, það gerir þig ekki 

óuppsegjanlegan.  
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Samstaða innan starfsmannahópsins skipti viðmælendur máli samhliða 

gagnkvæma traustinu. Eins og viðmælandi C komst að orði um starfsandann: „... þú 

veist að allir eru að stefna að sama markmiði og allir eru að gera eitthvað gott.“ 

Viðmælandi átti hér við deildina sem hann er hluti af en sex af sjö viðmælendum vinna 

hjá fyrirtækjum sem hafa 300 eða fleiri starfsmenn. Í flestum tilfellum horfðu þeir því 

á starfsanda innan sinnar deildar eða sviðs fremur en hjá fyrirtækinu öllu. Það vó í það 

minnsta þyngra.  

Starfsandinn hafði áhrif á tryggð viðmælanda þrátt fyrir að flestir væru farnir að 

greina meira á milli vinnu og einkalífs en þeir höfðu gert í fyrri störfum. Þeir voru þó 

líklegri til að sína skipulagsheildinni tryggð ef starfsandinn væri góður. Mjög misjafnt 

var eftir viðmælendum hversu miklar félagslegar væntingar þeir gerðu til 

skipulagsheildarinnar. Viðmælandi G taldi starfsandann vera einn af megin ástæðum 

þess að hann sýndi fyrirtækinu tryggð en viðmælandinn sagði fyrirtækið koma vel fram 

við starfsmenn og „trítaði“ þau vel. Viðmælandi C sagði aftur á móti að hann gerði ekki 

eingöngu kröfur til fyrirtækisins um að efla móralinn, heldur einnig kröfur til sjálfs sín, 

eða eins og hann orðaði það:  

 

Ég hef alltaf litið á sjálfan mig að ég sé manneskja sem er fær um að 

m æta með góðan móral. Og ýta undir góðan móral á vinnustaðnum. 

Þannig að góður mórall þarf ekki að vera til staðar þegar ég mæti á 

staðinn en ef ég væri sjálfur ekki að ýta undir góðan móral þá væri ég 

vonsvikinn um sjálfan mig sem starfsmann.  

 

Fram kom í viðtölunum að erfitt gæti verið að meta starfsanda hjá væntanlegum 

vinnuveitanda. Tengsl sem myndast hafa hjá núverandi vinnuveitanda rista djúpt í 

ákvörðuninni um að íhuga það að líta í kringum sig eftir nýju starfi, sérstaklega hjá 

þeim sem hafa byggt upp vinasamband umfram faglegt vinnusamband.  

  

4.1.3. Sálfræðilegi samningurinn og væntingar viðmælenda  

  

Væntingar tengjast sálfræðilega samningnum sem starfsmaður gerir við vinnuveitanda 

við upphaf vinnusambandsins samhliða formlega ráðningasamningnum. Væntingar 

geta breyst á meðan á vinnusambandinu stendur, þær geta aukist og minnkað á 
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ákveðnum þáttum. Aðrir þættir fara að skipta starfsmanninn máli og aðrir geta dottið 

út. Væntingar sem viðmælendur gerðu ríkustu kröfur til voru: gagnkvæmt traust, 

samskipti við stjórnendur og ánægja í starfi.  

Þegar spurningin um væntingar viðmælenda til skipulagsheildarinnar og 

starfsins var borin upp nefndu allir viðmælendur samskipti við yfirmenn og/eða traust 

til þeirra. Svörin höfðu ýmsar birtingamyndir en rauði þráðurinn var sá að viðmælendur 

vildu opin og heiðarleg samskipti við yfirmenn og mikilvægt var fyrir þá að vita hvar 

þeir stæðu hverju sinni. Viðmælandi C nefnir aðhald:„... bæði að ýta undir mig þegar 

ég á það skilið og hvetja mig þannig áfram til frekari verka en líka til að stappa á mig 

[ef eitthvað má bæta].“ Hér vísar viðmælandi í það að hann vænti þess að yfirmenn 

upplýsi hann um árangur sinn, hvort sem hann er góður eða þarfnast úrbóta. Sama má 

segja um svör viðmælanda E en væntingar hans voru að „... fyrirtækið og stjórnendur 

styðji við bakið á mér, treysti og leiðbeini mér í því sem við vinnum saman að.“ 

 Samskiptin eiga þó ekki eingöngu við árangur starfsmanns heldur einnig um 

alla skipulagsheildina. Viðmælandi F sagði að mikilvægt væri fyrir yfirmenn „... að 

hafa starfsfólk í lúpunni þegar verið er að taka ákvarðanir ... og ef að stjórnin er að taka 

ákvarðanir, að miðla öllum samskiptum niður á við, sko, ég myndi segja að það væri 

svona krafan sem ég myndi gera.“ Viðmælendur vildu ekki síður vita hvar fyrirtækið 

væri statt og hvert það stefndi. Að auki vildu þeir geta treyst því að upplýsingarnar 

bærust til allra starfsmanna niður allt skipuritið. Heiðarleg samskipti innan 

skipulagsheildarinnar skiptu viðmælendur máli og væntu þeir þess að staðið væri við 

það sem lofað var. Viðmælandi B sagði: „... mér líður oft eins og það sé verið að draga 

mig á asnaeyrunum“ í því samhengi að starfið sem viðkomandi sinnir í dag er ekki í 

takti við loforðin sem gefin voru í upphafi. Viðmælandi hélt áfram:  

 

... til að byrja með var maður bara kátur og glaður að hafa fengið 

starfið og bara spenntur fyrir verkefnunum og hélt í raun og veru að 

þetta væri bara svona til að byrja með og maður væri bara að koma 

sér inn í starfið og svo held ég að eftir því að tíminn leið að þá sá 

maður náttúrlega að það var enginn tími til að sinna þessum stóru 

flottum verkefnum sem við vorum ráðnar til að sinna í rauninni.  
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Það skipti viðmælendur máli að vera ánægðir í starfi og passa inn í framtíðarsýn 

fyrirtækisins. Eins og áður hefur komið fram ýttu góður starfsandi og fjölbreytt verkefni 

undir starfsánægju viðmælenda. Flestir viðmælendur kröfðust þess að fá að þróast í 

starfi innan skipulagsheildarinnar á næstu misserum. Væntingar til starfsþróunar voru 

þó mismunandi en áttu það þó sameiginlegt að hjálpa viðmælendum að komast nær 

framamarkmiðum sínum, auka þekkingu og reynslu og koma í veg fyrir stöðnun. 

Viðmælandi A gerði kröfur til endurmenntunar, þ.e. að fá „... tækifæri til að sækja í 

einhver svona námskeið eða workshop...“ Viðmælandi E sagði hinsvegar: „...[ég] leitast 

eftir því að fá tækifæri til þess að blómstra í því starfi sem ég sinni og vera treyst fyrir 

því.“ Viðmælandi B sagði: „.. svo skiptir líka máli að mér sé treyst, að ég fái tækifæri 

á að fara þær leiðir sem ég tel réttar. Auðvitað alveg í samráði við aðra þegar þannig 

ber við.“ Viðmælendum þótti einnig mikilvægt að vöxtur skipulagsheildarinnar 

þróaðist í rétta átt og það gæfi þeim fleiri tækifæri innan veggja fyrirtækisins. 

Viðmælandi D vænti þess að:  

 

... fyrirtækið haldi áfram að vaxa og nái markmiðum sínum. Ég vil 

vera partur af því að áorka það [að hjálpa fyrirtækinu að vaxa]. En 

eftir að það er búið þá er ég kannski búinn að vera þrjú til fjögur ár 

hjá fyrirtækinu mögulega fimm og þá væri [fyrirtækið] kannski búið 

að ná markmiðum og ég gæti litið sáttur til baka.  

 

Viðmælandi D nefnir jafnframt að mikilvægt sé fyrir stjórnendur að stýra þessum öra 

vexti vel, þar sem hröðum vexti fylgja oft miklir vaxtaverkir sem geta haft áhrif á það 

hvort væntingum viðmælanda er mætt. Viðmælandi F sagði: 

 

 Ég vissi þegar ég skrifaði undir [ráðningarsamninginn] að það væri 

markmið hjá fyrirtækinu að halda áfram að vaxa og það hefur verið 

að gera það. Það [fyrirtækið] er að skoða að fara inn á nýja markaði 

og þá yrðu verkefnin fjölbreyttari og meiri tækifæri fyrir mig, og já 

alla.  

 

Viðmælandi C sagði:  
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Ég vinn hjá fyrirtæki sem er að stækka ótrúlega ört, er að breytast 

ótrúlega hratt og staðan sem ég er í, sviðið sem ég er á, sem er örlítið 

[í dag]m það verður ekki örlítið svið að eilífu, það mun splitta upp, 

það mun breytast. Það eru mikil tækifæri sem eru ein af ástæðum þess 

að ég er svona ánægður þarna. Fyrirtækið er að fara í átt sem mun 

gagnast mér og það er mikilvægt fyrir mig að við séum samferða í 

þeim aðgerðum.  

 

Viðmælendur ætla að grípa tækifærin þegar þau gefast. Tryggð, frumkvæði og 

frammistaða hafa áhrif á það hvort þau verða fremst í röðinni þegar kemur að 

starfsþróun eða ekki, og það eru þau meðvituð um.  

Væntingar viðmælenda til vinnu hafa breyst eftir að þau luku námi og fóru að 

huga að starfsframanum ásamt því hvert þau stefndu. Viðmælandi A sagði:  

 

Þetta er svona fyrsta starfið sem mér finnst ég vera að fjárfesta í 

einhverju og hérna áður vissi maður lítið hvað maður var að halda í, 

þú veist, hvert maður var að stefna og hvaða kröfur maður hafði og 

hvað telst vera eðlilegt og hvað ekki. Núna hef ég meiri hugmyndir 

um hvaða væntingar ég hef.  

 

Að öðru leyti voru væntingar viðmælanda þær sömu gagnvart núverandi vinnuveitanda 

og þegar viðmælendur hófu störf. Viðmælendur nefndu þó að þeir gætu gert meiri 

kröfur en þeir gerðu þegar þeir hófu störf. Það breytir ekki væntingum þeirra í dag 

gagnvart núverandi vinnuveitanda en mun spila stærri þátt í væntingum gagnvart þeim 

næsta, eins og viðmælandi C sagði:  

 

Kannski ekki núna [gerir ekki meiri kröfur á vinnuveitanda], ekki at 

the moment en þegar ég var ráðinn inn þá hefði ég getað komið með 

miklu meiri kröfur en ég kom með. Ég sé það í fyrirtækinu núna að 

þeir reiða sig ótrúlega mikið á hugbúnaðarsérfræðinga og þeir koma 

ekki inn með sömu kröfur og ég kom með. Og það er kannski bara af 

því að ég er búinn að læra af þeim núna, þegar ég kom nýr úr skóla 

þá vissi ég ekki hvaða kröfur ég ætti að koma með en núna myndi ég 
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segja að ef mér væri boðið eitthvað val úr einhverjum tveimur til 

þremur störfum þá myndi ég koma með aðrar kröfur en ég gerði.  

 

Næg atvinnutækifæri á markaðnum höfðu ekki teljanleg áhrif á væntingar 

viðmælenda að öðru leyti en því að þau gerðu körfur um að starfsþróun tæki skemmri 

tíma en ef þau hefðu ekki næg tækifæri annarsstaðar. 

 

4.2.  HOLLUSTA 

 

Þriggja þátt líkan Allan og Meyer (1990) var mátað við niðurstöður viðtalanna. 

Hollustuþættirnir þrír eru tilfinningabundin hollusta, stöðubundin og skyldubundin.  

 

4.2.1. Tengsl við tilfinningabundna hollustu 

 

Þættir sem hafa áhrif á það hvort starfsmaður sýnir skipulagsheildinni 

tilfinningabundna hollustu eru: tengsl starfsmannsins við samstarfsmenn og 

stjórnendur, tilfinningabundin tengsl hans við skipulagsheildina, löngun til að starfa 

áfram hjá fyrirtækinu, hæfni hans til að sinna starfinu, þátttaka í ákvörðunum og að vera 

partur af skipulagsheildinni ásamt því að honum sé sýnt traust af hálfu stjórnenda.  

 Flestir viðmælendur töldu sig tengjast skipulagsheildinni tilfinningaböndum að 

einhverju leyti, ýmist í gegnum samstarfsmenn eða í tengslum við fyrirtækið eða 

verkefnin sem þeir sinntu. Þegar viðmælandi G var inntur eftir því hvað tengdi hann 

tilfinningaböndum sagði viðkomandi að það væri einkum tenging við samstarfsmenn 

og væntumþykja í þeirra garð. Viðmælandi A sagði: „... mér þykir rosalega vænt um 

fyrirtækið en ég held að það sé í rauninni bara, tengist fólkinu sem þar vinnur, því að 

fyrirtækið er í raun bara fólkið sem vinnur í því. Það að vera partur af heild finnst mér 

bara rosalega mikilvægt.“ Viðmælandi G, sem vinnur hjá fremur litlu fyrirtæki, sagði: 

„... þú þekkir alla og getur spjallað við alla, þannig að manni líður klárlega eins og hluta 

af einhverri heild.“ Viðmælandi E sagði að samstarfsmenn hefðu mikil áhrif á 

tilfinningaleg tengsl sín við fyrirtækið. Hann vildi jafnframt að fyrirtækinu gengi vel 

og næði markmiðum sínum, og bætti við:  
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Það er alveg magnað þetta fyrirtæki sem ég vinn hjá í dag að það er 

eins og ein stór fjölskylda. Alveg frá fyrsta degi var manni hérna tekið 

með opnum örmum og það hefur ekkert breyst. Fyrirtækið hefur 

gengið í gegnum allskonar áföll en alltaf bounce-ar það sterkara til 

baka sem sýnir hversu mikill karakter er í því. 

 

Viðmælandi D sagði:  

 

... þegar maður sér ávinninginn af því sem maður hefur gert þá ber 

maður tilfinningar til þess. Þú veist, þegar maður hefur skilað svona 

miklu verki ... erum við að fara að ná yfir markaðinn eða ekki. Þá 

verð ég auðvitað tilfinningalega tengdur því, því að ég sé 

möguleikann á því að það gerist [verði stærst á markaði] og þá svona 

hey það var actually mitt input sem gerði þetta að veruleika.  

 

Viðmælandi C sagði aftur á móti að hann tengdist fyrirtækinu að einhverju leiti í 

gegnum ímynd þess út á við en ekki fyrirtækinu sjálfu sem vél, eins og hann orðaði það 

og bætti svo við:  

 

Ég er augljóslega tengdur þeim [samstarfsfélögunum] tilfinningalega. 

... En fyrirtækið sem nafn og vél, þá er ég það að einhverju leyti, ég 

reyni að vera sem minnst [tilfinningaleg tengdur] því, ég gegni þannig 

starfi að ég má ekki hengja mig mikið á það. Það gengur upp og niður, 

ég myndi samt segja að ég sé betri í því en aðrir að fjarlægja mig 

tilfinningalega.  

 

Viðmælandi D sagði:  

 

... ef þú hefur einhverja tilfinningu fyrir fyrirtækinu eða tilfinningar 

til fyrirtækisins þá held ég að þú mundir áorka meira heldur en ef þú 

hefur það ekki... Það þarf að vera einhver passion í þessu. Einhver 

ástríða, ef þú ert með ástríðu fyrir því sem þú ert að gera þá hérna... 

þá færðu tilfinninguna fyrir því að þú villt að fyrirtækið gangi vel. 
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Viðmælandi B sagði að tilfinningar sínar í garð fyrirtækisins væru að hluta til vegna 

þess hversu lengi viðkomandi hefði unnið fyrir fyrirtækið eða eins og hann orðaði það: 

 

... ég byrjaði, sko hóf störf 2007, það eru að koma tíu ár [með tveggja 

ára hléi]. Og þetta er náttúrlega stórt og flott fyrirtæki og hérna... já, 

ég verð að segja að hjartað manns slær svolítið með fyrirtækinu. Og 

kannski þess vegna eru vonbrigðin svona mikil [væntingar til 

starfsins ekki uppfylltar]. Meira en ella.  

 

Tveir viðmælendur hófu störf hjá núverandi vinnuveitanda þegar fyrirtækið var 

tiltölulega nýstofnað. Þeir hafa því tekið þátt í vexti fyrirtækjanna, sem hafði bæði áhrif 

á tengsl þeirra við stjórnendur og á rödd þeirra innan skipulagsheildarinnar, eins og 

viðmælandi D orðar: „... ég kom í þetta nógu snemma í ferlinu [við stofnun 

fyrirtækisins]. Var þegar þetta byrjaði, og svona kjarninn, það þekkja allir svona alla 

og ég hef verið með í vextinum.“ Viðmælandi bætti svo við: „ég veit hver áformin hjá 

forstjóranum eru og hvað hann vill gera, þannig að ég skil sýn hans á þetta.“ 

Viðmælanda C finnst álit sitt skila sér til réttra staða en hann vinnur náið með 

framkvæmdastjóra sviðsins og bætir við:  

 

... mér finnst ég vera kominn á þann stað núna, að ég er orðinn, orðinn 

ánægður með, svona, mína rödd innan fyrirtækisins. Mér finnst það 

skipta mjög miklu máli, það færi örugglega ekkert jafn mikið í 

taugarnar á mér eins og ef ég væri bara að hlusta á eigið bergmál, sko, 

í hvert skipti sem ég tala, þannig að þetta skiptir mig miklu máli.  

 

Aðrir viðmælendur nefndu að tengsl þeirra við stjórnendur væru helst bundin við næsta 

yfirmann og áhrif þerra á breytingar ættu að mestu leyti við deildina eða sviðið sem 

þeir störfuðu á, enda starfa flestir viðmælendur hjá fjölmennum fyrirtækjum. 

Viðmælandi B sagði: „Svona innan okkar deildar já, og já, svona innan sviðsins. En 

ekki innan fyrirtækisins. Það er borin virðing fyrir okkur og það er hlustað á okkur 

innan sviðsins en ég myndi ekki segja að það væri gert innan fyrirtækisins.“ 

Viðmælandi A orðaði þetta svo:  
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... þetta er fjölmennt fyrirtæki, deildirnar eru margar og verkefnin 

misjöfn. Það sem viðkemur mér, hefur maður alveg skoðun á. Það er 

rosalega mikilvægt að maður upplifi að maður hafi einhverja rödd í 

því sem maður er að gera. Og mér finnst það vera, en í stóra 

samhenginu [allri skipulagsheildinni] þá upplifir maður ekki mikið 

að maður hafi sterka rödd, ekki þegar það kemur að hærra leveli eða 

stærra verkefni eða ásýnd fyrirtækisins eða eitthvað svoleiðis.  

 

Viðmælandi E sagði:  

 

Ég fæ í mínum störfum að taka þátt í ákvörðunum sem móta 

fyrirtækið og ég held að allt starfsfólkið sé meira og minna í svoleiðis 

stöðu, að fá að koma með skoðanir sem móta fyrirtækið.  

 

Og bætti svo við:  

 

Það að móta fyrirtækið er kannski svolítið stórt hugtak og þættirnir 

sem móta það mis þungir, sumir hafa klárlega meiri möguleika að 

móta þyngri þætti stöðu sinnar vegna sem er auðvitað bara eðlilegt. 

En það er mikilvægt að hafa áhrif, það gerir mikið fyrir mann.  

 

Viðmælandi G sagði aftur á móti: „Fyrirtækið er með rosalega mikið af svona 

Kínamúrum, þannig, þú veist, ekki alltaf allt sem er í gangi þarna.“ Viðmælandi sagði 

að ástæðan fyrir þessu væri sú að fyrirtækið sinnti oft trúnaðarmálum fyrir 

viðskiptavini, þeim fylgdi oft leynd yfir verkefnunum og því að einhverju leyti erfitt að 

hafa áhrif á verkefnin.  

Viðmælendur töldu allir frekar ólíklegt að þeir segðu starfi sínu lausu næstu tólf 

mánuði. Tveir voru þó líklegri til þess en aðrir, en báðir sögðu að breytingar í 

starfsumhverfi gætu haft jákvæð áhrif á löngun þeirra til að vera áfram hjá fyrirtækinu. 

Viðmælandi D sagðist jafnframt allt eins horfa á önnur störf innan 

skipulagsheildarinnar, en hann sagði: 
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 Já, [ég er líklegur til að skipta um starf á næstu tólf mánuðum] en 

það fer eftir því hvað gerist, eins og staðan er í dag, þá já, en ég horfi 

líka á önnur störf innan fyrirtækisins, þannig að skipta um starf já, 

mér finnst það líklegt miðað við núverandi ástand [mikið álag] en að 

fara í annað fyrirtæki er ég ekki viss um því ég hef mikinn áhuga á að 

vinna fyrir fyrirtækið.  

 

Fleiri tóku í sama streng og sáu fyrir sér að þróast innan skipulagsheildarinnar á næstu 

árum fremur en að róa á önnur mið. Viðmælandi E sagði: 

 

Ég er ólíklegur til að segja starfi mínu lausu á næstu tólf mánuðum. 

Ástæðan er kannski helst sú að þeir þættir sem skipta mig máli og 

hafa áhrif á það hvort ég sé ánægður eða ekki eru bara í góðum málum 

og ég er sáttur. Það eru spennandi tímar framundan hjá fyrirtækinu 

og ég held að það eigi eftir að bjóða upp á mörg tækifæri fyrir mig. 

  

 Fimm af sjö viðmælendum hófu störf á núverandi vinnustað eftir að hafa setið 

á skólabekk hérlendis eða erlendis, flestir í framhaldsnámi. Fjórir af fimm hófu störf 

sem tengdust námi þeirra. Þrátt fyrir það tók þau tíma að koma sér inn í starfið og margt 

hefðu þau þurft að læra. Viðmælandi C sagði þetta um tilfinningar sínar þegar hann hóf 

störf:  

 

Skíthræddur sko, Algjörlega. En ég veit samt einhvern veginn bara 

að við erum langflest að því gerð að við getum lært hvað sem er á sex 

mánuðum, hvað þá ef við höfum grunn í því. Ég horfði bara á það 

þannig að ég myndi bara vinna af mér rassgatið til að fá reynsluna og 

ég mundi leggja á mig að vera athugull og vökull á vinnutíma, því 

hraðar myndi ég læra þetta.  

 

Viðmælandi D hafði svipaða sögu að segja. Þegar hann hóf störf þá hefði hraðinn í 

vextinum verið það mikill í fyrirtækinu að enginn gat komið honum inn í starfið. 

Viðmælandi sagði í því samhengi: „... allt í einu var ég bara búinn að koma mér fyrir 

og leita mér að því sem ég ætti að vera að gera.“ Sex af sjö viðmælendum töldu sig eiga 
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möguleika á að þróast innan skipulagsheildarinnar, fá fleiri verkefni og halda áfram að 

læra, vegna eigin ágætis í starfi. Flestir töldu sig þó þurfa frekari reynslu til að þróast 

ofar í skipuritið eða töldu þann sem sinnti starfinu í dag hæfari í verkið, eins og 

viðmælandi D sagði: „... ég veit bara hvernig strúktúrinn er og til dæmis er yfirmaðurinn 

minn, með svo miklu meiri þekkingu en ég.“  

 Tveir viðmælendur minntust á að þeim þætti erfitt að segja upp störfum hjá 

núverandi vinnuveitanda, kæmi til þess að þeir þyrftu að gera það. Viðmælandi D sagði:  

 

Mér finnst rosalega sorglegt þegar einhver segir upp, eina skiptið sem 

ég hef sagt upp var í sumarstarfi sem ég var í áður en ég fór í nám. 

Það væri rosalega erfitt fyrir mig í dag [að segja upp] meðvitað [og á 

þá við að fara að vinna annarsstaðar]. Maður hefur ekki reynsluna í 

það. Það væri erfitt fyrir mig að hætta og fara í gegnum þetta.  

 

Viðmælandi C sagði að það að þurfa að segja upp væri samtal sem hann forðaðist í 

lengstu lög. Viðmælandi D taldi ólíklegt að hann færi að vinna hjá samkeppnisaðila: „ 

mér finnst það alveg glatað að ég færi að vinna hjá samkeppnisaðila. Það er svona 

prinsipp hjá mér. Ég er tryggur fyrirtækinu þó svo að ég sé kannski ekki alltaf að taka 

upp hanskann [fyrir fyrirtækið] í pottapartýum,“ og vísar þar í hugsanlega gagnrýni á 

fyrirtækið. 

 

4.2.2. Tengsl við stöðubundna hollustu 

 

Birtingarmynd stöðubundinnar hollustu kemur helst fram í því að viðkomandi telji 

áhættuna og kostnaðinn við að hætta vera meiri en að vera áfram í núverandi starfi. 

Starfsmaður telur sig ekki ná lengra annarsstaðar en innan skipulagsheildarinnar þar 

sem hann hefur fjárfest í fyrirtækinu með vinnuframlagi og/eða góðum tengslum. Hann 

hefur því ekki annarra kosta völ en að vera áfram hjá núverandi vinnuveitanda.  

Þegar viðmælendur voru spurðir af því hvort þeir teldu sig geta komist lengra 

hjá núverandi vinnuveitanda stóð ekki á svörum. Viðmælandi D taldi reynslu sína geta 

nýst öðrum deildum innan fyrirtækisins, hann gat vel hugsað sér að þróast í aðra átt í 

fyrirtækinu og sagði: „Miðað við hvað fyrirtækið hefur treyst á mig hingað til og hversu 

oft er treyst á mig til að deliver-a, þá má alveg segja að það væri mikið af tækifærum í 
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framtíðinni [hjá núverandi vinnuveitanda].“ Hann taldi tækifærin sín liggja í því að 

þróast í átt til annarra starfa innan fyrirtækisins. Ef hann stefndi á að þróast upp á við í 

stjórnendastöðu taldi hann raunhæfara að leita annað og vísaði í hversu hæfur næsti 

yfirmaður væri. Viðmælandi F svaraði á svipaðan hátt og sagði: „Örugglega svona 

mjög erfitt að fara eitthvað mjög hátt hérna innanhúss, þannig að ég held að ef ég vildi 

fara í stjórnendastöðu, að ég myndi fara eitthvað annað.“ Hann bætti svo við að 

fyrirtækið væri að leita inn á nýja markaði og mörg tækifæri í fjölbreyttum verkefnum 

væru framundan, sem hann liti hýru auga til. Sama var uppi á teningnum hjá 

viðmælanda E. Hann sagði spennandi tíma vera framundan hjá fyrirtækinu og taldi sig 

tvímælalaust geta komist lengra þar. Jafnframt sagði hann: „... en ég held að ég komist 

alveg líka lengra ef ég færi annað. Maður er alltaf með augun opin en eins og er hefur 

ekki komið upp sú staða að ég haldi að ég komist lengra annarsstaðar en þar sem ég er 

akkúrat núna. En við sjáum til."  

Flestir viðmælendur töldu sig hafa næg tækifæri til starfsþróunar á 

atvinnumarkaðnum í framtíðinni, en eins og staðan væri í dag væru þau að læra nýja 

hluti hjá núverandi vinnuveitanda, væru í fjölbreyttum störfum og hluti af framtíðarsýn 

fyrirtækisins. Viðmælandi C sagði: „Ég þekki starfið mitt, næsta skref væri óþekkt. Og 

ég myndi ekki vita, fyrr en það er komin reynsla á það, hvort þetta sé rétt move eða 

ekki.“ Flestir viðmælendur tölu mikla samkeppni vera á vinnumarkaðnum í dag og því 

væri mikilvægt fyrir þau að öðlast reynslu í núverandi starfi eða innan 

skipulagsheildarinnar. Þrír viðmælendur töldu sig vera menntaðir í fagi þar sem 

umframframboð væri af starfsfólki og margir væru að keppast við sömu störfin. 

Viðmælandi C sagði: 

 

... ég er að keppa við rosalega marga, það sóttu 200 manns um starfið 

sem ég fékk og ég er rosa ánægður með það, ég geri samt líka ráð 

fyrir að ef ég myndi hætta og sækja um annað starf, þá myndu líka 

200 manns sækja um það.  

 

Það hefði þó ekki áhrif á hann í dag vegna þess að hann væri enn að gera miklar kröfur 

til sín í núverandi starfi. Viðmælandi F taldi ekki vera offramboð á störfum í hans geira 

og fátt spennandi í boði eins og staðan væri í dag. Viðmælandi A leyndi því ekki að 

næg tækifæri væru á markaðnum fyrir hann. Viðmælandi D sagði:  
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... eins og markaðurinn er í dag þá er miklu auðveldara að fá vinnu en 

fyrir fjórum árum þegar ég útskrifaðist með BSc 2011 og hérna... þá 

var þetta mjög erfitt fyrir fólk að fá vinnu en núna eru miklu fleiri 

tækifæri og horfandi á vini mína sem voru með mér í 

[framhalds]námi, fengu allir vinnu og þeir sem fengu vinnu úti [voru 

í námi erlendis] eru að stefna á að koma heim af því það er fínt 

framboð af vinnu.  

 

Hann sagði jafnframt að það hefði áhrif á það hvort liti í kringum sig eða ekki hvernig 

framboðið væri á vinnumarkaðnum, en viðmælandi D var ekki ánægður í vinnu sinni í 

dag. Hann taldi þó að vinnuveitandinn gæti breytt skoðun sinni og sagði:  

 

Ég og teymið mitt höfðum áorkað impressive hluti og ég vill byggja 

ofan á það og... hérna... ég sagði áðan að ég væri ekki sérstaklega 

ánægður í starfi, það er náttúrlega mjög auðvelt að breyta því, það er 

svolítið management og hluti af starfsmannasamtölum að halda 

starfsmönnum ánægðum.  

 

 Flestir viðmælendur voru sammála því að framlag þeirra til 

skipulagsheildarinnar hefði ekki áhrif á ákvörðun þeirra um að hætta í starfi hjá 

núverandi vinnuveitanda. Viðmælandi B sagði: „Ég lít svo á að ég tek þekkinguna sem 

ég hef aflað með mér [í nýtt starf] og skilji líka ýmsa góða hluti eftir hjá fyrirtækinu, 

sem gagnast þeim áfram.“ Viðmælandi C sagði: „Því harðara sem ég legg á mig, því 

reynslumeiri verð ég. Þannig samhliða því sem ég er að verða í núverandi starfi, þá er 

ég að verða betri í sambærilegum störfum.“ Þrír viðmælendur nefndu að þeir kæmu 

markvisst með tillögur að úrbótum fyrir fyrirtækið og mikilvægt væri fyrir þau og 

fyrirtækið að bæta ferla og verklag. Til dæmis kom viðmælandi C með tillögur að 

greiningartóli fyrir deildina sína og sér núna um alla skýrslugerð. Viðmælandi D bætti 

ferla í tengslum við launaútreikninga og sér núna sjálfur um útreikningana. Báðir 

viðmælendur töldu þetta hjálpa sér við að láta ljós sitt skína innan skipulagsheildarinnar 

án þess að það hefði áhrif á hollustu þeirra gagnvart vinnuveitanda.  
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Viðmælandi E sagði að hann hefði alltaf lagt hart af sér í öllum þeim störfum 

sem hann hefur sinnt fyrir skipulagsheildina, það hefði ekki áhrif á þá ákvörðun að 

hætta, svo lengi sem ákvörðunin væri tekin á réttum forsendum og væri hagkvæm fyrir 

hann. Viðmælandi D sagði aftur á móti að aukið vinnuframlag ýtti frekar undir það að 

hann yrði áfram hjá fyrirtækinu, ef árangur vinnunnar verður sýnilegur gefur það 

aukinn kraft til að halda áfram í stað þess að hætta, eða eins og viðmælandi orðaði það: 

„... það er erfitt að gefa það bara upp á bátinn [verkefnið] og horfa í baksýnisspegilinn 

og, hey, við klifum fjöll sem enginn hélt að við gætum gert ... þá er leiðinlegt að stökkva 

af [lestinni].“ Viðmælendur voru þó sammála um að vilja ekki „fara frá hálfunnu verki“ 

og leituðust alltaf við að „fara frá hreinu borði“ eins og viðmælandi F orðaði það. Það 

skipti þau sérstöku máli í ljósi þess að geta viðhaldið góðum tengslum við stjórnendur 

fyrirtækisins. Viðmælendur töldu sig öll hafa góð tengsl innan fyrirtækisins, bæði 

gagnvart samstarfsmönnum og stjórnendum, þó tengslin væru mismikil eftir því hvar 

stjórnandinn væri í skipuritinu. Viðmælandi C taldi tengsl sín innan fyrirtækisins mjög 

mikilvæg en ein ástæða þess að hann myndi íhuga að skipta um starf væri ef persónuleg 

tengsl hans innan fyrirtækisins rýrnuðu eða stæðu í stað lengi. Einnig hefði það áhrif á 

hollustu hans ef hann myndaði persónuleg tengsl við annað fyrirtæki.  

 

4.2.3. Tengsl við skyldubundna hollustu 

 

Í skyldubundinni hollustu fellst að starfsmaður telur sig bera skyldu til þess að vinna 

hjá vinnuveitanda. Tækifæri sem hann hefur fengið hjá fyrirtækinu ýtir undir hollustu 

hans gagnvart skipulagsheildinni. Tækifærið getur til dæmis verið í formi umbunar eða 

starfsþróunar. Tengsl viðkomandi við vinnuveitanda hefur líka áhrif á hollustu hans. 

Því betri sem samskiptin eru, því meiri er hollustan gagnvart skipulagsheildinni.  

 Sex viðmælendur af sjö töldu sig ekki vera skuldbundnir því að vinna hjá 

fyrirtækinu. Viðmælandi A minntist á að enginn væri ómissandi og alltaf kæmi maður 

í manns stað, mikil hreyfing væri hjá fyrirtækinu og markaðnum í heild og því liði 

viðkomandi ekki eins og hann væri skuldbundinn fyrirtækinu. Viðmælandi D setti þetta 

í annað samhengi:  

 

... ef ég ræð mig í starf og samningurinn tekur tillit til byrjunar- og 

endadagsetningar, þá já, finnst ég [vera] skuldbundinn að vinna út 
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samninginn. En eins og staðan er í dag, ég commit-aði bara til að byrja 

að vinna hjá fyrirtækinu en ekki hvenær ég enda [hætti], þannig, nei, 

mér finnst ég ekki skuldbundinn fyrirtækinu, því þessi samningur 

[ráðningasamningurinn] er bara laus.  

 

Viðmælandi C taldi sig standa á sléttu gagnvart vinnuveitanda um hver mánaðamót en 

hann sagði:  

 

Fyrir mér er fyrirtækið bara vél, fyrirtækið sem ég vinn hjá er bara 

vél. Uhhm ég hef ekki fórnað neinu til fyrirtækisins, nema bara það 

magn sem ég fæ greitt til baka hver mánaðamót. Þannig að ég myndi 

segja að hver mánaðarmót þá stöndum við um það bil kvitt. Um leið 

og mér finnst að vinnan mín sé meiri en launin sem ég fæ greidd, þá 

fer ég og bið um hærri laun. Þannig að ég myndi segja að ég skulda 

þeim ekki meira en þeir skulda mér.  

 

Aftur á móti mátti greina skuldbindingu útfrá tengslum við samstarfsmenn og yfirmenn 

þegar viðmælandi C sagði:  

 

... gagnvart mínum yfirmanni sem persónu, þá myndi ég segja að ég 

væri skuldbundinn, hún valdi mig umfram ótrúlega hæft fólk sem 

sótti um, hún hefur fjárfest rosalega mikið af sínum tíma í að þjálfa 

mig og kenna mér og hefur mér verið ákveðinn kennari innan 

fyrirtækisins og mér þætti rosalega erfitt að skilja hana eftir.  

 

Fleiri viðmælendur tóku í svipaðan streng gagnvart þeirra næstu yfirmönnum og 

samstarfsmönnum, þar á meðal viðmælandi G. Viðkomandi nefndi að stjórnendur 

hefðu verið „... alveg ótrúlega góð við mig, því þú veist miðað við hvað ég er reynslulítil 

í þessu öllu saman“ og vísar þar í þekkingu sína á markaðnum sem viðmælandi starfar 

á. Viðmælendur sem höfðu fengið starfsþróun hjá núverandi vinnuveitanda töldu sig 

samt ekki skuldbundna því að vinna hjá fyrirtækinu en voru tilbúnir að sýna fyrirtækinu 

hollustu ef væntingum þeirra yrði mætt. Í því samhengi sagði viðmælandi B: „Ég tók 
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að mér ákveðna ábyrgð sem mig langar að skila af mér vel. En mér finnst ég ekki 

skyldug til að gera það endilega gagnvart fyrirtækinu heldur gagnvart sjálfri mér.“  
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5.  UMRÆÐUR 
 

Í þessum kafla verður leitast við að svara rannsóknarspurningunum sem lagaðar voru 

fram í fyrsta kafla verkefnisins. Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum þar sem 

um eigindlega rannsókn er að ræða og úrtakið lítið. Niðurstöðurnar geta þó gefið 

ákveðna vísbendingu um hegðun aldarmótakynslóðarinnar. Niðurstöðurnar verða 

bornar saman við kenningar og fyrri rannsóknir sem vísað er í í fræðilega kafla 

verkefnisins. 

 Tilgangur verkefnisins var að skoða hollustu og tryggð aldamótakynslóðarinnar 

gagnvart vinnuveitanda en einnig að skoða hvaða starfshvatar vega þyngst hjá 

kynslóðinni. Spurningarnar sem leitast var við að svara eru:  

 

Hversu mikla tryggð og hollustu sýnir aldamótakynslóðin vinnuveitendum? Auk þess 

eru dregnar fram ályktanir af eftirfarandi spurningum:  

 

• Hvers konar hollustu sýnir kynslóðin vinnuveitanda? 

• Hvaða væntingar gerir kynslóðin til vinnuveitanda?  

• Er eitthvað í fyrirtækjamenningu sem almennt mætti breyta til að kynslóðin 

sé líklegri en ella til að sýna tryggð og hollustu? 

 

Að lokum verður fjallað um takmarkanir sem urðu á rannsókninni og hvaða 

tækifæri höfundur sér fyrir sér til áframhaldandi rannsókna á viðfangsefninu.  

 

5.1.  SÝNIR ALDAMÓTAKYNSLÓÐIN VINNUVEITANDA HOLLUSTU OG ER 

HÚN TILFINNINGABUNDIN, STÖÐUBUNDIN EÐA SKYLDUBUNDIN? 

 

Rannsóknarspurningin snýst um það að svara því hvort aldamótakynslóðin sýni 

vinnuveitanda hollustu og tryggð. Eins og fram hefur komið er erfitt að alhæfa út frá 

þessari rannsókn en niðurstöður viðtala sem tekin voru í rannsókninni geta þó gefið 

vísbendingar um það hvort kynslóðin sýni vinnuveitanda sínum hollustu og ef svo er, 

hvers konar hollustu.  
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 Flesta viðmælendur langaði til að vinna áfram hjá skipulagsheildinni. 

Ástæðurnar voru ýmsar en starfsandi hafði þar mest að segja, ásamt því að viðmælendur 

töldu sig tengjast skipulagsheildinni tilfinningaböndum, sem annars vegar mátti rekja 

til tengsla við samstarfsmenn en hins vegar til þess að þetta var fyrsta alvöru starf þeirra 

eftir nám. Þakklætið vegna tækifærisins sem þeim var veitt og ábyrgðarinnar sem þeim 

var sýnd með ráðningunni var mikið. Þar að auki töldu viðmælendur sig flesta vera á 

ákveðinni vegferð innan skipulagsheildarinnar og sáu tækifæri til að þróast í starfi. Á 

þessum tímapunkti töldu viðmælendur sig, betur setta hjá fyrirtækinu heldur en ef þeir 

leituðu annað. Þetta styður við kenningar Becker (1960) um hollustu og hliðarveðmál. 

Viðmælendur töldu of mikla áhættu felast í því að hætta og fara annað. Þrír 

viðmælendur höfðu unnið stutt hjá fyrirtækinu og mátu það svo að ekki væri 

skynsamlegt að skipta um starf á þessum tímapunkti. Viðmælendur voru sammála því 

að á meðan þeir væru að þróast í starfi innan skipulagsheildarinnar og sækja sér reynslu 

væri það óskynsamlegt fyrir þá að fara annað. Að byggja upp traust og sýna fram á 

árangur tekur tíma. Með því að fara annað væru þau að stíga óþekkt skref sem ekki væri 

víst að væri rétta skrefið.  

Viðmælendur höfðu mismunandi skoðanir á því hvort þeir teldu sig hafa næg 

atvinnutækifæri á vinnumarkaðnum eða ekki. Helstu ástæðuna fyrir fáum 

atvinnutækifærum sögðu þau vera offramboð af fólki með sambærilega menntun og 

þau, en einnig væri mikil hreyfing á markaðnum og sæktust í sömu störf. Þetta styður 

við niðurstöður rannsókna Dr. Friðriks M. Baldurssonar og Dr. Axels Hall (2017) en í 

þeim kemur fram að sköpun nýrra starfa við hæfi háskólamenntaðra hefur ekki haldist 

í hendur við fjölgun útskrifaðra nemenda.  

Óháð nægum atvinnutækifærum á vinnumarkaðnum fyrir í dag eða ekki, töldu 

viðmælendur engar líkur á því að þeir myndu vinna alla starfsævina hjá núverandi 

vinnuveitanda. Sex af sjö viðmælendum töldu sig ekki skuldbundna því að vinna hjá 

skipulagsheildinni. Allir viðmælendur sögðu það vera heilbrigt að skipta um starf á um 

það bil fjögra til fimm ára fresti, hvort sem það væri innan skipulagsheildarinnar eða 

utan hennar. Til skamms tíma var því ekkert fararsnið á viðmælendum sem ánægðir 

voru í starfi. Einnig var hægt að lesa úr niðurstöðunum að viðmælendur ætluðu að nýta 

tíma sinn hjá núverandi vinnuveitanda vel, þeir ætluðu að nýta öll tækifæri sem gæfust 

til að læra og efla sig sem þátttakendur á vinnumarkaðnum. Með því að fjárfesta í 

fyrirtækinu með vinnuframlagi og öflugum tengslum eru þau að fjárfesta í framtíðinni. 
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Starfsreynslan sem þau eru að afla sér í dag mun nýtast þeim í framtíðinni þegar kemur 

að því að sækja um önnur störf. Allt sem þau gera í dag virðist vera úthugsað skref í átt 

að einhverju meira og stærra.  

Fram kemur í rannsókn Guðrúnar Helgu Magnúsdóttur (2011) að stjórnendur 

telji aldamótakynslóðina almennt hafa litla starfsreynslu en reynsla er mjög mikils virði 

á vinnumarkaðnum. Því má áætla að hollusta kynslóðarinnar byggist að einhverju leyti 

á því að hún sækist eftir meiri reynslu hjá núverandi vinnuveitanda til þess að geta átt 

fleiri og fjölbreyttari tækifæri á vinnumarkaðnum seinna meir. Þó ber að hafa í huga að 

eitt af einkennum kynslóðarinnar er að hún er mjög óþolinmóð, eins og Simon Sinek 

segir í viðtali sínu við Indside Quest. Því er mikilvægt að halda starfsmönnum af 

kynslóðinni vel upplýstum og halda samskiptum opnum og heiðarlegum þegar kemur 

að því að tala um möguleika þeirra á starfsþróun innan skipulagsheildarinnar (Delta 

Protective Services, 2016). Guðrún Helga (2011) minnist á það í niðurstöðum sínum að 

„... það þurfi að tala við hana [kynslóðina] og gera henni grein fyrir að miklir 

möguleikar séu í fyrirtækinu fyrir gott fólk.“ Viðmælendur í þessari rannsókn töluðu 

jafnframt um það hversu mikilvægt væri að vita hvar þau stæðu gagnvart fyrirtækinu, 

hvert fyrirtækið stefndi og hvaða tækifæri væru í farvatninu fyrir þau. Viðmælendur 

lögðu mikið upp úr heiðarlegum samskiptum við stjórnendur, en hollusta viðmælenda 

í garð fyrirtækis samræmist reglunni um endurgjald. Starfsmenn eru líklegri til að 

endurgjalda skipulagsheildinni með góðri frammistöðu ef samskipti þeirra við 

stjórnendur eru góð og upplifun af framkomu stjórnenda í þeirra garð er jákvæð (Cohen 

og Kol, 2004). 

Allir viðmælendur í þessari rannsókn voru með háskólagráðu og flestir langt 

komnir eða búnir með mastersnám. Flest voru þau í starfi sem tengdist námi þeirra að 

einhverju leyti að undanskildum tveimur viðmælenda. Greina mátti sjálfstraust hjá 

viðmælendum gagnvart starfinu sem þeir sinntu og mögulegum verkefnum sem þeir 

gætu fengið í framtíðinni. Niðurstöður sýndu að viðmælendur töldu sig hæfa til að sinna 

starfinu og almennt viljug til að læra. Þó má ætla að viðhorf þeirra til breytinga og áhugi 

þeirra á nýjum verkefnum og ábyrgð tengist því að þau eru almennt óhrædd við að 

spyrja og leita leiðsagna ef þurfa þykir. Aldamótakynslóðin fagnar upplýsingum og 

leitast eftir að fá leiðsögn um það sem betur mætti fara eða hrós fyrir það sem vel er 

gert. Fram kom í viðtölunum að viðmælendur legðu mikið upp úr góðum og opnum 

samskiptum við vinnu sína sem hafði áhrif á starfsanda og ánægju. Hollusta 
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starfsmanna eykst gagnvart fyrirtækinu ef samskipti við stjórnendur eru góð, en góð 

samskipti eru ein forsenda þess að kenning Homans um félagslegt gagnkvæmi gangi 

upp (Homans, 1958). Stjórnendur í rannsókn Guðrúnar Helgu Magnúsdóttur (2011) 

töldu að til þess að nýta krafta kynslóðarinnar sem best, væri mikilvægt að hrósa henni 

reglulega og veita endurgjöf. Viðmælendur Guðrúnar töldu kynslóðina jafnframt vera 

tilbúna að axla ábyrgð í starfi, hæfileikar hennar byggðust að miklu leyti á því að hún 

væri fljót að afla sér upplýsinga og finna lausn á vandamálum. Þetta styður við 

niðurstöður úr þessari rannsókn.  

Út frá niðurstöðum þessarar rannsóknar og af þeirri forsendu að viðmælendur 

tilheyra aldamótakynslóðinni, má ætla að hún sýni vinnuveitendum almennt hollustu, 

en þó með þeim fyrirvara að ákveðnum þáttum sé mætt. Aldamótakynslóðin er 

tiltölulega nýkomin inn á vinnumarkaðinn. Næstu ár munu fara í það hjá henni að hasla 

sér þar völl. Miklu máli skiptir fyrir viðmælendur að fá að læra og spreyta sig á nýjum 

verkefnum og fá aukna ábyrgð. Viðmælendur vildu safna reynslu í farteskið, sem nýtast 

mun þeim síðar á öðrum vettvangi. Því þrátt fyrir að kynslóðin sýni vinnuveitanda 

sínum almennt hollustu má lesa úr svörum viðmælenda að hollustan nær sjaldnast 

lengra en nokkur misseri fram í tímann, eða þangað til viðkomandi ákveður að róa á 

önnur mið. Viðmælendur eru líklegastir til að láta verða af því þegar þeir telja sig vera 

staðnaða innan skipulagsheildarinnar, eða þeir telja sig geta náð lengra annarsstaðar 

tímabært sé að þeir fái að spreyta sig á nýjum verkefnum. Samkvæmt viðmælendum er 

aldamótakynslóðin meðvituð um skrefin sem hún er að stíga á vinnumarkaðnum í dag. 

Skrefin eru úthugsuð og miðast við þá þætti sem munu hafa hvað mest og jákvæðust 

áhrif á framtíðarmöguleika kynslóðarinnar á vinnumarkaðinum. Því er mikilvægt fyrir 

núverandi vinnuveitendur að nýta starfskrafta aldamótakynslóðarinnar sem best, því 

eins og einn viðmælandinn sagði: „ Ég lít svo á að ég tek þekkinguna sem ég hef aflað 

með mér og skilji líka ýmsa góða hluti eftir hjá fyrirtækinu sem gagnast þeim áfram.“  

Fimm viðmælendur unnu hjá fyrirtækjum í örum vexti. Eins og áður hefur komið 

fram skipti þau máli að vera upplýst til jafns við aðra um hvert fyrirtækið stefndi. Í því 

sambandi sagði viðmælandi E að hann vildi að fyrirtækið héldi áfram að vaxa og næði 

markmiðum sínum og hann vildi jafnframt vera hluti af því að áorka það. Aðrir 

viðmælendur tóku í sama streng. Þeir vildu vera hluti af árangri skipulagsheildarinnar 

og taka þátt í vegferðinni. Sýnilegur ávinningur vinnunnar hafði áhrif á tilfinningar 

viðmælanda gagnvart skipulagsheildinni. Einnig töldu þeir að þeir sem bæru 
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tilfinningar til fyrirtækisins áorkuðu meira en þeir sem gerðu það ekki. Þetta er í takt 

við skilgreiningar Porter, Steers, Mowday og Boulin (1974) á hollustu, en þeir skiptu 

hollustu starfsmanna í þrjá þætti: Trú starfsmanns á markmiðum skipulagsheildar, vilja 

til að leggja sitt af mörkum til að ná árangri og sterkri löngun til að vera áfram hluti af 

heildinni.  

Viðmælendur tengdust skipulagsheildinni tilfinningaböndum, höfðu löngun til 

að starfa þar áfram, sögðu sig hæfa til að sinna starfinu og mátu tengsl sín við 

samstarfsmenn og stjórnendur sterk og byggð á trausti. Viðmælendur höfðu flestir 

fengið einhver tækifæri hjá núverandi vinnuveitanda en töldu sig ekki skuldbundna til 

að vinna hjá honum. Áhættan við að fara annað var ekki mikil en þó var einhver óvissa 

í því fólgin. Viðmælendur mátu það svo að þeir gætu náð lengra annarsstaðar en í dag 

væru tækifærin næg innan skipulagsheildarinnar. Tveir viðmælendur töldu 

tilfinningaleg tengsl sín við fyrirtækið, sem meðal annars voru byggð á samskiptum við 

stjórnendur, gera það að verkum að þeim þætti mjög erfitt að segja upp störfum og töldu 

ólíklegt að þeir færu að vinna hjá samkeppnisaðila. Séu svör viðmælanda borin saman 

við þriggja þátta líkan Allen og Meyer (1990) um hollustu má draga þá ályktun að 

hollustan sem viðmælendur sýna skipulagsheildinni sé tilfinningatengd. Niðurstöður 

gefa einnig til kynna að jákvæð tengsl séu á milli skyldubundinnar og 

tilfinningabundinnar hollustu. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á þriggja þátta líkani Allen og Meyer. 

 

5.2.  SÝNIR KYNSLÓÐIN SKIPULAGSHEILDINNI TRYGGÐ OG HVAÐA 

VÆNTINGAR GERIR HÚN TIL VINNUVEITANDA?  

 

Væntingar viðmælenda í garð vinnuveitenda byggðust að mestu leyti á trausti til 

stjórnenda og skipulagsheildarinnar, þ.e. trausti til þess að heiðarleiki sé í hávegum 

hafður í öllum samskiptum. Viðmælendur lögðu mikið upp úr því að samskipti við 

næsta yfirmann væru góð og þeir fengju reglulega upplýsingar um frammistöðu sína í 

starfi. Einn viðmælandinn talaði um að upplifun hans á starfinu væri ekki í takt við 

væntingar sem hann gerði til starfsins. Hefði það mikil áhrif á starfsánægju viðkomandi, 

ásamt því að traust sem hann bar til yfirmanna hafði minnkað í framhaldinu. 

Viðmælandinn taldi sig líklegan til að skipta um starf á næstu tólf mánuðum og er það 

í takt við skilgreiningar Hart og Thompson (2007) á sálfræðilega samningnum: 



 

 

 

69 

 

Starfsmaður ákveður að sýna tryggð gegn því að vinnuveitandi uppfylli væntingar hans. 

Svo framarlega sem vinnuveitandinn stendur við skuldbindingarnar stendur 

starfsmaðurinn við sínar skuldbindingar og sýnir skipulagsheildinni tryggð. Brot á 

sálfræðilega samningnum er brot á væntingum starfsmanns til vinnusambandsins og 

hefur í för með sér að tryggð starfsmanns gagnvart vinnuveitanda minnkar. Þegar 

tryggð starfsmanns er metin þarf að átta sig á því hvort sálfræðilegur samningur 

starfsmanns gagnvart vinnuveitanda sé byggður á viðskiptamiðuðum eða 

tilfinningabundnum þáttum.  

Aldamótakynslóðin gerir miklar kröfur um starfsþróun og vill stöðugt vera að læra 

eitthvað nýtt til að efla sig enn frekar sem virkan þátttakanda á vinnumarkaðnum. Því 

meiri samskipti sem starfsmenn af þessari kynslóð eiga við stjórnendur, því betur geta 

þeir komið sér á framfæri. Endurgjöf frá yfirmönnum gefur þeim mikilvægar 

upplýsingar um frammistöðu þeirra. Upplýsingaflæði um stöðu skipulagsheildarinnar 

er ekki síður mikilvægt kynslóðinni, því ör vöxtur getur þýtt að tækifærin séu á næsta 

leiti og þessi kynslóð ætlar ekki að sitja eftir. Viðmælendur höfðu tilfinningalegar 

væntingar til vinnusambandsins. Þeir ætluðust til að tekið væri eftir þeirra framlagi 

innan skipulagsheildarinnar og að staða þeirra innan hennar væri tryggð. Viðmælendur 

vildu heiðarleg samskipti og að staðið væri við gefin loforð. Fram kom í viðtölunum að 

viðmælendur hefðu beitt sér fyrir breytingum, til dæmis á ferlum, og lagt fram tillögur 

að breyttu vinnuferli. Samkvæmt Hart og Thompson (2007) sýnir starfsmaður, sem 

hefur tilfinningalegar væntingar til fyrirtækisins, tryggð í starfi og tekur virkan þátt í 

verkefnum innan skipulagsheildarinnar. Hann ætlast á móti til þess að starfsöryggi sitt 

sé tryggt og að hann sé viðurkenndur innan heildarinnar. Viðmælendur vildu alls ekki 

staðna í starfi. Þeir litu ekki endilega til starfsþróunar upp valdastigann, heldur snerist 

starfsþróunin frekar um að læra stöðugt eitthvað nýtt og fá að hafa rödd innan 

skipulagsheildarinnar. 

 Tilfinningabundin tryggð byggist á sambandi milli starfsmanns og vinnuveitanda, 

þar sem báðir gera tilfinningalegar og félagslegar væntingar til sambandsins. 

Viðmælendur gerðu ríka kröfu um góðan starfsanda sem byggðist upp á góðum 

samskiptum, eins og áður hefur komið fram. Þótt einhverjir viðmælendur töluðu um 

mikilvægi félagslífs á vinnustað mátti greina í viðtölunum að þeir gerðu mun meiri 

greinarmun á milli vinnu og einkalífs í dag en þeir höfðu gert í fyrri störfum. Að mati 

viðmælenda var gagnkvæmt traust lykilinn að því að viðhalda góðum samskiptum, 
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hvort sem var við samstarfsmenn eða stjórnendur. Einn viðmælandi nefndi að ef hann 

upplifði það að næsti yfirmaður hans missti traust á honum væri tímabært fyrir hann að 

leita á önnur mið. Tryggð stjórnenda í garð annarra starfsmanna innan 

skipulagsheildarinnar hafði einnig áhrif á tryggð viðmælenda við skipulagsheildina. 

Mikilvægt var fyrir þau að vita hvar þau stæðu gagnvart sínum næsta yfirmanni og 

gagnvart skipulagsheildinni. Butler og Cantrell (1984) skilgreindu tryggð sem stuðning 

starfsmanns við starfsemi skipulagsheildarinnar og samstarfsmanna. Þessi skilgreining 

styður það sem að viðmælendur sögðu, en það skipti þá máli að allir innan 

skipulagsheildarinnar stefndu að sama markmiði og væru upplýstir um hvert það væri. 

Viðmælendur gerðu almennt ekki miklar kröfur um laun, þau þurftu jú að vera til 

staðar og vera sanngjörn en örlítið hærri laun voru ekki næg ástæða, að mati 

viðmælenda, fyrir því að segja starfi sínu lausu og hætta í því. Starfsmaður sem er 

tilfinningabundið tryggur skipulagsheildinni yfirgefur ekki fyrirtækið þrátt fyrir 

freistandi atvinnutilboð þar sem hann virðir samband sitt við samstarfsmenn og 

vinnuveitanda. Kynslóðin leggur bersýnilega mesta áherslu á lærdóm og starfsþróun. 

Niðurstöður úr skýrslu Dr. Friðriks M. Baldurssonar og Dr. Axels Hall (2017) um þróun 

á efnahagslegri stöðu aldamótakynslóðarinnar gefa til kynna að ungt fólk hafi almennt 

dregist aftur úr í tekjum síðustu áratugi. Niðurstöðurnar gefa jafnframt til kynna að 

aldamótakynslóðin sé ólíklegri til að búa í eigin húsnæði en fyrri kynslóðir gerðu á 

sama aldri. Auk þess hefur hún meiri menntun en fyrri kynslóðir. Ávinningurinn af 

aukinni menntun hefur minnkað seinustu áratugi og er helsta ástæða þess að sköpun 

nýrra starfa við hæfi háskólamenntaðra hefur ekki haldist í hendur við fjölgun þeirra 

sem útskrifast úr háskólanámi. Sé þetta borðið saman við niðurstöður úr viðtölum í 

þessari rannsókn er mesta áherslan lögð á starfsþróun og að fá tækifæri til að læra, eins 

og áður hefur komið fram. Einnig kom fram í viðtölum að hart hefði verið barist um 

stöðurnar sem viðmælendur gegna í dag og voru þeir mjög þakklátir vinnuveitendum 

að hafa fengið tækifæri til að sanna sig í starfinu. Ætla má að tryggðin sem viðmælendur 

sýna vinnuveitanda sé að mörgu leyti byggð á þeirri óvissu um hvert næsta skref verður. 

Ævitekjur fólks eru að breytast í þá átt að fólk byrjar almennt á lægri launum en áður, 

en tekjurnar aukast hraðar með aldrinum. Með því að afla sér reynslu og þekkingar eru 

einstaklingar betur í stakk búnir þegar kemur að því að færa sig um set og sækja um 

önnur störf, sem aftur á móti getur leitt af sér að launaþróunin verði hraðari en ella. 

Hvatinn til að sækja í störf sem gefa meira af sér er þó alltaf til staðar og verður sterkari 
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því eldri sem einstaklingarnir verða og eykst samhliða fjárhagslegum skuldbindingum 

þeirra. Þrátt fyrir að laun hafi ekki verið sá þáttur sem viðmælendur litu til þegar kom 

að því að sýna fyrirtækinu tryggð er ljóst að vinnuveitendur þurfa að gæta þess að hægja 

ekki enn frekar á launaþróun. Á endanum hefði það neikvæð áhrif á vinnusambandið, 

en tryggð kynslóðarinnar gagnvart skipulagsheildinni er að mestu byggð á heiðarlegum 

samskiptum og trausti sem gengur í báðar áttir.  

  Tryggð aldamótakynslóðarinnar gagnvart vinnuveitanda er tilfinningabundin 

fremur en viðskiptabundin. Viðskiptabundin tryggð er mun yfirborðskenndari en 

tilfinningabundin. Viðmælendur höfðu félagslegar væntingar til vinnuveitanda. Þeim 

þótti mikilvægt að starfsandi væri góður og samskipti innan skipulagsheildarinnar væru 

byggð á heiðarleika og trausti. Aldamótakynslóðin leggur mikið upp úr starfsþróun og 

var hún forsenda og ástæða þess að viðmælendur voru í núverandi starfi. Þrátt fyrir 

freistandi atvinnutilboð eru viðmælendur ólíklegri til að rjúfa viðskiptasambandið og 

segja upp störfum. Þótt væntingar viðmælenda séu byggðar á tilfinningabundinni 

tryggð meta þeir stöðuna í dag svo þá að fjárhagslegur ábati við að fara annað sé minni 

en langtíma kostnaðurinn. Líklega má telja að þetta viðhorf breytist til dæmis ef 

aðstæður á húsnæðismarkaði lagast ekki, en kostnaðurinn við að stofna fjölskyldu og 

eignast sitt eigið húsnæði er stór hraðahindrun á framtíðarveginum. Hvatinn til að fá 

hærri laun verður meiri en hvatinn til að sinna fjölbreyttum verkefnum.  

 

5.3.  HVERJIR ERU ÁHRIFAÞÆTTIR INNAN SKIPULAGSHEILDAR OG 

HVAÐ ER HÆGT AÐ GERA BETUR TIL AÐ AUKA TRYGGÐ OG 

HOLLUSTU ALDAMÓTAKYNSLÓÐARINNAR?  

 

Samkvæmt niðurstöðum þessara rannsóknar skipta góður starfsandi innan 

skipulagsheildarinnar, sem byggist á heiðarlegum samskiptum, fjölbreytt og krefjandi 

verkefni ásamt starfsþróun mestu máli fyrir viðmælendur eigi þeir að vera ánægðir í 

vinnu. Það skipti viðmælendur máli að vera stöðugt að bæta við sig þekkingu og efla 

sig sem einstaklingar á vinnumarkaðnum og í starfi. Góð samskipti, fjölbreytt verkefni 

og starfsþróun eru meðal þeirra þátta sem teljast til innri hvatningarþátta samkvæmt 

kenningum Herzberg (2003). Ytri starfshvatar eða viðhaldsþættir, eins og Herzberg 

kallar þá, skiptu viðmælendur minna máli. Laun skiptu viðmælendur þó máli þ.e. að 

þau væru til staðar og væru sanngjörn miðað við vinnuframlag og umfang verkefna, en 
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einnig að þau þróuðust í takt við aukna ábyrgð. Þetta styður við niðurstöður rannsókna 

Herzberg um að viðhaldsþættirnir einir og sér geti ekki skapað ánægju en þeir geta aftur 

á móti skapað óánægju séu þeir ekki uppfylltir. Niðurstöður rannsókna Arndísar 

Vilhjálmsdóttur (2009) á starfshvötum á íslenskum vinnumarkaði gáfu til kynna að 

áhrifaþættir í frammistöðu þátttakenda í starfi væru: vinna að áhugaverðum verkefnum 

og möguleiki á að hafa áhrif á þau, að sjá árangur í starfi og að vinnan væri vel metin 

ásamt starfsþróun. Þetta er í takt við niðurstöður þessarar rannsóknar en viðmælendur 

lögðu þó mun meiri áherslu á góð samskipti en viðmælendur Arndísar.  

 Góður starfsandi er mikilvægur fyrir aldamótakynslóðina. Í augum viðmælenda 

hafa góð samskipti jákvæð áhrif á starfsandann og tryggð þeirra gagnvart 

skipulagsheildinni. Að eiga einhvern að á vinnustaðnum sem sýnir umhyggju vó þyngra 

hjá viðmælendum en félagslíf utan skipulagsheildarinnar, enda voru viðmælendur 

farnir að aðgreina vinnu og einkalíf. Átti það sérstaklega við þá sem voru í sambúð. 

Viðmælendur töluðu þó um mikilvægi þess að eiga vin á vinnustaðnum sem þeir gætu 

deilt með öðrum hlutum en þeim sem tengjast vinnunni. Þetta er í samræmi við það sem 

Lieber (2010) greindi frá í grein sinni, þ.e. að ungt fólk er gjarnara á að velja vinnustaði 

þar sem starfsandi er góður, þar sem það á möguleika að hafa gaman í vinnunni og 

hefur tækifæri til að eiga samskipti við samstarfsfólk.  

 Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar skiptir það aldamótakynslóðina 

miklu máli að fá að sinna fjölbreyttum verkefnum og þurfa ekki að endurtaka sömu 

hlutina dag eftir dag. Mikilvægi þess að vera stöðugt að læra eitthvað nýtt og staðna 

ekki í starfi einkenndi viðtölin. Fyrir kynslóðinni er vinnan ekki eingöngu hluti af því 

að lifa af eins og X-kynslóðin skilgreinir vinnuna, heldur vill aldamótakynslóðin að 

vinnan og verkefnin séu gefandi. Séu niðurstöður bornar saman við starfseinkennalíkan 

Hackman og Oldman (1976) eru þetta allt atriði sem störf, í huga starfsmanns, þurfa að 

uppfylla. Auk ofangreindra atriða er mikilvægt að störf bjóði upp á sjálfstæði og 

reglubundna endurgjöf á verkefnin.  

Aldamótakynslóðinni þykir eftirsóknarvert að læra nýja hluti. Samkvæmt 

niðurstöðum viðtalanna er kynslóðin jafnframt óhrædd við að taka að sér ný og 

krefjandi verkefni. Auk þess að óttast hún ekki að koma með sjálfstæða sýn á það 

hvernig hún telji að hlutirnir ættu að vera með það að leiðarljósi að einfalda ferla og 

nýta tæknina betur. Þetta er kynslóð sem ólst upp við tækni og á auðvelt með að setja 

sig inn í hlutina. Þessar staðreyndir ásamt lærdómsþorstanum endurspegla 
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skilgreiningar sem gerðar hafa verið á kynslóðunum. Skipulagsheildin getur hagnast af 

þessari lærdómsþyrstu kynslóð en bestun á ferlum og betri nýting á tækni getur gefið 

fyrirtækjum fjárhagslegan ávinning í formi hagræðingar og tímasparnaðar (Meyer, 

2009).  

Stjórnendur þurfa að stíla inn á þætti sem hvetja aldamótakynslóðina áfram, því 

ólíkt skilgreiningum á kynslóðinni gefa niðurstöður þessarar rannsóknar vísbendingu 

um að tryggð og hollusta kynslóðarinnar séu meiri en stjórnendur telja. Aukin tryggð 

og hollusta eykst þó ekki eingöngu samhliða meiri hvatningu, þar sem hvatningin ein 

og sér dugar ekki til að starfsmaður bæti frammistöðu sína. Verkefnin þurfa að vekja 

áhuga hans og hann þarf, eins og fram hefur komið, að hafa þekkingu, hæfni eða reynslu 

til þess að geta leyst það. Hvatningin hefur þó þau áhrif að ef starfsmaður hefur ekki 

hæfni eða getu til að leysa verkefnið er hann líklegri til að afla sér frekari þekkingar á 

viðfangsefninu til að geta leyst það (Cassidy og Kreitner, 2011).  

 

5.4.  GILDI RANNSÓKNAR 

 

Við mat á niðurstöðunum er vert að hafa í huga að erfitt er að alhæfa út frá niðurstöðum 

eigindlegra rannsókna, þar sem niðurstöðurnar eru bundnar við svör þátttakenda í 

rannsókninni við opnum spurningum en ekki fyrirfram skilgreind lokuð svör. Auk þess 

var úrtak rannsóknarinnar mjög lítið og því erfitt að yfirfæra niðurstöðurnar á þýðið í 

heild. Þátttakendur í rannsókninni voru á afmörkuðu aldursbili innan kynslóðarinnar, 

sem getur haft áhrif á niðurstöðurnar fyrir kynslóðina í heild. Þátttakendur höfðu allir 

einhverja háskólamenntun að baki og flestir voru komnir langleiðina með eða búnir 

með mastersgráðu. Út frá þeirri staðreynd mætti jafnvel rekja metnað þeirra til 

starfsþróunar ásamt því að sex af sjö viðmælendum störfuðu ekki í framlínustörfum (e. 

entry level jobs). Það getur jafnframt haft áhrif á niðurstöður að viðmælendur voru 

flestir í sínu fyrsta alvöru starfi eftir nám, eins og þau orðuðu það, og má eflaust rekja 

hollustu þeirra gagnvart vinnuveitanda að einhverju leyti til þess.  

 Áhugavert væri að vinna áfram með viðfangsefnið og framkvæma megindlega 

rannsókn, þar sem úrtakið endurspeglaði þýðið betur. Ósk rannsakanda væri sú að 

einhver áhugasamur um fræðin tæki við keflinu og héldi rannsókninni áfram. Þetta er 

áhugavert efni og niðurstöðurnar að mörgu leyti nauðsynlegar stjórnendum og 
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vinnumarkaðinum í heild. Við þurfum að skilja betur þessa stóru kynslóð sem er að 

hasla sér völl og mun verða áberandi í atvinnulífinu á komandi árum og áratugum.  

 

5.5.  LOKAORÐ 

 
Ekki er langt síðan að algengt var að fólk réði sig til starfa hjá rótgrónum fyrirtækjum 

með það að markmiði að ráða sig í framtíðarstarf. Raunin var sú að oft urðu þetta 

æviráðningar. Á meðan fyrirtækið hafði not fyrir starfskraftinn og reksturinn var 

öruggur sýndi starfsmaðurinn skipulagsheildinni hollustu og vinnuveitandinn endurgalt 

tryggðina. Fátt fátt sem fékk starfsmenn til að íhuga það að leita á önnur mið og söðla 

um, þar sem öryggið var mikið og sömuleiðis þekkingin á starfinu. Óvissan við að hætta 

vó þyngra en mögulegur ávinningur. Vinnuveitendur gengu sömuleiðis út frá því að 

verið væri að ráða starfsmann í framtíðarstarf. Áhyggjur af uppsögnum og brotthvarfi 

starfsmanna voru litlar.  

 Nú er öldin önnur. Mikil samkeppni er um starfsfólk og fyrirtæki hafa áttað sig 

á því að mannauðurinn er sú auðlind sem gefur þeim hvað mest samkeppnisforskot á 

markaðnum. Tryggð og hollusta starfsmanna er ekki lengur sjálfgefin þar sem reynsla 

þeirra og þekking fara kaupum og sölum á vinnumarkaðnum. Fyrirtæki þurfa að vinna 

skipulega að því að ávinna sér tryggð og hollustu starfsmanna til að koma í veg fyrir að 

þekking og reynsla tapist þaðan. Síðast en ekki síst er mikilvægt að nýta þessa 

lærdómsþyrstu starfskrafta sem best meðan viljinn til að læra og gefa af sér er svona 

mikill. Mörg rótgróin fyrirtæki fara enn eftir sömu ferlum og leikreglum og þau hafa 

gert í mörg ár eða áratugi. Líkurnar á því að hægt sé að gera hlutina á hagkvæmari hátt 

en áður eru miklar. Aldamótakynslóðin hefur mikla tækniþekkingu og er almennt 

óhræddari við að takast á við tækninýjungar en þeir sem eldri eru (Guðrún Helga 

Magnúsdóttir, 2011). Aldamótakynslóðin er nú þegar byrjuð að hafa áhrif á fyrirtæki, 

vinnustaði, skóla og fleiri stofnanir. Nýtum krafta hennar sem best, það ýtir undir 

starfsánægju hennar, tryggð og hollustu og getur á móti haft fjárhagslegan ávinning 

fyrir skipulagsheildina.  
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VIÐAUKI 1 - KYNNINGARBRÉF 
 

Kynningarbréf      Reykjavík, Mars 2017 

 

Heiti rannsókanar: Hollusta og tryggð aldamótakynslóðarinnar í garð vinnuveitanda 

á almennum vinnumarkaði.  

 

Lýsing á verkefni: Höfundur rannsóknar er Auður Inga Einarsdóttir nemandi við 

Háskólann á Bifröst. Verkefni þetta er hluti af lokaverkefni í meistaranámi í Forystu og 

stjórnun sem höfundur hyggst ljúka á vormánuðum 2017. Markmiðið með verkefninu 

er að skoða hollustu og tryggð aldamótakynslóðarinnar gagnvart vinnuveitanda á 

almennum vinnumarkaði, ásamt því að greina hvaða þættir hafa mestu áhrif á hollustu 

og tryggð.  

 

Verkefnið er unnið af Auði Ingu Einarsdóttur undir handleiðslu Gylfa Dalmanns 

Aðalsteinssonar dósent við Háksóla Íslands.  

 

Höfundur óskar hér með eftir leyfi þínu til að nota niðurstöður viðtals í verkefni sínu, 

ásamt beinum tilvísunum úr viðtalinu, en viðtalið verður hljóðritað og skrifað orðrétt 

upp. Fullum trúnaði verður heitið og ekki verður hægt að rekja einstök svör. Höfundur 

vill ítreka að heimilt er að svara ekki einstökum spurningum og hætta má þátttöku 

hvenær sem er meðan á viðtali stendur án útskýringa.  

 

Ef þú hefur einhverjar frekari spurningar eða ábendingar tengdar viðtalinu eða 

rannsókninni í heild getur þú sent þær áfram á Gylfa Dalmann Aðalsteinsson, dósent 

við Háskóla Íslands (gylfidal@hi.is). Fullum trúnaði er heitið.  

 

Trúnaður: Fullum trúnaði verður gætt og verður viðtalið eingöngu notað í þeim 

tilgangi sem fram kemur hér að ofan. Viðtalið og frumgögn því tengd verða ekki afhent 

þriðja aðila. Beinar tilvísanir í rannsókn verða nafnlausar og persónuupplýsingum sem 

ekki hafa áhrif á niðurstöður verður breytt svo ekki verður hægt að rekja svör til 

einstakra viðmælenda.  



 

 

 

82 

 

 

Samþykki: Ég staðfesti hér með að Auður Inga Einarsdóttir megi nota niðurstöður úr 

viðtali við mig ásamt nafnlausum, beinum tilvísunum í verkefni sínu. Ég skil 

ofangreindar upplýsingar og samþykki mína þátttöku í rannsókninni: Hollusta og 

tryggð aldamótakynslóðarinnar í garð vinnuveitanda á almennum vinnumarkaði. 

 

Nafn viðmælanda: __________________________________________________ 

Undirskrift viðmælanda: ____________________________________________ 

Netfang: _________________________________________________________ 

Dagsetning: ___________ Undirskrift rannsakanda: _______________________ 

 

Hafa má samband við höfund í netfangið: audure15@bifrost.is eða í símanúmerið 666-3333 
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VIÐAUKI 2 – SPURNINGALISTI FYRIR VIÐTAL 

 

Bakgrunnsspurningar:  

Aldur:  

Kyn:  

Hjúskaparstaða: 

Börn:  

Starfsheiti:  

Starfsaldur:  

Námsstig (lokið):  

 

Spurningar:  

Hvað skiptir þig máli í vinnunni? Hvað hefur áhrif á að þú sért ánægð/ur í starfi? Ertu 

ánægður í starfi?  

 

Finnst þér þú vera „hluti af fjölskyldunni“ hjá núverandi fyrirtæki? (færð að taka þátt í 

og hafa skoðanir á verkefnum sem móta fyrirtækið) eða tilfinningalega tengdur 

fyrirtækinu? Og skiptir það þig máli að vera „hluti af fjölskyldunni“/tilfinningalega 

tengdur fyrirtækinu?  

 

Hvaða væntingar gerir þú til núverandi vinnuveitanda? Eru þetta sömu væntingar og þú 

gerðir þegar þú hófst fyrst störf á vinnumarkaðnum? En í því starfi sem þú sinnir í dag? 

 

Ef vandamál koma upp í fyrirtækinu sem þú vinur hjá, telur þú vandamálin jafnframt 

vera þín vandamál? Ef fyrirtæki sem þú vinnur hjá (eða hefur unnið hjá) fær á sig 

gagnrýni, gengur illa o.s.frv., hver eru viðbrögð þín? Talar þú þeirra máli? 

 

Værir þú ánægð/ur ef þú myndir vinna hjá þessu fyrirtæki það sem eftir væri starfsævi 

þinnar? Hvaða tilfinningar koma upp við þessa spurningu? Telur þú þig geta komist 

lengra hjá núverandi fyrirtæki en ef þú færir annað? 
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Hvaða þættir gætu haft áhrif á það að þú myndir skipta um starf? Hvað þyrfti 

vinnuveitandinn að gera ef þér myndu bjóðast þessir þættir hjá öðru fyrirtæki? Hvaða 

þættir vega þyngst? 

 

Af hverju hættir þú hjá seinasta vinnuveitanda? Hefði vinnuveitandinn getað gert 

eitthvað til að fá þig til að vera áfram?  

 

Ef það væri þér í hag, myndir þú hætta hjá og yfirgefa fyrirtækið sem þú vinnur hjá á 

þessum tímapunkti? Ættir þú erfitt með að hætta hjá fyrirtækinu þó að þú værir búinn 

að taka ákvörðun um að hætta? Myndu margir hlutir raskast í þínu lífi (áhrif á daglegt 

líf) ef þú myndir hætta?  

 

Telur þú þig hafa mörg atvinnutækifæri á vinnumarkaðnum í dag? Hefur það áhrif á 

það hvort þú íhugir að skipta um starf í nánustu framtíð? Gerir þú/myndir þú gera meiri 

kröfur til vinnuveitanda af því þú hefur/ef þú hefðir mörg atvinnutækifæri á 

vinnumarkaðnum (í dag)? 

 

Telur þú þig vera líklegan eða ólíklegan til að segja starfi þínu lausu hjá núverandi 

vinnuveitanda á næstu tólf mánuðum? Af hverju?  

 

Finnst þér þú á einhvern hátt vera skuldbundinn því að vinna áfram hjá vinnuveitanda? 

Hefur það áhrif á ákvörðunina hversu hart þú hefur lagt á þig í núverandi starfi fyrir 

vinnuveitanda? Ættir þú erfitt með að hætta hjá fyrirtækinu, þó þú vildir það? 

 

Finnst þér fyrirtækið sem þú starfar hjá verðskulda tryggð þína? Hver er ástæða þess að 

þú ert í núverandi starfi? Hefur þú fengið tækifæri innan skipulagsheildarinnar vegna 

vinnuframlags? 

 


