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Formáli
Rannsókn þessi er 30 eininga lokaverkefni í meistaranámi í mannauðstjórnun við
Viðskiptafræðideild Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin af
Valdísi Ósk Jónsdóttur vorið 2018. Leiðbeinendur voru Dr. Svala Guðmundsdóttir og
Dr. Kári Kristinsson og fá þau sérstakar þakkir fyrir framúrskarandi leiðsögn, ábendingar
og samstarf. Erlu Hlín Hjálmardóttur og Kristínu Ingibjörgu Pálsdóttur vil ég þakka fyrir
þýðingu á the Job Satifaction Survey greiningarskalanum yfir á íslensku. Ég vil þakka
Ingu Þóru Þórisdóttur og Berglindi Guðrúnu Bergþórsdóttur mannauðsstjórum í
Garðabæ og Hafnarfirði fyrir prýðisgott samstarf og starfsmönnum bæjarfélaganna fyrir
þátttökuna. Að lokum vil ég þakka tvíburasystur minni Ingibjörgu Erlu Jónsdóttur fyrir
allar þær leiðbeiningar og góðu hjálp sem hún veitti mér auk þess sem ég þakka
foreldrum mínum fyrir stuðninginn nú sem áður fyrr.

4

Útdráttur
Á vinnumarkaði í dag eru samankomnar ólíkar kynslóðir og ólíkt fyrri tíma verða þær
lengur starfandi saman. Rannsókn þessi veitir innsýn í tengsl kynslóða vinnumarkaðarins
við starfsánægju, hollustu við vinnustaðinn og forspá um vinnu. Vefræn
spurningakönnun var lögð fyrir sem innihélt íslenska þýðingu á starfsánægjukvarðanum
job satisfaction survey. Þátttakendur voru 363 starfsmenn Garðabæjar og Hafnarfjarðar.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ekki var marktækur munur milli kynslóða og
upplifun þeirra af starfsánægju. Hins vegar fannst marktækur munur á milli kynslóða á
hollustu við vinnustað og forspá til vinnu eftir mánuð og tvö ár. Þáttagreining var
framkvæmd fyrir starfsánægjumælitækið og níu undirþættir fundnir. Samhliða margvítt
miðlunarmódel (e. parallel multiple mediator model) var framkvæmt og leiddu
niðurstöður í ljós marktækan kynslóðamun á hollustu við vinnustaðinn þegar miðlað var
í gegnum einn af undirþáttum starfsánægju, þ.e. eðli vinnu. Að lokum var tvöfalt
miðlunarmódel (e. double mediation model) framkvæmt til að greina hvort að það væri
munur milli kynslóða á hollustu við vinnustað ef miðlað væri í gegnum bæði forspá um
vinnu eftir mánuð eða tvö ár. Niðurstöður tvöfalda miðlunarmódelsins sýndu að
marktækur munur var á milli kynslóða og hollustu við vinnustað þegar miðlað var í
gegnum forspá um vinnu eftir mánuð.
Lykilorð: mannauðstjórnun, kynslóðamunur, starfsánægja, hollustu við vinnustað,
forspá um vinnu
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Abstract
The labor market today has generations working together that vary from one another and
will be working together side by side for a longer period of time. This research, was
conducted to provide insight into the relations between generations in the labor market
and job satisfaction, commitment to the organization and predictability at work. An
Icelandic translation of the Job Satisfaction survey was submitted with an online
questionnaire. Participants were 363 employees working for either one of two
municipalities, Garðabær or Hafnarfjörður. The results revealed that there was no
generational difference between participants and their experience of job satisfaction.
Whereas significant difference was found between generations in their commitment to
the organization and predictability at work for one month and for the next two years.
First, a factorial analysis of the job satisfaction instrument was conducted and nine
factors were obtained. Then a parallel multiple mediator model was conducted which
revealed that there was a significant generational difference in participants‘ commitment
to the organization when mediated through one of the job satisfaction factors; operating
conditions. Finally, a double mediation model was performed to analyze if there was a
generational difference between participants‘ commitment to the organization when
mediated through both predictability at work for the next month and the next two years.
The findings on the double mediation model showed there was a significant difference
between generations and their commitment to the organization when mediated through
predictability at work for the next month.
Keywords: human resource management, generational difference, job
satisfaction, commitment to the organization, predictability at work
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1

Inngangur

Sá tími í lífi hvers einstaklings sem fer í atvinnuþátttöku getur spannað meirihluta
ævinnar. Íslendingar vinna að jafnaði meira og lengur en nágrannaþjóðirnar, eða þangað
til að opinberum lífeyristökualdri er náð (Stefán Halldórsson, Tómas N. Möller og Þórey
S. Þórðardóttir, 2015). Með hækkandi aldri þjóðarinnar eru menn lengur á vinnumarkaði
en skipulagsheildir þurfa að endingu að kveðja góða starfskrafta og að sama skapi taka á
móti nýjum.
Missirinn fyrir skipulagsheildir getur verið mikill þegar reyndir starfsmenn fara á
eftirlaun, sérstaklega þegar vilji og geta fyrir því að vera á vinnumarkaðnum er enn til
staðar. Í íslenskum lögum um málefni aldraðra telst aldraður einstaklingur sá sem hefur
náð 67 aldri (Lög um málefni aldraðra nr. 125/1999) en réttur myndast til ellilífeyristöku
við 65 ára aldur (Lög um skyldutryggingu lífeyris-réttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr.
129/1997). Árið 2006 lagði Efnahags- og framfarastofnunin (e. Organization for
economic co-operation and development) fram stefnu um góðar starfsvenjur sem styðja
við og hvetja eldri starfsmenn að vera lengur á vinnumarkaðnum ef heilsa þeirra leyfir.
Á vinnumarkaði hafa breytingar verið að eiga sér stað þar sem fleiri ólíkar
kynslóðir koma saman. Starfsmenn fara seinna á eftirlaun en áður og koma jafnvel aftur
til starfa eftir að hafa staldrað stutt við á eftirlaunum (Adams og Rau, 2004). Á komandi
árum mun ný kynslóð koma inn á vinnumarkaðarinn á sama tíma og þær eldri eru lengur
og því munu kynslóðirnar þurfa að vinna saman yfir lengri tíma en áður var.
Þegar ólíkar kynslóðir mætast á vinnumarkaðnum þarf að vinna með ólík
sjónarmið, gildi og viðhorf (Caspi, Roberts og Shiner, 2005). Ólík viðhorf og gildi geta
verið af hinu góða og geta leitt til skapandi hugmynda og fjölbreyttra úrlausna verkefna.
Skipulagsheildir hafa verið að ýta undir fjölbreytileika (e. diversity) meðal starfsmanna
sinna til að vernda jafnrétti og til að tryggja nýsköpun ásamt því að gera skipulagsheildina samkeppnishæfari (Kreitner og Kinicki, 2001).
Aftur á móti getur fjölbreytni á vinnustöðum einnig skapað ágreining og orðið
mikil áskorun fyrir stjórnendur. Ein ástæða þess að ágreiningur kemur upp hjá
starfsmönnum er vegna hugrænnar villu sem ber heitið hugrænt misræmi (e. cognitive
dissonance). Þessi hugræna villa getur sprottið upp ósjálfrátt og getur meðal annars
tengst aldri starfsmanna. Hún á sér stað þegar tvö eða fleiri gildi, viðhorf og/eða
hugmyndir stangast á við hegðun eða nýjar upplýsingar sem einstaklingurinn fær
(Festinger, 1957). Aldurstengt hugrænt misræmi verður þegar staðalmyndir um getu og
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færni hafa verið settar í samhengi við aldur einstaklinga á neikvæðan hátt. Misræmi
myndast þegar upplýsingar um einstakling sem staðalímyndin er um eða hegðun hans
samræmist ekki þeim fyrirfram gefnu gildum, viðhorfum og/eða hugmyndum sem aðrir
hafa um hann. Sá sem upplifir hugrænt misræmi leitast ávallt við að koma þeim innri
ferlum sem mynda misræmið í jafnvægi og gerir það með því að koma á breytingum,
annað hvort með því að bæta við upplýsingum sem staðfesta þau viðhorf eða gildi sem
hann hafði fyrir eða forðast aðstæður eða hugsanir sem viðkoma misræminu (Festinger,
1957). Þessi áhrif geta smitað út frá sér og haft áhrif á vinnustaðamenningu
skipulagsheilda (Pappo, 1983). Til þess að skipulagsheildir séu samkeppnishæfar er
gríðarlega mikilvægt að ánægja starfsmanna sé í fyrirrúmi (Harmon-Jones og Brehm,
1996) og er það gert með því að auka skilning starfsmanna á einstaklingsmun og hann
nýttur sem styrkleiki (Heritage og Clayman, 2010).
Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi á kynslóðum vinnumarkaðarins en
fræðilegur bakgrunnur þessarar ritgerðar er aðallega sóttur í erlendar rannsóknir þar sem
skortur er á rannsóknum hérlendis á þessu sviði. Flestar rannsóknir á vinnumarkaði eiga
uppruna sinn í Bandaríkjunum en möguleikinn á yfirfærslu yfir á aðrar kynslóðir
Vesturlanda er nokkuð góð vegna líkrar efnahags- og sögulegrar þróunar (Giancola,
2006).
Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort að munur finnist á milli kynslóða
á íslenskum vinnumarkaði á starfsánægju, forspá um vinnu og hollustu við vinnustað.
Leitast verður eftir að svara eftirfarandi spurningum: 1) hvort að kynslóðamunur sé á
starfsánægju, forspá um vinnu eftir mánuð, forspá um vinnu eftir tvö ár og hollustu til
vinnustaðar? 2) Hvort að níu undirþættir starfsánægju miðli sambandi milli kynslóða og
hollustu við vinnustaðinn? 3) Hvort að forspá um vinnu eftir mánuð og forspá um vinnu
eftir tvö ár miðli sambandi milli kynslóða og hollustu við vinnustaðinn?
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2

Fræðilegur bakgrunnur

Í eftirfarandi köflum verður greint frá því hvað fræðin hafa að segja um kynslóðir
vinnumarkaðarins, starfsánægju, forspá um vinnu og hollustu við vinnustaðinn.
Skoðaður verður kenningarlegur bakgrunnur þessara hugsmíða og þær rannsóknir sem
gerðar hafa verið á þeim bæði erlendis og hérlendis.

2.1 Kynslóðir, kenningarlegur bakgrunnur
Uppruni rannsókna og kenninga á kynslóðamun á rætur að rekja til Bandaríkjanna en
hafa á síðustu árum yfirfærst á önnur Vesturlönd. Hugtakið kynslóðir (e. generations)
hefur verið skilgreint mismunandi innan fræðanna en fræðimenn hafa þó flestir skilgreint
kynslóðir eftir aldursbilum með áherslu á sögu hvers tíma. Í rannsókn þessari verður
notast við aldursskiptingu Neil Howe og William Strauss (1997).
Neil Howe og William Strauss (1997) skilgreina kynslóðir eftir heildarfjölda
allra fæddra yfir rúmlega tuttugu ár eða því sem samsvarar einu lífsskeiði. Dæmi um
lífsskeið eru skeið barnæskunnar, að vera ungmenni (e. young adulthood), miðaldra og
lífsskeið eldri áranna. Þeir skilgreindu kynslóðirnar út frá fæðingarárum og með því að
skoða ferilhópa (e. cohort groups) sem þeir fundu út frá einhverju þrennu sem einkenndi
hverja kynslóð; að einstaklingarnir sem tilheyrðu ákveðinni kynslóð þyrftu að deila
helstu sögulegum atburðum og tíðaranda á meðan þeir voru á sömu stigum lífsins. Annað
var að einstaklingar kynslóðarinnar væru mótaðir á varanlegan hátt vegna upplifunar á
þeim tíma sem þeir voru í barnæsku og/eða ungmenni, þá geta þeir deilt sömu viðhorfum
og hegðunarmynstrum. Í lokin, þar sem einstaklingar eru meðvitaðir um upplifanir og
persónueinkenni sem þeir deila með kynslóð sinni, hafa þeir tilhneigingu til að hafa
skynjaða sameiginlega hlutdeild til að tilheyra henni (Howe og Strauss, 1997).
Howe og Strauss (1991) skiptu kynslóðum vinnumarkaðarins í reyndu
kynslóðina, uppgangskynslóðina, kynslóð X, kynslóð Y og kynslóð Z (Howe og Straus,
2000). Reynda kynslóðin (e. veterans) eru þeir sem eru fæddir á tímabilinu 1922 til
1942. Uppgangskynslóðin (e. baby- boomers) er sú kynslóð sem fædd er á árunum 1943
til 1960. Á eftir henni kemur kynslóð X (e. generation X) sem eru þeir sem eru fæddir á
árunum 1961 til 1980. Þeir sem fæddir eru á árunum 1981 til 2000, er kölluð kynslóð Y
eða þúsaldarbörnin (e. millenials). Svo loks er það kynslóðin sem er að stíga sín fyrstu
skref inn á vinnumarkaðarinn í auknum mæli, kynslóð Z. Umdeilt er hvaða ár markar
upphaf þessarar kynslóðar en notast verður við fæðingarárið 2001 sem upphafsár hennar.
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Kynslóð Z eru því þeir sem eru fæddir á aldursbilinu 2001 og síðar (Howe og Strauss,
2007). Howe og Straus (2000) sögðu að munurinn milli þessara kynslóða fælist í því að
þær voru aldar upp á ólíkum tímum og við breytta menningu svo þær hafa mismunandi
gildi, viðhorf og hugmyndir.
Fræðimönnum hefur reynst erfitt að skýra af hverju munur finnst á milli kynslóða
í hinum ýmsu þáttum. Aldurs-tímabila-ferilhópakenningin (e. Age-period-cohort theory)
var sett fram til reyna að útskýra hvernig breytingar í samfélaginu hafa mótað
kynslóðirnar (Kertzer, 1983; Mannheim, 1952; Ryder, 1965). Samfélagsbreytingar
byggjast á hugmyndum um að menning, félagsleg norm og samfélagslega samþykkt
hegðun breytist með tveimur ferlum, breytingum innan einstaklinga og í gegnum raðir
kynslóða (Rogers, 2003). Þar sem margir áhrifaþættir koma að samfélagsbreytingum þá
reynir kenningin að skýra hvert hlutverk aldurs, tímabila og ferilhópa er fyrir heildrænar
breytingar í samfélaginu.
Aldurs-tímabila-ferilhópakenningin gengur út á það að þrír ferlar skarast sín á
milli og saman eiga þeir að útskýra að hluta af hverju munur finnst á milli mismunandi
aldursbila. Þessir ferlar eru aldursáhrifin (e. age effect), tímabilsáhrifin (e. period effect)
og ferilhópaáhrifin (e. cohort effect) (Kertzer, 1983; Mannheim, 1952; Ryder, 1965).
Aldurs- og tímabilsáhrif eru breytingar innan hópa einstaklinga sem hafa áhrif á
breytingar í samfélaginu. Aldursáhrifin reyna að útskýra kerfisbundnar breytingar í
hegðun einstaklinga út frá auknum aldri þeirra. Aukinn aldur einstaklinga felur í sér
aukinn þroska og tengist þeirri virkni að hafa lifað lengur sem gæti komið fram í aukinni
eða minnkaðri líkamlegri og/eða hugrænni getu (Mannheim, 1952). Sem dæmi hegða
unglingar í dag sér öðruvísi en þeir munu gera þegar þeir verða eldri (Taylor og Keeter,
2010). Tímabilsáhrifin eiga sér stað þegar víðtækar breytingar verða eftir ákveðnar
aðgerðir og/eða stóra atburði sem allir aldurshópar upplifa, t.d stríð og/eða
efnahagskreppur, sem eru atburðir sem valda því að allt samfélagið verður fyrir
sögulegum breytingum (Kertzer, 1983; Mannheim, 1952; Ryder, 1965). Seinustu áhrifin
eru ferilhópa-áhrifin sem hafa bein áhrif á samfélagsbreytingar, sem eru stöðug skipti
eldri kynslóða fyrir yngri (Kertzer, 1983; Mannheim, 1952; Ryder, 1965). Ferilhópaáhrifin er það sem einstaklingar ákveðinna aldursbila eiga sameiginlegt, eins og saga og
tíðarandi þess tímabils sem þau lifa á. Einstaklingar eru mismóttækilegir fyrir þáttum í
umhverfinu en því yngri sem aldurshóparnir eru, þeim mun móttækilegri eru þeir fyrir
áhrifum umhverfisins við mótun á gildum, viðhorfum og markmiðum (Schaie, 1965). Því
er hægt að segja að ferilhópamunur gæti verið nauðsynlegur en ekki nægilegur til að
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segja að kynslóðamunur sé raunverulega til í þeim skilningi að eiga sameiginlegt
hópsjálf (e. social identity) (Kertzer, 1983; Mannheim, 1952; Ryder, 1965). Kenningin
um hópsjálf gengur út frá því að einstaklingar hafi tvenns konar sjálfsmynd,
einstaklingssjálf (e. personal self) og svo hópsjálf. Hópsjálfið er sá hluti af sjálfi
einstaklings sem er skilgreint út frá þeim hópi sem hann upplifir sig tilheyra (Tajfel,
1974). Samfélagsbreytingar geta haft áhrif á hópsjálf einstaklinga ef áhrifin af þeim eru
nægileg (Christie, 2016).
Kynslóðaskipting er ekki laus við gagnrýni og eru þær helstu þær að verið sé að
búa til staðalmyndir fyrir hverja kynslóð og ekki sé tekið tillit til fjölbreytileika innan
hópsins sem getur komið út í alls kyns vanda (Ryder, 1965). Deal (2007) er ekki
sammála um að hægt sé að skipta hópum niður í kynslóðir vegna þess að það sé alltaf
einstaklingsmunur innan hópanna. Rannsókn hans fann nánast engan munu á milli
kynslóða og áttu ólíkar kynslóðir meira sameiginlegt en ekki (Deal, 2007). Að áliti Deal
(2007) var helsta gagnrýnin á rannsóknir á kynslóðunum að í þær vantaði allan
kenningalegan bakgrunn. McGuire, By og Hutchings (2007) voru sammála Deal og
sögðu að vöntun væri á öllum ramma, bæði hugtakalegum og kenningarlegum, hvað
varðaði hugtakið kynslóðir og rannsóknir á þeim. Hins vegar benti Altimier (2006) á að
vinnustaðir ættu að einblína á þá þætti sem mismunandi kynslóðir innan vinnumarkaðarins ættu sameiginlega svo hægt væri að nýta þá til að styrkja skipulagsheildirnar.

2.2 Kynslóðir vinnumarkaðarins
Vinnumarkaðurinn samanstendur af ólíkum hópum og samkvæmt fræðunum greina þær
sig frá hvor annari í gildum, viðhorfum (Caspi o.fl., 2005) og hegðun (Twenge,
Campbell, Hoffman og Lance, 2010). Kynslóðirnar eiga það sameiginlegt að vera
mótaðar af sömu sögunni og sömu félagslegu, efnahagslegu og menningarlegu
áhrifunum á hinum mótandi árum einstaklinganna (e. formative years) (Caspi o.fl., 2005;
Macky, Gardner og Forsyth, 2008). Þessi áhrif koma fram í einkennandi hegðun hverrar
kynslóðar, sértækum skoðunum og viðhorfum sem hafa áhrif á þróun vinnugilda (Reeves
og Oh, 2007). Rannsókn Smola og Sutton (2002) styður þetta og sýndi hún að vinnugildi
einstaklingsins mótast frekar á uppvaxtarárunum en með auknum aldri og þroska. Hér á
eftir verður farið yfir þær fimm kynslóðir sem hægt er að finna á vinnumarkaðnum í dag,
reyndu kynslóðina, uppgangskynslóðina, kynslóð X, kynslóð Y og kynslóð Z og þau
vinnugildi sem einkenna hverja kynslóð fyrir sig.
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2.2.1 Reynda kynslóðin
Reynda kynslóðin er fædd á aldursbilinu 1922 til 1942. Hún er elsta kynslóð
vinnumarkaðarins en er nánast horfin af vinnumarkaðnum sökum hás aldurs. Reynda
kynslóðin upplifði millistríðsárin, heimskreppuna miklu (e. great depression) og seinni
heimsstyrjöldina. Hún fékk mörg tækifæri í atvinnu og menntun er seinni
heimsstyrjöldinni lauk vegna þeirrar efnahagsuppsveiflu sem varð eftir stríðið. Reynda
kynslóðin var einnig uppi þegar spenna kaldastríðsins jókst þar sem möguleiki var á
kjarnorkustríði og upplifðu þau ógnir sem aldrei höfðu sést áður. Leiddi það af sér kvíða
og óvissu fyrir einstaklinga kynslóðarinnar. Reynda kynslóðin er því talin meta öryggi,
þægindi, kunnugleika, þekktar athafnir og umhverfi mikils (Morton, 2004).
Íslendingar sem tilheyra reyndu kynslóðinni voru uppi þegar heimskreppan mikla
hófst í Bandaríkjunum 1929 sem hafði áhrif um heim allan. Hún teygði anga sína til
Íslands, þar sem efnahagur var mjög knappur og batnaði ástandið ekki fyrr en með komu
breska hersins til landsins í heimsstyrjöldinni síðari, árið 1940. Með komu þeirra fóru
samgöngur að byggjast upp á Íslandi og flugvöllurinn í Vatnsmýrinni var lagður. Árið
eftir samdi forsætisráðherra Bretlands við forseta Bandaríkjanna um að Bandaríkjamenn
tækju að sér hervernd á Íslandi. Við komu Bandaríkjahers til landsins minnkuðu enn
áhrif kreppunnar og þeirrar stöðnunar sem legið hafði yfir landinu (Árni Daníel Júlíusson
og Jón Ólafur Ísberg, 2005).
Það sem einkennir reyndu kynslóðina á vinnumarkaðnum er að hún hefur verið
sögð traust og vinnusöm. Hún eru talin virða stjórnendur og líka vel við að stjórnun
innan skipulagsheilda sé í stigveldi (Zemke, Raines og Filipczak, 1999). Þau kjósa
jafnframt að þau séu virt og byggja ákvarðanatökur á reynslu fyrri ára. Reynda kynslóðin
heldur sig til hlés á vinnustaðnum og er fremur lokuð, vegna þessa hefur hún einnig verið
kölluð hljóðláta kynslóðin (e. private generation). Þeim hefur verið lýst sem mjög
tryggum og hollum starfsmönnum bæði við vinnustaðinn og samstarfsmenn (The
National Oceanographic and Atmospheric Association Office of Diversity, 2006) og ekki
var óalgengt að þessi kynslóð ynni allan sinn feril á sama vinnustaðnum (Landy og
Conte, 2007). Reynda kynslóðin leggur mikið upp úr því að eiga góð samskipti við
samstarfsfólk sitt og er tilbúin til að leggja sig fram til að láta erfið samskipti ganga upp
(Jenkins, 2007). Við úrvinnslu verkefna sýnir hún samkvæmni og einsleitni, það sem
hefur virkað áður heldur hún áfram að gera og hefur átt það til að festast í sama farinu.
Óvissa og breytingar á vinnustaðnum fer ekki vel í þessa kynslóð og líkar þeim mjög illa
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við allan ágreining. Þar sem þau eru frekar lokuð greina þau ekki frá sínum tilfinningum
þegar ágreiningur kemur upp en reyna að leysa hann á skilvirkan og formlegan hátt
(Zemke o.fl, 1999).

2.2.2 Uppgangskynslóðin
Uppgangskynslóðin eru þeir sem fæddir eru á aldursbilinu 1943 til 1960. Þessi kynslóð
er nú að týnast út af vinnumarkaðnum í vaxandi mæli til að fara á eftirlaun.
Uppgangskynslóðin fékk nafn sitt vegna hárrar fæðingartíðni á sínu kynslóðartímabili
miðað við þær fyrri og er fjölmennasta kynslóð okkar tíma. Hún upplifði ekki sömu
erfiðleika og foreldrar sínir, ólust almennt upp við efnahagslega hagsæld og velmegun.
Líf þessarar kynslóðar var undir áhrifum af hreyfingum borgarlegra réttinda, frelsi
kvenna og Víetnamstríðsins. Þessi kynslóð lagði mikla áherslu á heilsu, gildi æskuáranna
og efnislegan auð. Uppgangskynslóðin er bjartsýn og trúði því að þeirra kynslóð myndi
geta breytt heiminum (Lancaster og Stillmann, 2003).
Íslendingar af þessari kynslóð voru uppi á þeim tíma sem lýðveldið Ísland var
stofnað (1944), upplifðu tíðaranda kalda stríðsins, tíma er helstu deilumál
eftirstríðsáranna gengu yfir og þegar Ísland skrifað undir stofnsáttmála Atlantshafsbandalagsins (NATÓ) 1949. Varnarsamningur við Bandaríkin var einnig gerður árið
1951 og kom bandaríski herinn á ný til landsins. Á árunum 1939 til 1947 tvöfaldaðist
þjóðarframleiðsla vegna þess að bylting varð í atvinnumálum og það var svo árið 1945
sem verkalýðsbarátta Íslendinga hófst (Árni Daníel Júlíusson og Jón Ólafur Ísberg,
2005).
Uppgangskynslóðin er stærsta kynslóðin sem er á vinnumarkaði í dag og hefur
flesta einstaklinga sem gegna leiðtogahlutverki samanborið við aðrar kynslóðir (EY,
2016). Hún var alin upp við það að allt fór fram á pappírsformi og kýs hún því fremur að
hafa þann máta á en að vinna við tölvur (Debard, 2004; EY, 2016). Uppgangskynslóðin
hefur þurft að vinna mikið og leggja hart að sér við að koma sér á framfæri.
Einstaklingar innan uppgangskynslóðarinnar eru almennt vinnusamir og afkastamiklir.
Starfsferill þeirra er það sem einkennir þá og vinnan er þeim gríðarlega mikilvæg
(Debard, 2004). Uppgangskynslóðin er sögð lifa til að vinna og sýna rannsóknir að
uppgangskynslóðin sé tilbúin til að vera lengur í vinnunni samanborið við aðrar
kynslóðir (Appelbaum, Serena og Shapiro, 2005; Debard, 2004). Uppgangskynslóðin er
vön því og virðir það að vinna innan stigveldis en leggur þó áherslu á einstaklingsþjálfun
(Durkin, 2010; Twenger, 2010). Uppgangskynslóðin er mjög bjartsýn í tengslum við
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vinnuna og vill fá hrós fyrir vel unnin verk en þykir þó móðgandi að vera að fá stöðuga
endurgjöf (Debard, 2004; Elmore, 2010). Uppgangskynslóðin tekur gagnrýni ekki vel en
vill fá athygli og viðurkenningu fyrir vinnu sína. Hún trúir því að það sé svigrúm fyrir
bætt vinnubrögð og vöxt hjá sér (Twenger, 2010).

2.2.3 Kynslóð X
Kynslóð X er sá aldurshópur er fæddur er á aldursbilinu 1961 til 1980. Kynslóð X hefur
verið kölluð týnda kynslóðin eða lyklabörnin þar sem þau voru börn á tíma mikilla
samfélagsbreytinga, þegar eftirlit með börnum var minnkað vegna aukinnar
skilnaðartíðni, menntunar beggja foreldra og aukins aðgengis að umönnun barna utan
heimilis. Kynslóð X lifði þá tíma þegar konur voru að koma í auknum mæli inn á
vinnumarkaðinn (Goldin, 2002; Lancaster og Stillmann, 2003).
Íslendingar af þessari kynslóð ólust upp á tímum þorskastríðsins, sem voru
pólitískar deilur milli ríkisstjórnar Íslands og Bretlands um landhelgi Íslands. Við mitt
tímabil þessarar kynslóðar, árið 1970, gekk Ísland í fríverslunarsamtök Evrópu (EFTA).
Þessi kynslóð upplifði hraða þéttabýlismyndun í Reykjavík og tók þátt í stórum skrefum
í kvennabaráttunni sem hafði áhrif um allan heim sem endurspeglaðist í kjöri Vigdísar
Finnbogadóttir sem fyrsta kvenkyns forseta veraldar sem var kosin á lýðræðislegan máta,
en hún gengdi embætti frá 1980 til 1996 (Árni Daníel Júlíusson og Jón Ólafur Ísberg,
2005).
Miklar tækniframfarir voru á tíma kynslóðar X með komu fyrstu einkatölvanna
og veraldarvefsins. Kynslóð X hefur gaman af að vinna með nýjustu tækni og vísindi og
er vel að sér í viðgerðum á tækjum og tólum (EY, 2016). Hún nýtir sér starfræna miðla
en þykir samskipti við fólk augliti til auglitis einnig mikilvæg (Zemke o.fl., 1999).
Kynslóð X fagnar fjölbreytileikanum, er oft lýst sem hippum með kæruleysisleg viðhorf,
eru peningadrifin, trúa á jafnvægi í lífinu, treysta á sjálf sig, leggja áherslu á að eiga
frítíma með fjölskyldu og vinum, njóta lífsins og er þessi kynslóð sögð vinna til að lifa
(Durkin, 2010; Lancaster og Stillmann, 2003). Hún leggur mikinn metnað í að ná
jafnvægi á milli vinnu og annarra þátta lífsins og á það til að vera óformleg. Hún hefur
fremur hagnýt viðhorf til vinnunnar og leggur áherslu á að það sé gaman í vinnunni
(Gibson, Greenwood og Murphy, 2009).
Kynslóð X vill fremur vinna í teymum en einir og vilja þannig takast á við
áskoranir (Zemke o.fl., 1999). Stillman (2002) greindi frá því hvernig kynslóðirnar skera
sig úr í vinnuvenjum og lýsti hann kynslóð X sem tortrygginni, að hún gerir sér grein
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fyrir því að vinnumarkaðurinn er fjölbreyttur og hugsar meira um hið veraldlega en
kynslóðin sem á undan kom (Gibson o.fl., 2009). Kynslóð X trúir því að allir séu á
jafnréttisgrundvelli á vinnustaðnum, þau virða ekki stigveldið sem myndast í vinnunni en
virða heiðarleika, sanngirni og að fólk sé beinskeytt við þau (Zemke o.fl., 1999).

2.2.4 Kynslóð Y
Kynslóð Y eru þeir einstaklingar sem fæddir eru á aldursbilinu 1981 til 2000. Þessi
kynslóð er alin upp af hinni bjartsýnu kynslóð X. Þau ólust upp við stafræna fjölmiðla og
þar af leiðandi með auknu aðgengi að heimsfréttum urðu alheimsvandamál Íslendingum
nærri. Þau upplifðu tíma þegar Chernobyl kjarnorkuverið sprakk 1986, þegar Berlínar
múrinn féll 1989, og andlát Díönu prinsessu 1997.
Kynslóð Y ólst upp sem skilnaðarbörn eða að báðir foreldrar væru útivinnandi
þar sem foreldrarnir vildu mynda gott heimilishald með tekjum beggja aðila. Þau ólust
upp í meiri bómull en allar aðrar kynslóðir þar sem foreldrar þeirra vildu skýla þeim fyrir
öllu því slæma sem finnst í heiminum. Þau voru mjög upptekin þegar þau voru að alast
upp og er fyrsta kynslóðin sem er haldið við stífa stundaskrá sem búin er til af foreldrum
frá unga aldri (Lancaster og Stillmann, 2003). Kynslóð Y ólst upp við mjög hraðar
framfarir í tækni og er undir gríðarlegum áhrifum markaðsetningar frá samfélagsmiðlum.
Tæknin er þeim sem meðfædd og er þessi kynslóð í stanslausum samskiptum á
stafrænum miðlum (EY, 2016). Kynslóð Y hefur verið lýst sem erfiðum í mannlegum
samskiptum (Deal, Altman og Rogelberg, 2010) þar sem þau kjósa frekar að vera í
stafrænum samskiptum. Þau leggja mikla áherslu á að geta svarað strax og verið í
stöðugu sambandi við fólk. Kynslóð Y er talin hafa mikla hæfileika í samningaviðræðum
en geta átt það til að eiga erfitt með samræður, virka hlustun, tjáningu tilfinninga og sýna
sjálfstjórn í samræðum (Zemke o.fl., 2000).
Schneider og Stevenson (1999) fundu út að kynslóð Y er gríðarlega metnaðarfull
í skóla en hefur engin sérstök áform eða ákveðna stefnu til framtíðar. Þau eiga það til að
mennta sig fyrir ákveðinn starfsframa sem síðar veitir þeim ekki þá velgengni sem þau
óska sér (Debard, 2004). Kynslóð Y er talin vera mjög sveigjanleg í vinnu og aðlagast
fljótt nýjum aðstæðum (EY, 2016). Hún ólst upp við þuluna um að „fylgja draumum
sínum“ og hefur henni í gegnum árin verið sagt að hver einstaklingur sé einstakur. Því
eru þau mjög sjálfsörugg að eðlisfari og halda oft á tíðum að þau eigi rétt til alls. Henni
hefur verið lýst sem sjálfhverfri, með miklar áhyggjur af því að vera ekki veitt ytri
verðlaun (e. extrinsic reward) og skortir tryggð við starfið (Myers og Sadaghiani, 2010).
18

Þau sýna einnig mikið sjálfsöryggi í vinnunni svo lengi sem þau sjá að útkoman sé þeim
í hag (Debard, 2004). Kynslóð Y vill vinna sjálfstætt í einrúmi og eru mjög
einstaklingsmiðuð í vinnu sinni sem gerir teymisvinnu oft á tíðum erfiða (Campbell og
Campbell, 2009). Þau leggja áherslu á að vinnuveitendur bjóði upp á mikinn
sveigjanleika í starfinu, vilja færast fljótt upp í starfi og vilja sjá fram á að ná
markmiðum innan fyrirtækisins eins fljótt og auðið er (EY, 2016). Kynslóð Y þarf að
veita jákvæða styrkingu og endurgjöf, ef á að gagnrýna hana þá þarf sú gagnrýni að vera
uppbyggjandi og vera gefin af manneskju sem hún treystir og virðir (Twenge, 2010).
Samkvæmt Lancaster og Stilman (2002) er eitt orð sem einkennir Y kynslóðina og það er
raunsæi og er henni lýst sem mjög praktískri í starfi. Fólk innan Y kynslóðarinnar er
tilbúið að bregðast við þegar hlutirnir fara í vondan farveg í vinnunni og átta sig á því að
það felist fjölbreytileiki í vinnunni. Hún er bjartsýn á hlutina, er sjálfsörugg með vinnu
sína, er markmiðasækin og hefur sterka réttlætiskennd (Lancaster og Stillman, 2002).

2.2.5 Kynslóð Z
Deilur hafa verið um á hvaða aldursbili þessi kynslóð eigi að hefjast og tala flestir
fræðimenn um tímann frá aldamótunum 2000 fram að árinu 2005 (Howe og Strauss,
2007; Howe, 2014). Þessi kynslóð sker sig frá öðrum kynslóðum, þar sem hún ólst upp
við að vera stanslaust í takt við nýjustu tækni og vísindi og þekkja lítið annað. Þau hafa
einnig fengið á sig viðurnefnið farsímakynslóðin þar sem þau lifa lífinu aðallega í
gegnum veraldarvefinn og samfélagsmiðla (Kapil og Roy, 2014).
Kynslóð Z hefur alist upp við stöðugt streymi fréttaflutnings af hryðjuverkaárásum um heim allan og aukinnar mannréttindabaráttu. Vegna hnattvæðingar (e.
globalization) eru líf og hegðun einstaklinga af þessari kynslóð um allan heim, undir
áhrifum sömu ferla, tísku og atburða (Douglas og Craig, 2011). Oft á tíðum herja sömu
alþjóðlegu vörumerkin á markaði út um allan heim í gegnum stafræna miðla og er ungt
fólk í dag undir áhrifum þeirra (Choi og La Ferle, 2004).
Einstaklingar sem ólust upp á Íslandi á þessum árum upplifðu mikinn
stjórnmálalegan og efnahagslegan óstöðugleika (Samtök iðnaðarins, 2009). Kynslóðin
var undir áhrifum efnahagskreppunnar, sem hægt er að rekja til bankahrunsins á Íslandi
árið 2008.
Kynslóð Z er að stíga sín fyrstu skref inn á vinnumarkaðinn og hefur þessi
kynslóð lítið verið rannsökuð í tengslum við þau fræði. Kynslóð Z mun vera best
menntaða kynslóð sögunnar og vegna gríðarlegrar tækniþekkingar hennar er henni spáð
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auðveldri aðlögun í starfi (Kapil og Roy, 2014; Ozkan og Solmaz, 2015). Kynslóðin er
að koma inn á vinnumarkaðinn í auknum mæli og er undir mikilli pressu að standa sig
vel. Þessi kynslóð er að koma inn á vinnumarkað þar sem ýmsar atvinnugreinar eru að
mettast og vegna þessa eru menntaðir einstaklingar í auknu mæli farnir að sækja um
vinnur út fyrir landsteinana (Kapil og Roy, 2014).

2.3 Starfsánægja
Starfsánægja (e. job satisfaction) er mjög vítt hugtak og flókin hugsmíð og hefur verið
mikið rannsökuð í tengslum við líðan starfsfólks á vinnumarkaðnum (Hoy og Miskel,
2005). Ekki eru allir sammála hvort að starfsánægja ráðist eingöngu af þáttum í
vinnuumhverfinu eða hvort að starfsánægja sé samspil upplifunar einstaklingsins og
vinnuumhverfisins (Locke, 1969; Spector 1997). Flestir fræðimenn síðari ára telja
starfsánægju þó vera samspil einstaklingsþátta og umhverfisins. Síðari tíma
skilgreiningar eiga það sameiginlegt að telja starfsánægju vera það jákvæða viðhorf sem
einstaklingurinn hefur til starfs síns og viðhorfið mótast af upplifun einstaklingsins af
starfi sínu (Landy og Conte, 2007).
Hoppock (1935) skilgreindi starfsánægju sem samsetningu af sálfræðilegum,
lífeðlislegum og umhverfisaðstæðum sem lætur einstaklingnum finnast að hann sé
ánægður með starfið sitt (George og Jones, 2005). John Locke (1976) sagði starfsánægju
vera það jákvæða tilfinningalega ástand sem myndast við mat starfsmanna á starfi sínu
og reynslunni sem þeir hafa öðlast. Væntingar starfsmanna og upplifun þeirra á starfinu
segir til um starfsánægju þeirra og einnig hafa gildi einstaklinga áhrif á mat þeirra á
þáttum starfsins (Locke, 1976).
Ronald E. Riggio (2013) skilgreindi hugtakið starfsánægja sem þær tilfinningar
(e. feelings) og þau viðhorf (e. attitudes) sem starfsmaður hefur til starfs síns. Það eru
allir þeir þættir sem viðkoma starfinu sem stuðla að því að starfsmaður þrói með sér
tilfinningar ánægju eða óánægju, hvort sem þær eru jákvæðar eða neikvæðar og/eða
góðar eða slæmar (Riggio, 2013).
Ein vinsælasta skilgreining á starfsánægju er eftir Spector (1997). Skilgreining
Spectors á starfsánægju var hversu mikið starfsmönnum líkaði eða líkaði ekki við starf
sitt. Hann sagði það vera mikilvægt fyrir skipulagsheildir að fylgjast vel með
starfsánægju starfsmanna því ef fer að halla undan fæti getur óánægja starfsmanna orðið
mikið áhyggjuefni og reynst erfið að takast á við. Spector (1997) sagði að starfsánægja
endurspegli það hvernig komið er fram við starfsmenn fyrirtækja, hvað varðar virðingu
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og sanngirni. Hann sagði að starfsánægja geti gefið til kynna hver heilsa starfsmanna er,
bæði líkamleg og andleg, og getur hún komið fram í betri eða verri starfsemi og
framleiðni fyrirtækja eða stofnana.
Spector sagði starfsánægju vera á vídd frá starfsánægju til starfsóánægju og getur
ánægja og óánægja í starfi komið upp á hvaða vinnustað og í hvernig vinnu sem er
(Spector, 2007). Starfsóánægja (e. job dissatisfaction) er andheiti hugsmíðarinnar
starfsánægju og samkvæmt Spector (1997) þá segir starfsóánægja til um að hve miklu
leyti starfsmönnum líkar ekki við vinnu sína. Robbins, Odendaal og Roodt (2003) sögðu
að einstaklingar sem voru með háa starfsánægju höfðu gott viðhorf til vinnunnar en þeir
sem upplifðu starfsóánægju væru þeir sem höfðu neikvætt viðhorf til vinnunnar.
Óánægja í starfi getur verið undir áhrifum sömu þátta og starfsánægja
(Cherrington, 1994). Rannsókn á starfsmönnum í þjónustugeiranum sýndi að samband
var á milli góðrar þjónustu sem starfsmenn veittu og ánægju þeirra í starfi, sem sagt að
því ánægðari sem starfsmenn voru því betri þjónustu veittu þeir kúnnum sínum (Boggie,
2005). Spector (1997) greindi frá því að þegar starfsóánægja ríkir eiga starfsmenn það til
að virða ekki vinnutímann og eru stöðugt seinir eða láta einfaldlega ekki sjá sig í
vinnunni. Basset (1994) greindi frá því að þegar skipulagsheildir eru með háa
starfsmannaveltu þá er það vísbending um þörf á skoðun á starfsánægju starfsmanna.
Starfsóánægja er talin ýta undir meiri starfsmannaveltu fyrirtækja, auka líkur á því að
starfsmenn upplifi kulnun í starfi (Bakker, Demerouti og Verbeke, 2004), valda hærri
tíðni veikindaleyfa, skapa neikvætt andrúmsloft í vinnunni og vera ástæða fleiri
vandamála (Cherrington, 1994).

2.3.1 Söguleg framvinda á stefnum og kenningum starfsánægju
Til að skilja og mæla hugtakið starfsánægja er henni oft gerð skil út frá tveimur
nálgunum, heildrænni nálgun (e. global approach) og fjölþættri nálgun (e. facet
approach) (Spector, 2003). Heildræn nálgun skoðar það hversu ánægður starfsmaður er
þegar á heildina er litið. Mælingar starfsánægju í heildrænni nálgun notast oftast við eina
spurningu og hljóðar hún oftast eitthvað í líkingu við þessa: „Á heildina litið hversu
ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með starf þitt?“. Fjölþætt nálgun telur starfsánægju hins
vegar vera samansetta af viðhorfum, gildum og tilfinningum starfsmannsins um marga
þætti eða einingar sem tengjast starfinu. Þættir sem geta spilað inn í starfsánægju
samkvæmt þessari nálgun eru þættir eins og vinnuskilyrði, vinnureglur, ánægja með
laun, vinnustaðamenning, launahækkanir og fleira (Riggio, 2013).
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Rannsóknir á starfsmannamálum hófust á vísindalegan hátt í kringum fyrri
heimsstyrjöldina og eftir það hafa margar kenningar með fjölþættri nálgun á starfsánægju
verið settar fram (Ferris, Hall, Royle og Marocchio, 2004). Þær kenningar starfsánægju
sem settar hafa verið fram skarast oft á tíðum á við önnur hugtök og þá sérstaklega við
hugsmíðina hvatningu (e. motivation). Til að gera kenningunni starfsánægju skil hefur
henni verið skipt niður í fjórar meginstefnur í anda fjölþættrar nálgunar (Ásta
Bjarnadóttir, 2000).

2.3.1.1 Fyrsta stefnan, Fredrick W. Taylor
Fyrsta stefnan kom á öðrum áratug tuttugustu aldar þegar Frederick W. Taylor (1911)
gaf út bókina Principles of Scientific Management þar sem hann gerði kenningu sinni um
vísindalega stjórnun (e. scientific management), skil. Vísindaleg stjórnun er byggð á
lögmálum rannsókna á tíma og hreyfingu. Hugmyndafræði hans hefur nú á tímum oft
verið kölluð Taylorismi (Nelson, 1992). Kenningar Taylors um vísindalega stjórnun voru
nokkurs konar þumalputtareglur sem hann byggði á kerfisbundnum útreikningum á því
hvernig ætti að hámarka nýtingu starfsmanna, þar sem þeir voru taldir einn þáttur
rekstrarkostnaðar fyrirtækja. Vinnutími starfsmanna átti að vera nýttur í að hámarka
framleiðni og lágmarka kostnað. Taylor fór yfir alla verkferla og vildi sjá til þess að
enginn tími starfsmanna færi til spillis. Skipulagning á starfi starfsmanna var í höndum
stjórnenda og áttu starfsmenn að nýta allan sinn tíma í að vinna og vildi hann meina að
starfsmenn ættu að framkvæma vinnu sína á einn skilvirkan máta (Landy og Conte,
2007). Hugmyndafræði Taylors hefur verið mikið gagnrýnd því hún tekur ekki tillit til
mannlegra þátta starfsmanna, engu að síður er hann talinn marka spor í rannsóknum og
kenningum um starfsfólk á vinnumarkaði (Nelson, 1992).

2.3.1.2 Önnur stefnan, nútímanálgun á stjórnun
Önnur stefnan kom snemma á fjórða áratugi tuttugustu aldar og hefur stundum verið
kölluð nútímanálgun á stjórnun (e. modern management) og spratt upp úr tveimur
ólíkum rannsóknum á starfsánægju, frá annars vegar Hawthorne rannsókninni og hins
vegar rannsókn Roberts Hoppock (1935) (Subedi, 2004). Áður en rannsóknirnar urðu
vinsælar og þá sérstaklega Hawthornes rannsóknin, þá var ákveðin rörsýn á hvernig ætti
að auka afköst starfsmanna. Var áherslan í rannsóknum aðallega á aukningu afkasta og
tengsl þeirra við að veita umbun, þá sérstaklega þegar umbunin var í formi launa. Ekki
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var hugsað um aðra þætti sem gætu haft áhrif á líðan starfsmanna fyrr en nútímanálgunin
kom með kerfisbundnar rannsóknir á hegðun og líðan starfsfólks (Highhouse, 1999).
Rannsókn Hoppock var gerð í litlum bæ í Pennsylvaníu fylki í Bandaríkjunum.
Hoppock sendi spurningakönnun til allra fullorðinna einstaklinga sem voru við vinnu í
bænum og hann leitaði eftir svörum við tveimur tilgátum, hversu hamingjusamir
starfsmenn voru og hvort að einhverjir atvinnuhópar reyndust hamingjusamari en aðrir.
Hann komst að því að einungis 12% starfsmanna reyndust óhamingjusamir og að
einstaklingar í vinnu sem krafðist sérhæfingar voru hamingjusamari en ómenntaðir
(George og Jones, 2005).
Hawthorne rannsóknin var gerð í Illinois fylki í Bandaríkjunum yfir níu ára
tímabil, á árunum 1924-1932. Hawthorne rannsóknin markaði upphaf breytinga í
rannsóknum á starfsánægju þar sem farið var að skoða aðra þætti en umbun starfsmanna
og tengsl þeirra við framleiðni og ánægju (Sonnenfeld, 1985). Rannsóknin hófst með því
að fyrirtækið Western Electric fór að kanna hvernig hægt væri að bæta starfsumhverfi til
að auka framleiðni starfsmanna hjá einni af verksmiðjum þeirra, Hawthorne Works. Þeir
skoðuðu meðal annars áhrif breytinga á lýsingu húsnæðisins á afköst starfsmanna, þeir
gerðu það með að skipta hópi starfsmanna í tvennt, hjá öðrum hópnum var gerð breyting
á lýsingu og hjá samanburðarhópi var engu breytt. Breyting varð á framleiðni
starfsmanna
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samanburðarhópnum. Framleiðni hjá tilraunahópnum fór ekki að minnka fyrr en
starfsumhverfið var með næturbirtuskilyrði. Til að skýra af hverju þetta gerðist þá fékk
fyrirtækið Elton Mayo til að greina þetta nánar. Yfir níu ára tímabil voru
frammistöðuskrár starfsmanna skoðaðar og tekin voru viðtöl við þúsundir starfsmanna
ásamt því að breyta öðrum áhrifaþáttum sem gátu mögulega aukið framleiðni, eins og
t.d. vinnutíma, vinnuhléi og loftræstingu. Breytingar á þessum áhrifaþáttum juku
framleiðni starfsmanna (Highhouse, 1999). Niðurstöðurnar sýndu að við það eitt að hafa
fylgst með starfsmönnum verksmiðjunnar, bæði af stjórnendum og rannsakendum,
breyttist hegðun starfsmanna. Í dag eru niðurstöður rannsóknarinnar kölluð Hawthorne
áhrifin (e. Hawthorne effect). Hawthorne áhrifin komu fram í aukinni framleiðni
starfsmanna Hawthorne Works við það að þeim var fylgt eftir eða í raun að þeim var
veitt athygli. Niðurstöður þessarar rannsóknar markaði stórt skref í rannsóknum í
stjórnun starfsmanna þar sem þeir komust að því hve mikilvægur mannlegi þátturinn er í
starfsumhverfinu (Highhouse, 1999).
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2.3.1.3 Þriðja stefnan, þættir starfsins og tengsl við starfsánægju
Þriðja stefnan kom fram á árunum 1935 til 1955 þar sem margar rannsóknir og kenningar
voru settar fram um starfsumhverfi einstaklinga eða innihald og eiginleika starfa sem
hafa áhrif á ánægju starfsmanna. Fyrirtæki á þessum árum vildu viðhalda góðri
starfsánægju þar sem talið var að það gæti komið í veg fyrir verkföll og rekstrartap og
aukið framleiðni. Rannsóknir á vinnumarkaðnum á þessum tíma voru með áherslu á að
skoða hvort að þörfum starfsmanna í heild var mætt og að hvað miklu leyti (Schaffer,
1953).
Rannsókn Herzberg, Maysner, Peterson og Capwell (1957) sýndi að tengsl væru
á milli vinnutengdrar hegðunar og starfsánægju, þá sérstaklega fjarveru starfsmanna og
frammistöðu þeirra í starfi. Rannsóknin veitti grunninn að einni af fyrstu nútímakenningunum um starfsánægju, Tveggja þátta kenningu Herzbergs (e. Herzberg’s motivatorhygiene theory) (Herzberg, Mausner og Snyderman, 1959). Rannsóknin byggðist á því
að taka viðtöl við verkfræðinga og endurskoðendur til að varpa ljósi á hvað það var sem
gerði þessa starfsmenn ánægða eða óánægða í starfi. Út frá þessum viðtölum fann hann
tvo þætti sem stuðluðu að ánægju og/eða óánægju (Armstrong, 2009). Annars vegar voru
hvatningarþættir (e. motivators) í starfsumhverfinu og ef þeir þættir fóru fram með
skilvirkum hætti leiddi það til starfsánægju. Hins vegar voru það viðhaldsþættir (e.
hygienes) í starfsumhverfinu en þegar þessir þættir voru ekki til staðar hafði það neikvæð
áhrif á starfsánægju starfsmanna. Herzberg ályktaði að það væri starfið sjálft sem hvetur
starfsmenn áfram en ekki ytri þættir eins og laun, vinnuaðstæður og stjórnendur. Hann
var fyrstur til að sýna fram á að starfsánægja annars vegar og óánægja hins vegar væru
afleiðingar ólíkra þátta en ekki andstæð viðbrögð við sama þættinum eins og fyrri
kenningar höfðu haldið fram (Landy og Conte, 2007).
Tveggja þátta kenning Herzberg er mjög umdeild og vildu fræðimenn hafna
henni vegna skorts á rökleiðslu og stuðningi empirískra gagna. Einnig hefur hún verið
gagnrýnd fyrir það að taka ekki inn í myndina að það er mönnum eðlislægt að kenna
utanaðkomandi þáttum um óánægju sína (King, 1970; Ewen, Smith, Hulin og Locke,
1966). Herzberg lét mótlætið ekki á sig fá og hélt áfram rannsóknum kenningu sinni til
stuðnings. Ein af þeim er rannsókn Herzberg árið 2003 á 1685 starfsmönnum sem leiddi
til frekari greininga á helstu undirþáttum hvatninga- og viðhaldsþáttum starfsmanna, sjá
mynd 1. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að hvatningarþættir, þar sem einn helsti
undirþátturinn er afrek í starfi, hafa mestu áhrifin á starfsánægju starfsmanna. Aðrir
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hvatningarþættir sem höfðu áhrif á ánægju starfsmanna voru þeir hvort að starfsmenn
fengu viðurkenningu fyrir vel unnin störf, vinnan sjálf, hvort þeim væri treyst fyrir
ábyrgð, þróun í starfi og fleiri þættir. Herzberg fann það út að viðhaldsþættir voru þeir
þættir sem ullu óánægju í starfi. Helsti viðhaldsþátturinn sem olli óánægju var stefna
fyrirtækisins og reglur í starfinu, aðrir þættir sem stuðluðu að óánægju voru m.a. eftirlit,
samband við stjórnendur, vinnuskilyrði sem þeir unnu við, laun og öryggi í starfi
(Herzberg, 2003).

Mynd 1. Hvatningar- og viðhaldsþættir úr rannsókn Herzberg (2003).
Kenning Herzberg sýndi að hvatning starfsmanna kemur frá einstaklingnum
sjálfum en ekki frá ytri þáttum. Framlag Herzberg til fræðanna var mikilvægt og stýrði
síðari rannsóknum í átt að áhrifum vitsmunalegra þátta á starfsánægju starfsmanna
(Landy og Conte, 2007).

2.3.1.4 Fjórða stefnan, vitsmunalegir þættir tengdir starfsánægju
Fjórða stefnan tengist rannsóknum og kenningum á vitsmunalegum þáttum sem tengjast
starfsánægju. Starfsmenn voru rannsakaðir á einstaklingsgrundvelli og fundnir voru
þættir sem höfðu áhrif á starfsánægju sem mátti rekja til upplifunar einstaklingsins sjálfs
á hinum ýmsu þáttum (George og Jones, 2005). Starfsánægja er eitt af mikilvægustu
vinnuviðhorfunum (e. work attitudes) og hefur áhugi á hugsmíðinni aukist seinustu ár.
Margar kenningar og rannsóknir hafa því verið settar fram sem tengja hinu ýmsu þætti
starfsins og starfsmannsins við aukna starfsánægju á vinnumarkaðnum.
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2.3.2 Kenningin um ósamræmi
Líkanið um ósamræmi (e. Discrepancy model) starfsánægju, byggist á þeirri einföldu
hugmynd að starfsmaður ákveður hversu ánægður hann sé með starf sitt með því að bera
það saman við upplagt starf (e. ideal job) (McFarlin og Rice, 1992). Upplagða starfið
getur verið þær væntingar sem starfsmaður hefur til starfsins, hvað hann vill fá frá
starfinu, hvernig honum finnst starfið eigi að vera eða hvernig fyrra starf hans var í
samanburði við nýja starfið. Þegar misræmi kemur á milli þess hvaða hugmyndir
starfsmaður hefur til upplagða starfsins og raunverulega starfs síns upplifir hann óánægju
í starfi (George og Jones, 2005). Rannsókn á nýútskrifuðum nemum á háskólastigi sýndi
þá hafa tilhneigingu til að hafa háar væntingar til fyrsta starfsins og enda óánægðir í
starfi vegna þess (Lee, 1992).

2.3.3 Kenningin um stöðugt ástand
Kenningin um stöðugt ástand (e. The steady-state theory) segir að hver starfsmaður sé
með dæmigert ástand af starfsánægju. Kenningin gengur út á að hver starfsmaður er með
ákveðið stig af starfsánægju og óánægju sem myndar jafnvægisástand, sjá mynd 2
(George og Jones, 2005). Byggist kenningin á því að það eru ákveðnir þættir sem snerta
starfsánægju og eðli starfs sem munu valda ójafnvægi í ánægjunni. Þetta eru atburðir sem
geta aukið eða minnkað starfsánægju og/eða óánægju. Þeir þættir sem auka starfsánægju
eða draga hana upp eru til dæmis þættir eins og að fá bónus í vinnunni eða stöðuhækkun
eða jafnvel að fá viðurkenningu fyrir vel unnið verk. Einnig eru til þættir sem ýta undir
óánægju starfsmanna og þar af leiðandi draga úr starfsánægju þeirra, þetta eru þættir eins
og ef yfirmaður sýnir einstaklingnum ósanngirni eða mikið er um rifrildi og nöldur í
vinnunni (George og Jones, 2005).
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Mynd 2. Líkan um starfsánægju sem stöðugt ástand, aðlagað út frá George og Jones
(2005).
Þó er það eðlislægt fyrir starfsmanninn að sækjast alltaf aftur í jafnvægisástandið
eftir að utanaðkomandi þættir draga úr eða auka starfsánægjuna (George og Jones, 2005).
Rannsóknir styðja þessa kenningu, þar sem þær sýna að starfsánægja sé stöðug yfir tíma
(Staw og Ross, 1985).
Einstaklingsþættir eins og persónuleiki starfsmanna hefur áhrif á hversu fljótt eða
hægt einstaklingar komast aftur í jafnvægisástandið. Þetta er vegna þess að persónuleiki
einstaklinga helst stöðugur yfir tíma og því telja rannsakendur að persónuleiki starfsmanna miðli starfsánægju sem einnig er stöðug yfir tíma (George og Jones, 2005).
Þegar breytingar eiga sér stað í vinnuumhverfi þarf að hugsa þær til lengri tíma
en ekki styttri tíma (George og Jones, 2005) vegna þess að niðurstöður rannsókna sýna
að þegar verkefnum innan starfa er breytt eykur það starfsánægju aðeins tímabundið
vegna þess að einstaklingar leitast alltaf aftur í jafnvægisástand starfsánægju (Griffin,
1991). Rannsóknir á kenningunni um stöðugt jafnvægi starfsánægju starfsmanna hafa
sýnt að það sé mikilvægt að taka inn í hversu eðlislægt það er fyrir starfsmenn að leitast
við að ná jafnvægi í starfsánægju. Því þurfa einstaklingar sem sjá um stjórnun mannauðs
að taka það inn í stefnumið og samhangandi nálgun í stjórnun fyrirtækja og starfsfólks
(Armstrong, 2009; George og Jones, 2005).
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2.3.4 Starfseinkennalíkanið
Hackman og Oldham (1980) settu fram kenningu um ákveðin starfseinkenni sem höfðu
áhrif á ánægju starfsmanna og bjuggu til líkan út frá því, starfseinkennalíkanið (e. Job
characteristics model). Þeir lögðu til að þættir sem hafa áhrif á starfsánægju mætti skipta
í tvennt, persónubundna og starfstengda þætti. Líkanið byggist á þáttum sem einkenna
starfið og geta haft áhrif á innri hvatningu starfsmanna sem leiðir svo að starfsánægju
þeirra, sjá mynd 3.
Samkvæmt líkani þeirra eru fimm þættir sem einkenna störf og hafa fyrstu þrír
þeirra áhrif á það hversu merkingarbært starfið er fyrir starfsmanninn. Fyrsti þátturinn er
hæfnisvið einstaklinga eða að hve miklu leyti þekking og geta starfsins fellur að honum.
Annar þátturinn er samsömun í starfinu eða hversu mikla yfirsýn og upplifun starfsmaður
hefur um það að framlag hans skipti máli fyrir skipulagsheildina. Sá þriðji er mikilvægi
starfsins eða hversu mikilvægt starfið er fyrir starfsmanninn og að hve miklu leyti starfið
hefur áhrif á starfsmanninn í vinnunni jafnt sem utan hennar. Fjórði starfseinkennaþátturinn er sjálfræði eða hversu mikil áhrif ábyrgð starfsmanns hefur, hversu mikið
frelsi starfið veitir honum og hversu mikið sjálfstæði í eigin ákvarðanatöku hann hefur
um framkvæmdir verkefna. Fimmti þátturinn er endurgjöf í starfi eða það að hversu
miklu leyti einstaklingum er veitt vitneskja um frammistöðu sína í starfi. Ef eitthver af
þessum fimm þáttum skortir í starfi töldu Hackman og Oldham (1980) að starfsmenn
upplifi sálrænan skort eða óánægju í starfi.
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Mynd 3. Starfseinkennalíkan Hackman og Oldham (1980).
Starfseinkennalíkan Hackman og Oldham (1980) staðfestir Tvíþáttkenningu
Herberg’s um viðhaldandi þætti (Landy og Conte, 2007). Höfundar líkansins halda fram
að ánægja starfsmanna fari eftir því hversu vel er hlúið að starfeinkennaþáttunum fimm
(Hackman og Oldham, 1980).

2.3.5 Kenningin um skynjaða stjórn
Spector (1998) setti fram kenningu um skynjaða stjórn (e. Control theory), sem snýst um
það hvernig starfsmenn upplifa streituvaldandi þætti í umhverfinu og hvort þeir hafi
skynjaða stjórn á þeim. Stjórn starfsmanna ræðst af tvennu samkvæmt kenningunni,
stjórnrót (e. locus of control) og raunverulegri stjórn. Stjórnrót einstaklingsins eru
væntingar hans til sjálfs síns um getu til að stjórna eigin lífi. Hugsmíðin stjórnrót skiptist
í innri og ytri stjórnrót (e. internal and external locus of control). Innri stjórnrót
einstaklingsins felst í þeirri trú að einstaklingar geta haft áhrif á líf sitt með því að stýra
eigin hegðun en ytri stjórnrót að það séu ytri þættir umhverfisins sem þeir hafa enga
stjórn á sem stýri atburðunum sem þeir verða fyrir. Til að koma í veg fyrir óánægju í
starfi þarf að stýra þessum streituvöldum. Skynjuð stjórn getur haft áhrif á streitu með
tvennum toga; skynjuð stjórn getur haft bein áhrif á streitu, því meiri stjórn sem
einstaklingar telja sig vera undir því minni skynjuð streita og svo getur skynjuð stjórn
haft óbein áhrif á streitu einfaldlega með að draga úr áhrifum streituvaldandi þátta í starfi
starfsmanna (Spector, 1998).
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Spector hélt rannsóknum sínum áfram á starfsánægju og í framhaldi af því bjó
hann til mælitæki fyrir hugsmíðina, Starfsánægjukönnunina (e. The job satisfaction
survey). Spector náði að aðgerðarbinda starfsánægju út frá rannsóknum sínum og taldi
hann að hugsmíðin smættaðist niður í níu eftirfarandi undirþætti: laun, stöðuhækkun,
eftirlit, hlunnindi, skilyrta umbun, vinnuaðstæður, samstarfsmenn, eðli vinnu og
samskipti inni á vinnustað. Spector hefur ítrekað sannreynt mælitæki sitt (Spector, 1985;
Spector, 1997; Sector, 1992) og hafa aðrar erlendar rannsóknir einnig stutt við flokkun
hans. Sýna niðurstöður rannsóknanna að þættirnir laun (Taylor og Vest, 1992),
stöðuhækkun (US Merit Systems Protection Board, 1987), eftirlit (Emmert og Taher,
1992; Lane, Esser, Holte og McCusker, 2010; Fisher og Locke,1992), hlunnindi
(Bergman, Bergman og Grahn, 1994), skilyrt umbun (Xie og Johns, 2000),
vinnuaðstæður (Bogg og Cooper, 1995), samstarfsmenn (Emmert og Taher, 1992), eðli
vinnu (DeSantis og Durst, 1996) og samskipti (Pincus, 1986) hafi áhrif á starfsánægju.

2.3.6 Kenningin um gildi, viðhorf, skap og tilfinningar
Þættir starfsins eru ekki einir að hafa áhrif á ánægju starfsmanna heldur einnig gildi (e.
values), viðhorf (e. attitudes), skap og tilfinningar (e. moods and emotions). Gildi,
viðhorf og skap og tilfinningar eiga að ná utan um það hvað einstaklingum finnst og
hvernig þeir upplifa vinnuna, þessir þrír þættir hafa svo áhrif hver á annan, sjá mynd 4.
Þar sem vinnugildi eru stöðugri og ná yfir lengri tíma þá geta þau haft sterkustu áhrifin á
viðhorf, skap og tilfinningar starfsmanna (George og Jones, 2005).
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Mynd 4. Tengsl milli gilda,viðhorfa og tilfinninga, aðlagað frá George og Jones (2005).
Til lengri tíma eða eftir nokkur ár þá geta vinnugildi breyst sem viðbrögð við
breyttum viðhorfum, skapi og tilfinningum til vinnunar. Sem dæmi gæti einstaklingur
sem upplifir neikvæðan þátt í vinnunni til dæmis margsinnis haft léleg samskipti á
vinnustaðnum sem veldur því að hann fer ítrekað í vont skap og þess vegna upplifir hann
starfsóánægju og ósjálfrátt fara viðhorf til vinnunnar að breytast (George og Jones,
2005). Rannsókn Arne L. Kalleberg (1977) styður þessa kenningu og sýndu niðurstöður
hans að vinnugildi í starfi hafa bein og óbein áhrif á starfsánægju starfsmanna.

2.3.7 Kynslóðamunur á starfsánægju
Kynslóðamunur hefur fundist í gildum og viðhorfum sem koma fram í aðgreinanlegum
mun á hegðun (Shapira og Griffith, 1990). De Hauw og De Vos (2010) gerðu
langtímarannsókn til nokkra ára á stöðuleika gilda hjá kynslóðum X og Y til vinnu og
leiddu niðurstöður þeirra í ljós að stöðugleiki væri á vinnugildum þessarar tveggja
kynslóða. Kynslóðamunurinn í viðhorfum og gildum kemur fram í vali á vinnugildum,
skuldbindingu, frammistöðu og að lokum starfsánægju (Shapira og Griffith, 1990).
Rannsókn Hunt og Saul (1975) sýndi að eldri kynslóðir vinnumarkaðarins voru
með hærri starfsánægju í starfi en yngri kynslóðirnar. Fleiri rannsóknir á erlendri grundu
hafa sýnt að með auknum aldri starfsmanna eykst starfsánægja þeirra (Kacmar og Ferris,
1989; Kalleberg og Loscocco, 1983; Price og Kim, 1993).
Rannsókn Clark, Oswald og Warr (1996) sýndi aftur á móti að starfsánægja og
aldur starfsmanna, sé U-laga ferill. U-laga ferillinn felst í því að þegar starfsmenn hefja
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störf er starfsánægja þeirra mjög há en með aldri minnkar hún, en rís svo aftur þegar
líður að því að starfsmenn komist á eftirlaunaaldurinn.
Íslensk meistararitgerð eftir Önnu Dís Guðbergsdóttur Eydal (2013) kannaði
kynslóðamun á viðhorfum til stjórnunar, starfsánægju og starfsumhverfisins. Rannsókn
hennar byggðist á gögnum frá Stéttarfélagi í almannaþjónustu (SFR) og skoðaði hún
kynslóðirnar þrjár, uppgangskynslóðina, kynslóð X og kynslóð Y. Niðurstöður
rannsóknarinnar voru þær að kynslóð Y var ánægðust með vinnustaðarmenningu
fyrirtækisins en enginn munur mældist á milli kynslóða á viðhorfum þeirra til stjórnunar.
Uppgangskynslóðin mældist hins vegar með hæstu gildi starfsánægju og var stoltari af
fyrirtækinu og starfi sínu en yngri kynslóðirnar tvær.

2.4 Hollusta við vinnustaðinn
Hollusta við vinnustaðinn hefur lengi verið rannsökuð en þó eru skilgreiningar á
hugsmíðinni fáar og stutt síðan þær komu. Ein af skilgreiningum á hollustu við vinnustað
er sú að hollusta felist í hvers kyns eðli sambands er á milli starfsmanns og
skipulagsheildar (e. organization) (Meyer og Hercovitch, 2001). Mathieu og Zajak
(1990) sögðu að tryggð við vinnustaðinn fælist í tilfinningalegum viðbrögðum
starfsmanna sem kæmu upp þegar upplifun væri á góðu sambandi milli þeirra og
skipulagsheildarinnar, því kæmi sterk löngun til að vera áfram hjá fyrirtækinu.
Starfsmaður sem er með trygga hollustu til vinnustaðarins væri sá sem hefur mikla
löngun til að vera áfram hluti af ákveðinni skipulagsheild, er viljugur til að leggja sitt af
mörkum svo að árangur náist í skipulagsheildinni og að hann trúir og er samþykkur
gildum og markmiðum skipulagsheildarinnar (Porter, Steers, Mowday og Boulian,
1974).
Allen og Meyer (1991) bjuggu til þriggja þátta módelið um hollustu sem útskýrir
hvernig hollusta við vinnustað er sálfræðilegt ástand og hefur þrjá aðgreinanlega þætti
sem hafa áhrif á tilfinningar starfmanna um skipulagsheildina sem þeir vinna fyrir. Þessir
þrír þættir eru skyldubundin hollusta (e. normative commitment), stöðubundin hollusta
(e. continuance commitment) og tilfinningabundin hollusta (e. affective commitment).
Skyldubundin hollusta er þegar hollusta myndast við tilfinninguna sem kemur vegna
skynjaðra skuldbindingar við skipulagsheild þó svo að starfsmaður sé óhamingjusamur
og vill sækjast í betri tækifæri er hann um kyrrt vegna þess að hann telur það vera það
rétta í stöðunni. Stöðubundin hollusta er þegar starfsmaður metur kosti og galla við að
fara frá skipulagsheildinni. Þetta er sú tilfinning sem starfsmaður fær vegna þess að hann
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telur sig vera að missa af reynslu við að yfirgefa starfið og er tilfinningin sterkari en
kostirnir sem starfsmaðurinn telur sig fá við að sækja á önnur mið. Tilfinningabundin
hollusta er þegar starfmenn upplifa tilfinningatengsl við skipulagsheildina sem þeir vinna
fyrir, samsama sig við gildi og markmið hennar og vilja raunverulega vera hluti af henni.
Allen og Meyer töldu að hægt væri að nota módelið til að auka hollustu við vinnustað,
þátttöku í teymisvinnu og upplifun starfsmanna á starfsánægju (Allen og Meyer, 1990;
Meyer og Allen, 1991).

2.4.1 Hollusta við vinnustaðinn og starfsánægja
Starfsánægja og hollusta til vinnustaðarins eru líkar hugsmíðar en eru þó aðskyldar.
Mowday, Porter og Steers (1982) sögðu að hollustu við vinnustaðinn og starfsánægja
vera ólíkar hugsmíðar að því leyti að hollusta endurspeglist í stöðugu og almennu
viðhorfi en starfsánægja er viðkvæmari og breytilegri hjá starfsmönnum. Shore og
Martin (1989) staðfestu þessa nálgun Mowday og félaga, þar sem rannsókn þeirra sýndi
að báðar hugsmíðar væru tengdar frammistöðu og starfsmannaveltu en í mjög ólíkri
mynd. Cohen (1993) taldi að þetta væru ekki óskyldar hugsmíðar heldur hugsmíðar sem
bæta hvor aðra upp (e. complementary). Rannsóknir sýna að há jákvæð fylgni sé á milli
þessara þátta, ef aukinn starfsánægja er fyrir hendi þá helst hollusta til vinnustaðarins
einnig há (Arnold og Feldman, 1982; Strumpf og Harman 1984). Rannsókn O´Driscoll,
Ilgen og Hildreth (1992) sýndi að starfsánægja gæti haft bein áhrif á hollustu til
vinnustaðarins. Bæði starfsánægja og hollusta við vinnustaðinn eru líklegast undir
áhrifum frá mörgum þáttum t.d. tegund vinnu og þróun fyrirtækisins. Þó hafa gildi
vinnustaða áhrif á hollustu við vinnustaðinn en það að túlka laun og fríðindi sem
sanngjörn hefur áhrif á starfsánægju (Cennamo og Gardner, 2008). Einnig er hollusta við
vinnustaðinn minni ef starfsmaður upplifir möguleika sína á að ganga í nýtt starf hátt,
svo sem meiri menntun eykur líkur á að geta fengið annað starf á því sviði sem
einstaklingur er menntaður á og því getur það dregið úr hollustu til vinnustaðarins
(Bateman og Strasser, 1984).

2.4.2 Hollusta við vinnustaðinn og kynslóðamunur
Munur á milli kynslóða hefur fundist þegar hugsmíðin, hollusta við vinnustaðinn, hefur
verið rannsökuð og hafa eldri starfsmenn reynst hafa sýnt meiri hollustu við vinnustaði
en yngri kynslóðir (Becker og Billings, 1993; Lee, Ashford, Walsh og Mowday, 1992).
Rannsókn Ng og Feldman (2010) staðfestir þetta þar sem niðurstöður rannsóknar þeirra
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sýndi að yngstu starfsmenn vinnustaðarins sýndu ekki sömu hollustu við vinnustaðinn
eins og þær eldri. Rannsóknir hafa einnig sýnt að því yngri sem starfsmenn væru, því
minni tryggð sýndu þeir yfirmanni sínum (Smola og Sutton, 2002).
Debard (2004) gerði rannsókn á þátttakendum sem voru af uppgangs-, X og Y
kynslóðunum og greindi frá því hvernig þær aðgreina sig hvor frá annarri í viðhorfum og
gildum til hollustu við vinnustaðinn. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndi að hollusta við
vinnustaðinn var talinn barnaleg hjá kynslóð X, kynslóð Y var talin skuldbundin
vinnunni og uppgangskynslóðin var talin vera tortryggin þegar það kom að hollustu við
vinnustaðinn. Þeir sem voru af kynslóð X verðmátu samband sitt við samstarfsfólk meira
en samband sitt við fyrirtækið og áttu það til að skipta oftar um vinnu, á um þriggja til
fimm ára fresti. Þeir töldu einnig að tryggð fælist í því að hætta í vinnu með einungis
tveggja vikna uppsagnarfresti og töldu það að hoppa á milli starfa væri sniðug leið til að
ná frama í starfi (The National Oceanographic and Atmospheric Association Office of
Diversity, 2006). Þetta á einnig við um kynslóð Y sem sýnir vinnustaðnum ekki næga
tryggð. Hún vildi hafa starfsferilinn þannig að hún gæti verið í vinnu sem hún gæti hætt í
hvenær sem væri og gæti hafið störf í nýrri vinnu samstundis (Debard, 2004). Kynslóð Y
hefur sýnst vera líklegri til að skipta um vinnu vegna efnahags fremur en hinar
kynslóðirnar (EY, 2016).
Þó að rannsóknir sýna að það sé mismunandi hollusta við vinnustaðinn á milli
kynslóða þá hafa þær einnig sýnt sömu ástæðurnar fyrir því að þær haldast í starfi.
Rannsóknir hafa sýnt að hollusta við vinnustaðinn meðal mismunandi kynslóða myndi
aukast ef starfmenn myndu finna að gildi fyrirtækjanna samræmdust þeirra eigin gildum,
fengju fleiri krefjandi verkefni, hærri laun og aukna bónusa (Debard, 2004; EY, 2016).

2.5 Forspá um vinnu
Forspá um vinnu er fremur ný hugsmíð og hefur lítið verið rannsökuð. En þær
rannsóknir sem eru til um hugtakið leitast eftir að skilja sambandið milli forspár um
vinnu við önnur hugtök, meðal annars starfsánægju, hollustu og jafnvel mun milli
kynslóða.
Forspá um vinnu (e. predictability at work) er þegar starfsmaður getur spáð fyrir
um framtíð sína í starfi, til styttri eða lengri tíma. Forspá um vinnu felst í því að
starfsmaður hafi upplýsingar um framtíð sína í starfi hvað varðar það sem ætlast sé til af
honum í vinnu til að halda starfi sínu, greinanleg skipting á því hverjir eru
samstarfsmenn og yfirmenn á hverjum tíma og hvaða verkefni hann þarf að leysa í sinni
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nánustu framtíð (Plaiser o.fl., 2007). Forspá um vinnu vísar til stærra hugtaks,
starfsöryggis. Starfsöryggi er það þegar starfsfólk telur sig vera öruggt í starfi, hafi
möguleika á að mynda reglur í starfi og hafi forspá um vinnu sína (Plaiser o.fl., 2007).
Með tilkomu efnahagshrunsins á Íslandi hefur forspá um vinnu vakið meiri
athygli hérlendis, þar sem niðurskurður bæði á almennum markaði og hjá hinu opinbera
var mikill sem leiddi iðulega til mikillar endurskipulagningar og/eða niðurskurðar meðal
starfmanna. Óstöðugt vinnuumhverfi veldur álagi meðal starfsmanna, bæði einstaklinganna sjálfra og innan vinnustaðarmenningarinnar (Rodriquez, 2002). Í dag ríkir mikill
skortur á starfmönnum í opinberar láglaunastöður, sem dæmi vantar leikskólaliða. Með
vöntun á starfsfólki leggst aukið álag og ábyrgð á tilfallandi starfmenn en að auki fellur
þetta undir lélega forspá til vinnu þar sem ekki er unnt að vita hvaða verkefni,
samstarfsmenn eða jafnvel yfirmenn bíða þeirra í framtíðinni. Starfsfólk bregst
mismunandi við erfiðleikum og þegar sömu kvartanir koma upp á sama vinnustað ber að
líta á heildina, finna sameiginlega orsök og reyna að finna lausn (Vinnueftirlit ríkisins,
1999). Því er léleg forspá til vinnu merki um heildrænan vanda meðal stofnana, hvort
sem þær eru á vegum hins opinbera eða á almennum markaði.

2.5.1 Forspá um vinnu og hollusta við vinnustaðinn
Forspá um vinnu segir til um öryggi starfsmanna á vinnustað. Þegar starfsmenn upplifa
sig örugga í starfi þá eru þeir líklegri til að vera hollari vinnustaðnum (Plaiser o.fl., 2007;
Solomon, 1992). Solomon (1992) greindi frá því að hollusta við vinnustaðinn mun hvetja
starfsmenn til að vera áfram. Þegar hollusta og tryggð er við vinnustaðinn þá skipuleggja
þau starfið og hugsa um það til lengri tíma ásamt því að hafa enga áætlun um að fara að
leita á önnur mið (Brown og Peterson, 1993). Erlendar rannsóknir um forspá um vinnu
hafa sýnt að ef óánægja er í starfi hafði það áhrif á hollustu við vinnustaðinn og við það
eykst forspá fyrir því að starfsmaður yfirgefi starf sitt (Alexander, Liechtenstein og
Hellmann, 1998; Guimares, 1997; Jamal, 1997). Rannsókn Davy, Kinicki og Scheck
(1997) sýndi að ef starfsmenn upplifðu sig óörugga í starfi sínu sýndu þeir vinnustaðnum
minni hollustu. Að sama skapi sýndi íslensk meistararannsókn eftir Mörtu Gall
Jörgensen (2009) að hollusta starfmanna við vinnustaðinn og starfsánægja hafi verið
tengd við forspá um vinnu þeirra.
Léleg forspá um starf getur haft skammtíma og/eða langvarandi neikvæð áhrif og
hefur óvissa í starfi verið tengd við heilsu starfsmanna, bæði líkamlega og andlega
(Fullerton og Wallace, 2007). Rannsókn Väänänen og félaga (2008) sýnir fyrirliggjandi
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vísbendingar sem benda til að lítil forspá um vinnu sé mikilvægur þáttur í stjórn á
vinnuaðstæðum og hefur sýnt aukna langtíma áhættu á bráðri hjartabilun meðal eldri
starfsmanna.

2.5.2 Forspá um vinnu og kynslóðamunur
Kynslóðir og forspá um vinnu hafa lítið verið rannsakaðar. Þær rannsóknir sem til eru
sýna að það sé munur milli kynslóða og forspá um vinnu (Cennamo og Gardner, 2008;
Kowske, Rasch og Wiley, 2010). Kowske og félagar (2010) gerðu langtímarannsókn frá
árinu 1985 til 2009 þar sem þeir söfnuðu gögnum um uppgangskynslóðina, kynslóð X og
kynslóð Y og viðhorf þeirra til vinnu. Rannsókn þeirra leiddi í ljós að þegar stýrt var
fyrir aldursáhrifum þá greindi kynslóð Y frá hærra starfsöryggi sem hefur áhrif á forspá
um vinnu samanborið við hinar kynslóðirnar (Kowske o.fl., 2010; Plaiser o.fl., 2007).
Cennamo og Gardner (2008) gerðu samanburð á uppgangskynslóðinni, kynslóð X og
kynslóð Y og leiddu niðurstöður þeirra í ljós að munur væri á milli þessara þriggja
kynslóða er varðaði spá þeirra um áframhaldandi starf og voru yngri kynslóðirnar tvær,
kynslóð X og Y líklegri til að yfirgefa vinnustaðinn og leita á ný mið en sú eldri.
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3

Aðferð

Í aðferðarkaflanum verður farið yfir þær aðferðir sem notaðar voru við vinnslu þessarar
rannsóknar. Gerð verður grein fyrir þátttakendum, mælitækjum, framkvæmd,
rannsóknarsniði og hvernig tölfræðilegri úrvinnslu niðurstaðna var háttað.

3.1 Þátttakendur
Í rannsókn þessari var notast við hentugleikaúrtak, þar sem Berglind Guðrún Bergþórsdóttir mannauðsstjóri í Hafnarfirði áframsendi netslóð á spurningakönnunina á netföng
1340 starfsmanna Hafnafjarðar og Inga Þóra Þórissdóttir mannauðstjóri hjá Garðabæ
áframsendi á netföng um 978 starfsmanna Garðabæjar með beiðni um þátttöku. Ekki var
greitt fyrir né veitt annars konar umbun til að auka þátttöku. Þátttakendur samanstóðu af
363 íslenskumælandi starfsmönnum tveggja bæjarfélaga, Hafnarfirði og Garðbæ,
veturinn 2018. Af heildarfjölda þátttakenda voru 144 frá Garðabæ (39,70%), 210 frá
Hafnarfirði (57,90%) og 9 tóku ekki fram úr hvaða bæjarfélagi þeir voru (2,50%).
Karlkyns þátttakendur voru 60 (16,50%), kvenkyns 300 (82,60%), einn skilgreindi sig
annað (0,30%) og tveir gáfu ekki upp kyn sitt (0.60%). Fimm punkta kvarði var notaður
til að mæla aldursbil þátttakenda; enginn þátttakandi svaraði því að vera fæddur á árinu
1942 eða fyrr (0,00%), það voru 92 þátttakendur fæddir á aldursbilinu 1943-1960
(25,30%), 184 voru fæddir á aldursbilinu 1961-1980 (50,70%), 83 voru fæddir á
aldursbilinu 1981-2000 (22,90%), þrír þátttakendur voru fæddir á árinu 2001 eða síðar
(0,80%) og einn þátttakandi tók ekki fram aldur sinn (0,30%).

3.2 Mælitæki
Til að svara rannsóknarspurningunum var rafræn spurningakönnun send út á starfsmenn
bæjarfélaganna Garðabæ og Hafnarfjörð sem innihélt spurningar um lýðfræðilegar
breytur, kynslóðir, starfsánægju, forspá um vinnu og hollustu við vinnustað (sjá
viðauka).
Lýðfræðilegar breytur. Spurningakönnunin innihélt upplýsingar um í hvaða
bæjarfélagi þátttakendur höfðu atvinnu og kyn þeirra. Staðsetning atvinnu þátttakenda
var metin með spurningunni „Í hvaða bæjarfélagi vinnur þú?“ og kóðuð sem einn fyrir
Hafnarfjörð og tveir fyrir Garðabæ. Kyn var metið með spurningunni „Hvert er kyn
þitt?“ og var breytan kóðuð með tölustafnum einn fyrir konur, karlar fengu tölustafinn
tveir og annað fékk tölustafinn þrír.
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Kynslóðir. Spurningin um kynslóðir hljóðaði þannig; „Hvert er fæðingarár þitt?“ og
var metin á fimm punkta kvarða: 1 = Fædd/ur á árinu 1942 eða fyrr, 2 = Fædd/ur á
árunum 1943-1960, 3 = Fædd/ur á árunum 1961-1980, 4 = Fædd/ur á árunum 1981-2000
og 5 = Fædd/ur á árunum 2001 eða síðar. Breytan fæðingarár var endurkóðuð sem
„Kynslóðamunur“: 1 = Reynda kynslóðin, 2 = Uppgangskynslóðin, 3 = Kynslóð X, 4 =
Kynslóð Y og 5 = Kynslóð Z. Þar sem enginn þátttakandi var fædd/ur á árinu 1942 eða
fyrr eða tilheyrði til reyndu kynslóðarinnar var sú breyta tekin úr gagnasafninu svo að
breytan „Kynslóðamunur“ var endurkóðuð sem 1 = Uppgangskynslóðin, 2 = Kynslóð X,
3 = Kynslóð Y og 4 = Kynslóð Z.
Starfsánægja. Við mælingar á starfsánægju var notast við spurningalistann „The Job
Satifaction Survey“ (JSS) eftir Paul Spector (1999). JSS samanstendur af 36
staðhæfingum sem voru kóðaðar í tíu breytur, starfsánægja í heild og níu undirþætti.
Spurningarnar voru á sex-punkta kvarða; 1 = Mjög ósammála, 2 = Í meðallagi
ósammála, 3 = Örlítið ósammála, 4 = Örlítið sammála, 5 = Í meðallagi sammála og 6 =
Mjög sammála. Af þeim 36 breytum voru 19 neikvætt hlaðnar og þeim þurfti að snúa.
Starfsánægja í heild samanstóð af öllum 36 staðhæfingunum og níu undirþættirnir standa
fyrir

laun,

stöðuhækkun,

eftirlit,

hlunnindi,

skilyrta

umbun,

vinnuaðstæður,

samstarfsmenn, eðli vinnu og samskipti sem innihalda fjórar spurningar hver.
Staðhæfingar sem auðkenndu „laun“ voru: „Mér finnst ég fá réttlát laun fyrir starf mitt,“
„Kauphækkanir eru fáar og of langt á milli,“ „Þegar ég hugsa um hvað ég fæ í laun finnst
mér ég ekki metin að verðleikum af fyrirtækinu“ og „Ég er sátt/ur við möguleika mína á
kauphækkunum.“ Staðhæfingar sem auðkenndu „stöðuhækkun“ voru: „Það eru of litlir
möguleikar á stöðuhækkun í mínu starfi,“ „Þau sem standa sig vel í starfi eiga raunhæfan
möguleika á stöðuhækkun,“ „Fólk fær stöðuhækkanir hér á sama hraða og í öðrum
fyrirtækjum“ og „Ég er sátt/ur við möguleika mína á stöðuhækkun.“ Staðhæfingar sem
auðkenndu „eftirlit“ voru: „Yfirmaður minn er mjög hæfur í starfi,“ „Yfirmaður minn
sýnir mér ósanngirni,“ „Yfirmaður minn sýnir tilfinningum undirmanna sinna lítinn
áhuga“ og „Ég kann vel við yfirmann minn.“ Staðhæfingar sem auðkenndu „hlunnindi“
voru: „Ég er ekki sátt/ur við þau fríðindi sem ég hef,“ „Fríðindi mín eru sambærileg við
fríðindi annarra fyrirtækja,“ „Fríðindapakkinn okkar er sanngjarn“ og „Við ættum að
hafa fríðindi sem við höfum ekki.“ Þær staðhæfingar sem auðkenndu „skilyrta umbun“
voru: „Þegar ég skila vel unnu verki fæ ég þá viðurkenningu sem ég á skilið,“ „Mér
finnst starf mitt ekki metið að verðleikum,“ „Þau sem starfa hér fá sjaldan umbun“ og
„Mér finnst mér ekki umbunað í samræmi við framlag mitt.“ Staðhæfingar sem
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auðkenna „Vinnuaðstæður“ voru: „Margar reglur og verkferlar gera okkur erfitt fyrir að
skila góðu starfi,“ „Viðleitni mín til að skila góðu starfi er sjaldan stöðvuð með
skriffinnsku,“ „Ég er ofhlaðin/n störfum í vinnunni“ og „Ég vinn of mikla pappírsvinnu.“
Staðhæfingar sem auðkenndu „samstarfsmenn“ voru: „Ég kann vel við vinnufélaga
mína,“ „Mér finnst að ég verði að leggja mig meira fram í vinnunni vegna vanhæfni
vinnufélaga minna,“ „Ég nýt samvista við vinnufélaga mína“ og „Það er of mikið
orðaskak og rifrildi í vinnunni.“ Staðhæfingar sem auðkenndu „eðli vinnu“ voru:
„Stundum hef ég á tilfinningunni að starf mitt sé tilgangslaust,“ „Mér líkar vel að sinna
þeim störfum sem ég sinni,“ „Ég finn til stolts vegna starfs míns“ og „Starfið mitt veitir
mér ánægju.“ Þær staðhæfingar sem auðkenndu breytuna „samskipti“ voru: „Samskipti
innan fyrirtækisins virðast í góðu lagi,“ „Mér finnast markmið fyrirtækisins óskýr,“ „Oft
finnst mér ég ekki vita hvað er að gerast innan fyrirtækisins“ og „Verkefni eru ekki
útskýrð á fullnægjandi hátt.“
Rannsóknir á enskri útgáfu á JSS hafa sýnt góðan innri áreiðanleika (α = 0,600,91) og réttmæti (Spector, 1997; Spector, 1999). Við þýðingu kvarðans yfir á íslensku
voru tvær sjálfstæðar þýðingar gerðar, af þeim Erlu Hlín Hjálmarsdóttur,
rannsóknarstjóra Jafnréttisskóla Háskóla Sameinuðu þjóðanna og Kristínu Ingibjörgu
Pálsdóttur, þýðanda og voru þær sameinaðar í lokaútgáfu af höfundi, Valdísi Ósk
Jónsdóttur meistaranema í mannauðsstjórnun. Íslenska útgáfan af JSS sýnir
framúrskarandi innri áreiðanleika (α = 0,93). Viðmið JSS kvarðans sem notast var við
voru fengin frá Spector (2007). Viðmiðin eru frá bandarísku þýði og eru frá
starfsóánægju upp í starfsánægju (sjá töflu 1).
Tafla 1
JSS viðmið um starfsánægju byggt á bandarísku þýði
Undirþættir

Heildar JSS

Óánægður

4-12

36-108

Hlutlaus

12-16

108-144

Ánægður
16-24
144-216
Aths. Fengið frá „Interpreting Satisfaction Scores with the Job Satisfaction Survey“
eftir P. E. Spector (2007).
Forspá um vinnu. Við mat á forspá um vinnu voru notaðar fimm spurningar úr „The
General Nordic questionnaire for psychological and social factors at work“ (QPS-nordic)
spurningalistanum. QPS-Nordic var notaður í íslenskri þýðingu eftir Hólmfríði K.
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Gunnarsdóttur (2004). Forspá um vinnu skiptist í tvennt eftir tímalengd, mánuð eða tvö
ár. Forspá um vinnu eftir mánuð samanstóð af þremur spurningum „Veist þú með
mánaðar fyrirvara hvers konar verkefni bíða þín?,“ „Veist þú með mánaðar fyrirvara
hverjir vinnufélagar þínir verða?“ og „Veist þú með mánaðar fyrirvara hver verður
yfirmaður þinn?“. Spurningarnar þrjár voru á 5 punkta kvarða; 1 = Mjög sjaldan eða
aldrei, 2 = Fremur sjaldan, 3 = Stundum, 4 = Fremur oft og 5 = Mjög oft eða alltaf.
Forspá um vinnu eftir tvö ár samanstóð af tveimur spurningum „Veist þú hvað þarf til
svo þú fáir eftirsóknarvert starf eftir tvö ár?“ og „Veist þú hvaða nýrrar þekkingar og
færni þú þarft að afla þér til að halda eftirsóknarverðu starfi eftir tvö ár?“ Spurningarnar
tvær voru á 5 punkta kvarða; 1 = Mjög lítið eða alls ekki, 2 = Fremur lítið, 3 = Dálítið, 4
= Fremur mikið og 5 = Mjög mikið. QPS-Nordic er talinn vera bæði áreiðanlegur og
réttmætur (Lindström o.fl., 2000).
Hollusta við vinnustaðinn. Við skoðun á hollustu við vinnustað þátttakenda voru
fengnar spurningar úr QPS-Nordic sem hefur sýnst áreiðanlegur og réttmætur (Lindström
o.fl., 2000). Notuð var íslensk þýðing Hólmfríðar K. Gunnarsdóttur (2004). Hollusta við
vinnustaðinn var metin út frá þremur staðhæfingum „Ég hæli vinnustaðnum við vini
mína,“ „Ég hef svipað gildismat og ríkir á vinnustaðnum“ og „Á þessum vinnustað vil ég
sannarlega leggja mig alla/n fram.“ Staðhæfingarnar voru á fimm punkta kvarða (frá 1 =
Alveg sammála að 5 = Alveg ósammála).

3.3 Framkvæmd
Eftir að samstarfi hafi verið komið á fót við Garðabæ og Hafnarfjörð var rafræna
spurningakönnunin send á þátttakendur. Fulltrúar frá mannauðsdeildum Garðabæjar og
Hafnarfjarðar voru fengnir til að senda út tölvupóst til allra starfsmanna bæjarfélaganna.
Tölvupósturinn innihélt vefslóð sem leiddi þátttakendur að spurningakönnuninni. Að
auki samanstóð tölvupósturinn af upplýsingum um fulltrúa rannsóknarinnar, veitti
leiðbeiningar um hvernig bera ætti sig að við að svara spurningakönnuninni, ásamt
yfirlýsingu sem tilkynnti þátttakendum að rannsóknin væri nafnlaus og þau hefðu rétt til
að hafna eða afturkalla þátttöku hvenær sem var.
Tvær vefslóðir voru sendar út, ein 13. febrúar 2018 á 978 starfsmenn Garðabæjar
og önnur 20. febrúar 2018 á 1340 starfmenn Hafnarfjarðar. Spurningakönnunin var opin
fyrir þátttöku í þrjár vikur þar til hún var lokuð 6. mars fyrir starfsmenn Garðabæjar og
13. mars fyrir starfsmenn Hafnarfjarðar.

40

3.4 Rannsóknarsnið
Rannsókn þessi var megindleg þversniðsrannsókn sem byggir á niðurstöðum rafrænnar
spurningakönnunar sem lögð var fyrir starfsmenn Hafnarfjarðar og Garðabæjar um
viðhorf til atvinnu. Rannsóknin fólst í millihópasamanburði. Frum-, miðlunar- og
fylgibreytur rannsóknarinnar voru mismunandi eftir því hvaða tilgátur voru settar fram.
Fyrir tilgátu eitt var frumbreytan kynslóðir og fylgibreyturnar voru starfsánægja, hollusta
við vinnustað, forspá um vinnu eftir einn mánuð og forspá um vinnu eftir tvö ár. Fyrir
tilgátu tvö var frumbreyta rannsóknarinnar kynslóðamunur, miðlunarbreytur voru níu
undirþættir starfsánægju og fylgibreytan var hollusta til vinnustaðar. Fyrir tilgátu þrjú var
frumbreytan kynslóðamunur, miðlunarbreyturnar voru forspá um vinnu eftir mánuð og
tvö ár og fylgibreytan var hollusta við vinnustaðinn.

3.5 Tölfræðileg úrvinnsla
Gagnasöfnun var framkvæmd með notkun á rafrænu spurningakönnunarforritinu
SoGoSurvey (SoGoSurvey, e. d.). 24. útgáfa tölvuforritsins SPSS statistics var notað við
tölfræðilega úrvinnslu gagna. Þáttagreining var gerð á JSS skalanum, þar sem
samsetning níu undirþátta (laun, stöðuhækkun, eftirlit, hlunnindi, skilyrt umbun,
vinnuaðstæður, samstarfsmenn, eðli vinnu og samskipti) fékkst. Lýsandi tölfræði og
fylgnitöflur voru gerðar fyrir frumbreytu, stýribreytur og fylgibreytur.
Þáttagreining var framkvæmd á 36 spurningum JSS skalans og breytur
sameinaðar í níu undirþætti starfsánægju: laun, stöðuhækkun, eftirlit, hlunnindi, skilyrt
umbun, vinnuaðstæður, samstarfsmenn, eðli vinnu og samskipti á vinnustað.
Chronbach’s alpha var fundið fyrir hvern undirþátt til að skoða innri áreiðanleika.
Fjögur Kruskal-Wallis óstikabundin próf voru framkvæmd til að skoða hvort að
tölfræðilega marktækur munur væri á milli meðaltalna á kynslóðamun og starfsánægju,
forspá um vinnu eftir mánuð, forspá um vinnu eftir tvö ár og hollustu til vinnustaðar.
Dunn´s próf var framkvæmt á þeim Kruskal-Wallis prófum er marktæk voru, til að sjá
hvar munurinn á milli hópanna lá. Vegna mismunandi dreifingar frumbreytunnar,
kynslóðir, var greint frá meðaltalsröðun (e. mean rank) hópa (Field, 2013).
Forsenda um sjálfstæði breyta stóðst (VIF < 10,00; Tolerance > 0,20). Forsendur
um normaldreifingu og einsleitni villu (e. homoscedasticity) var ekki mætt en stjórnun á
því byggðist á túlkun á öryggisbilum af handahófskenndu úrtaki og marktæknisgildum.
41

Samhliða margvítt miðlunarmódel (e. parallel multiple mediator model) og
tvöfalt miðlunarmódel (e. double mediation model) voru keyrð til að svara tilgátum tvö
og þrjú með því að nota Hayes Process tool (Hayes, 2013) byggt á öryggisbili af 1,000
manna handahófskenndu úrtaki (e. bootstrap samples). Módelin svöruðu hvort að
kynslóðamunur hafi tengsl við hollustu við vinnustaðinn ef miðlað er í gegnum níu
undirþætti starfsánægju og hvort að kynslóðamunur hafi tengsl við hollustu til
vinnustaðarins ef miðlað er í gegnum forspá um vinnu eftir mánuð og tvö ár.
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4

Niðurstöður

4.1 Lýsandi tölfræði og fylgnigreining
Heildarfjöldi þátttakenda, hæstu og lægstu gildi, meðaltöl og staðarfrávik, ásamt fylgni
milli frum-, fylgi- og stýribreyta má finna í töflu 2. Samkvæmt viðmiðum JSS höfðu
þátttakendur að meðaltali greint frá hlutlausri starfsánægju (M = 135,76) og að þeir voru
fremur sammála um að hafa hollustu við vinnustaðinn (M = 3,82). Að auki greindu
þátttakendur frá því að vita fremur oft að meðaltali um forspá um vinnu sína næsta
mánuðinn (M = 3,86) og vita dálítið um tveggja ára forspá um vinnu sína (M = 3,15).
Kendall´s tau-b fylgnigreining (rb) á milli, frum-, fylgi- og stýribreyta var
framkvæmd, sjá töflu 2. Tengsl fundust á milli kynslóða og þriggja þátta; hollustu við
vinnustað og forspá um vinnu fyrir bæði einn mánuð og tvö ár. Hæsti fylgnistuðullinn
fannst milli starfsánægju og forspá um vinnu eftir mánuð, sem bendir til að starfsmenn
sem voru ánægðir í starfi höfðu tilhneigingu til að hafa betri forspá um vinnu eftir
mánuð. Ómarktæk tengsl fundust milli kynslóða og starfsánægju (rb = -0,05, p = 0,30).
Tafla 2
Meðaltöl, staðalfrávik og Kendall´s tau-b fylgni milli frum-, fylgi- og stýribreyta
Breytur

N

Spönn

M

SF

1

2

3

4

1 Kynslóðamunur

362

2,00 – 5,00

2,99

0,72

-

-

-

-

2 Starfsánægja

269 66,00 – 202,00

135,76

27,75

-0,05

-

-

-

3 Hollusta við
vinnustað
4 Forspá um vinnu
eftir mánuð
5 Forspá um vinnu
eftir tvö ár

356

1,00 – 5,00

3,82

0,96

-0,20*

0,32*

-

-

359

1,00 – 5,00

3,86

0,87

-0,30*

0,38*

0,36*

-

336

1,00 – 5,00

3,15

1,25

-0,13*

0,22*

0,20*

0,21*

Aths. * p < .01; M = Meðaltal; SF = Staðafrávik
Heildarfjöldi, hæsta og lægsta gildi, meðaltöl og staðarfrávik fyrir níu undirþætti
starfsánægju: laun, stöðuhækkun, eftirlit, hlunnindi, skilyrt umbun, vinnuaðstæður,
samstarfsmenn, eðli vinnu og samskipti má finna í töflu 3. Samkvæmt viðmiðum JSS
fyrir starfsánægju þá höfðu þátttakendur hæsta meðaltalið í vitneskju um eðli vinnu
sinnar (M = 20,00) en lægsta meðaltalið var í getu til að öðlast stöðuhækkun (M = 9,54).
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Tafla 3
Fjöldi, hæsta og lægsta gildi, meðaltöl og staðalfrávik fyrir níu undirþætti The Job
Satifaction Survey (JSS), starfsánægjukvarðans
Breytur

N

Spönn

M

SF

Laun

348

4,00 – 23,00

9,75

4,92

Stöðuhækkun

337

4,00 – 24,00

9,54

4,24

Eftirlit

348

4,00 – 24,00

19,83

4,53,

Hlunnindi

329

4,00 – 24,00

11,07

4.47

Skilyrt umbun

336

4,00 – 24,00

14,00

4.72

Vinnuaðstæður

327

4,00 – 24,00

14,45

3,82

Samstarfsmenn

346

6,00 – 24,00

19,14

3,75

Eðli vinnu

344

4,00 – 24,00

20,00

3,97

Samskipti

338

4,00 – 24,00

17,83

4,49

Aths. M = Meðaltal; SF = Staðafrávik
Fylgni milli allra níu undirþátta JSS skalans má finna í töflu 4. Fylgni var
marktæk milli allra undirþáttanna. Hæsta fylgnin fannst á milli samskipta og eftirlits á
vinnustaðnum, rb = 0,52 en lægsta fylgnin var á milli eðli vinnu þátttakenda og launa
þeirra fyrir vinnu, rb = 0,10.
Tafla 4
Kendall´s tau-b fylgni fyrir níu undirþætti The Job Satifaction Survey (JSS),
starfsánægju-kvarðans
1

2

3

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

-

-

-

2 Stöðuhækkun

0,47*

-

-

-

-

-

-

-

3 Eftirlit

0,12*

0,14*

-

-

-

-

-

-

4 Hlunnindi

0,51*

0,44*

0,19*

-

-

-

-

-

5 Skilyrt umbun

0,46*

0,37*

0,40*

0,46*

-

-

-

-

6 Vinnuaðstæður

0,21*

0,14*

0,17*

0,27*

0,26*

-

-

-

7 Samstarfsmenn

0,20*

0,19*

0,42*

0,22*

0,38*

0,26*

-

-

8 Eðli vinnu

0,10*

0,15*

0,37*

0,13*

0,26*

0,13*

0,38*

-

Breytur
1 Laun
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9 Samskipti
Aths. * p < .01

0,19*

0,17*

0,52*

0,18*

0,43*

0,20*

0,47*

4.2 Þáttagreining á JSS kvarðanum
Meginhlutagreining (e. prinicipal component analysis) með hornskökkum snúningi (e.
oblimin) var notuð við þáttagreiningu á 36 spurningum úr The Job Satifaction Survey
(JSS). Vegna erfiðleika við túlkun þegar allar 36 spurningarnar voru keyrðar samtímis og
vegna ófullnægjandi þáttahleðslu var einn þáttur dreginn út í einu í samræmi við
þáttaskiptingu höfundar kvarðans. Útdráttur níu þáttanna er byggður á kenningarlegum
grunni frá upphafsrannsóknum höfundar JSS listans (Spector, 1985; Spector, 1992) og
öðrum erlendum rannsóknum (Fields, 2002; Hu og Bentler, 1999). Þáttagreiningu
þáttanna níu má finna í töflu 5.
Tafla 5
Þáttabygging JSS, starfsánægjukvarðans
Þáttahleðsla
Laun
Réttlát laun fyrir starfið

0,86

Kauphækkanir fáar og langt á milli

0,70

Þegar ég hugsa laun finnst mér ég ekki metin/n að
verðleikum af fyrirtækinu

0,80

Sátt/ur við möguleika kauphækkana

0,86

Eigingildi

2,59



0,81

Litlir möguleikar á stöðuhækkun

0,48

Að standa sig vel gefur raunhæfan möguleika á
launahækkun

0,80

Stöðuhækkun á sama hraða og í öðrum fyrirtækjum

0,80

Sátt/ur við möguleika mína á stöðuhækkun

0,83

Eigingildi

2,20



0,69

Stöðuhækkun

Eftirlit
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0,48*

Yfirmaður er mjög hæfur í stafi

0,88

Yfirmaður sýnir mér sanngirni

0,77

Yfirmaður sýnir tilfinningum undirmanna lítinn áhuga

0,74

Kann vel við yfirmann minn

0,87

Eigingildi

2,65



0,82

Ekki sátt/ur við fríðindi sem ég fæ

0,56

Hlunnindi

Fríðindi mín eru sambærileg fríðindum annara fyrirtækja 0,77
Fríðindapakkinn okkar er sanngjarn

0,83

Ættum að hafa fríðindi sem við höfum ekki

0,78

Eigingildi

2,21



0,72

Við að skila vel unnu verki fæ ég viðurkenninguna sem
ég á skilið

0,71

Finnst starf mitt ekki metið að verðleikum

0,72

Þau sem starfa hér fá sjaldan umbun

0,72

Ekki umbunað í samræmi við framlag mitt

0,79

Eigingildi

2,17



0,71

Skilyrt umbun

Vinnuaðstæður
Margar reglur og verkferlar gera erfitt fyrir að skila góðu 0,76
starfi
Viðleitni til að skila góðu starfi sjaldan stöðvuð með
skriffinnsku

0,59

Hef of mikið að gera í vinnunni

0,76

Vinn of mikla pappírsvinnu

0,77

Eigingildi

2,74



0,89

Kann vel við vinnufélaga mína

0,78

Þarf að leggja mig meira fram í vinnu vegna vanhæfni

0,67

Samstarfsmenn

46

vinnufélaga
Nýt samvista við vinnufélaga mína

0,77

Of mikið um nöldur og rifrildi í vinnunni

0,71

Eigingildi

2,15



0,69

Stundum hef ég á tilfinningunni að starf mitt sé
tilgangslaust

0,70

Líkar vel að sinna þeim störfum sem ég sinni

0,81

Finn til stolts vegna starfs míns

0,86

Starf mitt veitir mér ánægju

0,84

Eigingildi

2,60



0,81

Samskipti innan fyrirtækisins virðast í góðu lagi

0,77

Mér finnast markmið fyrirtækisins skýr

0,76

Oft finnst mér ég ekki vita hvað er að gerast innan
fyrirtækisins

0,79

Verkefni eru ekki útskýrð á fullnægjandi hátt

0,77

Eigingildi

2,43



0,78

Eðli vinnu

Samskipti

Aths. Þáttahleðsla < 0,03 var bæld niður.
Próf Bartlett’s (Bartlett's test of sphericity) var marktækt fyrir alla níu þættina
sem bendir til að fylgni milli breyta í þáttagreiningunni hafi verið góð: Laun, χ2 (6) =
518,20, p < .001; stöðuhækkun, χ2 (6) = 294,04, p < .001; eftirlit, χ2 (6) = 567,77, p <
.001; hlunnindi, χ2 (6) = 276,95, p < .001; skilyrt umbun, χ2 (6) = 241,70, p < .001;
vinnuaðstæður, χ2 (6) = 515.27, p < .001; samstarfsmenn, χ2 (6) = 273,58, p < .001; eðli
vinnu, χ2 (6) = 492,23, p < .001 og samskipti, χ2 (6) = 369,07, p < .001. Kaiser-Meyer
Olkin (KMO) próf sýnir að þáttahleðsla fyrir hvern þátt er nokkuð góð (Laun, KMO =
0,73; stöðuhækkun, KMO = 0,73; eftirlit, KMO = 0,77; hlunnindi, KMO = 0,74; skilyrt
umbun, KMO = 0,75; vinnuaðstæður, KMO = 0,65; samstarfsmenn, KMO = 0,69; eðli
vinnu, KMO = 0,79 og samskipti, KMO = 0,77).
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Í töflu 5 má sjá þáttahleðslu fyrir níu þátta lausn með hornskökkum snúningi.
Fyrsti þátturinn sem dreginn var út voru laun, með spönn þáttahleðslu frá 0,70 til 0,86.
Annar þátturinn sem var dreginn út var stöðuhækkun með þáttahleðsluspönn frá 0,48 til
0,83 og þriðji þátturinn var eftirlit með spönn þáttahleðslu frá 0,74 til 0,88. Fjórði
þátturinn var hlunnindi í vinnu með þáttahleðsluspönn frá 0,56 til 0,83 og fimmti var
skilyrt umbun með spönn upp á 0,71 til 0,79. Sjötti þátturinn var vinnuaðstæður með
þáttahleðsluspönn frá 0,59 til 0,99. Hér hlóðst spurningin „Viðleitni mín til að skila góðu
starfi er sjaldan stöðvuð með skriffinnsku“ fremur lágt. Sjöundi þátturinn var
samstarfsmenn með spönn þáttahleðslu frá 0,67 til 0,78. Þáttur átta var eðli vinnu með
þáttahleðsluspönn upp á 0,70 til 0,86 og níundi þátturinn samskipiti var með þáttahleðslu
upp á 0,77 til 0,79.

4.3 Munur kynslóða á starfsánægju, forspá og hollustu
Fjögur Kruskal-Wallis óstikabundin próf (e. nonparametric tests) voru framkvæmd til að
skoða mun á milli kynslóða og þriggja fylgibreyta: starfsánægju, forspá um vinnu eftir
mánuð, forspá eftir tvö ár og hollustu við vinnustaðinn.
Fyrsta Kruska-Wallis prófið sem framkvæmt var á milli kynslóða og starfsánægju
var ómarktækt, svo enginn munur var á milli kynslóða og starfsánægju (p > 0,05).
Annað Kruskal-Wallis próf var framkvæmt til að skoða hvort að munur væri á
milli kynslóða og forspá um vinnu eftir mánuð. Marktækt samband var á milli
kynslóðamunar og forspá um vinnu eftir mánuð, χ2(3) = 50,212, p < 0,001. Dunn´s próf
sýndi að marktækur munur var á meðaltalsröðun (MR) á milli eftirfarandi kynslóða og
forspá

um

vinnu

eftir

mánuð,

á

milli

kynslóðar

Z

(MR

=

45,17)

og

uppgangskynslóðarinnar (MR = 215, 59), p = 0.03. Munur fannst einnig á milli
kynslóðar X (MR = 192,27) og kynslóðar Y (MR = 117,51) og á milli
uppgangskynslóðarinnar (MR = 215,59) og kynslóðar Y (MR = 117,51), p < 0,001.
Þriðja Kruskal-Wallis prófið var gert til að skoða mun á milli kynslóða og forspár
um vinnu eftir tvö ár. Marktækur munur var á milli kynslóða og forspár um vinnu eftir
tvö ár χ2(3) = 29,528, p < 0,001. Dunn´s próf var notað til að skoða hvar munurinn lægi á
milli meðaltalsröðunar milli kynslóða og forspá um vinnu eftir tvö ár. Munur fannst á
milli meðaltalsröðunar hjá kynslóð X (MR = 191,20) og kynslóð Y (MR = 125,49), p <
0,001. Einnig fannst munur á milli meðaltalsröðunar uppgangskynslóðarinnar (MR =
166,43) og kynslóðar Y (MR = 125,49), p = 0,04.
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Fjórða Kruskal-Wallis prófið var framkvæmt til að sjá hvort að kynslóðamunur
væri á hollustu við vinnustaðinn. Marktækur munur fannst á milli kynslóða og hollustu
við vinnustaðinn, χ2(3) = 33,93, p < 0,001. Dunn´s próf sýndi að marktækur munur væri
á meðaltalsröð (MR) annars vegar uppgangskynslóðarinnar (MR = 192,30) og kynslóðar
Y (MR = 126,50) og hins vegar á milli kynslóðar X (MR = 196,74) og kynslóðar Y (MR
= 126,50), p < 0,001.

4.4 Miðlun níu undirþátta starfsánægju milli kynslóða og hollustu
Samhliða margvítt miðlunarmódel (e. parallel multiple mediator model) var framkvæmt
til að skoða hvort að tengsl væru milli kynslóðamunar og hollustu til vinnustaðar ef
miðlað væri í gegnum níu undirþætti starfsánægju, eins og sjá má á mynd 5. Módelið var
marktækt (p < 0,001) og má útskýra 44,57% af dreifingu starfsánægju með
forspárbreytunum (R2= 0,45). Bein áhrif milli kynslóða og forspár um vinnu eftir mánuð
voru marktæk (b = -0,19, p = 0,007) eftir að hafa miðlað fyrir níu undirþátttunum. Hins
vegar er greinanleg breyting frá því að áður en níu undirþættirnir voru settir inn (b = 0,35, p <0,001) sem þýðir að undirþættirnir níu miðli tengslunum á milli breytanna
aðeins að hluta. Marktæk óbein áhrif fundust milli kynslóðamunar og forspár um vinnu
eftir mánuð í gegnum breytuna eðli vinnu b = -0,0848, 95% 𝐶𝐼 [-0,15, -0,03]. Ómarktæk
tengsl fundust milli kynslóðamunar og forspár um vinnu eftir mánuð í gegnum
breyturnar, laun b = 0,0032, 95% 𝐶𝐼 [-0,04, -0,05], stöðuhækkun b = -0,0081, 95% 𝐶𝐼 [0,04, 0,02], eftirlit b = -0,0209, 95% 𝐶𝐼 [-0,06, 0,01], hlunnindi b = 0,0020, 95% 𝐶𝐼 [0,02, 0,02], skilyrtur styrkur b = -0,0020, 95% 𝐶𝐼 [-0,02, 0,02], vinnuaðstæður b =
0,0005, 95% 𝐶𝐼 [- 0,02, 0,02], samstarf b = -0,0133, 95% 𝐶𝐼 [-0,05, 0,03] og samskipti á
vinnustað b = -0,0385, 95% 𝐶𝐼 [-0,10, 0,01].
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Mynd 5. Miðlunaráhrif af níu undirþáttum starfsánægju milli kynslóðamunar og hollustu
til vinnustaðar.

4.5 Miðlun forspár til vinnu á sambandið milli kynslóða og hollustu
Tvöfalt miðlunarmódel (e. double mediation model) var keyrt til að skoða hvort að
kynslóðamunur hafi tengsl við hollustu við vinnustaðinn ef miðlað væri í gegnum forspá
um vinnu eftir einn mánuð og tvö ár, eins og sjá má á mynd 6. Breyturnar voru keyrðar í
tvöföldu miðlunarmódeli þar sem marktæk tengsl voru á milli breytanna forspá um vinnu
eftir mánuð og forspá um vinnu eftir tvö (p = 0,30). Módelið var marktækt (p < 0,001) og
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má útskýra 24,76% af dreifingu hollustu til vinnustaðar með forspárbreytunum (R 2=
0,25). Bein áhrif milli kynslóðamunar og hollustu til vinnustaðar fóru úr því að vera
marktæk (p < 0,001) í það að vera ómarktæk (p = 0,090) eftir að miðlunarbreyturnar
voru settar inn í módelið sem þýðir að forspá eftir mánuð og tvö ár miðla sambandinu
milli breytanna. Marktæk óbein áhrif fundust milli kynslóða og hollustu til vinnustaðar
ef miðlað var í gegnum forspá um vinnu eftir einn mánuð b = -0,1952, 95% 𝐶𝐼 [-0,29, 0,12]. Ómarktæk óbein áhrif fundust milli kynslóðamunar og hollustu til vinnustaðar í
gegnum breytuna forspá til vinnu eftir tvö ár b = -0,01, 95% 𝐶𝐼 [-0,04, -0,01] og einnig
ef það var í gegnum forpsá til vinnu eftir mánuð í gegnum forspá til vinnu eftir tvö ár b =
-0,001, 95% 𝐶𝐼 [-0,03, -0,01]. Því er ekki hægt að segja að um sé að ræða tvöföld
miðlunaráhrif, heldur eingöngu einföld.

Mynd 6. Miðlunaráhrif af forspá um vinnu eftir mánuð og forspá um vinnu eftir tvö ár
milli kynslóðamunar og hollustu til vinnustaðar.
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5

Umræða

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á sambandið milli kynslóða og starfsánægju, forspá um vinnu og hollustu við vinnustaðinn meðal starfsmanna bæjarfélaga
Garðabæjar og Hafnarfjarðar. Þar sem vöntun er á rannsóknum um kynslóðir á opinbera
markaðnum hérlendis og tengsl þeirra við forspá um vinnu og hollustu til vinnustaðar þá
standa vonir til að varpa ljósi á þessi málefni.
Leitast var eftir að svara eftirfarandi þremur rannsóknarspurningum:1) Hvort
kynslóðamunur sé á starfsánægju, forspá um vinnu eftir mánuð, forspá um vinnu eftir tvö
ár og hollustu til vinnustaðar. 2) Hvort níu undirþættir starfsánægju miðli sambandi milli
kynslóða og hollustu við vinnustaðinn. Að lokum 3) hvort forspá um vinnu eftir mánuð
og forspá um vinnu eftir tvö ár miðli sambandi milli kynslóða og hollustu við
vinnustaðinn.
Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær
dregnar saman í samhengi við ofangreindar rannsóknarspurningar. Niðurstöðurnar verða
bornar saman við fyrri rannsóknir sem fjallað var um í fræðilega kaflanum, kynntar
verðar takmarkanir og styrkleikar rannsóknarinnar og tillögur að framtíðarrannsóknum
verða settar fram.

5.1 Munur milli kynslóða á starfsánægju, hollustu og forspár til vinnu
Fyrsta rannsóknarspurningin um það hvort að munur væri milli kynslóða í upplifun á
starfsánægju, forspár um vinnu eftir mánuð, forspár um vinnu eftir tvö ár og hollustu til
vinnustaðar, var mætt að hluta.
Ómarktækur munur fannst milli kynslóða og starfsánægju meðal starfsmanna,
sem er ekki í samræmi við fyrri rannsóknir. Samhljómur er í fyrri rannsóknum um að
sambandið milli starfánægju og kynslóða sé sterkt (Anna Dís Guðbergsdóttir Eydal
2013; Clark o.fl.,1996; Hunt og Saul 1975; Kacmar og Ferris, 1989; Kalleberg og
Loscocco, 1983; Price og Kim, 1993). Rannsókn Hunt og Saul (1975) sýndi að eldri
kynslóðir vinnumarkaðarins voru með hærri starfsánægja í starfi en yngri kynslóðirnar.
Rannsókn Clark, Oswald og Warr (1996) sýndi aftur á móti að starfsánægja og aldur
starfsmanna, sé U-laga ferill. U-laga ferillinn felst í því að þegar starfsmenn hefja störf er
starfsánægja þeirra mjög há en með aldri minnkar hún, en rís svo aftur þegar líður að því
að starfsmenn komist á eftirlaunaaldurinn. Margar og samverkandi ástæður geta verið
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fyrir því að sambandið milli breytna hafi ekki verið marktækt, farið verður yfir ástæður
þess í kaflanum, styrkleikar og vankantar, hér að neðan.
Marktækur munur fannst milli kynslóða og hollustu til vinnustaðar. Niðurstöður
styðja við fyrri rannsóknir um að kynslóðamunur finnist í hollustu við vinnustaðinn
(Becker og Billings, 1993; Lee, o.fl., 1992; Ng og Feldman, 2010). Niðurstöðurnar
styðja við rannsókn Debard (2004) sem sýndi að hollusta til vinnunnar var talin barnaleg
af kynslóð X, uppgangskynslóðin var talinn vera tortryggin þegar það kom að hollustu til
vinnunnar og kynslóð Y var talin skuldbundin vinnunni. Erlendar rannsóknir sýna að
kynslóð X metur samband sitt við samstarfsfólk framar en samband sitt við fyrirtæki og,
eiga það til að skipta oftar um vinnu eða á um þriggja til fimm ára fresti. Hún telur
tryggð felist í því að hætta vinnu með einungis tveggja vikna uppsagnarfresti (The
National Oceanographic and Atmospheric Association Office of Diversity, 2006). Miðað
við þær niðurstöður er ljóst að þessi rannsókn rímar vel við fyrri rannsóknir þegar kemur
að hollustu við vinnustaðinn.
Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu marktækt samband milli kynslóða og
forspár um vinnu hvort sem það var eftir einn mánuð eða tvö ár. Fáar fyrri rannsóknir eru
til um sambandið en erlend rannsókn eftir Cennamo og Gardner (2008) styður við
niðurstöður þessarar rannsóknar en hún sýndi fram á að munur væri milli
uppgangskynslóðarinnar, kynslóðar X og kynslóðar Y í forspá um vinnu.

5.2 Miðlunarsamband starfsánægju við kynslóðamun og hollustu
Önnur rannsóknarspurningin um það hvort að að níu undirþættir starfsánægju miðli
sambandi milli kynslóða og hollustu við vinnustaðinn var að hluta til mætt. Skoðaðir
voru níu undirþættir starfsánægju; laun, stöðuhækkun, eftirlit, hlunnindi, skilyrt umbun,
vinnuaðstæður, samstarfsmenn, eðli vinnu og samskipti. Fjallað var um starfsánægju á
fræðilegan hátt og þættirnir notaðir í greiningu á sambandi milli kynslóða og hollustu.
Marktækt samband fannst milli kynslóða og hollustu til vinnu ef miðlað var í
gegnum undirþætti starfsánægju, eingöngu marktæk óbein tengsl fundust í gegnum
breytuna eðli vinnu. Í rannsóknarspurningunni hér á undan var rakið sambandið milli
kynslóða og starfsánægju í heild sem var ómarktækt, því er ljóst að hver og einn
undirþáttur starfsánægju sé mikilvægur í greiningu gagna.
Á heildina litið má finna ágæta samsvörun milli fræðilegrar umfjöllunar um
starfsánægju, kynslóðamun og hollustu við vinnustaðinn en ekki eru til rannsóknir sem
skoða beint samband milli kynslóða og hollustu við vinnustað ef miðlað er í gegnum
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starfsánægju. Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við fyrri rannsóknir sem sýna að það er
munur á milli kynslóða þegar kemur að hollustu til vinnustaða, þá hafa eldri starfsmenn
reynst hollari við vinnustaðinn en yngri kynslóðir (Becker og Billings, 1993; Lee, o.fl.,
1992; Ng og Feldman, 2010). Fyrri rannsóknir sýna skýrt samband milli kynslóða og
starfsánægju (Anna Dís Guðbergsdóttir Eydal 2013; Clark o.fl.,1996; Hunt og Saul 1975;
Kacmar og Ferris, 1989; Kalleberg og Loscocco, 1983; Price og Kim, 1993). Erlendar
rannsóknir sýna einnig að samband sé á milli starfsánægju og hollustu, að aukin
starfsánægja hafi tengsl við aukna hollustu við vinnustaðinn (Arnold og Feldman, 1982;
Strumpf og Harman 1984). Ljóst er að út frá fyrri rannsóknum að samband er á milli
breytanna; kynslóðir, starfsánægja og hollusta við vinnustaðinn og bera niðurstöður
þessara rannsókna vott um að miðlunarsamband sé þeirra á milli.

5.3 Miðlunarsamband forspár til vinnu við kynslóðamun og hollustu
Þriðja rannsóknarspurningin um það hvort að forspá um vinnu eftir mánuð og forspá um
vinnu eftir tvö ár miðli sambandi milli kynslóða og hollustu við vinnustaðinn var að
hluta til mætt. Marktækt samband fannst milli kynslóða og hollustu við vinnustað ef
miðlað var í gegnum forspá um vinnu eftir einn mánuð og tvö ár, en þó fengust eingöngu
marktæk óbein áhrif í gegnum forspá um vinnu eftir mánuð.
Niðurstöður tvöfalda miðlunarmódelsins sýndu að ekki fundust marktæk tvöföld
miðlunaráhrif. Niðurstöðurnar komu á óvart ef tekið er mið af því að sterkt marktækt
samband var á milli forspár um vinnu eftir mánuð og tvö ár, þar sem áætlað var út frá
kenningarlegum bakgrunni að forspá um vinnu eftir mánuð spáði fyrir um sömu
vitneskju og eftir tvö ár, en ekki fundust óbein áhrif milli kynslóða og hollustu til vinnu í
gegnum þær breytur.
Ekki eru til fyrri rannsóknir til samanburðar um miðlunaráhrif forspár til vinnu
fyrir sambandið milli kynslóða og hollustu til vinnustaðar. Hins vegar voru fyrri
rannsóknir að leiða í ljós að það sé samband á milli breytanna í sitthvoru lagi; kynslóðir
og forspá um vinnu; forspá um vinnu og hollusta til vinnustaðar; og svo kynslóðir og
hollusta til vinnustaðar. Fyrri rannsóknir hafa sýnt að marktækt samband sé á milli
kynslóða og hollustu við vinnustaðinn (Arnold og Feldman, 1982; Strumpf og Harman
1984) og kynslóða og forspá um vinnu (Cennamo og Gardner, 2008). Erlendar
rannsóknir um forspá um vinnu, bæði eftir einn mánuð og tvö ár, sýna að samband sé á
milli forspár til vinnu og hollustu við vinnustaðinn (Alexander o.fl., 1998; Guimares,
1997; Jamal, 1997). Solomon (1992) greindi frá því að hollusta við vinnustaðinn muni
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vera hvatning fyrir því að starfsmenn séu áfram í starfi sínu. Þegar hollusta og tryggð við
vinnustaðinn er hjá starfsfólki, þá skipuleggja þau starfið og hugsa um það til lengri tíma
ásamt því að hafa enga áætlun um að leita að öðru starfi (Brown og Peterson, 1993). Sú
niðurstaða sem fengin var með rannsókn þessari hefur sýnt að kynslóðir sem hafa betri
forspá um vinnu eftir mánuð meta hollustu sína við vinnustaðinn meiri og styðja
niðurstöður þessar, fyrri rannsóknir að hluta.

5.4 Styrkleikar og álitamál rannsóknar
Styrkleikar þessara rannsóknar voru þeir að algjör nafnleynd ríkti meðal þátttakenda sem
ýtti undir að þátttakendur voru sannsögulir í svörum sínum og ýtti undir minni
hlutdrægni í félagslegum æskileika sem leiddi til þess að niðurstöðu þessarar rannsóknar
urðu mun nákvæmari fyrir vikið. Kosturinn við framkvæmd rannsóknarinnar var að
flestir starfsmenn bæjarfélaganna tveggja fengu tækifæri til að taka þátt. Rannsókn þessi
var einnig rafræn spurningakönnun sem kemur í veg fyrir lýðfræðilegt ósamræmi. Hluti
af stjórnun fólst í því að allir þátttakendur fengu sömu spurningar. Útilokun var á
hlutdrægni rannsakenda sem gaf góða aðferðarfræðilega marktækni og nákvæmni í mati
á gögnum.
Helsti styrkleiki þessara rannsóknar var að hún er hluti af fáum rannsóknum á
kynslóðum vinnumarkaðarins, er hún því mikilvæg viðbót við fræðin og eykur hún við
þá þekkingu sem fyrri rannsóknir hafa aflað um viðfangsefnið. Hagnýting
rannsóknarinnar felst í því að hægt er að nýta niðurstöðurnar við stjórnun mannauðs þar
sem komið er til móts við starfsmenn ólíkra kynslóða hvað varðar eðli vinnu þeirra, með
því til dæmis að bjóða upp á meiri sveigjanleika í starfi. Einnig er hægt að nýta þessa
rannsókn til að taka á þáttum er varða hollustu til vinnustaðarins og forspá um vinnu, þar
sem mismunandi nálgunum og aðferðum getur verið beitt gagnvart ólíkum kynslóðum
innan vinnumarkaðarins.
Alhæfingargildi rannsóknarinnar þarf að vera túlkað með varúð þar sem rannsókn
þessi er ekki laus við vankanta. Vöntun hefur getað verið á netföngum starfsmanna
bæjarfélaganna eða þau ekki rétt skráð og þar af leiðandi gæti verið að
spurningakönnunin hafi ekki komist til skila til allra. Spurningakönnunin var einnig
eingöngu send út á íslensku sem útilokar eða takmarkar þátttöku starfsmanna af erlendu
bergi brotnu, þar sem þeir hafa ekki skilið eða haft takmarkaðan skilning á
spurningunum. Vankantar rannsóknarinnar lágu einnig í fjölda þátttakenda þar sem
eingöngu var um 6,39% svarhlutfall að ræða og er óvíst hvað það var sem olli því að
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ekki fékkst betra svarhlutfall, en líklegt má telja að það sé meðal annars vegna þess að
enginn áminning hafi verið send út til að minna á þátttöku. Rannsókn þessi hafði
einsleitni í úrtaki í aldri og kynjahlutfalli og um hentugleikaúrtak var að ræða sem eykur
líkur á staðalvillu. Einsleitni úrtaks í aldri gerir rannsókn þessari sérstaklega erfitt fyrir
þar sem hún gekk út á samanburð ólíkra kynslóða. Vankantar rannsóknarinnar geta
einnig legið í hvers konar úrtak var fyrir hendi þar sem rannsókn þessi notaðist við
hentugleikaúrtak og sendi spurningakönnunina eingöngu til opinberra starfsmanna.
Hugsmíðarnar sem rannsakaðar voru hafa margar ólíkar skilgreiningar og því eru
aðferðir og efni einstakra atriða sem notast var við ekki byggt á traustum
kenningarlegum grunni. Viðmið spurningalista rannsóknarinnar voru byggð á normum
frá Bandaríkjunum og þar sem menningarmunur er milli landa í viðhorfum og gildum til
vinnu ber að gæta varúðar við slíkan samanburð (Einar Guðmundsson, 2005-2006). Til
vankanta má einnig teljast að rannsókn þessi er ein af fáum á þessu sviði og því er
vöntun á sambærilegum rannsóknum til samanburðar.
Rannsókn þessi er byggð á fylgni milli breyta sem þýðir að ekki sé hægt að
álykta um orsakasamband. Þar sem þessi rannsókn er einnig byggð á þversniði er ekki
hægt að segja til um hvað kom á undan hverju þar sem ekki var um að ræða
langtímarannsókn og eingöngu hægt að segja til um stöðu mála hjá hverri kynslóð á þeim
tíma sem rannsóknin var gerð. Takmarkanir rannsóknarinnar lágu í því að forsendum var
ekki mætt, brot á forsendu um einsleitnivillu gæti hafa orsakað það að öryggisbil hefði
getað orðið of vítt eða þröngt. Forsendubrestur um normaldreifingu gæti hafa orsakað
vanda við að ákveða hvort að stuðlarnir sem módelin eru byggð á séu marktækt öðruvísi
en núll. Ástæða fyrir forsendubresti er að miðlunar- og fylgibreytur eru jákvætt skekktar,
þar sem flestir starfsmenn hafa mikla hollustu við vinnustaðinn og hafa fremur mikla
forspá um vinnustaðinn næsta mánuð og eftir tvö ár.

5.5 Framtíðarrannsóknir
Þörf er á frekari rannsóknum á kynslóðum vinnumarkaðarins og þá sérstaklega hér á
landi, þar sem mjög takmarkaðar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði. Ítarlegri
rannsóknir vantar hvað varðar starfsánægju, forspá um vinnu og hollustu til
vinnustaðarins svo hægt sé að greina hvað það er sem hefur áhrif á starfsmenn og hvort
kynslóðamunur sé eitthvað sem þarf að taka sérstaklega tillit til við stjórnun mannauðs.
Tillögur að framtíðarrannsóknum eru að endurtaka álíka rannsókn og hér var gerð
og skoða af hverju niðurstöður rannsóknarinnar um sambandið milli kynslóða og
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starfsánægju stangast á við fyrri rannsóknir. Hér þyrfti að skoða einstök einkenni
úrtaksins og utanaðkomandi breytur sem ekki var stjórnað fyrir í þessari rannsókn til að
öðlast dýpri skilning á niðurstöðunum. Rannsókn þessi var eingöngu megindleg en til að
leita frekari svara gæti verið gagnlegt að notast við rannsóknaraðferð af blönduðu sniði
þar sem bæði væri notast við eigindlegt og megindlegt rannsóknarsnið til að dýpka
skilninginn á sambandinu á milli kynslóða og starfsánægju. Þessi rannsókn var aðeins
þversniðsrannsókn en það væri gott að skoða sambandið með langtímarannsóknum.
Ef þessi rannsókn væri endurtekin á sama viðfangsefni þá þyrfti að ná til fleiri
þátttakenda og væri þá gagnlegt að reyna að nálgast þá á annan hátt eða með því að
minna oftar á rannsóknina á meðan hún er í gangi. Einnig væri hægt gera eins rannsókn
en leggja þá áherslu á fleiri bæjarfélög en bara Hafnarfjörð og Garðabæ til að fá stærri
þýði og ekki eins mikla einsleitni í úrtaki sem gæfi þá meiri yfirsýn og frekari vitneskju
um kynslóðamun. Ráðlegt væri að framtíðarrannsóknir myndu íhuga þann valmöguleika
að senda spurningakönnunina út bæði á íslensku og ensku sem myndi auka fjölda
þátttakenda af erlendu bergi brotnu.
Rannsókn þessi byggðist einnig á úrtaki eingöngu af starfsmönnum frá hinu
opinbera og því væri ráðlagt að framtíðarrannsóknir myndu skoða starfsmenn bæði hjá
hinu opinbera og á almennum markaði þar sem hin almenni markaður hefur lítið verið
skoðaður hér á landi. Áhugavert væri að framtíðarrannsóknir myndu gera fleiri
rannsóknir á mannauðsmálum tengt kynslóðamun og sambandinu við starfsánægju,
hollustu til vinnustaðar og forspá um vinnu hvort sem það væri endurtekning á rannsókn
þessari eða með tillögum sem gefnar voru hér að ofan.
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Lokaorð

Rannsókn þessi varpar ljósi á kynslóðamun á starfsánægju, hollustu við vinnustað og
forspá um vinnu eftir mánuð og forspá um vinnu eftir tvö ár, meðal starfsmanna í
Garðabæ og Hafnarfirði. Fyrri rannsóknir benda flestar til þess að aukin fjölbreytni hafi
áhrif á vinnustaðinn því er hægt að hagnýta niðurstöður rannsóknarinnar með því að hafa
þær til hliðsjónar þegar notast er við breytilegar nálganir í stjórnun mannauðs milli
kynslóða.
Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýna að það sé samband milli kynslóða og
hollustu við vinnustað og forspá til vinnu. Niðurstöðurnar sýna að ekki fannst beint
samband milli kynslóða og starfsánægju í heild en ef smættað niður þá fannst samband
milli kynslóða og hollustu til vinnu ef miðlað var í gegnum níu undirþætti, þá sérstaklega
í gegnum undirþáttinn um eðli vinnu starfsmanna. Því er mikilvægt að áhersla sé á að þó
að sambandið milli starfsánægju í heild sé ómarktækt þá eru undirþættir starfsánægju að
skipta máli milli mismunandi kynslóða í tengslum við aðrar breytur. Niðurstöður
rannsóknarinnar sýna einnig að það er samband milli kynslóða og hollustu til vinnu ef
miðlað er í gegnum forspá til vinnu, þá aðallega eftir mánuð.
Hér á landi hefur kynslóðamunur verið lítið rannsakaður í sambandi við
starfsánægju með formlegum hætti og engar upplýsingar eru til um sambandið við
hollustu við vinnustaðinn og forspá um vinnu fyrr en nú. Rannsókn þessi hefur því leitast
við að koma með nýjar upplýsingar inn í umræðuna og áhugavert verður að skoða þróun
framtíðarrannsókna á kynslóðum, starfsánægju, hollustu til vinnustaðar og forspá um
vinnu sem og öðrum rannsóknum varðandi stjórnun mannauðs. Með rannsóknum fást
mikilvæg verkfæri sem nýtast við stjórnun í skipulagsheildum og því eru allar rannsóknir
hérlendis sem erlendis af hinu góða.
Rannsakandi telur að rannsókn þessi hafi veitt raunsæja mynd af kynslóðamun
innan hins opinbera vinnumarkaðar og vonast til að rannsóknin hafi veitt dýpri skilning
og innsýn í samband kynslóða við mannauðstengd málefni.
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