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Útdráttur 

Mannauðsstjórnun hefur rutt sér til rúms innan fyrirtækja og hefur hún fært með sér 

ýmsar lausnir til þess að auka ánægju starfsmanna, draga úr starfsmannaveltu og auka 

þjónustugæði. Ein aðferðin sem mannauðsstjórar hafa innleitt eru mælingar á 

starfsánægju. 

Í þessari ritgerð verður fjallað um starfsánægju á meðal starfsmanna Lyfja og 

heilsu og helstu þætti sem henni tengjast. Það sem vakti áhuga höfundar á þessu efni er 

að engar slíkar mælingar hafa verið gerðar innan fyrirtækisins og þótti höfundi tímabært 

að kanna hvaða vægi ákveðnir þættir fengju úr könnun á meðal starfsmanna. Markmiðið 

er að stjórnendur geti nýtt sér niðurstöðurnar til að bæta þá þætti sem ekki koma vel út. 

Starfsánægja og hvatning eru nátengd hugtök og þannig oft fjallað um þessi fræði 

samhliða. Kenningar sem settar hafa verið fram af fræðimönnum sem fjalla um 

starfsánægju eru þannig ekki ólíkar þeim kenningum sem fjalla um hvatningu. 

Stjórnendur geta nýtt sér þessar kenningar með því til dæmis að kanna hvers konar 

niðurstöðu starfsmenn meta, skilgreina með skýrum hætti hvers konar frammistaða er 

góð þannig að viðeigandi atferli verði umbunað. Einnig þarf að sjá til þess að starfsmenn 

nái tiltekinni frammistöðu, tengja saman niðurstöðu og  fyrirfram ákveðna frammistöðu 

og sjá til þess að breytingar á niðurstöðu séu nægilega miklar til að hægt sé að hvetja til 

aukins árangurs. Markmiðið er að stjórnendur setji sér ákveðnar stefnur og vinni 

samkvæmt þeim, til að mynda varðandi það að umbuna fyrir æskilega frammistöðu og 

ekki hafa launaleynd. Þá er æskilegt hanna störf þannig að þau séu hvetjandi og ögrandi 

en einnig er mikilvægt að fylgjast vel með hvatningu starfsmanna með því að taka til 

dæmis viðtöl eða framkvæma viðhorfskannanir. 

Tvenns konar mælingar eru einna helst notaðar við að mæla starfsánægju en þær 

eru annars vegar mælingar á heildaránægju og hins vegar mælingar á einstökum þáttum 

sem tengjast starfinu. Heildaránægja er yfirleitt mæld með spurningum líkt og: „Á heildina 

litið er ég ánægð/ur með ...“. Hins vegar þegar einstakir þættir tengdir starfinu eru mældir 

þá eru frekar settar fram fullyrðingar sem eru metnar og þannig hægt að sjá hvað hefur 

mest áhrif á starfsánægjuna. Þetta eru þættir á borð við laun, stjórnendur fyrirtækis, 

samskipti og samvinna með samstarfsfólki, sem og vinnuaðstæður. Ekki eru allir sammála 

um hvaða aðferð sé best að beita þar sem sumir vilja halda því fram að með því að mæla 
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heildaránægju sé erfitt eða jafnvel ómögulegt að finna hvar óánægjan liggur og telja þess 

vegna mun betra að mæla einstaka þætti til að kanna starfsánægju. 

Þegar heildaránægja var skoðuð hjá Lyfjum og heilsu mátti sjá að heilt yfir eru 

starfsmenn ánægðir í starfi. Flestir þeirra sem svöruðu voru mjög sammála eða frekar 

sammála fullyrðingunni: „Þegar á heildina litið er ég ánægð/ur í starfi hjá Lyfjum og 

heilsu“. Einnig virðast starfsmenn vera ánægðir með samstarfsmenn og næsta yfirmann 

þar sem meirihluti starfsmanna var sammála þeim fullyrðingum sem lagðar voru fyrir 

varðandi þá þætti.  

Svigrúm til einkalífs hefur mikið verið í umræðunni undanfarin misseri, til dæmis 

með umræðu um styttingu á vinnuviku og verkefnum því tengdu. Kannað var með 

nokkrum fullyrðingum hvernig starfsmönnum fannst þeir geta sinnt einkalífi og fjölskyldu 

samhliða sínu starfi. Fram komu marktækar niðurstöður á milli hópa þar sem 

starfsmönnum sem sinna ábyrgðarmeira starfi en eingöngu afgreiðslu fannst þeir hafa 

meira svigrúm til einkalífs og fjölskyldu. Þrátt fyrir marktækan mun var meirihluti 

starfsmanna mjög sammála eða frekar sammála fullyrðingunum sem tengdust því að þeir 

gætu sinnt fjölskyldu og einkalífi samhliða sínu starfi. 
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Abstract 

Human resource management has increased in importance within companies, and has 

brought many improvements with it to increase employee satisfaction, reduce 

employee turnover and improve service quality. One of the tools now available to 

human resource managers is the measurement of job satisfaction. 

 This essay will deal with job satisfaction among the employees of Lyf og heilsa 

and the main aspects that effect job satisfaction with in the firm. No measurements of 

employ satisfaction have been done within the company to date, and it was a common 

opinion that this would be the right time to do one.  The aim of the study was to 

determine the importance of certain factors so that managers can take advantage of 

the results. 

 Job satisfaction and employ motivation are closely related concepts, and often 

studied simultaneously. Managers can utilize these theories to improve the efficiency of 

their firm, for example, clearly defining what kind of performance is good so that 

appropriate behaviour is rewarded or by identifying what factors influence employee 

satisfaction the most. There by making their managerial decisions more likely to have a 

positive outcome. It is also necessary to ensure that employees achieve a certain 

performance, link results and predefined performance and ensure that changes in 

results are sufficiently high to encourage increased performance. The goal is for 

managers to set certain policies for example, to reward for their desired performance 

and do away with payroll secrecy on the jobsite. It is also desirable to designing specific 

jobs, so that they are encouraging and challenging. While it is important to monitor 

employee incentives, for example, by interviewing or performing attitude polls. 

 Two measurements are mainly used to measure job satisfaction, 

measurements of overall satisfaction and measurements of individual factors related to 

the job. Overall satisfaction is measured with questions such as: "Overall, I am pleased 

with ...". However, when individual factors related to the job are measured, further 

statements are made that are assessed and so researchers can see the rank of factors 

affects the job satisfaction. These include factors such as salary, business management, 

communication and collaboration with colleagues as well as working conditions. There 

is not a unisense as to which method is best.  Some will argue that by measuring overall 
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satisfaction it will be difficult or even impossible to find where the dissatisfaction is, and 

therefore consider it better to measure individual factors for checking job satisfaction. 

 When looking at the job satisfaction at Lyf og heilsa, you can see that overall 

employees are happy at their work. Most of the respondents strongly agree or agree 

more with the statement: "Overall, I am satisfied with my job at Lyf og heilsa." 

Employees also seem to be pleased with colleagues and there imitate boss, as the 

majority of employees agreed with the statements made regarding those factors. 

 Recently there has be some discussion of people’s private time and subject 

related to the shortening of work week along with related dilemmas. This study 

included a few statements that related to how employees felt they could intergrade 

their personal life, with their work. Statistically significant results were found between 

groups, where employees who had more responsibility at work, seem to find more 

room for private live and their family compared to employs that had sole 

responsibilities as cashers. Despite significant differences between these groups, the 

majority of all employees either agreed or strongly agreed with the claims that they 

could negotiate their family life in with their work well. 
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Inngangur 

Lyf og heilsa var stofnað árið 1999 þegar nýtt hlutafélag keypti rekstur tólf apóteka. Síðan 

þá hefur félagið vaxið mikið og rekur í dag um 30 lyfjaverslanir víðs vegar um landið. Á 

undanförnum árum hefur félagið lagt mikla áherslu á að bæta starfsaðstæður allra 

verslana með breytingum sem fela í sér stækkun á verslunarrýmum, breytingar á 

starfsrými, afgreiðsluborðum breytt og allt aðgengi gert betra með það í huga að það 

henti starfsmönnum sem best. Einnig hefur Lyf og heilsa lagt áherslu á námskeið fyrir 

starfsmenn og hafa verið haldin námskeið fyrir alla starfsmenn bæði varðandi þjónustu 

en einnig um öryggi á vinnustað. Stefnan er að reyna að vera með eitt áhersluatriði á ári 

hverju. Áhættumat er einnig fyrir öll apótekin, lögum samkvæmt, þar sem farið er yfir 

vinnuumhverfið og það metið útfrá stöðlum Vinnueftirlitsins. Auk þess fylgir Lyf og heilsa 

áherslum Samtaka atvinnulífsins þegar kemur að einelti eða áreiti á vinnustað. Miðað við 

gefnar upplýsingar má ætla að félagið reyni eftir fremsta megni að útbúa ásættanlegar 

vinnuaðstæður þar sem lögð er áhersla á vellíðan starfsmanna, vinnurými og aðra þætti 

sem tengjast aðbúnaði á vinnustað. 

Þrátt fyrir gott utanumhald í starfsmannamálum hafa engar rannsóknir verið 

gerðar hingað til til að kanna ánægju starfsmanna Lyfja og heilsu svo tímabært var að 

framkvæma slíka rannsókn. Í því skyni að skoða starfsánægju betur var gerð rannsókn á 

meðal starfsmanna í afgreiðslustörfum hjá Lyfjum og heilsu. Tilgangurinn var að reyna að 

sjá hvaða þætti má telja jákvæða og hvaða þætti þarf hugsanlega að bæta til að auka 

ánægju starfsmanna. Lagt var upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

a. Eru starfsmenn Lyfja og heilsu almennt ánægðir í starfi? 

b. Eru starfsmenn Lyfja og heilsu almennt ánægðir með: a) næsta yfirmann 

og b) samstarfsmenn? 

c. Er svigrúm milli vinnu og einkalífs hjá starfsmönnum Lyfja og heilsu? 
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1 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum hluta verður farið yfir fræðileg hugtök sem tengjast rannsóknarefninu. Hugtakið 

starfsánægja verður skilgreint sem og þær kenningar sem fræðimenn aðhyllast þegar 

kemur að starfsánægju. Farið verður yfir þá þætti sem mest áhrif hafa á starfsánægju og 

að lokum verða algeng mælitæki til að meta starfsánægju kynnt.  

1.1 Mannauðsstjórnun 

Stjórnun mannauðs er orðin einn af lykilþáttum stjórnunar, þar sem lögð er áhersla á það 

að allir starfsmenn búi yfir yfirgripsmikilli þekkingu og sýni vinnustað sínum og verkefnum 

hollustu. Í mannauðsstjórnun felst að halda utan um öll helstu málefni starfsmanna í 

samræmi við stefnu skipulagsheildar. Eitt af verkefnum mannauðsstjóra er að sjá til þess 

að starfsmannastefnan sé í takt við viðskiptastefnu skipulagsheildar (Johnson, Scholes og 

Whittington, 2011). Mannauðsstjórnun fjallar einnig um alla þá þætti sem snúa að 

samskiptum starfsmanna og vinnuveitanda og vel þarf að huga að sambandinu sem þarna 

er á milli svo líkur aukist á að báðir aðilar geti náð sínum markmiðum. Hlutverk 

mannauðsstjóra er meðal annars að halda utan um allt sem snýr að starfsmönnum og að 

vinna að markvissri starfsþróun hvers og eins. Hvernig mannauðsstjórnun er háttað innan 

fyrirtækja getur verið mælikvarði á frammistöðu þeirra (Björgvin Filippusson, Gylfi 

Dalman og Ingrid Kuhlman, 2005). Mannauðsstjórnun er ennfremur hugtak sem nær yfir 

þær aðgerðir sem notaðar eru í stjórnun og geta haft mikil áhrif á framleiðni einstaklinga 

og fyrirtækja. Samkeppnishæfni byggist að mestu á framleiðni og góðu rekstrarumhverfi 

fyrirtækis. Einn stærsti þátturinn af framleiðni eru afköst vinnuafls en þá er átt við hvort 

verðmæti séu hámörkuð á hverri klukkustund  (Ásta Bjarnadóttir, 2006). 

Helstu markmið mannauðsstjórnunar innan fyrirtækja eru meðal annarra að stofnunin 

sýni árangur, laði að hæfa starfsmenn, veiti umboð til athafna og skapi örvandi 

atvinnuumhverfi. Einnig felst í markmiðunum að starfsmenn fái tækifæri til starfsþróunar, 

innleiðing breytinga sé auðvelduð og að tryggja endurgjöf á frammistöðu. Með því að 

leggja áherslu á þau markmið sem nefnd eru hér að ofan er reynt að auka starfsánægju 

og tryggð starfsmanna við fyrirtækið. Annar ávinningur sem hlýst af góðri 

mannauðsstjórnun innan fyrirtækja eru færri fjarvistir, meira jafnvægi verður í 

starfsmannaveltu, því talið er að starfsmenn verði almennt ánægðari í starfi, gæði 
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þjónustunnar aukast, samkeppnisforskot myndast og ímynd fyrirtækis verður betri 

(Björgvin Filippusson, Gylfi Dalman og Ingrid Kuhlman, 2005).  

Í harðnandi samkeppni veltur árangur fyrirtækja oft á þekkingu, færni og getu 

starfsmannanna. Stjórnendur gera sér æ betur grein fyrir því að í fyrirtækjum er mjög 

mikilvægt að nýta getu og þekkingu starfsmanna á sem skilvirkastan hátt. 

Mannauðsstjórnun tekur á ýmsum þáttum líkt og frammistöðumati, 

starfsmannaviðtölum, stjórnendaþjálfun, samvinnu og fleiru (Torrington og Hall, 2011; 

Intellecta, e.d.). Með tíð og tíma hafa störf verið að breytast mikið og einnig 

vinnufyrirkomulag hjá fyrirtækjum. Einstaklingar eru nú til dags oft ráðnir í verkefni en 

ekki ákveðið starf. Einnig hafa orðið til ný hugtök með breyttu vinnufyrirkomulagi en þau 

eru fjarvinna og deildarstörf. Starfsmenn eru í rauninni ráðnir til þess að vinna mörg 

verkefni og jafnvel hjá fleiri en einum vinnuveitenda. Þetta má kalla þekkingarfyrirtæki 

framtíðarinnar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2000). 

Meðal þeirra aðgerða sem taldar eru hafa einna mest áhrif á framleiðni er 

árangurstenging launa. Árangurstenging launa er kerfi sem ætlað er að hækka og lækka 

laun með breytilegum árangri einstaklinga eða hópa. Ef fyrirtæki ætla að taka upp 

árangurstengingu er góð leið að einbeita sér að þeim þáttum sem mestu máli skipta þegar 

kemur að rekstri fyrirtækja en það er annað hvort að reyna eftir fremsta megni að auka 

tekjur eða lækka kostnað. Sem dæmi um leiðir sem hægt er að fara við árangurstengingu 

launa eru frammistöðubónusar í lok árs, hvatagreiðslur, bónusar fyrir hin ýmsu verkefni 

og margt fleira. Allir þessir þætti eiga það sameiginlegt að krefjast mælinga á frammistöðu 

(Ásta Bjarnadóttur, 2006). Ferli hvatakerfis og bónusa er vandasamt og verða stjórnendur 

að gera sér grein fyrir öllum þeim mögulegu hindrunum sem geta orðið á veginum. Ef 

notast er við mælingar eins og t.d. sölutölur, þarf jafnan að grípa til huglægs mats á 

frammistöðu og afköstum og getur það verið flókin aðferð. Einnig krefst þetta kerfi aukins 

eftirlits og stjórnendur þurfa að gera það upp við sig hvort bónusar, ef þeir eru notaðir, 

eigi að koma á óvart eða að vera markmið sem starfsmenn eru meðvitaðir um (Ásta 

Bjarnadóttir, 2006).  

Þau fyrirtæki sem sækjast eftir því að ráða til sín hæft starfsfólk og tryggja að það 

haldist í starfi þurfa að leggja góðan grunn að starfsmannamálum. Góður árangur í 

starfsmannamálum getur aukið starfsánægju starfsmanna sem einnig getur haft áhrif á 
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aukna framleiðni, aukin vörugæði sem síðan hefur áhrif á ánægju viðskiptavina sem skilar 

sér einnig í tryggari viðskiptavinum. Mikilvægt er að starfsmannamál séu tengd 

markmiðum og stefnu fyrirtækja svo þetta takist. Helstu þættir sem starfsmannastjórar 

þurfa að horfa til eru stefna og skipulagning mannauðsmála, að laða að sér og velja rétt 

starfsfólk, að halda góðu starfsfólki og að standa rétt að málum við starfslok (Capacent, 

e.d.). Þekking, hæfni, geta og hvatning starfsfólks getur verið lykillinn að aukinni 

samkeppnishæfni, skilvirkni og árangri í rekstri. Af þessu má telja að starfsmenn séu ein 

stærsta og mikilvægasta auðlind fyrirtækja, sem fyrr segir, og mikilvægt sé fyrir fyrirtæki 

að halda vel utan um þau verðmæti (Arney Einarsdóttir, 2011).  

1.2 Starfsánægja 

Margar skilgreiningar eru til á hugtakinu starfsánægja en Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og 

Jóhanna Gustavsdóttir (1999) settu fram eftirfarandi skilgreiningu sem þær tóku saman 

frá nokkrum fræðimönnum: „Með starfsánægju er átt við viðhorf til vinnu sem fela í sér 

huglæg og tilfinningaleg viðbrögð gagnvart ákveðnu starfi. Það sem hefur áhrif á þessa 

tilfinningu eru yfirleitt vinnuaðstæður, samskipti við samstarfsmenn og stjórnendur, 

möguleiki á stöðuhækkun og launin“ (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín 

Gustavsdóttir, 1999, bls. 15). Þrátt fyrir þessa skilgreiningu geta aðrir þættir haft áhrif á 

starfsánægju einstaklinga líkt og sjá má á mynd 3.  

Þættir sem hafa áhrif á viðhorf starfsmanna til síns starfs má sjá á mynd 1 en 

Mullins (1996) taldi að starfsánægja fæli í sér samansafn tegndra viðhorfa sem skipta má 

í 5 þætti. Þessir þættir eru: umhverfisþætti, einstaklingsþætti, menningarlega þætti, 

félagslega þætti og fyrirtækjaþætti, en þessir þættir hafi allir áhrif á starfsánægju 

einstaklinga þó svo þeir hafi mismunandi áhrif á hvern og einn starfsmann innan 

skipulagsheildar. Síðar bættust við tveir þættir sem voru taldir hafa áhrif á starfsánægju 

en þeir eru viðhorf og tilfinningar (Judge, Parker, Colbert, Heller og Ilies, 2001).  
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Mynd 1: Þættir sem tengjast viðhofi starfsmanna til síns starf 

Fleiri fræðimenn hafa reynt að skilgreina hvað liggur að baki starfsánægju en Luthans 

(2002) vildi t.a.m. meina að einstaklingar geri sér væntingar um eitthvað ákveðið, að 

ákveðnir þættir séu með ákveðnu sniði og hafi þannig gert sér vonir fyrir fram um þætti 

tengda starfinu. Það veltur svo á því hvort starfið uppfylli þessar væntingar hver 

starfsánægja viðkomandi verður (Luthans, 2002). Allir einstaklingar eru ólíkir og hafa 

þannig ólíkar þarfir, eru með mismunandi viðhorf og markmið. Hvort sem um er að ræða 

í starfi eða einkalífi, þá eru það ekki sömu þættirnir sem hvetja fólk áfram (Hoy og Miskel, 

2005). 

Skipta má starfsánægju annars vegar í innri og hins vegar ytri þætti. Innri þættir 

ná t.d. yfir hversu áhugavert og ögrandi starfið er, hvort starfinu fylgir mikil ábyrgð, hvort 

starfsmenn séu sífellt að læra eitthvað nýtt og hvort tækifæri til að vera skapandi séu fyrir 

hendi. Ytri þættir eru hins vegar atriði eins og laun, starfsöryggi, fríðindi, stöðutákn, 

tengsl, svigrúm fyrir fjölskyldu og tómstundir. Mikilvægt er að starfsmenn finni fyrir bæði 

innri og ytri þáttum sem skipti þá mestu máli en það getur verið mismunandi á milli 

einstaklinga. Samkvæmt kenningum Landy og Conte eru einstaklingar sem eru ánægðir í 

lífinu einnig ánægðir í vinnu og öfugt, sem einnig hefur áhrif á heilsu og vellíðan (Landy 

og Conte, 2013).   

Starfsánægja

Umhverfis-
þættir

Einstaklings-
þættir

Menningar-
þættir

Félagslegir
- þættir

Fyrirtækja-
þættir

Viðhorf

Tilfinnigar
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1.3 Kenningar um starfsánægju og hvatningu 

Starfsánægja og hvatning eru nátengd hugtök og því oft fjallað um þessi fræði samhliða. 

Kenningar sem settar hafa verið fram af fræðimönnum sem fjalla um starfsánægju eru 

þannig ekki ólíkar þeim kenningum sem fjalla um hvatningu (Hughes, Ginneth og Curphy, 

2012). 

 Stjórnendur geta nýtt sér kenningar sem fjalla um hvatningu og starfsánægju með 

því til dæmis að kanna hverskonar umbun starfsmenn kunna að meta, hafa skýrt hvers 

konar frammistaða er góð þannig að viðeigandi atferli verði umbunað. Einnig þarf að sjá 

til þess að starfsmenn nái tiltekinni frammistöðu og tengja saman æskilega niðurstöðu við 

ákveðna frammistöðu. Að lokum þarf að sjá til þess að breytingar á niðurstöðu séu 

nægilega miklar til að hægt sé að hvetja til meiri árangurs og sjá til þess að ójafnvægi 

skapist ekki í umbunakerfinu sem til staðar er. Markmiðið er til að stjórnendur setji sér 

ákveðnar stefnur og vinni samkvæmt þeim, til að mynda varðandi það að umbuna fyrir 

æskilega frammistöðu og ekki hafa launaleynd. Þá er æskilegt hanna störf þannig að þau 

séu hvetjandi og ögrandi en einnig er mikilvægt að fylgjast vel með hvatningu starfsmanna 

með því að taka til dæmis viðtöl eða framkvæma viðhorfskannanir. 

 Stjórnendur, eins og aðrir, geta gert mistök og geta þau allt eins orðið þegar kemur 

að því að hvetja og umbuna. Helstu ástæður mistaka í þessu ferli eru til að mynda of mikil 

áhersla á peningalega umbun, umbun er ekki með þeim hætti að hún sé metin, aukin 

fríðindi verða sjálfsögð fyrir starfsmenn eftir ákveðinn tíma og þannig ekki eins vel metin, 

og langur tími getur liðið á milli frammistöðu og veittrar umbunar en mikilvægt er að 

passa upp á tímarammann. Þá verða verða stjórnendur einnig að passa að umbun sé ekki 

of einsleit því það sama hentar ekki endilega öllum (Landy og Conte, 2013).   

Margir fræðimenn hafa fjallað um starfsánægju og þætti sem geta tengst 

starfsánægju eða haft einhverskonar áhrif á hana. Hér verður gert grein fyrir sjö 

kenningum um starfsánægju, þ.e. þarfakenningu Maslows, jafngildiskenningunni, 

kenningu um félagsleg áhrif, atbeinakenningunni, væntingakenningu Vrooms, tveggja 

þátta kenningu Herzbergs og síðast verður fjallað um kenningu David McClellands um 

starfshvatningu. Þessum kenningum er ætlað að segja til um starfsánægju einstaklinga. 

Farið verður yfir hverja og eina kenningu í komandi undirköflum.  
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1.3.1 Þarfakenning Maslows 

Árið 1943 setti Abraham Maslow fram þá kenningu að fólk sé hvatt áfram af fimm 

fyrirsjáanlegum þörfum en oft er vísað til þessarar kenningar sem einnar af 

grunnkenningum um starfsánægju. Maslow taldi að fólk hefði þarfir og þegar ein væri 

uppfyllt kæmi bara önnur til, í fyrirfram ákveðinni röð. Hann taldi einnig að allir 

einstaklingar þyrftu að uppfylla fyrstu þrjár þarfirnar. Til þess að komast á topp 

pýramídans þarf að uppfylla allar þarfir í neðri þrepum hans. Þær þarfir sem Maslow talaði 

um eru (frá botni til topps) líkamleg þörf, öryggisþörf, félgagsþörf, viðurkenningarþörf og 

sjálfsþroski (sjá mynd 2). 

 

Mynd 2: Þarfapýramídi Maslow 

Eftirfarandi er nákvæmari útlistun á því hvað felst í hverju þrepi pýramídans sem settur 

er fram á mynda 2.  

Líkamlegar þarfir (e. physiological needs): Á neðsta þrepi pýramídans eru líkamlegar 

þarfir og þær eru t.d. matur, vatn og svefn. Til þess að maðurinn lifi þarf hann að uppfylla 

þessar þarfir. 

Sjálfsbirting: 

siðfræði, 

sköpun, 

hugkvæmni, 

lausnaleit, laus við fordóma

Viðurkenning: Sjálfsvirðing, 
sjálfsöryggi, árangur, virða 

aðra, njóta virðingar

Félagslegar þarfir: Vinátta, 
fjölskylda, ást, kynlíf

Öryggisþarfir: Öryggi um líkama, um vinnu, 
um siðferði, um heilsu, um eignir o.fl.

Líkamlegar þarfir: Öndun, fæða, vatn, svefn o.fl. 
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Öryggisþarfir (e. safety needs): Eftir að við höfum uppfyllt að mestu líkamlegar þarfir 

okkar verður okkur næst hugað að öryggi okkar. Þeim einstaklingi sem sinnir launaðri 

vinnu tekst ágætlega að uppfylla þessa þörf. Atvinnuleysisbætur eru öryggi þeirra sem eru 

á milli starfa.  

Félagslegar þarfir (e. love needs): Manneskja sem hefur náð að uppfylla líkamlegar 

þarfir og er örugg reynir nú að uppfylla þarfir fyrir ást og umhyggju.   

Álits- og viðurkenningarþörf (e. esteem needs): Hérna er sjálfsvirðing lykillinn. Mikill 

hluti af sjálfsvirðingu okkar og áliti kemur til vegna viðurkenningar og virðingar frá öðrum. 

Sjálfsþroski, sjálfsbirtingarþörf (e. self-actualization needs): Hæsta þrep þarfa. Að 

verða betri og betri einstaklingur en maður þegar er. 

Maslow vildi meina að allir yrðu að uppfylla ákveðin þrep eða að lágmarki fyrstu 

þrjú þrepin. Erfitt eða ómögulegt er að uppfylla efri þrep ef þau sem fyrir neðan eru eru 

ekki uppfyllt áður. Einnig taldi Maslow að fæstir og í sumum tilfellum mjög fáir næðu að 

uppfylla allar þarfirnar, oftast eða alltaf er eitthvað sem upp á vantar hjá hverjum og 

einum (Riggio, 2008). Það má segja að þessar þarfir Maslows eigi einnig heima í starfi 

einstaklinga en þannig geta til dæmis laun uppfyllt neðstu þörfina líkt og með mat og 

húsnæði. Á þrepi númer tvö er talað um öryggisþarfir en með starfsöryggi er hægt að 

uppfylla það þrep og þrep fjögur má uppfylla með góðum samstarfsmönnum og góðum 

starfsanda á vinnustaðnum. Ef einstaklingar eru svo heppnir að fá starf sem er spennandi 

og veitir þeim sjálfstæði eru allar líkur á að þrep fimm sé uppfyllt og ef starfið er einnig 

skapandi og gefandi fyrir starfsmann gæti hann komist nálægt því eða jafnvel uppfyllt 

þrep fimm sem er efsta þrepið (Riggio, 2008). 

1.3.2 Jafngildiskenningin 

John Stacey Adams var atferlisfræðingur sem setti fram Jafngildiskenninguna og hélt hann 

því fram að starfsmenn vildu láta koma fram við sig á sanngjarnan hátt og í samræmi við 

það sem þeir legðu í sitt starf en í því felast þættir eins og hæfni, þekking og tími. Einnig 

vilja starfsmenn fá einhverskonar viðurkenningu fyrir það sem þeir leggja á sig og á sú 

viðurkenning að vera í takt við þeirra framlag. Þetta getur verið launahækkun, bónus, 

viðbótarþekking eða annað sem starfsmaður metur mikils. Þá felur kenningin jafnframt í 

sér að starfsmenn eru líklegir til að bera sig saman við aðra starfsmenn sem þeir telja vera 
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í sömu eða svipaðri stöðu og vilja starfsmenn að umbunað sé jafnt á meðal sambærilegra 

starfsmanna, hvort sem það er í formi launa eða meiri starfsábyrgðar. Einstaklingar ætlast 

þannig til og gera ráð fyrir því að stjórnendur launi öllum starfsmönnum, þar með talið 

þeim sjálfum, á sanngjarnan hátt miðað við það sem hver og einn leggur að mörkum í sínu 

starfi (Boddy, 2008). 

Annar áhugaverður þáttur sem jafngildiskenningin tekur á er tilgáta um muninn á 

framlagi og útkomu starfsmanna samanborið við framlag og útkomu einhvers annars 

starfsmanns. Þegar munurinn á starfsmönnum er skoðaður getur orðið misræmi og 

starfsmenn orðið ánægðir eða óánægðir. Það fer eftir því hvort starfsmaður eru að leggja 

meira eða minna á sig samanborið við annan starfsmann sem fær þrátt fyrir mismikið 

framlag sömu útkomu. Þessa kenningu eða tilgátu ættu allir að geta tengt við því þetta er 

hluti af mannlegu eðli. Þegar rannsóknir eru skoðaðar þá stenst þessi skoðun þar sem 

starfsmenn minnka framlag sitt ef þeir eru ekki með sanngjörn laun. Hins vegar voru 

niðurstöðurnar ekki eins afgerandi þegar starfsmenn voru með of há laun miðað við sitt 

vinnuframlag. Ef starfsmenn eru að fá minna en þeir í raun ættu að vera að fá fyrir sitt 

vinnuframlag þá eru líkur á auknum fjarvistum og minnkun á vinnuframlagi viðkomandi. 

Hins vegar ef starfsmenn eru að fá meira en þeir í raun ættu að vera að fá leiðir það til 

aukins áhuga í starfi og viðkomandi mun vinna meira en ella. John Stacey Adams hélst því 

fram að annað af tvennu myndi gerast ef starfsmanni finnst hann ekki vera að fá 

sanngjarna umbun: Annað hvort mun viðkomandi starfsmaður minnka sitt vinnuframlag 

til að draga úr mismun sem er á milli umbunar og framlags eða viðkomandi mun auka 

afköst verulega til að mynda skekkju í vinnuframlaginu. John Stacey Adams gat þó ekki, 

með sinni kenningu, sagt til um hvort af þessu tvennu myndi gerast og þá í hvaða tilfellum. 

Það sem helst er gagnrýnivert er að ekki er tekið tillit til mismunandi menninga á milli 

landa en einnig er gert ráð fyrir því að allir einstaklingar séu eins. Til að staðfesta þessi 

fræði betur er þörf á enn frekari rannsóknum (Al-Zawahreh og Al-Madi, e.d.). 

1.3.3 Atbeinakenningin 

Atbeinakenningin (e. Instrumentality theory) fjallar um þá þætti sem snúa að gjörðum 

einstaklinga, þ.e. að ef þeir gera eitthvað ákveðið leiðir það til einhvers annars í 

framhaldinu. Kenningin segir okkur einnig að starfsánægja fari eftir því hvað starfsmenn 

öðlist fyrir sitt vinnuframlag, líkt og stöðuhækkun eða launahækkun, en misjafnt er eftir 
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hverjum og einum hvað telst mikilvægast að uppfylla. Kenningin kemur einnig inn á þá 

staðhæfingu að einstaklingar vinna bara fyrir peninga (Ganguli, 1994).  

Á síðari hluta 19. aldar var efnahagsástand erfitt og komu fræðimenn þá fram með 

þessa kenningu sem snýr að því að mikilvægt sé að hvetja starfsmenn til vinnu með 

einhverskonar umbun fyrir þeirra störf. Hver umbunin skyldi vera fór eftir vinnuframlagi 

og þannig var reynt að stilla saman umbun og árangri í starfi (Armstrong, 2011). 

Talið er að starfsmenn meti þætti sem tengjast starfinu líkt og laun og umbun á 

mismunandi hátt og var starfsánægja meiri ef starfið uppfyllti þá þætti sem starfsmaður 

kunni mest að meta. Miðað við þessi fræði þurfa stjórnendur að gera sér grein fyrir því að 

einstaklingar eru ólíkir með mismunandi væntingar og þættir sem auka starfsánægju eru 

mismunandi eftir einstaklingum, horfa þarf til þeirra þátta sem hvetja hvern og einn til að 

starfsánægja verði meiri (Ganguli 1994). 

1.3.4 Félagsleg kenning 

Bandura (1977) sameinaði kenningar sem snúa að hegðun og væntingum í Félagslegu 

kenninguna (e. Social influence theory) en þar tekur hann sálfræðilega þætti inn í fræðin 

sem ekki hafði verið reiknað með áður. Þessi fræði koma einnig inn á framtíð 

einstaklingsins, markmið sem hann setur sér og hvernig honum tekst til við að ná þeim 

markmiðum sem sett voru miðað við aðstæður sem viðkomandi starfar við (Armstrong, 

2011). Kenningin sem fjallar um félagsleg áhrif kemur einnig inn á það að starfsánægja 

annarra sem í kringum mann eru hefur áhrif á eigin starfsánægju. Þannig láta einstaklingar 

starfsánægju annarra hafa áhrif á sína eigin ánægju (Ganguli, 1994). Starfsánægja smitar 

út frá sér svo það hefur áhrif á einstaklinga ef aðrir starfsmenn eru ánægðir í kringum þá. 

Með því að sjá ánægju annarra starfsmanna ákvarða einstaklingar út frá því sína eigin 

starfsánægju. Kenningin felur í sér  að til dæmis vinnuaðstæður og vinnutími hafi ekki 

endilega áhrif á starfsánægju, heldur áhrif félagsskapar og annarra einstaklinga í kringum 

okkur (Ganguli, 1994). 

1.3.5 Tvíþáttakenning Herzbergs 

Samkvæmt tvíþáttakenningunni (e. Two-factor theory) er starfsánægja skoðuð út frá 

þáttum sem hafa annað hvort áhrif á ánægju í starfi eða óánægju (Armstrong, 2011). Það 

eru þannig tveir þættir sem hafa áhrif á starfsánægju einstaklinga en það eru tilfinningar 
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gagnvart starfinu annars vegar og inntak tengt starfinu hins vegar (Herzberg, Mausner og 

Snyderman, 1959). Eins og áður hefur komið fram eru hvatning og starfsánægja nátengd 

hugtök og má því kalla þennan hluta af kenningunni hvatningarþátt þar sem hann býr til 

hvatningu hjá starfsmönnum til að vinna. Þeir þættir sem hér geta haft áhrif eru til dæmis 

árangur sem starfsmaður getur náð í starfi, ábyrgð starfsmanns, viðurkenning fyrir vel 

unnin störf, starfsþróun og stöðuhækkun. Einnig áleit Herzberg að hvatningarþættir 

snérust um að fá umbun fyrir vel unnin störf, sjálfstæði, umhyggju, ábyrgð, endurgjöf og 

hvatningu til að þróast og bæta sig. Einnig er mikilvægt að starfsfólk fái hvatningu í starfi 

því það mun hafa jákvæð áhrif á vinnuframlag og afköst viðkomandi starfsmanns. 

Samkvæmt kenningu Herzbergs leit hann svo á að ef starfsmaður geti öðlast 

viðurkenningu, einhverskonar auka ábyrgð eða starfsþróun, geti það haft áhrif á 

einstakling og hvatningu hans til að gera sitt besta til að verða enn betri starfsmaður. Hinn 

þátturinn tekur til svokallaðra viðhalds- eða óánægjuþátta sem snúa að ytri þáttum 

starfsins, s.s. vinnuaðstæðum, starfsöryggi, launakjörum, öryggi á vinnustað, aðbúnaði, 

starfsháttum og reglum fyrirtækisins. Þessir þættir geta komið í veg fyrir óánægju en hafa 

hins vegar ekki bein áhrif á ánægju (Herzberg, Mausner og Snyderman, 1959). Til 

einföldunar má taka sem dæmi að ef vinnuaðstaða er ekki fullnægjandi þá má leiða líkur 

að því að starfsmenn verði óánægðir, en ef hún yrði bætt þá myndi starfsfólk hugsanlega 

hætta að vera óánægt eða óánægja myndi a.m.k. minnka en þrátt fyrir það er ekki þar 

með sagt að starfsmenn yrðu ánægðir. Þetta segir okkur að það eru ekki samskonar atriði 

sem annars vegar byggja upp starfsánægju og valda óánægju (Riggio, 2008).  

Aðrir hafa horft á kenningu Herzberg þeim augum að henni sé skipt í tvo hvata, 

það er innri og ytri hvata, en starfsmenn hafa þörf fyrir hvoru tveggja. Einstaklingar vilja 

standa sig vel í sínu starfi og hefur umhverfið þar mikil áhrif. Undir ytri hvata má flokka 

þætti eins og þá eiginleika sem starfið býður upp á og vinnuumhverfið. Ytri hvatar geta 

haft letjandi eða örvandi áhrif á innri þarfir starfsmanns (Gellerman, 1996). Innri hvatar 

koma frá persónuleika starfsmanna og eru huglægir en það snýr að þeirri upplifun sem 

starfsmenn finna þegar þeir ná sínum markmiðum (Riggio, 2008). Áhugi starfsmanna á því 

að ná árangri skiptir sköpum (Goleman, 1998). Sérfræðingar sem nýtt hafa kenninguna 

telja hana gefa góða mynd af því hvernig best sé að hvetja starfsmenn (Huczynski og 

Buchanan, 2007). 
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1.3.6 Vætingakenning Vroom 

Samkvæmt væntingakenningu Vrooms (e. Vrooms expectancy) er litið svo á að allir 

einstaklingar séu skynsamir og ákvarðanir ráðist af skynsemi þeirra. Einnig er gengið út 

frá því að starfsmenn viti hvaða frammistöðu þeir þurfa að skila til að fá þá umbun sem 

þeir óska eftir (Muschinsky, 2006). 

Það má líta svo á að kenningunni sé skipt upp í þrjú þrep: fyrirhöfn, frammistöðu 

og útkomu. Einstaklingur leggur eitthvað ákveðið á sig sem býr til einhverskonar 

frammistöðu sem svo verður að einhverri útkomu. Samkvæmt kenningunni hafa allir 

mismunandi þarfir og þannig hefur sama niðurstaða ekki sömu áhrif á alla einstaklinga. 

Megininntak væntingakenningarinnar er að einstaklingar munu ákveða að hegða sér á 

einhvern ákveðin hátt vegna þess að það er æskilegt framar einhverri annarri hegðun 

(Kreitner, 2004). 

Samkvæmt kenningu Vrooms þá er góð leið að umbuna starfsmönnum fyrir 

vinnuframlag sitt. Þessi umbun þarf þó að vera sanngjörn og einstaklingurinn þarf að meta 

hana mikils því annars mun viðkomandi ekki leggja á sig. Hvatning verður að vera til staðar 

en einnig þarf starfsmaður að hafa vitneskju um það að verðlaunað sé fyrir góða 

frammistöðu. Við það aukast líkur á því að starfsmaður muni leggja sig allan fram en 

einnig þarf starfsmaður að vita hvað er góð frammistaða til að átta sig á því hvað hann 

þarf að leggja á sig (Muchinsky, 2006). Gallinn við þessa kenningu er sá að ekki er horft til 

þátta eins og persónuleika og/eða tilfinninga þegar kemur að ákvarðanatöku, alltaf er 

horft til þess að skynsemin ráði för (Landy og Conte, 2010; Bobby, 2008). Það er hins vegar 

ekki hægt að ákveða það að allir einstaklingar séu alltaf skynsamir, það eru aðrir þættir 

sem hafa þar áhrif á og allir eiga það til að taka óskynsamlega ákvörðun. Kenningin snýst 

um það að einstaklingar hafa ákveðnar væntingar þegar kemur að umbun og er 

markmiðið að sjá fram á hvernig starfsmenn hugsa þegar þeir vænta þess að fá 

einhverskonar umbun (Riggio, 2008). 

1.3.7 Starfshvatningarkenning McClelland 

Kenning David McClellands sem fjallar um starfshvatningu (e. Motivation Theory) segir til 

um þrjár grunnþarfir sem einstaklingar vilja búa yfir vegna fyrri reynslu eða upplifana. 

Þessar þrjár þarfir eru: þörfin fyrir árangur, þörfin fyrir vald og þörfin fyrir félagsleg tengsl. 

Það fer eftir því hvað starfsmenn upplifa eða fyrir hverju þeir verða á lífsleið sinni sem 
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hefur áhrif á það hvernig fólk horfir á þætti tengda starfinu og hvaða markmið starfsmenn 

setja sér (Steers, Porter og Bigley, 1996). Engir tveir einstaklingar eru alveg eins og þess 

vegna hafa þessir þættir mismunandi áhrif á hvern og einn (Riggo, 2008). Ákveðinn hópur 

einstaklinga sækir mikið í áskoranir og eru þessir einstaklingar drífandi og vilja ná lengra í 

starfi. Svo eru aðrir sem meta félagslega þáttinn meira og sækjast í tengsl og 

viðurkenningu frá öðrum. Helsti munurinn á þessum hópum er sá að fyrri hópurinn er 

mikið fyrir samkeppni en sá seinni sækir frekar í samvinnu með öðrum (Riggio, 2008). 

Þegar fjallað er um þörfina fyrir völd þá er að mati McClellands (1961) aðaláhersla 

einstaklinga að geta haft áhrif og geta stjórnað öðrum einstaklingum, hvort sem það er til 

að koma sjálfum sér lengra í starfi eða bæta hag fyrirtækisins sem viðkomandi starfar fyrir. 

Kenning McClellands gengur út á þætti sem hafa mest áhrif á einstaklinginn og 

hvað hann gerir til að uppfylla sínar þarfir. Hvatningaþörfin býr innra með einstaklingum 

og þess vegna reyna einstaklingar  að hvetja bæði sjálfan sig sem og aðra til að ná 

markmiðum sem eru álitin einhvers virði. Að hvetja starfsmenn áfram í starfi er 

mikilvægur þáttur sem fyrirtæki þurfa að huga að og reyna að byggja upp starfshvatningu 

á jákvæðan hátt (Gellerman, 1996). 

1.4 Þættir sem hafa áhrif á starfsánægju 

Starfsánægja er fundin með því að biðja starfsfólk um að meta hvaða þættir hafa mest 

áhrif á það hvort það sé ánægt í starfi. Þeir þættir sem áhrif geta haft á starfsánægju eru 

fundnir út frá þáttum eins og launum, uppbyggingu starfs, samstarfi, næsta yfirmanni og 

stjórnun. Með því er hægt er að kanna ánægju í hverjum og einum þætti fyrir sig. Ýmis 

atriði geta haft áhrif á starfsánægju og þá hvort hún eykst eða minnkar. Á mynd 3 má sjá 

þá þætti sem oft er horft til við mælingar á starfsánægju.  
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Mynd 3: Áhrifaþættir starfsánægju (Hackman & Oldham, 1980; Smith, Kendall og 
Hulin, 1969). 

Ekki verður fjallað um alla þá þætti sem fram koma á mynd 3 heldur verður fjallað um 

helstu þættina sem oft eru taldir mestu máli skipta þegar starfsánægja er mæld. Fyrst skal 

skoða hvaða áhrif laun og fríðindi geta haft á starfsánægju. Ef skoðaður er hópur fólks 

sem sinnir sambærilegu starfi þá ætti sá sem er með hæstu launin að vera ánægðastur 

(Ellickson, 2002). Rannsakendur eru þó ekki allir sammála og vilja meina að laun þurfi að 

vera réttlát fyrir viðkomandi starf en þetta snúist ekki endilega um að hafa hæstu launin 

(Spector, 2000).  

Samkvæmt könnun Verslunarmannafélags Reykjavíkur sem ber heitið „Fyrirtæki 

ársins“ sýndu niðurstöður fyrir árið 2016 að fleiri voru ánægðir með sín laun en árin áður 

og hefur ánægjan ekki mælst hærri síðan árið 2009. Þó eru karlar almennt ánægðari með 

sín laun heldur en konur, bæði þegar kemur að því hvernig laun eru ákveðin sem og hvort 

laun séu ákveðin af sanngirni. Alls voru 54% svarenda ánægðir með kjör sín og fannst laun 

ákveðin af sanngirni og í samræmi við það sem fæst fyrir sambærileg störf (VR, e.d.) 

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl starfsánægju við félagslegan stuðning frá 

samstarfsfólki (Nobile og McCormick, 2008). Ef starfsmenn fá jákvætt viðmót frá 

samstarfsfólki og getur leitað aðstoðar getur slíkt bætt starfsánægjuna. Einelti, skortur á 

samskiptum og þungt andrúmsloft draga aftur á móti úr ánægju starfsmanna (Sharama 
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og Jyoti, 2009). Samskipti við næsta yfirmann geta haft mikil áhrif á starfsánægju og er 

mikilvægur hlekkur til að kanna. Rannsóknir hafa sýnt fram á það að gott samband við 

yfirmann getur skipt starfsmenn meira máli en að eiga góð samskipti við aðra 

samstarfsmenn (Sousa-Poza og Sousa-Poza, 2000).  

Rannsóknir hafa sýnt það að ef starfsmenn hafa meira starfsöryggi getur það 

aukið starfsánægju. Hins vegar hefur það ekki góð áhrif ef starfsmönnum finnst þeir eiga 

á hættu að missa vinnuna (Theodossiou og Vasileiou, 2007). Þrátt fyrir þetta er 

starfsöryggi ekki endilega efst á lista yfir þætti sem tengjast starfsánægju en fylgni hefur 

mælst á milli þess að vera ánægður í starfi og að hafa ákveðið starfsöryggi (Duffy og 

Richards, 2006).  

Aðstæður á vinnustöðum eru mjög misjafnar. Þar sem vinnuaðstæður eru slæmar 

má leiða líkur að því að ánægja sé ekki mikil, eða allavega að ánægja sé meiri þar sem 

aðstæður eru góðar (Sharma og Jyoti, 2009). Rannsóknir hafa bent til þess að möguleikinn 

á að vinna sig upp eða fá launahækkun hefur jákvæð áhrif á niðurstöður starfsánægju 

(Ellickson, 2002). Það hefur einnig marktæk áhrif á starfsánægju ef starfsmenn fá tækifæri 

til að vaxa í starfi, sem og ef starfsmenn fá tækifæri til að skipuleggja starf sitt og 

framtíðarmöguleika sjálfir (Sharma og Jyoti, 2009). 

1.5 Umbun, hvatning og frammistaða 

Þróun og hvatning í starfi er starfsmönnum mjög mikilvæg. Samkvæmt könnun sem Locke 

og Latham framkvæmdu árið 2002 kemur fram að starfsmenn eru mun líklegri til þess að 

bæta frammistöðu sína ef þeir fá umbun fyrir vel unnin störf og einnig verða þeir 

jákvæðari fyrir meira krefjandi verkefnum (Ehrenhard, 2009). 

 Þegar kemur að starfsþróun er mikilvægt að ekki verði til falsvonir hjá starfsmönnum. 

Þeir starfsmenn sem vænta þess til dæmis að fá stöðuhækkun sem þeir síðan ekki fá geta 

orðið fyrir miklum vonbrigðum sem aftur bitnar á frammistöðu þeirra í starfi. Mikilvægt 

er að hvetja starfsmenn á réttan hátt, veita þeim umbun fyrir vel unnin störf og jafnvel 

flytja starfsmenn til í starfi ef það á við og ef starfsmaður er samþykkur þeirri þróun 

(Ehrenhard, 2009). 

Formlegt mat og umbun eru nátengd hugtök. Umbun sem býðst fyrir bætta 

frammistöðu getur verið hvetjandi ef hún er sanngjörn. Umbun þarf ekki að vera í formi 



 

29 

 

peninga. Helsta markmið fyrirtækja sem nota umbun er að auka áhuga og hollustu 

starfsmanna og hvetja þá til bættrar frammistöðu. Umbunakerfi geta verið góð leið til 

þess að laða að gott starfsfólk því umbunakerfi fyrirtækja getur sagt margt um viðhorf 

þeirra. Umbunakerfi miða að því að halda í bestu starfsmennina með því að umbuna þeim 

meira en almennt tíðkast á vinnumarkaði og þannig hvetja þá sem eru lakari til aukinnar 

frammistöðu (Baeten, 2004). 

Í mörgum fyrirtækjum fer fram einhvers konar mat á hæfni starfsmanna. Síðustu 

áratugi hafa æ fleiri fyrirtæki tekið upp formlegt frammistöðumat (Jens Ólafsson, 2001). 

Markvisst frammistöðumat er það þegar ákveðnir starfstengdir þættir eru metnir, þættir 

sem starfsmanni er fullkunnugt um, og þeir síðan ræddir við starfsmanninn. Með þessu 

fær einstaklingur færi á því að sjá hvernig hann stendur sig miðað við kröfur fyrirtækisins 

og hverjir framtíðarmöguleikar hans eru hjá fyrirtækinu. Þetta mat gefur einnig yfirlit yfir 

eiginleika einstaklinga og árangur. Frammistöðumat er nauðsynlegt til þess að 

einstaklingar geti haft möguleika á því að bæta árangur sinn í starfi. Meginhlutverk 

frammistöðumats er að lýsa sambandinu á milli starfsmanns og starfsins sjálfs á hverjum 

tíma. Það er þannig einn af grundvallarþáttum áætlanagerða um starfsmannamál 

(Margrét Guðmundsdóttir, 1985). 

Með innleiðingu á kerfisbundnu frammistöðumati er reynt að ná ýmsum markmiðum 

sem hjálpa fyrirtækjum við það að auka árangur sinn á markaði. Unnið er að því að auka 

skilning starfsmanna á því hvers ætlast er til af þeim, tengja saman laun og frammistöðu 

þeirra og leiðbeina starfsmönnum og auðvelda þeim að ná árangri. Ef hugað er að þessum 

þáttum geta þróunarmöguleikar starfsmanna aukist, sem og starfsánægja. Þetta leiðir svo 

til aukinnar framleiðni og afkasta og eykur þjónustu og gæði framleiðslunnar (Birgir Björn 

Sigurjónsson og Vigdís Jónsdóttir, 1997). 

1.6 Starfsmannasamtöl 

Starfsmannasamtöl eru oft hluti af frammistöðumati en þó geta þau einnig staðið ein og 

sér. Þannig er hægt að bjóða upp á stafsmannasamtöl án þess að formlegt 

frammistöðumat fari fram. Mikilvægt er að starfsmaður hafi góða tilfinningu fyrir 

viðtalinu og fái tækifæri til þess að tjá sig opinskátt.  

Helstu ástæður fyrir starfsmannaviðtali er þær að starfsmaður skilji betur til hvers 

er ætlast af honum í starfi, að starfsmaður njóti leiðsagnar til meiri árangurs og að 
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starfsmaður sé upplýstur um þróun starfsins og möguleikum á stöðubreytingum og 

frama. Einnig er mikilvægt að starfsmaður hafi tækifæri til þess að þróa starfshæfni sína 

og að starfsmaður sé betur búinn undir framtíðarverkefni. Allir þessi þættir eru líklegir til 

þess að auka ánægju starfsmanna (Jens Ólafsson, 2001). 

Mikilvægt er að blanda ekki saman starfsmannaviðtali og launaviðtali þar sem líkur 

eru á að einungis launaumræða komist að á slíkum fundi en ekki sé farið yfir markmið og 

komandi verkefni starfsmanns. Mikilvægt er fyrir bæði starfsmenn og yfirmenn að vera 

undirbúnir fyrir samtalið og fylgja fyrir fram ákveðnum gátlistum svo að samtalið skili sem 

mestum árangri fyrir báða aðila. Yfirmenn geta ekki komist hjá því að eiga þessi samtöl 

þar sem starfsmannasamtöl hafa, í mörgum tilfellum, verið bundin í kjarasamninga (Gylfi 

Dalmann og Svala Guðmundsdóttir, 2013). 

Þegar kemur að starfsmannasamtölum er mikilvægt að yfirmenn geri sér grein 

fyrir þeim kostum og göllum sem geta fylgt viðtalinu. Helstu kostir starfsmannaviðtala eru 

þeir að þau veita yfirmönnum yfirsýn yfir mannauð fyrirtækis. Þetta er gott tækifæri til 

þess að samræma starfsmannastjórnun innan fyrirtækis. Þau geta leitt til aukins 

upplýsingaflæðis sem getur aftur leitt af sér bætt samskipti yfir- og undirmanna. Vænlegt 

er ef yfirmaður getur rætt liðsheildina í viðtalinu og fengið innsýn í gegnum 

starfsmennina. Að endingu getur starfsmannasamtal verið gott stjórntæki til þess að skýra 

þau markmið og væntingar sem yfirmaður hefur til starfsmanna. 

Helstu gallar sem nefna má þegar kemur að starfsmannasamtölum eru að hætta 

er á því að viðtal fari í aðra átt en til var ætlast og leiðst þannig út í þætti sem ekki skipta 

starfið máli heldur koma meira að persónulegum málefnum starfsmanns. Einnig geta 

eyðublöð sem fylgja viðtalinu verið illa hönnuð og erfitt að fara eftir þeim. Tímaskortur 

getur bitnað á viðtalinu og án eftirfylgni er jafnvel betra að sleppa því. Mikilvægt er að 

yfirmenn leggi sig fram um að vinna úr þessum göllum og komist þannig hjá vandamálum 

sem fylgt geta viðtölunum (Jens Ólafsson, 2001). 

1.7 Mögulegur ávinningur starfsánægju 

Þegar skoðaðir eru helstu þættir sem starfsánægja veldur þá ber fyrst að nefna árangur 

en ánægðir starfsmenn eru líklegri til að skila meiri afköstum (árangri) heldur en þeir sem 

eru síður ánægðir. Fjarvistir geta verið ein afleiðing starfsánægju en ánægðir starfsmenn 

eru síður líklegir til að vera fjarverandi en þeir sem eru haldnir starfsleiða. Þegar 
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starfsmannavelta er skoðuð eru ánægðir starfsmenn síður líklegir til að hætta hjá 

fyrirtækinu en þeir sem haldnir eru starfsleiða en einnig eru ánægðir starfsmenn líklegri 

til að sýna þegnhegðun frekar en þeir sem eru óánægðir í starfi. Í þegnhegðun felst einnig 

að starfsmaður taki að sér verkefni sem eru umfram það sem „skyldan kallar” en 

nauðsynleg fyrir árangur fyrirtækisins (Landy og Conte, 2013).   

Starfsmenn sem eru ánægðir í starfi teljast líklegri til að afkasta meiru og sinna 

sinni vinnu betur en þeir starfsmenn sem eru óánægðir. Einnig eru taldar mun meiri líkur 

á því að þeir starfsmenn sem eru óánægðir í starfi hætti störfum. Þau fyrirtæki sem huga 

að ánægju sinna starfsmanna með því að þróa spennandi störf og auka þannig færni og 

þekkingu starfsmanna sinna mega búast við aukinni starfsánægju og meiri framlegð frá 

sínum starfsmönnum vegna ánægju þeirra í starfi. Ávinningur er þannig bæði fyrir 

starfsmenn og fyrirtækið (Guðbjörg Sigurðardóttir, 2008). 

Líklegra er að starfsmenn sem eru ánægðir í starfi finni fyrir vellíðan frekar en þeir 

sem eru óánægðir í starfi. Vellíðan starfsmanna kemur fram í því hve hamingjusamir þeir 

eru, hraustir og almennt „geislandi”. Sýnt hefur verið fram á fylgni milli þess að færri 

starfstengd slys/atvik verði í störfum þar sem starfsánægja er til staðar sem segir okkur 

að öryggi eykst með aukinni starfsánægju. Einnig hefur jákvæð fylgni verið staðfest milli 

starfsánægju og ánægju viðskiptavina, framleiðni og fleiri þátta.  Að lokum má nefna að 

rannsóknir hafa fundið jákvæð tengsl milli starfsánægju og almennrar lífsánægju og 

vellíðunar (Landy og Conte, 2013).   

1.8 Starfsmannavelta 

Starfsmannavelta er oftast fundin með þeim hætti að skoðað er hlutfallið milli þeirra sem 

hefja störf hjá fyrirtækinu og þeirra sem hverfa frá störfum. Einnig gefur starfsmannavelta 

vísbendingar um það hversu lengi starfsmenn starfa hjá viðkomandi skipulagsheild (Currie 

og Carr Hill, 2012). Starfsmannaveltu má skipta í tvo flokka, viljuga starfsmannaveltu (e. 

voluntary turnover) og óviljuga starfsmannaveltu (e. unvoluntary turnover), en munurinn 

er sá að í fyrra tilfellinu ákveða starfsmenn sjálfir að segja starfi sínu lausu en í hinu 

tilfellinu er starfsmanni sagt upp störfum eða hann þarf að hætta af öðrum ástæðum. Því 

meiri sem starfsmannavelta er, þeim mun meiri neikvæð áhrif hefur hún á 

skipulagsheildina þrátt fyrir að í ákveðnum tilfellum geti hún verið jákvæð. Það er þannig 

mikilvægt að einhver starfsmannvelta sé til staðar til að viðhalda nýrri þekkingu og 
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framþróun innan fyrirtækja. Ef starfsmannvelta verður of mikil getur það haft slæmar 

afleiðingar þar sem kostnaður við ráðningar er mikill, sem og þjálfun nýrra starfsmanna. 

Einnig getur óþarfa starfsmannavelta haft áhrif á vinnustaðamenningu, hún getur dregið 

úr samheldni hópsins og haft áhrif á starfsánægju (Sullivan, 2012).  

1.9 Mælingar á starfsánægju 

Mikilvægt er að huga vel að öllum þáttum er tengjast starfsmönnum fyrirtækja því 

mannauðurinn nær ekki að vaxa og dafna nema að honum sé sinnt. Sú spurning sem 

stjórnendur þurfa að hafa í huga er hvernig megi hugsanlega nýta mannauð fyrirtækisins 

enn betur en nú þegar er gert. Með þessu er átt við að skoða þá þætti sem geta aukið 

afköst starfsmanna og stuðlað að jákvæðu viðhorfi. Til þess að svara þessum spurningum 

þarf að mæla ánægju starfsmanna á einn eða annan hátt, en það er gert með því annað 

hvort að mæla heildaránægju eða skoða ánægju til ákveðinna þátta sem tengjast starfinu 

(Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gustavsdóttir, 1999; Mbl.is, e.d.). 

Árið 2000 framkvæmdi Arney Einarsdóttir (2007) rannsókn á mælitækinu 

Evrópsku starfsánægjuvísitölunni (Employee Engagement Index) sem samanstendur af 

sjö áhrifaþáttum sem tengjast starfsánægju, þ.e. stjórnun, samstarfi, ímynd, starfi og 

starfsskilyrðum, næsta yfirmanni, starfsþróun og launum og öðrum kjörum. Byrjað var á 

því að fá fyrirtæki til að svara ákveðnum spurningalista til að rannsaka hvort módelið gæti 

verið nýtt hérlendis við rannsóknir á starfsánægju. Helstu niðurstöður voru þær að hér á 

landi hafa starf og starfsskilyrði mest áhrif á starfsánægju, 35% hlutdeild. Næst þar á eftir 

kemur ímynd en sá þáttur hefur um 20% vægi. Í þriðja sæti kom þátturinn starfsþróun 

með 18% og í því fjórða voru laun og kjör með um 11% vægi. Áhugavert var að sjá að 

þátturinn næsti yfirmaður fær ekki mikið vægi hérlendis, eða einungis 6% (Arney 

Einarsdóttir, 2007).  
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Mynd 4: Íslenska starfsánægju vísitalan 

HRM rannsóknir og ráðgjöf bjóða upp á vinnustaðagreiningu með mælitæki Evrópsku 

starfsánægjuvísitölunnar. Mælitækið á að gefa mynd af helstu áhrifaþáttum starfsánægju 

og hvatningar sem og að varpa ljósi á ávinning í formi hollustu og tryggðar. Við 

mælingarnar eru notaðar tölur frá bæði fyrirtækjum hérlendis sem og erlendis, og þær 

bornar saman. Með þessum mælingum fást niðurstöður tíu meginþátta, þar með talið yfir 

viðhorf starfsfólks og starfsánægju og hvatningu. Einnig fæst með þessum mælingum 

yfirsýn yfir hollustu og tryggð starfsmanna sem getur hjálpað til við að sjá fyrir um 

starfsmannaveltu og hversu mikið starfsmenn eru reiðubúnir að leggja á sig fyrir 

skipulagsheildina. Líkanið byggir á 31 staðlaðri spurningu en einnig eru 19 aðrar 

spurningar utan líkansins. Notkun á þessari vinnustaðagreiningu hefur aukist síðust ár en 

ætla má að það sé vegna betri gagnagrunns sem safnast með tímanum (HRM Rannsóknir 

og ráðgjöf, e.d.). Á mynd 4 má sjá helstu þætti sem eru skoðaðir við notkun íslensku 

starfsánægjuvísitölunnar. 

Önnur algeng aðferð er JDI (Job Descriptive Index) þar sem notast er við fimm 

þætti sem mæla eiga starfsánægju en þeir eru: laun, samstarfsmenn, yfirmenn, möguleiki 

á að vinna sig upp í starfi og síðast starfið sjálft. Niðurstöður þessara þátta eru svo notaðar 

til að finna heildaránægju. Þetta mælitæki hefur verið mikið notað og má teljast 

áreiðanlegt þegar meta á niðurstöður. Einnig er þessi aðferð talin árangursrík þar sem 

auðvelt er að bera saman skipulagsheildir eða starfsstéttir. Hins vegar er þetta mælitæki 

oft talið tímafrekt vegna þess hversu langt það er (Saari og Judge, 2004). Einnig hafa 
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fyrirtæki nýtt sér mælitæki sem kallast MSQ (Minnesota Satisfaction Questionnaire) en 

þar er hægt að mæla annars vegar 100 atriði og svo er hægt að takmarka könnunina við 

20 atriði. MSQ er oft talin fjölhæfari en JDI. Með þessu mælitæki er bæði hægt að skoða 

ánægju með innri og ytri þætti starfsins. MSQ er ætlað að mæla heildarstarfsánægju en 

einnig eru ákveðnir þættir teknir fyrir sem hægt að nýta við yfirferð á niðurstöðum 

(Spector, 2003). 

1.10 Rannsóknir á starfsánægju 

Þegar starfsánægja (e. job satisfaction) er skoðuð þarf að huga að öllum þeim þáttum sem 

geta haft áhrif á hana en hver og einn vinnustaður hefur ákveðna þætti sem mestu máli 

skipta fyrir viðkomandi fyrirtæki. Ef starfsmenn eru almennt ánægðir ýtir það undir góðan 

og jákvæðan starfsanda en einnig er mikilvægt að hafa skýrar stefnur og reglur. Jafnframt 

er ekki síst mikilvægt að starfsmenn finni að þeir séu að standa sig vel. Mjög mikilvægt er 

fyrir starfsmenn að finna að þeir séu hluti af heild sem vinnur saman að fyrir fram settum 

markmiðum en með því að virkja starfsmenn félagslega getur það einnig haft jákvæð áhrif 

á hegðun einstaklinga í daglegu lífi (Eyþór Eðvarðsson, 2005; Landy og Conte, 2010). 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á starfsánægju, bæði hérlendis og erlendis. Best er að 

skoða rannsóknir sem framkvæmdar eru hérlendis því mennigarmunur getur verið á 

áhrifaþáttum á milli landa. Það getur verið erfitt að finna rannsóknir um starfsánægju þar 

sem flestar slíkar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið hérlendis eru um opinberar 

stofnanir en ekki einkageirann (Arney Einarsdóttir, 2007). Tvenns konar mælingar eru 

einna helst notaðar við að mæla starfsánægju en þær eru annars vegar mælingar á 

heildaránægju og hins vegar mælingar á einstökum þáttum sem tengjast starfinu.  

1.10.1 Næsti yfirmaður  

Þegar kemur að því að skoða rannsóknir sem tengjast stjórnendum eða næsta yfirmanni 

er ekki úr vegi að skoða Hawthorne rannsóknirnar þar sem helsu niðurstöður voru þær 

að félagslegir þættir höfðu mestu áhrifin á starfsánægju (Ásta Bjarnadóttir, 2000). Daniel 

Goleman sem mikið hefur skrifað um hegðun einstaklinga taldi að eitt mikilvægasta 

hlutverk stjórnenda og/eða yfirmanna væri að stuðla að því að samstarfsmönnum þeirra 

liði vel á sínum vinnustað og þeir gætu gert það með því að nýta mannauðinn sem best 

og ná því besta úr hverjum og einum starfsmanni. Ennfremur er mikilvægt að stjórnendur 
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geti lesið í tilfinningar og séu þannig með tilfinningagreind því þar með er hægt að byggja 

upp enn betri vinnustað fyrir starfsmenn þar sem vellíðan þeirra byggir upp þann 

starfsanda sem er á vinnustaðnum. Stjórnendur og yfirmenn stýra því þannig hvernig 

starfsandinn er á vinnustaðnum þar sem starfsmenn, eins og aðrir einstaklingar, læra það 

sem fyrir þeim er haft (Erla Kristjánsdóttir, 2003). 

Patrick Lencioni hefur mikið fjallað um stjórnun í hópum sem og almenna stjórnun 

í fyrirtækjum. Hann taldi vanlíðan í starfi vera upplifun starfsmanns, ekki endilega það að 

starfið væri slæmt. Það sem einum starfsmanni finnst hið fullkomna starf getur öðrum 

fundist mjög óáhugavert og óspennandi starf. Hins vegar er vanlíðan eitthvað sem allir 

einstaklingar upplifa á einhverjum tímapunkti í sínum störfum og getur það valdið minni 

afköstum, skapsveiflum og minnkun á sjálfstrausti. Hvort sem horft er til 

framkvæmdastjóra eða starfsmanna sem sinna ræstingum; allir geta upplifað vanlíðan í 

starfi á einhverjum tímapunkti og er það starf yfirmanna og stjórnenda að koma sem mest 

í veg fyrir að slíkt eigi sér stað. Til er fjöldinn allur af rannsóknum, bæði frá Gallup og The 

Blanchard Companies, sem styðja þessar staðhæfingar. Niðurstöður sýna að samband 

yfirmanna og starfsmanna hefur mjög mikið að segja þegar kemur að því hversu ánægður 

starfsmaður er í sínu starfi og einnig með sín laun, svigrúm til einkalífs, sjálfstæði í starfi 

og aðra starfstengda þætti. Ef yfirmaður er ekki að uppfylla þessar þarfir starfsmanna eru 

miklar líkur á vanlíðan eða óánægju þrátt fyrir að aðrir starfstengdir þættir séu að 

einhverju leyti uppfylltir. Yfirmenn þurfa þannig að sýna sínu starfsfólki athygli og 

umhyggju til að auka ánægju og koma í veg fyrir vanlíðan í starfi (Lencioni, 2007). 

Lencioni greindi þrjú einkenni vanlíðunar í starfi, en þau eru: áhugaleysi, 

tilgangsleysi og skortur á sýnilegum árangri. Þegar hann fjallaði um áhugaleysi taldi hann 

ástæður þess vera þær að yfirmenn hafi lítinn sem engan áhuga á viðkomandi 

starfsmanni, þekki ekki hans þarfir og einkalíf og hafi ekki áhuga eða viti ekki um helstu 

áhugasvið og framtíðarvæntingar. Næst fjallaði hann um tilgangsleysi, en þá tilfinningu 

upplifa starfsmenn þegar þeir sjá ekki tilgang með starfi sínu. Allir vilja finna að þeir séu 

að gera eitthvað gott og aðrir njóti góðs af starfi þeirra. Síðast fjallaði hann um skort á 

sýnilegum árangri, en það á við þegar starfsmenn sjá ekki sitt eigið framlag eða þann 

árangur sem þeir eru að ná í starfi. Þegar starfsmenn geta ekki metið sjálfir hversu miklu 

þeir eru að afkasta verða þeir að treysta á huglægt mat annarra starfsmanna eða 
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yfirmanna til að fá mat á eigin frammistöðu (Lencioni, 2007). Þetta tengist rannsókn Ástu 

Bjarnadóttur frá árinu 2000 en þar kemur fram að helstu ytri þættir sem hafa áhrif á 

starfsánægju séu virðingarstaða, umhyggja af hálfu yfirmanna og möguleiki á 

stöðuhækkun.  

Áhugavert var að sjá að þátturinn næsti yfirmaður fékk ekki mikið vægi hérlendis, 

eða einungis 6%, samkvæmt rannsókn sem Arney Einarsdóttir (2007) framkvæmdi til að 

kanna starfsánægjuvísitöluna hérlendis samanborið við önnur Evrópulönd. Hins vegar má 

sjá að ef þátturinn næsti yfirmaður er skoðaður í dag skiptir hann töluvert miklu máli, líkt 

og sjá má í rannsóknum sem framkvæmdar eru á vegum Verslunarmannafélags 

Reykjavíkur. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar Fyrirtæki ársins árið 2016 eru 

starfsmenn almennt ánægðir með sinn næsta yfirmann. Af svarendum sögðu 83% næsta 

yfirmann virða starfsfólk sitt mikið og 78% svöruðu að þeir fengju stuðning og hvatningu 

frá næsta yfirmanni. Þessar tölur eru hærri en þær hafa verið undanfarin ár. Einnig telja 

starfsmenn að þeir geti leitað til yfirmanns síns ef þörf krefur, en 89% svöruðu því játandi, 

og einnig telja starfsmenn að komið sé fram við sig af sanngirni (VR, e.d.). Samkvæmt 

rannsókn sem Berglind Ósk Þormar framkvæmdi árið 2016 á meðal starfsmanna í 

Íslandsbanka má sjá að þátturinn næsti yfirmaður er mjög ofarlega á lista yfir þá þætti 

sem hafa áhrif á starfsánægju (Berglind Ósk Þormar, 2016). 

1.10.2 Samstarfsmenn 

Það skiptir miklu máli að líða vel í vinnunni og hafa rannsóknir sýnt að starfsánægja geti 

aukist ef félagsleg tengsl á vinnustað eru góð (Steijn, 2004). Með góðum liðsanda og góðu 

samstarfi við samstarfsfélaga geta starfsmenn fundið fyrir aukinni ábyrgð sem aftur getur 

leitt til aukinnar starfsánægju (Sharma og Jyoti, 2009). 

Á undanförnum áratugum hafa rannsóknir miðað að því að skoða hvaða þættir 

það eru sem hafa mest áhrif á starfsánægju. Eins og áður hefur komið fram gerðu Mayo 

og félagar hina svokölluðu Hawthorne rannsókn þar sem áherslan var lögð á félagslega 

þætti en þar kom einnig í ljós að samskipti meðal samstarfsmanna skiptu starfsmenn 

miklu máli (Lawler, 1983). Aðrar rannsóknir hafa sýnt að ef starfsmenn eiga í samskiptum 

utan vinnu getur það haft jákvæð áhrif á þá. Ef samhristingur utan vinnu gengur vel og 

starfsmenn eru ánægðir og mynda tengsl getur það leitt til aukins stuðnings á milli 

starfsmanna á vinnutíma (Nobile og McCormick, 2008). Þegar starfsmenn eru stoltir af 
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sínum vinnustað og vinnustaðurinn hefur að geyma eftirsóknarverða fyrirtækjamenningu 

eru einnig miklar líkur á aukinni starfsánægju á meðal starfsmanna. Einnig geta 

starfsmenn fundið fyrir stolti af sínum vinnustað ef þeir þekkja söguna sem liggur að baki 

góðum árangri og geta tengt við árangurinn, með því eykst starfsánægja (Nobile og 

McCormick, 2008). 

Frekari skoðun á rannsóknum tengdum starfsánægju leiðir í ljós að ef gildi 

starfsmanna tengjast gildum fyrirtækis og annarra starfsmanna getur það haft jákvæð 

áhrif á starfsánægju. Þá sýna niðurstöður að ef lífsstíll og einkamál starfsmanna eru lík 

getur það haft áhrif á starfsánægju einstaklinga (Dimarco, 1975). Enn aðrar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að ef samsetning samstarfshóps er einsleit getur það haft áhrif á 

starfsánægju, hins vegar ef hópurinn er mjög ólíkur getur það haft neikvæð áhrif á 

starfsánægjuna. Besta samsetningin er talin vera blönduð þar sem mismunandi fólk, sem 

er ekki of líkt en ekki of ólíkt, vinnur saman. Það sem huga þarf að þegar vinnustaður 

inniheldur blandaðan hóp er samkeppni á milli hópa en samkeppni er talin hafa neikvæð 

áhrif og getur valdið óánægju. Af þessum niðustöðum er því álitlegast að vera með frekar 

einsleitan hóp svo fólk myndi tengsl því það hefur áhrif á starfsánægjuna. Loks hefur verið 

sýnt fram á að starfsánægja eykst eftir því sem meðal starfsaldur einstaklinga á 

vinnustaðnum hækkar (Wharton, Rotolo og Bird, 2000). 

Choo og Bowley (2007) framkvæmdu rannsókn á meðal starfsmanna sem sinna 

afgreiðslu í smásölu og voru þeir einna helst að kanna þjálfun, framkvæmd þjálfunar og 

hvaða árangri starfsmenn ná miðað við veitta þjálfun og fræðslu, auk þess að skoða hvort 

þeir sem sinna þjálfuninni séu með mikla reynslu og geti kennt á sem besta hátt. 

Niðurstöðurnar sýndu að aukin starfsánægja væri á meðal þeirra starfsmanna sem hefðu 

fengið góða þjálfun og voru ánægðir með hana. Niðurstöður Hertzberg sem fjalla um 

tvíþáttakenninguna eru einnig á þá leið að starfsmenn finni fyrir óánægju í starfi ef þættir 

eins og samskipti við samstarfsmenn eru ekki góð, ásamt öðrum þáttum sem hafa áhrif, 

en hins vegar geta þættir eins og fræðsla og starfsþróun aukið starfsánægju starfsmanna. 

Kenningin spáir því þannig að starfsánægja snúist ekki um efnislega þættir heldur meira 

um félagslega þætti (Sachau, 2007). 
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1.10.3 Svigrúm til einkalífs 

Samkvæmt rannsóknum eykst ánægja starfsmanna þegar þeir fá hvatningu, eru ekki 

ofhlaðnir verkefnum í starfi, skipulag og starfsumhverfi er í lagi og vinnuumhverfi jákvætt 

og gott. Einnig er mikilvægt að það ríki jafnvægi á milli vinnu og einkalífs, og þurfa 

einstaklingar að passa sig að valda sjálfum sér ekki streitu með því að ofkeyra sig í vinnu 

en streita hefur mikil áhrif á starfsánægju (Branham, 2005; Mullins, 2005). 

Lencioni (2007) lýsir þeim mikla kvíða og þunglyndi sem fólk á það til að upplifa á 

sunnudögum þar sem stutt er í að ný vinnuvika gangi í garð. Lencioni velti því fyrir sér 

hvers vegna fólk væri tilbúið að leggja svo mikið á sig og vera frá fjölskyldu í yfir 40 klst. á 

viku án þessa að fá út úr því einhverja ánægju. Hann velti einnig fyrir sér mikilvægi þess 

að gera eitthvað sem maður hefur gaman af og nýtur, sérstaklega þegar kemur að 

starfsframa. Af þessum ástæðum fór hann að kanna helstu ástæður og áhrifaþætti á 

starfsánægju (Lencioni, 2007) 

Linda Duxbury (e.d.) hefur unnið að fjölda rannsókna sem snúa að svigrúmi á milli 

vinnu og einkalífs, og hvaða áhrif það hefur á starfsánægju. Niðurstöðurnar hafa sýnt að 

þeir starfsmenn sem ekki finna fyrir jafnvægi á milli einkalífs og vinnu eru síður ánægðir í 

starfi en þeir sem ná þessu umrædda jafnvægi. Þá hafa niðurstöður sýnt að starfsmenn 

sem ekki ná jafnvægi hafa minni hollustu í garð fyrirtækis sem þeir starfa hjá. Það eru 

ákveðnir einstaklingar sem ekki finna fyrir sveigjanleika til að sinna einkalífi vegna 

vinnuálags og meiri líkur eru á að þeir séu fjarverandi frá vinnu. Af þessum ástæðum er 

mjög mikilvægt að starfsmenn nái þessu jafnvægi og finni fyrir svigrúmi til að sinna 

einkalífi sínu samhliða starfi.  
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1.11 Lyf og heilsa 

Lyf og heilsa var stofnað árið 1999 þegar nýtt hlutafélag á lyfjamarkaði tók yfir rekstur og 

eignir tólf apóteka. Fyrirtækið mun þannig fagna 20 ára afmæli á næsta ári. Í dag eru rekin 

yfir 30 apótek víðs vegar um landið undir nafni Lyfja og heilsu eða Apótekarans. Hjá 

fyrirtækinu starfa um 230 starfsmenn og þar af um 60 lyfjafræðingar sem gerir fyrirtækið 

eitt af því stærsta á íslenskum lyfjamarkaði.  

Lyf og heilsa er verslunar- og þjónustufyrirtæki þar sem lögð er áhersla á heilsu og 

heilbrigði en markmið fyrirtækisins er að reyna að auka lífsgæði viðskiptavina sinna með 

því að bjóða lyf og aðrar heilsutengdar vörur. Í verslunum félagsins eiga viðskiptavinir að 

fá persónulega, örugga og faglega þjónustu (Lyf og heilsa, e.d.). 

Á innri vef félagsins má finna stefnur félagsins, ásamt öðru nytsamlegu efni fyrir 

starfsmenn. Helstu áherslur í starfsmannamálum eru þrískiptar, þ.e. að helsta auðlind 

Lyfja og heilsu er starfsfólk þess, kraftur, metnaður og hollusta, að búa til skemmtilegan 

vinnustað, starfsánægju og gott og öruggt starfsumhverfi og að leitast við að ráða til sín 

framúrskarandi starfsfólk sem veitir framúrskarandi þjónustu.  

Til að viðhalda þessum gildum eru allir starfsmenn upplýstir um starfsmannstefnu 

félagsins og unnið er samkvæmt henni eftir fremsta megni. Starfsmannastefnunni er skipt 

upp í nokkra þætti en þeir eru: starfsánægja, ráðningar, móttaka nýliða, endurmenntun 

og fræðsla, fjölskyldustefna, jafnréttisstefna, starfskjör og öryggi og heilsuvernd.  

Ekki er nóg að útbúa starfsmannastefnu ef þeim þáttum sem hún felur í sér er ekki 

viðhaldið. Lyf og heilsa, í samstarfi við Samtök Atvinnulífsins, hefur unnið að málum 

tengdum jafnrétti og einnig farið ítarlega yfir öryggi og heilsuvernd í samstarfi við 

Vinnuvernd og Securitas. Í gæðahandbók fyrirtækisins má þannig finna allar upplýsingar 

um málefni tengd öryggi á vinnustað og þætti sem þarf að horfa til í þeim efnum. Einnig 

má þar finna allar upplýsingar fyrir nýja starfsmenn og ferlið sem farið í gegnum þegar nýr 

starfsmaður hefur störf hjá félaginu.  

1.12 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmiðið með þessari rannsókn er að kanna starfsánægju á meðal starfsmanna hjá 

Lyfjum og heilsu. Skoðað verður hvort tengsl séu á milli starfsánægju og hvernig 
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starfsmönnum kemur saman við yfirmenn og samstarfsmenn en einnig verður skoðað 

hvort svigrúm til einkalífs tengist starfsánægju. 

 Markmiðið er að Lyf og heilsa geti nýtt sér niðurstöður rannsóknarinnar til að bæta 

þá þætti sem koma neikvætt úr rannsókninni og efla þá þætti enn frekar sem fá jákvæða 

niðurstöðu. Til að vinna að þessum markmiðum voru settar fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

a. Eru starfsmenn Lyfja og heilsu almennt ánægðir í starfi? 
 

b. Eru starfsmenn Lyfja og heilsu almennt ánægðir með: a) næsta yfirmann 
og b) samstarfsmenn? 
 

c. Er svigrúm á milli vinnu og einkalífs starfsmanna Lyfja og heilsu? 
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2 Aðferðafræði  

Í þessum hluta verður farið yfir þá aðferðafræði rannsóknarinnar en notast var við 

megindlegt rannsóknarsnið í formi spurningalista. Farið verður yfir þátttakendur í 

rannsókninni, sem og framkvæmd, gagnasöfnun og úrvinnslu gagna. 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru 92 starfsmenn Lyfja og heilsu. Hjá fyrirtækinu starfa í heildina um 230 

manns en könnunin var eingöngu ætluð almennum starfsmönnum en ekki 

lyfjafræðingum, stjórnendum eða öðrum yfirmönnum. Úrtaksstærðin var því 168 

starfsmenn, og svarhlutfall var því 55%.  

Áberandi fleiri konur tóku þátt í rannsókninni en 93% svarenda voru konur og 7% 

svarenda karlar.  

Aldur og starfsaldur svarenda var skoðaður með það að markmiði að kanna hvort 

marktækur munur væri á milli hópa á ákveðnum þáttum tengdum starfsánægju. Á mynd 

5 má sjá aldursdreifingu svarenda en eins og sést eru flestir á aldrinum 18-25 ára en fæstir 

á aldrinum 46-50 ára. 

 

Mynd 5: Aldur þátttakenda 

 

Ef starfsaldur er skoðaður sést að flestir hafi unnið hjá félaginu í 2-4 ár eða 33% svarenda. 

Fæstir hafa unnið í 6 mánuði eða skemur, eða 11% líkt og sjá má á mynd 6.  
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Mynd 6: Starfsaldur þátttakenda 

 

2.2 Mælitæki 

Notast var við spurningakönnun þar sem sú nálgun var talin auðveldust og fljótlegust fyrir 

starfsmenn að svara. Slíkar kannarnir eru ódýrar í framkvæmd og bjóða upp á samanburð. 

Helsti kosturinn við spurningakannanir er sá að hægt er að safna miklu magni upplýsinga 

á skömmum tíma. Þegar spurningakannanir eru notaðar eru minni líkur á því að 

siðferðisleg álitamál komi upp, eins og gerst getur þegar viðtöl eru tekin. Einnig taldi 

rannsakandi betra að senda spurningalista fremur en að taka viðtöl þar sem rannsakandi 

gæti haft áhrif á svör starfsmanna í viðtölum vegna starfa sinna innan fyrirtækisins. Með 

því að svara á rafrænu formi voru meiri líkur á einlægum svörum en dregið úr hættu á 

svörum eftir hentugleika. Einnig taka viðtöl og úrvinnsla þeirra töluvert lengri tíma en 

þegar spurningar eru lagðar fyrir á rafrænu formi. Með hjálp veraldarvefsins var hægt að 

setja könnunina á tölvutækt form og senda á þátttakendur.  

Spurningalistinn taldi 45 spurningar. Listinn var forprófaður á fjórum 

einstaklingum og eftir það var hann bættur og honum breytt. Spurningarnar voru loks 

yfirfarnar af Svölu Guðmundsdóttir, dósent í viðskiptafræði, og frekari leiðréttingar 

gerðar í samræmi við athugasemdir hennar. Mikilvægt er að forprófa spurningakannanir 

þar sem þátttakendur geta misskilið orðalag. Notaðar voru þrjá bakgrunnsbreytur í þeim 

tilgangi að greina niðurstöður út frá mismunandi afstöðu hópa. Notaður var jafnbilskvarði 

til þess að tryggja afdráttarlaus svör. Þegar lokið hafði verið við að semja 
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spurningakönnunina var hún sett upp í Questionpro þar sem hún var aðgengileg 

starfsmönnum á internetinu.  

Notaður var fimm punkta Likert-kvarði þar sem starfsmenn voru beðnir um að 

svara fullyrðingum á bilinu frá mjög ósammála til mjög sammála (Likert, Roslow og 

Murphy, 1993). Spurningalisti var sendur á starfsmenn í gegnum tölvupóst en einnig var 

krækja á könnunina sett inn á Facebook síðu starfsmanna fyrirtækisins. Þegar ekki voru 

komin nægilega mörg svör var send ítrekun á alla yfirmenn og þeir fengnir til að hvetja 

undirmenn sína til að taka þátt í rannsókninni. Eftir að hafa sent ítrekanir var hlekknum 

lokað og rannsakandi breytti svörum allra þátttakenda í töluleg gildi frá 1-5. Þegar öll svör 

voru komin á tölulegt form var hægt að vinna með gögnin í Excel og þau síðan færð fyrir 

í SPSS til að framkvæma greiningar á milli hópa. Spurningakönnunin stóð yfir á tímabilinu 

17. janúar til 20. febrúar 2018.  Spurningalistann má sjá í heild sinni í viðauka I.  
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3 Niðurstöður 

Í þessum hluta verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Ekki verður farið 

yfir svör við öllum spurningunum sem lagað voru fyrir heldur þá þættir sem mestu máli 

skipta til að svara rannsóknarspurningunum, en þar að auki verður fjallað um þau atriði 

sem þóttu áhugaverð eða þar sem marktæk niðurstaða kom fram. 

4.1 Heildaránægja 

Þegar starfsmenn Lyfja og heilsu voru beðnir um að svara fullyrðingunni „Þegar á heildina 

litið er ég ánægð/ur í starfi mínu hjá Lyfjum og heilsu?“ voru niðurstöðurnar nokkuð 

afgerandi en 87% svarenda voru frekar sammála eða mjög sammála þeirri fullyrðingu. 

Hvorki sammála né ósammála voru 7% en 5% voru frekar ósammála eða mjög ósammála, 

eða fimm starfsmenn af þeim sem svöruðu. Markmiðið með spurningunni var að reyna 

að sjá hver heildaránægja væri hjá fyrirtækinu og þá hvort marktækur munur væri á milli 

hópa hvað ánægjustig varðar. Á mynd 7 má sjá dreifingu svara en einnig má sjá meðaltöl 

í töflu 1.  

 

Mynd 7. Heildaránægja 

Aðeins 8% svarenda sögðust sammála þeirri fullyrðingu að þeir væru ánægðir með laun 

sín. Frekar ósammála og mjög ósammála voru hins vegar 56% þeirra sem svöruðu. Þrátt 

fyrir þetta voru ekki margir sem hugsa oft um að hætta í núverandi starfi en því atriði voru 

31% frekar ósammála og 30% mjög ósammála. Um 20% voru frekar sammála eða mjög 

sammála. 
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Þegar spurt var um næstu tólf mánuði komu svipaðar niðurstöður í ljós en 26% 

voru mjög ósammála staðhæfingunni: „Ég tel mjög líklegt að ég reyni að finna mér starf 

hjá öðrum vinnuveitenda á næstu 12 mánuðum“. Frekar ósammála voru 27%, 20% voru 

hvorki sammála né ósammála, 16% voru frekar sammála og 9% voru mjög sammála 

fullyrðingunni. 

 

Mynd 8. Hversu líklegt er að starfsmaður skipti um starf næstu 12 mánuði 

Anova-greining leiddi í ljós marktækar niðurstöður eftir aldri (F(4,86)=4,096, p<0,05). Þar 

lá munurinn í annars vegar 26-35 ára og hins vegar 50 ára og eldri. Mynd 8 sýnir súlurit 

með öllum svörum en einnig má sjá meðaltöl eftir aldri á mynd 9. 
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Mynd 9: Meðaltöl svara eftir aldri útfrá fullyrðingu að skipta um starf næstu 12 
mánuði 

Starfsmenn voru spurðir um vinnuaðstöðu, kaffiaðstöðu ásamt því hvort þeir hefðu 

tiltækan búnað og tæki sem þarf til að sinna starfinu. Á myndum 10, 12 og 13 má sjá 

helstu niðurstöður út frá þessum fullyrðingum. Markmiðið með spurningunum var að 

kanna hvort hægt væri að koma í veg fyrir óánægju með því bæta þessa þætti ef þeir væru 

ekki í lagi. Fyrst var spurt um fullyrðinguna: „Ég er ánægð/ur með vinnuaðstöðu mína“. 

Niðurstöðurnar sýndu að 27% voru mjög sammála, 42% voru frekar sammála, 12% voru 

hvorki sammála né ósammála, 12% voru frekar ósammála og 7% voru mjög ósammála.  
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Mynd 10: Ánægja með vinnuaðstöðu 

Þegar niðurstöður úr greiningum voru skoðaðar var marktækur munur eftir aldri 

(F(4,87)=2,064, p<0,05). Munurinn var á milli annars vegar 36-45 ára og hins vegar 50 ára 

og eldri. Meðaltöl svara eftir aldri útfrá ánægju með vinnuaðstöðu má sjá á mynd 11. 

 

Mynd 11: Meðaltöl svara eftir aldri útfrá ánægju með vinnuaðstöðu 

Næst var spurt um fullyrðinguna: „Ég er ánægð/ur með matar og kaffiaðstöðuna á 

vinnustaðnum“ en þar voru 37% mjög sammála, 27% voru frekar sammála, 11% voru 
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hvorki sammála né ósammála, 12% voru frekar ósammála og 13% voru mjög ósammála.  

Enginn marktækur munur kom fram á milli hópa þar sem p<0,05 í öllum 

marktektarprófum.  

 

Mynd 12: Ánægja með kaffiaðstöðu 

Að lokum, þessu tengt, var spurt: „Ég hef þau tæki og búnað sem ég þarfnast til að vinna 

starf mitt vel“ en þar var meirihluti starfsmanna mjög sammála eða frekar sammála, eða 

79% af þeim sem svöruðu. Hvorki sammála né ósammála voru 11% og 10% voru frekar 

ósammála eða mjög ósammála. Niðurstöður má sjá á mynd 13 en einnig koma fram 

meðaltöl allra hópa útfrá spurningum sem tengjast vinnuaðstöðu í töflu 1. 
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Mynd 13: Aðbúnaður og tæki 

Anova-greining sýndi fram á marktækar niðurstöður á milli hópa þegar kom að aðbúnaði 

og tækjum. Marktækur munur var á milli starfsmanna sem sinna afgreiðslu og 

starfsmanna sem sjá um innkaup í verslun (F(2,87)=4,594, p<0,05). Í töflu 1 má sjá 

meðaltöl út frá heildinni við fullyrðingum hér að ofan en meðaltöl eftir starfsheiti má sjá 

á mynd 14. 

 

Mynd 14: Meðaltöl eftir starfsheiti þegar spurt var um aðbúnað og tæki 
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Tafla 1: Meðaltal yfir fullyrðingar út frá þátttakendum sem ein heild 

 

4.2 Næsti yfirmaður  

Helsta markmiðið með eftirfarandi spurningum sem tengjast næsta yfirmanni var að 

kanna hvort marktækur munur væri á milli hópa hvað varðar ánægju með næsta yfirmann 

og hans vinnuaðferðir þegar kemur að því að tengjast starfsmönnum sínum. Þar sem mjög 

breiður aldurshópur starfar hjá fyrirtækinu gæti verið áhugavert að sjá marktækan mun 

og þá kanna sérstaklega hvers vegna sá munur er og í hvaða þáttum hann liggur helst. 

Fullyrðingarnar sem lagaðar voru fyrir starfsmenn voru í fyrsta lagi: „Þegar á 

heildina er litið er ég ánægð/ur með stjórnendur fyrirtækisins“ og var dreifing svara þannig 

að 14% voru mjög sammála, 34% voru frekar sammála, 32% voru hvorki sammála né 

ósammála og 20% voru frekar ósammála eða mjög ósammála. Á mynd 15 má sjá dreifingu 

svara.  
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Mynd 15: Ánægja með stjórnendur 

Á mynd 16 má sjá ánægju með næsta yfirmann en spurt var um eftirfarandi fullyrðingu: 

„Þegar á heildina er litið er ég ánægð/ur með næsta yfirmann minn“ en þar voru mun 

jákvæðari svör en við fyrri fullyrðingu en 65% sögðust vera mjög sammála fullyrðingunni 

og 26% voru frekar sammála. Hvorki sammála né ósammála voru 3% og 6% voru frekar 

ósammála eða mjög ósammála fullyrðingunni.  

 

Mynd 16: Ánægja með næsta yfirmann 
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Næsta fullyrðing var: „Á mínum vinnustað er starfsfólki hrósað þegar það stendur sig vel“ 

og má sjá helstu niðurstöður á mynd 17, en 40% starfsmanna voru mjög sammála og 36% 

frekar sammála, sem gefur okkur að 77% starfsmanna telja að sér sé hrósað fyrir vel unnin 

störf. Hvorki sammála né ósammála voru 5% og 17% voru frekar ósammála eða mjög 

ósammála fullyrðingunni.  

 

Mynd 17: Hrós á vinnustað 

Þar á eftir var spurt um yfirmenn og bættar starfsaðstæður með fullyrðingunni: „Næsti 

yfirmaður bætir starfsaðstæður mínar þegar þess er þörf“. Þar voru 50% svarenda mjög 

sammála, 28% frekar sammála, 12% hvorki sammála né ósammála og 10% voru frekar 

ósammála eða mjög ósammála, eða 10 starfsmenn talsins. Dreifingu svara má sjá á súluriti 

á mynd 18. 
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Mynd 18: Vinnuaðstaða bætt ef þörf krefur 

Síðasta fullyrðingin sem spurt var um sem tengist yfirmönnum var: „Næsti yfirmaður minn 

leiðbeinir og gagnrýnir á uppbyggilegan hátt“ en þar voru flestir mjög sammála eða 46%, 

þar á eftir komu 36% sem voru frekar sammála, 10% hvorki sammála né ósammála, 8% 

frekar ósammála og aðeins 1% mjög ósammála, eða einn starfsmaður. Niðurstöður má 

sjá á mynd 19. 

 

Mynd 19: Yfirmaður leiðbeinir og gagnrýnir á uppbyggilegan hátt 
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Þegar ánægja með næsta yfirmann var skoðuð reyndist vera marktækur munur á milli 

hópa, annars vegar eftir starfsaldri og hins vegar eftir aldri. Hvað starfsaldur varðar var 

munur á milli þeirra sem unnið hafa í 5-10 ár hjá fyrirtækinu og hins vegar þeirra sem 

unnið hafa í 11 ár eða lengur (F(2,87)=2,479, p<0,05). Meðaltöl eftir starfsaldri má sjá á 

mynd 20. 

 

Mynd 20: Meðaltöl eftir starfsaldri útfrá ánægju með næsta yfirmann 

Á mynd 21 má sjá meðaltöl eftir aldri en þegar aldursbreytan var skoðuð reyndist 

marktækur munur á milli einstaklinga á aldrinum 26-35 ára og einstaklinga sem eru 50 

ára og eldri (F(4,87)=2,95, p<0,05).  
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Mynd 21: Meðltöl eftir aldri útfrá ánægju með næsta yfirmann 

Aðrar niðurstöður reyndust ekki marktækar. Meðaltöl við öllum þeim fullyrðingum sem 

tengjast næsta yfirmanni má sjá í töflu 2 hér að neðan, bæði þar sem um var að ræða 

marktækan og ómarktækan mun. 

 

Tafla 2: Meðaltöl svara við fullyrðingum um næsta yfirmanna 

Miðað við dreifingu svara má ætla að flestir starfsmenn séu nokkuð ánægðir með sinn 

yfirmann og hans vinnubrögð. Þessar niðurstöður eru mikilvægar til þess að meta hvort 

yfirmenn þurfi að þekkja starf undirmanna sinna betur. Einnig er þetta mikilvægur þáttur 
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til að kanna hvernig viðhorf starfsmanna er til yfirmanna sinna. Ef hátt hlutfall svara er 

neikvætt er mikilvægt að grípa inn í með einhverjum hætti til að bæta störf yfirmanna því 

félagslegi þátturinn skiptir starfsmenn miklu máli þegar kemur að starfsánægju. 

4.3 Samstarfsmenn 

Þegar starfsmenn Lyfja og heilsu voru spurðir um upplifun þeirra af samskiptum sínum 

við samstarfsmenn voru svörin nokkuð afgerandi. Á myndum 22, 23 og 24 má sjá helstu 

niðurstöður við þeim spurningum sem lagðar voru fyrir. 

Fyrst var spurt um fullyrðinguna: „Mér kemur vel saman við samstarfsfólkið mitt“ 

en þar voru svör afgerandi jákvæð. Mjög sammála svöruðu 76% og þar á eftir voru 20% 

frekar sammála. Samtals eru 96% þátttakenda þar af leiðandi ánægðir með 

samstarfsmenn. Aðeins 3% voru hvorki sammála né ósammála eða frekar ósammála en 

enginn svaraði fullyrðingunni þannig að hann væri mjög ósammála.  

 

Mynd 22: Meðaltöl svara við fullyrðingum um næsta yfirmann 

Næst var spurt um starfsandann á vinnustaðnum með fullyrðingunni: „Mér finnst 

starfsandinn á vinnustað venjulega afslappaður og óþvingaður“ en þeirri fullyrðingu voru 

83% frekar sammála eða mjög sammála, 8% voru hvorki sammála né ósammála, 4% voru 

frekar ósammála og einn starfsmaður kvaðst vera mjög ósammála fullyrðingunni.  
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Mynd 23: Starfsandi á vinnustað 

Að lokum var spurt: „Ég fæ stuðning frá starfsfélögum þegar ég þarf á því að halda“ en 

þeirri fullyrðingu voru 89% mjög sammála eða frekar sammála, 6% voru hvorki sammála 

né ósammála og 4% voru frekar ósammála eða mjög ósammála, eða 4 starfsmenn af þeim 

92 sem svöruðu spurningunni.  

 

Mynd 24: Stuðningur frá samstarfsfélögum 
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Þegar Anova-próf voru keyrð til að greina niðurstöður enn frekar kom í ljós að ekki var 

marktækur munur á milli hópa þegar kom að ánægju með samstarfsmenn út frá 

bakgrunnsbreytum. Þrátt fyrir það er mjög mikilvægt að rannsaka þessa þætti því 

félagslegi þátturinn er talinn stór partur af starfsánægju starfsmanna líkt og áður hefur 

komið fram. Þessi svör gefa góða mynd af þeirri ánægju sem ríkir á meðal starfsmanna 

fyrirtækisins í garð annarra starfsmanna. Í töflu 3 hér að neðan má sjá meðaltöl við 

fullyrðingum sem settar voru fram um samstarfsmenn. 

 

 

Tafla 3: Meðaltöl við fullyrðingum um samstarfsmenn 

 

3.4 Svigrúm til einkalífs 

Til að kanna hvernig starfsmenn Lyfja og heilsu upplifa jafnvægi milli vinnu og einkalífs var 

spurt um fjórar fullyrðingar í heildina. Fyrst var spurt: „Ég get farið úr vinnu með litlum 

fyrirvara til að sinna aðkallandi erindum í einkalífi mínu (t.d. vegna veikinda barna, maka 

eða til að sinna öðrum erindum)“ en þeirri fullyrðingu voru 37% þátttakenda mjög 

sammála, 23% voru frekar sammála, 23% voru hvorki sammála né ósammála, 8% voru 

frekakar ósammála og 10% voru mjög ósammála. Niðurstöður má sjá á mynd 25. 
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Mynd 25: Svigrúm til einkalífs 

Næst var spurt um fullyrðinguna: „Ég á auðvelt með að taka sumarfrí og önnur frí á þeim 

tíma sem mér hentar en þó í samráði við yfirmenn“ og má sjá helstu niðurstöður á mynd 

26. Fullyrðingunni voru flestir frekar sammála, eða 38%. Þar á eftir voru 30% mjög 

sammála en 24% voru hvorki sammála né ósammála og 9% voru annað hvort frekar 

ósammála eða mjög ósammála.  

 

Mynd 26: Svigrúm til sumarfría 
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Þar á eftir var spurt um fjölskyldulíf og vinnu með fullyrðingunni: „Ég á auðvelt með að 

samræma vinnu og fjölskyldulíf“ en niðurstöður sýndu að 77% voru mjög sammála eða 

frekar sammála, 15% voru hvorki sammála né ósammála og 8%, eða 7 starfsmenn, voru 

frekar ósammála eða mjög ósammála. Á mynd 27 má sjá súlurit með niðurstöðum við 

þessari fullyrðingu. 

 

Mynd 27: Svigrúm til að sinna fjölskyldu 

Síðast en ekki síst var spurt um fullyrðinguna: „Mér finnst vera gott jafnvægi hjá mér á 

milli vinnu og einkalífs“ og má sjá niðurstöðurnar á mynd 28. Þar voru svör mjög svipuð 

og í fyrri fullyrðingu en 81% voru mjög sammála eða frekar sammála, 13% voru hvorki 

sammála né ósammála og 7% voru frekar ósammála eða mjög ósammála, eða 8 

starfsmenn af þeim sem svöruðu.  
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Mynd 28: Jafnvægi milli vinnu og einkalífs 

Þegar fullyrðingin: „Ég get farið úr vinnu með litlum fyrirvara til að sinna aðkallandi 

erindum í einkalífi mínu (t.d. vegna veikinda barna, maka eða til að sinna öðrum 

erindum)“ var skoðuð sýndu niðurstöður úr Anova-greiningu tölfræðiprófið nálgaðist 

marktektarmörk þegar starfsheitisbreytan var skoðuð (F(2,86)=2,809, p>0,05). Hins vegar 

reyndist marktækur munur á milli starfsmanna sem unnið hafa í 2-4 ár og hins vegar þeirra 

sem starfað hafa í 11 ár eða lengur (F(4,86)=2,954, p<0,05). Meðlatöl eftir starfsaldri má 

sjá á mynd 29. 
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Mynd 29: Meðaltöl svara eftir starfsaldri útfrá fullyrðingu um að geta farið úr vinnu 
með litlum fyrirvara 

Ekki fannst marktækur munur á öðrum fullyrðingum tengdum svigrúmi til einkalífs þegar 

þær voru skoðaðar í tengslum við bakgrunnsbreytum. Á töflu 4 hér að neðan má sjá 

meðaltöl við þeim fullyrðingum sem settar voru fram. 

 

Tafla 4: Meðaltöl fullyrðinga sem snúa að svigrúmi til einkalífs 
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Gögnin sýndu þannig að þeir starfsmönnum sem unnið hafa lengur hjá fyrirtækinu og  

sinna ábyrgðarmeira starfi en eingöngu afgreiðslu finnst þeir hafa meira svigrúm milli 

vinnu og einkalífs en þeir starfsmenn sem eingöngu sinna afgreiðslu. Mikilvægt er að 

þessir þættir séu í lagi og komi jákvætt úr könnunum vegna aukinnar kröfu og umræðu í 

samfélaginu en ekki síst til að reyna að hafa áhrif á og auka starfsánægju starfsmanna. 

3.5 Upplýsingamiðlun 

Könnuð voru svör frá starfsmönnum út frá tveimur fullyrðingum sem tengjast annars 

vegar miðlun upplýsinga og hins vegar innri vef félagsins. Áhugavert var að kanna hvort 

starfsaldur gæti haft áhrif hér eða hvort munur væri eftir starfsheitum. 

Fyrst var spurt: „Upplýsingum er miðlað á markvissan hátt innan fyrirtækisins“ og 

má sjá dreifingu svara á mynd 30, en 11% voru mjög sammála, 37% frekar sammála, 24% 

hvorki sammála né ósammála, 17% frekar ósammála og 10% mjög ósammála. Þessi 

dreifing er í jafnara lagi þó svo að flestir séu frekar sammála staðhæfingunni.  

 

Mynd 30: Upplýsingamiðlun innan fyrirtækisins 

Á mynd 31 má sjá svör við notkun á innri vef félagsins en spurt var um fullyrðinguna: „Ég 

fer reglulega inn á innri vef fyrirtækisins“. Svörin voru nokkuð dreifð eins og áður en flestir 

voru þó frekar sammála, eða 29%, en 23% voru mjög sammála. Hins vegar voru 24% mjög 
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ósammála og 14% voru frekar ósammála. Fæsti voru hvorki sammála né ósammála eða 

10%.  

 

Mynd 31: Notkun á innri vef fyrirtækisins 

Anova-greining leiddi ákveðið mynstur í ljós sem sýndi marktækar niðurstöður en nýjum 

starfsmönnum sem unnið hafa stutt hjá fyrirtækinu finnst upplýsingum miðlað á 

markvissan hátt. Eftir því sem starfsmenn hafa unnið lengur hjá fyrirtækinu dregur úr 

hlutfalli þeirra sem finnst upplýsingum miðlað markvisst. Marktækur munur var á milli 

starfsmanna sem unnið hafa í 6 mánuði eða skemur og þeirra sem unnið hafa í 6-12 

mánuði (F(4,85)=3,910, p<0,05). Á mynd 32 má sjá meðaltöl eftir starfsaldri. 
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Mynd 32: Meðaltöl svara eftir starfsaldri þegar kemur að upplýsingamiðlun 

Þegar notkun á innri vef var skoðuð sýndu niðurstöður marktækan mun eftir bæði 

starfsheiti og aldri. Meðaltöl svara eftir starfsheiti má sjá á mynd 33. Þegar starfsheiti var 

skoðað koma í ljós munurinn á milli þeirra sem sinna afgreiðslu og þeirra sem sjá um 

innkaup í verslunum (F(2,86)=10,62, p=<0,05).  

 

Mynd 33: Meðaltöl eftir starfsheiti þegar spurt er um notkun á innri vef 
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Þegar aldursbreytan var hins vegar skoðuð sýndu niðurstöður að það var marktækur 

munur á milli starfsmanna á aldrinu 18-25 ára og starfsmanna á aldrinum 50 ára og eldri 

(F(4,86)=4,456, p<0,05). Meðltöl útfrá aldri má sjá á mynd 34. 

 

Mynd 34: Meðaltöl eftir starfsaldri þegar spurt er um notkun á innri vef 

Samkvæmt þessum niðurstöðum voru þeir starfsmenn sem höfðu meiri ábyrgð í starfi 

líklegri til að fara á innri vef en þeir sem sinna eingöngu afgreiðslu en einnig eru yngri 

starfsmenn líklegri til að skoða vefinn frekar en þeir starfsmenn sem eldri eru. Á Töflu 5 

má sjá meðaltöl heildarinnar útfrá þessum tvem fullyrðingum sem lagðar voru fram. 

 

Tafla 5: Meðaltöl við fullyrðingum um upplýsingamiðlun 
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4 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu ekki eins áhugaverðar niðurstöður og vænst var til. 

Áhugavert hefði verið að sjá marktækan mun á milli aldurs og/eða starfsaldurs 

starfsmanna til að meta í framhaldi hvaða þættir það eru sem hafa mismunandi áhrif á 

mismunandi hópa. Hins vegar má ætla út frá þessum niðurstöðum að heildaránægja sé 

nokkuð góð þrátt fyrir að ákveðna þætti megi bæta. 

4.1 Heildaránægja 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að einstaklingar líta ekki á launin sem eina tilgang vinnunnar 

heldur spila vinnuumhverfi, stjórnun, samstarfsfélagar og aðrir félagslegir þættir stóran 

þátt. Þetta styðja niðurstöður Ástu Bjarnadóttir (2000) þar sem fram kemur að laun hafi 

ekki áhrif á starfsánægju. Samkvæmt svörum starfsmanna Lyfja og heilsu virðast ekki vera 

tengsl milli launa og starfsánægju miðað við hversu mikil heildaránægjan er þrátt fyrir 

töluvert litla ánægju með launin. Fylgni starfsánægju og þeirra krafna sem starfið gerir til 

starfsmanns er talin mun hærri (Gerhart, 1987). Niðurstöður rannsókna sýna hins vegar 

að óánægja er langlíklegust hjá þeim starfsmönnum sem sinna tilbreytingarsnauðum 

störfum sem gerða ekki miklar kröfur til starfsmannsins. Einnig er virðingarstaða eitthvað 

sem eykur starfsánægju og er í samræmi við niðurstöður Gerhart (1987). Með því að 

breyta störfum þannig að sjálfstæði, fjölbreytni, nýting hæfileika og ábyrgð í starfi sé 

aukin er hægt að búast við aukinni starfsánægju. 

4.2 Samræmi milli vinnu og einkalífs 

Atvinnurekendum er skylt að koma til móts við starfsmenn þegar kemur að því að 

samræma starfsskyldur þeirra og einkalíf. Þessar kröfur geta vinnuveitendur uppfyllt með 

því að auka sveignanleika í starfi, til dæmis með breyttum vinnutíma eða sveigjanleika á 

vinnutíma. Hins vegar má þetta svigrúm ekki fela í sér kvaðir fyrir skipulagsheildir heldur 

þarf skipulagið að henta bæði starfsmanni og vinnuveitanda (Lög um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla nr. 10/2008). Eftir því sem meiri og háværari krafa frá samfélaginu 

verður um svigrúm til einkalífs má telja að flestir séu sammála um mikilvægi þess því þetta 

bætir ekki einungis velferð einstaklinga heldur einnig fyrirtækisins. Undanfarin ár hafa 

verið breytingar vegna þessarar kröfu frá samfélaginu og hefur meiri áhersla verið lögð á 

að semja um vinnutíma, starfsþróun, þjálfun og fleira sem tengist starfinu. Einnig hefur 
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áhersla á þætti sem tengjast einkalífinu orðið meiri og fyrirtæki eru farin að horfa til 

vinnuálags, yfirvinnuálags, styrkja til líkamsræktar og fleiri þátta sem tengist einkalífi 

starfsmanna frekar en starfinu sjálfu. Með þessu eru fyrirtækin þó einnig að græða þar 

sem starfsánægja eykst, starfsmenn finna fyrir stuðningi og vellíðan í bæði starfi sínu og 

einkalífi (Spinks og Moore, 2002). 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að starfsmönnum sem hafa unnið lengi 

hjá fyrirtækinu og eru með meiri ábyrgð finnst þeir hafa meira svigrúm milli vinnu og 

einkalífs. Ástæða þess er að öllum líkindum sú að yngri starfsmenn sem unnið hafa styttra 

hjá fyrirtækinu eru með lengri vinnutíma og oftar en ekki að bæta við sig vinnu um helgar 

til að auka við sínar tekjur. Ekki var hægt að sjá aðrar skýringar á þeirri niðurstöðu en þetta 

styður þó við þær rannsóknir sem skoðaðar voru til samanburðar þar sem yfirleitt er meiri 

starfsánægja og meira svigrúm til einkalífs hjá starfsmönnum sem eru eldri eða sinna 

meiri ábyrgðarstöðu. Líkt og Ásta Bjarnadóttir (2000) kemur inn á að eftir því sem 

svarendur í hennar rannsókn voru yngri því neikvæðari voru svörin. Sem dæmi má nefna 

að af ófaglærðum í afgreiðslustörfum voru um 65% ánægðir á meðan að af starfsmönnum 

sem sinntu ábyrgðarstarfi eða stjórnunarstarfi voru um 92% ánægðir. Ef þessi rannsókn 

hjá Lyfjum og heilsu hefði verið lögð fyrir yfirmenn og/eða lyfjafræðinga gætu þannig 

niðurstöður orðið aðrar þar sem þeir starfsmenn sinna ábyrgðarmeira hlutverki sem er 

einnig mun fjölbreyttara en starf í afgreiðslu. Áhugavert væri þannig að gera álíka 

rannsókn fyrir aðra hópa starfsmanna innan Lyfja og heilsu, en að auki væri áhugavert að 

gera aðra rannsókn þegar stjórnendur hafa bætt þá þætti sem koma neikvætt út til að sjá 

hvort sú breyting hafi áhrif á starfsánægjuna. 

4.3 Næsti yfirmaður og samstarfsmenn 

Þegar kemur að starfsánægju hefur félagslegi þátturinn töluvert vægi hjá einstaklingum. 

Sýnt hefur verið fram á tengsl milli félagslegra tengsla við samstarfsfólk og starfsánægju 

(Steijn, 2004). Með góðu samstarfi og góðu sambandi við samstarfsfólk er hægt að auka 

starfsánægju (Sharma og Jyoti, 2009). Í öðrum rannsóknum hefur verið sýnt fram á að 

betri liðsheild og meiri ábyrgð í starfi skilar sér í aukinni starfsánægju. Almennt sýndu 

niðurstöður þessarar rannsóknar að þó nokkuð mikil ánægja væri með samstarfsmenn og 

næsta yfirmann. Þessir þættir skipa miklu máli þegar kemur að starfsánægju líkt og komið 

hefur fram. Þessar jákvæðu niðurstöður sýna að góður starfsandi er til staðar og yfirmenn 
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eru að sýna sínu starfsfólki áhuga og virðingu í sínum störfum. Einnig sýndu 

niðurstöðurnar að meirihluti starfsmanna er sammála því að þeim sé hrósað fyrir vel 

unnin störf en einnig er yfirmaður leiðbeinandi á uppbyggilegan hátt. Þrátt fyrir 

niðurstöður Arneyjar frá árinu 2007 sem gáfu til kynna að þátturinn næsti yfirmaður fengi 

lítið vægi hérlendis þá benda nýrri rannsóknir til annars. Þannig hafa nýrri rannsóknir sýnt 

að það skiptir starfsmenn mjög miklu máli að ná vel saman við sitt samstarfsfólk, sem og 

næsta yfirmann en niðurstöður Lyfja og heilsu styðja þessar niðurstöður að sama skapi.  

Það er ekki eingöngu hlutverk stjórnenda að huga að ánægju sinna starfsmanna, 

starfsmenn verða sjálfir að gera sitt besta til að hafa áhrif á þá þætti sem auka þeirra 

ánægju. Starfsmenn geta þannig kannað hvernig viðhorf yfirmanna er fyrir ákveðnum 

þáttum starfsins sem starfsmaður telur mikilvæga því flestir stjórnendur vilja bæta sig í 

starfi og á meðan þeir vita ekki af vandamálum er lítið sem hægt er að gera til að leysa 

þau. Ekki er síður mikilvægt að starfsmenn komi fram við sinn yfirmann eins og þeir vilja 

að komið sé fram við þá. Ef starfsmenn finna ekki fyrir stuðning yfirmanna við að gera 

starfið meira krefjandi og skemmtilegt er hugsanlega tímabært að finna sér annað starf 

við hæfi. Stjórnendur verða að átta sig á mikilvægi þess að sýna sínu starfsfólki og þeirra 

starfi áhuga. Þrátt fyrir að það sé mikið að gera og margt á þeirra könnu þá má það ekki 

bitna á starfsmönnum. Það er allra hagur að hafa ánægða starfsmenn því þá aukast líkur 

á bættri frammistöðu og auknum afköstum, og því enn mikilvægara að huga að þeim 

þáttum sem skipta starfsmenn máli í þeirra starfi. Stjórnendur eiga það til að gleyma 

hvernig það er að vera hinn almenni starfsmaður í framlínu og finna fyrir því að næsta 

yfirmanni er umhugað um starfsmanninn (Lencioni, 2007).  

4.4 Upplýsingaflæði 

Markmiðið með rannsókninni var ekki endilega að kanna hvernig áhrif upplýsingaflæði 

hefði á starfsánægju en eftir að hafa rýnt í niðurstöður fannst höfundi áhugavert að koma 

inn á þætti er tengjast því sambandi. Trombetta og Rogers (1988) gerðu rannsókn þar 

sem upplýsingamiðlun var skoðuð sem áhrifaþáttur á starfsánægju. Þrír þættir voru 

skilgreindir sem áhrifaþættir en þeir voru opið upplýsingaflæði, þátttaka starfsmanna í 

upplýsingaflæði og ákvarðanatöku en einnig hvernig aðgengi að upplýsingum var. 

Niðurstöður þeirra sýndu að opið viðhorf gagnvart upplýsingamiðlun og fullnægjandi 

aðgengi að upplýsingum voru þættir sem gátu haft áhrif á starfsánægju. Samkvæmt 
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rannsóknum getur opin upplýsingamiðlun innan skipulagsheilda haft áhrif á starfsánægju 

en einnig hafa rannsóknir sýnt að góð þjálfun og móttaka nýrra starfsmanna getur aukið 

starfsánægju. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar mældist marktækur munur 

á milli hópa þegar kom að upplýsingamiðlun en starfsmönnum sem hafa unnið stutt hjá 

fyrirtækinu finnst upplýsingum vera miðlað á markvissan hátt en þegar tíminn líður og 

starfsmenn hafa unnið lengur hjá fyrirtækinu dregur úr hlutfalli þeirra sem finnst 

upplýsingum vera miðlað á markvissan hátt. Helstu skýringar eru að öllum líkindum þær 

að nýir starfsmenn fá mjög góðar móttökur þar sem fóstri tekur á móti starfsmanni, 

upplýsir hann um vinnustað og helstu reglur, kynnir samstarfsmenn og afhendir gögn sem 

veita starfsmanni allar þær upplýsingar sem þarf til að sinna starfinu og þau fríðindi sem 

fylgja starfinu. Upplifun nýrra starfsmanna er þess vegna að öllum líkindum þannig að 

upplýsingum sé miðlað en svo slaknar á þeim þætti þegar starfsmenn hafa unnið lengur 

hjá fyrirtækinu. Hugsanlega þarf að skoða hvernig upplýsingum er miðlað innan 

fyrirtækisins, hvetja yfirmenn hverrar deildar til að deila þeim upplýsingum sem þeir fá til 

sín en einnig mætti uppfæra innri vef og netföng starfsmanna til að auðvelda boðleiðir.  

4.5 Vinnuaðstæður 

Áhugavert er að sjá þróun í áhrifum vinnuaðstæðna á starfsánægju. Samkvæmt eldri 

fræðum líkt og tvíþáttakenningunni og félagslegu kenningunni halda fram að þá hefur 

vinnuaðstaða ekki áhrif á starfsánægju en getur komið í veg fyrir óánægju. Ef 

vinnuaðstaða er bætt er ekki þar með sagt að starfsmenn verði ánægðari. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsókna hafa opin vinnurými sem mikið eru í tísku í dag oftar en ekki 

neikvæð áhrif á starfsánægju (Purdey og Leifer, 2012). Einnig má benda á rannsókn sem 

gerð var á meðal starfsmanna í Íslandsbanka en þar er markmið að viðhalda svigrúmi milli 

vinnu og einkalífs. Með því að hafa opin vinnurými eru starfsmenn að vinna á kvöldin eða 

um helgar til að vinna upp verkefni sem krefjast einbeitingar vegna þess að ekki var hægt 

að gera það á vinnutíma sökum truflana (Berglind Ósk Þormar, 2016). Stjórnendur þurfa 

þannig að huga að mörgum þáttum þegar kemur að vinnuaðstæðum. Aðrar rannsóknir 

sýna svipaðar niðurstöður og hjá Berglindi en þar kemur fram að starfsmenn finni fyrir 

mikilli truflun, ná ekki fullri einbeitingu og eigi erfiðara með að klára ákveðin verkefni. 

Þannig geta opin vinnurými haft neikvæð áhrif á starfsánægju, heilsu og vellíðan 

starfsfólks í samanburði við lokuð vinnurými (Purdey og Leifer, 2012). Starfsmenn Lyfja 
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og heilsu eru nokkuð ánægðir með eigin vinnuaðstöðu og kaffiaðstöðu, þó voru aðrar 

fullyrðingar að fá jákvæðari svör svo hugsanlega er þar eitthvað sem má bæta. Áhugavert 

væri að kanna sérstaklega hvaða þættir það eru í umhverfinu sem starfsmenn telja mestu 

máli skipa til að leggja þeim mun meiri áherslu á þá. 

4.6 Annmarkar 

Þegar kemur að því að kanna starfsánægju getur verið erfitt að miða við rannsóknir 

erlendis þar sem menningarmunur getur verið milli landa sem hefur áhrif á þá þætti sem 

starfsmenn meta mest. Hér á landi er til mikill fjöldi rannsókna en mikið af þeim á við um 

ríkisrekin fyrirtæki. Þegar rannsóknir um einkarekin fyrirtæki voru skoðaðar var ekki 

endilega verið að kanna sömu þætti og því erfitt að nota þær til samanburðar. Þess vegna 

var Fyrirtæki ársins, könnun á vegum VR, notuð til stuðnings en hún inniheldur 60 

spurningar sem 225 fyrirtæki tóku þátt í árið 2016, allt frá litlum til stórra fyrirtækja, og 

fer eftir fjölda starfsmanna í hvaða flokki fyrirtækið er. 

Niðurstöður rannsóknarinnar komu á heildina litið nokkuð vel út þrátt fyrir að lítið 

væri um marktækan mun á milli hópa þegar ákveðnir þættir tengdir starfsánægju voru 

skoðaðir. Niðurstöðurnar gefa þrátt fyrir þetta ágæta mynd af þeim þáttum sem eru 

jákvæðir og hvaða þættir það eru sem mega betur fara. Á heildina litið er starfsánægja á 

meðal starfsmanna Lyfja og heilsu nokkuð góð. Það er mjög margt sem hefur áhrif á 

niðurstöðurnar og eftir á að hyggja hefði verið betra að leggja spurningar fyrir á pappír og 

láta starfsmenn skila inn eða hafa spurningu um starfshlutfall í rafrænni könnun. Þá hefði 

verið betur hægt að stjórna því að fá eingöngu starfsmenn í föstu starfi með ákveðið 

lágmarks starfshlutfall til að svara en ekki alla sem starfa við afgreiðslu því sumir sinna 

mjög litlu hlutfalli. Líklegt er að þeir sem eldri eru hafi ekki svarað í eins miklum mæli og 

þeir sem yngri og tæknivæddari eru en fleiri hefðu svarað á pappír. Einnig hefðu 

spurningar mátt vera öðruvísi og leggja þá áherslu á ákveðin atriði en ekki alla flóruna. 

Sem dæmi má nefna að þættir sem tengjast stjórnendum eiga ekki við í þessu samhengi 

þar sem áhersla stjórnenda er að vera stuðningur við yfirmenn en ekki vera í beinum 

samskiptum við alla starfsmenn félagsins. Hefði rannsakandi þannig átt að gefa sér lengri 

tíma til að sérhæfa spurningalistann að Lyfjum og heilsu til að auka líkur á betri 

niðurstöðum sem nýst geta fyrirtækinu til framtíðar.  
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Lokaorð 

Áhugi höfundar á starfsmannamálum sem og starf höfundar hjá Lyfjum og heilsu varð 

kveikjan að rannsókn hans á starfsánægju meðal starfsmanna Lyfja og heilsu. Eftir þessa 

ritgerðarsmíð hefur skilningur höfundar á efninu aukist til muna.  

Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar má telja að mjög mikilvægt sé fyrir 

fyrirtæki að fylgjast með starfsánægju sinna starfsmanna. Með því að fylgjast með 

starfsánægju og kanna hvaða þættir það eru sem hafa mest áhrif geta stjórnendur 

brugðist við og bætt þá þætti sem koma illa út úr könnunum. Ekki geta stjórnendur falið 

sig á bak við það að hafa ekki tíma þar sem HRM ráðgjöf veitir þjónustu hvað þessi málefni 

varðar og er slík rannsókn unnin út frá áreiðanlegum gögnum.  

Mikilvægt er að stjórnendur og yfirmenn hugi vel að því að búa til starfsumhverfi 

sem er uppbyggjandi og jákvætt fyrir starfsmenn og hafi þannig áhrif á starfsánægju. 

Starfsmenn þurfa að finna fyrir stuðningi frá sínum yfirmanni og samstarfsmönnum, sinna 

spennandi og áhugaverðu starfi, finna fyrir því svigrúmi sem þarf til að sinna sínu einkalífi 

og fjölskyldu og svo mætti lengi telja. Það er af þessum ástæðum mikilvægt fyrir 

stjórnendur að vita hvaða þættir það eru sem eru í lagi og hvaða þætti þarf að bæta.  

Að bregðast við þeim þáttum sem koma illa út úr könnunum er sennilega það sem 

líklegast getur brugðist. Stjórnendur hafa framkvæmt rannsókn eða könnun, fengið 

niðurstöður, vita hvað þarf að bæta en koma því ekki í verk. Þess vegna er þeim mun 

mikilvægara að fá ráðgjöf til að klára ferlið frá upphafi til enda. 

Nauðsynlegt er að stjórnendur sjái mikilvægi þess að setja fjármuni og vinnu í  

verkefni sem tengjast ánægju starfsmanna, því telja má að það muni auka árangur bæði 

hjá starfsmönnum og fyrirtækinu í heild til framtíðar. 
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Viðauki I. Spurningakönnun 

 

1. Kyn 

2. Aldur 

3. Starfsaldur 

4. Starfsheiti 

5. Þegar á heildina er litið er ég ánægð/ur í starfi mínu hjá Lyfjum og heilsu 

6. Fyrirtækið hefur skýra stefnu til framtíðar 

7. Framtíð fyrirtækisins er örvandi og hvetjandi fyrir starfsmann 

8. Stjórnendur fyrirtækisins hafa upplýst starfsmann um markmið sem fyrirtækið 

hefur sett sér. 

9. Þegar á heildina er litið er ég ánægð/ur með stjórnendur fyrirtækisins.  

10. Þegar á heildina er litið er ég ánægð/ur með næsta yfirmann minn.  

11. Stjórnendur fyrirtækisins virða starfsfólkið mikið.  

12. Ég treysti stjórnendum fyrirtækisins mjög vel.  

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

14. Næsti yfirmaður minn bætir starfsaðstæður mínar þegar þess er þörf.  

15. Næsti yfirmaður leiðbeinir og gagnrýnir á uppbyggilegan hátt.  

16. Mér kemur vel saman við samstarfsfólkið mitt.  

17. Mér finnst starfsandinn á vinnustað venjulega afslappaður og óþvingaður. 

18. Góður starfsandi ríkir innan fyrirtækisins.  

19. Ég fæ stuðning frá starfsfélögum þegar ég þarf á því að halda.  

20. Ég er ánægð/ur með vinnuaðstöðu mína.  

21. Ég er ánægð/ur með matar og kaffiaðstöðuna á vinnustaðnum.  

22. Ég er ánægð/ur með öryggismál á vinnustað.  

23. Ég hef þau tæki og búnað sem ég þarfnast til að vinna starf mitt vel 

24. Ég get farið úr vinnu með litlum fyrirvara til að sinna aðkallandi erindum í 

einkalífi mínu (t.d. vegna veikinda barna, maka eða annað). 

25. Ég á auðvelt með að taka sumarfrí og önnur frí á þeim tíma sem mér hentar en 

þó í samráði við yfirmenn.  

26. Ég á auðvelt með að samræma vinnu og fjölskyldulíf.  

27. Mér finnst vera gott jafnvægi hjá mér á milli vinnu og einkalífs 

28. Mér finnst ég hafa góð tök á öllum þáttum starfs míns.  

29. Markmið starfs míns eru skýr. Ég veit til hvers er ætlast af mér í starfi mínu.  

30. Ég get mælt með vinnustaðnum sem góðum vinnustað við aðra.  

31. Ég er stoltur af fyrirtækinu sem ég vinn hjá.  

32. Ég hugsa oft um að hætta í núverandi starfi. 

33. Þegar einhver gagnrýnir fyrirtækið mitt tek ég það til mín.  

34. Ég tel mjög líklegt að ég reyni að finna mér starf hjá öðrum vinnuveitenda á 

næstu 12 mánuðum.  

35. Laun starfsfólks fyrirtækisins eru ákveðinn af sanngirni.  

36. Ég er ánægð/ur með launakjör mín.  
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37. Ég tel að fyrirtækið greiði hærri laun en önnur fyrirtæki greiða fyrir sambærilega 

vinnu.  

38. Ég tel mig eiga góða möguleika á starfsframa innan fyrirtækisins. 

39. Upplýsingum er miðlað á markvissan hátt innan fyrirtækisins.  

40. Ég fer reglulega inn á innri vef fyrirtækisins. 

41. Samvinna á milli deilda og starfseininga fyrirtækisins er almennt góð.  

42. Ef upp kemur ósamkomulag, leggja allir hart að sér til að finna farsæla lausn fyrir 

alla aðila. 

43. Stjórnendur hvetja til frumkvæðis og nýsköpunar starfsmanna innan 

fyrirtækisins. 

44. Starfsmenn og stjórnendur líta almennt á mistök sem tækifæri til að læra af og 

gera úrbætur. 

45. Mætir þú á viðburði Lyfja og heilsu? 

 

 

 

 


