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Útdráttur 

Starfsánægja skiptir miklu máli fyrir velgengni og samkeppnisforskot fyrirtækja. Með 

aukinni starfsánægju eru starfsmenn tilbúnir til að leggja harðar að sér í þágu 

fyrirtækisins. Meðal einstaklingur eyðir stórum hluta ævi sinnar í vinnu af einhverju tagi 

og verður starfið oft á tíðum mjög stór partur af lífi hans. Starfsánægja er því mikilvægur 

þáttur í lífi einstaklings og er hluti af lífshamingju hans. Það er á ábyrgð stjórnenda að 

halda starfsmönnum ánægðum og því er mikilvægt fyrir þá að þekkja þarfir og langanir 

starfsmanna sinna.  

 Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf og upplifun stjórnenda í 

þjónustufyrirtækjum á Íslandi til starfsánægju, athuga hver ávinningur starfsánægju sé 

og kanna hvaða áhrifaþætti stjórnendur telja hafa áhrif á starfsánægju starfsmanna 

sinna. Lagðar voru fram tvær rannsóknarspurningar: Hverjir eru áhrifaþættir 

starfsánægju að mati stjórnenda? Og hver er ávinningur starfsánægju að mati 

stjórnenda? Notast var við eigindlega aðferðafræði þar sem tekin voru viðtöl við sjö 

stjórnendur. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar eru að mestu í samræmi við aðrar sambærilegar 

rannsóknir. Rannsóknin sýnir að starfsánægja starfsmanna hefur áhrif á velgengni 

fyrirtækja. Framleiðni fyrirtækja verður meiri ef starfsánægja er til staðar ásamt því að 

starfsfólk er tilbúið til að leggja harðar að sér í þágu fyrirtækisins. Hvað varðar 

starfsfólkið þá verður vinnudagurinn skemmtilegri og lífshamingja starfsmanna verður 

meiri. Helstu áhrifaþættir starfsánægju eru góðir stjórnendur og viðeigandi laun. Þó eru 

fleiri þættir sem hafa áhrif líkt og virkt félagslíf og samskipti við bæði stjórnendur og 

samstarfsmenn. Sá þáttur sem er líklegastur til að orsaka starfsóánægju er viðamiklar 

breytingar. Helsta afleiðing starfsóánægju er aukin starfsmannavelta sem getur bæði 

haft neikvæð áhrif á rekstur fyrirtækisins og á ánægju annarra starfsmanna. 



 

6 

 

Abstract 

Job satisfaction is important for the success and competitive advantage of companies. 

With increased job satisfaction, employees are willing to work harder for the benefit of 

the company. The average individual spends a large part of his life at work of some kind 

and often the job becomes a very big part of his life. Job satisfaction is therefore an 

important part of the life of an individual and is a part of his life satisfaction. It is the 

responsibility of management to keep employees happy and it is important for them to 

know the needs and desires of their employees. 

The aim of the study is to investigate the attitude and experience of 

management in service companies in Iceland for job satisfaction, to check the benefits 

of job satisfaction, and examine the impacting factors that managers consider to affect 

employee satisfaction. Two research questions were asked: What are the factors of job 

satisfaction in the opinion of management? And what are the benefits of job 

satisfaction in management's opinion? A qualitative resource was used by interviewing 

seven managers. 

The results of the study are mostly consistent with other comparable studies. 

The study shows that employee satisfaction has an impact on business success. 

Productivity will be greater if job satisfaction is high and employees are willing  to work 

harder for the company. The working day will be more enjoyable and the employees life 

satisfaction will be greater. The main determinant factors of job satisfaction are good 

managers and appropriate salary. However, there are more factors that influence this, 

such as active social life and communication with both management and colleagues. 

The most likely factors to cause job dissatisfaction are significant changes. The main 

consequence of job dissatisfaction is increased employee turnover, which can both 

adversely affect the company's operations and the satisfaction of other employees. 
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1  Inngangur  

Starfsánægja (e. job satisfaction) er eitt vinsælasta viðfangsefni vinnusálfræðarinnar í 

dag. Hugtakið hefur verið mikið notað að undanförnu af bæði fræðimönnum og 

stjórnendum fyrirtækja (Ásta Bjarnadóttir, 2000). Ýmsar skilgreiningar á hugtakinu hafa 

komið fram seinustu áratugi en sú þekktasta kemur frá bandaríska sálfræðingnum 

Edwin Locke (1976) sem lýsir starfsánægju sem jákvæðu tilfinningalega ástandi sem 

verður til vegna upplifun einstaklings á starfi sínu. Ljóst er að starfsánægja er fjölþætt 

hugtak og áhrifaþættir þess eru margskonar. Þó ber að hafa í huga að áhrifaþættir 

starfsánægju eru persónubundnir og þarfir og væntingar starfsmanna eru ólíkar. Það er 

á ábyrgð stjórnenda að þekkja starfsmenn sína og gæta þess að halda starfsmönnum 

ánægðum (Kovach, 1987).  

 Stjórnendur fyrirtækja hafa ekki verið jafn meðvitaðir um hversu þýðingarmikið 

starfsánægja er fyrir velgengni fyrirtækja. Með aukinni starfsánægju eykst tryggð og 

hollusta starfsmanna til fyrirtækisins. Þeir eru tilbúnir til að leggja harðar að sér sem 

hefur góð áhrif á velgengi og samkeppnisforskot skipulagsheilda (Torrington, Hall, Taylor 

og Atkinson, 2011). Óánægja í starfi getur hinsvegar leitt til pirrings og streitu 

starfsmanna sem getur leitt til minni afkasta og veitt lakari þjónustu. Traust 

skipulagsheildarinnar getur rýrnað út á við sem getur haft áhrif á velgengni fyrirtækisins 

(Luthans, 2002).  

 Meðal einstaklingur eyðir stórum hluta ævi sinnar í vinnu af einhverju tagi og 

verður starfið oft á tíðum mjög stór partur af lífi hans. Starfsánægja er því talin vera 

mikilvægur þáttur í lífi einstaklings og er talinn vera hluti af lífshamingju okkar allra 

(Dessler, 2013). Ýmsar rannsóknir hafa leitt í ljós að stjórnendur fyrirtækja sé sá 

áhrifaþáttur sem spilar stærsta hlutverkið þegar kemur að starfsánægju starfsmanna. Í 

þessari ritgerð verður viðhorf og upplifun stjórnenda könnuð á starfsánægju 

starfsmanna. Athugað verður hvort stjórnendur íslenskra þjónustufyrirtækja séu 

sammála fræðunum. Rannsóknarspurningarnar sem voru lagðar fram eru eftirfarandi: 

Hver er ávinningur starfsánægju að mati stjórnenda? Hverjir eru helstu áhrifaþættir 

starfsánægju að mati stjórnenda? Fjöldi rannsókna hafa verið framkvæmdar á 
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starfsánægju út frá upplifun starfsmanna. Því fannst rannsakanda áhugavert að athuga 

viðhorf og upplifun stjórnanda á starfsánægju starfsmanna.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Allt frá fyrsta skóladegi meistaranáms í mannauðsstjórnun hafði höfundur velt fyrir sér 

vali á viðfangsefni fyrir meistararitgerð. Hugmyndin að ritgerðinni fékk höfundur í byrjun 

árs 2017 þegar hún sat námskeið í vinnusálfræði við Háskóla Íslands, þar sem Þórður S. 

Óskarsson, Ph.D., aðjunkt leiðbeinandi höfundar, sinnti kennslu. Hugtakið starfsánægja 

vakti strax athygli undirritaðar þar sem hún hafði bæði upplifað ánægju og óánægju í 

starfi og gerði sér grein fyrir hvað starfsánægja getur haft mikil áhrif, ekki eingöngu í 

starfinu sjálfu heldur á lífshamingju einstaklinga. Meðal manneskja eyðir miklum tíma í 

vinnu af einhverju tagi og því skiptir miklu máli að vera ánægður í starfi. Höfundur ákvað 

að rannsaka viðhorf stjórnenda til starfsánægju vegna þess að hennar upplifun er sú að 

stjórnendur hafa mikil áhrif á starfsánægju starfsmanna auk þess hefur lítið borið á 

rannsóknum um starfsánægju út frá upplifun stjórnenda.  

1.2 Tilgangur, markmið og rannsóknarspurningar 

Fjöldi rannsókna hafa verið framkvæmdar á starfsánægju út frá upplifun starfsmanna. 

Aftur á móti hefur lítið borið á rannsóknum á starfsánægju út frá viðhorfi og upplifun 

stjórnenda og sérstaklega á Íslandi. Rannsakanda fannst því áhugavert að rannsaka 

starfsánægju út frá því sjónarhorni. Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf og 

upplifun stjórnenda í þjónustufyrirtækjum á Íslandi til starfsánægju, athuga hver 

ávinningur starfsánægju sé og kanna hvaða áhrifaþætti stjórnendur töldu hafa áhrif á 

starfsánægju starfsmanna sinna.  

1.3 Uppbygging 

Rannsókn þessi skiptist í níu kafla. Fyrst verður gerð fræðileg skil á meginatriðum 

ritgerðarinnar, mannauðsstjórnun og starfsánægju. Þar á eftir verður farið yfir helstu 

kenningar og líkön starfsánægju. Farið verður yfir Hawthorne-rannsóknir, 

þarfapýramýda Maslow, tveggja þátta kenningu Herzberg og að lokum 

starfseinkennalíkan Hackman og Oldham. Rýnt verður í helstu áhrifaþætti starfsánægju, 

þar sem þáttunum verður skipt niður í þrennt: Persónuleika þætti, starfseinkenna þætti 

og umhverfis þætti. Að því loknu er komið að rannsóknarhluta ritgerðarinnar en stuðst 
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er við eigindlega rannsóknaðferð. Þar verður greint frá þátttakendum, gagnaöflun og 

gagnagreiningu ásamt markmiðum og rannsóknarspurningum. Þar næst verður gerð 

grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar, þar sem þemu rannsóknarinnar verða 

kynnt. Að lokum verða umræður og lokaorð.  
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2 Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun (e. human resource management) á rætur að rekja til byrjunar 

tuttugustu aldarinnar og er því tiltölulega ný grein innan fræðanna. Greinin getur haft 

víðtæka merkingu og erfitt getur verið að skilgreina hana (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2006; Torrington ofl, 2011). Torrington o.fl (2011) lýsa því að hægt sé að tengja 

mannauðsstjórnun við velgengni fyrirtækja þar sem mannuðurinn er undirstaðan. Meiri 

kröfur eru settar á starfsfólkið hvað varðar ábyrgð, þekkingu og hæfni (Torrington o.fl., 

2011). Tilgangur og áherslur mannauðsstjórnunar hefur hinsvegar breyst með árunum. Í 

nútíma mannauðsstjórnun er ekki áherslan að hafa svokallaða mannauðsdeild innan 

skipulagsheildar, heldur er lögð áhersla á að stjórnendur beiti kerfisbundinni 

stjórnunarstefnu. Segja má að helsta markmið mannauðsstjórnunar sé bættur árangur 

starfsmanna, þar sem að það hefur í för með sér bættan árangur fyrirtækis (Kaufman, 

2014).  

  Litið er á mannauðinn (e. human resource) sem auðlind fyrirtækisins. Í honum 

býr þekking, hæfni og færni og því er mikilvægt að lögð sé mikil áhersla á tryggð 

starfsfólksins við fyrirtækið. Mikilvægt er að það upplifi að það sé metið að eigin 

verðleikum og sé treyst fyrir verkefnum, sem síðar meir getur leitt til aukins árangurs, 

ánægju, tryggðar og hollustu gagnvart fyrirtækinu. Á meðan starfsfólkið er ánægt í starfi 

minnkar starfsmannavelta fyrirtækisins (Dessler, 2013). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

fyrirtæki sem leggja áherslu á gildi og metnað starfsfólks innan skipulagsheilda eru 

eftirsóknarverðari sem gerir mannauðsstjóra mikilvæga innan skipulagsheilda 

(Torrington o.fl., 2011). 
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3 Starfsánægja 

Starfsánægja (e. job satisfaction) er eitt mikilvægasta og vinsælasta viðfangsefni 

vinnusálfræðarinnar í dag og eru til þúsundir fræðigreina um hugtakið. Starfsánægja er 

óvenju víðtækt hugtak og hafa margar skilgreiningar á því komið fram í gegnum tíðina 

(Ásta Bjarnadóttir, 2000; Landy og Conte, 2010). Ein þekktasta skilgreiningin kemur frá 

bandaríska sálfræðingnum Edwin Locke (1976) sem lýsti starfsánægju sem ánægjulegu 

eða jákvæðu tilfinningalegu ástandi sem myndast vegna upplifun starfsmanns á vinnu 

sinni og starfsreynslu (Locke, 1976). Ef litið er til fleiri skilgreininga á hugtakinu þá má sjá 

að Saari og Judge (2004) fjalla um starfsánægju sem viðhorf einstaklinga á starfinu. 

Viðhorf starfsfólks skiptir sífellt meira máli fyrir velgengni og samkeppnisforskot 

fyrirtækja.  

Meðal einstaklingur eyðir meiri hluta ævi sinnar í vinnu af einhverju tagi og 

verður starfið oft á tíðum mjög stór partur af lífi okkar. Því er starfsánægja talin vera 

mikilvægur þáttur í lífi einstaklings og er talin vera hluti af lífshamingju okkar allra 

(Dessler, 2013). Starfsánægja starfsmanna segir til um að hve miklu leyti væntingar og 

langanir þeirra til starfsins séu uppfylltar. Sérhver starfsmaður hefur ólíkar þarfir og 

langanir. Mikilvægt er að stjórnendur þekki langanir starfsmanna sinna og viti hverjar 

þarfir þeirra eru, hvaða þætti þeim líkar við í starfi sínu og hvaða þætti þeim mislíkar 

(Kovach, 1987).  

Starfsánægja er sá þáttur sem skiptir mestu máli á vinnustöðum í dag. Hún 

skapar góðan starfsanda og jákvæðni hjá starfsfólki (Landy og Conte, 2010). 

Starfsánægja er talin mikilvægur þáttur í velgengi fyrirtækja. Með aukinni starfsánægju 

eykst tryggð og hollusta starfsmanna til fyrirtækisins. Þeir eru tilbúnir til að leggja harðar 

að sér sem hefur góð áhrif á velgengi og samkeppnisforskot skipulagsheilda (Torrington 

ofl., 2011). Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að skapa gott vinnuumhverfi fyrir starfsmenn. 

Auk þess skipta samskipti á milli starfsmanna og yfirmanna miklu máli. Hægt er að efla 

samskipti á milli starfsmanna og stjórnenda með öflugu félagslífi og góðri 

upplýsingagjöf. Starfsandinn og félagslífið á vinnustöðum fer mikið eftir því hvernig 

starfsánægja starfsmanna er (Luthans, 2002). Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að 
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þeir sem eru óánægðir í starfi eru líklegri til að vera síðri til vinnu sem getur leitt til 

minni afkasta og lakari þjónustu. Einnig er mikil hætta á aukinni starfsmannaveltu ef það 

ríkir ekki ánægja meðal starfsfólks á vinnustað sem er bæði kostnaðarsamt fyrir 

fyrirtækið og getur haft áhrif á ánægju annarra starfsmanna. Með aukinni 

starfsmannaveltu getur traust skipulagsheildarinnar rýrnað út á við sem getur haft 

slæmar afleiðingar fyrir fyrirtækið. Það sama á við ef starfsfólkið fær ekki endurgjöf og 

viðurkenningu fyrir vinnu sína. Nauðsynlegt er að fá ákveðna umbun fyrir vel unnin störf 

(Luthans, 2002). Óánægja í starfi getur myndast af ýmsum þáttum, sem dæmi má nefna: 

vinnuaðstæður, laun, vinnutími og álag í starfi. Einnig getur stjórnun skipulagsheildar og 

hvernig samskipti yfirmanna eru við undirmenn sína skapað óánægju starfsmanna 

(Ómar H. Kristmundsson, 1999). Það verður farið nánar yfir áhrifaþætti starfsánægju í 

kafla 5. 
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4 Kenningar um starfsánægju 

Ýmsar kenningar um starfsánægju hafa komið fram seinustu ár. Sú fyrsta leit dagsins ljós 

á fimmta áratug tuttugustu aldar. Kenningarnar hafa þróast í gegnum tíðina og tekið á 

sig nýja mynd. Í þessum kafla verður fjallað um nokkrar af helstu kenningum 

starfsánægju. Byrjað verður á að fara yfir Hawthorne-rannsóknirnar. Þar á eftir verður 

farið yfir þarfapíramída Maslow. Því næst verður tveggja þátta kenningu Herzberg 

útskýrð og að lokum verður gerð grein fyrir starfseinkennalíkani Hackman og Oldham. 

4.1 Hawthorne-rannsóknir 

Hawthorne-rannsóknir voru framkvæmndar af sálfræðingnum Elton Mayo í Hawthorne 

verksmiðjum í Illinois fylki í Bandaríkjunum á árunum 1924-1932 (Leifur Geir 

Hafsteinsson, 2005). 

 Hugmyndin að rannsókninni kom frá verkfræðingum í verksmiðjunni sem vildu 

athuga hvort framleiðni starfsmanna myndi aukast við ákveðna eiginleika 

starfsumhverfis, líkt og lýsingar, vinnutíma, aukinnar hvíldar, loftræstingar og hitastigs. 

Rannsóknin sýndi fram á að ekki var um að ræða skýrt samband á milli 

starfsumhverfisþátta og framleiðni starfsmanna. Niðurstöðurnar komu rannsakendum 

að óvörum að því leiti að framleiðnin jókst hvort sem vinnuaðstæður voru skertar, 

bættar eða voru óbreyttar. Því var ljóst að aðrir þættir en umhverfisþættir höfðu áhrif á 

framleiðni starfsmanna. Rannsakendur beindu því sjónum sínum að félagslega 

þættinum (Leifur Geir Hafsteinsson, 2005).  

 Fræðimenn eru ekki allir sammála um hvernig ætti að túlka niðurstöður 

rannsóknanna. Þó eru þeir flestir sammála um að aukin athygli sem bæði verkstjórar og 

stjórnendur sýndu starfsmönnum, á meðan rannsóknir stóðu yfir, skýri 

framleiðsluaukninguna. Félagslega þættinum var sýnd lítil sem engin athygli á þessum 

tíma og því var ljóst að sú athygli sem starfsfólkið fékk frá stjórnendum á meðan að 

rannsóknum stóðu yfir hafði jákvæð áhrif á það. Þá fyrst fékk starfsfólkið endurgjöf á 

frammistöðu sína frá stjórnendum ásamt auknu frelsi. Talið er að andrúmsloftið hafi því 

batnað auk þess að starfsfólkið fékk aukna hvatningu til að standa sig betur sem skilaði 
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sér í aukinni framleiðslu (Leifur Geir Hafsteinsson, 2005). Því er ljóst að nauðsynlegt er 

fyrir stjórnendur að mæta félagslegum þörfum starfsmanna innan vinnustaðar. Auk þess 

að endurgjöf á frammistöðu starfsmanna eykur vilja þeirra til að gera betur. Því má með 

sanni segja að Hawthorne-rannsóknirnar höfðu víðtæk áhrif á vellíðan starfsfólks og 

stjórnunarstíl stjórnenda og hefur enn áhrif allt til dagsins í dag.  

 Áhugi stjórnenda á félagslega þættinum jókst eftir rannsóknirnar og fóru 

stjórnendur að leggja meiri áherslu á þarfir starfsmanna. Hugtakið starfsánægja varð 

vinsælt meðal fræðimanna og margar kenningar tengdar hugtakinu litu dagsins ljós, þar 

sem varpa átti ljósi á tilfinningalega þætti einstaklinga (Leifur Geir Hafsteinsson, 2005).  

4.2 Þarfapíramídi Maslow 

Á fimmta áratug tuttugustu aldar setti sálfræðingurinn Abraham Maslow fram kenningu 

sem tengdist þörfum mannsins. Kenningin fékk síðar nafnið þarfapíramídi Maslow (e. 

hierarchy of needs) sem má flokka í fimm lög eða þrep eins og sjá má á mynd 1. Í hverju 

þrepi er ákveðin þörf sem einstaklingur finnur fyrir sem hann mun vilja fullnægja á 

ákveðnum tíma. Nauðsynlegt er að byrja neðst í píramídanum og fullnægja þeim þörfum 

áður en farið er ofar. Þegar þörfunum er fullnægt, hætta þær að vera mikilvægar fyrir 

einstaklinginn og því fær hann ekki lengur hvatningu til að uppfylla þær. Ef minna 

mikilvægar þarfir eru ekki fullnægðar munu þær stjórna allri tilveru einstaklings þangað 

til að þeim verður fullnægt (Maslow, 1943; Sigurlína Davíðsdóttir, 2006).  

 Einstaklingur finnur fyrst þörf fyrir að uppfylla grunnþarfir sínar. Hægt er að 

flokka þrjár neðstu þarfir píramídans sem grunnþarfir. Allar þarfirnar fimm eru taldar 

meðfæddar og kemur fyrsta þörfin fram strax við fæðingu. Fyrsta þörfin sem 

einstaklingur finnur fyrir er að lifa af eða líffræðilegar þarfir (e. immediate physiological 

needs) líkt og súrefni, næring eða sanngjörn laun. Önnur þörf píramídans er öryggisþörf 

(e. safety) en hún flokkast einnig sem grunnþörf. Dæmi um öryggisþarfir eru stöðugleiki, 

starfsöryggi og tryggð. Þriðja þrep píramídans sem flokkast einnig sem grunnþarfir eru 

félagslegar þarfir (e. love), en það er þörf fyrir ást og umhyggju. Þörfinni má lýsa sem 

löngun til að vera hluti af ákveðnum hóp, til að mynda inná vinnustað. Starfsfólk bregst 

illa við ef stjórnandi sundrar samheldnum hópi en tekur vel í þær breytingar þegar á að 

mynda hóp með einstaklingum sem þekkjast og líkar vel við. Auk þess er samræming á 

vinnu og einkalífi hluti af félagslegum þörfum. Fjórða þrep píramídans eru 
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viðurkenningarþarfir (e. esteem), en því þrepi má skipta í tvennt. Annarsvegar þörfin 

fyrir sjálfsvirðingu og hinsvegar þörf fyrir viðurkenningu og virðingu annarra. Maslow 

talar um að gott sé að taka að sér krefjandi verkefni í starfi til að fullnægja þessari þörf. 

Starfsmenn bera virðingu fyrir þeim sem taka að sér erfið verkefni. Efst á toppnum er 

sjálfsbirtingarþörfin (e. self actualization), því fylgir þörf til að eiga möguleika á 

starfsþróun, þroskast, skapa og vera besta útgáfan af sjálfum sér. Samkvæmt Maslow er 

það æðsta lífsmarkmið einstaklinga (Maslow, 1943; Sigurlína Davíðsdóttir, 2006).  

 

 

Mynd 1: Þarfapíramídi Maslow (Maslow, 1943) 

Fræðimenn eru ekki allir sammála niðurröðun á þrepum píramídans. Þegar 

grunnþörfum starfsmannsins er mætt getur verið persónubundið hvaða þörf næst. 

Samkvæmt Mullins (2011) geta þarfirnar verið jafn mikilvægar fyrir marga og því getur 

verið erfitt að greina á hvaða þrepi starfsmaðurinn er hverju sinni. Kenning Maslow 

hefur einnig verið gagnrýnd fyrir að vera ósveigjanleg að því leyti að einstaklingar hafa 

ólíkar forgangsraðanir. Þrátt fyrir það er þarfapíramídi Maslow enn vinsæl kenning hjá 

stofnunum í dag.   

4.3 Tveggja þátta kenning Herzberg 

Frederick Herzberg kom fram með tveggja þátta kenningu (e. motivation-hygiene 

theory) til þess að útskýra niðurstöður rannsóknar sinnar á starfsánægju. Hann 

rannsakaði þætti sem leiða annars vegar til starfsóánægju og hins vegar til starfánægju 

starfsmanna. Kenningin byggir á megin niðurstöðu rannsóknarinnar og felur í sér að 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=5647
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starfsþættir sem skapa starfsánægju eru ólíkir þeim starfsþáttum sem skapa óánægju í 

starfi. Samkvæmt Herzberg skiptast þessir þættir í tvo grunnflokka, annars vegar í 

hvatningaþætti (e. motivation factor), sem felur í sér þá þætti sem hafa hvetjandi áhrif á 

starfsfólk og leiða til starfsánægju. Hins vegar í viðhaldsþætti (e. hygiene factor), sem 

felur í sér þá þætti sem geta leitt til óánægju í starfi. Viðhaldsþættirnir eru ólíkir 

hvatningaþættinum enda hafa þeir ekki áhrif á starfsánægju beint heldur geta þeir leitt 

til starfsóánægju ef þeim er ekki sinnt (Malik og Naeem, 2013; Miner, 2005).  

Í hvatningaþáttunum eiga starfsmenn, til að mynda, möguleika á persónulegum 

þroska,  viðurkenningu, ábyrgð, sjálfræði og frama. Viðhaldsþættirnir eru hins vegar 

gæði stjórnunar, tengsl við samstarfsfólk, stefna fyrirtækis, laun, starfsöryggi og 

vinnuaðstæður eins og sjá má á mynd 2. Herzberg taldi að einstaklingar hefðu 

annarsvegar eðlislægar þarfir og hinsvegar tilfinningalegar þarfir. Hægt er að fullnægja 

eðlislægum þörfum með launum en tilfinningalegum þörfum með ákveðnum aðgerðum 

eða hegðun (Malik og Naeem, 2013; Miner, 2005).  

Mikilvægt er að stjórnendur leggi áherslu á bæði viðhalds- og hvatningaþættina 

að því leiti að viðhaldsþættirnir geta komið í veg fyrir óánægju í starfi og 

hvatningaþættirnir geta aukið starfsánægju starfsmanna (Malik og Naeem, 2013). 
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Mynd 2: Tveggja þátta kenning Herzberg (Malik og Naeem, 2013) 

Vert er að nefna að kenning Herzberg gefur góða skýringarmynd af því hvernig 

starfsánægja getur haft áhrif á frammistöðu í starfi. Engu að síður hefur kenningin verið 

gagnrýnd fyrir hversu erfitt það getur verið fyrir fræðimenn að sannreyna hana. Einnig 

getur verið erfitt að flokka ákveðna eiginleika í viðhalds- og hvatningaþætti að því leiti 

að sumir eiginleikar geta verið undir báðum þáttum. Viðhorf einstaklinga til starfs síns 

eru einnig mismunandi sem getur gert það að verkum að þau upplifa hvern þátt á ólíkan 

hátt. Þar sem sumt starfsfólk kýs starf með mikilli ábyrgð á meðan annað starfsfólk kýs 

fremur starf með lítilli eða engri ábyrgð (Petty, McGree og Cavender 1984; Watson, 

2006). 

 Herzberg mátaði síðar kenningu sína við þarfapíramída Maslow sem sjá má í 

kafla 4.2 og kom í ljós að niðurstöður hans pössuðu vel inní efri og neðri þrep 

píramídans eins og sjá má á mynd 3 (Rooks, 1988).  

 



 

21 

 

Mynd 3: Samanburður á líkani Maslow og þáttum Herzberg (Rooks, 1988) 

 

4.4 Starfseinkennalíkan Hackman og Oldham 

Hackman og Oldham (1976) settu fram líkan sem þeir nefndu starfseinkennalíkanið (e. 

job characteristics model). Settir voru fram fimm kjarnaþættir sem þurfa að einkenna 

hvert starf til þess að stuðla að hvatningu innan vinnustaðar sem skapar þær aðstæður 

sem þarf til að auka starfsánægju starfsfólks. Nauðsynlegt er að hvert starf innihaldi alla 

þættina sem líkanið sýnir eins og sjá má á mynd 4. Ef skortur er á einhverjum þætti eru 

líkur á að starfsmaður upplifi sálrænan skort.  

 Fyrsti þáttur líkansins er hæfnissvið (e. skill variety) sem snýst um þá kunnáttu og 

hæfni sem þarf til að sinna ákveðnu starfi. Því meira sem starfsmaður fær að nýta þá 

kunnáttu og hæfni sem hann býr yfir því ánægðari verður hann í starfi. Annar þátturinn 

er verkefnasamsömun (e. task identity) sem snýst um að þeir starfsmenn sem vinna 

mikilvæg verkefni fyrir stofnunina, frá upphafi til enda eru ánægðari. Þriðji þátturinn er 

mikilvægi starfs (e. task significance) sem felur í sér það stolt sem starfsmaður finnur 

fyrir að verkefni loknu. Störf gefa starfsmönnum ánægju ef þeir finna fyrir að þeir skipta 

máli og eru metnir að verðleikum. Fjórði þátturinn er sjálfstæði (e. autonomy) sem felur 

í sér þá möguleika sem starfsmaður getur haft hvað varðar sjálfstæði í starfi. Því meira 

sjálfstæði sem starfsmaður hefur því ánægðari er hann. Fimmti og seinasti þátturinn er 

endurgjöf (e. feedback) sem snýst um mikilvægi endurgjafar í starfi. Því oftar sem 
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starfsmaður fær endurgjöf á frammistöðu sína í starfi því ánægðari er hann og 

áhugasamari um að standa sig betur (Hackman og Oldham, 1976).    

 

 

Mynd 4: Starfseinkennalíkan Hackman og Oldham (1980) 

Vert er að taka fram að það sækjast ekki allir eftir áskorunum og ábyrgð í starfi. Það hafa 

ekki allir starfsmenn áhuga á að skora hátt í kjarnaþáttum líkansins. Hackman og 

Oldham skilgreina því þrjá sálræna áhrifavalda sem snúast um hvernig starfsmenn 

bregðast við auðgun í starfi og eru taldir auka starfsánægju og frammistöðu 

starfsmanna. Þættirnir eru einnig taldir koma í veg fyrir kulnun í starfi og fjarveru 

starfsfólks (Hackman og Oldham, 1976).  

 Fyrsti þátturinn er þekking og færni (e. knowledge and skill) sem felur í sér að 

starfsmenn séu ánægðir við starf sitt og skili góðri frammistöðu. Ef starfsmaður upplifir 

sig ekki fylla þessar kröfur eru líkur á að hann finni fyrir streitu, pirring og sé óánægður í 

starfi. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að meta þá hæfni sem gott er að hafa í starfi til að 

skila góðri frammistöðu. Erfitt getur verið fyrir starfsmenn sem vilja standa sig vel og 

skila góðri frammistöðu, en skortir ákveðna hæfni sem ætlast er til, til þess að auðgast í 
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starfi. Gott væri því að innleiða ákveðna þjálfun sem hjálpar þeim starfsmönnum að 

auka kunnáttu þeirra í starfi. Annar þátturinn er þörf fyrir persónulegan þroska (e. 

growth need strength). Það er sá tími sem einstaklingur vill aukin tækifæri til að taka 

ákvarðanir og auka frammistöðu sína í starfi. Starfsmenn sem skora hátt á þessu stigi 

upplifa meiri starfsánægju og skila betri frammistöðu en þeir starfsmenn sem skora lágt. 

Þriðji þátturinn er ánægja með umhverfisþætti (e. context satisfaction) sem snýst um þá 

þætti sem starfsmenn eru ánægðir með í starfsumhverfi sínu, líkt og vinnuaðstæður og 

samband sitt við yfir- og samstarfsmenn. Þeir sem upplifa óánægju á þessu stigi eru 

líklegri til að vera óánægðir í starfi (Hackman og Oldham, 1976).   

 Starfseinkennalíkan Hackman og Oldham hefur fengið ýmsa gagnrýni í gegnum 

tíðina. Líkanið hefur meðal annars verið gagnrýnt fyrir að mælingar á starfseinkennum 

líkansins hafa yfirleitt ekki verið í gegnum hlutlausar mælingar heldur í gegnum skynjun 

á starfsskyldum. Annarsvegar varðandi lögmæti þeirra rannsókna sem eru byggðar á 

kenningunni og hinsvegar á túlkun sambandsins á milli starfseinkenna og annarra breyta 

(Arvey, Carter og Buerkley, 1991; Fried og Ferris, 1987). Fried og Ferris (1987) eru meðal 

þeirra fræðimanna sem hafa gagnrýnt það. Þeir skoðuðu 200 rannsóknir um líkanið og 

komust að því að erfitt getur verið að sýna fram á tilvist þeirra fimm starfeinkenna sem 

kenning þeirra byggist á. Þeir komust þó að því að breytur líkansins geta verið 

margvísleg.  
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5 Áhrifaþættir starfsánægju 

Fræðimenn hafa reynt að meta áhrifaþætti starfsánægju með ýmsum rannsóknum og 

kenningum í gegnum tíðina. Niðurstöður hafa sýnt fram á að allskyns þættir geta haft 

áhrif á starfsánægju starfsmanna. Furnham (2006) skiptir áhrifaþáttum starfsánægju 

niður í þrjá þætti: Persónubundna þætti (e. personal attributes), starfseinkenna þætti 

(e. job characteristics factors) og umhverfis þætti (e. environmental factors). Undir 

hverjum þætti eru undirflokkar, sem hafa allir áhrif á starfsánægju. Undir 

persónubundnum þáttum eru kyn, aldur, menntun, kynþáttur, hæfni, starfsreynsla, 

samsvörun í starfi, stéttarstaða og persónuleiki. Undirflokkar starfseinkenna þátta eru 

fjölbreytt hæfni, markmiðasetning, þýðing verkefna, sjálfstæði og endurgjöf. 

Undirflokkar umhverfis þátta eru vinnuaðstæður, laun, umbunarkerfi, stjórnun innan 

fyrirtækis, samskipti við samstarfsmenn og samskipti við yfirmenn. Í þessum kafla 

verður farið yfir þessa þrjá þætti Furnham, þar sem hver þáttur verður skilgreindur 

ásamt undirflokkum, sem allir geta haft áhrif á starfsánægju á einn eða annan hátt.  

5.1 Persónubundnir þættir 

Persónubundnir þættir eru þeir þættir sem snúa að starfsmanninum sjálfum, þar sem 

skoðaðir eru eiginleikar starfsmanna og athugað að hve miklu leyti eiginleikarnir hafa 

áhrif á starfsánægjuna, en eiginleikar starfsins eru aukaatriði. Persónubundnir þættir 

geta því einungis haft óbein áhrif á starfsánægju. Hægt er að skipta persónubundnum 

þáttum niður í níu undirflokka: kyn, aldur, menntun, kynþátt, hæfni, starfsreynslu, 

samsvörun í starfi, stéttarstöðu og persónuleika (Ásta Bjarnadóttir, 2000; Furnham, 

2006). Ýmsar skoðanir hafa verið á áhrifum þeirra meðal fræðimanna. Locke (1976) telur 

að persónubundnir þættir hafi lítil eða jafnvel engin áhrif á starfsánægju starfsmanna 

(Locke, 1976) en Hackman og Oldham (1980) eru því ekki sammála þar sem þeir telja að 

mikilvægt sé að huga að persónubundnum þáttum (Hackman, Oldham, 1980). Nánar 

verður fjallað um persónubundnu þættina: kyn, aldur og menntun.  
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5.1.1 Kyn 

Fjölmargar rannsóknir eru til um starfsánægju kynjanna og eru niðurstöðurnar ólíkar. 

Niðurstöður rannsókna Sousa-Poza og Sousa-Poza (2000) sem framkvæmd var í 21 landi 

leiddi í ljós að niðurstöður voru ólíkar eftir löndum, því er líklegt að ólíkir 

menningaheimar spili stóran þátt í niðurstöðum rannsókna (Sousa-Poza og Sousa-Poza, 

2000a; Sousa-Poza og Sousa-Poza, 2000b). Niðurstöður rannsókna hafa einnig breyst 

með tímanum. Ómar H. Kristmundsson framkvæmdi samskonar rannsókn hér á landi 

með sjö ára millibili eða á árunum 1999 og 2006, þar sem niðurstöður rannsókna voru 

ólíkar. Fyrri rannsóknin sýndi fram á að kvenmenn séu almennt ánægðari en karlar í 

starfi en niðurstöður seinni rannsóknarinnar sýndu að konur og karlar voru nánast jafn 

ánægð í starfi (Ómar H. Kristmundsson, 1999; Ómar H. Kristmundsson, 2007).  

 Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á stjórnunarstíl kynjanna. Hinn dæmigerði 

karlkyns stjórnandi er talinn vita hvað hann vill, hann er ákveðinn og er líklegur til að  

taka málin í sínar hendur. Þó þessir eiginleikar séu lýsandi fyrir karlkyns stjórnanda geta 

konur einnig verið gæddar þeim. Kvenkyns stjórnendur eru þó taldar bera meiri 

umhyggju fyrir starfsfólki sínu, þær sýna tilfinningum þeirra áhuga og nota hvatningu til 

að auka bæði sjálfstraust og sjálfstæði starfsmanna. Einnig hefur verið sýnt fram á að 

kvenkyns stjórnendur eru líklegri til að vera skilvirkari, skila betri árangri sem leiðir til 

aukins hagnaðar (Daft, 1999; Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2011; Snaebjornsson og 

Edvardsson, 2013). Stjórnunarstíll kvenna einkennist því oft af þátttöku og lýðræðislegri 

stjórnun. Út frá þessum niðurstöðum leggja kvenkyns stjórnendur meira upp úr aukinni 

starfsánægju starfmanna en karlkyns stjórnendur. 

5.1.2 Aldur 

Starfsánægja er talin vera breytileg eftir aldri og starfsaldri starfsmanna. Flestar 

rannsóknir hafa leitt í ljóst að starfsfólk verður ánægðara í starfi sínu með aldrinum. 

Ástæðan fyrir þvi er talin vera sú að væntingar þeirra minnka með aldrinum auk þess að 

starfsfólkið aðlagast því starfsumhverfi sem starfið býður upp á. Niðurstöður rannsókna 

sem gerð var í níu mismunandi löndum styður það, en í þeirri rannsókn kom í ljós að 

starfsánægja sé minnst hjá starfsfólki á aldinum 26 til 30 ára, en eykst jafnt og þétt með 

aldri starfsmanna (Clark, Oswalsd og Warr, 1996; Ómar H. Kristmundsson, 1999). 

Niðurstöður rannsókna sem gerð var á Íslandi sýndi svipaðar niðurstöður. Þeir 
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starfsmenn sem voru á aldinum 18-29 ára mældust með minnstu starfsánægjuna auk 

þess sýndi sá hópur vinnustaðnum sínum minnsta traustið (Arney Einarsdóttir og 

Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2008). 

 Starfsaldur starfsmanna getur einnig haft áhrif á starfsánægju. Í rannsókn 

Felstead, Burchell og Green (2002) kom í ljós að starfsmenn með tveggja til fimm ára 

starfsaldur séu ánægðastir í starfi, orsökin fyrir því er talin vera að þeir eru ekki 

nýkomnir til starfa og hafa því aðlagast starfinu auk þess séu þeir með skýr markmið. 

Þeir starfsmenn sem eru nýlegir í starfi geta fundið fyrir óöryggi og því skorar 

starfsánægja þeirra ekki jafn hátt. Algengt er að eldri starfsmenn séu komnir með leið á 

starfi sínu og þeir eiga einnig erfitt með að aðlagast breytingum á vinnustaðnum. 

5.1.3 Menntun 

Niðurstöður rannsókna á tengslum menntunar og starfsánægju eru mismunandi. Sumar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að starfsánægja minnkar með aukinni menntun. Orsökin 

fyrir því gæti verið að vonir og væntingar til starfsins aukast með meiri menntun 

starfsmanna. Til að mynda búast einstaklingar oft við hærri launum eða auknum 

yfirráðum með aukinni menntun og því geta ófylltar væntingar leitt til starfsóánægju 

(Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2008; Franek og Vecera, 2008). 

Aðrar rannsóknir hafa leitt í ljós að þeir einstaklingar sem eru faglærðir og hafa 

sérfræðimenntun séu ánægðari í starfi sínu en þeir sem hafa ekki klárað framhaldsnám. 

Orsökin fyrir þvi er talin vera sú að almennt er borin meiri virðing fyrir þeim sem eru 

faglærðir og hafa sérfræðiþekkingu. Þeir hafa því meira svigrúm í starfi til þess að nýta 

sérfræðiþekkingu sína (Watson, 2006). 

 

5.2 Starfseinkenna þættir 

Starfseinkenna þættir snúa að starfinu sjálfu. Hægt er að flokka starfeinkenna þætti 

niður í fimm undirflokka: fjölbreytta hæfni (e. skill variety), verkefnasetningu (e. task 

identity), þýðingu verkefna (e. task significance), sjálfstæði (e. autonomy) og endurgjöf 

(e. feedback). Þessir fimm þættir eru taldir hafa áhrif á starfsánægju á einn eða annan 

hátt (Hackman og Oldham, 1980).  
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 Hackman og Oldham (1980) telja að nauðsynlegt sé að öll störf innihaldi alla 

fimm starfseinkenna þættina til að koma í veg fyrir að starfsmaður upplifi sálrænan 

skort (Hackman og Oldham, 1980). Þrátt fyrir að allir fimm þættirnir séu jafn mikilvægir, 

þá verður eingöngu fjallað nánar um endurgjöf og sjálfræði í þessum kafla. 

5.2.1 Sjálfræði 

Sjálfræði snýst um að hve miklu leyti starfsmaður hefur sjálfstæði í starfi sínu, til að 

mynda þegar kemur að ákvarðanatöku. Því fylgir ákveðið frelsi og starfsmaður finnur því 

fyrir meiri ábyrgðartilfinningu gagnvart starfi sínu. Talið er að því meira sjálfstæði sem 

starfsmaðurinn hefur því meiri er starfsánægja hans (Hackman og Oldham, 1980; 

Lunenburg, 2011). Starfsmaður sem hefur ákveðið sjálfstæði upplifir að honum sé treyst 

fyrir mikilvægum verkefnum og að hann sé metinn að eigin verðleikum. Hann hefur því 

meiri vilja til að standa sig í starfi og gera betur sem leiðir til betri árangurs 

skipulagsheildar. Þó er mikilvægt að hafa í huga að þarfir og væntingar starfsmanna eru 

ólíkar og það kjósa ekki allir starf með ábyrgð (Hackman og Oldham; 1980; Naqvi, 

Ishtiaq, Kanwal og Ali, 2013; Park og Searcy, 2012).   

 Niðurstöður rannsókna sem gerð var á Íslandi og í 41 öðru landi sýndi að lítið 

sjálfræði í starfi gæti leytt til streitu sem gæti síðar leytt til starfsóánægju (Au og 

Cheung, 2004). Niðurstöður rannsókna Park og Searcy (2012) sem gerð var í Bretlandi 

voru álíkar. Mikil tenging var á milli sjálfræðis og andlegra líðan starfsmanna. Auk þess 

nýttu starfsmenn þekkingu sína betur sem leiddi til betri þjónustu (Park og Searcy, 

2012). 

5.2.2 Endurgjöf 

Mikilvægt er fyrir stjórnendur að gefa starfsmönnum sínum endurgjöf á frammistöðu 

þeirra í starfi. Ef starfsmenn eru látnir vita reglulega hversu vel þeir standa sig, því 

áhugasamari verða þeir um að leggja sig meira fram og gera enn betur í starfi. Þá geta 

þeir einnig bætt sig á þeim sviðum sem þörf er á. Með því að gefa starfsmönnum 

endurgjöf upplifa þeir að starf sitt hafi ákveðinn tilgang og að þeir séu vel metnir sem 

starfskraftur. Þeir finna einnig fyrir trausti og ábyrgðartilfinningu sem leiðir til aukinnar 

starfsánægju (Armstrong, 2009; Lunenburg, 2011).  
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 Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Þýskalandi sýndi fram á að aukin 

starfsánægja ríkir á meðal starfsmanna þar sem stjórnendur leggja áherslu á að gefa 

sanngjarna endurgjöf. Engin eða slæm endurgjöf ýtti hinsvegar undir vinnustreitu og 

kvíða hjá starfsmönnum (Sparr og Sonnentag, 2008). Svipaðar niðurstöður má sjá í 

rannsókn Ott og Dijk (2005), en þar kom í ljós að regluleg og sanngjörn endurgjöf ýtti 

undir ánægju starfsmanna (Ott og Dijk, 2005).  

 

5.3 Umhverfis þættir 

Umhverfis þættir geta haft áhrif á starfsánægju starfsmanna. Má þar nefna 

vinnuaðstæður, laun og umbunarkerfi ásamt stjórnun innan fyrirtækis, samskiptum við 

samstarfsmenn og samskiptum við yfirmenn (Watson, 2006).  

 Hægt er að rekja rannsóknir á umhverfis þáttum allt aftur til þriðja áratugs 

tuttugustu aldar, þegar umræða um félagslegar þarfir starfsmanna jókst. Nálgunin um 

félagslegar þarfir starfsmanna eiga rætur að rekja til manngildisstefnunar (e. human 

relations school of management) sem þróaðist í kjölfar Hawthorne-rannsókna (e. 

hawthorne effect) árið 1939. Elton Mayo, leiðandi rannsóknarinnar komst að þeirri 

niðurstöðu að breytingar á vinnuaðstæðum líkt og aukin hvíld eða breytingar á lýsingu 

innan vinnustaðar drógu ekki úr starfsóánægju líkt og rannsakendur höfðu ályktað. Þeir 

komust hins vegar að því að bæting á félagslegum þörfum starfsmanna hefðu áhrif og 

bætti starfsánægju þeirra (Watson, 2006). Í kjölfar niðurstaðna Hawthorne-rannsókna 

jókst áhersla á að bæta félagslegar aðstæður starfsmanna. Stjórnendur fóru því að huga 

betur að stjórnunarstíl sínum (Furnham, 2006; Watson, 2006). Næst verður fjallað um 

umhverfisþættina: vinnuaðstæður, laun og umbunarkerfi, samstarfsmenn og 

stjórnendur.  

5.3.1 Vinnuaðstæður 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á aukna starfsánægju við bættar vinnuaðstæður. 

Þó hafa rannsóknir einnig leytt í ljós að ánægjan minnkar aftur þegar ákveðinn tími er 

liðinn frá breytingum. Hackman og Oldham (1980) telja að slíkar breytingar hafi einungis 

skammtímaáhrif á starfsánægju starfsmanna og er ekki álitin lausn til lengri tíma, þar 

sem starfsfólk er talið venjast slíkum umbótum eftir ákveðinn tíma. Samt sem áður er 
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mikilvægt að starfsfólki líði vel við vinnuaðstæður til að koma í veg fyrir starfsóánægju 

(Hackman og Oldham, 1980). Tengja má þessa skoðun Hackman og Oldham við tveggja 

þátta kenningu (e. motivation-hygiene theory) Herzberg (1959) um viðleitni stjórnenda 

um að bæta vinnuaðstæður, sem kallaðir eru viðhalds þættir (e. hygiene factors) í 

kenningu hans. Að því leyti ef starfsfólki líði vel í vinnuaðstæðum sínum er verið að 

koma í veg fyrir óánægju starfsmanna til lengri tíma. 

 Breytingar eru eðlilegur þáttur í starfsumhverfi okkar og gegnir 

breytingastjórnun mikilvægu hlutverki í fyrirtækjum í dag. Algengt er að við upphaf 

breytinga upplifi starfsfólk ógn á stöðugleika á vinnustað og það finnur jafnvel fyrir kvíða 

og óöryggi (Kotter, 1996). Þessi viðbrögð endurspegla skrif Ashkenas, DeMonaco og 

Francis (1998) um að starfsfólk bregðist yfirleitt illa við tilkynningu um breytingar og eigi 

erfitt með að skilja tilganginn í fyrstu. Þegar ákvörðun um breytingar liggja fyrir stendur 

starfsfólk oft frammi fyrir mikilli óvissu sem veldur streitu. Streitan getur á endanum 

haft áhrif á skilning og dómgreind og jafnvel leitt til kvíða. Því er nauðsynlegt fyrir 

stjórnendur að  gefa einstaklingum tíma til að meðtaka breytingarnar og tryggja að allir 

séu upplýstir um áform ferlisins. Mikilvægt er að yfirmenn þrói aðgerðaáætlun sem er 

bæði sýnileg fyrir starfsfólk og innihaldi upplýsingar um breytingarnar, ásamt því að 

halda starfsfólkinu vel upplýstu í gegnum allt ferlið (Appelbaum, Gandell, Yortis, Proper 

og Jobin, 2000; Ashkenas o.fl., 1998; Kubler, 1969). Mikilvægt er að árangur og 

ávinningur breytinga sé sýnilegur, það hvetur starfsfólkið áfram (Kotter og Rathgeber, 

2006; Kotter, 1996). Samkvæmt Ashkenas o.fl. (1998) er mikilvægt að hafa starfsmenn 

með í breytingarferlinu og leyfa þeim að móta stefnuna með stjórninni. Hiatt og Creasey 

(2003) taka undir það en rannsókn þeirra leiddi í ljós að ástæðan fyrir því breytingar fari 

oft úrskeiðis á vinnustöðum sé vegna þess að stjórnendur hlusti ekki á raddir 

starfsmanna sinna. Með aukinni hlustun geta stjórnendur komið í veg fyrir að 

starfsmenn finni fyrir óöryggi, vanlíðan og óánægju.  

5.3.2 Laun og umbunarkerfi 

Algengt er að notast við ákveðna umbun líkt og laun til að auka starfsánægju. Þó eru 

ekki allir fræðimenn sammála um að hve miklu leyti umbunarkerfi getur haft áhrif á 

ánægju í starfi. Samkvæmt tveggja þátta kenningu Herzberg eru laun ekki talin vera hluti 

af áhrifaþáttum starfsánægju en ófullnægjandi laun eru talin vera hluti af orsökum 
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starfsóánægju. Tengsl starfsánægju og launa virðast fara eftir stöðu starfsmanna innan 

fyrirtækja. Áhrif launa á starfsánægju eru talin minnka eftir því sem starfsmaður er með 

aukna menntun og hærra settur innan fyrirtækisins (Malik og Naeem, 2013; Ómar H. 

Kristmundsson, 2007).  

Áður fyrr var talið að laun væri eini þátturinn sem hefði áhrif á ánægju 

starfsmanna, það er að segja að fullnægjandi laun dygðu til þess að starfsfólkið væri 

ánægt. Það var ekki fyrr en í kringum fjórða áratug nítjándu aldar, þegar hugtakið 

starfsánægja fékk fyrst athygli og fræðimenn fóru að rannsaka það, að það kom í ljós að 

það þyrfti mun meira til en fullnægjandi laun til þess að halda starfsmönnum ánægðum 

(Landy og Conte, 2010; Locke, 1976). Einstaklingur sem hefur fullnægjandi laun uppfyllir 

tvö neðstu og efsta þrepið í þarfapíramída Maslow (1943), líkamlegar-, öryggis- og 

sjálfsbirtingaþarfir (sjá mynd 2). Einstaklingur með fullnægjandi laun getur til að mynda 

keypt sér dýra og flotta hluti til að vinna sér inn álit annarra og því uppfyllir hann efsta 

þrep píramídans (Armstrong, 2009).   

 Samkvæmt Hackman og Oldham (1980) eru laun einn mikilvægasti þátturinn til 

að auka starfsánægju. Þó er gott að hafa í huga að hver og einn starfsmaður hefur 

mismunandi þarfir þegar kemur að umbun. Til að mynda ef hærri laun henta ekki 

einstaklingi er ólíklegt að starfsánægja hans aukist til lengri tíma ef laun hans eru 

hækkuð. Laun eru oft talin vera ofmetin leið til þess að auka starfsánægju og hvata 

starfsmanna. Mikilvægt er að stjórnendur þekki þarfir og langanir starfsmanna sinna og 

umbuni þeim eftir þeirra þörfum. Einnig er gott fyrir fyrirtæki að vera með vel mótaða 

stefnu í því skyni að umbuna starfsfólki sínu reglulega í samræmi við framlag þeirra til 

skipulagsheildarinnar (Armstrong, 2009). 

5.3.3 Starfsfólkið 

Mannauðurinn er mikilvægasta eign fyrirtækja og skiptir velferð starfsfólks miklu málu. 

Ánægja starfsfólk er á ábyrgð stjórnenda fyrirtækja og nauðsynlegt er að þeir gæti þess 

að allir starfsmenn séu ánægðir og líði vel í starfi sínu. Samkvæmt Wallace og Lemare 

(2007) hafa tilfinningar og vinnuálag mikil áhrif á starfsánægju starfsmanna. Ef starfið 

snertir starfsmanninn á tilfinningalegu gildi getur það haft neikvæð áhrif á andlegu líðan 

hans, bæði á vinnutíma og einnig utan hans. Ef starfsmönnum líður ekki vel í starfi sínu 

getur það haft margskonar áhrif, til að mynda haft mikil áhrif á hugarástand þeirra sem 
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getur síðar meir leitt til streitu og valdið uppgjöf og vanlíðan. Einnig getur óánægja 

starfsmanna haft mikil áhrif á velferð fyrirtækja (Wallance og Lemare, 2007). Líkt og 

hefur komið fram hafa niðurstöður Hawthorne-rannsókna sýnt fram á tengsl á milli 

félagslegra þátta og starfsánægju. Góð samskipti og gott samstarf á milli 

samstarfsmanna er talið auka starfsánægju starfsmanna innan skipulagsheilda. Því er 

nauðsynlegt fyrir stjórnendur að virkja starfsfólk sitt og hvetja það til að starfa saman í 

hópum (Watson, 2006). Starfsmenn sem mynda sterk tengsl eiga auðveldara með að 

vinna saman að sameiginlegu markmiði, skiptast á þekkingu, óska eftir aðstoð og 

aðstoða. Ef samheldni er lítil sem engin hjá samstarfsfólki getur það valdið neikvæðum 

áhrifum, bæði fyrir starfsmenn fyrirtækisins og á kostnað skipulagsheildarinnar 

(Luthans, 2002). 

 Þegar starfsfólk vinnur náið saman getur margskonar ágreiningur átt sér stað 

innan vinnustaðar. Samkvæmt West (2012) er hægt að skipta ágreiningi á meðal 

samstarfsmanna niður í þrjú stig. Í fyrsta lagi er það ágreiningur um verkefnið sem unnið 

er að. Í öðru lagi er það ósætti á milli aðila um hvaða verkefni tilheyrir hverjum. Þriðja 

tegund ágreinings varðar samskipti en innan hans geta átt sér stað ýmsar persónuárásir 

þar sem særandi orð eru viðhöfð. Þannig segir West ennfremur að fyrsta tegund 

ágreiningsins getur oft haft jákvæð áhrif á þann hátt að ef ólík sjónarmið koma fram við 

ákvörðun um verkefni þá gæti það stuðlað að nýrri og betri lausn. Hins vegar má 

ágreiningurinn ekki vera það mikill að hann kæfi uppbyggilega og gagnrýna umræðu. 

Seinni tvær tegundir ágreinings nefndar hér áður grafa hins vegar almennt undan 

árangri og vellíðan starfsmanna en West ítrekar að allir starfsmenn ættu að kappkosta 

við að fyrirbyggja slíkan ágreining, meðal annars með því að tryggja að hlutverk og 

ábyrgð hvers og eins séu nægilega skýr. Ef slíkur ágreiningur á sér stað er það ábyrgð 

stjórnanda að grípa inní.  

Algengt er að sterk tengsl myndast hjá samstarfsmönnum inná vinnustað og líta 

margir á vinnustað sinn sem vettvang vináttu og félagslífs. Starfsandinn og félagslífið fer 

mikið eftir því hvernig starfsánægja starfsmanna er. Allir starfsmenn fyrirtækisins eru 

ábyrgir fyrir góðum starfsanda. Ýmsir þættir geta ýtt undir hann, þar má meðal annars 

nefna hrós, hvatningu og jákvæðni (Luthans, 2002). Í könnun sem gerð var fyrir 

Vinnueftirlit ríkisins árið 1993 kom í ljós að góður félagsskapur og starfsandi innan 
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fyrirtækis væri sá þáttur sem skoraði hæst hvað varðar starfsánægju starfsmanna 

(Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gústavsdóttir, 1999). 

 Mikilvægt er að hafa vinnustaðagleði (e. workplace fun) til staðar á öllum 

vinnustöðum. Hún stuðlar bæði að almennri lífshamingju og starfsánægju. 

Vinnustaðagleði er skilgreind sem skemmtilegt starfsumhverfi, þar sem skemmtilegir og 

fjörugir atburðir eiga sér stað, sem hafa jákvæð áhrif á starfsfólkið. Ímynd og orðspor 

fyrirtækisins batnar, sem eykur vilja fólks til að vinna hjá fyrirtækinu. Vinnustaðagleði er 

talin skila fyrirtækjum ávinningum þar sem starfsmannavelta minnkar, framleiðnin eykst 

og minna er af streituvandamálum. Vinnustaðagleði utan vinnutíma, þar sem boðið er 

uppá mat og félagslega viðburði eykur áhuga starfsmanna og minnkar vinnuleiða (Ford, 

McLaughlin og Newstrom, 2003; Luthans, 2002). Samkvæmt Ford, McLaughlin og 

Newstrom (2003) voru ekki allir sammála um hver bæri ábyrgð á að innleiða 

vinnustaðagleði í fyrirtækjum. Sumir töldu það vera á ábyrgð stjórnenda að innleiða 

vinnustaðagleðina á meðan aðrir töldu að starfsmennirnir ættu alfarið að sjá um hana. 

Það endurspeglar niðurstöður rannsóknar Sigurlaugar Jónsdóttir (2012). Hún komst að 

því að fyrirtækjamenning hafi áhrif á hversu virkt félagslíf fyrirtækja er. Frumkvæðið og 

ábyrgðin væri hjá starfsmannafélögum, starfsmönnum og stjórnendum. Því er nokkuð 

ljóst að bæði stjórnendur og starfsmenn ættu að sjá um að ýta undir skemmtilegt 

starfsumhverfi, mynda öflugt starfsmannafélag og skapa vinnustaðagleði. 

5.3.4 Stjórnendur 

Í tugi ára hafa stjórnunarhættir stjórnenda skipt sköpun fyrir velgengni fyrirtækja. Hægt 

er að segja að megináhersla stjórnunnar sé að skilja hlutverk stjórnandans og hans 

samband við starfsfólk sitt. Án stjórnenda er erfitt að halda utan um fyrirtæki og að ná 

árangri (Sigmar Þormar, 2007). Árangursríkir stjórnendur vinna með starfsfólki sínu og 

leyfa því að taka þátt í ákvörðunum fyrirtækisins. Þeir dreifa valdi sínu og starfa með 

starfsfólki sínu en beita ekki valdi ofan frá (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón 

Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og West, M., 2005). 

 Stjórnendur eru ábyrgir fyrir frammistöðu starfsmanna sinna og að ná settum 

markmiðum. Til að velgengi fyrirtækisins sé sem mest er mikilvægt að hafa starfsmenn 

ánægða í starfi. Ef starfsánægja er ekki til staðar hjá starfsfólki á stjórnandinn að grípa 

inn í (Coffman og Gonzalez-Molina, 2002). Mikilvægt er að stjórnendur séu góðir í 
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mannlegum samskiptum. Samkvæmt austurríska stjórnunarráðgjafanum Peter Drucker, 

sem hefur verið nefndur faðir stjórnunarfræðanna er eitt af mikilvægari hlutverkum 

stjórnandans að hlusta fyrst og tala svo. Því er mikilvægt fyrir stjórnendur að taka þátt 

og eiga í samskiptum við starfsmenn sína (Þorkell Sigurlaugsson, 2009). Samkvæmt 

Hackman og Oldham (1980) er starfsánægja starfsmanna á ábyrgð stjórnenda. Þeir 

leggja til að bæta samskipti innan starfsmannahópsins og yfirmanna ásamt því að 

stjórnendur hvetja starfsfólk sitt áfram með verkefnum og auknu sjálfræði. Mikilvægt er 

að starfsfólk finni fyrir að því sé treystandi og að það sé hluti af heildinni. Goleman 

(2000) lýsir stjórnun sem ákveðinni list til að fá starfsmenn til að vinna að sameiginlegu 

markmiði. Þeir eiga að virkja starfsfólk sitt til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og gera enn 

betur í starfi. 

Talið er að stjórnunarstíll stjórnanda sé sá þáttur sem hefur hvað mest áhrif á 

hegðun og líðan einstaklinga í starfi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar stjórnendur 

sýna starfsfólki sínu stuðning og styrk getur það haft jákvæð áhrif á starfsánægju þeirra. 

Einnig skiptir fagleg forysta og tilfinningagreind stjórnandans miklu máli til að halda 

starfsmönnunum ánægðum. Eftir því sem stjórnunaraðferðin er faglegri þeim mun meiri 

er starfsánægjan innan fyrirtækisins í heild sinni (Felfe og Schyns, 2004; Ott og Dijk, 

2005; Podsakoff, MacKenzie, Paine, Bachrach, 2000). Þó hafa Hackman og Oldham 

(1980) varað við því að alhæfa um slíkt, þar sem stjórnunarstíll geti stjórnast af 

hegðunarmynstri starfsmanna (Hackman og Oldham, 1980).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að lýðræðislegur og persónulegur stjórnunarstíll eykur 

starfsánægju og er árangursríkari en einræðislegur og ópersónulegur stíll. Slíkur 

stjórnandi er sýnilegur og hefur áhuga á skoðunum starfsmanna sinna. Hann sýnir 

starfsmönnum sínum traust, umhyggju og hlýju. Lýðræðislegur og persónulegur 

stjórnunarstíll er ekki ólíkur þeim stjórnanda sem tileinkar sér jafningjahugsun. Slík 

hugsun felst í því að stjórnandi lítur á sjálfan sig sem jafningja undirmanna sinna óháð 

því hvar þeir eru staðsettir á skipuriti fyrirtækisins. Stjórnandi sýnir skoðunum 

starfsfólks og högum þess áhuga. Slíkir stjórnendur eru líklegri til að veita starfsmönnum 

sínum aukna starfsánægju og sjálfstraust (Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2014; Huczynski og Buchanan, 2007). 
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Í kjölfar niðurstaðna Hawthorne-rannsókna var algengt að stjórnendur fóru að 

endurskoða stjórnarhátt sinn. Stjórnendur fóru að koma til móts við félagslegar þarfir 

starfsmanna, til að mynda að leyfa þeim í auknum mæli að starfa í hópum og að sýna 

einkalífi þeirra áhuga og virðingu. Einnig fóru þeir að sína starfsmönnum sínum aukið 

traust með því að leyfa þeim að taka þátt í ákvörðunum skipulagsheildarinnar (Watson, 

2006). Með virkri þátttöku starfsmanna í ákvörðunum fyrirtækisins er líklegt að 

starfsánægja þeirra aukist ásamt því að sérfræðiþekking og reynsla þeirra verði meiri, 

sem getur haft jákvæð áhrif á velgengi fyrirtækisins (Ómar H. Kristmundsson, 2007).   

Síðustu áratugi hafa stjórnunarhæfileikar manna verið mikið rannsakaðir og hafa 

þær rannsóknir leitt í ljós að mikilvægt sé að stjórnandi búi yfir tilfinningagreind (e. 

emotional intelligence). Út frá þeim niðurstöðum hafa tilfinningar spilað stórt hlutverk í 

umræðunni um starfsánægju. Samkvæmt Goleman (2000) hefur stjórnandi sem býr yfir 

tilfinningagreind getu til að þekkja og skilja bæði eigin tilfinningar og starfsmanna sinna. 

Hann hefur getu til að hvetja sjálfan sig áfram og stjórna eigin tilfinningum, auk þess 

skilur hann að einstaklingar bregðast misjafnt við. Goleman skipti tilfinningagreind niður 

í fimm lykilþætti: 

1. Geta til að þekkja tilfinningar sínar. 

2. Geta til að stjórna tilfinningum sínum. 

3. Geta til að skilja ákveðið tilfinningalegt ástand ásamt löngun til að ná árangri. 

4. Geta til að taka tillit til tilfinninga annarra. 

5. Geta til að eiga í mannlegum samskiptum við aðra. 

Þegar starfsmenn eru undir handleiðslu tilfinningagreinds stjórnenda finna þeir fyrir 

sameiginlegri ánægju. Þeir læra hver af öðrum, skiptast á hugmyndum og taka 

sameiginlegar ákvarðanir. Goleman heldur því einnig fram að starfið öðlist aðra 

merkingu þegar starfsmenn og stjórnandi tengjast tilfinningaböndum. Þeir sem búa yfir 

góðri tilfinningagreind geta einnig tekist vel á við ágreiningsefni inná vinnustað 

(Goleman, 2000).  

Stjórnendur hafa mikil áhrif á starfsanda innan vinnustaðar. Því betri sem 

starfsandinn er, því meiri starfsánægja ríkir. Góðir stjórnendur hvetja starfsfólk sitt 

áfram og fylla það af eldmóði og krafti. Þeir vita hverjir styrkleikar þeirra eru og leggja 
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áherslu á þá. Þeir hafa áhuga á starfsmönnum sínum sem einstaklingum en ekki einungis 

sem starfsmönnum fyrirtækisins (Goleman, 2000; Luthans, 2002).  

Gott er að hafa í huga að hver og einn starfsmaður hefur mismunandi langanir 

og enginn einn þáttur eykur starfsánægju þeirra allra. Stjórnendur þurfa að spyrja sig 

hvort að starfsánægja starfsmanna þeirra skipti í raun máli og þá hvernig þeir ætla að 

mæla hana og halda utan um þær niðurstöður. Hægt er að mæla starfsánægju á ýmsa 

vegu, til að mynda með rýnihópum, einstaklingsviðtölum og skriflegum könnunum. 

Samkvæmt Saari og Judge (2004) er besta leiðin til þess að mæla starfsánægju að vera 

með vel uppbyggða skriflega könnun fyrir starfsfólkið. Tvær þekktustu leiðir sem notast 

er við til að mæla ánægju og viðhorf starfsmanna eru JDI (e. job Descriptive Index) 

(Judge og Klinge, 2007) og MSQ (e. minnesota Satisfaction Questionnaire) (Saari og 

Judge, 2004). JDI prófið var upprunalega hannað árið 1969 en hefur verið endurbætt 

síðan. Prófið mælir ánægju á fimm eftirfarandi breytum: launum, stöðuhækkunum, 

samstarfsfélögum, yfirumsjón og vinnunni sjálfri. Bæði JDI og MSQ prófið er notað til 

þess að mæla ákveðna þætti starfsins í einu. Engu að síður er MSQ prófið fjölbreytilegra 

þar sem það getur einnig verið notað til þess að fá yfirsýn á heildarstarfsánægju. Fyrir 

mælingar á heildaránægju starfsmanna er uppfærð útgáfa af skala Brayfield og Rothe 

(1951) oft notuð (Judge og Klinger, 2007): 

1. Ég er ágætlega ánægð/ur með núverandi starf. 

2. Flesta daga er ég metnaðarfull/ur fyrir vinnunni. 

3. Vinnudagurinn virðist aldrei taka enda. 

4. Starf mitt veitir mér ánægju. 

5. Mér þykir starf mitt frekar óánægjulegt. 

 

Með reglulegum könnunum eða mælingum fær stjórnandinn góða yfirsýn yfir 

starfsánægju starfsmanna og getur séð hvað megi gera betur til að auka ánægju þeirra. 

Stjórnendur fá því upplýsingar um vandamál innan vinnustaðar sem þeir hafa ekki verið 

varir við áður (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gústavsdóttir, 1999). Slíkar 

mælingar eru því nauðsynleg verkfæri til þess að meta starfsánægju og gefa möguleika á 

bættum aðstæðum og samskiptum auk þess að þær geta vísað til orsaka á fjarveru og 

aukinni starfsmannaveltu.  
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Ein algengasta afleiðing starfsóánægju er mikil starfsmannavelta fyrirtækja. 

Aukin starfsánægja er talin draga úr starfsmannaveltu þar sem ánægt starfsfólk er 

ólíklegt til að segja upp og vilja leita sér að öðru starfi. Stjórnendur þurfa að gera sér 

grein fyrir afleiðingum hennar svo hægt sé að grípa inní og draga úr óæskilegri 

starfsmannaveltu. Mikil starfsmannavelta hefur ýmsar afleiðingar í för með sér og má 

þar helst nefna fjárhagslegar afleiðingar. Kostaður starfsmannaveltu getur verið mikill. 

Ráðningarferli getur verið kostnaðarsamt og einnig getur verið tímafrekt að þjálfa nýjan 

starfsmann upp og ná fullum afköstum. Einnig getur aukið álag lagst á aðra starfsmenn á 

meðan ráðnigarferlið stendur yfir. Því er ljóst að kostnaður getur bæði verið beinn og 

óbeinn. Ekki er eingöngu um að ræða fjárhagslegt tjón fyrir fyrirtækið heldur einnig tjón 

hvað varðar þekkingu og færni (Newstorn og Davis, 1993; Tansel og Gazîoglu, 2014). 

Dalton og Todor (1979) voru ekki sammála því að því leyti að þeir töldu 

starfsmannaveltu geta haft jákvæð áhrif á fyrirtækið. Með nýju starfsfólki getur ný 

þekking komið inní fyrirtækið auk þess að samræmi starfsmanna og starfs getur átt 

betur við sem getur leitt til aukins hagnaðar fyrirtækisins og starfsánægju starfsmanna.  
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6 Rannsóknaraðferð 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við eigindlega aðferðafræði (e. qualitative 

research). Slík aðferð hefur það að markmiði að fá upplýsingar um persónulega reynslu 

einstaklinga, öðlast dýpri skilning á upplifun og viðhorfi þeirra á ákveðnum hlut. 

Niðurstöður úr slíkri aðferðafræði eru ekki tölulega marktækar og tilgátur eru ekki 

prófaðar. Notast er við minna úrtak en í megindlegri aðferðafræði en fleiri breytur. 

Eigindlegar rannsóknir leitast við að finna lýsandi hugtök og þemu og því getur 

sveigjanleiki verið til staðar. Sveigjanleikinn birtist helst á þann hátt að hægt sé að 

breyta og bæta við gögnum á meðan rannsóknin stendur yfir (Merriam, 2009).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir henta vel þegar skoða á viðhorf einstaklinga. Í 

þessu tilfelli, viðhorf stjórnenda til starfsánægju. Við framkvæmd rannsóknarinnar var 

notast við grundaða kenningu (e. grounded theory study). Slík kenning felur í sér að 

safna gögum og greina þau niður í ákveðin þemu. Gagnasöfnunin í þessu tilviki var í 

formi einstaklingsviðtala sem tekin voru við þátttakendur í rannsókninni. Greining á 

gögnunum fer fram samhliða gagnasöfnun og þegar greining er nefnd er að jafnaði verið 

að fjalla um þemagreiningu og/eða kóðun. Kostirnir við að nota grundaða kenningu eru 

að rannsakandi getur verið með sífellt endurmat á gögnum sínum sem og kenningu 

(Padgett, 2008; Merriam, 2009).  

  Viðtalsrammi var hannaður með því markmiði að öðlast skilning, upplifun og 

viðhorf stjórnenda til starfsánægju. Í rannsókninni var notast við opin viðtöl. Slík viðtöl 

fela í sér að hafa spurningar opnar, með því ná viðmælendur að tjá sig um viðhorf og 

upplifun sína út frá eigin orðavali.  Rannsakandinn þarf að sjá um að spyrja viðmælanda 

dýpri spurninga ef þess þarf til að fá nákvæm svör frá honum um viðfangsefnið. Það er á 

ábyrgð rannsakanda að viðtölin séu opin og óþvinguð. Viðtölin eru trúnaðarsamtöl og 

því er mikilvægt að þátttakandi finni fyrir að rannsakanda sé treystandi. Hægt er að 

nálgast viðtalsrammann í viðauka 2 rannsóknarinnar. Eftir að viðtalsramminn var 

hannaður valdi rannsakandi sjö þátttakendur og studdist rannsakandi við 

hentugleikaúrtak þegar kom að því að velja þá. Hentugleikaúrtak er notað þegar 

rannsakandi vill velja þátttakendur í rannsóknina sína á hentugan hátt (Merriam, 2009).  
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6.1 Þátttakendur 

Rannsakandi sendi tölvupóst á sjö þátttakendur 26. febrúar 2018 sem má sjá í viðauka 1. 

Í kjölfarið fór rannsakandi á vinnustað þátttakenda og tók viðtal við þá, en tekið var 

viðtal við fjóra karlmenn og þrjár konur sem eiga það sameiginlegt að vera stjórnandi í  

þjónustufyrirtæki á Íslandi. Lögð var áhersla á að viðmælendur höfðu góða reynslu á 

stjórnunarstöðu. Öll höfðu þau verið stjórnendur í minnst átta ár. Öll viðtölin voru tekin 

upp á vinnustað þátttakanda og því fékk rannsakandi góða innsýn inn í starfsumhverfi 

þeirra. Viðtölin voru tekin upp á tímabilinu 1. – 11. mars 2018. Í upphafi hvers viðtals 

greindi rannsakandi þátttakanda frá því að fyllsta trúnaðar yrði gætt. Því verða 

viðmælendur hvergi nafngreindir og verður hér eftir vísað til þeirra sem viðmælanda A, 

B, C, D, E, F og G. Auk þess verður hvorki gerð grein fyrir því hvar viðmælendur starfa né 

aldri þeirra til að koma í veg fyrir að þeir þekktust af svörum sínum. Rannsakandi byrjaði 

á því að safnað bakgrunnsupplýsingum um viðmælenda, þar sem spurt var um aldur, 

menntun, stöðu og fyrri starfsreynslu. Í framhaldi af því var farið í meginefni 

rannsóknarinnar.  

6.2 Gagnaöflun og gagnagreining 

Öll viðtölin voru hljóðrituð og afrituð, orð frá orði. Lagt var áherslu á að hljóðrita viðtölin 

strax eftir að þau voru tekin. Að lokinni afritun voru öll viðtölin greind með kóðun. 

Mikilvægt er að fylgja þriggja stiga ferli við kóðun viðtala. Í fyrsta lagi þurfa viðtölin að 

vera lesin ýtarlega svo rannsakandi gæti áttað sig á þeim atriðum sem eru mikilvæg. Þar 

á eftir tekur við opin kóðun sem felst í því að leitast eftir ákveðnu mynstri og þemu í 

viðtölunum sem einkennir hvert og eitt þeirra.  Því næst er það svokölluð markviss 

kóðun. Markviss kóðun felst í því að lesa viðtölin ýtarlega yfir með þemun í huga. Að því 

loknu eru gögnin skoðuð enn ýtarlegar og leitast er eftir sameiginlegu þema og mynstri í 

viðtölunum. Einnig er mikilvægt að rannsakandi átti sig á þeim þáttum sem greina á milli 

allra viðtalanna (Esterberg, 2002). Greint verður frá þemun rannsóknarinnar í kafla 7. 

6.3 Markmið og rannsóknarspurningar 

Rannsakandi gaf sér góðan tíma til að ígrunda viðfangsefni og markmið rannsóknar. Að 

lokum varð markmið rannsóknarinnar að rannsaka viðhorf stjórnenda til starfsánægju 

þar sem lögð var áhersla á að kanna áhrifaþætti starfsánægju og ávinning hennar. Því 
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næst hannaði rannsakandi viðtalsrammann og rannsóknarspurningarnar. Spurningarnar 

endurspegla viðhorf og upplifun þátttakanda og eiga að svara tilgangi rannsóknarinnar. 

Lagðar voru fram tvær rannsóknarspurningar: 

 

Hverjir eru áhrifaþættir starfsánægju að mati stjórnenda? 

Hver er ávinningur starfsánægju að mati stjórnenda? 

 

Vert er að taka fram að viðtölin tóku oft óvænta stefnu og því þurfti rannsakandi að 

bregaðst við með viðeigandi spurningum. Algengt var að viðmælendur svöruðu nokkrum 

spurningum í einu. Í þeim tilfellum þótti ekki ástæða til þess að spyrja allra spurninganna 

í viðtalsrammanum. 
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7 Niðurstöður 

Niðurstöðum viðtalanna var skipt niður í sjö þemu sem voru greind út frá svörum 

viðmælenda. Viðmælendurnir voru sjö og tekið var viðtal við einn viðmælanda í einu. 

Þemun sem voru greind út úr svörum viðtalanna voru starfsánægja, stjórnandi, 

samskipti, félagslíf, laun, breytingar og starfsmannavelta.  Þemun voru byggð á því sem 

viðmælendur töldu hafa áhrif á starfsánægju starfsmanna sinna, þeim ávinningi sem 

þeir töldu starfsánægju hafa og orsök og afleiðingar starfsóánægju. Rannsakandi lagði 

áherslu á að miða við að minnst fjórir viðmælendur tjáðu sig um hugtakið til að það yrði 

tilgreint þema. Þemun voru valin með því markmiði að svara rannsóknarspurningunum 

sem rannsakandi lagði af stað með í upphafi. Hægt er að sjá rannsóknarspurningarnar í 

kafla 6.3. Bæði var notast við beinar og óbeinar tilvitnanir viðmælenda. Hér verða 

niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. 

 

7.1 Starfsánægja 

Flestir viðmælendur höfðu velt fyrir sér hugtakinu starfsánægja og íhugað merkingu 

þess. Allir voru þeir sammála um að ánægja í starfi væri mjög mikilvæg.  Viðmælandi A 

sagði að hugtakið sé notað mjög mikið innan fyrirtækisins og að starfsánægja 

starfsmanna skipti mjög miklu máli. Viðmælandi F sagðist leggja mikið uppúr 

starfsánægju og finnst gríðarlega mikilvægt að öllum líði vel í vinnunni. Viðmælandi E 

sagði: „Það er enginn til góðra verka ef honum líður ekki vel, sama hvað hæfileikarnir 

eru miklir. Það er mikilvægt að hafa gaman í vinnunni.“ Viðmælandi D sagði eftirfarandi 

þegar hann var spurður útí hugtakið starfsánægja:  

 

Fyrir mér ef það er starfsánægja þá mun starfsmaðurinn auglýsa best þitt 
fyrirtæki. Hann talar vel um það, hann fær nýtt fólk í lið með okkur, hann 
mælir með því við aðra. Það er skýrasta myndin um starfsánægju. Þetta er 
ódýrasta markaðsherferð sem fyrirtæki geta verið með. Það er ánægt 
starfsfólk.  
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Mikilvægt er að gera reglulegar mælingar eða kannanir á starfsánægju starfsmanna. 

Með því er hægt að sjá með einföldum hætti hvaða þætti starfsmenn eru óánægðir með 

og hvað hægt er að gera betur til að auka ánægju þeirra (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og 

Jóhanna Gústavsdóttir, 1999). Svör viðmælenda voru ólík þegar þau voru spurð út í 

hvort starfsánægja væri mæld innan fyrirtækisins og þeirra viðhorf til mælinga. 

Viðmælanda A finnst mjög mikilvægt að mæla starfsánægju starfsmanna reglulega og 

sagði:  

 

Mér finnst mjög mikilvægt að mæla ánægju starfsmanna minna. Við notum 
ákveðið kerfi sem er frá sænsku fyrirtæki. Það er besta kerfið sem við gátum 
fundið. Allir starfsmenn eru með app í símanum sínum og fá fyrirfram 
skilgreindar spurningar til að mæla alla þætti starfsánægju. Við erum núna 
búin að gera þetta í ár og erum komin með súper góðar upplýsingar. Allir 
þættir eru brotnir niður, þannig við getum gripið inní miklu fyrr. Núna getum 
við fylgst nákvæmt með þessu og komið í veg fyrir alla óánægju og byggt upp 
ánægjuna sem okkur hefur tekist á þessu ári. Þetta er mjög mikilvægt. Ég 
mæli með að öll fyrirtæki kynni sér þetta.  

 

Viðmælandi D var á sama máli en aðferðirnar voru ólíkar. Hann sagði:  

 

Við vorum að meta ánægjuna fyrir tveimur árum og erum að meta hana 
aftur núna með könnun, við sendum út könnun og hún kom ótrulega vel út 
seinast, ég hélt að við myndum alveg verða rassskelt en það var ekki þannig. 
Markmiðið er að hafa þetta á tveggja ára fresti. Við æltum að senda út 
nákvæmlega sömu könnun núna og seinast til að fá algjörlega sambærilegar 
niðurstöður, við vitum að það eru nokkrar spurningar sem eru gallaðar en ég 
tók meðvitaða ákvörðun að fikta ekki í því til að fá í svona fyrstu tilraun 
algjörlega sambæirlegt þannig við getum alveg borið saman epli og epli. 

 

Mælingar á starfsánægju voru ekki mældar hjá viðmælenda C en honum fannst 

mikilvægt að koma því í forgang. Helstu ástæður fyrir því voru tímaleysi og 

forgangsröðun. Viðmælandi E var á svipuðu máli og fannst þurfa að gera betur: 

 

Við höfum ekki verið nægilega dugleg í því. Við sendum út könnun fyrir 
tveimur árum en höfum ekki gert það aftur. Aðal ástæðan er í raunini sú að 
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við höfum ekki komið okkur í það. Það er nefnilega mjög gagnlegt. 
Stjórnendum hættir oft til að búa í svona fílabeinsturni og halda að allt sé 
miklu betra en það er og svo koma niðurstöðurnar og allir fara í sjokk þannig 
að það er mjög mikilvægt að gera það.  

 

Viðmælandi F svaraði á annan hátt þegar hann var spurður út í mælingar á starfsánægju: 

„Nei í rauninni ekki. Maður finnur það svolítið. Fólkið er mjög duglegt að tjá sig.“  

Viðmælendi B var á svipuðu máli og sagði: „Nei ekki beint. Það fer ekkert framhjá manni 

ef fólk er óánægt. Það myndast pirringur og fólk talar um það. “  

Allir viðmælendur voru sammála um að það væri munur á starfsánægju 

starfsmanna þegar vel gengi og þegar illa gengi. Nokkrir þeirra nefndu að starfsmenn 

upplifa aukið stress eða pirring þegar illa gengur sem getur leitt til óánægju. Viðmælandi 

B sagði: „Þegar illa gengur þá er mikið stress á starfsmönnum og það verður því pirrað 

sem veldur óánægju.“ Viðmælandi E var á sama máli: „Það hefur alltaf áhrif. Ánægjan er 

alltaf minni þegar illa gengur, verkefnin eru erfiðari og maður þreytist og verður 

pirraður. “ Viðmælandi D sagði: 

 

Já þegar það gengur illa þá er yfirleitt mikið álag og sumum finnst það vera 
erfitt. Þá getur það valdið streitu og kvíða sem er ekki gott. En við höfum 
ekki þurft að gera einhverjar aðgerðir útaf óánægju ef það gengur verr en á 
að ganga.  

 

Viðmælandi G tjáði sig um að gleði og ánægja ríkir inná vinnustaðnum þegar vel gengur. 

Viðmælandi C sagði: „Þegar vel gengur þá getur fólkið farið fyrr heim og það eykur 

ánægjuna, það segir sig sjálft. Starfsfólkið verður einnig minna þreytt og verður 

sprækara.“ Hann bættir síðan við: „Vinnan er svo stór partur af lífinu og ef það er 

leiðinlegt eða gengur illa þá líður tíminn hægar, þú ferð þreyttari heim og jesús minn 

almáttugur þú ert að eyða 30% af tímanum í vinnunni í leiðindum.“ Viðmælandi F tjáði 

sig um ávinning starfsánægju og sagði:  

 

Ef starfsmenn eru ánægðir þá eru þeir tilbúnir til að gera meira fyrir 
fyrirtækið, leggja sig meira fram, taka auka, hjálpa til, gera hlutina vel. Fólki 
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byrjar að þykja vænt um fyrirtækið og vill að það gangi vel. Mórallinn er yfir 
höfuð betri. Þjónustan er yfirhöfuð betri. Þá græðir fyrirtækið bara á því.  

 

Meðal manneskja eyðir miklum tíma ævi sinnar í vinnu og því skiptir starfsánægjan 

miklu máli, bæði fyrir starfsmanninn og fyrirtækið. Óánægja í starfi getur leitt til minni 

afkasta í starfi og veitt lakari þjónustu (Dessler, 2013; Luthans, 2002). 

 

7.2 Stjórnendur 

Stjórnendur hafa mikil áhrif á líðan starfsmanna. Rannsóknir hafa leitt í ljós að þegar 

stjórnendur sýna starfsmönnum sínum stuðning og styrk getur það haft jákvæð áhrif á 

starfsánægju þeirra (Hackman og Oldham, 1980). Þegar viðmælendur voru spurðir út í 

hvaða þætti þeir telja hafa áhrif á starfsánægju starfsmanna voru þrír sem töldu 

stjórnandann eða næsta yfirmann hafa mestu áhrifin. Viðmælandi A sagði: „Fólk er 

ánægt ef það hefur góðan leader, það skiptir öllu máli.“  Viðmælandi C er sammála því 

þegar hann sagði: „Kulnun í starfi á mjög auðvelda leið inn hjá flestum og það er útaf því 

að yfirmaðurinn fyrir ofan þig er þá ekki nógu góður, það er bara þannig.“ Viðmælandi D 

tók undir það þegar hann sagði:  

 

Númer eitt er næsti yfirmaðurinn og svo er það samstarfsfólið. Ef þessir tveir 
þættir eru í lagi þá eru miklar líkur á að fólkinu líður vel. Það snýst allt um 
hvort það sé gaman að mæta í vinnuna. Ef að það er gaman að vera í 
vinnunni þá skiptir ekki öllu máli hvað það er sem þú ert a vinna við. 

 

Allir viðmælendurnir voru ánægðir í sínu starfi. Viðmælandi C sagði: „Dagurinn sem ég 

hætti er dagurinn sem ég lendi í því að finnast ekki gaman í vinnunni, þá er ég hættur.“ 

Flestir þeirra voru sammála um að stjórnandinn þarf sjálfur að vera ánægður í starfi. Ef 

stjórnandinn er ekki ánægður í starfi þá eru miklar líkur á að starfsmennirnir séu líka 

óánægðir. Viðmælandi D sagði:  

 

Það er allt á ábyrgð stjórnadans. Ef stjórnandinn er fúll og leiðinlegur þá 
verður starfsfólkið það líka. Ef stjórnandinn er hress og skemmtilegur og 
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mætir til vinnu glaður og sýnir fordæmi þá er starfsfólkið það líka. En það er 
ekki nóg að hann sé glaður og svo hundleiðinlegur við þau, hann þarf líka að 
sýna þessa umhyggjusemi. 

 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að jafningastjórnun (e. peer management) myndar traust á 

milli starfsmanna og stjórnenda. Stjórnandi sem lítur á undirmenn sína eins og jafningja 

er líklegri til að veita þeim aukna ánægju í starfi (Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2014; Huczynski og Buchanan, 2007). Viðmælandi C finnst 

jafningastjórnun mikilvæg og lítur hann á sjálfan sig sem einn af hópnum. Hann sagði:  

 

Ég vil meina að jafningjastjórnun sé góð. Ég lít á sjálfan mig eins og allt fólkið 
hérna, ég lít ekki á mig sem einhvern stjóra. Ég er að vinna hérna og ég þarf 
að skila mínu hlutverki. Ef ég geri það ekki þá vil ég að það sé ýtt í mig og 
þeir sem eiga að vera kalllaðir mínir undirmenn, ég lít ekkert á þá sem mina 
undirmenn ég er bara einn af hópnum og ég geri það sem gera þarf svo 
hópnum líður betur. 

 

Viðmælandi G tjáði sig einnig um jafningastjórnun og sagði: „Ég meina ég er bara að 

vinna hérna alveg eins og allir aðrir. Mér finnst mjög mikilvægt að starfsfólkið viti af því. 

Ég lít á alla jafnt.“  Viðmælandi F hafði hinsvegar þetta að segja:  

 

Ég lít á starfsfólkið sem vini mina. Ég lít ekkert á mig sem stjórnanda sem er 
æðri en þau. En það er samt ekkert alltaf gott. Það er ekkert alltaf gott ef 
starfsfólkið er orðið kannski of góðir vinir manns. Þá fer maður að taka 
hlutina inná sig ef það kemur eitthvað uppá ef maður er vinur en ekki bara 
yfirmaður. Maður þarf að vita hvar þessi þunna lína er.   

 

Stjórnendur gegna mikilvægu hlutverki innan fyrirtækja. Án þeirra er erfitt að ná árangri 

og settum markmiðum. Stjórnendur bera ábyrgð á líðan starfsmanna sinna og þurfa að 

grípa inní ef það ríkir óánægja meðal þeirra. Frammistaða og starfsánægja haldast í 

hendur og því er mikilvægt að hafa starfsmenn ánægða í starfi svo velgengi fyrirtækisins 

sé sem mest (Coffman og Gonzalez-Molina, 2002: Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón 

Baldvin Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og West, M., 2005).  
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7.3 Samskipti 

Mikilvægt er að samskipti á milli starfsmanna og stjórnenda inná vinnustað séu góð. 

Samkvæmt Luthans (2002) stuðla góð samskipti að vellíðan í starfi. Viðmælendurnir 

voru sammála því að mikilvægt væri að samskipti við starfsmenn séu góð. Viðmælandi F 

leggur áherslu á að hrósa starfsfólki sínu og sagði: „Ég reyni að hrósa, mér finnst það 

skipta miklu máli. Maður finnur það alveg sjálfur að ef manni finnst maður vera vel 

metinn þá leggur maður sig meira fram.“ Viðmælanda C finnst mikilvægt að hafa 

samskiptin milli sín og undirmanna sinna á léttu nótunum. Hann sagði:  

 

Ég gef fólki fullt skotleyfi á mig og ég hef gaman af því ef fólk er að gantast í 
mér. Auðvitað þarf að passa að sumir eru viðkvæmari en aðrir, maður finnur 
það fljótt og ég er ekki viðkvæmur maður með svoleiðis, ég hef gaman að 
því, ég vil að við séum brosandi í vinnunni og reynum að hafa svolítið gaman 
að þessu... Ég legg líka áherslu á það að fólk sé ekki að koma fram við mig 
eins og einhvern kall hérna í glerhúsi eins og einhvern guð, það þoli ég ekki.  

 

Viðmælandi D hafði þetta að segja:  

 

Ég er búin að komast að því að samskiptin við starfsmenn ganga best ef 
stjórnandinn fer í hlutverk móður. Sá sem nær bestu stjórnunninni er 
leiðbeinandi, uppbyggjandi og sýnir hlýju svona smá eins og mamma gerir, 
en setur ákveðin mörk þar sem starfsmennirnir vilja líka vera í ramma. 

 

Viðmælandi C fagnar mistökum: 

 

Það eru svo margir sem skamma starfsmenn fyrir mistök. Mér finnst það 
alveg útí hött. Ef starfsmaður hér gerir mistök þá fagna ég því. Afhverju? Því 
ég er löngu búinn að sjá það ef starfmaður gerir mistök, þá í flestum tilfellum 
lærir hann af því og ef hann gerir það ekki þá hefur hann ekkert að gera 
hérna inni. Þetta eru bestu námskeiðin, það eru mistökin. Það er mikilvægt 
að þegar maður gerir mistök að viðurkenna þau og vandamálið er leyst. Það 
er tvennt í stjórnun sem skiptir máli þegar maður gerir mistök, annað er að 
maður fer í fýlu og segir engum frá því og það getur valdið tjóni og í öðru lagi 
þá viðurkennir maður þau og lærir af þeim.  
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Viðmælanda F finnst mikilvægt að vera sanngjarn gagnvart starfsfólki sínu. Hann telur 

vera mun á stjórnunaraðferðum stjórnenda sem eru eldri og hafði þetta að segja:  

 

Ég passa fyrst og fremst að hafa samskiptin góð og vera ekki strax að 
skamma heldur frekar að biðja um útskýringar og þannig. Ég hef samt alveg 
tekið eftir þvi að aðrir stjórnendur sem eru eldri eru frekar að skamma 
starfsfólkið fyrir framan aðra og setja það á Facebook grúppuna ef það koma 
kvartanir og nafngreina starfsfólkið. Ég reyndi að taka fyrir það og vera 
sanngjörn. Mér finnst samskiptin skipta mestu máli.  

 

Fjórir viðmælendur tjáðu sig um að ef ágreiningur kæmi upp á milli starfsmanna, þá væri 

sest niður með stjórnanda og rætt málin. Viðmælandi E sagði: „Það er alveg skiljanlegt 

að það komi upp ágreiningur á milli starfsmanna. Við erum hér saman alla daga. Þau 

eru tækluð með því að tala við fólkið. Það er allt gert auglitis til auglitis. Viðmælandi F 

sagði:  „Ef eitthvað kemur uppá þá reyni ég að taka á því strax. Ég sest niður með fólkinu 

og ræði málin.“  Viðmælandi C hafði þetta að segja:  

 

Ég er búinn að taka upp eina reglu. Ef að fólk er að hækka röddina þá á fólk 
að vísa aðilanum inn hingað til mín og það er gert miskunarlaust. Auðvitað 
kemur það upp á vinnustöðum. En það hefur ekki verið neitt sem er ekki 
hægt að sjatla. 

 

Einnig er mikilvægt að það séu góð samskipti á milli samstarfsmanna. Góð samskipti og 

gott samstarf á milli samstarfsmanna er talin auka ánægju þeirra (Watson, 2006). 

Viðmælandi F sagði: „Hér eru allir rosa góðir vinir. Við erum eiginlega bara eins og svona 

fjölskylda.“  Viðmælandi C sagði: „Hér bjóða allir góðan daginn með bros á vör. 

Undantekningalaust.“ Samkvæmt Luthans (2002) líta margir á vinnustað sinn sem 

vettvang vináttu og algengt er að vináttan þróast og er einnig til staðar utan vinnutíma.   
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7.4 Félagslífið 

Í rannsókn Ford, McLaughlin og Newstrom árið 2003 kom í ljós að 90% þátttakanda 

sýndu jákvæð viðbrögð við líflegu félagslífi innan vinnustaðar. Gott félagslíf leiddi til 

aukinnar starfsánægju, betri vináttu og meira frumkvæðis. Niðurstöðurnar höfðu mun 

fleiri kosti en galla og hafði jákvæð áhrif á rekstur fyrirtækja. Þegar viðmælendur voru 

spurðir útí félagslífið þá nefndu þeir ýmsa árlega viðburði líkt og árshátíðir, vorferðir, 

óvissuferðir, jólahlaðborð og aðrar minni skemmtanir. Fimm viðmælendur töldu 

félagslífið vera mjög virkt en tveir þeirra töldu það ekki vera nægilega gott eða 

„skammarlega lélegt“ líkt og einn viðmælandinn sagði. Allir viðmælendurnir töldu 

félagslífið hafa áhrif á starfsánægjuna. Viðmælandi C sagði eftirfarandi: 

 

Félagslífið hefur áhrif á ánægjuna, það er engin spurning. Ef þú tekur tímann 
sem þú ert í vinnu og tímann sem þú ert vakandi þá erum við að tala um ansi 
stóran hluta af lífinu, þar af leiðandi á að vera gaman. Það á að vera gaman í 
vinnunni og verður að vera gott.  

 

Viðmælanda G finnst mikilvægt að gera eitthvað fyrir starfsfólkið:  

 

Mér finnst svo mikilvægt að gera eitthvað fyrir fólkið, eins og að panta pizzu 
í hádeginu eða bakarí í kaffinu. Gera glaðan dag fyrir það. Það þarf ekki að 
vera neitt mikið. Bara eitthvað fyrir fólkið svo það geti hlakkað til. Það gerir 
svo mikið fyrir það.  

 

Flestir viðmælendurnir sögðu frá virku starfsmannafélagi og töldu það mikilvægt til að 

hafa virkt félagslíf innan fyrirtækis. Viðmælandi E sagði: „Það er starfsmannafélag sem 

sér um allt svona og það er alveg dagskrá út næsta hálfa árið, það er búið að 

skipuleggja fram í tímann. Eins og að fara á skíði og eitthvað þannig.“ Viðmælandi F 

leggur áherslu á góðan starfsanda: „Við reynum að hafa starfsmannafélagið virkt. Ég 

held að það hafi mjög mikil áhrif á starfsandann hérna og starfsfólkið hefur eitthvað til 

að hlakka til. Við erum dugleg að halda starfsmannapartý og fara í keilu og gokart og 
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svona.“ Viðmælandi D lýsir því hvernig starfsmannafélagið reynir að virkja starfsfólk sitt í 

skemmtanahöldum: 

 

Við erum með starfsmannafélag, við reynum að virkja starfsfólkið til að taka 
þátt í því, við reynum að vera með einhverja viðburði mánaðarlega, það er 
samt alveg erfitt að gera eitthvað svona þegar aldursbilið á starfsfólkinu er 
svona dreift. Það er erfitt að ná samkennd og starfsánægju hjá öllum... Allir 
sem borga í starfsmannafélagið eiga rétt á styrk úr því til viðburða. Þau þurfa 
ekkert að leggja þetta út sjálf.  

 

Félagslífið innan vinnutíma var ekki eins öflugt og utan hans að sögn viðmælenda. 

Algengast var að fyrirtækið keypti mat fyrir starfsfólkið innan vinnutíma. Viðmælandi A 

sagði: „Við erum með rosa stórt mötuneyti, það er mjög social, þar er tilbúinn matur, 

morgunmatur, hádegismatur og kvöldmatur fyrir starfsfólkið“. Viðmælandi D sagði: 

„Bara það að fara og kaupa köku fyrir starfsfólkið eykur ánægjuna, það er minnsta 

málið að gera það“. Viðmælandi E tók undir það þegar hann sagði: „Það er oft pantaður 

matur í hádeginu fyrir fólkið. Það er líka mikið um svona nammihittinga og svona 

ýmsilegt, en það má alveg vera meira af því skiluru en það er samt alveg til staðar“. 

Viðmælandi G fannst þurfa að bæta þann þátt og sagði: „Það er einstaka sinnum keyptur 

matur í kaffinu þegar það er mikið að gera og þegar það eru fundir þá er oftast matur í 

boði. En annars ekkert fyrir utan það. Það er eitthvað sem þarf að bæta“. Viðmælandi C 

gerði breytingar hjá sér sem voru ekki vinsælar í fyrstu. 

 

Hér var alltaf brauð og kræsingar alla fimmtudaga en ég tók það af, fólk 
skildi ekkert í því hversksonar ruddi ég var, en málið er að það var ekki gert 
af kvikindisskap, það sem skeði var að fólk var farið að líta á það sem 
sjálfsagðan hlut, fyrirtækið var að gera þetta og þeim fannst það bara allt í 
lagi. Það er eitthvað sem ég mun aldrei sætta mig við ef fyrirtækið er að gera 
eitthvað fyrir fólkð, þá á að virða það en það var ekki gert hérna. Núna er ég 
að henda svona einum og einum degi inn og þá er fólk miklu ánægðara.  

 

Viðmælandi C bætti svo við: 
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Félagslífið er alltof lélegt. Það er í vinnslu. Þetta er sundurleitur hópur. Ég 
kem til að vinna í þeim málum. Það eru kallar hér inni sem horfa mikið á 
fótbolta og mig langar til að setja upp sjónvarp og ég var að láta mér detta í 
hug að búa til klúbb þar sem fólk getur komið saman og horft á fótbolta 
saman. Getum þá splæst í áskrift af einhverjum pakka eða fyrirtækið sjálft ef 
það er hægt. Væri gaman að búa til hljómsveit eða kórastarf. Það er mikið af 
tónlistarfólki hér. 

 

Gott félagslíf eykur ekki eingöngu starfsánægju starfsmanna heldur er það talið skila 

fyrirtækjum ýmsum ávinning. Til að mynda minnkar starfsmannavelta fyrirtækisins og 

framleiðinin eykst (Ford, McLaughlin og Newstrom, 2003). 

 

7.5 Laun 

Hackman og Oldham (1980) telja að aukin laun sé einn mikilvægasti þátturinn til að auka 

starfsánægju. Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvaða þættir þeir töldu auka 

starfsánægju starfsmanna voru þrír sem nefndu aukin laun. Viðmælandi F sagðist halda 

að aukin laun myndu auka starfsánægjuna þar sem að þau hafa valdið mikilli óánægju í 

lengri tíma. Viðmælandi G var á sama máli og sagði: „Aukin laun, alveg klárt mál.“ 

Viðmælandi C hafði eftirfarandi að segja:  

 

Ég held að það sem brennur mest á fólki eru launakjörin. Það hefur mikið að 
segja ef fólk getur lifað á laununum sínum og ég held að ég geti fullyrt fyrir 
það að laun fyrir þetta starf eru skammarlega lág, það er bara þannig. Það er 
eitt af því sem ég þarf að koma upp núna eru launaflokkahækkanir hjá fólki. 
Excel karlarnir fyrir ofan mig hafa bankað aðeins í mig. Ég vil hafa fólkið mitt 
ánægt. Ég held að að fyrsta skrefið til þess er að hækka það í launum.  

 

Samkvæmt tveggja þátta kenningu Herzberg, auka ytri þættir líkt og laun ekki 

starfsánægju en þeir geta komið í veg fyrir starfsóánægju (Malik og Naeem, 2013).  

Viðmælandi D telur að aukin laun hafi ekki langtímaáhrif á starfsánægjuna og sagði: 

 

Sko mín reynsla er sú að þeir sem eru kræfir á laun og telja að þeir verði 
ánægðari í starfi ef þeir fá hærri laun, þeir verða fljótlega aftur óánægðir og 
vilja þá fá aftur enn hærri laun, það er ekki megin hvatinn sko. 
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Viðmælandi E tók undir það og taldi aðra hluti skipta meira máli til að auka 

starfsánægjuna: 

 

Ég held að það séu aðrir hlutir sem skipta miklu meira máli en aukin laun til 
að halda þeim ánægðum. Til dæmis þessir litlu hlutir eins og hrós. Og það 
skiptir máli að þau vita hvað er ætlast til af þeim, þegar þau eru farin að skila 
því af sér þá fer þeim að líða vel og finnst það vera að gera gagn fyrir 
fyrirtækið. Þetta er mikilvægara en að starfsfólkið fái smá launahækkun. Ef 
það er leiðinlegt í vinnunni þá verður það alveg jafn leiðinlegt eftir þrjá 
mánuði ef það er eingöngu gefið fólkinu launahækkun.  

 

Ofangreind frásögn viðmælenda E endurspeglar starfseinkennalíkan Hackman og 

Oldham (1980). Þegar starfsmaður er vel upplýstur um hvað er ætlast af honum, þegar 

hann fær vitneskju um það hvernig hann sinnir starfi sínu og þegar hann upplifir að hann 

beri ákveðna ábyrgð eru allt þættir sem geta haft áhrif á innri hvatningu starfsmanna. 

Slík hvatning getur skapað sálfræðilegar aðstæður sem leiðir til starfsánægju.   

Viðmælandi B taldi að laun væri aukinn hvati til að gera betur í vinnu og að 

starfsfólkið væri tilbúið að leggja meira á sig í starfi fyrir hærri laun. Hann taldi það ekki 

tengjast starfsánægjunni beint. Viðmælandi A taldi að fólk hafi sótt um starf og byrjað 

að starfa hjá fyrirtækinu vegna launa en sagði síðar meir upp vegna annarra þátta. 

Fullnægjandi laun voru því ekki að halda starfsfólki í starfi í lengri tíma. Aðrir þættir 

þurfa einnig að vera fullnægjandi til að halda starfsmönnum ánægðum. Samkvæmt 

Armstrong (2009) er mikilvægt að stjórnendur þekki starfsmenn sína vel og umbuni 

þeim eftir þeirra þörfum. Hver og einn starfsmaður hefur mismunandi þarfir og því 

hentar ekki öllum að fá hærri laun til að auka starfsánægju þeirra.   

 

7.6 Breytingar 

Breytingar voru ekki ræddar af hálfu rannsakanda en þrátt fyrir það voru fjórir 

viðmælendur sem tengdu breytingar við starfsánægju, eða réttara sagt við 

starfsóánægju. Þeir voru allir sammála um að breytingar inná vinnustað höfðu áhrif á 

starfsánægjuna og að mikilvægt sé að fara rétt að breytingum. Þeir höfðu allir upplifað 
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breytingar á sínum ferli og höfðu því upplifað að starfsfólkið varð óöruggt við breytingar. 

Samkvæmt Kotter (1996) er algengt að við upphaf breytinga upplifi starfsfólk kvíða og 

óöryggi sem getur síðar meir leitt til óánægju í starfi. Viðmælandi E staðfestir það þegar 

hann segir: 

 

Ég held að breytingar hafa alltaf áhrif. Það kemur upp óöryggi og samskiptin 
breytast, en þau þurfa að vera góð því þetta snýst allt um fólkið...Ef fólk 
verður óöruggt í starfi þá hlakkar það að öllum líkindum ekki til, til að fara í 
vinnuna á morgnana. Það er nú bara þannig.   

 

Viðmælandi G tekur undir það þegar hann segir: 

 

Það kemur upp mikil óánægja þegar það koma breytingar. Eða ekki bara 
óánægja. Fólk verður oft óöruggt og bara stressað. Oft halda margir að þeir 
séu að fara að missa vinnuna ef breytingar eru að fara af stað. En maður þarf 
að upplýsa fólkið eins fljótt og hægt er. Þannig já sko ef það eru miklar 
hagræðingar þá kemur upp mikil óánægja í smá tíma og svo venst 
starfsfólkið breytinunum. Það tekur bara smá tíma. Langoftast aðlagast 
fólkið breytingumum en auðvitað kemur það fyrir að það gerir það ekki. Því 
miður. En þá eru breytingarnar oftast rangar. Finnst mér allavega. 

 

Viðmælandi B er sammála því og segir:  

 

Breytingar eru alltaf smá kvöð fyrir stjórnendur. Flestir upplifa erfiðleika 
þegar þeir frétta af breytingum. Ég skil það alveg sko. Ég upplifi það alveg 
líka. Margir verða óöruggir og maður þarf bara að hjálpa fólkinu í gegnum 
þær og róa mannskapinn.  

 

Samkvæmt Kubler (1969) er algengt að starfsmenn sem ganga í gegnum stórar 

breytingar ferðast í gegnum nokkur tilfinningastig sem líkjast sorgarferli. Viðmælandi C 

tjáði sig um samlíkingu breytinga og sorgarferlis: 
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Við allar breytingar þá er þetta ákveðið ferli. Ég hef oft viljað meina að við 
breytingar fer af stað svipað ferli og í sorg. Það fyrsta sem fólk gerir þegar 
verið er að breyta er að það verður reitt svo verður það tómt og óöruggt. 
Þetta er nákvæmlega sama ferli og þú ferð í gegnum þegar maður missir 
náinn ættingja, þetta er nátturulega bara aðeins vægara. Svo í þriðja sættir 
fólk sig við breytingarnar. Fjórða ferlið aðlagar fólk sig að breytingum og 
fimmta þá verður fólk bara ánægt. Maður fer að taka út hvað er gott. 

 

Við breytingar er mikilvægt að starfsfólkið sjái bætta stöðu og tilgang í framtíðinni 

(Kotter og Rathgeber, 2006). Viðmælandi E lýsir sinni reynslu: 

 

Það hafa verið miklar breytingar. Það tengist aðalega að breyta um stefnu og 
laga ýmsa hluti. Það var eitthvað sem þurfti að gera. Við misstum af fólki þá.. 
í breytingunni því það fannst þetta þá stefnulaust og sáu ekki hvert þetta var 
allt saman að fara. Þau sáu þá bara ekki fram á að verða aftur ánægð í 
vinnunni. 

 

Ávinningar af breytingum geta verið margvíslegir. Niðurstöður rannsóknar Franken, 

Edwards og Lamberts sem gerð var árið 2009 sýndi fram á að 70% breytinga hjá 

stofnunum gangi ekki upp eins og ætlast var til. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á enn 

hærra hlutfall eða allt að 80-90% breytinga innan vinnustaðar gangi ekki eftir og geri 

ástandið jafnvel enn verra (Gilley, Gilley og McMillan, 2009). Þrátt fyrir það eru 

breytingar mjög algengar og gera þær starfsfólk oft mjög óánægt. Viðmælandi G sagði: 

„Ávinningur breytinga getur verið mikill ef allt gengur vel, en því miður ganga allar 

breytingar ekki upp“. Viðmælandi C er á sama máli og lýsir inni upplifun á breytignum:  

 

Sumar breytingar hafa tekist mjög vel og fólk er ánægt. Ég breytti 
vinnutímanum úr 5:30 á morgnana í 7 og ég sá strax mun. Það kom 
starfsmaður til mín og þakkaði mér fyrir þar sem hann var farinn að eignast 
líf aftur. Þessi maður var harður á móti því að geta ekki mætt hérna kl 6 á 
morgnana og var hundóánægður. Framleiðnin varð mun meiri með þessa 
breytingu. En svo eru aðrar breytingar sem hafa tekist miður, það er bara 
þannig. Ég hef misst fólk útaf óánægju. Það er mjög sorglegt. Gott fólk, 
starfsfólk.  
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7.7 Starfsmannavelta 

Ein af algengustu afleiðingum starfsóánægju er mikil starfsmannavelta. Stjórnendur 

þurfa að gera sér grein fyrir afleiðingum hennar svo hægt sé að grípa inní og takast á við 

vandamálið. Fimm af sjö viðmælendum voru sammála því og töldu að afleiðing 

starfsóánægju væri aukin starfsmannavelta. Viðmælandi G sagði: „Ástandið var orðið 

svo slæmt hérna um tíma. Starfsmaður eftir starfsmanni sagði upp. Það var bara ekkert 

gert. Það voru allir hundóánægðir.“ Frásögn viðmælenda C var svipuð:  

 

Það hefur alltaf sýnt sig að starfsmannaveltan verður alltaf miklu meiri ef 
það er óánægja á vinnustöðum og ég fékk að kynnast því þar sem ég gerði 
ekkert annað en að ráða inn nýtt fólk fyrir þá sem voru að hætta. Ég finn 
mikinn mun núna. Ég er liggur við búinn að gleyma því hvernig það er að 
ráða inn fólk. Ég finn að fólkinu er farið að líða betur. 

  

Viðmælandi E taldi að orsök starfsmannaveltu væri samblanda af ytra umhverfi og 

óánægju starfsmanna. Hann sagði: 

 

Það eru nokkrir hérna búnir að segja upp. Þeir hafa fengið betri laun 
annarsstaðar. Aðal ástæðan að fólk er að hætta hérna er ytra umhverfi eins 
og launahækkun. Ég held að það sé samblanda því og óánægja. Það er erfitt 
að halda öllum ánægðum alltaf. Sérstaklega í þessum bransa, fólk er erfitt í 
þessum bransa.  

 

Mikil starfsmannavelta getur verið kostnaðarsöm fyrir fyrirtækið auk þess er alltaf 

ákveðin þekking sem tapast (Branham, 2005). Viðmælandi F sagði: „Það er mjög 

mikilvægt að hafa lága starfsmannaveltu, það er dýrt að þjálfa fólk og það er alltaf 

þekking semt tapast.“ 

Samkvæmt Dalton og Todor (1979) þarf starfsmannavelta ekki alltaf að vera 

neikvæður þáttur. Starfsmannavelta getur einnig haft jákvæð áhrif á fyrirtækið og 

starfsmenn, þar sem betra samræmi starfsmanna og starfs getur átt betur við, 

sparnaður í launum og öðrum fríðindum og ný þekking kemur inní fyrirtækið með nýju 

fólki. Viðmælandi A staðfestir þessa kenningu þegar hann segir: „Við höfum þurft að 
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reka starfsmenn og fá nýja í staðinn. Við gerðum það eingöngu til að snúa við blaðinu. 

Snúa við culturnum. Hann breytist ekkert fyrr en við erum búin að skipta út starfsfólki.“  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við rannsókn Griffeths, Hom og 

Gearnter (2000). Ef starfsmenn eru ekki nægilega ánægðir í starfi og fyrirtækið mætir 

ekki væntingum starfsmanna eru meiri líkur á hærri starfsmannaveltu.  
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8 Umræður 

Um eigindlega rannsókn er að ræða og því voru þátttakendur rannsóknarinnar fáir, eða 

sjö einstaklingar. Gera má ráð fyrir einhverjum takmörkunum í öllum rannsóknum og 

það sama má segja um þessa rannsókn. Þrátt fyrir það þá getur áreiðanleiki 

rannsóknarinnar verið nokkuð góður. Notast var við opin viðtöl og geta þau gefið góða 

sýn á upplifun einstaklinga. Í slíkum rannsóknum er ekki reynt að alhæfa um 

viðfangsefnið heldur sér rannsakandinn um að túlka niðurstöðurnar út frá svörum 

viðmælenda. Upplifun og viðhorf viðmælenda endurspegla eingöngu þann hóp sem 

verið er að rannsaka en ekki skoðun almennings þar sem eigindlegar rannsóknir byggjast 

á túlkun fárra viðmælenda.  Viðtölin voru öll tekin upp á vinnustað þátttakenda og gæti 

það haft áhrif á viðmælendur en að sama skapi fékk rannsakandi góða innsýn inní starf 

hans. Tekið var viðtal við fjóra karlmenn og þrjár konur til að hafa kynjahlutfallið sem 

jafnast. Rannsakandi gerði ekki greinamun á svörum viðmælenda út frá kyni. 

Viðmælendur höfðu verið í stjórnunarstöðu í þjónustufyrirtæki á Íslandi í minnst átta ár 

og lagði rannsakandi áherslu á að viðmælendur höfðu reynslu af stjórnunarstöðu.  

Ýmislegt sem kom út úr niðurstöðum rannsóknarinnar sýna tengsl við aðrar 

sambærilegar rannsóknir en einnig kom í ljós örlítið ósamræmi. Niðurstöðurnar voru 

einnig að mestu í samræmi við hugmyndir rannsakanda í upphafi rannsóknar. 

Rannsakandi lagði þó áherslu á að leyfa ekki hugmyndum og hugsunum sínum um 

hugsanlegar niðurstöður hafa áhrif á túlkun sína á niðurstöðum gagna. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að skoða viðhorf stjórnenda í þjónustufyrirtækjum á Íslandi til 

starfsánægju. Markmiðið var annarsvegar að kanna hverjir áhrifaþættir starfsánægju 

séu og hinsvegar hverjir ávinningar starfsánægju séu að mati stjórnenda.  

 

Starfsánægja 

Áhugi á hugtakinu starfsánægja hefur aukist á undanförnum árum og hefur hugtakið 

sjaldan verið meira notað af bæði fræðimönnum og stjórnendum fyrirtækja. Ánægja 

starfsmanna er sá þáttur sem skiptir hvað mestu máli á vinnustöðum í dag (Landy og 

Conte, 2010). Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við það og kom í ljós að 
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flestir viðmælendurnir höfðu velt fyrir sér hugtakinu starfsánægja og nota það í starfi 

sínu. Viðmælendur voru allir sammála því að starfsánægja starfsmanna skiptir miklu 

máli og leggja þeir flestir mikið uppúr því að hafa ríkjandi ánægju á vinnustaðnum. Þrátt 

fyrir það var mat og mælingar á starfsánægju af skornum skammti. Einungis tveir 

viðmælendur lögðu mikið uppúr því að meta ánægju starfsmanna sinna og lögðu 

reglulega fyrir kannanir eða hverskyns mælingar fyrir starfsmenn. Flestir voru sammála 

því að bæta þyrfti þann þátt, þar sem mikilvægt er að vita hvaða þættir valda óánægju. 

Ástæður voru tímaleysi og röng forgangsröðun að mati viðmælenda. Aðrir viðmælendur 

treystu því að starfsmenn myndu tjá sig ef óánægja ríkir. Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og 

Jóhanna Gústavsdóttir (1999) telja að slíkar mælingar séu nauðsynlegar í öllum 

fyrirtækjum til að bæði koma í veg fyrir starfsóánægju og einnig til að athuga hvaða 

þættir starfsmenn eru síður ánægðir með.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að munur væri á starfsánægju þegar 

vel gengi og þegar illa gengi. Viðmælendur voru allir á sama máli og töldu pirring, streitu 

og þreytu vera afleiðing þegar illa gengi og töldu þeir þessa þætti leiða til óánægju. Líkt 

og ýmsar rannsóknir hafa leitt í ljós þá getur pirringur, streita og þreyta valdið óánægju 

á meðal starfsmanna (Wallance og Lemare, 2007).  

 

Stjórnendur 

Í kjölfar niðurstaðna Hawthorne-rannsókna fóru stjórnendur fyrirtækja að sýna 

félagslegum þörfum starfsmanna áhuga. Með því varð framleiðnin ekki einungist betri 

heldur jókst starfsánægja þeirra einnig (Watson, 2006). Þrír viðmælendur töldu góðan 

stjórnanda vera helsta áhrifaþátt starfsánægju. Það er á hans ábyrgð hvort það sé 

gaman í vinnunni og ef starfsfólki finnst skemmtilegt í starfi sínu verður framleiðnin 

meiri. Niðurstöðurnar eru í samræmi við frásögn Coffman og Gonzalez-Molina (2002) en 

þeir telja að frammistaða og líðan starfsmanna sé á ábyrgð stjórnenda og því er 

mikilvægt að hafa góðan yfirmann. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að stjórnendur þurfa 

að vera ánægðir í starfi. Ef stjórnendur eru ekki ánægðir í starfi eru litlar líkur á að 

starfsmenn þeirra séu ánægðir. Viðmælendur töldu jafningastjórnun vera mikilvæga. 

Samkvæmt þeim Guðjóni Inga Guðjónssyni og Sigrúnu Gunnarsdóttur (2014) veita þeir 
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stjórnendur sem tileinka sér jafningjastjórnun starfsmönnum sínum aukið traust og 

starfsánægju.  

 

Samskipti 

Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla frásögn Luthans (2002) að því leyti að góð 

samskipti innan vinnustaðar eykur starfsánægju. Hvað varðar samskipti stjórnenda við 

starfsmenn þá voru allir viðmælendur sammála því að mikilvægt sé að koma vel fram við 

starfsmenn sína og töldu þeir að góð samskipti og sanngirni við starfsmenn skiptir miklu 

máli. Þeir lögðu til að mynda áherslu á að hrósa, hvetja og grínast með starfsmönnum 

sínum. Það er á ábyrgð stjórnenda að virkja starfsmenn sína til að vinna saman. Þegar 

starfsmenn vinna náið saman getur komið upp ágreiningur meðal þeirra. Nauðsynlegt er 

að vinna strax að úrlausn ágreiningsins áður en hann getur leitt til slæmra afleiðinga 

(Watson, 2006; West, 2012). Fjórir viðmælendur tjáðu sig um ágreining á meðal 

starfsmanna og töldu þeir það vera eðlilegt ef ágreiningur kæmi upp á vinnustað. Þeim 

fannst mikilvægt að útklá hann strax í ró og næði.  

 

Félagslíf 

Samkvæmt Ford, McLaughlin og Newstrom (2003) stuðlar öflugt félagslíf inná 

vinnustöðum að almennri starfsánægju starfsmanna. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í 

samræmi við það, þar sem allir viðmælendur töldu félagslífið hafa áhrif. Þó voru tveir 

viðmælendur sem töldu félagslífið ekki vera nægilega gott inná vinnustaðnum sínum. 

Flestir viðmælendurnir tjáðu sig um virkt starfsmannafélag sem sér um að halda utan 

um félagslífið og skipuleggja viðburði líkt og árshátíðir, jólahlaðborð, vorferðir ásamt 

öðrum minni viðburðum. Samkvæmt rannsókn Ford, McLaughlin og Newstrom (2003) 

voru þátttakendur ósammála því hvort stjórnendur eða starfsmenn bæru ábyrgð á 

vinnustaðagleði. Í þessari rannsókn voru viðmælendur sammála því að öll fyrirtæki ættu 

að vera með virkt starfsmannafélag sem myndi sjá um að skipuleggja skemmtanahald 

fyrirtækisins. Með því er ábyrgðin sett á þá einstaklinga sem hafa áhuga á að skipuleggja 

viðburði og meiri líkur eru á því að félagslífið verði virkt.  

 Viðmælendur voru flestir á sama máli þegar þeir voru spurðir út í félagslífið 

innan vinnutíma. Þeir voru sammála því að það mætti gera betur. Algengast var að 
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fyrirtækið keypti mat fyrir starfsfólkið, annarsvegar í kaffitímanum eða í hádeginu. Ljóst 

er að félagslegir þættir í starfi eru farnir að skipta meira máli bæði til að halda starfsfólki 

ánægðu og fyrir velgengi fyrirtækisins. 

 

Laun 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við rannsókn Ómars H. Kristmundssonar 

(2007) að því leyti að áhrif launa á starfsánægju eru talin minnka eftir því sem 

starfsmaðurinn er ofar á skipuriti fyrirtækisins. Þeir viðmælendur sem töldu að laun 

myndu auka ánægju starfsmanna eru með starfsmenn sem eru minna menntaðir og því 

lægra settir innan fyrirtækisins. Aðrir viðmælendur sem töldu laun hafa lítil eða engin 

áhrif á starfsánægju voru stjórnendur hjá fyrirtækjum sem gerðu kröfur um ákveðna 

menntun. Þó stangast það á við rannsókn Arneyjar Einarsdóttur og Sigríðar Þrúðar 

Stefánsdóttur (2008) sem komust að því að starfsánægja minnkar með aukinni 

menntun. Talið er að væntingar einstaklinga til starfsins aukist með meiri menntun. Því 

er ljóst að launaþátturinn veitir þeim starfsmönnum sem hafa meiri menntun að baki 

ekki aukna ánægju en kemur þó í veg fyrir starfsóánægju. Líkt og tveggja þátta kenning 

Herzberg gefur til kynna að laun veita starfsmönnum ekki starfsánægju en geta þó 

komið í veg fyrir óánægju starfmanna (Malik og Naeem, 2013).  

 

Breytingar 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að breytingar innan vinnustaða auka ekki 

starfsánægju heldur starfsóánægju. Viðmælendur töldu mikilvægt að fara rétt að 

breytingum þar sem algengt er að starfsfólkið upplifi óöryggi og kvíða við upphaf 

breytinga. Niðurstöður rannsóknarinnar endurspegla skrif Kotter (1996) og Ashkenas, 

DeMonaco og Francis (1998). Þeir eru sammála um að starfsfólk bregðist yfirleitt illa við 

tilkynningu um breytingar og upplifi kvíða og óöryggi sem getur leitt til starfsóánægju. 

Yfirleitt eru fyrstu viðbrögð starfsfólks mótspyrna gegn breytingunum og skilningsleysi 

um tilgang þeirra. Þeir einstaklingar sem líða vel í öryggi stöðuleikans hafa tilhneigingu 

til að vera mótfallnir stórum sem smáum breytingum (Kotter, 1996). Árangursríkar 

breytingar eiga sér ekki stað nema með öflugu samstarfi allra þeirra sem koma að 
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breytingunni. Ávinningur breytinga getur skilað bættri frammistöðu fyrirtækja, aukið 

starfsánægju starfsmanna og komið í veg fyrir aukna starfsmannaveltu.  

 

Starfsmannavelta 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að aukin starfsmannavelta sé einn helsti 

áhrifaþáttur starfsóánægju innan fyrirtækja. Nauðsynlegt er fyrir stjórnendur að komast 

að orsökum starfsóánægju þar sem starfsmannavelta getur valdið miklu tjóni, ekki 

eingöngu fjárhagslegu heldur einnig tapast verðmæt þekking. Niðurstöðurnar 

endurspegla skrif þeirra Newstorn og Davis (1993) og Tansel og Gazîoglu (2014) að því 

leiti að nauðsynlegt er að stjórnendur komist að því hvað veldur óánægju á meðal 

starfsmanna þar sem ánægðir starfsmenn eru taldir ólíkegri til að vilja segja upp eða 

leyta sér að öðru starfi. Kostnaður vegna starfsmannaveltu getur einnig haft neikvæð 

áhirf á rekstur fyrirtækisins. Þá kom einnig í ljós að starfsmannavelta þarf ekki eingöngu 

að vera neikvæður þáttur þar sem starfsánægja, framleiðni og rekstur fyrirtækisins 

getur aukist með nýju starfsfólki og nýrri þekkingu.  

 

8.1 Helstu niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi í ljós að starfsánægja starfsmanna hefur áhrif á 

velgengi fyrirtækja. Framleiðni fyrirtækja verður meiri ef starfsánægja er til staðar ásamt 

því að starfsfólk er tilbúið til að leggja harðar að sér í þágu fyrirtækisins. Hvað varðar 

starfsfólkið þá verður vinnudagurinn skemmtilegri og lífshamingja starfsmanna verður 

meiri. Helstu áhrifaþættir starfsánægju eru góðir stjórnendur og viðeigandi laun. Þó eru 

fleiri þættir sem hafa áhrif líkt og virkt félagslíf og samskipti við bæði stjórnendur og 

samstarfsmenn. Sá þáttur sem er líklegastur til að orsaka starfsóánægju eru viðamiklar 

breytingar. Ófullnægjandi laun og óhæfir stjórnendur voru einnig þættir sem orsökuðu 

óánægju. Helsta afleiðing starfsóánægju er aukin starfsmannavelta sem getur bæði haft 

neikvæð áhrif á rekstur fyrirtækisins og á ánægju annarra starfsmanna.  

Starfsánægja starfsmanna skiptir miklu máli að mati viðmælenda og leggja þeir 

áherslu á að hámarka ánægju þeirra. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að starfsánægja 
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stjórnenda skiptir miklu máli þegar kemur að ánægju starfsmanna. Að því leyti að 

ánægja stjórnenda smitar út frá sér og hefur góð áhrif á ánægju starfsmanna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru að miklu leyti í samræmi við aðrar rannsóknir 

um starfsánægju. Til að mynda endurspegla niðurstöðurnar tveggja þátta kenningu 

Herzberg að miklu leyti. Þar má sjá mikilvægi þess að stjórnendur tryggi ekki einungis 

starfsánægju heldur einnig að þeir komi í veg fyrir óánægju í starfi. Með þvi geta 

stjórnendur leitt til bættrar líðan starfsmanna með bæði hvatningu og viðhaldi. Þar af 

leiðandi má sjá að þessar tvær óháðu breytur tengjast innbyrðis þar sem hvatning getur 

haft góð áhrif á líðan starfsfólks. Aftur á móti skarast niðurstöður rannsóknarinnar við 

sambærilegar rannsóknir um mikilvægi starfsánægjumælinga. Viðhorf viðmælenda á 

mælingum á starfsánægju starfsmanna voru síður mikilvægar og voru slíkar mælingar 

ekki í forgangi hjá meirihluta viðmælenda.  

 

8.2 Helstu takmarkanir 

Takmarkanir rannsóknarinnar eru nokkrar. Fyrst er vert að nefna alhæfingargildi hennar, 

þar sem um er að ræða eigindlega rannsóknarferð. Aðeins var tekið viðtal við sjö 

einstaklinga og því er erfitt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Alhæfingargildi megindlegra rannsókna er oft sterkari vegna stærra úrtaks. Hinsvegar 

var markmið rannsóknarinnar að öðlast skilning á upplifun og viðhorfi viðmælenda á 

viðfangsefninu og því varð eigindleg rannsóknaraðferð fyrir valinu. Rannsóknin ætti því 

að gefa góða innsýn í viðhorf og upplifun stjórnenda á starfsánægju þrátt fyrir að  

rannsóknin endurspeglar eingöngu upplifun viðmælenda rannsóknarinnar.  

 Einungis var tekið eitt viðtal við hvern viðmælenda. Rannsakandi telur að það 

hafi verið gagnlegt að taka annað viðtal við hvern viðmælanda þar sem ýmsar 

spurningar vöknuðu við úrvinnslu gagna. Orsökin fyrir því gætu einnig verið reynsluleysi 

rannsakanda. Vert er að taka fram að reynsla rannsakanda á eigindlegum rannsóknum 

er lítil, en um er að ræða aðra rannsókn hans. Niðurstöður slíkrar rannsóknar eru 

byggðar á huglægu mati og því gæti reynsluleysi haft áhrif á tækni, greiningu og 

gagnaöflun rannsóknarinnar. 
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9 Lokaorð 

Mannauðurinn er dýrmætasta eign fyrirtækja og mikilvægt er að hafa starfsánægju hans 

í hámarki. Ljóst er að ánægja starfsmanna skiptir sköpun fyrir velgengni og 

samkeppnisforskot fyrirtækja. Með aukinni starfsánægju eru starfsmenn tilbúnir til að 

leggja harðar að sér í þágu fyrirtækisins. Meðal einstaklingur eyðir stórum hluta ævi 

sinnar í vinnu af einhverju tagi og verður starfið oft á tíðum mjög stór partur af lífi hans. 

Starfsánægja er því mikilvægur þáttur í lífi einstaklings og er hluti af lífshamingju hans. 

Til að viðhalda og auka starfsánægju starfsmanna er mikilvægt að stjórnendur fyrirtækja 

séu ánægðir í starfi, að þeir mæta glaðir til starfa og smiti aðra starfsmenn með 

jákvæðni og hlýju. Það er á ábyrgð stjórnenda að halda starfsmönnum ánægðum og því 

er mikilvægt fyrir þá að þekkja þarfir og langanir starfsmanna. Góð leið til þess að halda 

utan um ánægju starfsmanna er að mæla hana reglulega. Með því geta þeir bæði aukið 

starfsánægju inná vinnustaðnum ásamt því að koma í veg fyrir óánægju. Rannsakandi 

leggur til að stjórnendur fyrirtækja leggja meira uppúr því að mæla starfsánægju 

starfsmanna sinna. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að vita hvernig starfsfólki sínu líður í 

starfi og hvaða þætti mætti leggja meiri áherslu á til að bæta. Að sama skapi er 

mikilvægt fyrir starfsfólk að koma sinni skoðun á framfæri. Starfsánægjumælingar eru 

góð verkfæri til þess. 
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Viðauki 

Viðauki 1 - Kynningabréf 

Kæri/a. 

Ég heiti Karen Birgisdóttir og er meistaranemi í mannauðsstjórnum við Háskóla Íslands. 

Þessa stundina er ég að vinna að meistararitgerðinni minni sem fjallar um viðhorf 

stjórnenda til starfsánægju. Verkefnið felst í því að taka viðtöl við stjórnendur 

þjónustufyrirtækja á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf og upplifun 

stjórnanda á starfsánægju starfsmanna.  

Ef þú hefur áhuga á að taka þátt í rannsókninni þá mun ég koma og taka viðtal við þig. 

Viðtalið mun taka 15-30 mínútur. Fyllsta trúnaðar verður gætt og munu nöfn 

þátttakenda og fyrirtækja hvergi koma fram.  

Rannsóknin er unnin undir leiðsögn Þórðar S. Óskarssonar Ph. D., aðjunkts við 

Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands. Ef einhverjar spurningar vakna, er hægt að hafa 

samband við mig í gegnum kab35@hi.is. 

 

Með vinsemd og virðingu, 

Karen Birgisdóttir 

Meistaranemi við Háskóla Íslands 

kab35@hi.is 
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Viðauki 2 – Viðtalsrammi 

 

1. Segðu mér aðeins frá sjálfum þér. 

a) Aldur? 

b) Menntun? 

c) Staða? 

d) Fyrri starfsreynsla? 

 

2. Segðu mér aðeins frá starfi þínu. 

a) Hvert er hlutverk þitt? 

b) Hvað hefur þú gengt þessu hlutverki lengi? 

c) Eyðir þú miklum tíma í vinnunni?  

a. Meiri tíma en þú myndir óska þér? 

b. Tekur þú vinnuna með þér heim? 

d) Hversu margir starfsmenn starfa á þinni deild?  

e) Ertu ánægður í starfi? 

 

3. Segðu mér aðeins frá starfsumhverfinu. 

a) Hvernig virka samskipti innan vinnustaðar? 

b) Hvernig myndir þú lýsa samskiptum þínum við starfsmenn? 

c) Hvernig myndir þú lýsa samskiptum samstarfsmanna? 

d) Er mikil starfsmannavelta innan fyrirtækisins? 

a. Ef já: Hver heldur þú að orsökin séu? 

 

4. Starfsánægja 

a) Hefur þú velt fyrir þér hugtakinu starfsánægja? 

b) Hver er reynsla þín á starfsánægju starfsmanna þinna? 

c) Hvað telur þú að mætti bæta til að auka starfsánægju starfsmanna? 

d) Hvað gerir þú (stjórnin) til þess að halda starfsmönnum ánægðum? 

e) Hver telur þú að ávinningur starfsánægju sé? 

f) Telur þú að umbun og hvatning hafi áhrif á starfsánægju?  

a. Hvernig? 

g) Leggi þið áherslu á að halda skemmtilegar uppákomur (gott félagslíf) fyrir 

starfsfólk utan vinnutíma?  

a. Hvernig? 

h) En innan vinnutíma?  

a. Hvernig? 

i) Hlustar þú á starfsfólkið þegar það kemur til þín vegna óánægju í starfi? 

j) Mæli þið starfsánægju hjá þínu fyrirtæki? 

a. Ef já: Hvernig? 

b. Ef nei: Afhverju ekki? 
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k) Finnur þú fyrir mun á starfsanda og starfsánægju inná vinnustaðnum þegar vel 

gengur og þegar illa gengur?  


