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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni í meistaranámi mínu í mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Vægi ritgerðarinnar er 30 einingar (ECTS) og er hluti 

af 90 eininga meistaranámi. Leiðbeinandi minn var Inga Jóna Jónsdóttir dósent við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.  

Af eigin reynslu þekki ég að staða millistjórnenda getur verið flókin og krefjandi, enda 

krefst hún þess að eiga í stöðugum samskiptum við bæði undirmenn og yfirmenn. Oft 

heyrist frá millistjórnendum að samskipti séu orðin langstærsti hluti starfs þeirra og  

stundum sá hluti sem erfiðastur er, einkum þegar kemur að ágreiningi.  

Mikil umræða hefur verið um málefni grunnskólanna að undanförnu, skólarnir eru að 

breyta starfsháttum út frá nýrri aðalnámskrá, starfsfólk upplifir mikið álag og 

veikindaforföll eru í sögulegu hámarki. Í ljósi þessa þótti mér afar spennandi að skoða 

samskipti og ágreining hjá millistjórnendum í grunnskólum samanborið við 

millistjórnendur í einkafyrirtækjum.  

Mig langar að þakka Ingu Jónu Jónsdóttur fyrir trausta og góða leiðsögn og afar 

gagnlegar ábendingar. Það er frábært að hafa leiðbeinanda með þá miklu þekkingu og 

innsýn sem Inga Jóna hefur í þennan málaflokk. Einnig langar mig að þakka 

viðmælendum mínum fyrir að deila með mér upplifun sinni og reynslu af samskiptum og 

ágreiningi.  

Síðast en ekki síst vil ég þakka eiginmanni mínum Ómari Ívarssyni fyrir yfirlestur og 

góðar ábendingar við ritgerðarskrifin.   
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Útdráttur 

Þessi rannsókn fjallar um upplifun og reynslu deildarstjóra í grunnskólum af samskiptum 

og lausn ágreinings í starfi sínu. Til samanburðar er skoðuð upplifun og reynsla 

millistjórnenda í einkafyrirtækjum. Miklar breytingar eru í gangi í grunnskólunum með 

nýrri aðalnámskrá, kennarar kvarta undan miklu álagi, kjaradeilur eru viðvarandi og 

veikindaforföll eru í sögulegu hámarki. Í ljósi þessa var skoðað í rannsókninni hvort 

munur væri á upplifun millistjórnandanna eftir því hvort þeir störfuðu í grunnskóla eða í 

einkafyrirtæki. Einnig var skoðuð upplifun millistjórnendanna af áhrifum erfiðra 

samskipta á líðan þeirra og heilsutengda hegðun. Rannsóknin byggir á eigindlegri 

aðferðafræði og notuð var tilviksrannsókn. Tekin voru viðtöl við átta millistjórnendur 

sem búsettir voru á mismunandi stöðum á landinu.  

Helstu niðurstöður benda til að störf millistjórnenda í grunnskólum og 

einkafyrirtækjum séu um margt lík. Sjá má þó að samskiptaþátturinn vegur þyngra í 

starfi deildarstjóranna og eins meta þeir erfiðara að samræma vinnu og einkalíf en aðrir 

millistjórnendur í þessari rannsókn. Enginn millistjórnendanna hafði fengið endurgjöf frá 

yfirmanni varðandi lausn ágreinings og einungis tveir höfðu fengið einhvers konar 

þjálfun en það höfðu þeir gert að eigin frumkvæði. Millistjórnendurnir höfðu aðallega 

lært af reynslunni en voru sammála um að vilja gjarnan fá þjálfun. Fram kom að 

millistjórnendurnir voru líklegri til að nota samvinnumiðaðar aðferðir við lausn 

ágreinings, leggja áherslu á hlustun og að setja sig í spor annarra. Óháð skipulagsheild 

lýstu millistjórnendurnir mikilli þreytu eftir að hafa átt í erfiðum samskiptum og að 

erfiðustu málin hefðu áhrif þegar heim væri komið. Niðurstöður voru ekki skýrar 

varðandi áhrif á heilsutengda hegðun. Nokkrir viðmælendanna sáu tengsl þar á milli en 

aðrir ekki eða treystu sér ekki til þess að meta það.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að nokkuð skorti á þjálfun og 

endurgjöf til millistjórnenda varðandi lausn ágreinings. Draga má þá ályktun að yfirmenn 

millistjórnandanna mættu fylgja betur eftir ágreiningsmálum sem millistjórnendur sinna 

með bættri endurgjöf og eins að bjóða ætti upp á meiri þjálfun á þessu sviði. 

Niðurstöðurnar varpa ljósi á rannsóknarefnið og veita innsýn í samskipti og lausn 

ágreinings í starfi millistjórnanda en þörf er á frekari rannsóknum. 
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Abstract 

This study focuses on the experiences and understanding of middle managers in 

Icelandic primary schools. The interaction side of their role and how they deal with 

conflict. For comparative purposes, interviews were also conducted with middle 

managers from organizations outside of the education sector. A qualitative case study 

approach was used to gain answers to the research questions. Interviews were 

conducted with four middle managers in primary schools and four middle managers 

from organizations in other sectors.  

Icelandic primary schools are undergoing significant change, with the recent 

introduction of a new curriculum. Teachers are complaining of an increasingly heavy 

workload and labour disputes are ongoing. Growing numbers of teachers are reported 

to be sick or ‘burned out’. In light of these circumstances, one aspect of the study was 

to see whether the experiences of middle managers in primary schools are different to 

those of middle managers in other sectors.  

Another aspect of the study was to look into the effects of conflict and difficulties in 

communication on middle managers’ health and wellbeing.  

The main findings of the study suggest that the experiences of middle managers in 

primary schools are similar to those of middle managers in organizations outside of the 

education sector. There is however a clear indication that middle managers in primary 

schools are having to dedicate a greater proportion of their time to the communication 

aspects of the role. They also experience slightly more difficulty balancing their duties 

between home and work than middle managers outside of the education sector.  

The findings also indicate that middle managers receive little feedback from their 

managers on how to resolve conflict. Only two had received relevant training, which 

they had both sought out themselves. Most learned ‘on the job’ and expressed that 

they would like to receive more formal training. Most were likely to use conflict 

resolution methods based on cooperation, with an emphasis on listening and empathy.  

The findings indicate that training and feedback for middle managers on conflict 

resolution is insufficient. Whilst the findings shed some light on the approaches that 

middle managers are taking to resolve conflict, further research is required.  
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1  Inngangur 

Við lifum á tímum gífurlegra tækniframfara sem hafa breytt því hvernig við lærum, 

lifum, störfum og höfum samskipti. Tæknin mun eflaust halda áfram að breyta lífi okkar 

á næstu árum og áratugum. Upplýsingatæknin býður okkur upp á ótal nýja möguleika 

hvað varðar störf og félagsleg samskipti. Með tilkomu samskiptamiðla getur fólk verið í 

samskiptum við vini og ættingja nánast hvar og hvenær sem er. Á vinnumarkaði hefur 

upplýsingatæknin gefið mörgum áður óþekktan sveigjanleika því hægt er að tengjast 

vinnustaðnum óháð staðsetningu. Stundum getur starfsfólk þó átt erfitt með að draga 

mörkin á milli vinnutíma og frítíma sem skapar streitu. (Theorell o.fl., 2015). 

Þær Stefansdottir og Sutherland, (2005) tala um að kröfur til starfsfólks og stjórnenda 

séu sífellt að aukast og breytast og í auknum mæli meti einstaklingar að kröfurnar séu of 

miklar. Það að upplifa að aðstæður séu of krefjandi í langan tíma getur leitt til líkamlegs 

og andlegs ójafnvægis, sem kallað er streita. Að upplifa streitu er að hluta til háð 

huglægu mati okkar á aðstæðum okkar og þeim björgum sem við höfum til þess að ráða 

við álag og streitu. Vandamálið er að eins og aðstæður eru í dag er æði algengt að álagið 

sé allt of mikið. Þá skapast misræmi milli krafna umhverfisins og bjarganna sem við 

höfum eða teljum okkur hafa til að mæta kröfunum.  

Anna Þóra Baldursdóttir, (2000) talar um kulnun sem lokastig ferlis þar sem ekki 

hefur tekist að ráða við neikvæða þætti streitu. Þó streita sé stór áhrifavaldur þarf hún 

ekki að leiða til kulnunar. Streita getur átt sér stað sem einstakur atburður eða á lengri 

tíma. Kulnun verður alltaf til á lengri tíma og þá helst í sambandi við neikvæðar 

starfsaðstæður, þá er talað um langvarandi starfstengda streitu.  

Samkvæmt Theorell o.fl., (2015) þarf að leggja aukna áherslu á að starfsfólk sé ánægt 

og líði vel í vinnu. Vanheilsa starfsfólks vegna álagstengdra sjúkdóma er gríðarlega 

kostnaðarsöm fyrir fyrirtæki og þjóðfélög, auk þess sem aldursamsetning þjóða er að 

breytast og töluverð fjölgun er í elsta aldurshópnum. Það þýðir að líklega munu 

einstaklingar þurfa að vinna lengri starfsævi en nú tíðkast og því er afar mikilvægt að 

fólk sé ánægt í vinnu og haldi góðri heilsu.  

Rannsóknir hafa sýnt að samskipti sem ganga illa og skortur á stuðningi eru stórir 

áhrifaþættir á streitu og kulnun sem er aftur ástæða þess að kulnun er algengari meðal 
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starfsfólks sem vinnur náið með öðru fólki og er þannig í meiri samskiptum en aðrir. 

Kennarar tilheyra þeim hópi starfsfólks sem á í miklum samskiptum. Þeir eiga samskipti 

við nemendur sína og foreldra þeirra ásamt því að vera í miklum samskiptum við 

stjórnendur og samstarfsfólk. Rannsóknir sýna að góð samskipti og stuðningur hafa mikil 

áhrif á starfsánægju, einkum eru það góð samskipti við stjórnendur og stuðningur frá 

þeim sem skiptir miklu máli (Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2003). 

Millistjórnendur (e. line managers) gegna mikilvægu hlutverki í stjórnun 

mannauðsmála. Þeir heyra undir æðsta stjórnanda en sinna hlutverki yfirmanns 

gagnvart öðrum starfsmönnum. Hvort talað er um millistjórnendur sem eru á 

framkvæmdastjórnarstigi, deildarstjóra eða verkefnisstjóra fer eftir skipulagsheildinni 

sem um er rætt. Rannsóknir hafa dregið fram að störf millistjórnenda einkennast af 

miklu vinnuálagi og streitu, sífelldum uppákomum, tímaskorti og kröfum um mikil 

samskipti (Inga Jóna Jónsdóttir, 2014).  

Hafdís Skúladóttir, Hjördís Sigursteinsdóttir, Þórey Agnarsdóttir og Sigríður 

Halldórsdóttir, (2016) tala um að starfsaðstæður millistjórnenda einkennist af því að 

vera í krefjandi hlutverki og því upplifi þeir sig oft eins og á milli steins og sleggju. Þar 

sem þeir hafi fengið fremur litla athygli í stjórnendafræðunum hafi of lítið verið skoðað 

hvaða áhrif þessar miklu kröfur hafa á líðan þeirra.  

Reglulega má sjá fréttir í fjölmiðlum af miklum veikindaforföllum starfsfólks á 

vinnumarkaði og þar eru hvað mest áberandi frásagnir af miklum veikindum kennara. 

Langtímaveikindi kennara eru orðin það mikil og viðvarandi að veikindasjóðir eru að 

tæmast. Eftir síðasta kjarasamning grunnskólakennara var gerð sérstök samþykkt um að 

skoða starfsumhverfi þeirra með tilliti til þess að minnka álag, samþykktin var kölluð 

Bókun 1. Hvert sveitarfélag vann lista yfir þá þætti sem þörfnuðust úrbóta með sínum 

kennurum, síðan voru allir listarnir teknir saman í eitt rit sem kom út á haustmánuðum 

2017. Augljóst er að bregðast þarf við og snúa við þeirri þróun sem í gangi er og greina 

hvað hægt er að gera til að bæta starfsumhverfi kennara. 

Út frá þessari erfiðu stöðu sem virðist vera í grunnskólum landsins þótti höfundi 

áhugavert að skoða störf deildarstjóra sérstaklega í rannsókninni. Þeir eru næstu 

yfirmenn kennara og þar með lykilaðilar í mannauðsmálum grunnskólanna. Eins og fram 
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kom hér að ofan geta samskipti sem ganga illa verið stór áhrifaþáttur á streitu og 

kulnun. Sökum þess langaði höfundi að skoða sérstaklega upplifun og reynslu 

deildarstjóra af samskiptum og lausn ágreinings í starfi sínu.  Þrátt fyrir að deildarstjórar 

séu í brennidepli langaði höfundi að hafa aðra millistjórnendur til samanburðar. Með því 

mætti skoða hvort upplifun og reynsla millistjórnenda í grunnskólum sé mjög frábrugðin 

upplifun annarra millistjórnenda vegna þeirrar erfiðu aðstæðna sem til staðar eru í 

grunnskólunum. Báðir hópar eru í millilagi stofnunar eða fyrirtækis, heyra undir 

yfirstjórnanda en gegna hlutverki yfirmanns gagnvart öðrum starfsmönnum. 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að skoða upplifun millistjórnanda í 

grunnskólum af samskiptaþætti starfs þeirra og lausn ágreiningsmála og áhrifum 

þessara þátta á líðan og heilsutengda hegðun. Til samanburðar eru millistjórnendur í 

einkafyrirtækjum skoðaðir út frá sömu þáttum. Sjónum er beint að því hvort upplifunin 

sé ólík í þessum tveimur hópum millistjórnenda og eins hvað þeir eiga sameiginlegt. 

Með það í huga voru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar fram:  

1. Er upplifun millistjórnenda í grunnskólum af ágreiningsmálum og samskiptaþætti 

vinnu þeirra frábrugðin upplifun millistjórnenda í einkafyrirtækjum?  

2. Hvernig upplifa millistjórnendur í grunnskólum hæfni sína við að takast á við 

ágreining í starfi sínu og/eða önnur erfið samskiptamál, við undirmenn, yfirmenn 

og/eða viðskiptavini samanborið við millistjórnendur í einkageiranum?  

3. Hver er upplifun millistjórnenda af áhrifum ágreiningsmála eða annarra erfiðra 

samskipta á eigin líðan og heilsutengda hegðun?  

 

Stuðst var við eigindlega aðferðafræði til að fá svör við rannsóknarspurningunum. 

Notað var tilviksrannsóknarsnið og gagna var aflað með viðtölum við átta 

millistjórnendur á mismunandi stöðum á landinu. Fjórir störfuðu sem deildarstjórar í 

grunnskóla og fjórir störfuðu sem millistjórnendur í mismunandi einkafyrirtækjum. Þrátt 

fyrir að vera allir millistjórnendur í einkafyrirtæki gengdu viðmælendur mismunandi 

stöðum og því ekki um einsleitan hóp að ræða. Hóparnir eru því ekki algerlega 

samanburðarhæfir heldur er einungis verið að leita eftir vísbendingum.  

Fyrri hluti ritgerðarinnar hefst á fræðilegri umfjöllun um lykilhugtök, sem skiptast í 

fimm kafla. Í kafla tvö er fjallað almennt um stjórnendastarfið sjálft og síðan sérstaklega 
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um stöðu og hlutverk millistjórnenda og loks er umfjöllun um störf deildarstjóra í 

grunnskólum. Í þriðja kafla er fjallað um skóla sem stofnanir og hvað sé líkt og ólíkt með 

þeim og fyrirtækjum. Skoðaðar eru starfsaðstæður deildarstjóra og helstu rannsóknir á 

störfum þeirra. Í lok kaflans er farið yfir helstu þætti í bókun 1. Fjórði kafli er um 

samskipti og tengsl þeirra við vellíðan og veikindi. Í fimmta kafla er sérstök umfjöllun um 

ágreiningsmál og leiðir til að leysa ágreining. Í seinni hluta ritgerðarinnar er fjallað um 

aðferðafræði rannsóknarinnar, val á þátttakendum, gagnaöflun og gagnagreiningu. Þar á 

eftir kemur kafli með helstu niðurstöðum gagnagreiningar og loks eru umræður og 

lokaorð. 
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2 Stjórnun og stjórnendur 

Til eru ýmsar kenningar um stjórnun og hver hlutverk og viðfangsefni stjórnenda eru. Til 

að skilja betur störf millistjórnenda verður í þessum kafla reynt að draga fram helstu 

stjórnunarkenningar sem skilgreina og útskýra störf stjórnenda. Í framhaldi af því verður 

sjónum beint að millistjórnendum sérstaklega og starfsaðstæðum þeirra.  

2.1 Kenningar um stjórnun 

Stjórnun (e. management) hefur verið vinsælt viðfangsefni fræðimanna undanfarna 

áratugi. Margar skilgreiningar eru til á stjórnun en samkvæmt George og Jones, (2015) 

er stjórnun félagslegt ferli innan skipulagsheildar sem virkjar fólk og aðgerðir og 

ákvarðar hvernig eigi að ráðstafa auðlindum til þess að ná markmiðum starfseminnar. 

Stjórnun þarf að bera árangur þannig að markmið skipulagsheildarinnar náist á sem 

hagkvæmastan hátt. Með því móti hámarkast nýting á fjármagni og auðlindum.  

Fayol setti fram skilgreiningu á stjórnun árið 1916 sem orðin er klassísk. Þar 

skilgreindi hann fimm aðal viðfangsefni stjórnunar, þau taldi hann vera áætlanagerð (e. 

planning), skipulag (e. organizing), gefa fyrirmæli (e. commanding), samhæfingu 

aðgerða (e. coordinating) og eftirlit (e. controlling). Í seinni tíð eru talað um forystu í 

stað þess að tala um samhæfingu og að gefa fyrirmæli (George og Jones, 2015; Inga 

Jóna Jónsdóttir og Harpa Björg Guðfinnsdóttir, 2005).  

Í nýrri skrifum hafa fræðimenn lagt meiri áherslu á samskiptaþáttinn í starfi 

stjórnandans. Mary P. Follett var brautryðjandi kenninga um lýðræðis- og 

þátttökustjórnun á fyrstu áratugum 20. aldar. Hún taldi að leggja þyrfti áherslu á 

einstaklinginn og mannleg samskipti, lýðræðislega stjórnunarhætti, valdeflingu (e. 

empowerment), liðsvinnu (e. teamwork) og farsæla lausn ágreinings sem tæki mið af 

sameiginlegum hagsmunum. Follett taldi að stjórnendur þyrftu að þekkja styrkleika 

starfsmanna sinna og hvetja þá til góðra verka og virkja áhuga þeirra (George og Jones, 

2015).  

Samkvæmt (Mintzberg, 2011) er starf stjórnanda margbrotið og krefjandi, það 

einkennist af miklum hraða og truflunum. Stjórnandinn er í stöðugum samskiptum og 

samskiptamátinn er gjarnan óformlegur.  Starfið er flókið, tíminn oftast naumur og 
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vinnuálag mikið. Hann gerði rannsókn á störfum stjórnenda og út frá henni skipti hann 

störfum stjórnenda í þrjú megin hlutverk eða víddir.   

1. Fyrsta var upplýsingahlutverk og þar reynir á hæfni stjórnenda í mannlegum 

samskiptum og upplýsingagjöf. Mikill tími fer í samskipti, stjórnendur afla 

upplýsinga í gegnum tengslanetið sitt og nota síðan upplýsingarnar til þess að 

hvetja starfsmenn sína áfram og til að geta verið talsmenn fyrirtækisins með 

áhrifaríkum hætti (Mintzberg, 2011).   

2. Annað hlutverk er samskiptahlutverk þar sem stjórnendur eru að virkja starfsfólk 

og þar reynir á leiðtogahæfni þeirra. Mintzberg vill ekki aðgreina leiðtoga og 

stjórnendur heldur sé leiðtogahlutverkið mikilvægur hluti af starfi stjórnenda. Í 

þessu hlutverki þróa þeir færni starfsfólks, hvetja og efla starfsmenn til aukinna 

afkasta og stuðla að öflugri teymisvinnu (Mintzberg, 2011). 

3. Þriðja hlutverkið er aðgerðahlutverk. Í því felst áætlanagerð, skipting verkefna og 

auðlinda. Fylgja þarf því eftir að verkefnin séu unnin samkvæmt áætlun. Í krafti 

stöðu sinnar koma þeir að samningagerð, ýta hindrunum úr vegi og sjá um að 

leysa ágreiningsmál sem upp koma. Mikilvægt er að stjórnendur sinni öllum 

hlutverkum sínum til þess að halda skipulagsheildinni í jafnvægi (Mintzberg, 

2011).  

Athyglisvert er að mikil samskipti einkenna öll hlutverk stjórnanda í líkani Mintzberg. 

Hér má sjá yfirlitsmynd af þessum þremur hlutverkum stjórnanda samkvæmt Mintzberg.  

 

Mynd 1. Stjórnunarlíkan Mintzberg 2011. 
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Samkvæmt (Tengblad, 2006) sem endurtók rannsókn Mintzbergs á stjórnendastarfinu 

hefur vinnuálag stjórnenda aukist. Settar eru á þá auknar kröfur varðandi hæfni í 

upplýsingamiðlun og samskiptafærni. Álagið hefur þau áhrif að þeir hafi minni tækifæri 

til að virkja sína undirmenn.   

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, (2010) talar um að mannauðsstjórnun (e. human 

resource management) sé grunnurinn sem annað byggist á þegar kemur að stjórnun 

fyrirtækja. Skilgreina megi mannauðsstjórnun sem aðferðafræði í starfsmannamálum 

sem snýr að öllum ákvörðunum sem teknar eru og snúa að sambandi starfsmanna og 

stjórnenda. Mannauðsstjórnun snýst um samskipti, hvatningu, endurgjöf, virðingu og 

traust og miðar að því að virkja fólk, leysa úr ágreiningi, leggja mat á frammistöðu, setja 

starfsfólki markmið og tryggja að skipulagsheildin nái þeim árangri sem stefnt er að. 

Góður stjórnandi hefur skýrar væntingar, skapar löngun meðal starfsfólks til að ná 

árangri, hvetur starfsfólk áfram og leiðbeinir því, þroskar sjálfan sig og aðra, veitir 

sanngjarna umbun og hvetur til samstarfs og teymisvinnu. 

2.2 Millistjórnendur 

Skilgreining hugtaksins millistjórnandi (e. middle manager) hefur breyst nokkuð síðan 

það kom fyrst fram. Staða þeirra er í millilagi skipurits, þeir heyra undir stjórnendur á 

efsta stjórnunarstigi forstjóra eða framkvæmdastjóra og eru yfirmenn annarra 

starfsmanna. Millistjórnandi er þannig stjórnandi sem stjórnar í umboði annarra 

stjórnenda (Inga Jóna Jónsdóttir, 2009).  

Flestar skilgreiningar sem hafa verið settar fram á hugtakinu millistjórnandi tengjast 

staðsetningu þeirra innan skipulagsheilda. Þeir Currie og Procter, (2001) skilgreindu 

millistjórnendur sem stjórnendur sem eru staðsettir á milli hæst og lægst settu 

starfsmanna innan skipulagsheildar. Þeir telja að skilgreiningar á millistjórnendum séu 

háðar samhengi, þ.e. skipulagsheildinni sem þeir starfa innan.  

Inga Jóna Jónsdóttir, (2014) talar einnig um að það fari eftir skipulagsheildinni eða 

atvinnugreininni sem á í hlut hvort um sé að ræða millistjórnendur sem eru á 

framkvæmdastjórastigi (e. senior line managers), deildarstjóra eða verkefnastjóra í 

framlínu (e. middle or front-line managers).  
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Millistjórnendur eru oft starfsmenn sem hafa sýnt fram á mikla hæfni. Þannig fara oft 

millistjórnendur úr störfum sem þeir hafa góð tök á til að glíma við nýjar áskoranir í 

stjórnunarstarfi. Hlutverk þeirra breytist og dagleg störf snúast ekki lengur eingöngu um 

eigin frama, heldur að gera öðrum kleyft að ná árangri. Þessir nýju stjórnendur gera sér 

oft ekki grein fyrir því hve ólík stjórnunarstörf eru fyrri störfum þeirra og lýsa því oft 

örvæntingu þegar þeir stíga sín fyrstu spor sem stjórnendur (Hill, 2007). Nýir 

stjórnendur standa frammi fyrir afar vandasömu verkefni, miklum áskorunum og þeir 

misstíga sig oft í byrjun. Þar sem mistök eru algeng til að byrja með ýtir það undir 

streitu. Einnig er algengt að millistjórnendurnir upplifi álag vegna flókinnar 

tengslamyndunar við bæði yfir- og undirmenn. Þar sem báðir hópar gera oft á tíðum 

óraunhæfar og jafnvel misvísandi kröfur á þá (Hill, 2007). 

2.2.1 Hlutverk millistjórnenda 

Störf millistjórnenda eins og annarra stjórnenda fela í sér mörg flókin og krefjandi 

verkefni og hlutverk (Mintzberg, 2011; Tengblad, 2006). Á síðustu tveimur áratugum 

hefur verið mikil umræða um hlutverk og verkefni millistjórnenda. Umræðan hefur 

einkum beinst að því hvernig millistjórnendur geti nýtt sér stöðu sína innan 

skipulagsheilda til að hafa áhrif á mótun og innleiðingu stefnu og framkvæmd breytinga. 

Einnig hefur verið rætt almennt hvernig þeir geti komið að stjórnun starfsmannamála 

(Huy, 2001) (Hutchinson og Purcell, 2010).  

Samkvæmt Mintzberg, (2011) hefur hin hefðbundna sýn á að millistjórnendur séu í 

miðju skipulagsheildar, neðar en þeir sem móta stefnu en ofar en þeir sem síðan 

innleiða stefnuna gefið til kynna að millistjórnendur fylgi aðeins öðrum en séu ekki 

beinir gerendur. Í þessari stöðu er þeirra hlutverk helst að miðla upplýsingum í gegnum 

samskipti og eftirlit auk þess að viðhalda stöðugleika og sjá til þess að allt fari eftir 

áætlun. Þessi staða eigi þó meira við um millistjórnendur í opinbera geiranum. Hins 

vegar séu einnig millistjórnendur sem fari út fyrir hlutverk sitt á miðjunni og noti 

tengslanet og samningatækni til að hafa áhrif. 

Þeir Floyd og Wooldridge, (1997) könnuðu í rannsókn sinni samband á milli 

formlegrar stöðu millistjórnenda og áhrifa þeirra á mótun og innleiðingu stefnu og 

frammistöðu skipulagsheildar. Þeir töldu að geta millistjórnenda til að hafa áhrif á 

stefnu færi eftir getu þeirra til að miðla upplýsingum innan jafnt sem utan 
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skipulagsheildar. Niðurstöður bentu til að vegna stöðu sinnar í skipuritinu, á milli 

yfirstjórnar og starfsmanna í framlínu, væru millistjórnendur í lykilaðstöðu til að miðla 

upplýsingum og efla tengsl milli yfirstjórnar og starfsmanna í framlínu. Þeir gætu komið 

auga á tækifæri og ógnanir í umhverfi skipulagsheilda og miðlað þeim upplýsingum til 

yfirmanna. Þannig hefðu þeir tækifæri til að hafa áhrif á mótun stefnu og innleiðingu 

hennar sem hefði síðan jákvæð áhrif á frammistöðu skipulagsheilda. 

Með tilkomu aukinnar upplýsingatækni töldu margir að vægi millistjórnenda myndi 

minnka því æðstu stjórnendur gætu mun betur fylgst með starfsfólkinu og komið 

skilaboðum til þeirra með hjálp tækninnar. Rannsóknir sýna aftur á móti að fyrirtæki og 

stofnanir sem gefa millistjórnendum meira vægi og virkja þá í gerð stefnu sýni meiri 

árangur. Ástæða þess er talin vera að staða millistjórnendanna í miðju 

skipulagsheildarinnar gerði þeim kleift að koma auga á tækifæri til nýsköpunar og 

breytinga. Meðan að yfirstjórnendur nota tækifærið kannski ársfjórðungslega til að 

kynna stefnu og hugmyndir eru millistjórnendur í stöðugum samskiptum við starfsmenn 

og geta þannig prófað hugmyndir og kannað jarðveginn. Þannig geta þeir gefið 

yfirstjórnendum mikilvægar upplýsingar. Annað mikilvægt hlutverk þeirra er einnig að 

taka á móti áhyggjum starfsmanna vegna breytinganna, að hlusta og aðstoða 

starfsmenn við að venjast breytingum (Floyd og Wooldridge, 1994).  

Huy, (2001) kannaði hlutverk millistjórnenda í breytingum. Hann lagði áherslu á 

mikilvægi staðsetningar millistjórnandanna líkt og Floyd og Wooldridge. Það að vera á 

milli almennra starfsmanna og æðstu stjórnenda gæfi millistjórnendum góða yfirsýn yfir 

skipulagsheildina en þeir væru jafnframt með mikilvæga nálægð við daglega starfsemi. 

Hann komst að þeirri niðurstöðu að millistjórnendur hefðu fjögur megin hlutverk í 

breytingaferli innan skipulagsheilda.  

1. Fyrsta hlutverk millistjórnenda samkvæmt Huy var að vera frumkvöðull breytinga, 

tengsl þeirra við daglega starfssemi gæfi þeim tækifæri til að koma auga á 

tækifæri til vaxtar og breytinga auk þess að stinga upp á skapandi lausnum við 

daglegum vandamálum (Huy, 2001).   

2. Annað hlutverk millistjórnenda væri að vera talsmaður breytinga með því að 

miðla upplýsingum frá yfirstjórn til starfsmanna. Tengslanet þeirra innan 

fyrirtækja eru gjarnan sterk þar sem margir þeirra hafa unnið sig upp í 
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stjórnunarstöðu og aðrir starfsmenn hlusta á þá og finnst þeir trúverðugir. Með 

því að virkja millistjórnendurna er líklegra að breytingarnar verði varanlegar (Huy, 

2001).   

3. Þriðja hlutverkið er að vera stuðningsaðili starfsmannanna í breytingum og draga 

úr þeirri óvissu og vanlíðan sem getur skapast vegna breytinganna. Með því að 

hlusta á áhyggjur starfsmanna og aðlaga vinnuumhverfi að þörfum hvers og eins 

geta millistjórnendur veitt starfsmönnum stuðning til að takast á við 

breytingarnar (Huy, 2001).  

4. Fjórða og síðasta hlutverk millistjórnenda er síðan að stuðla að jafnvægi innan 

skipulagsheildarinnar svo að starfsemin raskist ekki á tímum breytinga (Huy, 

2001).  

2.2.2 Starfsmannamál í höndum millistjórnenda 

Fjöldi kannana sýna hversu mikilvægt er að starfsfólk sé sátt við sinn næsta yfirmann. 

Gallupkönnun sem gerð var í Bandaríkjunum sýndi að um helmingur þátttakanda hafði á 

einhverjum tímapunkti hætt í vinnu til þess að komast undan samskiptum við yfirmann 

sinn. Sambærilegar kannanir í Evrópu, Asíu og Afríku sýndu svipaðar eða hærri tölur. 

Einnig sýndi sama könnun fram á jákvæða fylgni milli góðs sambands við yfirmann og 

hollustu starfsmanna. Því betra sem sambandið við yfirmann var því meira vildu 

starfsmenn ná markmiðum skipulagsheildarinnar (Kets de Vries, 2016).  

Í kenningum um og lýsingum á mannauðsstjórnun er gert ráð fyrir þýðingarmiklu 

hlutverki og þátttöku millistjórnenda (line managers) í stjórnun starfsmannamála. Þeirra 

næsti yfirmaður er æðsti stjórnandi og stjórn en þeir eru síðan yfirmenn annarra 

starfsmanna og þeirra sem stýra starfseiningum og verkefnum í framlínu sem mætir 

viðskiptavinum (Inga Jóna Jónsdóttir, 2014). Þegar kemur að hlutverki millistjórnenda í 

stjórnun starfsmannamála benda Purcell og Hutchinson, (2007) á að vegna stöðu sinnar 

séu millistjórnendur í stórum skipulagsheildum í kjörinni aðstöðu til að hafa áhrif á 

viðhorf og hegðun starfsmanna sem jafnframt hefur áhrif á frammistöðu 

skipulagsheildarinnar. Millistjórnendur gegni því lykilhlutverki þegar kemur að stjórnun 

starfsmannamála. Þremur árum síðar rannsökuðu Hutchinson og Purcell nánar hlutverk 

millistjórnenda, sem voru deildarstjórar í heilbrigðisþjónustu, hvað varðaði stjórnun 

starfsmannamála. Þau komust að því að þar jók yfirfærsla ábyrgðar á 
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starfsmannamálum við umfangsmikið hlutverk millistjórnendanna þar sem stærri 

áskoranir mættu þeim í því hlutverki. Jafnframt töldu þeir stjórnun starfsmannamála 

vera þungamiðjuna í starfi millistjórnenda. Í stefnumiðaðri mannauðsstjórnun hefur 

mikil áhersla verið lögð á að stjórnun starfsfólks skuli vera falin millistjórnendum í 

skipulagsheildum (Hutchinson og Purcell, 2010).  

Það að gefa millistjórnendum meiri ábyrgð hvað varðar mannaforráð er afar 

mikilvægt til að yfirmenn mannauðsmála geti tekið virkari þátt í stefnumiðuðum 

ákvörðunum, útdeilingu auðlinda og annarri ákvarðanatöku innan skipulagsheilda. Þó 

hafa margar rannsóknir á mannauðshlutverki millistjórnenda sýnt að þeir eiga erfitt með 

að sinna stjórnun starfsmanna (Teague og Roche, 2012). Annað sjónarmið er að 

millistjórnendur fá gjarnan ekki nægilegan stuðning eða þjálfun til að sinna 

starfsmannamálunum svo vel sé (Renwick, 2003). Enn annað sjónarmið er að 

tímaskortur leiði til þess að millistjórnendur þurfi að gera málamiðlanir milli 

mismunandi hlutverka sem þeir eiga að sinna, sem stundum verður til þess að sum 

mannauðsverkefni eru ekki unnin á fullnægjandi hátt (Nehles og Kok, 2006).  
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3  Skólar og skólastjórnendur 

Í síðasta kafla var umfjöllun um stjórnun og stjórnunarkenningar en eiga þessar 

kenningar við um skóla? Oft hafa skólar verið bornir saman við fyrirtæki og kenningar 

um stjórnun og stjórnendur yfirfærðar á skóla og skólastjórnendur. Þessi kafli hefst á 

umræðu um hvort rétt sé að yfirfæra kenningar sem spretta upp úr fyrirtækjaumhverfi 

yfir á  skólaumhverfið og forystu innan þess. Þar á eftir er fjallað er um deildarstjóra og 

starfsaðstæður þeirra. Í lokakaflanum er fjallað sérstaklega um bókun eitt við 

kjarasamning grunnskólakennara 2017 sem laut að því að skoða starfsumhverfi 

grunnskólakennara. Þar voru tekin saman helstu atriði sem grunnskólakennarar voru 

ósáttir með í starfsumhverfi sínu. Með því að skoða þau atriði sem þar ber hæst gefst 

góð innsýn í starfsumhverfi skólanna.  

3.1 Skólar eru sérstakir staðir 

Sergiovanni, (2000) veltir upp þeirri spurningu hvort skólar séu sérstakir staðir eða hvort 

þeir séu sambærilegir við fyrirtæki og aðrar stofnanir þjóðfélagsins hvað varðar einkenni 

og eiginleika. Í gegnum árin hefur hann spurt skólafólk þessar spurningar og oftar en 

ekki bendir það á það sem sameiginlegt er. Þegar hins vegar er kafað dýpra lengist 

listinn yfir það hvaða þættir eru öðruvísi og fljótlega álykta flestir að skólar séu í raun 

sérstakir staðir. Ástæða þess er einkum að skólar standa á milli hins verndaða og 

huglæga umhverfis fjölskyldunnar og hins hlutlæga og berskjaldaða ytri heims. Samband 

nemanda og kennara og stjórnenda eru uppeldislegt að hluta, þeir bera ekki einungis 

ábyrgð á að hjálpa nemendum að aukinni hæfni og skilning á menningu og gildum 

samfélagsins. Þeir bera einnig ábyrgð á að kenna siðferði fyrir hug og hjarta. 

Day, (2000) bendir á að hin hefðbundna þjálfun fyrir skólastjórnendur hafi verið 

gagnrýnd fyrir að byggja um of á aðferðum sem eiga rætur í hefðbundnum fyrirtækjum 

fremur en skólum. Þessar aðferðir horfi of mikið til skipulags og stjórnunar fremur en að 

þjálfa þætti eins og tilfinningagreind sem hefur sannað gildi sitt hjá árangursríkum 

skólastjórnendum. Fjöldi rannsókna hafa sýnt fram á að stjórnendum sem leggja mikla 

áherslu á mannlega þætti og persónuleg gildi farnast betur. Þeir sýna starfsfólki mikla 

umhyggju og horfa meira til að breyta menningu fremur en að breyta skipulagi. 
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Bennett, (1995) bendir á að aðrar atvinnugreinar svo sem heilbrigðisvísindi hafi 

einnig haft efasemdir varðandi það hversu vel stjórnunarkenningar eigi við þeirra 

atvinnugrein. Í raun megi segja að sömu efasemdir megi draga fram varðandi allar 

stjórnunarkenningar og allar skipulagsheildir. Það sem sé nauðsynlegt að huga að séu 

þær forsendur sem sem liggja að baki verkefnum og hvernig ætti að vinna viðkomandi 

verk. Stjórnun sé ferli sem beinist að því að ná árangri í ákveðnum tilgangi við ákveðnar 

aðstæður. Því ætti stjórnun allaf að taka mið af þeim aðstæðum sem henni er beitt í og 

þeim tilgangi sem liggur að baki starfseminni. Því sé rökrétt að skoða stjórnunarhætti í 

skólum út frá stjórnunarkenningum því skólar séu ekki einangraðir frá hinum ytri heimi. 

Þegar skoðuð er ábyrgð skólastjóra og þar með hans samstjórnenda segir 

Aðalnámskrá grunnskóla, (2011) og grunnskólalög nr 91/2008 að skólastjóri beri ábyrgð 

á rekstri, starfsmannastjórnun og því að lögum um grunnskóla og aðalnámskrá sé 

framfylgt. Auk þess ber skólastjóri faglega ábyrgð á skipan kennslu og gæðum þess 

starfs sem fram fer í viðkomandi skóla. Þess er vænst að skólastjórar hafi frumkvæði um 

stefnumótun og markmiðssetningu skólans, hafi eftirlit með heilbrigði nemenda, annist 

öryggismál þeirra og húsnæði skólans.  

Sergiovanni, (2000) talar um að skólastjórinn eigi að vera táknmynd skólans sem 

hann stýrir. Þannig þurfi hann að vera viðstaddur viðburði sem haldnir eru og haldi þar 

gildum og hefðum skólans á lofti og sé fagleg fyrirmynd annarra í skólanum.  

3.2 Dreifð forysta í skólum 

Þegar skoðuð eru skrif varðandi dreifða forystu í skólum má sjá ýmsar skilgreiningar og 

rök fyrir gagnsemi hennar. Þeir Moos, Johansson og Day, (2011) segja að stjórnun skóla 

sé ekki eins manns verk og mikilvægt sé að fleiri komi að stjórnuninni ef árangur eigi að 

nást. Sergiovanni, (2000) segir að skólastjórar sem leggja áherslu á sameiginlega 

ákvörðunartöku og séu opnari fyrir breytingum nái meiri árangri. Þeir geti með sýn sinni 

og forystuaðferðum haft mikið um það að segja hvernig starf skólans verður. Dreifð 

forysta er þegar skólastjórar ná að virkja samstarfsfólkið með sér og dreifa ábyrgð á 

verkefnum. Þannig fær samstarfsfólk að koma skoðunum sínum á framfæri og að taka 

þátt í þeim ákvörðunum sem teknar eru. Skólastjórar verða að treysta starfsfólkinu fyrir 

ábyrgð á verkefnum en með því auka þeir gæði skólastarfs og ánægju starfsfólks.  



 

23 

Muijs og Harris, (2005) benda á að það hafi jákvæð áhrif á skóla þegar öðrum en 

skólastjórum er gefið tækifæri til að vera í forystu. Þannig verður dreifð forysta til í 

skólum þar sem starfsfólk finnur að það skiptir máli og samábyrgð er til staðar sem leiðir 

til þess að einstaklingar taka af skarið og gera þá hluti sem þeir telja að þurfi að gera. 

Fullan, (2007) bendir sömuleiðis á gildi dreifðrar forystu. Gríðarmörg verkefni bíða 

skólastjóra og ein leið til að komast yfir verkefni sé að dreifa ábyrgð og valdi. Með því að 

treysta starfsfólki fyrir verkefnum sem annars skólastjóri bæri ábyrgð á, dreifist valdið 

og þá ná þeir að fylgjast með því sem fram fer innan skólans frekar en að þurfa að vera 

ábyrgir fyrir öllum verkefnum sjálfir. 

Samkvæmt Middlewood og Bush, (2005) hefur mikilvægi millistjórnenda í stjórnun og 

forystu í skólum aukist verulega á undanförnum árum enda er ábyrgð og skyldur 

skólastjórnenda stöðugt að aukast. Þeir telja mikilvægt að skipulag skóla sé ekki of stíft 

þannig að þegar nýir stjórnendur komi inn hafi þeir tækifæri til að skapa hlutverk sitt að 

einhverju leyti. Þannig eigi skipulagið að vera nokkurs konar stuðningur í nýju hlutverki 

en stjórnendurnir fái sveigjanleika til að móta nýtt hlutverk. Sergiovanni, (2000) talar um 

að deildarstjórar séu mikilvægustu starfsmenn skólans hvað kennslu varði þar sem þeir 

séu í svo mikilli nálægð við kennara.   

Bandarísk rannsókn sýndi stöðugt auknar væntingar til deildarstjóra í skólum 

þarlendis, verkefnum þeirra fjölgaði og kröfur til þeirra jukust. Þeir sinntu fjölda ólíkra 

verkefna og voru í stöðugri tímapressu sem leiddi til þess að þeir þurftu að ganga á sinn 

persónulega frítíma til að ljúka verkefnum (Day, 2000).  

Með flutningi reksturs grunnskóla á Íslandi til sveitarfélaga árið 1996 og nýjum lögum 

um grunnskóla nr.66/1995 var skólastjórum gefið aukið vald og svigrúm til að stýra 

framkvæmd mála í sínum skólum. Áður en lögin komu höfðu margir bent á að 

forystuhlutverk skólastjóra væri mjög óljóst í lagalegum skilningi en ábyrgð hans á 

rekstri og skipulagi væri hins vegar skýr. Annað sem olli skólastjórum erfiðleikum var að 

störf kennara voru nær eingöngu skilgreind í kjarasamningum og skólastjórar máttu 

einungis binda þrjár klukkustundir af vinnutíma kennara á viku. Með því að geta ekki 

ráðstafað meiru af tíma kennara var erfitt fyrir skólastjórana að stýra starfsfólki 

skólanna og því faglega starfi sem þeir samt sem áður báru ábyrgð á (Amalía 

Björnsdóttir og Trausti Þorsteinsson, 2016).  
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Með nýju lögunum 1995 var þess freistað að skerpa á hlutverki skólastjóra og þeim 

fengin aukin völd í hendur og frelsi til að móta skólastarfið með sínu fólki. En um leið var 

þeim ætlað að þjóna mörgum hagsmunaaðilum þar sem ábyrgð á starfi grunnskóla 

heyrir bæði undir ríki og sveitarfélög. Annað meginmarkmið lagasetningarinnar var það 

að auka valddreifingu í skólakerfinu. Það væri gert með því að færa ákvarðanatöku nær 

þeim sem skólarnir voru að sinna og benda rannsóknir til þess að því markmiði hafi verið 

náð (Börkur Hansen o.fl., 2003).  

3.3 Deildarstjórar á Íslandi 

Í þessum kafla verður nánari umfjöllun um störf íslenskra deildarstjóra í grunnskólum, 

upphaf starfsins og hvernig þróun þess hefur verið.  

Með kjarasamningum kennara og stjórnenda 2001 var viðurkennd aukin stjórnunar- 

þörf í grunnskólum. Þeir sem komu að gerð samningsins töldu nauðsynlegt að skoða 

betur starf og hlutverk skólastjóra þar sem rannsóknir höfðu sýnt að með auknu 

sjálfstæði skóla hefði hlutverk skólastjóra orðið veigameira og viðfangsefnum fjölgað 

mjög (Börkur Hansen o.fl., 2003). Í kjarasamningunum 2001 varð starfsheitið 

deildarstjóri formlega til og með því gátu skólastjórar með stuðningi og fjármagni frá 

sveitarfélaginu ráðið inn millistjórnendur. Í samningunum var starfsheitið skilgreint á 

þessa leið: „Deildarstjóri er millistjórnandi, sem fer með mannaforráð, stýrir hluta af 

skólastarfi, deild eða skólastigi eftir nánari ákvörðun skólastjóra” (Kennarasamband 

Íslands og Launanefnd sveitarfélaga, 2001).  

Markmiðið með því að búa til starf deildarstjóra var að efla faglega forystu í skólum. Í 

kjarasamningnum sagði m.a. að breytt skipulag skólastarfs kallaði á skýra og skilvirka 

stjórnun sem tæki til allra þátta í rekstri skóla. Með nýrri sýn á skólastarf sem og 

breyttum viðhorfum þyrfti sveigjanlegt vinnuskipulag. Slíkt skipulag krefðist aukinnar 

starfsmannastjórnunar en hlutverk skólastjóra væri að verkstýra öðrum stjórnendum og 

starfsmönnum skólans. Í samningnum var kveðið á um aukinn verkstjórnartíma 

skólastjóra þar sem skólastjóri gæti ráðstafað vinnu kennara til sameiginlegra 

viðfangsefna í þágu skólastarfsins.  Frá gerð þessa samnings hefur stjórnunarstöðum í 

grunnskólum (skólastjóri, aðstoðarskólastjóri og deildarstjórar) fjölgað um þriðjung. Árið 

2001 voru stöður stjórnenda í grunnskólum 388 en voru orðnar 514 árið 2014. Flestar 
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voru stöður stjórnenda í grunnskólum árið 2009 eða 605 en fækkaði síðan talsvert eins 

og sjá má á myndinni hér að neðan (Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen, 2014). 

 

Mynd 2. Stöðugildi deildarstjóra í grunnskólum á Íslandi 2001-2016. 

Telja má nokkuð ljóst að þrengingar í kjölfar efnahagshruns hafi leitt til minni 

fjárveitinga til skóla og það m.a. bitnað á stjórnunarumfangi. Í lögum um grunnskóla nr. 

91/2008 segir að skólastjóri skuli gera tillögur til sveitarstjórnar um fyrirkomulag 

stjórnunar í grunnskólanum með tilliti til þarfa viðkomandi skóla. Hann ákveður verksvið 

annarra stjórnenda skólans og skal einn þeirra vera staðgengill skólastjóra. Gera mætti 

ráð fyrir að þegar aukinn stjórnunarkvóti kom með tilkomu deildarstjóra hefði 

skólastjórnendum gefist tækifæri til að sinna enn betur því faglega forystuhlutverki sem 

rannsóknir hafa sýnt að þeir vilji helst sinna (Amalía Björnsdóttir og Trausti Þorsteinsson, 

2016).  

Þau Amalía Björnsdóttir, Ólafur H. Jóhannsson og Sigríður Anna Guðjónsdóttir, (2007) 

gerðu rannsókn á störfum deildarstjóra. Þar kom fram að skólastjórar upplifa bætingu á 

sínum aðstæðum með tilkomu deildarstjóra og með þeim aukinni dreifingu valds. 

Kennarar telja hins vegar að skólastjórar hafi ekki nægan tíma til að sinna faglegri 

forystu og það sé í meira mæli komið á borð deildarstjóra. Þannig séu skólastjórar farnir 

að fjarlægjast faglega umræðu með kennurum og í sumum tilvikum upplifðu kennarar 

það sama í garð deildarstjóra. Áhersla stjórnenda væri of mikil á rekstrarlega þætti í stað 

áherslu á nám og kennslu.  
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Samkvæmt nýlegri rannsókn Birnu Sigurjónsdóttur og Barkar Hansen (2014) þar sem 

rætt var við 22 skólastjóra í Reykjavík kom í ljós að skólastjórar virðast ekki forgangsraða 

í takt við að vilja eyða meiri tíma í faglega forystu. Niðurstöður bentu til þess að aðeins 

helmingur skólastjóra liti á það sem sitt meginhlutverk að beita sér sem faglegir 

leiðtogar. Ennfremur var það einungis rúmlega þriðjungur sem lagði mesta áherslu á 

nám og árangur. Að mati Birnu og Barkar er helsti veikleikinn í störfum skólastjóranna sá 

að sumir þeirra sinna lítið eða ekki faglegri forystu og hafa lítil fagleg tengsl við kennara. 

Auk þess hafi millistjórnendur undir þeirra stjórn ekki nægjanlega skýrt faglegt hlutverk. 

Aðeins tveir skólastjóranna sögðust tengjast námi og kennslu með heimsóknum í 

kennslustofur og endurgjöf til kennara. Þessi sama niðurstaða birtist í öðrum 

rannsóknum á störfum skólastjóra sem benda til þess að fremur fátítt sé að skólastjórar 

leggi mat á störf kennara eða hafi bein afskipti af kennslunni á vettvangi. 

3.3.1 Starfsaðstæður deildarstjóra 

Þau Ólafur H. Jóhannsson, Steinunn Helga Lárusdóttir og Börkur Hansen, (2008) gerðu 

rannsókn á störfum skólastjóra árið 1991 og síðan aftur 2006. Í ljós kom að miklar 

breytingar höfðu átt sér stað á störfum þeirra á þessu tímabili. Mestu breytingarnar 

mátti rekja til flutnings grunnskólans til sveitarfélaganna 1996 og nýjum 

kjarasamningum árið 2001. Árið 2006 töldu skólastjórar meiri tíma fara í bókhaldsstörf 

s.s. fjármál en minni tíma í nemendur og mál þeim tengdum. Gera má ráð fyrir að þar 

hafi deildarstjórarnir tekið við málum er tengdust nemendum.  

Í ítarlegri rannsókn sem gerð var árið 2005 voru viðhorf skólastjóra og kennara til 

deildarstjórastarfsins könnuð. Þar kom fram að yfirgnæfandi meirihluti skólastjóra voru 

ánægðir með störf deildarstjóra og þessa viðbót við stjórnendateymið sem þeir töldu 

auka á gæði skólastarfsins. Þegar viðhorf kennaranna voru skoðuð kom fram að þeir 

töldu að of mikil ábyrgð væri hjá deildarstjórunum. Bæði skólastjórar og kennarar töldu 

megin verkefni deildarstjóra vera agamál og samstarf við heimilin. Næst á eftir því kom 

það verkefni að samhæfa kennslu og samskipti á milli stiga og loks að sinna 

þróunarstörfum, kennslu og umsjón með prófum (Amalía Björnsdóttir, Ólafur H. 

Jóhannsson og Sigríður Anna Guðjónsdóttir, 2007). 

Amalía Björnsdóttir og Trausti Þorsteinsson, (2016) benda á að innlendar rannsóknir 

sýni að deildarstjórar sinni margvíslegum hlutverkum innan skólanna og eitt það 
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mikilvægasta sé kennslufræðileg forysta. Hugtakið vísar til þess starfs sem á sér stað inni 

í skólastofunni, þar er unnið með þætti svo sem þróun kennsluhátta og að gefa 

kennurum endurgjöf. Til að geta sinnt þessu hlutverki þurfa stjórnendur að hafa 

þekkingu, tíma og færni til að gefa gagnlega og réttmæta endurgjöf.  

Blandford, (1997) talar um að með tilkomu deildarstjóra hafi einu lagi verið bætt ofan 

á valdapíramídann. Verkefni sem skólastjórar sinntu áður eru nú unnin af 

deildarstjórum. Margir deildarstjórar eru með tvö hlutverk, annars vegar eru þeir 

stjórnendur og hins vegar kennarar. Schmidt, (2000) bendir á að deildarstjórar geti lent í 

togstreitu milli þessara ólíku verkefna sem leiði jafnvel til gremju og einmanaleika í 

starfi. Fjarlægðin frá kennarahópnum eykst þar sem einstaklingurinn er kominn í annað 

hlutverk. Rannsóknir hafa einnig sýnt að deildarstjórar geti átt erfitt með að takast á við 

fyrrum samkennara sína í ákveðnum málum eftir að þeir verða stjórnendur. Oft sé til of 

mikils ætlast af kennurum sem eru nýkomnir í stjórnendastöðu og hafa oft á tíðum 

hvorki fengið undirbúning né þjálfun. Rúnar Sigþórsson o.fl., (1999) benda á að 

deildarstjórar séu í fjölbreyttum samskiptum og samstarfi við nemendur, foreldra og 

aðra utanaðkomandi aðila. Starf þeirra krefst þess að þeir stilli starfsemi skólans í takt 

við ákveðna stefnu. Því skiptir gífurlega miklu máli að deildarstjórarnir hafi góða 

þekkingu á þeim viðfangsefnum sem þeir sinna. Sigríður Anna Guðjónsdóttir (2004) 

rannsakaði viðhorf deildarstjóra til starfs síns í lokaverkefni sínu. Þar kom fram að um 

80% höfðu áður verið kennarar, flestir deildarstjóranna voru kennaramenntaðir en 

einungis lítill hluti með stjórnunarmenntun. Deildarstjórar lýstu áhyggjum yfir því að 

geta ekki sinnt starfi sínu nægjanlega vel þar sem verkefnin væru svo mörg. Í fæstum 

tilvikum lágu fyrir skýrar starfslýsingar.  

Samkvæmt Amalíu Björnsdóttur o.fl., (2007) er markmið með starfi deildarstjóra í 

grunnskólum ekki skýrt. Þegar starfsheitið var tekið upp var ekki búið að marka stefnu 

varðandi verksvið eða starfslýsingar. Þannig átti hver skóli að móta starfið og er sú 

mótun enn í gangi.  

3.3.2 Bókun 1 við kjarasamninga kennara 

Vísbendingar eru um að ýmislegt megi bæta í vinnuaðstæðum kennara. Með 

kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasambands Íslands í 

nóvember 2016, var gerð bókun, svokölluð Bókun 1. Hún fólst í því að skoða þyrfti 
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framkvæmd breytinga á starfsumhverfi grunnskólakennara og innleiðingu vinnumats 

sem aðilar sömdu um í kjarasamningi árið 2014. Markmið vinnunnar við Bókun 1 var að 

tryggja að kennsla og undirbúningur hennar væru forgangsverkefni í starfi kennara. 

Annað markmið var að létta álagi af kennurum þar sem við ætti. Hverju sveitarfélagi var 

falið að vinna niðurstöður með sínum kennurum og síðan var unnin heildarskýrsla út frá 

niðurstöðunum. Við greiningu á gögnunum var þeim efnisatriðum sem nefnd voru skipt 

upp í sjö flokka. Þeir eru: Innra starf skóla, Stoðþjónusta, Nám og kennsla, Tækni og 

gögn, Starfsþróun, Húsnæði og vinnuumhverfi og Annað (Samband íslenskra 

sveitarfélaga og félag grunnskólakennara, 2017).  

Hér að neðan má sjá þau atriði sem 15% kennara eða fleiri nefndu sem þátt sem 

þarfnaðist úrbóta. Talsvert mörg atriði beinast að álagi, bættum stjórnarháttum og 

erfiðum samskiptum við foreldra.   
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Tafla 1. Heildarlisti atriða tengd vinnu við bókun 1. 

 

Af þessum lista má sjá að af þeim þáttum sem oftast voru nefndir eru talsvert margir 

sem falla undir innra starf og farið er yfir nokkra þeirra sérstaklega í skýrslunni. Sá þáttur 

sem skorar þar hæst er að skoða þurfi fundarskipulag og að bæta þurfi fundarstjórn. 

Kennarar upplifa að með lengingu viðveru kennara hafi fundum fjölgað mjög og margir 

fundir þjóni ekki tilgangi og séu of mannfrekir. Aftur á móti finnst þeim fundir í 

kennsluteymum gagnlegastir en þá séu þeir sem vinna saman í teymi, árgangi eða 

aldursstigi að funda saman. Alls eru yfir 60% sem nefna fundaskipulag sem þátt sem þarf 
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að bæta. Margir nefna að meira samráð hafi mátt hafa við útfærslu vinnumats þar sem 

aukin viðvera hafi verið ákveðin einhliða af skólastjóra. Kennarar upplifa að hafa minni 

sveigjanleika til að sinna starfi sínu með innleiðingu vinnumats því þar hafi komið inn 

mínútutalning í stað þess að kennarar meti hversu langan tíma taki að vinna ákveðin 

verkefni. Sökum þessa sitji undirbúningur oft eftir þegar að vinnudegi líkur og álag felist í 

því að komast ekki yfir verkefni dagsins. Það eru alls tæp 40% skóla sem nefna skertan 

sveigjanleika. Það að takmarka þurfi þátttöku í þróunarverkefnum kemur fram hjá 

34,5% skóla. Ástæðan sé sú að slík verkefni séu gjarnan tímafrek sem geti leitt til álags á 

skólann í heild sem og einstaka kennara. Mikið er rætt um agamál í niðurstöðum 

skólanna og úrræðaleysi í þeim og m.a. að fræða þurfi að foreldra um ábyrgð þeirra á 

hegðun eigin barna. Sá þáttur sem veldur skólunum/kennurunum einna mestu álagi eru 

samskipti og samstarf við foreldra. Það tengist oft úrvinnslu agamála og nemendum 

með sérþarfir. Áhugavert er að sjá að fækkun millistjórnenda og aukin kennsluskylda 

yfirmanna er talin valda auknu álagi á kennara. Þar sem verkefni sem þeir sinntu áður 

sérstaklega varðandi skipulag, fundi og samskipti vegna einstaklinga, lentu nú á 

kennurum  (Samband íslenskra sveitarfélaga og félag grunnskólakennara, 2017).   

Stoðþjónusta er annar flokkur sem mörg af hærri atriðum listans falla undir. 

Vísbendingar eru um að mjög mikil aukning hafi orðið á aga,- félags- og hegðunarvanda 

nemanda. Það veldur miklu álagi í skólum og skortir kennurum úrræði og fræðslu vegna 

nemanda með alvarlegar fatlanir og greiningar. Kennarar telja brýnt að bjóða upp á 

handleiðslu fyrir kennara sem sinna mjög erfðum nemendum og erfiðum 

foreldrasamskiptum. Aukið aðgengi að sérfræðingum s.s. sálfræðingum, þroskaþjálfum, 

iðjuþjálfum og fleirum er talið geta dregið úr álagi á kennara. Í samantekt skýrslunnar 

kemur einnig fram að mörg sveitarfélög nefndu að miklar breytingar hafi orðið á 

starfsumhverfi kennara. Starfsfólki og millistjórnendum hafi fækkað, aðgengi að 

sérfræðingum sé lítið og nemendahópar séu bæði stærri og fjölbreyttari en áður. Má 

þar nefna þætti s.s. að nemendum að erlendum uppruna hefur fjölgað mjög og eins 

íslenskum nemendum sem dvalið hafa lengi erlendis. Úrræði skorti fyrir þennan hóp 

nemenda og kennarar upplifi á stundum vanmátt þegar þeir þurfi að koma til móts við 

ólíkar þarfir nemenda sem og að takast á við agamál. Menntastefnan Skóli án 

aðgreiningar hefur haft mikil áhrif á síðustu árum. Kennarar telja að í stefnunni felist 

góð hugmyndafræði en bjargir og fjármögnun grunnskólanna sé ekki nægjanleg og það 
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komi niður á framkvæmdinni. Þannig hafi fjármagn til sérkennslu minnkað og úrræðum 

fækkað en á sama tíma  hafi vandi nemenda aukist. Þegar síðan stór og flókin verkefni 

bætast við eins og innleiðing nýrrar aðalnámskrár og tilheyrandi breytingar á vinnulagi 

og námsmati aukist álag á kennara verulega. (Samband íslenskra sveitarfélaga og félag 

grunnskólakennara, 2017).  

Af þessari umfjöllun má sjá að það eru gríðarlega margir álagsþættir í starfi kennara 

og starfsumhverfi þeirra er flókið. Áhugavert er að skoða nánar samskipti og ágreining í 

starfi deildarstjóranna sem eru í mestum samskiptunum við kennarana sem þeirra 

næstu yfirmenn.  
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4 Samskipti, vellíðan, veikindaforföll og kulnun 

Í þessum hluta verður fjallað um samskipti og áhrif þeirra á sjúkdóma og kulnun í starfi. 

Skoðaður verður kostnaður fyrirtækja af því að missa út starfsmenn í veikindi. Sjónum er 

beint að hugtakinu vellíðan, skilgreiningum á því og áhrifum á framleiðni.  

4.1 Vellíðan í vinnu 

Anderson, Jané‐Llopis og Cooper, (2011) tala um að vellíðan og hamingja sé eitthvað 

sem allir eiga sameiginlegt að vilja öðlast. Ekki er til nein ein skilgreining á því hvað 

vellíðan er, orðið er notað af mismunandi kennismiðum og menningarheimum um 

mismunandi hugtök. Það er þó ljóst sama hvaða skilgreining er notuð að góð heilsa og 

góð andleg heilsa eru óaðskiljanlegir hlutar vellíðunar. Ekki er hægt að líða vel án þess 

að vera við góða andlega og líkamlega heilsu. Algengi krónískra sjúkdóma s.s. 

hjartasjúkdóma, krabbameins og sykursýki hefur aukist svo mjög að jafnvel er talið að 

um alþjóðlega krísu sé að ræða. Árið 2011 var áætlað að kostnaðurinn við þessa 

sjúkdóma á næstu 20 árum yrði um 30.4 trilljónir dollara auk 16.3 trilljón dollara vegna 

geðsjúkdóma. Sökum stærðar þessara talna er erfitt að skilja þær en þó sýna þær 

eingöngu kostnað við fáa sjúkdóma.  

Hugtakið streita er mikið notað í daglegu tali en á því eru til margar skilgreiningar. 

Samkvæmt Ingibjörg H. Jónsdóttir, (2017) má einfalda umræðuna um streitu með því að 

skipta hugtakinu upp í streituálag, streituskynjun, streituhegðun, líkamleg áhrif streitu 

og svo afleiðingar langvinns streituálags sem einnig megi kalla streitutengda vanheilsu. 

Slík vanheilsa getur bæði verið líkamleg og andleg. Streituálag getur komið fram sem 

líkamleg einkenni s.s. verkja- og vefjasjúkdómar, sykursýki, hærri blóðþrýstingur og 

meðfylgjandi hjarta og æðasjúkdómar. Streituálag getur einnig komið fram sem andleg 

einkenni í formi kvíða og þunglyndis.  

Einstaklingar sem upplifa viðvarandi streitu í langan tíma eiga á hættu að verða fyrir 

kulnun í starfi. Skilgreiningar á kulnun gera flestar ráð fyrir að kulnun verði þegar 

einstaklingar finni mikinn mun á því sem þeir leggja fram og þeirri umbun og 

viðurkenningu sem þeir fá í staðin. Þá er hætta á minnkandi umhyggju og meira 

áhugaleysi. Einkenni kulnunar eru líkamleg og andleg og birtast í atferli viðkomandi 
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einstaklings.  Kulnun er algengust meðal fólks sem vinnur við störf sem krefjast mikilla 

mannlegra samskipta og gjarnan í krefjandi aðstæðum.  Þær stéttir sem algengast sé að 

finni fyrir streitu og kulnun eru kennarar, starfsmenn í heilbrigðisgeiranum og 

lögreglumenn (Börkur Hansen o.fl., 2003). 

Fyrirtæki og stofnanir geta komist hjá verulegum kostnaði með því að skipuleggja 

starf sitt þannig að það auki vellíðan starfsmanna þeirra. Starfsmenn sem finnst þeir 

ráða við starfið sitt, fá hvatningu og hrós, hafa sveigjanleika og eru ekki þvingaðir til að 

vinna langa vinnudaga eru líklegri til að upplifa meiri vellíðan og sýna meiri framleiðni. 

Ekki má gleyma því að hamingjusamir og hraustir starfsmenn sýna meiri 

frumkvöðlahugsun, meiri framleiðni og tengjast betur viðskiptavinum. Mikil vinna án 

þess að starfsmönnum líði vel leiðir til kulnaðra starfsmanna (Anderson o.fl., 2011).  

Samkvæmt Wells, (2013) er álag á skólastjórnendur sífellt að aukast og erfiðara sé 

orðið að fá inn stjórnendur í skólana. Gífurleg streita fylgi starfinu með tilheyrandi 

höfuðverk og öðrum líkamlegum einkennum. Breytingar og átök eru fylgifiskar starfsins 

sem gerir það erfitt fyrir stjórnendur að stýra álagi.  

Fjöldi sjúkdóma hefur verið tengdur við streitu. Almennt er viðurkennt að streita geti 

valdið heilsuleysi og sjúkdómum, allt frá kvefi til hjarta- og æðasjúkdóma. Eins getur 

streita ýtt undir  skaðlega hegðun svo sem reykingar, ofát, áfengisneyslu, að borða 

óhollan mat og áhættusama hegðun. Það má því segja að vinnutengd streita sé 

hættuleg heilsu starfsmanna og kostnaðarsöm fyrir þjóðfélög. Vandamálið er vaxandi og 

er rakið að hluta til nýrrar tækni og nýrra aðferða við að skipuleggja vinnuna (Béjean og 

Sultan-Taïeb, 2005; Rana og Upton, 2009).  

Steinunn Stefánsdóttir vinnusálfræðingur og sérfræðingur í streitustjórnun talar um 

að streita sé orðin óhjákvæmilegur fylgifiskur daglegs lífs og eitthvað sem flestir hafi 

reynslu af.  Hún skilgreinir streitu sem afleiðingu streituvalda eða of krefjandi áreita. Það 

að upplifa of krefjandi aðstæður í langan tíma geti leitt til ójafnvægis andlega og 

líkamlega sem kallað sé streita. Ekki sé um sjúkdóm að ræða heldur ástand sem orsakist 

af neikvæðu ferli tilfinninga og líffræðilegra og atferlislegra viðbragða, sem hafi 

neikvæðar afleiðingar, þar með talið sjúkdóma. Streita er tilkomin vegna ójafnvægis milli 

umhverfisins og þeirra bjarga sem við höfum eða teljum okkur hafa til þess að mæta 

þessum kröfum. Þannig er streita háð huglægu mati, verkefni sem veldur einum 
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starfsmanni streitu getur virkað sem skemmtileg áskorun fyrir annan starfsmann. Streita 

er þó ekki tilkomin vegna veikleika starfsmanns heldur orsakast hún af samspili 

einstaklings og umhverfis. Steinunn bendir á að við lifum á tímum gífurlegra breytinga 

og kröfurnar um mikil afköst og hæfni geti oft verið alltof miklar (Sveinn Guðjónsson, 

2003).  

Maslach, (2003) segir að sérstök hætta sé á langvarandi streitu eða ofreynslu þegar 

starfsmanni finnst vera misræmi milli þess sem hann leggur af mörkum og þess sem 

hann uppsker. Anna Þóra Baldursdóttir, (2000) talar um að rannsóknir síðustu 30 ára 

sem reyna að meta kulnun og orsakir hennar hafi sýnt að kulnun sé flókið fyrirbæri. 

Samspil starfsmanns og starfs hefur áhrif en ástæður eru frekar taldar að finna í 

starfsumhverfi en hjá starfsmanninum sjálfum. Einnig hafi rannsóknir sýnt að ef 

samskipti eru ekki góð og starfsmenn upplifa ekki stuðning frá stjórnendum geti það 

leitt til kulnunar.  

4.2 Samskiptafærni stjórnenda 

Samkvæmt Brownell (1990) þarftu að vera góður í samskiptum til að vera árangursríkur 

stjórnandi. Margir stjórnendur eyða um 80 prósent vinnutíma síns í einhvers konar 

samskiptum. Nú strax í byrjun 21.aldarinnar hafa orðið gríðarlegar tækniframfarir hvað 

varðar tækni og tól sem nýtast til samskipta. Þessar breytingar eru svo miklar að 

ómögulegt er að sjá fyrir endaleg áhrif þeirra. Við erum orðin mun háðari tækni hvað 

varðar samskipti. Með fjarfundarbúnaði, samfélagsmiðlum og öflugum símum getur fólk 

verið í stöðugu sambandi við vini og kunningja. Tæknin hefur gefið okkur sveigjanleika, 

þægindi og val varðandi það hvaða upplýsingar við viljum nálgast eða við hvern við 

viljum hafa samskipti. Flestir eiga í samskiptum í gegnum tölvurnar sínar eða símana 

sem flestir hafa nálægt sér öllum stundum. Sökum þessa er stöðugt keppt um athygli 

þína, sem hefur aftur áhrif á samskipti okkar við aðra. Einkum hversu vel við einbeitum 

okkur að því að hlusta á þá sem við erum að tala við (Brownell, 2013).   

Barrett, (2010) segir að því meiri ábyrgð sem stjórnandi hefur því meiri sé kröfurnar 

um samskiptahæfni hans því hún sé einn mikilvægasti eininleiki stjórnanda. Samskipti 

snúast um að mynda sameiginlegan skilning og tengsl. Samskiptin snúast um miðlun 

upplýsinga, orðuðum og óorðuðum tjáskiptum og hlustun. Wolvin, (2010) talar um að 

oft sé litið á hlustun sem sjálfsagðan hlut sem talið er að lítið mál sé að kippa í lag ef 
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þurfa þykir. Í staðin sé mestri athygli beint að getunni til að tjá sig skýrt í ræðu eða riti 

en gleymt hversu gríðarlega mikilvæg hlustunin er því hún stýrir því hvort og hvernig 

skilaboð eru meðtekin.  

4.3 Jákvæð og neikvæð áhrif af samskiptum 

Á undanförnum árum hefur vaxandi athygli beinst að nýsköpun og mikilvægi hennar 

fyrir fyrirtæki. Talið er að sköpunarhæfni starfsmanna sé lykilþáttur í því að auka 

samkeppnishæfni fyrirtækja og stofnana. Því leita skipulagsheildir allra leiða til að auka 

sköpunarhæfni starfsmanna sinna. Einn helsti áhrifaþátturinn á sköpunarhæfni eru 

félagslegar aðstæður á vinnustað. Sambönd og samskipti eru grunnþættir félagslegra 

aðstæðna og ýta undir tengsl starfsfólks. Ef einstaklingar eru í samskiptum sem byggjast 

á virðingu eykur það verulega og styrkir tengsl þeirra og um leið sköpunarhæfni. Áhrifin 

verða enn meiri ef einstaklingar ná að tengjast fleiri einstaklingum því þá fær fólk að 

heyra fleiri sjónarhorn og skoðanir sem kveikir aftur fleiri hugmyndir. Vísbendingar eru 

um að því sterkari sem tengslin eru því meiri sé sköpunarkrafturinn (Carmeli, Dutton og 

Hardin, 2015).  Rannsóknir hafa sýnt að samskipti sem ganga illa og skortur á stuðningi 

eru stórir áhrifaþættir á aukna streitu og kulnun. Sem skýrir hvers vegna kulnun er 

algengari meðal starfsfólks sem vinnur náið með öðru fólki og er þannig í meiri 

samskiptum en aðrir. Kennarar eru í miklum samskiptum við nemendur sína og í sumum 

tilvikum foreldra þeirra ásamt því að vera í miklum samskiptum við stjórnendur og 

samstarfsfólk. Rannsóknir sýna að samskipti og stuðningur eru stórir áhrifaþættir í 

starfsánægju, einkum eru það samskipti og stuðningur frá stjórnendum en einnig hefur 

stuðningur samstarfsfólks mikil áhrif. (Börkur Hansen o.fl., 2003). Karasek og Theorell 

(1990) benda á að félagslegur stuðningur skipti miklu máli varðandi vellíðan starfsfólks á 

vinnustað. Félagslegur stuðningur vísar til hjálplegra og uppbyggilegra samskipta á 

vinnustað. Hann má flokka í tilfinningalegan stuðning og verklegan stuðning. Verklegur 

stuðningur snýst um aðstoð í formi auðlinda s.s. tækja eða verkfæra eða formlegrar 

aðstoðar samstarfsmanna eða stjórnenda við lausn verkefna. Tilfinningalegur 

stuðningur vísar til samkenndar og trausts sem starfsmenn finna fyrir. Baptiste (2008) 

talar um að stuðningur og traust milli starfsmanna og stjórnenda sé grunnur góðra 

samskipta á vinnustaðnum og lykilþáttur í að stuðla að vellíðan starfsmanna.  
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Þó að flestar mannauðsstjórnunaraðferðir snúist um að hámarka framleiðni eru líka 

til aðferðir sem snúa meira að því að auka eða tryggja vellíðan starfsmanna. Meðal 

þessara aðferða er að skapa öruggt starfsumhverfi, áhersla á jafnvægi á milli starfs og 

einkalífs, jafnrétti og það að koma í veg fyrir einelti eða annars konar óæskilega áreitni. 

Stuðningur við þessar aðferðir er lögfestur í flestum þróuðum lýðræðisríkjum. Þó að 

þessar aðferðir hafi ekki bein áhrif á framleiðni geta þær haft áhrif á líðan starfsmanna 

sem aftur hefur áhrif á framleiðni, það þarf því að taka innleiðingu slíkra 

mannauðsaðgerða alvarlega (Woodrow og Guest, 2014).  Samkvæmt Brinkert, (2010) 

eru samskipti þungamiðja alls ágreinings á þann hátt að samskipti orsaka oft ágreining, 

samskipti endurspegla ágreining og loks eru samskipti falin í leiðinni sem er farin til að 

leysa ágreininginn.  
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5 Ágreiningur 

Ágreiningur er eitthvað sem gera má ráð fyrir að allir hafi upplifað á lífsleiðinni. Misjafnt 

er hvernig einstaklingar skilgreina ágreining og hvernig þeir upplifa hann. Í þessum kafla 

verða skoðaðar helstu skilgreiningar á ágreiningi, leiðir til að leysa ágreining, áhrif hans 

og hlutverk millistjórnenda við að leysa ágreining.  

Samkvæmt Ingrid, (2005) Kolb og Putnam, (1992) á ágreiningur sér stað á öllum 

vinnustöðum og samkvæmt rannsóknum eyða stjórnendur um 10% af vinnutíma sínum í 

að leysa slík mál.  

Um ágreining er að ræða þegar að minnsta kosti annar deiluaðilinn upplifir að 

hagsmunir, markmið, hlutverk eða samskipti virðast ósamræmanleg (Hyde, Jappinen, 

Theorell og Oxenstierna, 2006; Ingrid, 2005).  

Ágreiningur er það þegar tveir deiluaðilar hafa hagsmuni eða markmið sem eiga ekki 

samleið (Ginnett, Curphy og Hughes, 2012). Samkvæmt (Lawless og Trif, 2016) vísar 

ágreiningur (interpersonal work conflict) til  ósamkomulags milli einstaklinga. Það 

tengist oft neikvæðum tilfinningum vegna mismuns á skoðunum, markmiðum, 

áhugamálum og þess til hvaða aðgerða á að grípa. Stjórnun ágreinings er byggð á þeirri 

meginreglu að að það sé ekki hægt og ekki endilega æskilegt að útrýma ágreiningi og að 

ekki hægt sé að leysa allan ágreining en það að læra hvernig megi stýra ágreining sé 

þýðingarmikið fyrir starfsmenn og fyrirtækið. Áður fyrr var talið að best væri að koma í 

veg fyrir allan ágreining en nú er meira horft til þess að ágreiningur geti verið merki um 

að undirliggjandi vandamál séu til staðar sem þurfi að leysa.  

Vísbendingar hafa komið fram í rannsóknum að ágreiningur við yfirmenn en ekki 

samstarfsmenn hafði skýr tengsl við veikindafjarvistir. Því virðist slíkur ágreiningur vera 

skaðlegri heilsunni en ágreiningur við aðra (Hyde o.fl., 2006; Theorell o.fl., 2015). 

Þrátt fyrir að ágreiningur geti aukið nýsköpun og sameiginlegan skilning, hefur hann 

almennt neikvæðar afleiðingar ef hann er látinn afskiptalaus. Ágreiningur hefur áhrif á 

skipulagsheildina í formi aukinna fjarvista og verri frammistöðu. Einnig hefur verið sýnt 

fram á tengsl ágreinings við þunglyndi, kvíða, pirring og kulnun (Lawless og Trif, 2016).   
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Vísbendingar eru um að það sé ekki endilega ágreiningurinn sem slíkur sem sé 

skaðlegur heilsunni heldur það hvernig er tekið á honum. Rannsóknir benda til að 

starfsmenn sem vinna í skipulagsheildum sem eru lýðræðislegar, þar sem starfsmenn 

eru hvattir til að taka þátt í ákvörðunum og starfsmenn upplifa sanngirni þá sé staðan 

betri. Í slíkum skipulagsheildum eru minni andleg veikindi svo sem kvíði og þunglyndi, 

betri almenn heilsa og starfsmenn sýna meiri hollustu (Hyde o.fl., 2006) 

5.1 Leiðir til að leysa ágreining 

Að geta leyst ágreining er talinn mikilvægur þáttur hjá stjórnendum. Hefðbundnar 

stjórnunaraðferðir hafa færst frá beinni stjórnun til samvinnumiðaðra aðferða þar sem 

áhersla er lögð á samvinnu, málamiðlanir og lausnir sem allir geta sæst á (Ginnett o.fl., 

2012).  

Samkvæmt Rahim, (2002) var áður talið að samvinnumiðaðar aðferðir  þar sem mikil 

áhersla er á bæði fólk og framleiðni séu áhrifaríkastar til að leysa ágreining. Í nýrri 

skrifum vilja margir fræðimenn hins vegar meina að ólíkar aðferðir henti í ólíkum 

aðstæðum. Það fari því eftir flækjustigi og alvarleika ágreiningsins, hversu mikilvægur 

hann er þeim einstaklingum sem tengjast honum og þeim tíma og auðlindum sem þarf 

til að leysa ágreininginn.  

Samkvæmt þeim Lawless og Trif, (2016) eru þær aðferðir sem einkum hafa verið 

notaðar við lausn ágreinings: Samvinna við að leita lausna (e. collaborating), eftirgjöf (e. 

accomodating), yfirgangssemi (e. competing), forðast ágreining (e. avoiding) og 

málamiðlun (e. compromise). Hér er stutt lýsing á hverjum þessarra þátta:  

1. Samvinna felst í að báðir aðilar vinna saman að því að finna lausn sem báðir aðilar 

geta orðið sáttir við. Þetta er talin vera góð leið þegar um flókin vandamál er að 

ræða, tryggja þarf samvinnu beggja aðila og nægur tími er til staðar í lausnaleit 

(Lawless og Trif, 2016).  

2. Eftirgjöf felst í að horfa framhjá eigin hagsmunum og tengist gjarnan tilraunum til 

að leggja áherslu á það sem er sameiginlegt hjá aðilum og minnka áherslu á það 

sem er ólíkt. Þessi leið hentar vel þegar stjórnandi telur að hann gæti haft á röngu 

að standa eða ef málefnið skiptir hinn aðilinn mun meira máli. Þetta getur verið 

góð leið með langtímahagsmuni að leiðarljósi þegar verið er að leysa ágreining 
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milli fólks en ekki þegar um ágreining um verkefni er að ræða (Lawless og Trif, 

2016).  

3. Yfirgangur, sú aðferð hefur verið tengd við að annar aðilinn vinni en hinn tapi. 

Getur þýtt að standa upp fyrir réttindum sínum eða að verja sjónarmið sem 

einstaklingur trúir að sé rétt. Hentar betur ef taka þarf snöggar ákvarðanir. Þessi 

leið hentar ekki í flóknum málum, báðir aðilar hafa jafn mikil völd eða undirmenn 

hafa mikla þekkingu á málinu (Lawless og Trif, 2016).  

4. Að forðast ágreining, í þeirri leið er hvorki verið að hugsa um eigið sjónarmið eða 

annarra heldur veitum við ágreiningnum ekki athygli. Málið er láta bíða betri 

tíma, þetta hentar vel þegar um mál er að ræða sem skipta litlu máli eða við 

sjáum litla möguleika til að breyta hlutum. Getur einnig hentað vel til að leyfa 

fólki að róast áður en mál eru rædd (Lawless og Trif, 2016).  

5. Málamiðlun tengist því að báðir aðilar gefi eftir en reynt sé að uppfylla kröfur 

þeirra að einhverju leiti. Þetta hentar vel þegar kröfur aðila eru ósamrýmanlegar, 

en hentar ekki þegar vandamálið er flókið  og þarfnast langtíma lausnar. Þetta er 

besta aðferðin til að leysa persónulegan ágreining (Lawless og Trif, 2016).  

5.2 Hlutverk millistjórnenda við lausn ágreinings 

Í rannsókn sinni skoðuðu Lawless og Trif áhrif persónuleika millistjórnenda, áhrif 

aðstæðna og áhrif skipulagsheildarinnar við lausn ágreinings. Fram að rannsókn þeirra 

hafði hver þessara þátta verið skoðaður einn og sér. Niðurstöður þeirra bentu til að 

millistjórnendur væru líklegri til að nota samvinnumiðaðar lausnir svo sem samvinnu 

eða málamiðlun (e. collaboration or compromize) óháð aðstæðum. Þeir persónuþættir 

sem þeir töldu skipta máli voru einkum kyn og persónuleiki. Stjórnunarstíll og 

þjóðmenning virtust ekki skipta máli sem þeir töldu að gæti stafað af sterkri 

fyrirtækjamenningu í fyrirtækjunum sem skoðuð voru. Áhrif skipulagsheildarinnar voru 

einkum stuðningur frá næsta yfirmanni, skortur á þjálfun í að leysa ágreining ásamt 

skorti á endurgjöf um hversu vel þeir höfðu leyst málin (Lawless og Trif, 2016). 

Samkvæmt (Teague og Roche, 2012) spila millistjórnendur oft stórt hlutverk hvað 

varðar stjórnun ágreinings á vinnustöðum enda hefur þátttaka millistjórnenda í að leysa 

ágreining jákvæð tengsl við betri framleiðni, minni fjarvistir starfsmanna og getu til að 

takast á við breytingar. Oft virðist þó skorta á stuðning frá skipulagsheildinni hvað 



 

40 

varðar þjálfun og mat á frammistöðu við lausn ágreinings. Í nær öllum lýsingum á 

hlutverki millistjórnenda í fyrirtækjum er stjórnun ágreinings og lausnir vandamála alltaf 

nefnd sem óaðskiljanlegur hluti starfs þeirra. Millistjórnendur geta komið að gagni á 

margvíslegan hátt eins og sjá má á upptalningunni hér að neðan.  

Í fyrsta lagi geti þeir komið í veg fyrir ágreining með því að vera í hlutverki þjálfara (e. 

coach) eða leiðbeinanda. Með því að sinna því hlutverki gefur það þeim tækifæri til að 

sjá hvort starfsmenn séu að lenda í einhverjum vandamálum og geta þá gert ráðstafanir 

snemma. Einnig geta millistjórnendur leikið virkt hlutverk í laun ágreinings á vinnustað, 

samstaða er um það i fræðitextum að ágreining eigi að takast á við/leysa sem næst 

rótum vandans. Þar sem millistjórnendur eru í samskiptum við starfsmenn reglulega 

ættu millistjórnendur að vera í þessu hlutverki. Að sjálfsögðu getur ágreiningur í 

einhverjum tilvikum verið það mikill eða flókinn að æðstu stjórnendur þurfa að bregðast 

við eða stjórnendur sem hafa sérþekkingu á lausn ágreinings. Margar rannsóknir sýna að  

millistjórnendur eigi erfitt með að sinna stjórnun starfsmanna. Það er einkum rakið til 

þess að þeir hafi svo mörg verkefni og skyldur og nái ekki að komast yfir allt og því verði 

mannauðsmálin út undan. Einnig skorti þeim formlega þjálfun í lausn ágreinings og 

einnig að mögulega þurfi að byggja inn einhverja hvatningu s.s. að þetta sé hluti af mati 

á starfi þeirra (Teague og Roche, 2012).  

Rannsókn Teague og Roche, (2012) á millistjórnendum og ágreiningi, sýndi að algengt 

var að millistjórnendur tækju þátt í lausn ágreinings en almennt höfðu þeir ekki fengið 

neina þjálfun í því né hæfni þeirra til að leysa ágreininginn verið metin. Einnig kom fram 

að stjórnendum þeirra fannst þeim skorta sjálfstraust til að leysa þessi mál sem má ef til 

vill rekja til skorts á endurgjöf.  

Í rannsókn sinni um millistjórnendur segja (Hutchinson og Purcell, 2010) að yfirmenn 

millistjórnendanna almennt töldu að þeim skorti hæfni til að sinna mannauðshluta starfs 

þeirra meðan þeir efuðust ekki um fagþekkingu þeirra. Það var tengt við litla reynslu, 

lélega þjálfun og starfsþróun. Nokkrir viðurkenndu einnig að þegar viðkomandi 

stjórnendur voru ráðnir þá var eingöngu horft til fagþekkingar þeirra en ekki hvort 

viðkomandi hefði mikla stjórnendahæfni.  
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5.2.1 Ágreiningur í teymum 

Ágreiningur er ekki einungis óumflýjanlegur heldur er hann æskilegur í teymum svo 

framarlega sem hann er uppbyggilegur. Slíkur ágreiningur getur verið uppspretta frjórra 

hugmynda, gæða og frábærs árangurs. Á sama tíma vitum við að ágreiningur í teymum 

getur verið félagslega skaðlegur og leitt til slakrar frammistöðu. Það á einkum við ef 

ágreiningurinn verður persónulegur þannig að einstaklingar í teyminu ráðast að hvor 

öðrum eða gera lítið úr hæfni eða getu hvors annars á einhvern hátt. Þetta er slæmt 

fyrir þá einstaklinga sem eru í samskiptunum og eins teymið sjálft. Þó að atvinnuóöryggi 

eða of mikið álag séu algengustu orsakir streitu þá er það oft ágreiningur við vinnufélaga 

sem heldur okkur vakandi á nóttunni (West, 2012).  

Samkvæmt (West, 2012) eru uppsprettur ágreinings  í teymum þrjár. Í fyrsta lagi 

ágreiningur um verkefni, s.s. hvaða verkefni á að velja. Í öðru lagi ágreiningur um 

aðferðafræði, hvernig er best að vinna ákveðin verkefni eða hver á að gera hvað og svo í 

þriðja lagi félagslegur ágreiningur (e. interpersonal conflict) s.s. ef hópmeðlimum 

mislíkar hegðun og framkoma hvors annars. Ágreiningur um verkefni er æskilegastur en 

hann má þó ekki verða of mikill þannig að einstaklingar upplifi ekki óöryggi eða 

óþægindi. Ágreiningur um aðgerðir eða félagslegur ágreiningur draga alltaf úr getu 

teymisins. Allir innan teymisins ættu að hjálpast að við að draga úr félagslegum 

ágreiningi og eins að tryggja að hlutverk og ábyrgðarsvið séu skýr og sanngjörn svo að 

ágreiningur um ferli sé lítill.  

5.2.2 Þjálfun færni millistjórnenda við lausn ágreinings 

Á síðari árum hefur mátt sjá aukinn áhuga á starfsþróun innan skipulagsheilda og það er 

útbreidd trú meðal þeirra sem fara með ákvarðanatöku og þeirra sem stunda rannsóknir 

að starfsþróun sé nauðsynleg til að auka framleiðni, samkeppnishæfni og nýsköpun 

(Kock, Gill og Ellström, 2008). Efla má raunfærni með ýmsum leiðum þ.e. formlegum 

leiðum, minna formlegum, óformlegum eða tilviljanakenndum lærdómsleiðum. Þegar 

talað er um formlegar leiðir til lærdóms er oftast um að ræða skipulagt nám innan 

skólakerfis sem hefur ákveðinn tímaramma og leiðir gjarnan til prófgráðu eða 

viðurkenningar (Inga Jóna Jónsdóttir og Harpa Björg Guðfinnsdóttir, 2005). Minna 

formlegar lærdómsleiðir eiga við námsferli utan formlegs skólakerfis, sem er þó að 

mestu skipulagt þótt það leiði yfirleitt ekki til prófgráðu. Slíkt nám fer oft fram á 
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námskeiðum sem eru haldin innan vinnustaðar eða utan s.s. hjá símenntunarstöðvum 

eða námsflokkum. Óformlegur eða tilviljunarkenndur lærdómur á sér stað þegar 

einstaklingur þróar færni sína án þess að um skipulagt ferli sé að ræða eða án þess að 

hafa ætlað sér það (Inga Jóna Jónsdóttir og Harpa Björg Guðfinnsdóttir, 2005).  

Vinnutengdur lærdómur hefur einnig verið flokkaður í tvenns konar lærdóm eftir því 

hvernig hann á sér stað. Annars vegar er það lærdómur sem stuðlar að því að aðlaga 

færni einstaklings að starfi og starfsumhverfi (e. adaptive learning) til að geta leyst betur 

stöðluð og endurtekin verkefni eða vandamál sem geta komið upp. Hins vegar er það 

lærdómur sem miðar að því að einstaklingar þrói færni sína til að geta tekist á við 

breytingar og ný viðfangsefni (e. developmental or innovative learning) og miðar að 

nýsköpun og þróun frumkvæðis (Inga Jóna Jónsdóttir og Harpa Björg Guðfinnsdóttir, 

2005). Algengast er þó að stjórnendur þrói færni sína með því að læra af sjálfu starfinu 

eða í gegnum starfið sjálft (Thacker og Blanchard, 2010).  

Því má segja að færniþróun millistjórnenda geti verið með ýmsu móti, en talið er 

æskilegt að blanda saman ólíkum leiðum, formlegum jafnt sem óformlegum, til að þróa 

færni í starfi (Ellström og Kock, 2008). Í rannsókn Hunter og Renwick (2009) kom fram 

að færni í stjórnun starfsmannamála væri helst fengin með því að gera eða vinna 

vinnuna (e. learning by doing on the job). Flestir millistjórnendur töldu sig fá leiðsögn í 

mannauðsmálum í gegnum stuðning frá yfirstjórnendum og jafningjum, auk þess að 

læra af og líkja eftir fyrri stjórnendum. Einnig töldu nokkrir millistjórnendur sig fá 

leiðsögn úr starfsmannahandbók eða starfsmannastefnu. Loks nefndu millistjórnendur 

fyrri reynslu, þjálfun á vegum skipulagsheildarinnar eða nám í stjórnun sem dæmi um 

leiðir til að læra og efla færni í stjórnun starfsmannamála (Hunter og Renwick, 2009). 

Flestir fræðimenn telja að yfirfærsla mannauðsverkefna svo sem lausn ágreinings yfir 

til millistjórnenda geti einungis orðið farsæl ef millistjórnendum er boðið uppá 

viðeigandi þjálfun og stuðning. Rannsóknir benda til að algengt sé að skipulagsheildir 

bjóði ekki uppá þjálfun í að leysa ágreining fyrir millistjórnendur(Lawless og Trif, 2016; 

Teague og Roche, 2012).  
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6 Aðferðafræði  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða upplifun og reynslu millistjórnenda í 

grunnskólum af samskiptaþætti starfs þeirra og lausn ágreinings og bera það saman við 

upplifun millistjórnenda í einkafyrirtækjum. Skoðað er hvað er sameignlegt og hvað ekki 

ásamt því að skoða hvernig millistjórnendurnir meta áhrif af erfiðum samskiptum á eigin 

líðan og heilsutengda hegðun.  Ætlunin er að bæta við þá fyrirliggjandi þekkingu sem er 

til staðar á millistjórnendum og þá sérstaklega hvaða þekkingu og/eða þjálfun þeir hafa 

fengið varðandi samskipti og lausn ágreinings og hvernig þeir upplifa hæfni sína þar. Til 

að varpa ljósi á þetta voru settar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

 Er upplifun millistjórnenda í grunnskólum af ágreiningsmálum og samskiptaþætti 

vinnu þeirra frábrugðin upplifun millistjórnenda í einkafyrirtækjum?  

 Hvernig upplifa millistjórnendur í grunnskólum hæfni sína til að takast á við 

ágreining  og/eða önnur erfið samskiptamál, við undirmenn, yfirmenn og/eða 

viðskiptavini samanborið við millistjórnendur í einkafyrirtækjum? 

 Hver er upplifun millistjórnenda af áhrifum ágreiningsmála eða annarra erfiðra 

samskipta á eigin líðan og heilsutengda hegðun? 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var í rannsókninni, 

einnig er stutt umfjöllun um viðmælendur og val á þeim. Sagt verður frá gagnaöflun og 

hálfopin viðtöl útskýrð frekar ásamt viðtalsramma. Að síðustu verður farið yfir 

gagnagreiningu og hvernig úrvinnsla viðtalanna skiptist í meginþemu.  

6.1 Eigindleg aðferðafræði 

Í rannsókninni var stuðst við eigindlega aðferðafræði (e. Qualitative research) en sú 

aðferð er talin henta vel til að skilja upplifun viðmælenda á veruleika sínum, til að skilja 

þeirra skoðanir, reynsluheim og aðstæður (Creswell, 2013). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir eru oft bornar saman við megindlegar rannsóknaraðferðir en þar 

eru tölur greindar með tölfræðilegum aðferðum meðan eigindlegar rannsóknaraðferðir 

horfa til þess að nýta orð sem gögn og greina þau síðan og flokka á ýmsa vegu. (Clarke 

og Braun, 2013). Tilgangur slíkrar rannsóknaraðferðar er að hjálpa rannsakanda að skilja 
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reynsluheim viðmælanda með því að fræðast um viðhorf hans og reynslu út frá hans 

eigin orðum (Kvale og Svend, 2009).  

Ástæða þess að eigindleg aðferðafræði varð fyrir valinu hér er sú að rannsóknaraðferðin 

þykir henta vel þegar ætlunin er að skilja hvernig fólk upplifir veruleika sinn, eða túlkar 

og skýrir reynslu sína. Rannsakandinn er síðan í aðalhlutverki varðandi gagnasöfnun og 

greiningu gagnanna (Tisdell og Merriam, 2016). Samkvæmt (Esterberg, 2002) er það að 

gera ráð fyrir hlutdrægni þátttakenda og rannsakenda eitt af séreinkennum eigindlegra 

rannsókna. Þannig þarf sá sem rannsakar að gera sér grein fyrir eigin viðhorfum, 

skoðunum og gildum til að nálgast viðfangsefnið á sem hlutlægastan hátt. Ekki er verið 

að leita eftir staðreyndum og vísbendingum sem styðja við fyrirfram gefnar kenningar 

heldur er notuð aðleiðslu aðferð (e. Inductive reasoning) þar sem félagslegt fyrirbæri er 

skoðað og út frá þeirri skoðun er smíðuð kenning um viðfangsefnið.  

Algengt er í eigindlegum rannsóknum að nota hálfopin viðtöl. Þar er settur fram 

ákveðinn viðtalsrammi en rannsakandi getur hins vegar fylgt eftir ákveðnum 

efnisþáttum út frá þróun viðtals. Með þessu móti gefst viðmælendum tækifæri til að 

lýsa sínum veruleika með eigin orðum þ.e. að útskýra sína upplifun og reynslu með tilliti 

til viðfangsefnisins. Mikilvægt er að viðtalsramminn sé þannig uppsettur að hann svari 

rannsóknarspurningunum sem settar voru fram (Creswell, 2013). 

Ekki er hægt að alhæfa út frá eigindlegum rannsóknum því niðurstöður eru alltaf 

bundnar við reynslu þátttakanda sem er persónubundin og tveir þátttakendur gætu lagt 

mismunandi merkingu í svipaðar aðstæður. Því beinist rannsóknin að því að skoða 

sjónarhorn og auka skilning á viðfangsefni en ekki að alhæfa út frá rannsókninni 

(Creswell, 2013). 

6.2 Val á þátttakendum 

 Þátttakendur í rannsókninni voru átta talsins, fjórir voru deildarstjórar í grunnskóla og 

fjórir voru millistjórnendur í einkafyrirtæki. Kynjahlutföll voru  nokkuð jöfn og einnig var 

jafnt hlutfall stjórnenda sem voru með meira en 3ja ára reynslu og þeirra sem voru 

tiltölulega nýir í starfi eða með minna en 2ja ára reynslu. Viðmælendum var heitið 

fullum trúnaði. Til að tryggja nafnleysi þeirra var þeim gefin dulnefni. Stundum er 

viðmælendum gefnir bókstafir en þessi leið þótti þægilegri aflestrar. Í töflu 1 má sjá 

dulnefni viðmælenda og hvort þeir starfa í einkafyrirtæki eða í grunnskóla.  
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Tafla 2. Þáttakendur í rannsókninni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val á þátttakendum byggðist á hentugleikaúrtaki (e. Convenience sampling), það er 

að þeir voru valdir með tillits til aðgengis rannsakanda að þeim (Clarke og Braun, 2013). 

Rannsakandi þekkti til sumra viðmælenda en aðrir fundust út frá ábendingum vina eða 

ættingja. Miðað var við að reyna að fá tvo reynslumikla deildarstjóra í grunnskóla og tvo 

reynslulitla og á sama hátt tvo reynslumikla millistjórnendur í einkafyrirtæki og tvo 

reynslulitla. Tilgangurinn með því að hafa þessi viðmið var að geta borið betur saman 

reynslu millistjórnenda í einkafyrirtækjum og deildarstjóra. Þó ber að taka fram að þar 

sem millistjórnendur í einkafyrirtækjum koma frá mismunandi skipulagsheildum er ekki 

um einsleitan hóp að ræða og engan veginn hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum. 

Haft var samband við viðmælendur með símtali og fengu þeir í kjölfarið 

kynningarbréf þar sem verkefnið var betur kynnt fyrir þeim (sjá viðauka 1).  

6.3 Gagnaöflun 

Gagna var aflað með því að tekin voru átta viðtöl sem ýmist voru tekin á vinnustöðum 

viðmælenda á vinnutíma, á skrifstofu þeirra eða í fundarherbergi eða á heimili 

rannsakanda. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 15.nóvember til 15.desember. Í upphafi 

hvers fundar var farið yfir markmið rannsóknar, viðmælendum var heitið fyllsta trúnaði 

og nafnleynd bæði hvað snerti þá sjálfa og vinnustaði þeirra. Farið var yfir að þeim væri 
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frjálst að sleppa að svara ákveðnum spurningum sem og að hætta þátttöku í 

rannsókninni. Allir viðmælendur gáfu rannsakanda leyfi til að hljóðrita viðtölin, sem voru 

frá 50 til 75 mínútur að lengd. Hvert viðtal var afritað samdægurs og skrifað orðrétt upp 

en það var gert til að viðtalið væri ferskt í huga rannsakanda.  

Í viðtölunum var stuðst við viðtalsramma sem unninn var út frá 

rannsóknarspurningunum. Spurningar voru hálfopnar, þannig að þó ákveðinn 

viðtalsrammi var hafður að leiðarljósi var sveigjanleiki í spurningum og í sumum tilvikum  

breytti rannsakandi röð spurninga. Viðtalsramminn var mótaður út frá 

rannsóknarspurningum og fræðiviðmiðum og skiptist í nokkra meginþætti. Í byrjun voru 

nokkrar bakgrunnsspurningar til að fá grunnupplýsingar um viðmælendur og til að 

hjálpa þeim að slaka á. Næstu spurningar fjölluðu síðan um samskipti og upplifun 

viðmælanda af þeim, þar næst ágreining og loks áhrif þessara þátta á líðan viðmælanda 

og heilsutengda hegðun þeirra.  

6.4 Gagnagreining 

Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda og afrituð orðrétt að viðtölum loknum, 

en afrituð viðtalsgögn voru samtals um 120 blaðsíður. Að afritun lokinni hófst vinna við  

gagnagreiningu, hvert viðtal var lesið nákvæmlega yfir nokkrum sinnum til þess að leita 

eftir lykilþáttum í gagnagreiningunni. Viðtalsupptöku var svo eytt að lokinni 

gagnagreiningu. Rannsóknarspurningarnar voru þrjár og í takt við þær voru sett fram 

þrjú meginþemu. Þar næst voru fundin undirþemu þar sem sameiginlegir og ólíkir þættir 

í upplifun og reynslu viðmælenda komu fram. Við gagnagreiningu var unnið með 

svokallaða kóða (e. code). Kóði er eins konar merkimiði, settur fram í einu orði eða 

stuttri setningu, sem nær utan um lykilhugmynd í greiningu gagnanna. Kóðarnir tengjast 

rannsóknarspurningunum með skýrum og áhugaverðum hætti. Kóðum er ætlað að 

draga saman þá merkingu sem lögð er í gögnin og um leið túlkun rannsakanda á þeim 

(Clarke og Braun, 2013). Í lokin stóðu þrjú meginþemu eftir, eitt fyrir hverja 

rannsóknarspurningu. Til að draga fram helstu atriði voru sett fram undirþemu til að 

leita svara við rannsóknarspurningunum. 
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7 Niðurstöður greiningar á gögnum 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður gagnagreiningar. Leitast verður við að 

varpa ljósi á þá þætti sem eru líkir og ólíkir í upplifun og reynslu millistjórnenda í 

einkafyrirtækjum og skólum. Uppbygging kaflans miðast við rannsóknarspurningarnar 

þrjár og myndar þannig þrjú lykilþemu sem skiptast síðan í nokkra undirþætti.  

7.1 Upplifun millistjórnenda af ágreiningsmálum og samskiptum 

Viðmælendur höfðu svipaða sögu að segja að mörgu leiti, allir töldu þeir að samskipti 

væru stærsti hluti starfs þeirra en misstór þó. Þeir töldu að ágreiningsmál væru aðeins 

lítill hluti og flestir vildu skilgreina ágreiningsmál sem stærri mál sem ekki næðist að 

leysa svo allir væru sáttir. Allir viðmælendur voru í samskiptum við ólíka hópa en töldu 

ekki að það væri verulegur munur á samskiptum þeirra við þessa hópa, en þó voru allir 

sammála um samskipti við meðstjórnendur væru einföldust því þar þyrfti ekki að passa 

sérstaklega hvað sagt væri.  

7.1.1 Lýsing á starfi 

Þegar millistjórnendur voru beðnir að segja frá starfi sínu, kom fram hjá þeim öllum að 

þau upplifðu það sem fjölbreytt og umfangsmikið og margt sem viðmælendur töldu upp 

sem hluta af starfinu sínu. Enginn viðmælandi vísaði í starfslýsingu en greinilegt var að 

reynsluminni deildarstjórarnir söknuðu þess að hafa ekki skýrari starfslýsingar. Gunnar 

deildarstjóri lýsti því svona:   

Við skiptum svolítið með okkur verkum, það er kannski það sem ég er 
óöruggastur með hvernig nákvæmlega verkskiptingin er, finnst stundum 
svolítið snúið að finna hvar mín ábyrgð endar, hvort hún endar einhvers 
staðar eða því um líkt. 

Arna deildarstjóri lýsti þessu svona:  

Það er ekki til starfslýsing fyrir deildarstjóra. Ég græði á því að sú sem var á 
undan mér skráði niður það sem hún var helst að gera. Ég veit að þetta starf 
hefur breyst gríðarlega og svo er það líka ólíkt milli skóla. 

Pétur millistjórnandi talaði um að vera í mörgum hlutverkum og þannig breyttust oft 

hans áætlanir varðandi hvað hann ætlaði að gera. Hann sagði svo frá:  
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Maður veit ekki alltaf hvað maður ætlar að gera þegar dagurinn byrjar, 
þetta er ansi margt sem kemur upp úr ýmsum áttum. 

7.1.2 Hlutfall vinnutíma sem fer í samskipti og ágreining 

Allir viðmælendur voru sammála um að mikill hluti tímans færi í samskipti en spurð um 

hversu mikill tími færi í samskiptin þá var greinilegur munur á svörum viðmælenda eftir 

því hvort þeir voru deildarstjórar í skóla eða millistjórnendur.  Millistjórnendurnir mátu 

að það færi um 50% tímans eða minna í samskipti meðan deildarstjórarnir mátu tímann 

sem færi í þennan þátt mun hærri. Einn deildarstjórinn skar sig aðeins úr og mat þennan 

þátt um 70% vegna breytinga á verkefnum. Aðrir viðmælendur mátu þennan þátt yfir 

90% vinnudagsins. Í lýsingum deildarstjóranna kom einnig skýrar fram hversu mikið 

áreiti væri í starfinu. Bæði fengju þeir alls kyns fyrirspurnir frá bæði undirmönnum, 

nemendum og foreldrum sem þyrfti að fást við. Einnig kæmu oft upp mál með 

nemendum sem þeir þyrftu að aðstoða kennarana við að leysa. 

Bjarni lýsti þessu svona. 

Þetta er mjög skemmtilegt starf fyrir fólk sem vill vera í miklum samskiptum. 
Það var grein sem ég las... eða rannsókn sem einhver gerði.. á því hversu 
mörgum áreitum skólastjórar yrðu fyrir á hverjum degi og það var svo 
ótrúleg tala en þegar ég fór að hugsa um þetta þá átti hún alveg við rök að 
styðjast því þú ert í endalausum samskiptum allan daginn. 

Arna tók í sama streng:  

ég myndi segja að það væri mjög stór hluti, sérstaklega með nemendum, 
það fer gríðarlega mikill tími í.. þú veist að leysa alls konar mál sem upp 
koma. Svo eru krakkarnir í skólanum hér til 2 og þegar það er búið þá fer 
síðan tími í að heyra í foreldrum, jafnvel funda. Þannig að það fer gríðarlegur 
tími í samskipti. 

Erna talaði um að áreitið væri mikið varðandi úrlausn alls kyns mála og í raun einhver 

að koma allan daginn. En þar sem hún væri farin að passa betur vinnutímann sinn þá 

þyrfti hún að loka inn til sín til að fá frið til klára verkefni.  

ég er farin að loka að mér, ef ég þarf að vinna önnur verkefni þá bara loka ég 
að mér og fæ frið í annarri gagnavinnu.... og ég passa orðið svolítið 
vinnutímann minn.  

Þegar viðmælendur voru beðnir að skilgreina hvað þeir flokkuðu sem ágreiningsmál 

og hversu mikill tími færi í þau mál voru svörin líkari. Viðmælendur voru sammála um að 
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ágreiningsmál væru stærri mál sem tæki tíma að leysa og ekki væri auðvelt að ræða sig 

að einhverri einni lausn. Pétur skilgreini ágreiningsmál svona:  

Ef menn geta ekki rætt sig til niðurstöðu, Ef menn vilja ólíka hluti þá er ljóst 
að niðurstaðan er ekki sú að annar fær allt sitt. Ágreiningurinn er ef er ekki 
hægt að komast að niðurstöðunni. þá getur alveg skorist í odda ef menn 
hafa ekki vit á ræða það. Það er eðlilegt að menn séu ekki alveg með sömu 
hugmyndir þegar þeir setjast niður. 

Erna skilgreindi ágreiningsmál svona:  

Ég skilgreini ekki ágreiningsmál ef einhver er ekki sammála. Það er bara 
eðlilegt. Ágreiningur er meira eitthvað sem er langvarandi og hefur áhrif á 
líðan og starfshæfni.  

Kristín  var með þessa skilgreiningu:  

Fólk er ekki sammála og getur ekki komist niður á þann flöt að báðir geti 
verið sáttir. Oft getur fólk verið ósammála en getur fundið niðurstöðu.  

Allir  viðmælendur upplifðu að ágreiningsmál væru lítill hluti af starfi þeirra en að 

sjálfsögðu ræðst það nokkuð að því að þeir mátu ágreiningsmál sem stærstu og 

erfiðustu málin þegar fólk næði ekki samkomulagi og eyða þyrfti tíma með viðkomandi 

til að leysa málið. Lovísa taldi að erfitt væri að svara spurningunni því þetta gæti komið í 

bylgjum:  

Þetta er alveg svakalega...... misjafnt, maður þarf að taka þetta á stærra 
tímabili því það geta komið mánuðir þar sem hlutirnir ganga smurt og ekkert 
stórkostlegt kemur upp....Sko í fyrra..... var ýmislegt að koma upp trekk í 
trekk og þá fór meiri tími í það. En síðustu mánuði hefur lítið komið upp en 
ég myndi segja 5 alveg í mesta lagi 10% í mál sem þarf að eyða tíma í að 
finna lausn á.  

Gunnar var á sama máli.  

Já ehemm, við vorum á tíma með stórt ágreiningsmál..... á þeim tíma fór í 
sjálfu sér..... megnið af tímanum, ....býsna stór hluti af tímanum fór í þetta 
mál. Ef við tökum það út fyrir sviga þá fer ekki sérlega stór hluti myndi ég 
segja,..... auðvitað er alltaf eitthvað sem maður er svona eða þá er 
spurningin hvar þú setur mörkin við ágreiningsmálin og hvað er almennar 
vangaveltur um hvernig á að vinna hlutina.   

Ekki var munur á því hversu mikill tími færi  í ágreiningsmál eftir því hvort um 

deildarstjóra eða millistjórnanda í fyrirtæki væri að ræða. Allir mátu þennan þátt sem 
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lítinn en þeir voru á bilinu 1-10% en það hlutfall gæti skýrst af því hvernig þeir 

skilgreindu ágreiningsmál.  

7.1.3 Tegund samskipta eftir hópum 

Flestir viðmælendur voru sammála um að  þeir kæmu eins fram við alla en þó væri oft 

einhver munur eftir því við hvern væri rætt. Sérstaklega væri munurinn kannski helstur 

eftir því hvaða mál væri verið að ræða. Einfaldast væri að vera í samskiptum við 

meðstjórnendur en meir þyrfti að passa sig í samskiptum við viðskiptavini. Þeir lögðu þó 

áherslu á að þeir reyndu alltaf að vera þeir sjálfir sama við hvern talað væri.  

Svava lýsti þessu svona:  

Nei í raun ekki, það er bara eitt af því sem ég veit að ég er góð í og ég á mjög 
auðvelt með að vera opin og heiðarleg við fólk. Ég fer ekki inn í fyrirtæki með 
einhvern front, maður talar bara hreint út en er kurteis og næ fram því sem 
ég vil og það er eins með samstarfsmenn og yfirmenn. Ég er aldrei hrædd við 
neinn.   

Gunnar talaði um að stundum færi hann í ólíka karaktera.  

Ég er einn karakter að tala við þig og svo annar karakter þegar ég fer inn á 
fund með kennarateyminu. Maður setur sig alveg í stellingar, auðvitað reynir 
maður að vera samkvæmur sjálfum sér maður reynir bara að vera maður 
sjálfur en eðli samskipta fer eftir málunum sem um ræðir. 

Erna talaði um að fara varlega og þurfa meiri tíma í að átta sig á aðstæðum.  

Já sko af því að við störfum svo náið saman stjórnendateymið þá er oft 
auðveldara að vera mjög gagnrýninn og að láta gagnrýna sig þar. Heldur en 
þegar maður kemur inn í samskipti í ...öðrum hópum.....þá stígur maður 
aðeins varlega til jarðar, þarf svona aðeins að finna hvernig landið liggur og 
hvernig andrúmsloftið er áður en ég fer að spyrja einhverra spurninga hjá 
einhverjum sem maður er ekki í eins nánu samstarfi við.  

7.1.4 Er erfiðara að eiga samskipti við einn hóp fremur en annan? 

Bjarni, Kristín og Svava töldu ekki einn hóp erfiðari en annan.  

Bjarni lýsti því svona:  

Nei, ég bara... mér finnst bara, mér finnast samskipti ekki erfið. Við alla 
þessa hópa lendir maður í öllum tegundum samskipta. Kennara, foreldra, 
stjórnendateymið..... Við erum ekki alltaf sammála en við leysum það bara 
hérna. Átök eru upp að vissu marki bara mjög góð. En ég held að það sé 
enginn hópur sem mér finnst eitthvað erfiður, mér finnst ekkert erfitt að taka 
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á erfiðum málum, ....það hefur bara sinkað inn í gegnum árin að taka bara 
því sem að höndum ber.  

Kristín talaði um að þetta hefði breyst:  

Í raun ekki, mér finnst það ekki. Mér fannst þegar ég var ung því ég byrjaði 
sem stjórnandi mjög ung, upp úr tvítugu þá kom fyrir að ég mætti öðruvísi 
viðhorfum frá karlmönnum sem voru tvöfalt eldri. Ung stelpa að stjórna 
karlmönnum yfir fertugt og þeim fannst örugglega að ég ætti ekki að vera að 
því.  

Aðrir viðmælendur voru á öðru máli og voru flestir á því að erfiðast væri að ræða mál 

við aðila sem viðkomandi þekkti ekki vel eða að málið væri erfitt og þeir væru óvissir um 

viðbrögð viðkomandi. Lovísa sagði:  

í augnablikinu núna er það...ekki en á síðasta ári þá voru margir nýir 
stjórnendur og maður vissi bara lítið hvað var að gerast í fyrirtækinu þannig 
að þá var mikil óvissa og maður vissi lítið hvernig maður átti að eiga 
samskipti við þann hóp.... einhvern vegin mjög erfitt að átta sig á þeim 
einstaklingum. 

Pétur talaði um viðskiptavinina en svo væru einnig starfsfólk innanhúss sem erfitt 

gæti verið að skipta við:  

Það er náttúrulega viðskiptavina, en þetta er bara orðið mjög gott í dag, fáir 
sem hringja og eru með stólpakjaft því að við höfum lagað okkar verkferla. 
En svo er auðvitað innanhúss drottningar af báðum kynjum sem að maður 
finnur fyrir stundum ef er mikið að gera og mikið stress.  

7.1.5 Upplifun af jákvæðum og neikvæðum samskiptum 

Allir viðmælendur gátu nefnt dæmi um bæði jákvæð og neikvæð samskipti. Þau áttu 

auðveldara með að rifja upp jákvæð samskipti. Þrír nefndu það að segja upp starfsmanni 

sem dæmi um neikvæð samskipti.  Lovísa sagði þannig frá:  

Uppsögn var mér mjög erfið, það er það erfiðasta sem ég hef þurft að ganga 
í gegnum. Sérstaklega ánægjulegt er þegar maður tekur viðtöl við 
starfsmenn og finnur fyrir ánægjunni og maður finnur að fólk er sátt og 
þakklátt. 

Bjarni talaði fyrst um að það væri fullt af jákvæðum samskiptum og sjaldan neikvæð 

samskipti. Hann lýsti þessu svona:  

þá held ég að þetta starf sé hvað mest gefandi af öllu sem ég hef unnið, 
þetta geta verið öfgar í báðar áttir.., getur verið mjög gefandi og getur orðið 
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mjög erfitt þegar mikil gagnrýni kemur á það sem gert er í skólanum eða mál 
sem rata í samfélagsmiðla eða fjölmiðla sem erfitt er að verjast því maður 
stendur oft uppi varnarlaus þegar svoleiðis kemur upp... maður vill leiðrétta 
en getur ekki rætt hlutina út af þagnarskyldu. 

Gunnar tók í sama streng.  

Heilt yfir finnst mér samskiptin góð, mér finnst samvinnuhugsun í fólki, það 
er ekkert mál að biðja um aðstoð, mér hefur aldrei fundist neitt mál að 
ganga inn í eitthvað þó að mér finnist það ekki vera í mínum verkahring, og 
ég skynja að það sé pínu þannig heilt yfir.  

7.2 Hæfni til að leysa ágreining 

Þegar umræðunni var beint meira að ágreiningi, hvaða ágreiningsmál væru erfiðust og 

hvaða aðferðir stjórnendurnir notuðu til að leysa ágreiningsmál komu nokkuð fjölbreytt 

svör. En ekki var teljandi munur á milli hópanna tveggja. Það sást glöggt að reynsluminni 

stjórnendum fannst erfiðara að áminna starfsfólkið sitt og einnig nefndu margir 

uppsagnir eða áföll á vinnustað. Þegar rætt var um hvaða hæfni væri mikilvægast að 

stjórnendur hefðu nefndu flestir að vera góður í mannlegum samskiptum og útskýrðu 

það síðan fyrir rannsakanda. Áberandi var að mun algengara var að stjórnendur hefðu 

lært af reynslunni heldur en að hafa fengið formlega þjálfun eða leiðbeiningar.  

7.2.1 Erfið ágreiningsmál sem taka á 

Það var ekki áberandi munur á milli deildarstjóra og millistjórnanda við svari við 

spurningunni: Hvað finnst þér erfiðast að takast á við? Deildarstjórarnir nefndu frekar 

áminningar og millistjórnendurnir uppsagnir sem skýrist sennilega af því að í opinbera 

kerfinu eru uppsagnir fátíðar og fara þarf í gegnum áminningaferli til að hægt sé að segja 

upp starfsmanni.   

Arna sagði þannig frá:  

Ég hugsa að það af því sem ég hef lent í... þá sé það erfiðast að þurfa að 
setjast niður með kennara og fronta hann með því að hann sé ekki að gera 
eitthvað eða hafi ekki gert eitthvað sem hann ætti að gera nógu vel. Mér 
finnst það snúið. Að tala við fólk og segja því svona svolítið til. 

Í sama streng tók Gunnar:  

Mér persónulega finnst jafnvel erfiðast að fást við starfsmannamál sem slík, 
ef ég þarf að ávíta starfsmann eða taka starfsmann í viðtal um einhvers 
konar atvik eða hegðun eða frammistöðu í vinnu sem er ekki ásættanleg. 



 

53 

Einnig nefndu báðir hópar persónuleg áföll hjá starfsmönnum svo sem 

langtímaveikindi eða fráföll ættingja sem væri erfitt að takast á við. Erna lýsti því þannig:  

Veikindi starfsmanna langvarandi, missir ættingja, nánir ættingjar falla frá, 
það finnst mér erfitt og ég hef verið mikið í því undanfarið ár og ég held að 
það gerist sjálfkrafa að maður býr til svona skáp og lokar og einhvern veginn 
bara þetta gengur og kannski verður maður kaldari með tímanum. Þetta er 
erfiðast.  

Bæði Lovísa og Svava nefndu áminningar og uppsagnir því starfið væri svo stór hluti 

af lífi fólks. Svava orðaði það svona:  

Ég þarf svolítið að læra með tilfinningar að taka þær í burtu og bara þetta er 
ekki í lagi, þetta má ekki. En ég er búin að læra mjög mikið með þetta hjá 
fyrirtækinu. Mér fannst þetta hræðilegt fyrst, ..ég á auðveldara með þetta 
núna, ...ég er staðföst og reyni bara að ýta tilfinningunum í burtu þó að ég 
viti hvernig aðstæðurnar eru.  

Lovísa  tók svona til orða:  

Starfsmannamál sem snúa að persónu, ef að maður veit til þess að 
einhverjum líður illa í starfi eða tala ekki um þegar kemur að uppsögn. Þá er 
það það erfiðasta sem hægt er að vera í kringum, því vinnan er ofboðslega 
stór þáttur í lífi fólks. Að þurfa að horfa uppá að fólki sé sagt upp sérstaklega 
ef manni finnst það vera á röngum forsendum þá er það mjög erfitt og eins 
þegar maður þarf sjálfur að grípa til þessa úrræðis.  

7.2.2 Hæfni til að takast á við ágreiningsmál 

Bæði millistjórnendur í einkafyrirtækjum og deildarstjórar í skólum nefndu svipaða 

þætti, þegar spurt var um hvaða hæfni þeir sem stjórnendur þyrftu helst að hafa, til að 

takast á við ágreiningsmál og leita lausna á þeim. Flestir nefndu samskiptahæfni sem 

mikilvægasta þáttinn. Þegar viðmælendur voru beðnir að útskýra hvað fælist í 

samskiptahæfni voru nefndir þættir svo sem hlustun, að geta sett sig í spor annarra, að 

sýna umhyggju og spyrja réttu spurninganna. Flestir viðmælendur nefndu einnig það að 

vera staðfastur þ.e. að þora að láta ekki undan og hafa kjark til að neita. Lovísa lýsti 

þessu þannig:  

þú þarft að hugsa að það er fyrirtæki þarna á bakvið og þú gerir 
starfsmanninum ekkert gott með því að láta allt eftir honum og fyrirtækið 
rúllar. Þú þarft líka að hugsa um hag fyrirtækisins og finna þennan 
meðalveg. 

Kristín tekur í sama streng:  
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Ég held að það sé mjög mikilvægt að hafa hæfni til að setja sig í spor 
annarra... vera í raun ákveðinn en samt sanngjarn.  

Pétur er á sömu nótum:  

Ég held að menn þurfi að vera dálítið duglegir að hlusta og líka að lesa 
viðmælandann. Hvað það er raunverulega sem hann vill, stundum veit hann 
það ekki alveg sjálfur.  

Svava útskýrði þetta svona:  

Að geta talað og hlustað og spyrja réttu spurninganna. Það er grunnurinn að 
þessu og ekki að hugsa ég hef alltaf rétt fyrir mér , það er bara ekki þannig, 
þú getur ekki dæmt einhvern án þess að vita nákvæmlega hvað þeir eru að 
ganga í gegnum.  

Þegar deildarstjórarnir voru spurðir kvað við svipaðan tón. Arna sagði: 

Að geta sett sig í spor hvers og eins og komið til móts við hvern og einn á 
hans forsendum... maður þarf alltaf að meta hvert tilfelli fyrir sig. 

Bjarni talaði um að hann teldi að ekki væri hægt að læra samskipti í skóla, þau lærðir 

þú af reynslunni.  

En það er bara að vera góður í samskiptum að geta sýnt auðmýkt og 
samkennd og samsamað þig við hina ýmsu hópa því við erum með mjög 
marga mismunandi hópa í stofnun sem þessari  og þú verður að gera talað 
við alla um allt alltaf alls staðar. Þú verður að vera góður að lesa fólk þú 
þarft að þekkja fólkið þitt vegna þess að þú þarft að koma auga á ef 
einhverjum líður illa og tala við viðkomandi því ef maður gerir það ekki og 
mál grassera þá verður það mjög erfitt. 

Erna talaði um að halda ró sinni:  

Mannleg samskipti , hæfni til að halda ró sinni og hæfni til að geta rætt hluti 
......þú mátt ekki hleypa alltof miklum tilfinningum inn í samskipti en þú þarft 
samt að geta sýnt skilning og þú þarft að geta hlustað og líka að geta gripið 
það sem aðrir eru að segja og endursagt það.... þetta er ekki 
vinsældakeppni. Ef maður er ekki samkvæmur sjálfum sér eða staðfastur í 
því sem maður er að segja , sveiflast til og frá með síðasta ræðumanni þá 
lendir maður í vandræðum. 

Gunnar tók í sama streng:  

þessi hæfni til að setja sig í spor annarra að vera tilbúinn að taka 
mismunandi sjónarmið í reikninginn þegar þú ert að leysa málin, finna svona 
hérna hjá þér að fara bil beggja skilurðu, þú getur ekki gert öllum til geðs og 
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kannski líka kjark til að þá taka ákvörðun þó að þú vitir að það ruggi 
einhverjum bátum.  

7.2.3 Þjálfun 

Aðeins einn deildarstjóri og einn millistjórnandi, höfðu sótt sér formlega þjálfun 

varðandi að leysa ágreiningsmál, í tilviki deildarstjórans voru það almennari námskeið 

um starfsmannamál þar sem komið var inná þetta viðfangsefni. Svava talaði um að 

fyrirtækið hennar legði mikla áherslu á að bjóða námskeið, hún sagði svo frá:   

Ég hef náttúrulega tekið þátt í þeim námskeiðum sem fyrirtækið hefur boðið 
upp á sem er heilmikið. Ástæðan er kannski sú að það hafa verið miklar 
mannabreytinga...vegna þeirra hefur komið togstreita. Mér finnst fyrirtækið 
markvisst hjálpa fólki með þetta. Þannig að ég tek bara þátt í því. Ég sæki 
allt sem er í boði. 

Aðrir töluðu um að læra af reynslunni en Bjarni lýsti því svona:  

það er svo margt sem kemur upp í þessu starfi að þú færð svo mörg tækifæri 
innan gæsalappa til að verða betri í því sem þú ert að gera. 

Lovísa talaði einnig um að læra af reynslunni og leita til jafningja utan fyrirtækis. Hún 

sagði svo frá:  

Ekki námskeið eða þannig en maður hefur leitað til vina sem hafa verið í 
stjórnendastöðu og fengið ráð og heyrt og hlerað hvort maður sé að gera 
rétt og lært þannig af reynslunni. 

7.2.4 Stuðningur  

Þegar millistjórnendurnir voru spurðir hvort það væri einhver sem þeir gætu leitað til og 

fengið leiðbeiningar hjá þá nefndu flestir samstjórnendur sína. Pétur var eini 

stjórnandinn sem hafði aðgang að mannauðsstjóra og hann talaði um að nýta það mikið:  

Starfsmannastjórinn, ég leita mikið til hans. Við erum komin með nýjan 
starfsmannastjóra núna, sá sem var áður er í veikindafríi... maður fann það 
alveg að þá vantaði mikið.... hún var svolítið eins og sálfræðingurinn í 
fyrirtækinu. Ýmis mál fengu að grassera þegar hún var ekki. En þegar ég 
byrjaði þá kunni maður ekkert. Hefði verið voða gott að hafa einhvern til að 
hjálpa sér með þetta í byrjun. 

Kristín nefndi að það væri gott að fá sjónarhorn annars aðila á erfiðari mál:  

Nei ekki beint þannig, en við tölum mikið saman stjórnendur þegar við erum 
að taka á erfiðum málum, við reynum að ráðfæra okkur, sá sem ég vinn 
mest með við erum mjög ólík og mér finnst oft gott að fá hans sýn á mál.  
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Arna nefndi að sem nýr deildarstjóri upplifði hún að þurfa að finna út úr málum sjálf 

og spyrja meðstjórnendur. Einnig að hún fengi stuðning frá öðrum stjórnendum en þær 

væru sjálfar að búa til verkferla, hún lýsti þessu svona:  

En það ætti auðvitað að vera til verkferlar eða svoleiðis þegar þú ert að fá 
einhvern nýjan í starf eða eitthvað svoleiðis þar sem er bara skýrt. Það er 
svolítið gengið út frá því að maður kunni alls konar hluti. Þannig að maður 
svona, það er svolítið sjálfbjargarviðleitni sem maður þarf að hafa, maður 
þarf að leita að upplýsingum og spyrja.   

7.3 Líðan og fjölskyldulíf 

Flestir millistjórnendurnir báru sig nokkuð vel hvað varðaði samræmingu vinnu og 

einkalífs en flestir höfðu einnig upplifað erfiðari tíma. Þeir upplifðu flestir þreytu eftir að 

hafa átt vinnudag sem reyndi á hvað varðaði samskipti og/eða ágreining. Meirihluti 

þeirra taldi líka að erfiðir dagar hefðu áhrif á mataræði og hreyfingu.  

7.3.1 Samræming vinnu og fjölskyldulífs 

Þegar millistjórnendurnir voru spurðir hvernig gengi að samræma vinnu og einkalíf báru 

flestir sig nokkuð vel en þó nokkrir töluðu um að vera orðnir betri en þeir voru því þeir 

hefðu lært af reynslunni.  Nokkur munur var á svörum deildarstjóra og annarra 

millistjórnenda varðandi þetta þar sem deildarstjórarnir virtust eiga meira eftir óunnið 

þegar þeir fóru heim.  

Kristín sagði svona frá:  

Mjög mismunandi , fer batnandi því ég er farin að vinna mikið minna. Í dag 
er það orðið einfaldara en það var... En ég hef alveg lent í því í gegnum 
tíðina að lenda í tímabilum þar sem ég er alveg föst inni í vinnunni og fer 
með verkefnin eða vandamálin í rúmið og inn í draumalandið og vakna með 
hugann fullan af vinnutengdum verkefnum eða málum sem þarf að leysa.  

Lovísa talaði líka um að þetta væri orðið betra en hún vildi tengja það því að deila 

betur verkefnum:  

ég held að það skipti máli hjá góðum stjórnanda að geta deilt út verkefnum 
og sett á einhverja aðra. Þannig að maður sé ekki alltaf með vinnuna á 
bakinu heima.  

Pétur vísaði í fyrri reynslu:  
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Ég svona viljandi reyni að klípa þetta dálítið í sundur því það er ekki neinum 
manni  hollt að vera alltaf með þetta. En er auðvitað eitthvað að taka 
tölvupóst í símanum og svona en ég held að margir sem brenna upp geri það 
því þeir gefa sjálfum sér ekki neitt frí frá þessu. Sérstaklega áður fyrr þá var 
maður að vinna í fríum, þetta gengur ekkert svoleiðis. 

Svava tók í sama streng:  

Bara ágætlega, stundum sérstaklega fyrsta árið var ég ekki að ná að aðskilja 
þetta, þetta er eitt af því sem ég er búin að læra. 

Þegar deildarstjórarnir voru spurðir mátti sjá að þeir báru sig verr almennt en 

millistjórnendur. Erna talaði um að þegar mikið álag hefði verið í skólanum og eftirvinna 

verulega mikil hafi stjórnendateymið tekið einn og einn frídag á móti en nú hafi 

sveitarfélagið bannað það: 

þá bara spurði maður hvað þýðir fastlaunasamningur? Þýðir það bara að ég 
eigi að vinna einhverja 140 tíma yfirvinnu fast? þannig að ég fór bara að 
passa vinnutímann minn betur. 

Gunnar og Arna tala bæði um að vera með börn heima og geta því ekki tekið mikið 

með sér heim.  Gunnar sagði:  

Ég er ótrúlega stoltur af mér núna í vetur þá hefur mér tekist í fyrsta skipti að 
skilja á milli, ég held að það sé nokkurs konar atvinnusjúkdómur í skólafólki 
að eiga erfitt að skilja á milli. Þegar ég fer heim þá bara skil ég allt eftir enda 
er ég með lítið barn og get illa annað.  

Arna sagði:  

Ég veit að þær samstarfskonur mínar fagna því pínu að fá manneskju sem 
þarf að fara heim. Ef ég þyrfti ekki að fara heim og hitta börnin mín þá gæti 
ég alveg verið hér til 9 öll kvöld. Ég held að þetta sé eitthvað sem maður þarf 
að ákveða, ég t.d. vinn ekki frá því ég kem heim og þar til börnin eru sofnuð. 
Þá geri ég oft eitthvað eftir það, en ég held að maður þurfi að móta stefnu 
sjálfur því yfirmaður minn er ekki að fara að gera það. 

7.3.2 Líðan  eftir  erfið samskipti eða ágreining 

Báðir hópar lýstu líðan eftir erfið samskipti á mjög svipaðan hátt. Sterkt kom fram 

andleg þreyta í lýsingum beggja hópa sem hefði áhrif þegar heim væri komið. 

 Erna lýsti þessu svona:  
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En svo hefur maður alveg verið að hugsa á ég ekki bara að hætta þessu og 
fara í eitthvað allt annað. Þá er það andleg þreyta. 

Lovísa sagði:  

Það er einhvern vegin óhjákvæmilegt að taka erfiðustu hlutina með sér  heim 
og þá er maður þreyttur og pirraður heima því heilinn er enn að vinna í 
þessu. 

Kristín lýsti þessu svona:  

Þreyta, ég fer reyndar ekki út að hlaupa en ég get ímyndað mér að standa í 
einhverjum barningi út af einhverju sem hefur komið uppá eða að standa í 
einhverjum breytingum óháð ágreiningi, breytingar eru þannig séð að mörgu 
leyti erfiðari en ágreiningur þá er maður jafn þreyttur eins og maður hafi 
hlaupið maraþon þó að ég gæti ekki hlaupið maraþon. Ég upplifi þreytu, 
svona andlega þreytu.  

7.3.3 Hvað gera stjórnendur eftir að hafa upplifað erfiðan dag? 

Hér kom sterkt fram hjá stjórnendunum að tala um mikilvægi hreyfingar og að fara að 

gera eitthvað annað, að kúpla sig út.  

Arna talaði um:  

Stundum höfum við endað daginn þrjár að fara yfir það sem gerðist um 
daginn. Ef það er eitthvað mikið eða þá að við ákveðum að við ætlum að 
setjast niður klukkan 8 daginn eftir og það er svolítið gott þá bara veit 
maður að maður er að fara að ræða þetta við einhvern.  

Lovísa, Bjarni og Pétur töluðu öll um að gera eitthvað allt annað, fara í hreyfingu, 

sund eða aðrar tómstundir.  

7.3.4 Áhrif á einkalíf 

Allir stjórnendur töluðu um að erfið mál hefðu áhrif á einkalíf þegar þeir kæmu heim.  

Deildarstjórarnir Bjarni og Gunnar mátu þó áhrif minnst. Gunnar tengdi það við að hafa 

verið stutt í starfi og vera ekki eins tengdur starfsfólkinu og hann hefði verið í fyrra starfi 

en líðan sinni í fyrra starfi eftir erfiða daga lýsti hann svona:  

jú jú ég vil ekki vera dramatískur varðandi áhrif á andlega líðan en stundum 
var maður einhvern veginn bara búinn, hafði ekki orku í eitthvað heima hjá 
sér, því maður var búinn að vera í einhverju djöfulsins fokki allan daginn.  
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Bjarni talaði um að áreitið væri gríðarlegt og hann væri þreyttur en hann léti það ekki 

stjórna því sem hann gerði þegar heim væri komið:  

Auðvitað eru dagarnir mjög erilsamir og margt sem kemur upp. Þetta er 
mjög erilsamt starf þó að þetta sé nánast allt jákvætt sem kemur upp yfir 
daginn þá ertu rosalega mikið á ferðinni og þú ert oft alveg ofboðslega 
þreyttur þegar þú kemur heim.  

Hinir millistjórnendurnir töldu að þetta hefði áhrif þegar heim væri komið. Arna lýsti 

líðan sinni eftir að hafa unnið með erfið mál svona:  

Auðvitað ég hef aldrei verið með jafn mikla vöðvabólgu og ég er núna og ég 
er ofboðslega þreytt, ég er alltaf þreytt, ég er lengi að sofna á kvöldin því ég 
er að velta einhverju fyrir mér. Maður þarf svolítið að velja sér, stundum þarf 
maður að geta geta ýtt hlutunum frá sér en það er erfitt en maður þarf að 
finna sér einhverja leið. En þetta hefur alltaf áhrif, maður gæti ekki verið í 
þessu ef þetta hefði ekki áhrif á mann. Mál sem tengjast börnum. 

Lovísa tók í sama streng:  

Já alveg klárlega, hafa mikil áhrif. Maður er með hugann við þetta og er 
þreyttur og pirraður.  

Pétur var á sama máli:  

 Já maður hefur með sér í báðar áttir og þarf að passa sig á því, það er alveg 
þannig, ef maður er með hausinn fullan af einhverju sem maður er að reyna 
að leysa.    

7.3.5  Áhrif á mataræði og hreyfingu 

Ekki var sérstaklega verið að leita eftir mun á milli millistjórnenda í einkafyrirtækjum og 

deildarstjóra í grunnskólum í þessari spurningu. En mjög misjafnt var hvort viðmælendur 

upplifðu áhrif á mataræði og hreyfingu eftir því hvort þeir hefðu verið að vinna með 

erfið mál í vinnunni. Erna, Gunnar og Bjarni töluðu öll um að vera löt að hreyfa sig og 

geta því illa kennt vinnunni um. Erna útskýrði það svona:  

Ég er ótrúlega löt að hreyfa mig kannski er það bara ég að ég nenni því ekki. 
Kannski er það líka það að maður er andlega þreyttur þegar maður kemur 
heim og þá vill maður fá hvíldina.  

Lovísa sagði:  

Nei held að ég tengi það ekki mikið en segi kannski að það séu 1-2 auka 
hvítvínsglös eftir erfiða daga ef það er föstudagur eða fimmtudagur. 
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Aðrir stjórnendur töldu áhrifin vera einhver þó mismikil, Kristín sagði svo frá:  

Já, sko í fyrsta lagi get ég farið í það að borða gríðarlega mikið súkkulaði 
undir álagi. Þegar ég verð þreytt og geri það bæði í vinnunni og utan 
vinnunnar. Kaffibolli og súkkulaði er það besta sem ég fæ þegar hausinn á 
mér er að eiga við eitthvað. Svo er það bara líka þannig að þegar maður 
kemur mjög þreyttur heim eftir erfiðan vinnudag þá langar mann t.d. ekki að 
fara að hreyfa sig. 

Svava talaði um áhrif í báðar áttir líkt og Pétur gerði áður, hún sagði:  

En þegar það er mikið að gera þá fer ég út af sporinu í mataræði og 
hreyfingu. Ég finn að ég er búin að vera svona síðustu tvær vikur en það er 
ekki bara vinnan það er bara álag. Veikindi í fjölskyldunni, þú hefur áhyggjur 
af börnunum eða ættingjum og það hefur áhrif í vinnunni.  
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8  Umræða 

Í þessari rannsókn hefur verið reynt að veita innsýn í upplifun og reynslu millistjórnenda 

af samskiptaþætti starfs þeirra og lausn ágreiningsmála. Deildarstjórar í grunnskólum 

voru í brennidepli vegna þeirrar erfiðu stöðu sem uppi er í mannauðsmálum 

grunnskólanna. Hér á eftir verða teknar saman helstu niðurstöður og þær ræddar út frá 

stöðu þekkingar og fyrri rannsóknum á efninu.  Til að svara þeim rannsóknarspurningum 

sem lagt var upp með skiptist umræðukaflinn í nokkra undirkafla út frá hverri 

rannsóknarspurningu.    

8.1 Upplifun af samskiptum og ágreiningi 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að upplifun millistjórnandanna af samskiptaþætti 

starfs þeirra og lausn ágreiningsmála var áþekk óháð skipulagsheildinni sem þeir 

störfuðu hjá. Þó mátti greina mun varðandi það að deildarstjórarnir töldu meiri tíma 

fara í samskipti en aðrir millistjórnendur. Eins áttu þeir erfiðara með samræmingu vinnu 

og einkalífs. Aðrar niðurstöður voru svipaðar á milli deildarstjóra og annarra 

millistjórnenda.  

8.1.1 Lýsing á starfi 

Þegar millistjórnendur í þessari rannsókn voru beðnir að lýsa starfi sínu mátti greina að 

mörg fjölbreytt verkefni komu inn á þeirra borð. Þetta er í samræmi við rannsóknir á 

störfum millistjórnenda sem segja að störf þeirra feli í sér mörg flókin og krefjandi 

hlutverk og verkefni (Mintzberg, 2011; Tengblad, 2006).   

Enginn millistjórnandi nefndi sérstaklega að fara eftir starfslýsingu. Samkvæmt 

Amalíu Björnsdóttur o.fl., (2007) eru markmið með starfi deildarstjóra í grunnskólum 

ekki skýr. Þegar starfsheitið var tekið upp var ekki búið að marka stefnu varðandi 

verksvið eða starfslýsingar. Þannig átti hver skóli að móta starfið og er sú mótun enn í 

gangi.  Sigríður Anna Guðjónsdóttir (2004) talar um í sinni rannsókn á íslenskum 

deildarstjórum að mögulega upplifi þeir meira álag sökum þess að í fæstum tilvikum eru 

til starfslýsingar fyrir þá.  

Þetta er í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem reynsluminni 

deildarstjórarnir söknuðu þess að hafa ekki starfslýsingar og upplifðu að vita ekki hvar 
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þeirra starf endaði og nefndu þeir að þeim hefði þótt mikil stoð af því að hafa 

starfslýsingar og verkferla til að fara eftir. Auðheyrt var á þeim báðum að þeir þurftu 

mikið að leita eftir upplýsingum og finna út úr hvernig ætti að vinna hluti með 

samstjórnendum sínum. Gera má ráð fyrir að starf þeirra yrði mun streituminna ef 

þessir hlutir væru til staðar auk þjálfunar og endurgjafar til þess að þeir gætu bætt 

frammistöðu sína.  

8.1.2 Tími sem fer í samskipti og ágreining 

Allir viðmælendur voru sammála um að mikill hluti tímans færi í samskipti en spurð um 

hversu mikill tími færi í samskiptin  þá var greinilegur munur á svörum viðmælenda eftir 

því hvort þeir voru deildarstjórar í skóla eða millistjórnendur. Millistjórnendurnir mátu 

að það færi um 50% tímans eða minna í samskipti meðan deildarstjórarnir mátu tímann 

sem færi í þennan þátt mun hærri. Einn deildarstjóri mat það þannig að um 70% tímans 

færi í samskipti en þrír af fjórum mátu það sem svo að yfir 90% vinnutímans færi í 

einhvers konar samskipti.  Þessar niðurstöður ríma vel við það sem Börkur Hansen o.fl., 

(2003) benda á að kennarastéttin sé ein af þeim fagstéttum sem sé hættara við kulnun 

því þeir séu í meiri samskiptum en almennt gerist. Gera má ráð fyrir að það sama eigi við 

um næstu yfirmenn kennaranna, deildarstjórana.  

Svör allra millistjórnandanna voru líkari þegar kom að því að meta hversu stór hluti 

tímans færi í að leysa ágreiningsmál. Þeir voru sammála um að meta ágreiningsmál sem 

stærri mál sem hefðu mikil áhrif og tæki tíma að leysa og mátu það sem svo að um 1-

10% vinnutímans færi í slík mál. Það er í samræmi við rannsóknir sem sýna að 

millistjórnendur geta eytt um 10% tíma síns í að leysa ágreining. Að geta leyst ágreining 

er talinn mikilvægur þáttur hjá stjórnendum. Það að geta leyst ágreining á farsælan hátt 

verður æ mikilvægara  þar sem hefðbundnar stjórnunaraðferðir hafa færst frá beinni 

stjórnun til samvinnumiðaðra aðferða þar sem áhersla er lögð á samvinnu, málamiðlanir 

og lausnir sem allir geta sæst á (Ginnett o.fl., 2012; Kolb og Putnam, 1992). 

Tveir viðmælanda nefndu að komið hefðu tímabil þar sem upp hefðu komið stór mál 

og þá hefði farið mjög mikill tími í ágreiningsmál. Það mætti því segja að þegar þessi mál 

kæmu upp þá yfirtækju þau flest annað og tækju megnið af tíma stjórnandans. Þetta 

rímar við skrif Wells, (2013) sem segir að breytingar og átök séu fylgifiskar 

stjórnunarstarfsins sem geri það erfitt fyrir stjórnendur að stýra álagi.  
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8.1.3 Samskipti sem taka á 

Millistjórnendurnir áttu það sameiginlegt að hafa almennt jákvæða upplifun af 

samskiptum. Flestir nefndu að auðveldara væri að vera í samskiptum við þá sem þú 

þekktir vel og ynnir mikið með en erfiðara þegar þeir þekktu mótaðilann ekki vel. 

Áhugavert var að tveir af reynsluminni deildarstjórunum nefndu að þeim þætti erfitt að 

áminna samstarfsfélaga sem er í takt við niðurstöður Schmidt, (2000) sem bendir á að 

rannsóknir hafi sýnt að deildarstjórar geti átt erfitt með að takast á við fyrrum 

samkennara sína í ákveðnum málum eftir að þeir verða stjórnendur. Oft sé til of mikils 

ætlast af kennurum sem eru nýkomnir í stjórnendastöðu og hafa oft á tíðum hvorki 

fengið undirbúning né þjálfun.  

Í opinbera umhverfinu er lítið um uppsagnir og til að uppsögn starfsmanns í fullu 

starfi sé sé framkvæmanleg þarf starfsmaður að hafa verið áminntur formlega fyrir sama 

atriði áður. Það má því sjá nokkurn mun á milli hópa hér þar sem millistjórnendur í 

einkafyrirtækjum nefndu flestir uppsagnir meðan að deildarstjórar nefndu flestir 

áminningar til starfsmanna.  

8.2 Ágreiningur 

Þegar rætt var um hæfni til að leysa ágreiningsmál voru millistjórnendurnir á svipuðum 

nótum hvort sem þeir unnu í einkafyrirtæki eða grunnskóla. Lítið var um þjálfun og 

endurgjöf virtist ekki til staðar.  

8.2.1 Hæfni til að leysa ágreining 

Allir millistjórnendurnir áttu auðvelt með að nefna þá þætti sem þeim þótti skipta mestu 

máli í sínu starfi til að leysa ágreining. Í niðurstöðum kom fram að millistjórnendur 

nefndu hæfni í samskiptum sem mikilvægustu hæfnina til að geta leyst ágreining. Undir 

það flokkuðu þeir svipaða þætti s.s. hlustun og að setja sig í spor annarra, einnig að sýna 

umhyggju og spyrja nánar til að tryggja skilning og geta fundið lausn sem allir væru sáttir 

við. Einnig nefndu flestir að það væri mikilvægt að vera staðfastur og ákveðinn því ekki 

væri alltaf hægt að verða við óskum allra. Af þessu má draga þá ályktun að 

millistjórnendurnir í þessari rannsókn séu nokkuð öruggir varðandi hæfni sína við að 

leysa ágreining. Sem er áhugavert út frá niðurstöðum rannsóknar Teague og Roche, 
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(2012) þar sem kom fram að yfirmenn millistjórnendanna töldu almennt að þeim skorti 

sjálfstraust til að leysa ágreining.  

8.2.2 Leiðir til að leysa ágreining 

Greinilegt var að millistjórnendurnir notuðu frekar samvinnumiðaðar lausnir við að leysa 

ágreining þar sem þeir lögðu áherslu á að hlusta og skilja og ræða sig fram að lausn sem 

allir gætu verið sáttir við. Það er í samræmi við niðurstöður Lawless og Trif, (2016) en 

niðurstöður þeirra bentu til að millistjórnendur væru líklegri til að nota 

samvinnumiðaðar lausnir svo sem samvinnu eða málamiðlun óháð aðstæðum. Þó mátti 

sjá hjá nokkrum millistjórnendum áherslu á að ekki væri alltaf hægt að finna lausn sem 

allir væru sáttir við og þá þyrfti að hafa kjark til að neita. Það er í anda við yfirgangssemi 

sem samkvæmt Lawless og Trif, (2016) getur hentað vel þegar mál eru ekki flókin og 

taka þarf snöggar ákvarðanir. Þá eru hagsmunir skipulagsheildar hafðir að leiðarljósi.  

8.2.3 Þjálfun og endurgjöf 

Í niðurstöðum kemur fram að millistjórnendur tækju þátt í lausn ágreinings en almennt 

höfðu þeir ekki fengið neina þjálfun í að leysa ágreining. Einungis einn deildarstjóri og 

einn millistjórnandi höfðu sótt einhverja þjálfun varðandi starfsmannamál eftir að þeir 

urðu stjórnendur. Aðrir töluðu um að læra af reynslunni þar sem vinnan byði upp á 

mörg tækifæri til æfinga. Einnig kom fram að þeir fengu ekki endurgjöf á frammistöðu 

sína við að leysa ágreining. Flestir millistjórnendurnir nefndu að leita til samstjórnenda 

ef þeim vantaði ráð.  

Þetta er í samræmi við Í rannsókn Hunter og Renwick, (2009) en þar kom fram að 

færni í stjórnun starfsmannamála væri oftast fengin með því að vinna vinnuna learning 

by doing. Þetta er einnig í samræmi við rannsókn Teague og Roche, (2012) þar sem fram 

kom að almennt höfðu millistjórnendur ekki fengið þjálfun í lausn ágreinings né hæfni 

þeirra til að leysa ágreininginn verið metin af yfirmanni.  

8.3 Upplifuð áhrif á líðan og heilsutengda hegðun 

Þegar rætt var um líðan eftir erfið samskiptamál og ágreining voru millistjórnendurnir 

sammála um að þau hefðu áhrif á líðan þeirra þegar heim væri komið. Nokkrir 

stjórnendanna vildu meina að þessir þættir hefðu áhrif á heilsutengda hegðun en aðrir 

ekki eða þá að þeir treystu sér ekki til að meta það.  
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8.3.1 Jafnvægi vinnu og einkalífs 

Báðir hóparnir báru sig ágætlega varðandi samræmingu vinnu og einkalífs á þeim tíma 

sem viðtölin voru tekin en höfðu upplifað erfiðari tíma. Þó mátti greina að 

deildarstjórarnir áttu erfiðara með að komast yfir sín verkefni. Heyra mátti á þeim að 

það voru frekar þeir sjálfir sem voru að setja mörk en að vinnustaðurinn passaði upp á 

að verkefnin væru hæfileg. Athyglisvert var að reynsluminni deildarstjórarnir töldu að 

það að þeir áttu lítil börn sem þeir urðu að fara heim og sinna gerði það að verkum að 

bæði þeir og samstjórnendur þeirra næðu betur að skipta á milli. Þó var greinilegt af tali 

deildarstjóranna að þeir náðu ekki að ljúka verkefnum heldur voru þau skilin eftir.  

Bandarísk rannsókn sýndi stöðugt auknar væntingar til deildarstjóra í skólum 

þarlendis, verkefnum þeirra fjölgaði og kröfur til þeirra jukust. Þeir sinntu fjölda ólíkra 

verkefna og voru í stöðugri tímapressu sem leiddi til þess að þeir þurftu að ganga á sinn 

persónulega frítíma til að ljúka verkefnum (Day, 2000).  

Þeir Woodrow og Guest, (2014) bentu á að jafnvægi á milli starfs og einkalífs sé einn 

af þeim þáttum sem hefur áhrif á vellíðan starfsfólks og getur þar með haft þau áhrif að 

framleiðni aukist og því eigi að taka slíkar aðferðir alvarlega. Anderson o.fl., (2011) taka í 

sama streng og segja að fyrirtæki og stofnanir geti komist hjá verulegum kostnaði með 

því að skipuleggja starf sitt þannig að það auki vellíðan starfsmanna þeirra. Starfsmenn 

sem finnst þeir ráða við starfið sitt, fá hvatningu og hrós, hafa sveigjanleika og eru ekki 

þvingaðir til að vinna langa vinnudaga eru líklegri til að upplifa meiri vellíðan og sýna 

meiri framleiðni. 

Áhugavert er að velta fyrir sér hvort minnka mætti veikindaforföll kennara  með því að 

skipuleggja starf þeirra betur með aukna vellíðan að leiðarljósi. Fram kemur í Bókun 1 að 

þættir sem tengja má við stjórnun í skólunum eru þó nokkuð margir. Má þar nefna bætt 

fundarskipulag, teknar séu yfirvegaðar ákvarðanir varðandi hversu mörgum 

þróunarverkefnum skólinn ræður við að vera í og aukinn sveigjanleika. Það að 

millistjórnendum hefur fækkað hefur einnig neikvæð áhrif á kennara þar sem þeir 

standa nú meira einir varðandi skipulag funda vegna einstaklinga í erfiðleikum 

(Samband íslenskra sveitarfélaga og félag grunnskólakennara, 2017).   

Með því að fjölga deildarstjórum ásamt aukinni þjálfun og fræðslu fyrir þá mætti ef til 

vill stuðla að skilvirkara og betra vinnuumhverfi fyrir bæði deildarstjóra og kennara.  
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8.3.2 Líðan eftir erfið samskipti eða ágreining 

Þegar millistjórnendurnir voru beðnir að lýsa líðan sinni eftir erfið samskipti eða 

ágreining kom sterkt fram að þeir upplifðu andlega þreytu. Börkur Hansen o.fl., (2003) 

bentu á að rannsóknir hafi sýnt að samskipti sem ganga illa og skortur á stuðningi eru 

stórir áhrifaþættir á streitu og kulnun sem er aftur ástæða þess að kulnun er algengari 

meðal starfsfólks sem vinnur náið með öðru fólki og er þannig í meiri samskiptum en 

aðrir.   

Bæði deildarstjórar og aðrir millistjórnendur nefndu að þeir leituðu mikið til 

samstjórnenda eftir stuðningi eftir að hafa staðið í samskiptum sem þeir upplifðu sem 

erfið. Gera má ráð fyrir að þetta traust til samstjórnanda og stuðningur frá þeim auki á 

vellíðan millistjórnendanna. Baptiste, (2008) talar um að stuðningur og traust milli 

starfsmanna og stjórnenda sé grunnur góðra samskipta á vinnustaðnum og lykilþáttur í 

að stuðla að vellíðan starfsmanna.  

8.3.3 Áhrif á heilsutengda hegðun 

Fjöldi sjúkdóma hefur verið tengdur við streitu. Almennt er viðurkennt að streita geti 

valdið heilsuleysi og sjúkdómum, allt frá kvefi til hjarta- og æðasjúkdóma. Eins getur 

streita ýtt undir skaðlega hegðun svo sem reykingar, ofát, áfengisneyslu, að borða 

óhollan mat og áhættusama hegðun. Það má því segja að vinnutengd streita sé 

hættuleg heilsu starfsmanna og kostnaðarsöm fyrir þjóðfélög (Béjean og Sultan-Taïeb, 

2005; Rana og Upton, 2009).  

Þrír af átta millistjórnendum í þessari rannsókn sögðust hreyfa sig mjög lítið og geta því 

illa metið hvort erfiðir dagar hefðu áhrif á hreyfingu en mögulega væri það að vera 

andlega þreyttur þegar heim væri komið að hafa áhrif á það að þeir nenntu ekki að 

hreyfa sig. Nokkrir nefndu að borða meira sælgæti og skyndibita og einn nefndi örlítið 

aukna áfengisneyslu ef álag hefði verið mikið. Niðurstöður eru því ekki ótvíræðar hvað 

varðar þennan þátt og ekki hægt að segja að niðurstöður þessarar rannsóknar bendi 

ótvírætt til að aukin streita leiði til neikvæðrar heilsutengdar hegðunar svo sem 

hreyfingarleysis, slæms mataræðis eða annarra slíkra þátta. Þó má segja að vísbendingar 

séu um það hjá hluta þátttakenda í þessari rannsókn.  
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8.4 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Rannsakandi fékk góða innsýn í upplifun og reynslu bæði deildarstjóra og annarra 

millistjórnenda af samskiptum og ágreiningi í starfi þeirra. Viðmælendur fengu að koma 

skoðun sinni á framfæri og útskýra sína upplifun og reynslu óhindrað. Rannsóknin hefur 

þó takmarkað alhæfingargildi þar sem einungis var talað við átta einstaklinga, fjóra úr 

hvorum hóp. Einnig voru millistjórnendur úr einkafyrirtækjum allir frá ólíkum 

fyrirtækjum og því ekki einsleitur hópur sem takmarkar samanburð við deildarstjóranna 

sem allir eru í sambærilegu starfi. Loks ber að ítreka að rannsóknin endurspeglar aðeins 

upplifun og reynslu átta millistjórnanda sem mögulega er ekki lýsandi fyrir upplifun 

annarra millistjórnanda hjá ólíkum skipulagsheildum eða skólum.  

Niðurstöðurnar gefa þó mynd af upplifun deildarstjóra og annarra millistjórnanda 

sem getur gagnast þeim sem vilja fá aukna innsýn í störf millistjórnenda hvað varðar 

samskipti og ágreining. Áhugavert væri að sjá frekari rannsóknir á þessu sviði bæði 

megindlegar og eigindlegar þar sem unnið væri með stærra úrtak og jafnvel væri hægt 

að bera saman millistjórnendur sem fá þjálfun og þá sem ekki fá þjálfun.   
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9 Lokaorð 

Í þessari meistararitgerð hefur verið leitast við að draga upp mynd af upplifun og reynslu 

deildarstjóra í grunnskólum, af samskiptaþætti vinnu þeirra, lausn ágreinings og áhrifum 

erfiðra samskipta á líðan og heilsutengda hegðun. Til samanburðar voru skoðaðir 

millistjórnendur í einkafyrirtækjum til að athuga hvort starfsumhverfi deildarstjóra væri 

ólíkt starfsumhverfi annarra stjórnenda. Niðurstöður gefa vísbendingar um að 

deildarstjórar séu líkir öðrum millistjórnendum hvað varðar upplifun og reynslu af 

samskiptaþætti starfs þeirra og lausn ágreinings. Þeir telja að samskipti séu þungamiðja 

starfs þeirra og að á þeirra borð rati mörg og um margt flókin verkefni. Helsti munurinn 

sem fannst á milli hópa var sá að deildarstjórar í grunnskólum upplifðu samskiptaþáttinn 

sem stærri hluta af starfi sínu en aðrir millistjórnendur og áttu erfiðara með að 

samræma vinnu og einkalíf. Hafa skal í huga að ekki er hægt að alhæfa út frá þessum 

niðurstöðum því þær láta einungis í ljósi upplifun og reynslu fjögurra deildarstjóra og 

fjögurra millistjórnenda sem komu frá ólíkum einkafyrirtækjum. Samt sem áður varpa 

þær ljósi á rannsóknarefnið og veita innsýn í starfsaðstæður millistjórnenda bæði í 

grunnskólum og einkafyrirtækjum. Áhugavert var að sjá að enginn millistjórnendanna 

hafði fengið endurgjöf varðandi hvernig þeir leystu ágreining og einungis tveir höfðu 

fengið einhvers konar þjálfun en hana sóttu þeir af eigin frumkvæði. Nýnæmi og framlag 

þessarar rannsóknar felst í því að hún er eigindleg rannsókn á upplifun millistjórnenda 

varðandi samskipti og lausn ágreinings og áhrif þessara þátta á heilsutengda hegðun og 

líðan.  

Við lifum á tímum mikilla breytinga og tækninýjunga sem hafa áhrif á samskipti 

okkar. Fólk upplifir sífellt meiri streitu sem leiðir til aukinna sjúkdóma með tilheyrandi 

kostnaði fyrir samfélög. Bregðast þarf við og reyna að auka vellíðan starfsfólks á 

vinnumarkaði. Velta má fyrir sér hvort ein leið til þess að auka vellíðan starfsfólks gæti 

verið aukin stjórnendaþjálfun m.a. varðandi lausn ágreinings. Spennandi væri að sjá 

frekari rannsóknir á áhrifum þjálfunar á hæfni stjórnenda í að leysa ágreining.
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10  Viðauki 1 – Kynningarbréf til þátttakenda 

Ágæti viðtakandi 

Ég heiti Vaka Óttarsdóttir B.Ed. í kennslufræðum, BA í Uppeldis og Menntunarfræði og 

meistaranemi í mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Mig langar að 

leita eftir þátttöku þinni í rannsókn fyrir lokaverkefni mitt sem fjallar um upplifun og reynslu 

millistjórnenda af samskiptaþætti starfs þeirra og þá sérstaklega upplifun þeirra af 

ágreiningsmálum. Leiðbeinandi minn í verkefninu er Inga Jóna Jónsdóttir, dósent við 

Viðskiptafræðideild. Ég er að leita að millistjórnendum í grunnskólum annars vegar og í 

einkafyrirtækjum hins vegar.  

Samskipti eru fyrirferðarmikill þáttur í starfi stjórnenda og oft þarf að taka á erfiðum 

málum, mig langar sérstaklega að skoða upplifun og reynslu millistjórnenda af slíkum 

málum. Ég myndi meta þátttöku þína mikils en í þátttökunni fælist að ég fengi að taka við 

þig viðtal sem síðan yrði hluti af rannsóknargögnum. Ef þú hefur áhuga og sérð þér fært að 

taka þátt í rannsókninni finnum við hentugan tíma á næstu tveimur vikum til að eiga samtal. 

Fyllsta trúnaðar verður gætt og ekki verður hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda og 

þeir verða hvergi nafngreindir né heldur vinnustaðurinn. Að mínu mati væri hentugast að 

eiga samtalið annað hvort á vinnustað eða í heimahúsi eftir því hvort hentar betur til að 

tryggja að næði fáist til að eiga opið samtal um viðfangsefnið.  

Áætlað er að viðtalið taki um það bil 45-60 mínútur. Óskir þú eftir frekari upplýsingum eða 

ef þú hefur einhverjar spurningar þá skaltu ekki hika við að hafa samband. Þátttöku má 

staðfesta með tölvupósti með óskum og stað og stund fyrir viðtalið.  

 

Með fyrirfram þökk,  

Vaka Óttarsdóttir  
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11 Viðauki 2 – Viðtalsrammi 

Bakgrunnur 

1. Hver er aldur þinn? 

2. Hver er menntun þín? 

3. Hver er starfsreynsla þín og starfsaldur? 

4. Hvernig myndir þú lýsa starfinu þínu? 

 

Samskipti 

5. Við hverja ertu í samskiptum í gengum starfið þitt? 

6. Hversu mikið af tíma þína telur þú að fara í samskipti? 

7. Hver er þín upplifun af þessum samskiptum  

8. Eru þessi samskipti ólík eftir því við hvern samskiptin eru s.s. yfirmann, 

samstarfsmenn, undirmenn, viðskiptavini og á hvaða hátt?  

9. Er einhver hópur sem þér finnst erfiðara að eiga samskipti við og þá af hverju?  

10. Getur þú gefið mér dæmi um samskipti á vinnustaðnum sem þér hefur fundist 

sérstaklega jákvæð og eins samskipti sem hafa verið erfið?  

Ágreiningsmál 

11. Hvernig myndir þú skilgreina ágreiningsmál 

12. Hversu mikið af tíma þína telur þú að fara í ágreiningsmál og hvers konar 

ágreining er helst um að ræða?   

13. Getur þú nefnt mér dæmi um ágreiningsmál sem þú sem stjórnandi hefur 

þurft að takast á við og leita lausna á?  

14. Hvaða ágreiningsmál upplifir þú að taki mest á þig, hvað finnst þér erfiðast að 

takast á við?  

15. Hvaða hæfni telur þú að þú sem stjórnandi þurfir mest á að halda til að leysa 

ágreiningsmál?  

Þróun og þjálfun 

16. Hefur þú gert eitthvað til að þjálfa hæfni þína við lausn ágreiningsmála? 
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17.  Er einhver sem þú getur leitað til sem hefur getað leiðbeint þér varðandi 

ágreiningsmál eða önnur samskipti sem þér þykja erfið?  

18. Ef þínir undirmenn eru að takast á við ágreiningsmál, eruð þið með eitthvað 

ferli varðandi það hvernig þið styðjið við starfsfólk í slíkum aðstæðum? 

Áhrif á líðan og fjölskyldulíf 

19. Hvernig gengur þér að samræma vinnu og einkalíf? 

20. Hvernig líður þér þegar þú hefur staðið í erfiðum samskiptum eða ágreiningi?  

21. Er eitthvað sérstakt sem þú gerir eftir að hafa upplifað erfiðan vinnudag?  

22. Telur þú að þegar þú að erfið samskipta eða ágreiningsmál sem þú sinnir í 

vinnunni hafi áhrif á þitt einkalíf þegar heim er komið og þá hvernig? 

23. Hafa erfiðir dagar í vinnunni áhrif á mataræði eða hreyfingu hjá þér? 

24. Eitthvað sem þú vilt bæta við? 

 


