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Útdráttur 

Hér heima og erlendis hefur lítið borið á umfjöllun og fræðslu um þátt stjórnenda í 

innleiðingu stórfelldra breytinga vegna tæknibyltingarinnar og áhrif hennar á stöðu 

mannauðsmála innan fjármálafyrirtækja. Tilgangur þessarar rannsóknar er að bæta úr 

því. Markmið hennar er að varpa ljósi á og fá skýrari sýn á hvernig má takast á við þá 

tækni- og sjálfvirknivæðingu sem hefur staðið yfir í þróun fjármálafyrirtækja á Íslandi og 

hvort sú væðing hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á starfsánægju starfsmanna. Greint er frá 

því hvernig tækni- og sjálfvirknivæðing hefur gjörbreytt stöðu fyrirtækja í samfélaginu og 

hvernig ólíkir þættir hafa áhrif á starfsánægju starfsmanna.  

Rannsókn var tvíþætt. Annars vegar var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð 

þar sem tekin voru hálf-opin viðtöl við þrjá stjórnendur, í tveimur helstu 

fjármálafyrirtækjum á Íslandi. Hins vegar var spurningalisti rannsóknarinnar settur upp í 

vefforritinu Questionpro.com og lagður fyrir framlínustarfsmenn fyrirtækjanna. 

Rannsóknir stóðu yfir frá febrúar og fram í apríl 2018. Spurningalistinn náði til 25 

einstaklinga. Viðmælendur og þátttakendur höfðu gengið í gegnum núverandi 

tæknibyltingu, sem hefur haft yfirgripsmikil áhrif á þróun fyrirtækisins og starfsánægju. 

Fræðilegur bakgrunnur er sóttur í skrif fræðimanna um þá tæknibyltingu sem á sér stað í 

samfélagi nútímans, breytingu á eðli starfa og starfsánægju. Við greiningu gagnanna 

komu fram nokkur þemu sem að endingu urðu framtíð starfa, þarfir viðskiptavinarins og 

hraði breytinga. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós aukna starfsánægju 

framlínustarfsmanna vegna tæknibyltingarinnar. Niðurstöður benda enn fremur til 

mismunandi hugmynda innan fjármálafyrirtækjanna varðandi það hvert hlutverk 

vinnuafls í stafrænu umhverfi verður í framtíðinni. Tæknin og stafrænar leiðir hafa orðið 

kveikjan að bæði umræðum og deilum og með þróun þeirra leiða bætast sífellt við nýjar 

félagslegar víddir fyrir mannfræðinga að rannsaka. 

 

 

 

 

Lykilorð: tæknibylting, sjálfvirknivæðing, mannauður, starfsánægja 
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1  Inngangur 

Mikilvægasta auðlind fyrirtækja er mannauðurinn og er hann eitt helsta samkeppnistækið 

í hinu síbreytilega umhverfi sem við lifum í. Mikilvægt er að sjá til þess að viðhorf 

einstaklingsins gagnvart starfi sínu sé jákvætt og að þörfum og væntingum starfsmanna 

fyrirtækisins sé mætt. Róttækar breytingar hafa átt sér stað í ytra umhverfi fyrirtækja 

undanfarin ár sem munu valda víðtækum samfélagsbreytingum á næstu árum og 

áratugum. Nýjar upplýsingar og ný tækni gegna vaxandi hlutverki í öllum alþjóðlegum 

viðskiptasamböndum og alþjóðavæðing ásamt tækniframförum veldur róttækum 

breytingum á samfélaginu. Samfélagið nálgast hina svokölluðu „fjórðu iðnbyltingu“ sem 

vísar í senn til tækniframfara undanfarinna ára og þeirra sem eru í vændum. Fjórða 

iðnbyltingin er talin frábrugðin öðrum þeim iðnbyltingum sem mannkynið hefur upplifað 

og þar af leiðandi verður framtíðin ólík nokkru því sem áður var. 

1.1 Tilgangur og markmið 

Í þessari ritgerð er athyglinni beint að mannauði fjármálafyrirtækja. Markmið 

rannsóknarinnar er að kanna þróun fjármálafyrirtækjanna og starfsánægju 

framlínustarfsmanna og leita svara við eftirfarandi megin rannsóknarspurningunum: 

1. Hvernig má takast á við þá tækni- og sjálfvirknivæðingu sem hefur staðið yfir í 
þróun fjármálafyrirtækja á Íslandi?  

2. Hefur sú væðing jákvæð eða neikvæð áhrif á starfsánægju starfsmanna? 

Tekin voru fyrir tvö af stærstu fjármálafyrirtækjum á íslenskum markaði og viðhorf 

stjórnenda og framlínustarfsmanna þeirra til tækni- og sjálfvirknivæðingar kannað. Til að 

leita svara við rannsóknarspurningunum var stuðst við eigindlega og megindlega 

rannsóknaraðferð. Rannsóknarsnið ritgerðarinnar var því tvískipt: Viðtalsrannsókn var 

tekin fyrir í Athugun I þar sem rannsakandi naut aðstoðar stjórnenda innan 

fjármálafyrirtækjanna við gerð rannsóknarinnar og kannað hver framtíðarsýn þeirra innan 

fyrirtækjanna væri. 

Spurningalistakönnun var gerð í Athugun II þar sem spurningalisti var sendur rafrænt 

á framlínustarfsmenn innan fyrirtækjanna sem voru tekin fyrir í rannsókninni. Notaður 

var spurningalisti sem unninn var í samstarfi við leiðbeinanda og fyrirtækin sem voru tekin 
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fyrir til rannnsóknarefnis. Samanburður verður gerður á fjármálafyrirtækjunum tveimur 

sem rannsökuð voru. 

 Til að meta hvort fyrirtækin nýttu þær aðferðir sem fræðin styðja voru niðurstöður 

bornar saman við fræðilega umræðu. Skilgreiningar á hugtökum og aðferðum við þróun 

og starfsánægju verða teknar saman í fræðilega hlutanum. 

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í sex hluta, auk útdráttar, inngangs, lokaorða og umræðukafla. Annar, 

þriðji og fjórði kafli snúa að greiningu á viðfangsefninu. Þar er rætt um þær miklu 

breytingar sem hafa átt sér stað samfélagi nútímans. Til að varpa ljósi á umhverfi 

fyrirtækja og hvernig það hefur áhrif á þróun þeirra, þá verður fyrst fjallað um 

tæknibyltinguna. Því næst verður gerð grein fyrir breytingu á eðli starfa og að lokum 

starfsánægju. Í fimmta kafla verður umfjöllun um tvíþætta rannsóknaraðferð, á úrtaki, 

greiningu gagna, réttmæti og áreiðanleika rannsóknanna. Í lokin verða niðurstöður 

dregnar saman úr Athugun I, Athugun II og samanburði, umræður rannsakanda reifaðar, 

dregnar ályktanir, samanburður gerður við fræðin og tillögur kynntar að því hvernig megi 

efla starfsemi og starfsánægju starfsmanna fjármálafyrirtækjanna. 

  



 

13 

2 Tæknibyltingin 

Með stórfelldum tækni- og fjarskiptaframförum á skömmum tíma, hefur tíminn sem þarf 

til að hafa áhrif um allan heim farið úr árum niður í sekúndur. Samkvæmt sérfræðingum 

innan hagfræðinnar og tæknigeirans nálgast samfélagið „fjórðu iðnbyltinguna“ sem vísar 

til tækniframfara undanfarinn ára og þeirra sem eru í vændum. Sú iðnbylting mun líklega 

valda víðtækum samfélagsbreytingum á næstu árum og áratugum (Daft, Murphy og 

Willmott, 2010; Ólafur Andri Ragnarsson, 2018; Schwab, 2016). Fjórða iðnbyltingin er 

talin vera ólík þeim iðnbyltingum sem mannkynið hefur upplifað áður og þar af leiðandi 

verður framtíðin ólík nokkru því sem áður var, sjá mynd 1 (Citigroup, 2016; Ólafur Andri 

Ragnarsson, 2018; Schwab, 2016).  

 

Mynd 1. Fjórða iðnbyltingin (Ólafur Andri Ragnarsson, 2018). 

Orðið ‚bylting´ táknar skyndilegar og róttækar breytingar. Byltingar hafa átt sér stað í 

gegnum tíðina þegar ný tækni og nýjar leiðir hrinda af stað miklum breytingum á hagkerfi 

og samfélagi. Í ljósi þess geta skyndilegar breytingar átt langan aðdraganda (Schwab, 

2016). Fjölmörg, fjölbreytt og heillandi viðfangsefni eru til staðar í dag og því er mikilvægt 

að skilja og móta þá tæknibyltingu sem á sér stað og felur í sér breytingar á þekkingu, 

viðhorfum og vinnubrögðum mannkynsins. Samfélagið stendur við upphaf byltingarinnar 

þar sem tækniframfarir hafa endurbyggt samfélagið eins og við þekkjum það og breytt 

grundvallaratriðum þess hvernig við lifum, vinnum og tengjumst hvert öðru (Brinded, 

2016; Schwab, 2016). Það er því óhætt að fullyrða að rekstrarumhverfið hefur tekið 

stórstígum breytingum og þar með starfsemi fjármálafyrirtækja hérlendis. Breytingar eru 
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örari en nokkru sinni fyrr og því þurfa fyrirtæki að geta metið, greint og brugðist fljótt og 

með skipulögðum hætti við tækifærum, breytingum og áhrifum á rekstrarumhverfið svo 

hægt sé að halda í við örar breytingar tækninnar og upplifun viðskiptavina (Þorkell 

Sigurlaugsson, 1996; Schwab, 2016). 

2.1 Tækni í framleiðslu og þjónustu 

Aukin meðvitund varð á sjötta áratug síðustu aldar um mikilvægi tækninnar í 

stjórnskipulagi fyrirtækja og síðan þá hefur verið unnið að því að greina tengsl tækninnar 

við önnur einkenni fyrirtækis af nákvæmni. Alþjóðavæðing og tækniframfarir fela í sér 

róttækar breytingar í framleiðslugeiranum og upplýsingatækni hefur gjörbreytt 

samkeppnisstöðu margra fyrirtækja. Orðið ‚tækni´ hefur margar skilgreiningar í 

mismunandi samhengi. Yfirleitt vísar tækni til beitingar vísindalegra uppgötvana við þróun 

og umbætur á vörum og þjónustu og getur falist í þekkingu, efni, aðferðum og búnaði. 

(Stevenson, 2014). Samkvæmt Daft og fleirum (2010, bls. 266) þá er tækni skilgreind sem 

„samsetning vinnuferla, færni, þekkingar, starfsaðferða, véla og aðgerða sem fólk notar 

til að umbreyta hráefnum, upplýsingum, hugmyndum yfir í verðmæta vöru eða þjónustu.“ 

Stjórnun tækninnar gegnir gríðarlega mikilvægu hlutverki í samfélaginu enda er tækni 

einn af þeim þáttum sem hefur margvísleg áhrif á starfsemi fyrirtækja og leiðir þar af 

leiðandi oft til nýrra viðhorfa og vinnubragða. Þar sem tækni hefur áhrif á uppbyggingu 

skipulagsins reynist það ákveðin áskorun fyrir fyrirtæki að ákvarða og hanna skipulag fyrir 

framleiðslu- og þjónustustarfsemi. Um er að ræða tvenns konar tækni, það er kjarnatækni 

(e. core technology) og stuðningstækni (e. non-core technology) en hvort tveggja tengist 

skipulagi fyrirtækja. Kjarnatækni fyrirtækis er vinnuferli sem er í beinum tengslum við 

tilgang fyrirtækisins. Kjarnatækni hefur áhrif á skipulag þess og veitir innsýn í hvernig 

skipulag hentar fyrirtækjum, sem leggja áherslu á skilvirkni, best. Fyrir þjónustufyrirtæki 

líkt og til dæmis fjármálafyrirtæki, felur kjarnatækni í sér framleiðslubúnað. Fyrirtæki eru 

mynduð úr mörgum deildum, sem nota mismunandi aðferðir eða tækni til að veita vöru 

eða þjónustu innan fyrirtækis. Stuðningstækni er hins vegar vinnsluferill sem er talinn 

mikilvægur fyrir fyrirtækið en er ekki í beinum tengslum við helsta tilgang þess (Daft o.fl., 

2010; Stevenson, 2014). 

Fyrsta, og jafnframt ein áhrifamesta, rannsókn á framleiðslutækni var unnin af Joan 

Woodward (1950) en niðurstöður hennar benda til þess að tækni geti verið misflókin í 
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framleiðsluferlinu og að flækjustig tækninnar geti verið ýmist hátt eða lágt. Woodward 

þróaði skala sem flokkaði fyrirtæki eftir því hversu flókin tæknin var í framleiðsluferlinu. 

Um er að ræða tækni með hátt flækjustig þegar umbreytingarferli er sett í fyrirfram 

ákveðið kerfi, möguleiki er á sjálfvirkni og framleiðslan fer að mestu fram í vélum. Lágt 

flækjustig tækni er til staðar þegar umbreytingarferlið byggist ekki á vélum heldur 

aðallega á færni og getu starfsmanna. Grundvallarmunur er á þjónustufyrirtækjum og 

framleiðslufyrirtækjum hvað þetta snertir, sjá töflu 1. 

Tafla 1. Samanburður á þjónustu og framleiðslu (Stevenson, 2014, bls, 9). 

 

Þjónustufyrirtæki einkennist af óáþreifanlegum afurðum. Þar gegna starfsmenn stærra 

hlutverki í framleiðsluferlinu enda bein samskipti á milli viðskiptavinarins og 

starfsmannsins. Þjónustufyrirtæki einkennist einnig af lágu flækjustigi tækninnar en hefur 

þó tilhneigingu til að hafa stöðugan og vélknúinn vélbúnað líkt og framleiðslufyrirtæki. 

Framleiðslufyrirtæki einkennist aftur af áþreifanlegum afurðum og háu flækjustigi 

tækninnar þar sem framleiðslan stólar að mestu leyti á tækni (Daft o.fl., 2010, Stevenson, 

2014). 

2.2 Aðlögun að ytra umhverfi 

Fyrirtæki standa frammi fyrir ákveðnum vanda þar sem breytingar eru órjúfanlegur þáttur 

í alþjóðlegu umhverfi nútímans. Fyrirtæki (e. organization) eru hönnuð markvisst sem 

skipulögð og samræmd athafnakerfi. Þau stefna að ákveðnu markmiði og eru háð 

óstöðugu og flóknu umhverfi sem einkennist af óvissu. Því þurfa öll fyrirtæki að 
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undirgangast breytingar og mynda ákveðinn stöðugleika, til að auðvelda nýsköpun og 

skilvirkni innan þeirra. Áhersla er lögð á þörfina fyrir róttækar breytingar. Nauðsynlegt er 

að takast á við nýjar áskoranir sem endurspegla nýjar stefnur eða bregðast við 

ófyrirsjáanlegum breytingum á tækni, líftíma, umhverfi, stærð og menningu (Daft o.fl., 

2010). Þær breytingar hafa margvísleg áhrif á skipulag og starfsemi fyrirtækja. Því þarf að 

gera sér grein fyrir þýðingu breytinganna og stjórnendur þurfa að fylgjast vel með til að 

þróa starfs- og tilvistargrundvöll sinn. Fyrirtæki þurfa að framfylgja ákveðinni 

stefnumótun sem grundvallast á þeirri framtíðarsýn sem þau sækjast eftir að skapa. 

Mikilvægt er að fyrirtæki móti framtíðarsýn til að hafa áhrif á umhverfi sitt og innra starf 

og aðlagast breyttum aðstæðum. Ef ekki er tekist á við það verkefni að hafa einhvers 

konar stjórn á breytingunum verður framtíðarsýnin aldrei að veruleika. Með því að 

tileinka sér breytingar spornar fyrirtækið gegn stöðnun og óviðunandi árangri, þar sem 

ytra umhverfi er sífellt að breytast (Daft o.fl., 2010; Johnson, Whittington, Scholes, 

Angwin og Regnér, 2014; Teboul, 1991; Þorkell Sigurlaugsson, 1996). Líkt og Stephen 

Hawking sagði: „Greind er sú hæfni að aðlaga sig að breytingum.“ Charles Darwin tekur í 

sama streng: „Það er hvorki sterkasta tegundin né sú gáfaðasta sem kemst af, heldur sú 

sem best er til þess fallin að takast á við breytingar.“ Aðlögun og afkoma fyrirtækja við 

þær nýju aðstæður sem skapast vegna tæknibyltingarinnar hefur reynst mikil áskorun. 

Ástandið innan samfélagsins hefur breyst svo hratt að umhverfið sem fyrirtæki starfa í 

verður sífellt flóknara með þróuninni og öll framleiðslutækni hefur breyst gríðarlega, því 

er þörf á bæði hraða og sveigjanleika (Ásta Dís Óladóttir, Ingi Rúnar Eðvarðsson og 

Guðmundur Kristján Óskarsson, 2016; Schwab, 2016; Þorkell Sigurlaugsson, 1996). 

Umhverfi fyrirtækja (e. organizational environment) er lykilatriði þegar kemur að 

skipulagi fyrirtækja og er skilgreint sem allir þættir utan marka fyrirtækisins sem geta 

mögulega haft áhrif á allt fyrirtækið eða hluta þess. Umhverfi er það sem myndar ytra 

samhengi fyrirtækja og skiptist það í tvo meginhluta; athafnasvæði og almennt umhverfi. 

Þeir þættir heyra undir athafnasvæði sem hafa bein áhrif á fyrirtæki og möguleika þeirra 

til að ná árangri, eins og atvinnugrein, markaður, aðföng, viðskiptavinur, 

alþjóðasamkeppni og mannauður. Aðrir víðtækir umhverfisþættir hafa óbein áhrif á 

fyrirtækið, eins og tækni, ríkisvald, ástand efnahagskerfis, félagslegir og menningarlegir 

þættir og þeir flokkast undir almennt umhverfi (e. general environment). Allir þessir 

þættir hafa áhrif á öll fyrirtæki að lokum. Stjórnendur þurfa að takast á við ákveðna þætti 
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innan fyrirtækisins sem geta valdið verulegri óvissu vegna takmarkaðra upplýsinga um þá 

mikilvægu þætti í umhverfinu sem geta spáð fyrir um þá þróun sem mun eiga sér stað. 

Því skiptir höfuðmáli að afla sér traustra upplýsinga um athafnasvæði fyrirtækisins og til 

þess þarf stöðugt að afla upplýsinga um þá atvinnugrein sem fyrirtækið starfar innan. 

Mikilvægt er að stjórnandi fyrirtækisins hafi upplýsingar um umfang markaðarins, stærð 

hans og þróun. Nauðsynlegt er að fyrirtæki þekki óskir viðskiptavinanna og 

samkeppnisaðstæður, með tilliti til þeirrar tækni sem fyrirtækið og samkeppnisaðilar þess 

nota. Enn fremur, skiptir máli að leggja sérstaka áherslu á að skoða tengsl fyrirtækisins 

við atvinnu- og fjármagnsmarkaðinn. Erfiðleikar við að verða sér út um lánsfé og skortur 

á hæfu starfsfólki geta haft veruleg áhrif á þróun og nýbreytni í starfsemi fyrirtækis (Daft 

o.fl., 2010). Atburðir sem eiga sér stað í umhverfinu má lýsa með ýmsum hætti, líkt og 

hvort umhverfið sé einfalt eða flókið, einsleitt eða misleitt, stöðugt eða óstöðugt. Þær 

víddir vísa í áhrif umhverfisins á fyrirtæki. Annars vegar þörf á upplýsingum um umhverfið 

og hins vegar þörf á auðlindum úr umhverfinu. Óvissa í umhverfi (e. environmental 

uncertainty) myndast þegar skortur er á upplýsingum um umhverfisþætti og þar af 

leiðandi reynist það fyrirtækjum erfitt að spá fyrir um ytri breytingar (Daft o.fl., 2010). 

Tafla 2. Grundvöllur til að meta óvissu í umhverfinu (Daft o.fl., 2010, bls. 150) 

 

Óvissa skapar áhættu og eykur hættu á mistökum. Ein aðferð til þess að meta hversu mikil 

óvissa er, og um leið hve mikil áhætta er til staðar, er að skoða þær víddir sem nefndar 

eru í töflu 2, einfalt eða flókið umhverfi á móti stöðugu eða óstöðugu umhverfi. Umhverfi 
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telst vera stöðugt þegar það breytist ekki í nokkra mánuði eða ár en óstöðugt breytist það 

skyndilega (Daft o.fl., 2010). 

2.3 Sjálfvirknivæðing er framtíðin 

Á undanförnum árum hafa fjármálafyrirtæki breyst í nútímaleg þjónustufyrirtæki þar sem 

viðskiptavinurinn er í brennidepli. Þjónustufyrirtæki hafa alltaf haft tilhneigingu til að 

veita sérsniðna þjónustu sem svarar mismunandi kröfum viðskiptavina. Þróunin í átt að 

sífellt sérsniðnari þjónustu við viðskiptavini (e. mass customization) hefur gjörbylt 

framleiðslu og haft veruleg áhrif á þjónustugeirann (Daft o.fl., 2010). Eitt af lykilatriðum 

til árangurs á þessu sviði felst í að fyrirtæki horfi inn á við og þekki þarfir og kröfur 

viðskiptavina til þess að möguleiki sé á að uppfylla þær og hafa þær í huga við þróun á 

þjónustu og vörum. Viðskiptavinurinn gerir nýjar og auknar kröfur til vöru og þjónustu og 

ætlast til þess að hún uppfylli sívaxandi væntingar um virkni, rekstrarhagkvæmni, endingu 

og samkvæmni (Elín Agnarsdóttir, 1995; Þorkell Sigurlaugsson, 1996). Þær væntingar 

þrýsta á að atvinnugreingar innan þjónustufyrirtækja læri af framleiðslugeiranum (Daft 

o.fl., 2010). 

Sjálfvirknivæðingin einkennist af nýrri tækni, snjallari hugbúnaði og færara 

stafrænu vinnuafli, sem sameinar líkamlega-, stafræna- og líffræðilega heiminn og hefur 

áhrif á efnahagskerfið, atvinnugreinar og jafnvel hugmyndir um hvað það þýðir að vera 

mannlegur (Schwab,2016; Schwab, 2018). Cambridge University Press (2018) skilgreinir 

orðið sjálfvirkni (e. automation) sem svo: „Sjálfvirknivæðing verka, sem áður voru unnin 

af fólki, með notkun á vélum eða tölvum, sérstaklega í framleiðslu- eða skrifstofustörfum. 

Framfarir í framleiðslu vegna sjálfvirknivæðingar og tengdrar tækni skapa aukin tækifæri 

fyrir fyrirtæki, auka framleiðni á móti lækkandi launakostnaði.“ Samkvæmt rannsókn 

Valfells og Tasle (2007) hefur launakostnaður íslenskra fyrirtækja lækkað vegna aukinnar 

tæknivæðingar. Einnig benda rannsóknir til þess að mörg fyrirtæki hafi aukið vöxt, hagnað 

og framleiðni ásamt því að bæta þjónustuframboð sitt með notkun á hugbúnaði og 

stafrænu vinnuafli sem sinnir störfum sem voru unnin mönnum (World Bank Group, 

2016). Tæknibyltingin felur í sér mörg tækifæri. Tækni getur aukið framleiðni 

starfsmanna, stuðlað að sveigjanlegri vinnutíma og fært neytendum fleiri og ódýrari 

vörur. Þar að auki geta fyrirtæki nýtt háþróaða tækni til að bæta fjármagnsnýtingu, 

úthýsingu, frumkvöðlastarfsemi og sigrast á upplýsingahindrunum. Samfélagið nýtur góðs 
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af þeirri fjölbreytni sem býðst, þar sem tækni fjölgar þjónustumöguleikum. Þrátt fyrir 

tækifærin sem tæknin býður upp á veldur fækkun starfa vegna sjálfvirknivæðingar kvíða 

meðal starfsfólks um allan heim (World Bank Group, 2018). 
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3 Breyting á eðli starfa 

Fjöldi nýjunga á 18. öld hafði gífurleg áhrif á og breytti framleiðsluferli bæði hvað snertir 

vörur og þjónustu með innleiðingu vélknúins vinnuafls. Aukin samkeppni og breyttar 

efnahagslegar aðstæður hafa breytt stefnu fyrirtækja í þá veru að meiri áhersla er lögð 

meðal annars á snör viðbrögð (e. agility) og starfa með færri auðlindir. Snör viðbrögð vísa 

til getu fyrirtækis til þess að bregðast hratt við kröfum og/eða tækifærum. Það er stefna 

sem felur í sér að sveigjanlegu kerfi sem getur brugðist hratt við eftirspurn viðskiptavina 

eða breytingum á vöru- eða þjónustuframboði sé viðhaldið. Að starfa með færri auðlindir 

vegna uppsagna starfsfólks, samdráttar og lækkun kostnaðar innan fyrirtækis neyðir 

stjórnendur til að auka áherslu á kostnaðarstjórnun og aukna afkastagetu (Stevenson, 

2014).  

Daft (2010) skilgreinir skipulagsheild (e. organization) sem samansafn fólks sem 

hefur víxlverkandi áhrif hvert á annað, það er kerfi mannlegra athafna. Áhrif 

tæknibyltingarinnar mun þó reynast enn meiri áskorun en nú er álitið ef tölvuvæðingin 

nær til vinnuaflsins (Frey og Osborne, 2013). Stórstígar framfarir hafa orðið í þróun 

gervigreindar og innan fyrirtækja hafa þær í för með sér mikil tækifæri en einnig miklar 

áskoranir. Hjá þjónustufyrirtækjum liggja tækifærin meðal annars í því að snjallari 

hugbúnaður og færara stafrænt vinnuafl gerir tækninni í auknum mæli kleift að leysa ýmis 

flókin verkefni sem áður voru leyst af mönnum. Samkvæmt nýlegum rannsóknum hefur 

tækni flýtt fyrir framleiðslu. Með sjálfvirknivæðingu óljósra, endurtekningasamra og lítt 

verðmætaskapandi verkefna sem unnin eru af starfsfólki upplýsingakerfa verður öll vinna 

skilvirkari og hraðari en áður. Enn fremur getur sjálfvirknivæðing minnkað kostnað, komið 

í veg fyrir villur, aukið afköst og aukið möguleika á betri nýtingu starfsmanna í flóknari og 

meira gefandi verkefnum (Schwab,2016; Schwab, 2018). 

Í þjónustufyrirtækjum í dag er þess krafist að færni tæknilegra kjarnastarfsmanna 

sé meiri en áður. Framlínustarfsmenn þurfa að búa yfir þekkingu og getu til þess að takast 

á við fjölbreyttar þarfir viðskiptavina á áhrifaríkan og beinan (e. direct) hátt. Framfarir í 

upplýsingatæknikerfum hafa mikil áhrif á fyrirtæki og möguleiki er á að reiknaður 

ávinningur þeirra fari hækkandi með jákvæðum framförum. Því krefjast fyrirtæki þess að 

félagsleg og mannleg færni sé háþróuð, þar með talið færni í upplýsingatæknikerfum, það 
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er að þekking á nýrri tækni fari vaxandi, líkt og snjallari hugbúnaði og færara stafrænu 

vinnuafli (sjá töflu 3) (Daft o.fl., 2010; Schwab,2016; Stevenson, 2014). 

Tafla 3. Mismunandi áherslur í þjónustu- og framleiðslufyrirtækjum (Daft o.fl., 2010, bls 284) 

 

Yfirleitt hafa umfangsmiklar breytingar áhrif á alla starfsmenn og þeir sem verða 

fyrir breytingum þurfa að breyta vinnubrögðum eða hegðun. Áherslan á framkvæmdina 

og mannlega þáttinn þarf því að vera meiri, þó það geti verið kostnaðarsamt fyrir 

fyrirtækið. Í stefnumarkandi breytingum er vandamálið oftast nær hvernig eigi að fá 

starfsfólkið til að aðlagast breytingum frekar en hvernig bregðast skuli við þeim, líkt og að 

bæta þjónustu, smíða tölvukerfi eða nálgast viðskiptavininn betur. Kostnaður verður þó 

lægri ef starfsfólk er vel undirbúið fyrir breytingar. Eigi breytingarar að vera árangursríkar 

krefjast þær skipulegrar samhæfingar mannlegra og tæknilegra þátta (Johnson, o.fl., 

2014).  

3.1 Alhliðabankamaður 

Í mörgum tilfellum, einkennast fjármálafyrirtæki af stafrænu móti og hefur það breytt því 

hvernig þau keppa á markaðnum, það er samkeppnishæfni þeirra og afkastagetu. Breytt 

hegðunarmynstur viðskiptavina, til dæmis ástæður fyrir því að heimsækja útibú, ýtir undir 

breytingar á störfum og aðlögun svokallaðs alhliðabankamanns líkans (e. universal banker 

model). Alhliðabankamaður er starf sem fer ört vaxandi í fjármálafyrirtæjum og felst í því 

að bankastarfsmaður geti unnið fjölmörg mismunandi störf og skapað enn frekari 

verðmæti fyrir útibú fyrirtækjanna (Adrenaline, 2016; Stevenson, 2014). Samkvæmt 

skýrslu sem unnin er af Adrenaline (2016) hafa viðskipti við útibú minnkað um rúmlega 

45 prósent frá árinu 1992 og lækka nú um sex til sjö prósent á ári hverju. Það hefur tekið 

fjármálafyrirtæki langan tíma að koma til móts við þá hátæknilegu upplifun sem 

viðskiptavinurinn sækist eftir en standi fjármálafyrirtækið sig ekki í að veita 

viðskiptavinum þá upplifun er líklegra að hann færi viðskipti sín annað (Adrenaline, 2016). 
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Neysla hefur stóraukist á undanförnum árum og viðskipti í dag einkennast af því. Ný vara 

eða þjónusta getur því orðið úrelt á tiltölulega skömmum tíma, enda vörur og þjónusta 

margbrotnari en áður. Einnig er viðskiptavinurinn ekki eins tryggur og áður, þar sem 

samkeppni fer harðnandi og verður miskunnarlausari (Ásta Dís Óladóttir o.fl., 2016; 

Þorkell Sigurlaugsson, 1996).  

3.2 Stafrænt vinnuafl 

Áhyggjur af tæknilegum afskiptum er engin nýlunda. Karl Marx lýsti áhyggjum sínum á 

þennan veg: „Vélin veitir starfsmanninum ekki aðeins samkeppni heldur er markmið 

hennar að gera hann með öllu óþarfan. Það er öflugasta leiðin til að kveða niður verkföll". 

Árið 1931 varaði hagfræðingurinn John Maynard Keynes við því að tæknin kynni að valda 

útbreiddu atvinnuleysi (World Bank Group, 2018). Þar sem tækniframfarir eru miklar um 

þessar mundir er vinnumarkaðurinn í stöðugri endursköpun og samfélagið reynir í sífellu 

að halda í við tækniþróunina. Framfarir í framleiðslu vegna sjálfvirknivæðingar og 

tengdrar tækni skapa aukin tækifæri fyrir fyrirtæki til þess að auka framleiðni, lækka 

launakostnað og auka hagnað með því að notast við hugbúnað og stafrænt vinnuafl þar 

sem áður þurfti að notast við menn (World Bank Group, 2016). Samkvæmt Hinds, Roberts 

og Jones (2004) mun sjálfvirknivæðing fara vaxandi á næstu áratugum. Með 

áframhaldandi tækniframförum sem eru hvergi nærri hættar í þróun er líklegt að notkun 

vélmenna á vinnustöðum fari vaxandi. Í náinni framtíð munu vinnustaðir í auknum mæli 

samanstanda af bæði vélmennum og fólki sem starfa saman, vinna mismunandi verkefni  

og nýta hæfni hvors annars (World Bank Group, 2018; Hinds, Roberts, og Jones, 2004). 

Neikvæður þáttur þessarar þróunar stafar af hraða tækniframfara og útbreiðslu 

og þróun gervigreindar sem ógnar milljónum starfa um allan heim. Í desember 2016 lýsti 

Stephen Hawking áhyggjum sínum af auknum ójöfnuði í samfélaginu og að aukin 

sjálfvirkni og gervigreind myndi útrýma millistéttarstörfum. Í janúar 2017, tók Barack 

Obama, fyrrum Bandaríkjaforseti, undir með Hawking en bætti við áhyggjum af því að 

baráttan við að halda í tiltekin störf fari minnkandi vegna miskunnarlausrar framgöngu 

sjálfvirknivæðingarinnar. Brátt verða millistéttarstörf úrelt og fjöldi fólks sér fram á 

atvinnuleysi á komandi árum (Miller, 2017; Prince, 2016). Hagfræðingurinn Carl Benedikt 

Frey og upplýsingaverkfræðingurinn Michael A. Osborne kynntu niðurstöður rannsóknar 

sinnar haustið 2013 en þær bentu til þess að um 47 prósent starfa í Bandaríkjunum myndu 
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leggjast af á næstu tuttugu árum. Rannsóknin bendir til að áframhaldandi tækniþróun eigi 

eftir að leiða til feiknamikils atvinnuleysis og útrýmingar margra hefðbundinna starfa, sjá 

mynd 2. Skýrsla sem unnin var af Citi bankanum og Oxford háskóla (2016) bendir til þess 

að að meðaltali 57 prósent starfa í OECD-ríkjum séu næm fyrir sjálfvirknivæðingu. Þar af 

leiðandi er hætta á að störf hverfi með tilkomu nýrrar tækni (Citibank, 2016).  

 

Mynd 2. Hættan á að störf hverfi í heiminum vegna sjálfvirknivæðingar (World Bank Group, 2016). 

Vegna sjálfvirknivæðingarinnar munu hefðbundin verkamannastörf auk þjónustu- og 

þekkingarstarfa eiga undir högg að sækja (Frey og Osborne, 2013). Samkvæmt Frey og 

Osborne (2013) er auðveldara að sjálfvirknivæða ákveðin störf og ef litið er til 

framtíðarinnar eiga tækniframfarir eftir að breyta fjölmörgum störfum sem við þekkjum í 

dag. Gjaldkerastarfið er þar á meðal en um 97% líkur eru á því að stafrænt vinnuafl muni 

taka það yfir á næstu tveimur áratugum (Stylianou, Nurse, Fletcher, Fewster, Bangay og 

Walton, 2015).  
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4 Starfsánægja 

Í dag eru starfsmenn betur upplýstir og krefjast meiri gæða af stjórnunarháttum 

yfirmanna sinna en áður. Af þeim sökum eru meiri kröfur gerðar til stjórnenda og sem 

þeir verða að geta mætt (Þórður S. Óskarsson, 1995). Ingunn Björk Vilhjálsdóttir og 

Jóhanna Kristín Gustavsdóttir (1999, bls. 11) benda á að mannauðurinn sé mikilvægasta 

auðlindin og eitt helsta samkeppnistækið í hinu síbreytilega umhverfi sem við lifum í. Því 

er mikilvægt að sjá til þess að hugað sé vel að væntingum og þörfum starfsmanna 

fyrirtækisins. 

Starfsánægja er eitt af mikilvægari hugtökum sem mannauðskenningar fjalla um 

(e. human relation theory) og vekur gífurlegan áhuga bæði fræðimanna og sérfræðinga 

(Ásta Bjarnadóttir, 1994; Cranny, Smith og Stone, 1992). Hugtakið starfsánægja (e. job 

satisfaction) er margslungið. Að skilja eðli starfsánægju og áhrif hennar á frammistöðu í 

starfi getur reynst erfitt en hægt er að skilgreina hana á marga vegu (Ásta Bjarnadóttir, 

1994; Mullins og Cristy, 2013). Starfsánægja vísar til viðhorfs einstaklingsins og þeirra 

tilfinningalegu viðbragða sem fer fram í huga hans gagnvart eigin starfi, neikvæð eða 

jákvæð. Aftur á móti er starfsánægja yfirleitt skilgreind, líkt og orðið gefur til kynna, sem 

hversu ánægðir starfsmenn séu með starf sitt. Locke (1976) er einn þeirra fræðimanna 

sem hefur skilgreint hugtakið og hann heldur því fram að starfsánægja sé jákvæð afstaða 

til starfs sem verður til vegna upplifunar í starfinu og mats á því. Því getur verið 

mismunandi eftir hverjum og einum hvaða þættir leiða til starfsánægju. Þar af leiðandi 

hefur reynst erfitt að skilgreina hugtakið og einnig vegna fjölmargra annarra þátta sem 

hafa áhrif á viðhorf. Í rannsóknum á ánægju með sérstaka þætti (e. facet satisfaction) hafa 

þættirnir vinnuaðstæður, samstarfsmenn, framkoma yfirstjórnar, laun og möguleiki á 

stöðuhækkun helst verið skoðaðir (Arnold, J. og Randall, R., 2016; Ásta Bjarnadóttir, 1994; 

Ellicksen, 2002; Locke, 1976; Robbins, 2015). Stjórnendur þurfa að sýna bæði stuðning og 

vilja til að skapa samstæða heild á meðal starfsmanna og þar með vinnuumhverfi sem 

leiðir til mikillar ánægju bæði starfsmanna og viðskiptavina. Því vert er að hafa í huga að 

skapa starfsánægju tekur mun lengri tíma en að brjóta hana niður (Mullins, 2013; 

Weckerle, 1995). 
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4.1.1 Kenningaleg nálgun á starfsánægju 

Til að ná betri árangri innan fyrirtækis þarf athyglin að snúa að starfsfólki og mikilvægt er 

að virkja alla. Starfsánægja er ekki einungis mikilvæg starfsfólkinu heldur líka 

vinnustaðnum, enda allt hlekkir í sömu keðju. Aðalatriðið er að þeir sem hafa með 

höndum mannaforráð og bera ábyrgð á að hvetja og halda uppi góðum starfsanda skilji 

hvers starfsmenn vænta af vinnustað sínum og hvað hefur áhrif á starfsánægju (Elín 

Agnarsdóttir, 1995; Weckerle, 1995; Þórður S. Óskarsson, 1995). Árið 1993 gerði 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands almenna þjóðmálakönnun á starfsánægju að beiðni 

Vinnueftirlits ríksins. Niðurstöður hennar benda til þess að góður starfsandi og 

félagsskapur innan fyrirtækis sé mikilvægasti þáttur starfsins, eða vegi þar allra þyngst 

með 37,6% af 10 þáttum. Þar á eftir voru vinnuskilyrði, áhugavert starf, góður árangur og 

laun, sjá töflu 4 fyrir frekari hlutfallslega skiptingu eftir mikilvægi á þeim tíu þáttum sem 

rannsakaðir voru (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna K. Gustavsdóttir, 1997).  

Tafla 4. Mikilvægustu þættir starfsins samkvæmt almennri þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar 

Háskóla Íslands 1993 (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna K. Gustavsdóttir, 1999, bls. 35). 

 

Rannsóknir sýna fram á það að fyrirtæki geta bætt starfsanda, aukið vinnugleði og hvatt 

starfsmenn til að gera betur í starfi með því að gera starfsfólk að virkum þátttakendum í 

rekstri fyrirtækisins. Það er staðreynd að fólk styður það sem það tekur þátt í að skapa og 
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ánægðir starfsmenn eru viljugir til að leggja hart að sér í þágu fyrirtækisins og skapa gott 

andrúmsloft innan þesss. Í kenningum tengdum starfsánægju er að finna ýmsan fróðleik 

sem getur nýst stjórnendum til að skapa þann gæðabrag sem allflestir þeirra vilja skapa. 

Mikilvægt er að stjórnendur þekki til viðeiganda aðferða til að hvetja starfsmenn og skapi 

tækifæri til starfsánægju af fullri ábyrgð og áhuga (Elín Agnarsdóttir, 1995; Weckerle, 

1995; Þórður S. Óskarsson, 1995).  

Tengsl starfsánægju og afkasta eru flóknari en margir telja. Margur hyggur að tengsl 

starfsánægju og afkasta séu jákvæð en sú tilgáta er ekki allskostar rétt. Þeir sem eru 

ánægðir í starfi geta sannarlega afkastað miklu en þeir geta einnig afkastað, í meðallagi 

eða jafnvel verið afkastalitlir starfsmenn. Í samræmi við kenningar atferlisfræði þá er 

líklegast að afkastastig haldist óbreytt svo lengi sem starfið veitir þeim ánægju, hversu 

mikil sem afköstin þeirra eru (Þórður S. Óskarsson, 1995). Sífelld hringrás verður til þar 

sem afköst og árangur hafa áhrif á starfsánægju sem síðar ákvarðar hve mikið 

vinnuframlag starfsmannsins verður í framtíðinni sem enn á ný ákvarðar afköst. 

Rannsóknir sýna fram á það að fyrirtæki með ánægða starfsmenn skila oft og tíðum meiri 

árangri en fyrirtæki sem hafa starfsmenn með starfsleiða. Starfsleiði verður til þegar við 

fáum minna en við höfum vænst. Samkvæmt kenningu Lawlers verður starfsleiðinn meiri 

eftir því sem ósamræmið verður meira á milli væntinga okkar og þess sem við fáum í raun. 

Lawler bendir jafnframt á að starfsánægja skapist þegar við fáum það sama út úr vinnunni 

og við höfum vænst (Hellriegel, Slocum, og Woodman, 1998; Þórður S. Óskarsson, 1995). 

Rannsóknir Hackmans og Oldhams (1976) sýna þar að auki fram á margtæk tengsl milli 

innihalds einstakra starfa og starfsánægju starfsmanna. Flókin störf eru þannig þess eðlis 

að veita meiri starfsánægju en þau sem eru einhæf. Einhæf störf skapa oft og tíðum 

starfsleiða og hafa litla þýðingu fyrir starfsmenn í þeim störfum sem reyna aðeins að litlu 

leyti á hæfileika þeirra og getu (Þórður S. Óskarsson, 1995). Niðurstöður rannsókna benda 

eigi að síður til þess að ánægðir starfsmenn séu líklegri til þess að efla eigin lífsgæði utan 

vinnustaðarins, sérstaklega tengd líkamlegri og andlegri heilsu (Judge og Watanabe, 1993; 

Kalleberg, 1977). 
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4.1.2 Líðan starfsmanna á fjármálamörkuðum 

Bæði íslenskar og erlendar rannsóknir benda til þess að ýmsir þættir í vinnuumhverfinu, 

auk tæknilegra þátta (e. technological work), geti haft áhrif á andlega líðan og 

starfsánægju starfsmanna. Árið 2002 gerði rannsókna- og heilbrigðisdeild Vinnueftirlitsins 

könnun á líðan, vinnuumhverfi og heilsufari starfsmanna á fjármálamörkuðum og 

niðurstöður hennar leiddu í ljós mikla heildarstarfsánægju starfsmanna. Niðurstöður 

bentu til þess að meðalstarfsánægja starfsfólks á fjármálamörkuðum væri 7,86 á 

mælikvarðanum 1-10 eða að um 92% starfsmanna sögðust vera fremur eða mjög ánægðir 

í starfi. Starfsandi virtist vera góður og samkvæmt starfsmönnum sjálfum virtist nokkur 

hluti þeirra kunna vel við þá spennu og þann hraða sem einkennir umrædd störf. Um 63% 

starfsmanna töldu starf sitt vera fremur fjölbreytt og 30% töldu það vera mjög fjölbreytt. 

Hins vegar taldi meirihluti starfsmanna, eða 65%, starfið vera andlega erfitt og 96% 

upplifðu, að einhverju marki, streitu í starfi. Það sem olli mestri streitu meðal starfsmanna 

var álag og þar næst tímapressa, þar sem 84% starfsmanna töldu sig vera stundum eða 

oftast undir tímapressu. Rannsóknin benti þó til þess að starfsmenn teldu starf sitt gera 

hæfilegar kröfur til afkastagetu hvers og eins, eða um 77%, sem vísar til þess að 

starfsmenn í þessari starfsgrein sætta sig í rauninni við að vinna undir tímapressu og álagi. 

Í ljósi þeirrar miklu ábyrgðar og þess kostnaðar sem hlýst af hárri starfsmannaveltu var 

eitt af þeim áhyggjuefnum sem upp komu í niðurstöðunum að fólk hélst fremur illa í starfi 

og meðalstarfsaldur fyrrgreindra starfsmanna var ekki nema tæp þrjú ár. Því þyrfti að 

endurbæta eðli starfanna eða starfsumhverfi til þess að fólk haldist lengur í starfi (Hildur 

Friðriksdóttir, 2001). 

4.1.3 Áhrifaþættir starfsánægju 

Eins og nefnt var hér að ofan eru fjölmargir þættir sem hafa áhrif á starfsánægju og gæði 

starfs. Mynd 3 hér að neðan sýnir líkan sem tekur á flestum þeim þáttum. 
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Mynd 3. Áhrifaþættir starfsánægju og gæði starfs (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna 

Gustavsdóttir, 1999, bls. 16) 

Oftast nær endurspeglar starfsánægja starfsreynslu hvers starfsmanns, þar sem sumir 

einstaklingar geta verið ánægðir með ákveðna þætti í starfi sínu og óánægðir með aðra. 

Starfsánægja verður fyrir áhrifum af fjölbreyttum breytum sem tengjast einstaklings-, 

félagslegum, menningarlegum, fyrirtækja- og umhverfisþáttum (Hellriegel, o.fl., 1998; 

Mullins, 2013). 

1. Einstaklingsþættir: Eiga við um persónuleika, menntun og hæfni, greind og getu, 

aldur, hjúskaparstöðu og afstöðu til vinnu. 

2. Félagslegir þættir: Eiga við um sambönd við samstarfsmenn, teymisvinnu, venjur 

og tækifæri til víxlverkunar (e. interaction). 

3. Menningarlegir þættir: Eiga við um undirliggjandi gildi, viðhorf og trú. 

4. Fyrirtækjaþættir: Eiga við um tegund og stærð fyrirtækis, formlegt skipulag, 

mannauðsstefnu og starfshætti, starfseðli, vinnuskipulag og tækni, 

stjórnunarhætti, vinnuaðstæður og stjórnunarstefnur. 

5. Umhverfisþættir: Eiga við um félags-, ríkis-, efnahags- og tækniáhrif. 
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Þessir mismunandi þættir hafa allir áhrif á starfsánægju tiltekinna einstaklinga í tilteknum 

kringumstæðum (Mullins, 2013, bls. 277). Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna 

Gustavsdóttir (1999, bls. 16) benda á að hönnun starfs, starfsauðgun, gæði starfs (e. 

quality of working life) og gæðahringir séu þættir sem stjórnendur ættu að huga að og 

þeir þættir geti leitt til aukinnar starfsánægju. Þar má nefna að opinn stjórnunarstíll er 

talinn vera mikilvægasti þátturinn í því að bæta gæði starfa. Einnig má nefna sjálfstýrða 

vinnuhópa, þar sem sjálfvirkni leiðir til aukinnar færni, og sveigjanlegan vinnutíma, þar 

sem starfsmenn geta lagað vinnutíma sinn að eigin þörfum, sem færar leiðir til að auka 

gæði starfs (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999; Mullins, 2013). 

Enn fremur eru megináhrifavaldar á starfsánægju starfsmanna þeir þættir sem verður 

fjallað um hér að neðan: 

Firring (e. alienation); Einkennist af áhugaleysi starfsmanns gagnvart eigin starfi. 

Orsakir firringar geta verið þær að starfsmaður finni fyrir valdaleysi, tilgangsleysi, 

einangrun frá starfsmönnum og kulnun. 

Tækni; Í kjölfar aukinnar tæknivæðingar er mikilvægt að störf verði ekki of einhæf 

og félagstengslin meðal starfsmanna og stjórnenda rofni ekki, þar sem tækni hefur 

gríðarleg áhrif á bæði umhverfi fyrirtækja og starfsmenn. 

Áhugavert starf og stjórnendur; Stjórnendur bera þá ábyrgð að hafa störf 

áhugaverð með því að skapa hvetjandi og áhugavert andrúmsloft fyrir starfsmenn 

sína. Auk þess að vera áhugavert og tilbreytingaríkt verður starfið að hafa þýðingu 

og tilgang. Verkefnin verða að vera krefjandi og í samræmi við hæfni og menntun 

starfsmannsins. Einnig má nefna að sé starfsmönnum veitt aukið sjálfstæði, líkt og 

ákvörðunarfrelsi um vinnuskipulag, leiðir það til aukinnar ánægju starfsmanna í 

áhugaverðara starfi. 

Starf og andleg líðan á vinnustað; Rannsóknir sýna að hægt er að bæta andlega 

líðan, draga úr streitu og auka starfsánægju með því að veita starfsmönnum aukið 

sjálfstæði og ábyrgð. Með því móti fæst fram það besta sem í starfsmanni býr og 

bætt andleg líðan. 

Streita í starfi; Sá þáttur sem er áhrifamestur í starfsánægju, frammistöðu, 

afköstum, fjarvistum og mannaskiptum. Orsakir streitu geta verið leiði, að 

starfsmanninum sé ógnað eða að hann sé of ákafur. Streita getur samt sem áður 
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verið jákvæð upp að vissu marki. Ef streita er of mikil getur hún haft neikvæð áhrif 

á samskipti, heilsu starfsmanna, frammistöðu og andrúmsloft á vinnustað (Ingunn 

Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999, 16-17, 50; Mullins, 2013; 

Þórður S. Óskarsson, 1995). 

Áhrifaþættir starfsánægju eru margir hverjir margslungnir og enginn einn þáttur vegur 

meira en annar. Áhrifaþáttum má skipta í huglæga og hlutlæga þætti. Aldur, kyn, 

menntun, þjóðfélagsstaða, hjúskaparstaða og börn eru hlutlægir þættir sem hafa óbein 

áhrif á starfsánægjuna, sjá töflu 5.  

Tafla 5. Áhrif ýmissa hlutlægra þátta á starfsánægju (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna 

Gustavsdóttir, 1999, bls. 25) 

 

Óbein áhrif myndast í gegnum áhrif starfsmanna á starfstengdar breytur, líkt og 

vinnuaðstæður, samskipti á vinnustað og starfsumhverfi. Tvær stofnanir 

Reykjavíkurborgar gerðu könnun vorið 1997 en niðurstöður hennar voru að starfsánægja 

fari vaxandi með hækkandi aldri og í sérfræði- og stjórnunarstöðum sé starfsánægja meiri 

en hjá þeim sem vinna við þjónustu- eða skrifstofustörf og þeim sem eru ófaglærðir 

(Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna K. Gustavsdóttir, 1999). Samkvæmt Hellriegel, 

Slocum og Woodman (1998) er starfsánægja jöfn á milli kynja og með aukinni skólagöngu 

eykst starfsánægja. Samkvæmt rannsókn Clark, Oswald og Warr (1996) eru konur 

ánægðari í starfi en karlar og Sousa-Poza og Sousa-Poza (2000) sýna fram á u-laga kúrfu 

eftir aldri. Könnun meðal hérlendra ríkisstarfsmanna sýndi einnig að starfsánægja sé meiri 

hjá konum en körlum. Þó er vert að hafa í huga að flestar rannsóknir er lúta að 

starfsánægju sem hafa verið framkvæmdar hérlendis hafa aðeins verið gerðar á einu 
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afmörkuðu sviði eða starfsstétt, hjá hinu opinbera, í sveitarfélagi eða stéttarfélagi, eða í 

einu fyrirtæki (Arney Einarsdóttir, 2007). Robbins (2015) fjallar jafnframt um að 

starfsánægja þeirra starfsmanna sem eru í hjúskap sé meiri, þeir hætti síður í starfi og hafi 

færri fjarvistir en einhleypir starfsmenn. Niðurstöður þeirra rannsókna sem beinst hafa 

að tengslum barnafjölda og mannaskipta eru margvísandi en benda eindregið til 

jákvæðrar fylgni milli barnsfjölda starfsmanna og fjarvista, þá sérstaklega hjá konum. 

Hlutlægir þættir eru vinnuaðstaða, samstarfsmenn, lífsánægja, starfsviðhorf, 

andlega krefjandi störf, frammistaða, afköst og mikilvægi starfs, svo eitthvað sé nefnt 

(Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna K. Gustavsdóttir, 1999). 

4.1.4 Mæling starfsánægju 

Samkvæmt Hildi Friðriksdóttur (2001, bls, 50) er starfsánægja einn af þeim þáttum, sem 

oft er talinn mælikvarði á hvort fyrirtæki sé eftirsóknarverður vinnustaður eða ekki. 

Starfsánægja er að miklu leyti háð því hversu vel er hugað að þörfum og væntingum 

starfsmanna fyrirtækisins. Því eru mælingar á starfsánægju mjög mikilvægar en þær geta 

gefið upplýsingar um vandamál sem eru til staðar, hvaða áhrif þau geta haft á fyrirtækið 

og hvernig vinna má úr þeim upplýsingum sem fram koma (Ómar H. Kristmundsson, 

1999). Þær aðferðir sem hafa helst verið notaðar til að mæla starfsánægju eru að taka 

viðtöl, fylgjast með hegðun og leggja spurningalista fyrir starfsfólk. Helstu 

rannsóknarþættir starfsánægju á síðustu árum hafa verið líkt og persónulegir eiginleikar 

starfsmanns, möguleiki á stöðuhækkunum, launaþættir, vinnuaðstæður, starfið sjálft, 

samskipti undir- og yfirmanna og umbun. Rannsóknir hafa því beinst að því að kanna 

starfsánægju sem margþátta hugtak (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna 

Gustavsdóttir, 1999). 

Hér að neðan má finna umfjöllun um nokkur atriði sem þarf að huga að þegar kemur 

að því að mæla starfsánægju. 

• Ekki skal leggja fram starfsánægjukönnun samhliða miklum breytingum innan 

fyrirtækisins þar sem breytingar geta valdið óróleika hjá starfsmönnum og 

óánægju í framhaldinu. 
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• Við framkvæmd starfsánægjukönnunar er mikilvægt að hafa fullan stuðning og 

áhuga yfirstjórnar. 

• Svo starfsmenn leggi sig fram við að svara spurningum er nauðsynlegt að upplýsa 

þá um tilgang og mikilvægi könnunarinnar. Ákjósanleg svörun er yfir 75% svo að 

niðurstöður séu marktækar. 

• Æskilegt er að óháður aðili utan fyrirtækisins sjái um úrvinnslu gagna og noti réttan 

mælikvarða. 

• Áríðandi er að starfsmenn viti að öll gögn séu trúnaðarmál og að niðurstöður séu 

ekki rekjanlegar til einstaklinga eða deilda. Nauðsynlegt er að starfsmenn viti  að 

einungis stjórnendur hafi aðgang að niðurstöðum. 

• Kynna þarf niðurstöður fyrir stjórnendum og starfsmönnum. 

• Mikilvægt er að stjórnendur og starfsmenn vinni í sameiningu að umbótum og geri 

í framhaldinu starfsáætlun sem hefur ákveðnar tímasetningar (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999, bls. 21-23). 

Með því að mæla starfsánægju opnast sá möguleiki að koma til móts við þarfir og 

væntingar starfsmanna fyrirtækisins. Starf stjórnenda er beint að því að uppfylla ákveðin 

skilyrði þar sem starfsfólk er tilbúið að leggja mikið á sig, takast á við nýja hluti á 

áhrifaríkan hátt og stuðlar að velgengni fyrirtækisins. Að því leyti er mikilvægt fyrir 

stjórnendur að huga vel að starfsánægju starfsmanna (Elín Agnarsdóttir, 1995; Mullins, 

2013). 
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5 Rannsókn 

Í eftirfarandi kafla er gerð grein fyrir tvíþættu rannsóknarsniði. Til að leita svara við 

rannsóknarspurningunum var stuðst við annars vegar eigindlega rannsóknaraðferð og 

hins vegar megindlega rannsóknaraðferð. Tvíþætt rannsóknarsnið var valið svo möguleiki 

væri á betri skilningi á efni rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunum en með hvorri 

aðferðinni fyrir sig (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013). Tekin voru viðtöl við 

þrjá stjórnendur fjármálafyrirtækjanna og spurningalisti lagður fyrir framlínustarfsmenn 

fjármálafyrirtækjanna. Viðtalsrannsókn, Athugun I, verður kynnt og greint verður frá 

þátttakendum viðtalsrannsóknarinnar, úrvinnslu gagna og réttmæti og áreiðanleika 

hennar. Því næst verður gerð grein fyrir spurningalistanum og bakgrunni hans, Athugun 

II, fjallað um þátttakendur, úrvinnslu gagna og réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. 

5.1 Athugun I – Viðtalsrannsókn  

Til að kanna hver framtíðarsýn fjármálafyrirtækjanna væri ákvað rannsakandi að gera 

eigindlega rannsókn þar sem áhersla er lögð á félagsleg fyrirbæri í eigin umhverfi og sótt 

er í veruleikann innan rannsóknargeirans. Í tiltekinni rannsókn fær rannsakandi tækifæri 

til að gerast hluti af umhverfinu, flytjast inn í menninguna sem er verið að skoða og fær 

að skilja á eigin skinni hvernig það sé að vera hluti af þessu. Þar sem um er að ræða heldur 

flókið málefni, þá var viðtalsrannsókn valin sem rannsóknaraðferð því áætlunin var að fá 

betri innsýn í það breytingaferli sem á sér stað innan fyrirtækjanna. Rannsakandi telur að 

viðtalsrannsókn hafi verið mjög heppileg aðferð til að koma niðurstöðum til skila, þar sem 

gagna er aflað með samtölum á milli viðmælanda og rannsakanda. Einnig vegna þess að 

spurningalisti sem settur væri fyrir megindlega aðferð getur verið í betri takt við upplifun 

þátttakenda en annars væri (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Upplýsingum var safnað með 

því að styðjast við hálf-opin viðtöl (e. unstructered, in-depth) sem eru byggð upp með 

fyrirfram ákveðnum spurningum þar sem upplifun einstaklinga er skoðað, það er reynsla, 

þekking, viðhorf og aðrar forsendur. Í eigindlegum rannsóknum mótast viðtölin meðan á 

þeim stendur (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Á þeim tímapunkti sem rannsóknin var unnin voru enn miklar 

breytingar í framkvæmd og verið að þróa og betrumbæta tækni- og sjálfvirknivæðingu 

innan fyrirtækja, ennþá var verið að vinna í svokallaðri bestun. 
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5.1.1 Þátttakendur 

Til rannsóknar voru tekin tvö hálf-opin (e. semi structured) viðtöl við stjórnendur innan 

fjármálafyrirtækjanna (Helga Jónsdóttir, 2013). Viðmælendur í Athugun I voru valdir með 

markmiðsúrtaki (e. purposive sample), með tilliti til rannsóknarefnis (Þórólfur Þórarinsson 

og Þorlákur Karlsson, 2003). Einn af viðmælendum starfar innan fjármálafyrirtækis 1 og 

tveir þeirra innan fjármálafyrirtækis 2. Ákveðið var að birta ekki nöfn viðmælenda. Það 

sem viðmælendur eiga sameiginlegt er að þeir hafa allir komið inn í breytingaferlið í 

fyrirtækjunum á einhverjum tímapunkti breytinganna. Rannsakandi var boðaður í  

viðtölin í höfuðstöðvum fjármálafyrirtækjanna. Viðtölin tóku hvor um sig rúman 

klukkutíma þar sem viðmælendur upplýstu rannsakanda um þær breytingar sem höfðu 

staðið yfir vegna tækni- og sjálfvirknivæðingu og hvernig þær hefðu haft áhrif á þróun 

fyrirtækjanna. Helstu annmarkar rannsóknarinnar eru að hún náði einungis til þriggja 

stjórnenda svo ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum. 

5.1.2 Skráning og úrvinnsla gagna 

Rannsakandi tók upp viðtal við viðmælanda 1 og umritaði síðar í texta í tölvu. Rannsakandi 

skráði niður samræður orðrétt á meðan viðtali stóð við viðmælendur 2 og 3 og umritaði 

síðar í texta í tölvu eftir handriti. Við samanburð á þeim tveimur viðtölum sem tekin voru 

kom í ljós að hægt var að flokka svörin í nokkra flokka. Að endingu urðu flokkarnir; framtíð 

starfa, þarfir viðskiptavinarins og hraði breytinga, eins og fram kemur í kaflanum um 

niðurstöður í Athugun I. Þegar flokkun og túlkun gagna var lokið lá fyrir hvaða breytingar 

hafa átt sér stað að undanförnu og hver framtíðarsýn fjármálafyrirtækjanna er í dag. 

Rannsakanda var fullkomlega ljós sá annmarki á rannsókn, að ekki var leyfilegt að taka 

upp viðtalið sem fór fram við viðmælendur 2 og 3 og því var einungis stuðst við handrit 

viðtals. 

5.1.3 Réttmæti og áreiðanleiki 

Ýmsar leiðir eru tiltækar til þess að kanna réttmæti eigindlegra gagna eins og til dæmis 

margprófanir en þó ber rannsakandi sérstaka ábyrgð þar sem ekki er um að ræða nein 

marktæknipróf líkt og í megindlegum aðferðum. Eigindleg aðferðafræði byggist á upplifun 

einstaklinganna sem verið er að skoða og því er nauðsynlegt að rannsakandi sé varkár í 

umfjöllun sinni og að viðtöl séu bundin trúnaði (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Innifalið í 
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markmiðinu um áreiðanleika er falið gildi sem felst í að geta endurtekið rannsóknina (e. 

repeatability). Í eigindlegum rannsóknum er sóst eftir aukinni lýsingu á blæbrigðum (e. 

variations in an experience) en ekki svo mjög að endurtekning sé eftirsóknarverð. Hins 

vegar er trúverðugleiki viðmið sem tengist stöðugleika eigindlegra 

rannsóknarniðurstaðna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 219). 

Lincoln og Guba (1985) benda á að ef annar rannsakandi getur fylgt ferli ákvarðanatöku 

rannsakandans (e. decision trail) og hægt er að komast að svipuðum niðurstöðum séu 

rannsóknarniðurstöður traustar (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

5.2 Athugun II - Spurningalisti 

Í rannsókninni var spurningalistakönnun valin til þess að hægt væri að ná til sem flestra 

framlínustarfsmanna í fjármálafyrirtækjum hérlendis. Helsta ástæðan fyrir því var 

möguleikinn á að fá sem breiðasta mynd af mannlegri reynslu og birtingu hennar hjá 

heildarhópnum sem álykta á um, svokölluðum verum-í-heiminum (e. being-in-the-world). 

Þægilegt og hagkvæmt var að leggja fyrir rafrænan spurningalista og gögnum var einnig 

safnað saman á skömmum tíma, sem er talinn helsti styrkur spurningakannana (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013; Þorlákur Karlsson, 2003; Þórólfur Þórarinsson og Þorlákur Karlsson, 

2003). 

Í febrúar og mars 2018 voru gerð drög að spurningaramma og viðtalsramma um 

þróun starfa innan fjármálafyrirtækja á Íslandi vegna tækni- og sjálfvirknivæðingarinnar. 

Í byrjun mars fóru einn til tveir stjórnendur frá hvoru fjármálafyrirtæki og leiðbeinandi yfir 

spurningalistann og gerðu athugasemdir. Spurningalisti var fullgerður eftir það, sjá 

viðauka Á. Fimm þrepa Likertkvarðinn, þar sem svör eru á raðkvarða, var notaður þar sem 

spurningalistinn var gerður úr lokuðum krossaspurningum; fjölvalsspurningum (e. 

multiple-choice), tvíkosta spurningum (e. dichotomous). Auk þess var notast við 

nafnkvarða þar sem spurningar voru hálflokaðar. Að lokum var lokaspurningin opin 

spurning og þar enginn svarkostur er í boði (Helga Jónsdóttir, 2013; Þorlákur Karlsson, 

2003). Spurningalistanum var skipt niður í bakgrunnsbreytur, almennar spurningar um 

starf þátttakenda og áhrif tækni- og sjálfvirknivæðingarinnar á þróun 

fjármálafyrirtækisins og starf viðkomandi. Spurningarnar voru 20 samtals og fjöldi 

svarmöguleika í hverri spurningu var frá tveimur upp í átta. Gefið var tækifæri á að koma 

eigin skoðunum á framfæri í tveimur spurningum í viðhorfskönnuninni, það er að segja 



 

36 

spurningum 7 og 20. Áður en viðmælendur svöruðu spurningalista voru þeir upplýstir um 

tilgang rannsóknarinnar í kynningarbréfi, sjá viðauka A. 

5.2.1 Þátttakendur hjá fjármálafyrirtæki 1 

Hjá fjármálafyrirtæki 1 starfa um 900 manns (viðmælandi 1, munnleg heimild, 21. febrúar 

2018). Úrtak í rannsókninni eru framlínustarfsmenn í fjármálafyrirtæki í apríl 2018. Um 

hentugleikaúrtak (e. accidential/convenience sample) var að ræða þar sem það  var 

sjálfvalið af rannsakanda og fékkst til þátttöku með aðstoð vandamanna (Þórólfur 

Þórarinsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Þeir voru valdir til þátttöku sem höfðu 

persónulega reynslu af áhrifum vegna tækni- og sjálfvirknivæðingarinnar og höfðu áhuga 

og getu til að lýsa reynslu sinni. Reynt var að koma í veg fyrir að úrtakið væri einsleitt 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Könnunin var send á framlínustarfsmenn í gegnum 

tölvupóst. Spurningalistanum svöruðu 16 manns eða 100% úrtaksins. Þeir voru spurðir 

um þróun fjármálafyrirtækisins og starfsánægju sína í tilteknu fyritæki. Þeir sem svöruðu 

spurningalistanum starfa innan höfuðborgarsvæðisins og eru flestir fæddir á árunum 

1994-2000. Aldursdreifingin var frá 18 ára til 55 ára og eldri. Helstu annmarkar 

rannsóknarinnar eru að hún náði einungis til 16 starfsmanna svo ekki er hægt að alhæfa 

neitt út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 

5.2.2 Þátttakendur hjá fjármálafyrirtæki 2 

Hjá fjármálafyrirtæki 2 starfa 1000 manns (viðmælandi 3, munnleg heimild, 9. mars 2018). 

Stjórnendur fjármálafyrirtækisins völdu í hentugleikaúrtak og sá fjármálafyrirtæki 2 

alfarið um að koma könnuninni áleiðis til valdra framlínustarfsmanna sinna (Þórólfur 

Þórarinsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Spurningalistanum svöruðu 9 manns en hann 

var sendur tvisvar sinnum til einstaklinga í úrtakinu til að auka svörun. Þeir voru bæði 

spurðir um þróun fjármálafyrirtækisins og starfsánægju sína í fyrirtækinu. Þeir sem 

svöruðu spurningalistanum starfa innan höfuðborgarsvæðisins og eru flestir fæddir á 

árinu 1963 eða fyrr. Aldursdreifingin var frá 18 ára til 55 ára og eldri. Helstu annmarkar 

rannsóknarinnar eru að hún náði einungis til 9 starfsmanna svo ekki er hægt að alhæfa 

neitt út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 
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5.2.3 Úrvinnsla gagna 

Rannsakandi sá um framkvæmd rannsóknarinnar, setti rannsóknina upp í vefforritinu 

Questionpro.com til að halda utan um gögnin og taka saman frumniðurstöður. Einnig 

útbjó rannsakandi kynningarbréf, sjá viðauka A. Fullgerður spurningalisti var sendur á 

framlínustarfsmenn í fjármálafyrirtækjum 1 og 2. Rannsakandi fann viðmælendur fyrir 

rannsókn í fjármálafyrirtæki 1 en fjármálafyrirtæki 2 sá um að koma könnuninni áleiðis 

innan fyrirtækisins á valda framlínustarfsmenn. Könnunin var opin í um það bil tvær vikur 

fyrir fjármálafyrirtæki 1, hófst 9. apríl og lauk 20. apríl 2018. Könnunin fyrir 

fjármálafyrirtæki 2 stóð yfir lengri tíma, hófst 1. apríl og lauk 23. apríl 2018. Í framhaldinu 

voru gögnin unnin í forritinu Excel, sjá má flæðirit yfir úrvinnslu gagna á mynd 4. 

 

Mynd 4. Flæðirit rannsóknar 

5.2.4 Réttmæti og áreiðanleiki 

Ýmsir þættir geta haft áhrif á áreiðanleika mælinga. Með auknum fjölda mælinga eru 

slembivillur líklegri til að jafnast út og því var stuðst við fleiri en eina mælingu til að mæla 

starfsánægju vegna tækni- og sjálfvirknivæðingarinnar. Einnig er réttmæti mælinga talið 

vera grundvallaratriði megindlegra rannsókna eigi mælingin að geta talist einhvers virði 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Algengasta skilgreiningin á 

réttmæti samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur og Sigurlínu Davíðsdóttur (2013), tengist 
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spurningunni „erum við að mæla það sem við höldum að við séum að mæla?“ Þar sem 

ekki er réttmætt að finna meðaltöl þegar engir tveir eru eins, þá voru valin tvö 

fjármálafyrirtæki til samanburðar vegna þess að við skiljum hlutina á mismunandi vegu 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 
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6 Niðurstöður – Athugun I 

Í þessum kafla verður stuðst við heimildir frá stjórnendum úr hvoru fyrirtæki fyrir sig. Til 

að ná fram ólíkum sjónarhornum og stuðla að meiri áreiðanleika niðurstaðna voru valdir 

stjórnendur frá tveimur fjármálafyrirtækjum. Á móti kemur sá annmarki rannsóknarinnar 

að úrtakið er fámennt og því erfitt að alhæfa út frá upplýsingunum. 

6.1 Niðurstöður – fjármálafyrirtæki 1 

Framtíð starfa 

Stjórnandi í fjármálafyrirtæki 1 gerir sér grein fyrir að ráðningum í framlínustörf fer 

fækkandi en þó hefur ráðningum innan upplýsingatæknigeirans fjölgað. Viðmælandi lýsir 

því fyrir rannsakanda að mikilvægt sé að hafa fjölmennan starfshóp, hlúa að þeim sem 

eru með reynslu og einnig þeim sem færir eru í tækninni. Viðmælandi segir íslensk 

fjármálakerfi hafa verið frekar mannfrek miðað við önnur og hægt væri að reka 

fjármálakerfið á hagkvæmari hátt en jafnframt lýsir viðmælandi framtíð 

fjármálafyrirtækisins sem svo að alltaf verði haldið í hið mannlega innan fyrirtækisins, eða 

vonar það innilega fyrir hönd framtíðar fjármálafyrirtækisins, eins og viðmælandi segir: 

Við tökum aldrei út mannlegt eðli úr viðskiptum…það er ekkert í alveg 
fyrirsjáanlegri framtíð sem segir okkur annað að í okkar útibúum verði 
manneskjur. Það er þessi persónulega/mannlega snerting...Mannleg 
samskipti verða alltaf til staðar. Auglýsingin er alltaf sko að maðurinn heldur 
á sko fartölvunni í annarri og símanum í hinni og segir að þetta er bankinn í 
dag. Við erum klárlega á þeirri leið. Það verður alltaf samt allavega eins og ég 
sé það, þá verða alltaf manneskjur sem vinna einhversstaðar. 

Við ráðningar inn í fjármálafyrirtæki 1 er mikilvægt að starfshópur sé fjölbreyttur, að hlúð 

sé að þeim sem eru með reynslu og einnig þeim sem færir eru á tæknisviðinu. Viðmælandi 

lýsti því samt sem áður að yngri kynslóðin yrði frekar fyrir valinu þegar kæmi að 

ráðningum þar sem sú kynslóð væri færari þegar kemur að tækni. Stjórnandi fyrirtækisins 

lýsti aðstæðum: 

Þeir sem hafa verið valdir inn eru flestir ungt fólk og hluti af því er annars vegar 
að það er fólkið sem kann tæknina og er fljótt að ná því hvernig svona virkar. 
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Þarfir viðskiptavinarins 

Stjórnandi í fjármálafyrirtæki 1 lýsti því fyrir rannsakanda að þær breytingar sem eiga sér 

stað núna séu að viðskiptavinirnir vilji gera hlutina sjálfir og vilji að þeir gerist strax. Til að 

mæta þeim kröfum og þörfum viðskiptavina heldur fjármálafyrirtækið sér alltaf á tánum 

hvað varðar tæknina og er tilbúið að þjóna mismunandi þörfum viðskiptavina, líkt og 

viðmælandi lýsir því: 

Það er að þjóna þessum hópi sem er fæddur með símann og „ipadinn“ og 
tölvuna í höndunum og vill gera allt þar...Það er náttúrulega sumt gamalt fólk 
sem biður gjaldkera um að borga reikningana sína og finnst það æðislegt og 
númer eitt í þjónustu þýðir líka að við viljum þjónusta þennan hóp. 

Hraði breytinga 

Stjórnandi í fjármálafyrirtæki 1 reiknar með að hægt væri að sjálfvirknivæða enn meira 

en búið er að gera en mikilvægt sé að vera í takt við tímann og halda í við þær breytingar 

sem eiga sér stað. Samfélagið gerir kröfur um að hlutirnir gangi hraðar fyrir sig og miklar 

breytingar eigi sér stað innan fyrirtækisins, líkt og viðmælandi myndi segja við nýráðna 

starfsmenn sem koma frá öðrum vinnustað: 

 Eina sem ég get sagt við þig er að þetta er svona í dag en það breytist. 

Viðmælandi lýsir því að fjármálafyrirtækið haldi sér á tánum við tæknibreytingarnar sem 

eiga sér stað og mikil þróun sé innan fyrirtækisins en að innanhúss starfsmenn telji sér trú 

um að fyrirtækið nái ekki að fylgja hraða breytinga: 

Fjármálafyrirtækið heldur sér á tánum líka tæknilega, við breytum tækninni 
og við erum að þróa allslags hluti, en margir hérna innanhúss eru ekki ánægðir 
með okkur núna því við höfum ekki náð að þróa þetta nógu hratt. 

6.2 Niðurstöður – fjármálafyrirtæki 2 

Framtíð starfa 

Stjórnendur í fjármálafyrirtæki 2 lýstu því að það starf sem nefnist alhliðabankamaður sé 

það starf sem mótar framtíðarstefnu fjármálafyrirtækis 2. Því starfi er þannig lýst eins og 

viðmælandi segir í viðtalsrannsókninni: 

Starfið sem er í framtíðarstefnu fjármálafyrirtækis 2 er starf sem kallast 
alhliðabankamaður (e. universal banker). Alhliðabankamaður er starf hjá 
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fjármálafyrirtæki 2 sem mun líklega taka við af öllum öðrum störfum, sinnir 
bæði gjaldkerahlutverki, er með sér sjóð hjá sér, leiðbeinir viðskiptavininum í 
verk sem móttökustjóri, og er fjármálaráðgjafi. 

Stjórnendur telja hreyfanleika starfsmanna í störfum vera einn mikilvægasta 

þáttinn í starfinu. Líkt og stjórnandi segir: 

Mikil rótering er á starfsmönnum innan fjármálafyrirtækisins og það gerir 
starfsfólkið enn öflugra og sterkara. Róteringin gefur sterkari tengingu á milli 
starfa og þar að leiðandi þekkir hver starfsmaður vel til hlutverka innan 
bankans. 

Stjórnendur töldu þetta vera byltingarkennda tíma og að framtíð fjármálafyrirtækisins 

myndi jafnvel einkennast af engum starfsmönnum eða þrívíddarstarfsmönnum, líkt og 

viðmælandi segir: 

Framtíðarstefna bankans er þó að hafa útibú jafnvel með engum 
starfsmönnum og að sum útibú munu vera einungis með hraðbönkum og 
muni vera opið allan sólarhringinn og á daginn, mögulega, þá muni vera opnað 
útibú innan við hraðbanka útibúsins með starfsmönnum sem hafa 
persónulega samskipti (e. face-to-face). Hugsunin er þess vegna að 
framtíðarsýn sé að hafa þrívíddargleraugu þegar þú gengur inn í bankann, að 
það væri þrívíddarstarfsmaður eða að það kæmi þrívíddarþjónustu heim til 
þín frá bankanum. 

Þrátt fyrir byltingakennda tíma innan fyrirtækisins hafa starfsmenn fjármálafyrirtækis 2 

tekið vel í innleiðingar á breytingum og mikilvægt er að halda starfinu fjölbreyttu, eins og 

viðmælandi segir: 

Meðalaldur starfsfólks er 42 ára og þrátt fyrir gígantísk stökk í 
tækniframförum, hvert stökk eftir öðru með þessari tæknibyltingu sem hefur 
verið síðastliðin 20 ár, þá hefur svo sem engin tregða verið hjá starfsfólki að 
taka á móti þeim breytingum sem hafa átt sér stað. Ef tregða hefur komið upp 
þá er það hjá örfáum, sem upplifa tregðu, þá er það á ábyrgð 
mannauðsdeildarinnar að finna ný verkefni eða breyta til í störfum hjá því 
starfsfólki. Mikil hreyfing er á starfsfólki innan fjármálafyrirtækis 2 (e. 
mobility) og skiptir miklu máli að hafa í huga að fólk sem byrjaði sem til dæmis 
gjaldkeri gæti verið fyrirtækjaráðgjafi núna. 

Stjórnendur lýstu því að frá árinu 2008 hefur sá tími gefið þeim tækifæri til breytinga 

innan fjármálafyrirtækja. Um er að ræða framþróun og sú þróun er fólki misjafnlega 

hugleikin. Stjórnendur lýstu viðbrögðum starfsmanna: 
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Áður þegar tækniframfarir voru að byrja voru viðbrögð fólks við 
tæknibreytingum mjög mikil og voru frekar hissa og ekki alveg tilbúin, en í dag 
þegar yfirmenn segja að einhverju ákveðnu sé verið að breyta þá kinkar fólk 
bara kolli eins og ekkert sé eðlilegra og heldur áfram, fólk er orðið mjög vant 
breytingum. 

Þarfir viðskiptavinarins 

Stjórnendur í fjármálafyrirtæki 2 telja það fyrirtækinu í hag að huga fyrst og fremst að 

viðskiptavininum. Mikilvægt sé að þekkja viðskiptavininn og vita hvort hann sé reiðubúinn 

í þær breytingar sem eiga sér stað eða ekki. Líkt og viðmælandi segir í viðtalsrannsókninni:  

Viðskiptavinurinn er númer eitt, tvö og þrjú og því verður að hugsa allt fyrir 
viðskiptavininn. 

Stjórnendur lýsa því að fyrirtækjamenning skipti gríðarlega miklu máli og hlutverkaskipti 

starfsmanna leiðir til þess að viðskiptavinurinn fái þá þjónustu sem hann þarf, eins og 

stjórnendur lýsa því: 

Menning bankans samanstendur af því að þau séu saman í liði, að 
viðskiptavinurinn sé númer eitt, tvö og þrjú, að þau sinni öllum verkefnum og 
að þjálfun sé á starfsfólki. 

 

Hraði breytinga 

Umræddir byltingarkenndir tímar hafa verið skoðaðir út frá jákvæðu sjónarhorni, en ekki 

neikvæðu í fjármálafyrirtæki 2. Stjórnendur í fjármálafyrirtæki 2 lýstu breytingum í því 

útibúi sem er fremst í þróunarferli á tæknibreytingum innan fyrirtækisins sem slíkum:  

Þó starfsmönnum finnst þau hafa tekið skrefi of langt í þróuninni þar sem 
þeim finnst viðskiptavinir ekki enn vera tilbúnir í þessa þróun, að þetta sé of 
snemmt. Fjármálafyrirtækið vill taka skref til baka og því taka minni skref næst 
við þróun útibúa. Þar fóru fram of drastískar breytingar en við lærðum af 
þessu. Viðskiptavinurinn er númer eitt, tvö og þrjú og því verður að hugsa allt 
fyrir viðskiptavininn, þrátt fyrir að þetta hafi verið jákvæðar breytingar þá 
munum við hugsa í framtíðinni að taka minni skref næst. 
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6.3 Samantekt 

Þeir þrír stjórnendur sem rannsakandi tók viðtöl við áttu töluvert sameiginlegt sem greint 

var í þrjú þemu sem bæði tækni- og sjálfvirknivæðing hafa haft áhrif á í gegnum árin.  

1. Framtíð starfa; Framtíðarsýn reynist heldur óskýr meðal fjármálafyrirtækja, þar 

sem tvö helstu fjármálafyrirtæki á Íslandi hafa tvenns konar mögulega sýn á 

framtíðina þegar víkur að störfum. Fjármálafyrirtæki 1 segist ávallt halda í 

mannlega þáttinn og vill auka ráðningar á yngri kynslóð og þar með auka þekkingu 

á nýrri tækni, líkt og snjallari hugbúnaði. Fjármálafyrirtæki 2 sér fram á aðlögun 

alhliðabankamanns, sá sem getur unnið fjölmörg mismunandi störf, eða 

þrívíddarstarfsmenn (orð notað af viðmælanda í fjármálafyrirtæki 2) í náinni 

framtíð til að halda í við tækniþróunina.  

2. Þarfir viðskiptavina; Það sem var sameiginlegt með stjórnendum var að fyrirtækin 

leggja gríðarlega mikla áherslu á að viðskiptavinurinn sé í brennidepli. 

Nauðsynlegt væri að koma til móts við þarfir og kröfur viðskiptavina með aðlögun 

breytinga svo hægt sé að halda í við örar breytingar tækninnar og upplifun 

viðskiptavina. 

3. Hraði breytinga; Það sem kom rannsakanda mest á óvart var að fyrirtækin lýsa 

aðlögun þeirra að tæknibyltingunni á mismunandi hátt þrátt fyrir að þau upplifi 

sömu tæknibyltinguna. Annars vegar telur fjármálafyrirtæki 1 að það hafi farið of 

hægt í breytingar og nefnir það að starfsmenn innanhúss séu óánægðir með hraða 

breytinganna og því þörf á hraðara breytingaferli. Hins vegar telur 

fjármálafyrirtæki 2 sig hafa farið of geyst í breytingar og því verði það að taka 

minni skref næst, þar sem fyrirtækið telur viðskiptavini ekki vera tilbúna.   
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7 Niðurstöður – Athugun II – fjármálafyrirtæki 1 

Í eftirfarandi kafla eru helstu niðurstöður könnunar á starfsánægju starfsmanna í 

fjármálafyrirtæki 1 og viðhorf þeirra til breytinga vegna tækni- og sjálfvirknivæðingarinnar 

kynntar. Hlutfallstölur eru birtar í máli og myndum en einnig er gefinn upp sá fjöldi (n) 

svarenda, sem  hlutfallstölurnar byggja á. Gerð verður grein fyrir niðurstöðum 

spurningakönnunarinnar með myndrænni framsetningu á frumniðurstöðum svo að þær 

verði lesandanum sem aðgengilegastar. 

7.1 Lýsing á úrtaki – bakgrunnsbreytur 

Skiptingu þátttakenda eftir kyni má sjá á mynd 5. Þar má sjá að svarhlutfall eftir kyni voru 

50% karlar og 50% konur. 

 

Mynd 5. Kynjahlutfall starfsmanna í fjármálafyrirtæki 1 (n=16). 

Á mynd 6 má sjá aldursdreifinguna en stærsti aldurshópurinn er á milli 18-24 ára eða 50%. 

Enginn þátttakandi er á aldursbilinu 35-44 ára og einungis 6% af heildinni á aldursbilinu 

45-54 ára. 
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Mynd 6. Aldursdreifing starfsmanna í fjármálafyrirtæki 1 (n=16). 

Eins og fram kemur á mynd 7 er helmingur starfsmanna, eða 50% sem starfa í 

fjármálafyrirtæki 1 háskólamenntaðir en hinn helmingurinn með annars konar menntun. 

 

Mynd 7. Menntunargráða starfsmanna í fjármálafyrirtæki 1 (n=16). 

Á mynd 8 má sjá starfsaldur starsmanna. Flestir starfsmennirnir, eða 43,75%, hafa starfað 

hjá fjármálafyrirtæki 1 í 2-5 ár. Álíka margir hafa starfað hjá núverandi fyrirtæki í minna 

en tvö ár, eða 37,5%. Aðeins örfáir starfsmenn hafa starfað í 11 ár eða lengur hjá 

núverandi fyrirtæki eða 18,25%. Ekki var hægt að reikna meðalstarfsaldur 

framlínustarfsmanna hjá fjármálafyrirtæki 1 út frá gögnunum. 
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Mynd 8. Starfsaldur starfsmanna í fjármálafyrirtæki 1 (n=16). 

Flestir af þátttakendum í fjármálafyrirtæki 1 hófu störf sín sem gjaldkerar, eða 44% 

starfsmanna svo sem má sjá á mynd 9. Enginn þátttakendanna hóf störf sem 

þjónustufulltrúi, þjónustustjóri, féhirðir eða útibússtjóri. 

 

Mynd 9. Starfsheiti starfsmanna við upphaf starfs í fjármálafyrirtæki 1 (n=16). 

Eins og sjá má á mynd 10 eru flestir starfsmenn einstaklingsráðgjafar, eða 50%, þegar litið 

er til núverandi starfsheita þátttakenda í viðhorfskönnuninni. Enginn þátttakandi ber 

starfsheitið gjaldkeri, móttökustjóri, þjónustustjóri, féhirðir eða útibússtjóri. 
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Mynd 10. Núverandi starfsheiti starfsmanna í fjármálafyrirtæki 1 (n=16). 

Á mynd 11 má sjá núverandi störf einstaklinga sem voru áður gjaldkerar, 

einstaklingsráðgjafar og fyrirtækjaráðgjafar. Þar má sjá að þeir sem ráðnir voru sem 

fyrirtækjaráðgjafar haldast í sínu starfi. Flestir fyrrum gjaldkerar hafa færst yfir í starf 

þjónustufulltrúa, eða 67%. 

 

Mynd 11. Breytingar á fyrri störfum til núverandi starfa hjá fjármálafyrirtæki 1 (n=16). 

7.2 Úrvinnsla gagna – spurningalisti 

Næstu spurningar í viðhorfskönnuninni sneru að starfsánægju starfsmanna og viðhorfi 

þeirra til þróunar fjármálafyrirtækisins vegna tækni- og sjálfvirknivæðingarinnar. 
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Flestir starfsmannanna telja að þeir séu jafn hæfir til að sinna öllum helstu 

framlínustörfum sem upptalin eru eða 68,75% (sjá mynd 12). Í þessari spurningu gafst 

þátttakendum færi á að útskýra af hverju þeir teldu sig ekki vera jafn hæfa í öll 

framlínustörf. Algengasta athugasemdin var að starfsmenn þekktu ekki nægilega vel til 

fyrirtækjamála. Einnig var greint frá áhugaleysi, breyttum áherslum í starfi, breytingum á 

búnaði milli ára og að lokum að hafa aldrei verið í hlutverki gjaldkera. 

 

Mynd 12. Svar við spurningunni: „Telur þú þig jafn hæfa/hæfan í öll helstu framlínustörf 

fjármálafyrirtækis 1? (helstu framlínustörf eru: þjónustutengsl/ráðgjafi/fulltrúi, móttökustjóri, 

gjaldkeri, einstaklingsráðgjöf, fyrirtækjaráðgjöf, féhirðir)?“ (n=16) 

Á mynd 13 má sjá heildarniðurstöður svaranna. Þar má sjá að langflestir, eða 94% 

starfsmanna töldu vinnuaðstöðu sína góða. Áhugavert er að sjá að enginn þátttakandi 

taldi vinnuaðstöðu sína slæma. 

 

Mynd 13. Hversu góð er vinnuaðstaða starfsmanna hjá fjármálafyrirtæki 1? (n=16). 

Ef svörin við spurningunni eru skoðuð eftir kynjum má sjá (mynd 14) að flestir karlar telja 

tækni- og sjálfvirknivæðingu auka starfsánægju sína, eða 76%, á móti 63% kvenna. Sama 
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hlutfall karla og kvenna telur tækni- og sjálfvirknivæðingu hafa lítil áhrif á starfsánægju 

sína, eða 13%. 

 

Mynd 14. Hefur tækni- og sjálfvirknivæðing almennt skipt máli þegar kemur að aukinni starfsánægju 

starfsmanna? (n=16). Niðurstöður út frá kynjahlutfalli í fjármálafyrirtæki 1. 

Niðurstöður sýna að 57% starfsmanna telja að tækni- og sjálfvirknivæðing útibúa 

fyrirtækjanna hafi breytt starfi þeirra til hins mun betra eða nokkuð betra (sjá mynd 15). 

Flestir þessara starfsmanna eru á aldursbilinu 18-24 ára, eða 76%.  

 

Mynd 15. Viðhorfsbreytingar til starfa starfsmanna í heildina eftir tækni- og sjálfvirknivæðingu útibúa 

(n=16). Niðurstöður út frá aldursdreifingu í fjármálafyrirtæki 1. 
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Eins og mynd 16 sýnir er það meirihluti starfsmanna, eða 63%, sem taldi starfsaðstöðu 

sína betri eftir tækni- og sjálfvirknivæðingu útibúa. Aftur á móti telur hærra hlutfall 

kvenna starfsaðstöðu sína verri eftir tækni- og sjálfvirknivæðinguna, eða 38%. 

 

Mynd 16. Svar við spurningunni: „Telur þú starfsaðstöðu (vinnustöð) þína vera betri eða verri eftir 

tæknivæðingu/sjálfvirknivæðingu útibúa?“ (n=16). Niðurstöður út frá kynjahlutfalli í 

fjármálafyritæki 1. 

Áhugavert er að skoða mynd 17 þar sem allir núverandi þjónusturáðgjafar, eða 100%, 

töldu að illa hefði verið hugað að þörfum þeirra við hönnun nýrra útibúa varðandi 

vinnuaðstöðu. Engu að síður þegar á heildina er litið taldi helmingur starfsmanna að vel 

hefði verið hugað að þörfum þeirra við hönnun nýrra útibúa varðandi vinnuaðstöðu, eða 

50%.  

 

Mynd 17. Hefur verið hugað að þörfum starfsfólks við hönnun nýrra útibúa varðandi vinnuaðstöðu? 

(n=16). Niðurstöður út frá núverandi starfsheiti starfsmanna í fjármálafyrirtæki 1. 
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Langflestir telja að tækni- og sjálfvirknivæðing hafi jákvæð áhrif á fyrirtækjamenningu 

fjármálafyrirtækis 1, eða 75% starfsmanna, eins og sjá má á mynd 18. Engin neikvæð 

svörun kom upp. Jákvæð svörun fékkst frá 88% karla og 63% kvenna. 

 

Mynd 18. Hefur tækni- og sjálfvirknivæðing jákvæð eða neikvæð áhrif á fyrirtækjamenningu 

fjármálafyrirtækis 1? (n=16). 

Eins og mynd 19 sýnir telja starfsmenn almennt að tækni- og sjálfvirknivæðing hafi jákvæð 

áhrif á þróun fjármálafyrirtækis 1, eða 68%. Einungis 13% starfmanna telja að tækni- og 

sjálfvirknivæðing hafi neikvæð áhrif, 25% hlutfall kvenna en 0% karla. 

 

Mynd 19. Hefur tækni- og sjálfvirknivæðing neikvæð eða jákvæð áhrif á þróun fjármálafyrirtækis 1? 

(n=16). 

Á mynd 20 má sjá að meirihluti starfsmanna telur tækni- og sjálfvirknivæðingu hafa mikil 

áhrif á vinnulag, eða 69%, en 31% starfsmanna telur hana hafa lítil áhrif. 
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Mynd 20. Hefur tækni- og sjálfvirknivæðing áhrif á starf starfsmanna hvað varðar vinnulag í 

fjármálafyrirtæki 1? (n=16). 

Þótt sumir telji tækni- og sjálfvirknivæðingu hafa neikvæð áhrif á þróun 

fjármálafyrirtækisins og skila sér í verri starfsaðstöðu þá telur meirihluti starfsmanna sig 

geta veitt viðskiptavinum betri þjónustu vegna tækni- og sjálfvirknivæðingarinnar, eða 

81% starfsmanna (sjá mynd 21). Aðeins örfáir starfsmenn, eða tæp 13%, telja sig veita 

nokkuð verri þjónustu vegna tækni- og sjálfvirknivæðingarinnar. 

 

Mynd 21. Hafa starfsmenn möguleika á að veita viðskiptavinum betri eða verri þjónustu eftir tækni- og 

sjálfvirknivæðingu útibúanna? (n=16). Niðurstöður út frá núverandi starfsheiti starfsmanna í 

fjármálafyrirtæki 1. 

Öllum starfsmönnum fyrirtækis 1, eða 100%, hefur tekist vel að aðlagast nýrri þróun 

fjármálafyrirtækisins, sem varðar tækni- og sjálfvirknivæðingu (sjá mynd 22). 63% kvenna 
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tókst nokkuð vel að aðlaga sig að þróuninni og 75% karla tókst mjög vel að aðlaga sig að 

þeirri þróun. 

 

Mynd 22. Svar við spurningunni: „Hvernig hefur þér tekist að aðlagast nýrri þróun fjármálafyrirtækis 1, 

sem varðar tæknivæðingu/sjálfvirknivæðingu útibúanna?“ (n=16). 

Í lok viðhorfskannanarinnar gafst þátttakendum færi á að tjá skoðanir sínar og þar 

komu bæði jákvæðir og neikvæðir þættir fram. Þó voru flestir sem nefndu að tækni- og 

sjálfvirknivæðing fjármálafyrirtækjanna væri á heildina litið jákvæð. Ein helsta 

athugasemd þátttakenda var að enn væri verið að kenna viðskiptavinum á tæknivæðingu 

útibúanna og að þeir yrðu órólegri þegar þeir þekktu ekki til tækninnar. Það leiðir svo af 

sér óánægju, sérstaklega meðal eldri kynslóða. Einnig kom fram að starfsmönnum þykir 

álagið hafa aukist hvað varðar innleiðingu á nýrri tækni sem veldur lengri afgreiðslutíma 

og biðtíma. Að lokum, voru nokkrir starfsmenn meðvitaðir um að framlínustörfum færi 

fækkandi vegna tæknivæðingarinnar. 
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8 Niðurstöður – Athugun II – fjármálafyrirtæki 2 

Í eftirfarandi kafla eru helstu niðurstöður könnunar á starfsánægju starfsmanna í 

fjármálafyrirtæki 2 og viðhorf þeirra til breytinga vegna tækni- og sjálfvirknivæðingarinnar 

kynntar. Hlutfallstölur eru birtar í máli og myndum en einnig er gefinn upp sá fjöldi (n) 

svarenda, sem  hlutfallstölurnar byggja á. Gerð verður grein fyrir niðurstöðum 

spurningakönnunarinnar með myndrænni framsetningu á frumniðurstöðum svo að þær 

verði lesandanum sem aðgengilegastar. 

8.1 Lýsing á úrtaki – bakgrunnsbreytur 

Skiptingu þátttakenda eftir kyni má sjá á mynd 23. Þar sést að 22% svarenda voru karlar 

og 78% konur. 

 

Mynd 23. Kynjahlutfall starfsmanna í fjármálafyrirtæki 2 (n=9). 

Á mynd 24 má sjá aldursdreifinguna en stærsti aldurshópurinn er 55 ára eða eldri, eða 

34%. Enginn þátttakandi er á aldursbilinu 18-24 ára en annars var jafnt hlutfall (22%) á 

öðrum aldursbilum. 
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Mynd 24. Aldursdreifing starfsmanna í fjármálafyrirtæki 2 (n=9). 

Eins og fram kemur á mynd 25 er rétt yfir helmingur starfsmanna, eða 55,56%, sem starfa 

hjá fjármálafyrirtæki 2, háskólamenntaðir. Aðrir starfsmenn eru með annars konar 

menntun, eða 44,44%. 

 

Mynd 25. Menntunargráða starfsmanna í fjármálafyrirtæki 2 (n=9). 

Mynd 26 sýnir starfsaldur starfsmanna og er hann heldur langur. Flestir starfsmennirnir, 

eða 77,77%, hafa starfað hjá fjármálafyrirtæki 2 í 11 ár eða lengur. Aðeins örfáir 

starfsmenn hafa starfað skemur en í 5 ár hjá núverandi fyrirtæki eða 11,11%. Af 

gögnunum er ekki hægt að greina meðalstarfsaldur framlínustarfsmanna  hjá 

fjármálafyrirtæki 2. 
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Mynd 26. Starfsaldur starfsmanna í fjármálafyrirtæki 2 (n=9). 

Niðurstöður sýna að rétt yfir helmingur starfsmanna í fjármálafyrirtæki 2 hóf störf sín sem 

gjaldkeri, eða 55,6% starfsmanna (sjá mynd 27). Enginn starfsmaður hóf störf sem 

útibússtjóri, þjónustustjóri eða einstaklingsráðgjafi. 

 

Mynd 27. Starfsheiti starfsmanna við upphaf starfs í fjármálafyrirtæki 2 (n=9). 

Ef litið er til núverandi starfsheita þátttakenda í viðhorfskönnuninni eru flestir starfsmenn 

þjónustustjórar eða útibússtjórar, eða 44,44%, eins og sjá má á mynd 28. Einungis 11,11% 

af starfsmönnum bera enn starfsheitið gjaldkeri.  
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Mynd 28. Núverandi starfsheiti starfsmanna í fjármálafyrirtæki 2 (n=9). 

Á mynd 29 má sjá hver núverandi störf einstaklinga eru sem voru fyrrum gjaldkerar, 

þjónustufulltrúar, fyrirtækjaráðgjafar og féhirðar. Flestir fyrrum gjaldkerar hafa færst yfir 

í starf einstaklingsráðgjafa eða útibússtjóra. 

 

Mynd 29. Breytingar á fyrri störfum til núverandi starfa hjá fjármálafyrirtæki 2 (n=9). 

8.2 Úrvinnsla gagna – spurningalisti 

Næstu spurningar í viðhorfskönnuninni sneru að starfsánægju starfsmanna og viðhorfi 

þeirra til þróunar fjármálafyrirtækisins vegna tækni- og sjálfvirknivæðingarinnar. 

Flestir starfsmenn telja sig vera jafn hæfa til þess að gegna öllum helstu 

framlínustörfum sem upptalin eru, eða 77,78%. Í þessari spurningu gafst þátttakendum 

færi á að útskýra af hverju þeir teldu sig ekki vera jafn hæfa í öll framlínustörf. Af þeim, 
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sjá mynd 30, sem gáfu upp af hverju þeir teldu sig ekki jafn hæfa í öll framlínustörf 

fyrirtækisins var engin reynsla af fyrirtækjamálum meðal annars tilgreind. 

 

Mynd 30. Svar við spurningunni: „Telur þú þig jafn hæfa/hæfan í öll helstu framlínustörf 

fjármálafyrirtækis 2? (helstu framlínustörf eru: þjónustutengsl/ráðgjafi/fulltrúi, móttökustjóri, 

gjaldkeri, einstaklingsráðgjöf, fyrirtækjaráðgjöf, féhirðir)?“ (n=9). 

Á mynd 31 má sjá heildarniðurstöður svaranna. Langflestir, eða 88,89% starfsmanna töldu 

vinnuaðstöðu sína nokkuð góða eða mjög góða. Örfáir töldu vinnuaðstöðu sína slæma, 

eða 11,11%. 

 

Mynd 31. Hversu góð er vinnuaðstaða starfsmanna hjá fjármálafyrirtæki 2? (n=9). 

Eins og sjá má á mynd 32 telur meira en helmingur starfsmanna tækni- og 

sjálfvirknivæðingu hafa mjög góð áhrif á starfsánægju, eða 67%, þar af 50% karlar og 71% 
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konur. Stærra hlutfall karla telur tækni- og sjálfvirknivæðingu auka starfsánægju sína, eða 

50%, en 11% kvenna telja hana hafa frekar lítil áhrif. 

 

Mynd 32. Hefur tækni- og sjálfvirknivæðing almennt skipt máli þegar kemur að aukinni starfsánægju 

starfsmanna? (n=9). Niðurstöður út frá kynjahlutfalli í fjármálafyrirtæki 2. 

Á mynd 33 má sjá að starfsánægja flestra starfsmanna, eða 66% þeirra, hefur breytst til 

hins betra eftir tækni- og sjálfvirknivæðinguna. Allir starfsmenn á aldursbilinu 25-34 ára, 

eða 100%, telja starf sitt vera mun betra eftir tækni- og sjálfvirknivæðingu útibúa 

fjármálafyrirtækis 2. 

 

Mynd 33. Viðhorfsbreytingar til starfa starfsmanna í heildina eftir tækni- og sjálfvirknivæðingu útibúa 

(n=9). Niðurstöður út frá aldursdreifingu í fjármálafyrirtæki 2. 
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Eins og mynd 34 sýnir telur meirihluti starfsmanna að starfsaðstaða þeirra sé betri eftir 

tækni- og sjálfvirknivæðingu útibúa, eða 56% starfsmanna. Af þeim eru 86% konur sem 

telja starfsaðstöðu sína vera nokkuð betri eða mun betri en 50% karlar. Enginn af 

þátttakendum lýsir yfir versnandi starfsaðstöðu eftir tækni- og sjálfvirknivæðingu útibúa. 

 

Mynd 34. Svar við spurningunni: „Telur þú starfsaðstöðu (vinnustöð) þína vera betri eða verri eftir 

tæknivæðingu/sjálfvirknivæðingu útibúa?“ (n=9). Niðurstöður út frá kynjahlutfalli í 

fjármálafyritæki 2. 

Áhugavert er að skoða mynd 35 þar sem allir núverandi einstaklingsráðgjafar töldu að illa 

hefði verið hugað að þörfum þeirra við hönnun nýrra útibúa varðandi vinnuaðstöðu, eða 

100%. Þjónustustjórar og útibússtjórar töldu að vel hefði verið hugað að þörfum þeirra 

varðandi vinnuaðstöðu. Ef á heildina er litið voru tveir þriðju starfsmanna sem töldu að 

vel hefði verið hugað að þörfum þeirra við hönnun nýrra útibúa varðandi vinnuaðstöðu, 

eða um 66%.  
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Mynd 35. Hefur verið hugað að þörfum starfsfólks við hönnun nýrra útibúa varðandi vinnuaðstöðu? 

(n=9). Niðurstöður út frá núverandi starfsheiti starfsmanna í fjármálafyrirtæki 2. 

Eins og sjá má á mynd 36 sýna niðurstöður að yfir 55,53% starfsmanna álíta að tækni- og 

sjálfvirknivæðing hafi jákvæð áhrif á fyrirtækjamenningu fjármálafyrirtækis 2. Engin 

neikvæð svörun kom upp. Jákvæð svörun fékkst frá 72% kvenna og 0% karla. 

 

Mynd 36. Hefur tækni- og sjálfvirknivæðing jákvæð eða neikvæð áhrif á fyrirtækjamenningu 

fjármálafyrirtækis 2? (n=9). 

Almennt telja starfsmenn að tækni- og sjálfvirknivæðing hafi jákvæð áhrif á þróun 

fjármálafyrirtækis 2, eða 88,89% (sjá mynd 37). Enginn þátttakenda telur tækni- og 

sjálfvirknivæðingu hafa haft neikvæð áhrif á þróun fjármálafyrirtækis 2. 
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Mynd 37. Hefur tækni- og sjálfvirknivæðing neikvæð eða jákvæð áhrif á þróun fjármálafyrirtækis 2? 

(n=9). 

Á mynd 38 má sjá að meirihluti starfsmanna telur tækni- og sjálfvirknivæðingu hafa mikil 

áhrif á vinnulag, eða 66,67%, og einungis 11,11% starfsmanna telur það hafa lítil áhrif á 

það. 

 

Mynd 38. Hefur tækni- og sjálfvirknivæðing áhrif á starf starfsmanna hvað varðar vinnulag í 

fjármálafyrirtæki 2? (n=9). 

Eins og sjá má á mynd 39 telur meirihluti starfsmanna sig geta veitt betri þjónustu til 

viðskiptavina vegna tækni- og sjálfvirknivæðingar, eða 77%. Af þeim eru 75% af núverandi 

þjónustustjórum og 100% af núverandi einstaklingsráðgjöfum sem telja sig hafa meiri 

möguleika á að veita mun betri þjónustu eða nokkuð betri þjónustu. 
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Mynd 39. Hafa starfsmenn möguleika á að veita viðskiptavinum betri eða verri þjónustu eftir tækni- og 

sjálfvirknivæðingu útibúanna? (n=9). Niðurstöður út frá núverandi starfsheiti starfsmanna í 

fjármálafyrirtæki 2. 

Niðurstöður sýna að 88,89% starfsmanna telja sér hafa tekist að aðlagast nýrri þróun 

fjármálafyrirtækis 2, sem varðar tækni- og sjálfvirknivæðingu, eins og sjá má á mynd 40. Í 

heild voru það 71% kvenna sem tókst mjög vel að aðlaga sig að þróuninni, 29% kvenna 

tókst það nokkuð vel, en 50% karla. 

 

Mynd 40. Svar við spurningunni: „Hvernig hefur þér tekist að aðlagast nýrri þróun fjármálafyrirtækis 2, 

sem varðar tæknivæðingu/sjálfvirknivæðingu útibúanna?“ (n=9). 
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9 Niðurstöður – Samanburður 

Í viðauka B, birtast niðurstöður allra spurninga úr Athugun II og þar er birtur samanburður 

á fjármálafyrirtæki 1 og fjármálafyrirtæki 2. Um hann verður fjallað í þessum kafla. Fyrsti 

reitur, sem er rauður og merktur „F1,“ vísar til fjármálafyrirtækis 1. Annar reitur, sem er 

blár og merktur „F2,“ vísar til fjármálafyrirtækis 2. Mismunur fyrirtækjanna er tekinn fyrir 

í síðasta reit töflunnar, sem er gulur og merktur „mismunur (F1-F2).“ Samanburðurinn 

felst í því að skoða annars vegar fjármálafyrirtæki 1 og hins vegar fjármálafyrirtæki 2, sem 

starfa innan sömu atvinnugreinar. Meginástæða samanburðarins er að leita svara við því 

hvort mismunandi framtíðarsýn ríki innan fyrirtækjanna og hvort starfsánægja 

framlínustarfsmanna aukist við innleiðingu tæknibreytinga innan þeirra. Samanburður á 

svörum fjármálafyrirtækis 1 og fjármálafyrirtækis 2 leiðir í ljós ólíkar en jafnframt líkar 

áherslur þeirra. Framlínustarfsmenn fyrirtækjanna upplifðu álíka jákvæða starfsánægju 

vegna tækni- og sjálfvirknivæðingar og leiddi það í ljós mikla heildarstarfsánægju 

starfsmanna. Þetta sýnir álíka niðurstöður og könnun rannsókna- og heilbrigðisdeild 

Vinnueftirlitsins. Einnig taldi meirihluti starfsmanna beggja fyrirtækja þróunina hafa 

jákvæð áhrif á fyrirtækin. 

 Vert er að skoða bakgrunnsbreytur fjármálafyrirtækjanna. Mun fleiri konur starfa 

hjá fjármálafyrirtæki 2, um þrír fjórðungur starfsmanna, til samanburðar við 

fjármálafyrirtæki 1 þar sem kynjahlutfall er jafnt. Mun meiri áhersla er á yngri kynslóðina 

í fjármálafyrirtæki 1 en þá eldri í fjármálafyrirtæki 2, sem gæti mögulega haft áhrif á 

niðurstöður. Starfsánægja kvenna eykst meira vegna tækni- og sjálfvirknivæðingarinnar 

en karla í fjármálafyrirtæki 2 og því styður það niðurstöður rannsóknar Clarks, Oswalds og 

Warr en í fjármálafyrirtæki 1 er starfsánægja fremur jöfn á milli kynja (mismunur kynja er 

13%) sem rímar vel við álit Hellriegel, Slocum og Woodman. Samkvæmt fræðimönnum 

eykst starfsánægja með hækkandi aldri og því ætti fjármálafyrirtæki 2 að sýna hærra 

hlutfall starfsánægju meðal framlínustarfsmanna, en svo er ekki. Aukin starfsánægja 

vegna tækni- og sjálfvirknivæðingar er fremur jöfn hjá fjármálafyrirtækjunum tveimur. 

Fjármálafyrirtæki 1 sýnir þó 2,1% (38,9% - 36,8%) meira vægi á aukinni starfsánægju 

vegna tækni- og sjálfvirknivæðingar. Í samræmi við kenningar atferlisfræði þá er líklegast 

að afkastastig haldist óbreytt þar sem niðurstaðan bendir til aukinnar starfsánægju 

starfsmanna. Rannsóknir benda einnig til þess að starfsmenn fyrirtækjanna séu líklegri til 
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þess að efla eigin lífsgæði utan vinnustaðarins sem getur leitt til þess að fyrirtækið eigi 

möguleika á því að skila meiri árangri með aukinni starfsánægju þeirra. 

Þjóðmálakönnun Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands sýndi að starfsandi, 

vinnuskilyrði og áhugavert starf væru þrír mikilvægustu þættir starfsins og því er 

athyglisvert að skoða þá þætti frekar. Í ljós kom að rétt um helmingur starfsmanna, eða 

55,5%, fjármálafyrirtækis 2 telur tækni- og sjálfvirknivæðinguna hafa jákvæð áhrif á 

fyrirtækjamenninguna en 75% starfsmanna í fjármálafyrirtæki 1. Meirihluti starfsmanna 

fjármálafyrirtækja 1 og 2  telja starfsaðstöðu sína vera betri vegna tækni- og 

sjálfvirknivæðingarinnar en vert er að skoða þann hóp sem telur starfsaðstöðu sína vera 

verri í fjármálafyrirtæki 2. Þegar niðurstöður voru skoðaðar betur reyndist sá hópur vera 

konur á aldrinum 55 ára og eldri. Þetta er í mótsögn við niðurstöður úr könnun stofnana 

Reykjavíkurborgar sem sýndu að starfsánægja færi hækkandi með aldri. 

Viðhorfsbreytingar starfsmanna til starfa sinna í heildina eftir tækni- og sjálfvirknivæðingu 

útibúa hjá fjármálafyrirtæki 1 var einnig í mótsögn við niðurstöður áðurnefndrar 

könnunar. Þar má sjá að viðhorf starfsmanna eftir tækni- og sjálfvirknivæðingu fer 

versnandi með hækkandi aldri. Viðhorf er talið vera hluti af menningu og ef viðhorf 

starfsmanna til starfa sinna er neikvætt leiðir það til minni starfsánægju.  

 Stjórnendur bera ábyrgð á því að halda störfum áhugaverðum með því að skapa 

hvetjandi og áhugavert andrúmsloft fyrir starfsmenn sína og hafa störfin fjölbreytt frekar 

en einhæf. Meirihluti starfsmanna í fjármálafyrirtæki 2, eða 77,8%, telja sig jafn hæfa í öll 

helstu framlínustörf fyrirtækisins, enda leggur það meiri áherslu á svokallaðan 

alhliðabankamann. Niðurstöður sýna að 20,1% (31,3% - 11,1%) fleiri starfsmenn innan 

fjármálafyrirtækis 1 í samanburði við fjármálafyrirtæki 2 telja sig óhæfa í öll helstu 

framlínustörf. Samt sem áður telur meirihluti starfsmanna í báðum fyrirtækjum sig 

jafnhæfa í öll framlínustörf, eða 9% fleiri starfsmenn í fjármálafyrirtæki 2 en í 

fjármálafyrirtæki 1, sem bendir til aukinnar starfsánægju vegna þess að flókin störf eru 

þess eðlis að veita meiri starfsánægju en þau sem eru einhæf. 

 Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar telur meirihluti starfsmanna hjá báðum 

fyrirtækjum að tækni- og sjálfvirknivæðing hafi jákvæð áhrif á þróun 

fjármálafyrirtækjanna. Einnig töldu starfsmenn sig geta veitt betri þjónustu en það styður 

rannsóknir hjá World Bank Group. Stjórnendur í fjármálafyrirtæki 2 segja að 
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starfsmönnum finnist þeir hafa tekið of stórt skref í þróuninni þar sem þeim finnst 

viðskiptavinir ekki enn vera tilbúnir. Starfsmenn í fjármálafyrirtæki 2 tjáðu sig ekkert 

frekar um það mál. Nokkrir starfsmenn í fjármálafyrirtæki 1 tóku undir sömu orð 

stjórnenda fjármálafyrirtækis 2 að viðskiptavinir væru órólegir vegna ónægrar kunnáttu á 

tækninni. Stjórnandi í fjármálafyrirtæki 1 heldur því samt sem áður fram að hraði 

breytinganna hefur ekki verið nægilega mikill. Með jákvæðri þróun innan beggja 

fjármálafyrirtækja, að sögn starfsmanna, virtust einungis fáeinir starfsmenn meðvitaðir 

um að framlínustörfum færi fækkandi vegna tæknivæðingarinnar. Samkvæmt Frey og 

Osborne eiga þjónustu- og þekkingarstörf undir högg að sækja og eru um 97% líkur á að 

stafrænt vinnuafl muni leysa gjaldkera af hólmi á næstu tveimur áratugum. Niðurstöður 

sýndu að þær tölur sem komu frá Stylianou og fleirum eru ekki fjarri lagi. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að öll gjaldkerastörf innan fjármálafyrirtækis 1 eru horfin og 

einungis einn starfar sem gjaldkeri í fjármálafyrirtæki 2. 
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10 Umræða 

Íslenskt markaðsumhverfi sem fjármálafyrirtæki starfa innan getur breyst skyndilega. Því 

má skilgreina það sem óstöðugt og einnig flókið, þar sem margir ytri þættir í umhverfinu 

hafa áhrif á þróun fjármálafyrirtækjanna, líkt og viðskiptavinir, mannauður, markaðurinn 

og tækni. Því má segja að mikil óvissa ríki meðal þeirra. Segja má að þegar kemur að 

breytingum séu stjórnendur stöðugt með puttann á púlsinum og fylgist grannt með því 

hvort breytingar leggist vel eða illa í starfsmenn. Markmið rannsóknarinnar var að varpa 

ljósi á og fá skýrari sýn á hvernig mætti takast á við þá tækni- og sjálfvirknivæðingu sem 

hefur staðið yfir í þróun fjármálafyrirtækja á Íslandi og hvort sú væðing myndi hafa jákvæð 

eða neikvæð áhrif á starfsánægju starfsmanna.  

 Í ljós kom að tækni- og sjálfvirknivæðing hefur jákvæð áhrif á starfsánægju 

meirhluta starfsmanna í fjármálafyrirtækjum en þó hefur verið erfitt að komast að því 

hvernig eigi að takast á við þessa þróun sem á sér stað. Ytra umhverfið breytist sífellt og 

því er mikilvægt að sporna við stöðnun og óviðunandi árangri. Fyrirtæki þarf því að móta 

ákveðna framtíðarsýn til að aðlagast breyttum aðstæðum. Hraði breytinganna er 

jafnframt meiri nú en nokkru sinni og því er stjórnendum nauðsynlegt að gera sér grein 

fyrir því að mannauðurinn er þeirra  mikilvægasta auðlind. Hann er jafnframt eitt helsta 

samkeppnistækið í hinu síbreytilega umhverfi nútímans og því er aðkallandi að hlúð sé vel 

að honum. Framsækin fyrirtæki leggja mikinn metnað í að tryggja gott starfsumhverfi fyrir 

starfsmenn sína til þess að stuðla að sem mestri starfsánægju. Framlínustarfsmenn eru 

þeir sem eru í snertingu við viðskiptavininn og því nauðsynlegt að þeir hafi trú á 

breytingunum. Skorti þá trúna kann það að skila neikvæðri upplifun til viðskiptavinarins 

og við slíkar aðstæður er líklegt að fyrirtæki nái ekki settum markmiðum breytinganna. 

 Áhugavert er að líta fram á við og velta því fyrir sér hvað það sé sem muni skipta 

sköpum í framtíð vinnumarkaðarins, þá einkum hvers konar hæfni, þekking og færni 

verður verðmæt. Hægt er að rekja sögu áhyggja af viðamiklu atvinnuleysi vegna 

tækninnar til ársins 1931 en þá vöruðu Karl Marx og John Maynard Keynes fólk við því. 

Margir fræðimenn hafa lýst yfir áhyggjum sínum af framtíð vinnumarkaðarins og sumir 

vilja meina að hann hafi aldrei áður þurft að bregðast við jafn hratt við svo miklum 

breytingum. Tækniframfarirnar eru að breyta mörgum störfum og miðað við niðurstöður 

þessarar rannsóknar er óhætt að fullyrða að hérlendis séu störf á borð við gjaldkerastörf 
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að hverfa. Ómögulegt er að segja til um hvernig framtíðin verður þar sem það getur tekið 

það sem virðast vera skyndilegar breytingar mörg ár að þróast, líkt og Schwab bendir á. 

Einnig hafa fyrirtækin ólíkar skoðanir á framtíðinni, hvort haldið verði í mannlega þáttinn 

eða hvort framtíðin einkennist af þrívíddarstarfsmönnum eða stafrænu vinnuafli. Þrátt 

fyrir að útibúin séu að missa viðskipti þá þýðir það ekki að fjármálafyrirtækin sjálf séu að 

verða af þeim viðskiptum heldur er mannauðsstefnan breytt. Framlínustörfum fækkar þar 

sem auðvelt er að gera þau sjálfvirk en að vissu leyti þarf að virkja önnur störf betur eins 

og til dæmis þau sem eru innan upplýsingatæknigeirans. Ætla má að yfirvofandi 

breytingar verði mörgum erfiðar en eftir ákveðinn tíma verða ný störf til. Niðurstöður 

sýna að aðlögun alhliðabankamanns líkansins skapi aukið virði útibúa fyrirtækisins. Það 

myndi leiða til hækkandi hlutfalls starfsmanna sem væru jafn hæfir í öll framlínustörf og 

betri kunnáttu á fjölmörg mismunandi störf innan fyrirtækisins. Það er nauðsynlegt vegna 

þess að viðskipti í útibúum dragast saman um sjö prósent árlega. Fjármálafyrirtæki 2 

leggur gríðarlega mikla áherslu á alhliðabankamanns líkanið, eða tilfærslu starfsmanna, 

en fjármálafyrirtæki 1 leggur fremur áherslu á að ráða inn yngra starfsfólk sem þau telja 

vera færari í tækninni. Mikilvægt er að bæði fyrirtækin tileinki sér hraða og sveigjanleika 

á þessum tímum örrar þróunar og flókins atvinnuumhverfis. Á þeim tíma sem rannsóknin 

var unnin áttu sér enn stað miklar breytingar í fjármálafyrirtækjunum. Því geta 

niðurstöður þessarar rannsóknar komið að góðum notum fyrir sérfræðinga á sviði gæða-

, breytingar- og mannauðsstjórnar og lagt grunn að frekari rannsóknum á þessu sviði. 
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Viðauki 

Viðauki A – Kynningarbréf 

Kæri þátttakandi,  

Meðfylgjandi rannsókn er hluti af B.S. lokaverkefni mínu í viðskiptafræði við Háskóla 

Íslands. Rannsóknin snýr að þeirri tæknivæðingu/sjálfvirknivæðingu sem hefur áhrif á 

þróun fjármálafyrirtæki 1 eða 2. Markmiðið er að komast að því hvort sú tækni- og 

sjálfvirknivæðing hafi í raun jákvæð eða neikvæð áhrif á þróun fjármálafyrirtækisins og 

hvort hún hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á starfsánægju starfsmanna. 

 

Ég met það mikils ef þú myndir gefa þér örfáar mínútur til þess að svara eftirfarandi 

spurningum eftir bestu getu. Rannsóknin tekur um 3-5 mínútur og er nafnlaus, þar af 

leiðandi verða svörin ekki rekin til þátttakenda.  

Ef einhverjar spurningar vakna sem varðar könnunina þá vinsamlegast hafið samband í 

gegnum tölvupóstfang mitt:  

xxxxxxxxx@xxxxxxxx.is  

Með fyrirfram þökk,  

Elísabet S. Reinhardsdóttir 
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Viðauki Á – Spurningakönnun 

Rannsóknin hefst á bakgrunnsbreytum. 

1. Hvaða kyn ert þú?  

a. Karl  

b. Kona 

2. Hver er lífaldur þinn? 

a. 18-24ára 

b. 25-34ára 

c. 35-44ára 

d. 45-54ára 

e. 55 ára eða eldri 

3. Hvaða menntun hefur þú? 

a. Grunnskólapróf 

b. Grunnskólapróf og viðbót 

c. Framhaldsskólapróf og viðbótarmenntun, en ekki gráðu (AA/BA/BS) á 

háskólastigi 

d. Háskólapróf 

e. Annað 

Þar næst eru fjórar almennar spurningar um starfið þitt hjá fjármálafyrirtæki 1 eða 2. 

4. Hver er starfsaldur þinn? 

a. < 2 ár 

b. 2-5 ár 

c. 6-10 ár 

d. 11-15 ár 

e. 16-20 ár 

f. 21-30 ár 

g. 31 ár > 
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5. Hvert var starfsheiti þitt þegar þú hófst störf hjá fjármálafyrirtækinu? 

a. Þjónustutengsl/ráðgjafi/fulltrúi 

b. Móttökustjóri/Gestgjafi 

c. Þjónustustjóri 

d. Gjaldkeri 

e. Einstaklingsráðgjöf 

f. Fyrirtækjaráðgjöf 

g. Féhirðir 

h. Útibússtjóri 

6. Hvert er núverandi starfheiti þitt? 

a. Þjónustutengsl/ráðgjafi/fulltrúi 

b. Móttökustjóri/Gestgjafi 

c. Þjónustustjóri 

d.  Gjaldkeri 

e. Einstaklingsráðgjöf 

f. Fyrirtækjaráðgjöf 

g. Féhirðir 

h. Útibússtjóri 

7. Telur þú þig jafn hæfa/hæfan í öll helstu framlínustörf fjármálafyrirtækisins? 

(Helstu framlínustörf: þjónustutengsl/ráðgjafi/fulltrúi, móttökustjóri/gestgjafi, gjaldkeri, 

einstaklingsráðgjöf, fyrirtækjaráðgjöf, féhirðir) 

a. Já 

b. Nei 

c. Ef nei, af hverju? 
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Lokaverkefnið einblínir á hvernig tækni- og sjálfvirknivæðing hefur haft áhrif á þróun 

fjármálafyrirtækisins og starfsánægju starfsmanna, af því gefnu munu næstu 

spurningar snúa að því efni. Svaraðu spurningunum eftir bestu getu. 

8. Á heildina litið er vinnuaðstaða þín góð? 

a. Mjög góð 

b. Nokkuð góð 

c. Hvorki né 

d. Frekar slæm 

e. Mjög slæm 

9. Telur þú að tæknivæðing/sjálfvirknivæðing útibúanna hafi almennt skipt miklu 

eða litlu máli á aukna starfsánægju þína?  

a. Mjög miklu máli 

b. Frekar miklu máli 

c. Hvorki né 

d. Frekar litlu máli 

e. Mjög litlu máli 

10. Hefur viðhorf þitt til starfsins í heild sinni breyst til hins betra eða verr eftir 

tæknivæðingu/sjálfvirknivæðingu útibúanna? 

a. Mun betra 

b. Nokkuð betra 

c. Hvorki né 

d. Nokkuð verra 

e. Mun verra 
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11. Telur þú starfsaðstöðu (vinnustöð) þína vera betri eða verri eftir 

tæknivæðingu/sjálfvirknivæðingu útibúa? 

a. Mun betri 

b. Nokkuð betri 

c. Hvorki né 

d. Nokkuð verri 

e. Mun verri 

12. Telur þú að sérstaklega hafi verið hugað að þörfum starfsfólks við hönnun nýrra 

útibúa varðandi vinnuaðstöðu? 

a. Mjög vel hugað að þeim 

b. Nokkuð vel hugað að þeim 

c. Hvorki né 

d. Nokkuð illa hugað að þeim 

e. Mjög illa hugað að þeim 

13. Telur þú að hlustað hafi verið á þínar tillögur áður en breytingar voru innleiddar? 

a. Það var hlustað og tekið tillit til þeirra að öllu leyti 

b. Það var að mestu leyti tekið tillit til þeirra 

c. Hvorki né 

d. Það var lítið tekið tillit til þeirra 

e. Það var alls ekki tekið tillit til þeirra 

14. Telur þú tæknivæðingu/sjálfvirknivæðingu útibúanna hafa jákvæð eða neikvæð 

áhrif á fyrirtækjamenningu fjármálafyrirtækisins? 

a. Mjög jákvæð 

b. Nokkuð jákvæð 

c. Hvorki né 

d. Nokkuð neikvæð 

e. Mjög neikvæð 
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15. Telur þú að tæknivæðing/sjálfvirknivæðing útibúanna hafi jákvæð eða neikvæð 

áhrif á þróun fjármálafyrirtækisins? 

a. Mjög jákvæð 

b. Nokkuð jákvæð 

c. Hvorki né 

d. Nokkuð neikvæð 

e. Mjög neikvæð 

16. Telur þú að tæknivæðing/sjálfvirknivæðing útibúanna hafi haft áhrif á þitt starf 

hvað varðar vinnulag? 

a. Mikil áhrif 

b. Lítil áhrif 

c. Hvorki né 

d. Engin áhrif 

17. Hefur þú möguleika til að veita viðskiptavinum betri eða verri þjónustu eftir 

tæknivæðingu/sjálfvirknivæðingu útibúanna? 

a. Mun betri þjónustu 

b. Nokkuð betri þjónustu 

c. Hvorki né 

d. Nokkuð verri þjónustu 

e. Mun verri þjónustu 

18. Hvernig hefur þér tekist að aðlagast nýrri þróun fjármálafyrirtækisins, sem varðar 

tæknivæðingu/sjálfvirknivæðingu útibúanna? 

a. Mjög vel 

b. Nokkð vel 

c. Hvorki né 

d. Nokkuð illa 

e. Mjög illa 
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19. Upplifir þú ógn af yngri kynslóð varðandi tækninýjungar sem snerta á þróun 

fjármálafyrirtækisins? 

a. Lítil sem engin ógn 

b. Lítil ógn 

c. Hvorki né 

d. Mikil ógn 

e. Mjög mikil ógn 

20. Er eitthvað sem þú myndir vilja koma á framfæri sem ekki kemur fram í svörum 

þínum hér á undan? (opin spurning) 

Takk kærlega fyrir að gefa þér tíma í að svara þessari rannsókn fyrir mig.  

Njóttu dagsins. 
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Viðauki B – Samanburður spurningakönnunarinnar 
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