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gegnum ferlið. Eins vil ég þakka viðmælendum rannsóknarinnar fyrir að hafa veitt mér 

innsýn í starfssemi þeirra stofnana sem rætt var við. Að lokum vil ég þakka föður 

mínum, Guðjóni Guðmundssyni fyrir yfirlestur á verkefninu, Samma, vinum og öðrum 

fjölskyldumeðlimum fyrir hvatningu, trú og vináttu á meðan á ferlinu stóð.  
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Útdráttur 

Innan markaðsfræðinnar hefur það löngum verið talinn farsæll vegur til velgengni að 

fyrirtæki leggi upp úr því að þekkja og skilja þarfir núverandi og mögulegra viðskiptavina. 

Í dag eru fleiri fyrirtæki farin að átta sig á mikilvægi þess að þekkja þarfir og kröfur 

starfsfólks síns. Ein viðurkennd leið til þess að mæta umræddum þörfum og um leið 

auka á starfsmannaánægju og árangur er notkun innri markaðssetningar. Innri 

markaðssetning snýst í grunninn um þá sýn að stjórnendur og fyrirtæki líti á og komi 

fram við starfsfólk sitt sem innri viðskiptavini. Verkefni innri markaðssetningar eru 

margþætt en einn liður í því er upplýsingaöflun á borð við innanhúskannanir eins og 

Stofnun ársins. Stofnun ársins er viðamesta starfsmannakönnun sem er framkvæmd 

hérlendis. Flestir starfsstaðir Reykjavíkurborgar og ríkisins taka þátt í könnuninni en 

Starfsmannafélag Reykjavíkur, Stéttarfélag í almannaþjónustu og Gallup standa að 

framkvæmdinni. Niðurstöður könnunarinnar eru mælikvarði á frammiðstöðu stofnana 

sem mælir meðal annars starfsánægju. Niðurstöðurnar geta gefið stjórnendum skýra 

sýn á hvað í starfinu er vel unnið og hvað má bæta.   

Markmið þessa verkefnis var að skoða hvort að innri markaðssetning hefði áhrif 

á starfsánægju þeirra stofnana sem hafa setið ofarlega eða neðarlega í Stofnun ársins 

síðustu 5 árin. Leitast var eftir að svara rannsóknarspurningunni; Hefur innri 

markaðssetning áhrif á niðurstöðu fyrirtækja í vali á Stofnun ársins? Notast var við 

eigindlega aðferðfarfræði þar sem tekin voru djúpviðtöl við 8 stjórnendur ríkisstofnana 

jafnt sem Reykjavíkurborgar, sem hafa setið ofarlega og neðarlega í Stofnun ársins. Var 

það gert til að fá innsýn og samanburð í markaðs og mannauðsstarf sem þar er unnið.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að innri markaðssetning geti haft 

áhrif á útkomu í vali á Stofnun ársins. Þær stofnanir sem rætt var við og hafa setið 

ofarlega í Stofnun ársins virðast leggja meiri áherslu á mannauðsmiðun og verkefni innri 

markaðssetningar. Meirihluti þeirra stofnana sem hafa setið ofarlega í Stofnun ársins 

vinna ómarkvisst eftir verkefnum innri markaðssetningar. Á meðan að þær stofnanir 

sem hafa setið neðarlega í Stofnun ársins fara síður eftir verkefnum innri 

markaðssetningar.  
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1  Inngangur  

Vinnstöðum dagsins í dag nægir ekki að geta stært sig af mikilli velgengni og 

viðskiptavinaánægju heldur er komin sú krafa að stjórnendur og fyrirtæki hugi vel að 

mannauði fyrirtækja til þess að vera með sem ánægðasta starfsfólkið innanborðs. Stór 

liður í því að bæta ímynd og gæði fyrirtækja er að hafa ánægt starfsfólk innanborðs 

(Chang og Chang, 2008). Mikilvægustu auðlindir fyrirtækja í dag eru ekki lengur 

efnislegir hlutir eins og framleiðslutækni eða varan sjálf heldur skiptir vel menntað, 

þjónustumiðað og ánægt starfsfólk öllu máli. Það er almennt talið að ánægt og vel 

þjálfað starfsfólk sé í raun lykillinn að velgengni vinnustaða í dag (Chang og Chang, 2008; 

Farzad, Nahavandi og Caruana, 2008; Lings, 2004). Innan markaðsfræðinnar hefur það 

löngum verið talinn farsæll vegur til velgengni að fyrirtæki leggi upp úr því að þekkja og 

skilja þarfir núverandi og mögulegra viðskiptavina til þess að ná sem bestum árangri 

(Tansuhaj, Randall og McGullough, 1988). Hinsvegar eru fleiri fyrirtæki farin að átta sig á 

þeim mikilvæga lið að þekkja þarfir og óskir starfsfólk síns. Ein viðurkennd leið til þess að 

mæta umræddum óskum og þörfum og um leið auka á ánægju starfsfólks og árangur 

fyrirtækja er innleiðing á innri markaðssetningu (e.internal marketing) (Preez og 

Bendixen, 2014). 

Hugtakið innri markaðssetning er tiltölulega nýtt af nálinni en fyrstu vangaveltur um 

fyrirbærið komu upp í kringum 1980 (Ahmed, Rafiq og Saad, 2003). Fræðimenn hafa 

komið með fjölbreyttar nálganir á hugtakið en flestir eru sammála um að í grófum 

dráttum snúist innri markaðssetning um það eitt að líta á og koma fram við starfsfólk sitt 

sem innri viðskiptavini (Berry og Parasuraman, 1991; Nittala og Kameswari, 2009; 

Tansuhaj, Randall og McGullough, 1988). Það má segja að innri markaðssetning sé 

markaðsdrifið mannauðstól og það er í hlutverki stjórnenda að innleiða verklag þess 

þvert á skipulagsheild fyrirtækja (Tsai, 2014). Margir af verkferlum innri 

markaðssetningar hafa fengist úr ytri markaðssetningu og skýrir það nafngiftina á 

fyrirbærinu. Má þar nefna aðferðir eins og upplýsingasöfnun, markaðshlutun og 

markaðsráðana fjóra (Grayson og Hernandez, 2010). Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

notkun á innri markaðssetningu leiði til aukinnar starfsánægju, viðskiptavinahneigðar 
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sem og starfsárangurs svo eitthvað sé nefnt (Arnett, Laverie og McLane, 2002; Hartline 

og Ferrel, 1996; Nittala og Kameswari, 2009; Lings, 2004). 

Könnunin Fyrirtæki- og Stofnun ársins er viðamesta starfsmannakönnun sem er 

framkvæmd hérlendis. Flestir starfsstaðir Reykjavíkurborgar og ríkisins taka þátt í henni 

en Starfsmannafélag Reykjavíkur, Stéttarfélag í almannaþjónustu og Gallup halda utan 

um könnunina. Tilgangur könnunarinnar er að velja Stofnun ársins (Gallup, e.d.) en 

niðurstöður könnunarinnar eru í raun mælikvarði á frammiðstöðu stofnana, t.d. þegar 

kemur að stjórnun, starfsanda, starfsánægju, vinnuskilyrðum, sveigjanleika og sjálfstæði 

í starfi. Þessi atriði geta gefið stjórnendum skýra sýn á hvaða starf er vel unnið og hvað 

innan starfsins þarf að bæta úr (Stéttarfélag í almannaþjónustu, e.d.; Starfsmannafélag 

Reykjavíkur, e.d.). 

Fá íslensk fyrirtæki hafa gefið sig út fyrir að vinna eftir innri markaðssetningu og þar 

af leiðandi hafa fáar íslenskar rannsóknir snúið að sambandi innri markaðssetningar og 

starfsánægju. Markmið þessa verkefnis er að skoða hvort að innri markaðssetning hafi 

áhrif á niðurstöðu fyrirtækja í Stofnun ársins eða öllu heldur hvort að innri 

markaðssetning hafi áhrif á starfsánægju þeirra stofnana sem hafa setið ofarlega eða 

neðarlega í Stofnun ársins síðustu 5 árin. Rannsóknarspurning er því eftirfarandi: 

 
 Hefur innri markaðssetning áhrif á niðurstöðu fyrirtækja í vali á Stofnun ársins?  

 
Nokkrir af þeim liðum sem eru mældir í könnunninni snerta starfsánægju svo sem 

starfsandi, stjórnun, launakjör, starfsánægja, vinnuskilyrði. Sérstaklega verður litið til 

starfsánægju þáttarins við gerð þessa verkefnis. Við gerð viðtalsramma var stuðst við 

fyrri rannsóknir og mælingar á málefnum tengdum innri markaðssetningu.  

Eftirfarandi rannsókn skiptist niður í fjóra hluta en fyrsti hlutinn hefur að geyma 

fræðilegt yfirlit um innri markaðssetningu og málefni því tengdu. Annar hluti 

verkefnisins útskýrir þá aðferðarfræði sem notast var í eftirfarandi rannsókn. Þriðji 

hlutinn greinir frá niðurstöðum eigindlegrar rannsóknar og þeim gefin ítarleg skil með 

þemum og kóðum sem fundust við greiningarvinnuna. Fjórði hlutinn hefur síðan að 

geyma umræður verkefnisins þar sem að fræðilegum hluta og niðurstöðum verður 

skeytt saman á meðan að rannsóknarspurningunni er svarað.  
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2 Innri markaðssetning 

Innri markaðssetning hefur upp á síðkastið fengið vaxandi athygli á meðal stjórnenda 

fyrirtækja og sérstaklega þeirra sem að sinna þjónustustörfum (Ballantyne, 2000; Tsai, 

2014). Innri markaðssetning er mannauðsdrifið markaðstól sem fjölmargir vinnustaðir 

eru farnir að nýta sér til þess meðal annars að bæta starfárangur, starfánægju og auka á 

viðskiptavinahneigð starfsfólks síns (Tsai, 2014). Lengi vel var áhersla stjórnenda í 

markaðsmálum aðallega á vöruna sjálfa en í dag virðist flestum stjórnendum orðið ljóst 

að ánægt, upplýst og þjónustulundað starfsfólk sé lykillinn að velgengni (Chang og 

Chang, 2008; Farzad og fl., 2008, Lings, 2004). 

2.1 Markaðsráðarnir 7 

Eitt þekktasta og mest notaða líkan markaðsfræðanna er markaðsráðarnir fjórir en þeir 

samanstanda af vöru (e.product), verði (e.price), samskiptum (e.promotion) og vettvangi 

(e.place). Þessir fjórir þættir hafa verið taldir undirstaða vel unnins markaðsstarfs og 

jafnvel góðs árangurs fyrirtækja (Goi, 2009). Eins og glögglega má sjá taka söluráðarnir 4 

ekki mið af snertifleti þjónustu eða þeim mannlega þætti sem flest fyrirtæki hafa 

innandyra í dag en segja má að fyrstu áherslur á mikilvægi starfsfólks í því markaðsstarfi 

sem fyrirtæki vinna sé tilkomin með líkani Booms og Bitner árið 1981. Þeim fannst 

stjórnendur og fræðimenn einblína um of á ytra markaðsstarf (e. external) og skort vera 

á áherslum á innra markaðsstarfi (e.internal). Þeir gagnrýndu söluráðana 4 (e.marketing 

mix) og töldu líkanið ábótavant og bættu því þremur liðum við líkanið sem eru fólk 

(e.people), ferli (e.process) og umgjörð (e.physical evidence). Tilraunin er betur þekkt 

sem söluráðarnir 7 eða 7P sem fylgdi í kjölfar söluráðanna 4. En áður voru söluráðarnir 4 

allsráðandi sem líkan í markaðsstarfi. Með þessari viðbót við söluráðana 4 hvöttu þeir 

stjórnendur og fyrirtæki til að leggja meiri áherslu á innviði fyrirtækja, til að mynda 

starfsfólk, starfsumhverfi sem og viðskiptavini og samkeppnisaðila (Lings, 2004).  

 
 

2.1.1 Þjónustuþríhyrningurinn 

Þeir Kotler og Armstrong (1994) voru á sama máli og Booms og Bitner sem töluðu fyrir 

því að markaðsstarf gengi aldrei upp án þeirra þriggja þátta sem mynda svokallaðan 

þjónustuþríhyrning (e.three types of service marketing). Þjónustuþríhyrningurinn 
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samanstendur af þremur mismunandi þáttum markaðssetningar; innri markaðssetningu 

(e. internal marketing), ytri markaðssetningu (e. external marketing) og gagnvirkri 

markaðssetningu (e.interactive marketing) (Bitner, 1995). Mynd 1 sýnir virkni 

þjónustuþríhyrningsins.  

 
 

 
 

                                                         Mynd 1: Líkan af þjónustuþríhyrningnum 

 

Ytra markaðsstarf byggir á snertifleti fyrirtækisins og viðskiptavina eða þjónustuþega og 

byggir á auglýsingum, verðlagi, dreifingu og þeim „lofum” sem fyrirtækja gefa til 

framtíðar viðskiptavina. Gagnvirk markaðssetning byggir á samskiptunum milli 

starfsfólks og viðskiptavina/þjónustuþega og þar veltur það á því hversu vel þjálfað og 

upplýst starfsfólk fyrirtækis er þegar það þjónustar viðskiptavini. Innri markaðssetning 

byggir síðan á samskiptum stjórnenda fyrirtækja og starfsfólki þess og í raun þeirri 

þjálfun sem að starfsfólkið þarf á að halda til þess að skila þeirri þjónustu sem fyrirtæki 

vilja standa fyrir og því sem er lofað í ytra markaðsstarfi (Bitner, 1995; Lings, 2004).  
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Þessir þrír þættir þurfa að vera samvirkandi vilji fyrirtæki sjá einhverskonar árangur, 

hvort sem hann er markaðslegur, fjárhagslegur eða í formi starfs- og 

viðskiptavinaánægju. Markaðsstarfið í heild byggir á grunninum sem samkvæmt Bitner 

er innra markaðsstarf (Bitner, 1995; Tansuhaj, Randall, og McGullough, 1988). Bitner 

heldur fram að það sé ekki nóg að fyrirtæki og þjónusta lofi gulli og grænum skógum í 

ytri markaðssetningu heldur þurfi starfsemin að vera þríþætt til að árangur myndist. 
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3 Þróun innri markaðssetningar 

Síðastliðin ár hefur hugtakið innri markaðssetning (e.internal marketing) fengið aukið og 

meira vægi á meðal fræðimanna og stjórnenda fyrirtækja. Fræðimennirnir Sasser og 

Arbeit (1976) ásamt Berry (1976) voru með þeim fyrstu til að rannsaka og skilgreina 

fræðin á bakvið innri markaðssetningu (Ahmed, Rafiq og Saad, 2003). Eins áttu þeir 

mikinn þátt í þróun á hugtakinu sjálfu (Ahmed og Rafiq, 2002). Þeir litu á innri 

markaðssetningu frá upphafi sem áskorun fyrir starfsfólk og fyrirtæki að gerast 

viðskiptavinahneigðari og þjónustmiðaðri en áður (Ahmed og Rafiq, 2003). Þeir líktu 

störfum við vöru og að það þyrfti að meðhöndla störfin á sama hátt og fyrirtæki 

meðhöndla vörur sínar (Tansuhaj, Randall, og McGullough, 1988).   

Í gegnum tíðina hefur fræðimönnum þótt erfitt að sammælast um hver nákvæm 

skilgreining á innra markaðsstarfi sé, hvaða aðgerðir það eru sem fylgja innleiðingu á 

innra markaðsstarfi og hverjir eiga að vera ábyrgir fyrir þeim (Ahmed og Rafiq, 2003, 

Greenley og Lings, 2005 og Lings, 2004). Flestir sem hafa rannsakað fyrirbærið eru þó 

sammála um að í grunninn snúist innri markaðssetning um þá sýn að stjórnendur og 

eigendur fyrirtækja líti á og komi fram við starfsfólk sem innri viðskiptavini fyrirtækis 

(Berry og Parasuraman, 1991; Nittala og Kameswari, 2009; Tansuhaj, Randall og 

McGullough, 1988). Fleiri hafa talað fyrir mikilvægi þess að þekkja þarfir og óskir 

starfsfólks á vinnumarkaði til þess að framkalla starfsánægju rétt eins og gert er með 

viðskiptavini eða þjónustuþega flestra fyrirtækja (Ahmed og Rafiq, 2003; Bansal, 

Mendelson og Sharma, 2001). Æskilegast fyrir viðskiptavinahneigð fyrirtæki sé að leggja 

metnað í mannauðsmál með því að byrja frá grunni í innsta kjarnanum hjá starfsfólki 

fyrirtækjanna. Þannig sé grunnurinn lagður að góðri þjónustu til viðskiptavina. Með slíkri 

sýn og hugsun færðu viðskiptavinahneigðara starfsfólk með þér í lið (Bansal, Mendelson 

og Sharma, 2001). Þessi nálgun ríkti ekki meðal fræðimanna og stjórnenda í 

markaðsumhverfinu fyrr en í byrjun níunda áratugar síðustu aldar þegar „starfsfólk á 

plani” var farið að sinna helstu samskiptum milli fyrirtækis og viðskiptavina. Stjórnendur 

fyrirtækja voru á þessum tíma farnir að átta sig á því að til að kalla fram 

viðskiptavinaánægju þyrftu þeir að hafa ánægt starfsfólk innanborðs (Ahmed og Rafig, 

2000).  
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Grönroos (1985) var fyrstur til að tala um innri markaðssetningu sem 

einhverskonar mannauðstól. Fyrirbærið snúist í raun um að hvetja starfsfólk í starfi með 

markaðsdrifnum verkefnum (Ahmed, Rafiq og Saad, 2002). Síðan hafa margir litið á innri 

markaðssetningu sem markaðsfræðilegt mannauðstól til að stýra starfsfólki fyrirtækja 

sem þarf að innleiða þvert á allar deildir skipulagsheildarinnar (Ahmed og Rafiq, 2002; 

Grayson og Hernandez, 2010; Lings, 2004). 

Ahmed og Rafig (2003) halda því fram að stofnanir og fyrirtæki hafi áttað sig á því að 

ekki sé hægt að vinna með skipulagsheildina í gegnum mismunandi deildir heldur þurfi 

að horfa heildrænt á starfsemina vilji stjórnendur ná árangri. Sömu skilaboðum þurfi að 

miðla til þeirra sem sjá um framleiðsluferli vöru eða þjónustu og fram til afhendingar til 

viðskiptavina. Sé innri markaðssetningu einungis beitt á eina deild fyrirtækis beri hún 

ekki árangur. Aðgerðina þurfi því að innleiða þvert á allar deildir innan fyrirtækja og það 

er í höndum stjórnenda að sjá til þess að allir starfsmenn séu upplýstir um málið. Þau 

Tansuhaj, Randall, og McGullough (1988) eru á einu máli og tala um að ljóst sé að 

árangur fyrirtækja haldist í hendur við skipulagsheildina og hvort að stjórnendur 

meðhöndli starfsfólk sitt sem eina heild frekar en nokkrar mismunandi deildir.  

Lengi vel var deilt um hvoru megin viðfangsefnið lægi, innan markaðsfræðinnar eða 

mannauðsfræðinnar (Grayson og Hernandez, 2010; Preez og Bendixen, 2014). Chang og 

Chang (2008) tala um þann algenga vanda að fólk greini ekki muninn á 

mannauðsstjórnun og innra markaðsstarfi og að sumir vilja meina að innra markaðsstarf 

sé í raun bara annað orð yfir mannauðstjórnun. Nýlegar rannsóknir sýni hins vegar að 

viðfangsefnið tilheyri bæði markaðs- og mannauðsmálum (Grayson og Hernandez, 2010 

og Preez og Bendixen, 2014). Vinnustaðir hneigðir undir innra markaðsstarf séu í raun 

að vinna með markaðsdrifin tól og tæki fyrir mannauðsmál fyrirtækja. Þar sé í raun um 

að ræða verkefni sem starfsfólki stendur til boða í því skyni að gera það sem ánægðast 

og betur búið til starfa (Lings, 2004). Þessi nálgun hefur náð stöðugt meiri útbreiðslu. 

Henni var í upphafi einungis beitt á vettvangi þjónustufyrirtækja en er í dag ekki síður 

nýtt af fyrirtækjum sem eru ekki einungis í þjónustuhlutverki (Ballantyne, 2000; Tsai, 

2014).  
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3.1 Innri og ytri markaðssetning 

Hugmyndafræðin á bakvið innri markaðssetningu er fengin úr aðferðum ytra 

markaðsstarfs sem síðan er beitt til að stýra mannauði fyrirtækja og stofnana með von 

um bættan árangur (Grayson og Hernandez, 2010; Lings, 2004). 

Þau Morgan og Piercy (1991) telja það einföldustu leiðina til að sinna innri 

markaðssetningu að fá aðferðir og líkön úr ytra markaðsstarfi að láni og aðlaga að 

verklagi innri markaðssetningar. Þau taka markaðsráðana fjóra sem dæmi og yfirfæra á 

innri markaðssetningu og tala um mikilvægi þess að fyrirtæki líti á störf sem vöru og að 

hugsa þyrfti vel um vöruna sem getur endurspeglast í þjónustumiðaðra starfsfólki og 

samkeppnisforskoti. Þegar kemur að verði snýr það að því hversu skuldbundnir og 

tilbúnir starfsmenn fyrirtækis eru að leggja ákveðin verkefni á sig. Þau tala um að 

kynningarráðurinn haldi utan um þá þjálfun, hvatningu og upplýsingaflæði sem 

fyrirtækið ber ábyrgð á að starfsfólk fyrirtækja fái til þess að gera starfsfólk sitt að sem 

bestu talsmönnum fyrirtækisins. Síðasti markaðsráðurinn er svo vettvangur en þar þurfi 

að passa upp á að vinnuaðstaða starfsfólks sé til fyrirmyndar. Sé söluráðunum fjórum 

sinnt til fulls myndist starfsánægja sem og samkeppnisforskot á markaði. Ahmed og 

Rafiq (2002) eru sama sinnis og vilja meina að verkefni innri markaðssetningar fáist úr 

aðferðum ytra markaðsstarfs. Þeir telja aðferðir eins og markaðsráðana fjóra, 

markaðshlutun, markaðrannsóknir og upplýsingaöflun vera hentugar fyrir innri 

markaðssetningu (Grayson og Hernandez, 2010) . 

3.2 Markaðshneigð og vinnustaðarmenning 

Hugtakið markaðshneigð hefur löngum verið talið grundvöllur í markaðsfærslu og getur 

verið lýst sem fyrirtækjamenningu þar sem að starfsfólk kappkostast við að mæta 

þörfum viðskiptavina sinna þannig að þeir hagnist sem mest á viðskiptum við fyrirtækið 

(Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2004). Kohli og Jaworski (1990) voru með þeim fyrstu sem 

skilgreindu hugtakið markaðshneigð. Þeir lögðu mikla áherslu á að stjórnendur 

fyrirtækja einblíndu ekki einungis á notkun hinna ýmissa markaðsáherslna eins og 

markaðsráðana fjóra heldur þyrfti að innleiða slíkar áherslur inn í starfsemina. Það 

kölluðu þeir markaðshneigð og í því felst að innan fyrirtækja sé ákveðin þekkingaröflun 

til staðar eða að fyrirtæki afli sér upplýsinga um óskir og þarfir viðskiptavina á þeim 

markaði sem þeir starfa á, að þekkingarmiðlun eigi sér stað, að fyrirtæki miðli 
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upplýsingum til viðkomandi deilda en ekki einungis markaðsdeildarinnar. Fyrirtækin nýti 

sér þessar upplýsingar og bregðist rétt við óskum og þörfum viðskiptavina sinna (Kohli 

og Jaworski, 1990). Kohli og Jaworski voru með þeim fyrstu til að sýna fram á tengsl milli 

markaðshneigðar og árangurs fyrirtækja, hvort sem árangurinn væri í formi fjármagns, 

viðskiptavinaánægju eða starfsánægju. (Kohli og Jaworski, 1990). Þeir Narver og Slater 

voru á sama máli og skilgreindu markaðshneigð sem vinnustaðarmenningu sem lýsir sér 

í því að allt starfsfólk vinni að sama markmiði, sem er að skilja og mæta þörfum 

neytenda sinna (Narver og Slater, 1990). Eins og minnst hefur verið á áður getur 

innleiðing á innri markaðssetningu krafist mikilla skipulagsbreytingar og í raun breytinga 

á heildarsýn, stefnu og markmiðum fyrirtækis. Til þess að ráðast í slíkar framkvæmdir 

getur þurft að breyta viðhorfi og jafnvel menningu vinnustaða (Arnett, Laverie og 

McLane, 2002).  

Hugtakið fyrirtækjamenning (e.corporate culture) hefur verið mikið til umræðu innan 

stjórunarfræða síðustu áratugi en rétt eins og innri markaðssetning þá er 

vinnustaðarmenning flókið hugtak sem á sér margar skilgreiningar (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2007). Hugtakið vinnustaðarmenning fór 

að fá vaxandi athygli í byrjun 9. áratugarins eða á svipuðum tíma og rannsóknir á 

stjórnunarháttum fóru að aukast. Síðan þá eða síðustu þrjá áratugina hefur 

vinnustaðarmenning verið mikilvægur liður í árangri fyrirtækja og starfsánægju 

starfsfólks fyrirtækja (Irani og Love, 2004). 

Í raun má það sama segja um innri markaðssetningu, en fræðimenn eru á einu máli um 

að í grunninn snúist innri markaðssetning um það að líta á starfsfólk sitt sem innri 

viðskiptavini. Liður í því sé að þekkja, skilja og mæta þörfum þeirra rétt eins og 

viðskiptavina sinna, sem getur flokkast sem ákveðin vinnustaðarmenning (Lings, 2004). 

 

3.3 Innri markaðshneigð 

Þrátt fyrir vaxandi áhuga fræðimanna á innri markaðssetningu síðustu árin hefur ekki 

enn tekist að finna eina ,,rétta” útskýringu á verklagi þess og er það talið vera vegna 

mismunandi og fjölbreyttar túlkunar fræðimanna á fyrirbærinu (Ahmed og Rafiq, 2000, 

Thrassou, Vrontis og Zin, 2010). 
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Flestir eru þó sammála um að innri markaðssetning er skipulagt innleiðingarferli sem 

unnið er til langs tíma en ekki tímabundin aðgerð sem stjórnendur grípa til þegar illa 

árar. Stjórnendur fyrirtækja umturna oftar en ekki stefnu, skipulagi og sýn fyrirtækis 

vegna áhrifa af tilkomu innri markaðssetningar og nýta aðferðir úr ytra markaðsstarfi við 

framkvæmd á innri markaðssetningu (Ahmed og Rafig, 2003; Morgan og Piercy, 1991). 

Samkvæmt Tsai (2014) eru hin ýmsu verkefni innri markaðssetningar á ábyrgð 

stjórnenda hvers fyrirtækis. Tsai nefnir að verkefni innri markaðssetningar geti verið allt 

frá þjálfun og endurmenntun starfsmanna, hvernig samskiptum á vinnustað sé háttað 

og hvaða ávinningur fáist af því að starfa fyrir ákveðinn vinnustað.  

Lings (2004) tók saman helstu verkefni innri markaðssetningar með tilliti til fyrri 

rannsókna og útbjó eftirfarandi líkan. Verkefnunum er gjarnan skipt upp í þrjá 

mismunandi yfirflokka sem eru; innri markaðsrannsóknir (e.internal market research), 

innri samskipti (e.internal communications) og innri svörun (e.internal responsiveness). 

Líkanið sýnir að verkferlar innri markaðshneigðar eru nauðalíkir þeim sem fara fram hjá 

markaðshneigðum fyrirtækjum (Lings, 2004). En líkanið má sjá betur hér að neðan á 

mynd 2. 

 

 

                              Mynd 2: Líkan Lings (2004) af verkferlum innri markaðssetningar 
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Eins og sjá má er hlutverk innra markaðsstarfs margþætt (McGullough, Tasuhaj, Randall, 

1988). Margir myndu eflaust geta sér þess til að launahækkanir séu einn þeirra þátta 

sem veiti starfsfólki fyrirtækja mesta ánægju. Þó virðist sem það sé ekki meginástæðan 

fyrir almennri starfsánægju (Ling, 2004). Varey (1995) talar um eðli innra markaðsstarfs 

og bendir á að það snúist ekki um efnislega þætti eins og laun, vörur eða annað. Heldur 

snúist það frekar um það að stjórnendur þrói jákvætt vinnuumhverfi þar sem traust, 

virðing og vinalegt viðmót ríkir. Stjórnendur þurfi að líta á starfsfólk á jafningjagrundvelli 

og koma fram við það af virðingu og trausti (Lings, 2004).  

3.4 Innri upplýsingaöflun 

Sumir telja að hefja eigi innra markaðsstarf strax og starfsfólk er ráðið. Vel heppnuð og 

vönduð aðferð við ráðningu nýrra starfsmanna geti verið lykilþáttur í myndun góðs 

starfsmannahóps (Tansuhaj, Randall, og McGullough, 1988). Berry og Parasuraman 

(1991) eru sama sinnis og tala um að ferli innri markaðssetningar geti verið allt frá því að 

ráða inn nýtt starfsfólk, þjálfa það upp í starfi og viðhalda starfsánægju þess. Einn liður í 

því að viðhalda starfsánægju er að fyrirtæki afli upplýsinga af einhverju tagi um 

starfsfólk sitt og skilji með þeim hætti betur þarfir þess og kröfur og hvað það er sem 

stuðlar að starfsánægju þeirra. Eins er mikilvægt að fyrirtæki geri sér grein fyrir því hvað 

samkeppnisaðilar bjóði fram til að tryggja sér gott starfsfólk. Með slíkum áherslum geta 

vinnustaðir orðið samkeppnishæfari og meira aðlaðandi fyrir einstaklinga í atvinnuleit 

ásamt því að halda góðu starfsfólki lengur í starfi hjá sér (Chang og Chang, 2008; Lings, 

2004). Þegar búið er að ráða fólk í störf þarf að sjá til þess að það fái viðeigandi 

starfsþjálfun sem veitir því heildarsýn yfir það hvernig fyrirtækið er uppbyggt og hvernig 

það getur staðsett sig sem þátttakanda í fyrirtæki og hvaða hlutverki það komi til með 

að gegna i starfseminni (Tansuhaj, Randall, og McGullough, 1988). 

3.4.1 Samskipti 

Góð samskipti á vinnustað geta verið lykilatriði í vel heppnaðri innri markaðssetningu. 

Slík samskipti geta falist í almennri upplýsingagjöf og gagnsæi um markaðsmál og annað 

sem er að gerast innan fyrirtækjanna t.d. í formi funda og fréttabréfa (Lings, 2004). Eins 

þarf að notast við skýrslur, fyrirlestra, formlega fundi og almennt gagnsæi vilji 

stjórnendur að allt starfsfólk sé með á nótunum í stefnu og markmiðum fyrirtækis 
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(Lings, 2004). Lings bendir á að gott upplýsingaflæði milli stjórnenda og undirmanna 

þeirra stuðli að mótttækilegra og upplýstara starfsfólki sem er tilbúnara að vinna að 

stefnu fyrirtækisins (Lings, 2004). Þau Chang og Chang (2008) eru sammála því og tala 

fyrir mikilvægi góðra og upplýstra samskipta og að það sé lykilatriði við notkun innri 

markaðssetningar. Tansuhaj, Randall, og McGullough (1988) tala um að í 

þjónustugeiranum séu innri samskipti við starfsfólk jafnvel enn mkilvægari en samskipti 

við viðskiptavini. Til að leggja mat á innri samskipti og hvernig þau ganga er mikilvægt að 

stjórnendur framkvæmi innanhúskönnun af einhverju tagi til þess mæta þörfum og 

kröfum starfsfólksins. Með slíku fyrirkomulagi geta stjórnendur komið enn betur til móts 

við þarfir starfsfólks síns. 

3.4.2 Svörun 

Hvernig stjórnendur eiga síðan að bregðast við innri upplýsingum frá starfsfólkinu sínu 

getur kallað á ýmsar lausnir. Stjórnendur þurfa að verja góðum tíma til að upplýsa og 

þjálfa starfsfólk reglulega um starfsemi og markaðsmál fyrirtækisins. Það má gera með 

námskeiðum af margvíslegu tagi eins og þjálfun starfsfólks, útgáfu fréttablaða og 

almennu gagnsæi í vinnubrögðum (Nittala og Kameswari, 2009; Tansuhaj, Randall, og 

McGullough, 1988; Preez og Bendixen, 2014). Slík umgjörð tryggir að fyrirtæki komi 

réttum skilaboðum til skila. Starfsmenn læra betur inn á vinnustaðarmenningu, sýn, 

stefnu og gildi fyrirtæksisins með þátttöku í slíkum námskeiðum og þjálfunum og eru 

líklegri til að koma réttum skilaboðum til viðskiptavina og þjónustuþega (Ahmed og 

Rafiq, 2000). 

Þá er það talið mikilvægt að starfsfólk sjái fyrir sér að það geti vaxið í starfi og þar ber 

helst að nefna stöðu- og launahækkanir. Starfsfólk er líklegra til að leggja meira á sig 

vitandi að þeirra bíði möguleg framvinda í starfi. Eins er almennt hvatningarkerfi talið 

jákvætt til árangurs (Lings, 2004). Mikilvægt sé að umbuna starfsfólki fyrir vel unnin 

störf með stöðu- eða launahækkunum og að það myndi hvata fyrir annað starfsfólk sem 

sjái að möguleiki er á framvindu í starfi. Stjórnendur þurfa síðan að hvetja til heilbrigðar 

samkeppni meðal starfsfólks (Nittala og Kameswari, 2009). Tansuhaj, Randall, og 

McGullough (1988) taka undir þetta og halda því fram að ef stjórnendur leggi áherslu á 

hvatningu í starfi geti það stuðlað að því að starfsmenn sinni starfi og verkum sínum af 

meiri vandvirkni og hraða. Starfsmaður er tilbúnari til að sinna starfi sínu af vandvirkni ef 



 

21 

hann á von á umbun eða hvatningu. Grunnurinn að þessu er sá að stjórnendur 

skipuleggi og kynni hvatningarkerfi eða vinnustaðamenningu sem hvetur, styður og 

viðheldur því að starfsfólk bæti sig í starf (Tansuhaj, Randall, og McGullough, 1988).  

Eins er talað fyrir mikilvægi þess að starfsfólk sé gefin ábyrgð og sýnt traust í starfi 

(Zeithaml, Bitner og Gremler, 2006).  

Í rannsókn sem Nittala og Kameswari (2009) framkvæmdu á 460 starfsmönnum lítilla 

þjónustufyrirtækja á Indlandi var reynt að kanna hvaða þættir það væru í innra 

markaðsstarfi sem skiptu mestu máli. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að 

mikilvægustu þættirnir sem stuðla að starfsánægju og hvetja starfsfólk til að leggja 

meira af mörkum séu góð vinnuskilyrði og vinnutími, aðstoð frá yfirmönnum og 

vinnustaðarmenningin (Nittala og Kameswari, 2009).  
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4 Ávinningur af innri markaðssetningu 

Fjölmörg fyrirtæki standa frammi fyrir því vandamáli að vera með of mikla 

starfsmannaveltu. Fræðimenn hafa gjarnan lagt áherslu á að leggja mat á það hvað 

stjórnendur geta gert til að halda starfsmannaveltu niðri og starfsfólki ánægðara og 

lengur í starfi. Margar af þeim rannsóknum hafa tekið mið af jákvæðu sambandi innri 

markaðssetningar og árangurs (Preez og Bendixen, 2014). Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

áhersla og notkun á innri markaðssetningu endurspeglist til að mynda í bættum 

starfsárangri, starfsánægju, skuldbindingu í starfi, viðskiptavinahneigðara starfsfólki og 

meiri viðskiptavinánægju (Arnett, Laverie og McLane, 2002; Hartline og Ferrel, 1996; 

Lings, 2004; Nittala og Kameswari, 2009). 

4.1 Skuldbinding 

Skuldbinding starfsfólks í vinnu getur verið góður mælikvarði fyrir árangur fyrirtækja og 

skiptir vinnustaði gífurlegu máli (Herscovitch og Meyer, 2001). Skuldbinding 

starfsmanna getur verið lýst sem ríkri þrá starfsmanna til þess að haldast sem lengst í 

einu starfi, lönguninni að vilja bæta sig í starfi og því að trúa á gildi, stefnu og innihald 

verkefna fyrirtækisins. Skuldbinding starfsfólks getur leitt til bættrar starfsgetu 

(Tansuhaj, Randall, og McGullough, 1988). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að innri markaðssetning dragi úr starfsmannaveltu og geti 

útskýrt skuldbindingu starfsfólks í vinnu (Lings, 2004; Nittala og Kamesari, 2009; Randall 

og McGullough, 1988; Sangmook, 2005; Tansuhaj; Tsai, 2014). Preez og Bendixen 2014 

framkvæmdu rannsókn á fyrirtæki í suður afríku þar sem 175 starfsmenn tóku þátt í 

nafnlausri megindlegri könnun. Þar var sýnt fram á að starfsmenn sem vinna undir 

handleiðslu innri markaðssetningar eru líklegri til að halda áfram lengur í starfi og til að 

vera ánægðari í starfi. Í stórri rannsókn sem þau Chang og Chang (2008) framkvæmdu á 

tveimur háskólasjúkrahúsum komust þau að sömu niðurstöðu, að áhersla á innri 

markaðssetningu haldist í hendur við lága starfsmannaveltu og skuldbindingu 

starfsmanna á spítalanum. Þau vísa í að með því að mæta og uppfylla þarfir starfsfólks 

er líklegra að það endi hamingjusamt og sé þar af leiðandi í betri stöðu til þess að veita 

góða þjónustu.   
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4.2 Starfsánægja  

Eitt helsta markmið með notkun á innri markaðssetningu telja Nittala og Kameswari 

(2009) vera bætt starfsánægja. Starfsánægja getur verið séð sem mælikvarði á upplifun 

fólks í starfi. Starfsánægja er oftar en ekki grunnur að velgengni og þá sérstaklega í 

þjónustustörfum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að ánægt starfsfólk er líklegra til að vera 

viðskiptavinahneigðara (Tansuhaj, Randall, og McGullough, 1988). Vel þjálfað og ánægt 

starfsfólk getur verið lykilbreyta í árangri þegar að þjónusta er kannski það helsta sem 

fyrirtækið veitir. Lings (2004) er á sama máli og talar um að innri markaðssetning stuðli 

að jákvæðu andrúmslofti og vinnustaðarmenningu innan fyrirtækja. Það skiptir því miklu 

máli fyrir árangur fyrirtækja að starfsfólki líði vel og endurspeglast það oftar en ekki í 

betri þjónustu (Ahmed og Rafiq, 2002). Þess vegna ættu vinnustaðir sem leitast eftir 

fastakúnnum og ánægðum viðskiptavinum að leggja áherslu á starfsánægju (Arnett, 

Laverie og McLane, 2002). Ahmed og Rafiq (2003) telja stjórnendur nútímans einmitt 

orðna mun meðvitaðri um mikilvægi starfsmannaánægju en áður. Ávinningurinn af innri 

markaðssetningu felst ekki síst í ánægðara starfsfólki sem er tilbúnara til að skuldbinda 

sig enn frekar og vill gjarnan halda lengur í starf sitt hjá fyrirtæki. Eins getur útkoman 

legið í bættri ímynd fyrirtækja, auknum áhuga utanaðkomandi aðila á starfi hjá 

viðkomandi fyrirtæki (Ahmed og Rafiq, 2003).  

4.3 Starfsárangur og viðskiptavinahneigð 

Aukin starfsánægja er talin geta ýtt undir meiri viðskiptavinhneigð starfsfólks (Arnett, 

Laverie og McLane, 2002). Þau Nittala og Kameswari (2009) vilja meina að tilgangur 

markviss unnins innra markaðsstarfs sé að skapa viðeigandi umhverfi sem stuðlar að 

ánægðu starfsfólki sem brennur fyrir þarfir viðskiptavina og stuðlar þannig að ánægðum 

viðskiptavinum. Og vilja þau meina að innra markaðsstarf byggi á sambandinu á milli 

starfsánægju og viðskiptavinaánægju (Lings, 2004; Nittala og Kameswari, 2009) er sama 

sinnis og talar um að með því að hækka þjónustugæði fyrirtækis fyrir innri viðskiptavini 

geta stofnanir haft jákvæð áhrif á útkomu þjónustu við ytri viðskiptavini sem hefur síðan 

áhrif á fjárhagslegan ávinning fyrirtækja (Lings, 2004).  
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5 Starfsmannakannanir 

Starfsmannakannanir geta verið mikilvægar til að koma auga á hvað er vel gert og hvað 

mætti betur fara þegar kemur að mannauðsmálum fyrirtækja. Að framkvæma slíkar 

kannanir reglulega getur verið mikilvægur liður í árangri fyrirtækja þar sem að ánægt 

starfsfólk er líklegra til að vinna vinnuna sína vel (Hugtak mannauðsráðgjöf, e.d.). En rétt 

eins og áður hefur komið fram er upplýsingaöflun á borð við innanhúskannanir eitt af 

verkefnum innri markaðssetningar (Tansuhaj, Randall, og McGullough, 1988). 

 

5.1 Stofnun ársins  

Rétt eins og áður hefur komið fram mælir könnunin Stofnun ársins ýmsa þætti í innra 

starfsumhverfi vinnustaða og þar á meðal starfsánægju. Könnunin er lögð fyrir árlega 

hjá flestum ríkisstofnunum og Reykjavíkurborg og er stærsta reglulega 

vinnumarkaðskönnunin sem er framkvæmd hér á landi. Könnunin er samstarfsverkefni 

Starfsmannafélags Reykjavíkur, Stéttarfélags í almannaþjónustu (ríkisins) og 

fjármálaráðuneytisins sem niðugreiðir þátttöku allra ríkisstarfsmanna (Starfsmannafélag 

Reykjavíkur, e.d.). Könnunin er mikilvæg þar sem að hún er meðal annars mælieining á 

starfsánægju og gefst stjórnendum og vinnustöðum færi á að komast að því hvað er vel 

gert og hvað það er sem þarf að bæta úr í þeirra starfi (Starfsmannafélag Reykjavíkur, 

e.d.). Eins eru niðurstöður Stofnunar ársins tækifæri til þess að lesa í landslag vinnustaða 

og sjá hvar vinnustaðir standa í samanburði við aðra. Stofnunum er raðað í sæti eftir 

árangri og eru topp 3 sætin síðan verðlaunuð í hverjum flokki fyrir sig (Stéttarfélag í 

almannaþjónustu, e.d.).  

 
 
 
 
 
 
 



 

25 

6 Rannsóknaraðferð 

Líkt og áður hefur verið nefnt getur ávinningur af innri markaðssetningu meðal annars 

aukið starfsárangur og starfsánægju og hefur það færst í aukana að stjórnendur innleiði 

verklag innri markaðssetningar á vinnustaði sína í von um bætta eða breytta starfssemi 

(Preez og Bendixen, 2014).  

Markmið þessa verkefnis er að skilgreina hugtakið og aðferðarfræðina innri 

markaðssetningu ásamt því að skoða hvort að innri markaðssetning hafi áhrif á 

niðurstöðu fyrirtækja í Stofnun ársins eða öllu heldur hvort að innri markaðssetning hafi 

áhrif á starfsánægju þeirra stofnana sem hafa setið ofarlega og neðarlega í Stofnun 

ársins síðustu 5 árin. Rannsóknarspurning er því eftirfarandi: 

 
 Hefur innri markaðssetning áhrif á niðurstöðu fyrirtækja í vali á Stofnun ársins?  

 
Til þess að komast að því hvort að mögulegt samband ríki á milli þeirra stofnana sem 

vinna eftir verklagi innri markaðssetningar og lenda ofarlega eða neðarlega í Stofnun 

ársins var notast við eigindlega aðferðarfræði. Eftirfarandi rannsókn var framkvæmd 

meðal stjórnenda 8 mismunandi vinnustaða sem tilheyrðu allir Reykjavíkurborg jafnt 

sem ríkisstofnunum. Gagnaöflun fór fram í maí-ágúst mánuðum 2018. Í eftirfarandi kafla 

verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferð verkefnisins, gagnaöflun, viðtalsramma, 

takmörkunum, úrvinnslu á gögnum ásamt því að viðmælendur rannsóknarinnar verða 

kynntir til sögunnar.  

6.1 Eigindleg aðferðarfræði 

Við framkvæmd á eftirfarandi rannsókn var notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir 

(e.qualitive research methods). Við gagnasöfnun og greiningu gagna var notast við 

grundaða kenningu sem er ein farsælasta leiðin í eigindlegum aðferðarfræðum. Með 

grundaðri kenningu er notast við gögn sem safnað hefur verið í rannsókn sem síðar eru 

greind með kerfisbundnum hætti (Glasser og Strauss, 1967). Slík aðferð gerir 

rannsakendum kleift að komast að upplifun og tilfinningu fólks á umhverfi sínu og 

aðstæðum í gegnum viðtöl. Esteberg (2002) talar fyrir mikivægi viðtals aðferða og segir 

hana mikilvæga til að skilja upplifun viðmælenda. Með viðtölum er hægt að fá skýra sýn 

á upplifun viðmælenda og skilningi þeirra á raunveruleikanum (Punch, 2014) og telur 

rannsakandi þá leið hafa hentað best fyrir eftirfarandi rannsókn. 



 

26 

6.2  Gagnaöflun og viðtalsrammi 

Í kjölfar fræðilega skrifa var hafist handa við gerð á viðtalsramma sem var hannaður 

með tilliti til fyrri rannsókna, mælinga á innri markaðssetningu og gagna úr könnuninni 

Stofnun ársins til síðustu 5 ára. Viðtalsramminn innihélt spurningar sem að voru 

hannaðar með það að markmiði að sækja upplýsingar frá viðmælendum á sem 

hlutlausasta hátt. Viðtalsramminn samanstóð af 23 spurningum sem skiptist niður í þrjú 

þemu. Fyrsta þemað fjallar almennt um stofnunina, annað um vinnustaðarmenningu og 

loks það þriðja um innri markaðssetningu. Spurningarnar miðuðu allar að því að kryfja 

vinnustaðarmenningu viðkomandi vinnustaðar og hvort að verkferlar innri 

markaðssetningar hafi mögulega verið innleiddir eða séu í notkun á vinnustaðnum. 

Rannsakandi reyndi eftir fremsta megni að forðast hlutdrægni og fyrirframgefnar 

hugmyndir um vinnustaðinn til að kalla fram sem heiðarlegustu og upplýsingafyllstu 

svörin. Í fyrstu tveimur viðtölunum studdist rannsakandi alfarið við viðtalsrammann en í  

flestum tilvikum eftir það þurfti rannsakandi ekki að spyrja allra spurninga af 

spurningalistanum en notaðist þá gjarnan við ítarspurningar sem dýpkaði oftar en ekki 

svör viðkomandi. Flæði viðtalanna var almennt gott og náði rannsakandi yfirleitt að 

stýra umræðunni í rétta átt. Fljótlega eftir fyrstu tvö viðtölin var ljóst að það mátti 

aðlaga spurningalistann enn betur að viðfangsefninu en það var gert með 

smávægilegum breytingum á spurningum. Spurningarnar voru 26 talsins en rannsakandi 

þurfti nánast aldrei að spyrja þeirra allra þar sem að upplýsingagjöf viðmælenda náði 

yfirleitt að dekka þær upplýsingar sem rannsakandi leitaðist eftir að fá. Spurningalistinn 

var fremur notaður sem viðmið en í nánast öllum viðtölunum voru einhverjar 

ítarspurningar (e.probing) spurðar til þess að fá enn meiri dýpt á upplifun viðmælenda. 

Viðtalsrammann má finna í viðauka ritgerðarinnar.  

6.3 Viðmælendur  

Um leið og hugmyndavinna í tengslum við þessa rannsókn fór fram var ákveðið að 

viðmælendur skyldu tilheyra þátttakendahópi könnunarinnar Stofnun ársins. 

Rannsakandi óskaði eftir fundi með starfsfólki stéttarfélaga ríkisins, Reykjavíkurborgar 

og Gallup og aðstoðaði það rannsakanda að finna ákjósanlegustu viðmælendurnar.Til 

þess að fá sem skýrustu niðurstöður var lagt upp með það að ræða við stjórnendur 

þeirra vinnustaða sem hafa lent ofarlega í könnunni ásamt stjórnendur þeirra 
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vinnustaða sem hafa setið neðarlega í könnuninni á síðustu fimm árum. Reynt var að 

hafa uppi á mannauðsstjóra eða einstaklingum með ígildi mannauðsstjóra hjá 

umræddum stofnunum. Með slíkri aðferð var vonast til að fá niðurstöðu um það hvort 

að þær stofnanir sem hafa verið ofarlega vinni eftir verkefnum innri markaðssetningar. 

Upplýsingarnar voru að finna af vef SFR og STRV. Við gerð viðmælendalista útbjó 

rannsakandi töflu í excel skjali og reiknaði út heildarfjölda stiga meðalstórra og stórra 

stofnana sem tóku þátt í Stofnun ársins á þessum árum og lentu ofarlega.  

Stofnun ársins mælir meðal annars starfsánægju hjá vinnustöðum Reykjavíkurborgar 

og ríkisstofnana og var því ákveðið að helmingur viðmælenda tilheyrðu ríkisstofnunum 

og hinn helmingurinn vinnustöðum Reykjavíkurborgar. Vinnustaðirnir sem urðu fyrir 

valinu þurftu allir að sinna einhverskonar þjónustu þar sem að innri markaðssetning er 

talin henta best fyrir slíka vinnustaði. Eins var reynt að leitast við að para vinnustaði eftir 

sama þjónustugeira og ólíkum styrkleika í niðurstöðum könnunarinnar. Til að nefna 

dæmi voru tekin viðtöl við stjórnendur tveggja heilbrigðisstofnana. Önnur stofnunin 

hefur lent mjög ofarlega í könnuninni síðustu ár en hin ansi neðarlega. Viðmælendur 

tilheyrðu allir meðalstórum eða stórum vinnustöðum en samkvæmt Stofnun ársins eru 

það vinnustaðir með 50 manns eða fleiri við störf (Stéttarfélag í almannaþjónustu, e.d.). 

Ágætlega tókst að ná í viðmælendur og aðstoð starfsmanna SFR og STRV hafði mikið að 

segja. Sumarfrí viðmælenda hafði einungis smávægileg áhrif á framvindu viðtala.  

Í upphafi hvers viðtals var viðmælendum lofað algjörri nafnleynd og trúnaði í anda 

eigindlegra rannsóknaraðferða og ætla má að það hafi gefið ennþá betri niðurstöður þar 

sem viðmælendur gátu skýlt sig á bak við nafnleynd (Merriam, 2009). Nákvæmari 

lýsingu á starfsumhverfi viðmælenda rannsóknarinnar má sjá í töflu 1. 
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                    Table 1: Lýsing á starfsumhverfi viðmælenda rannsóknarinnar 

Viðmælandi 1 Mannauðsstjóri 300 manna hálfopinbers fyrirtækis  

Viðmælandi 2 Mannauðsstjóri 500 manna fyrirtækis í eigu sveitafélaganna 

Viðmælandi 3 Mannauðsstjóri í 230 manna ríkisreknu fyrirtæki 

Viðmælandi 4 Fjármálastjóri í 140 manna ríkisreknu fyrirtæki 

Viðmælandi 5      Mannauðsstjóri í 200 manna hálfopinberri ríkisstofnun  

Viðmælandi 6 Mannauðsstjóri í 430 manna ríkisrekinni stofnun 

Viðmælandi 7 Skólastjóri í 200 manna stofnun, Reykjavíkurborg 

Viðmælandi 8 Framkvæmdastjóri 200 manna stofnunar, Reykjavíkurborg 

 
 

Viðmælendunum var gefinn tölustafur frá 1-8 til þess að greina þá sundur við úrvinnslu 

niðurðstaðna og til að gæta nafnleysis. Eins og sjá má í töflu 1 sinnir meirihluti 

viðmælenda mannauðsmálum. Líkt og áður hefur verið nefnt var ákveðið að einblína á 

meðalstóra og stóra vinnustaði og endurspeglast það í fjölda starfsfólks þeirra 

viðmælenda sem rætt var við.  
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6.4  Staða rannsakanda 

Það má í raun segja að með notkun eigindlegrar aðferðarfræði þá sé mælitæki 

rannsóknarinnar rannsakandinn sjálfur. Það veltur því mikið á faglegum vinnubrögðum 

rannsakandans hvernig rannsóknin tiltekst. Þar sem að niðurstöður greiningar á 

rannsókn eru túlkun viðkomandi á efninu skiptir sköpum að rannsakandi tileinki sér 

hlutlaust og opið viðhorf um viðfangsefnið sem dregur einmitt úr fyrirframgefnum 

gefnum hugmyndum (Hatch, 2002). Staða rannsakanda í þessari rannsókn er staða 

nemanda í framhaldsnámi í markaðsfræðum og alþjóðaviðskiptum við Háskóla Íslands. 

Rannsakandi vinnur og hefur unnið síðustu 7 árin fyrir stofnanir innan Reykjavíkurborgar 

og þar af 3 ár á vinnustað eins af viðmælendum rannsóknarinnar. Í ljósi þess reyndi 

rannsakandi eftir fremsta megni að forðast hlutdrægni og spurði af hlutleysi í umræddu 

viðtali sem og öðrum. 

6.5 Gagnagreining og úrvinnsla 

Rannsakandi hitti viðmælendur sína á tímabilinu 20.júní– 14.ágúst 2018. Viðtölin stóðu 

að jafnaði yfir í 40-60 mínútur en meðaltalslengd hvers viðtals var um það bil 40 

mínútur. Viðtölin voru tekin upp á bæði síma og diktófón en í kjölfar hvers viðtals var 

upptakan spiluð og viðtalið afritað nákvæmt niður í Word-skjal, en það er gert 

samkvæmt aðferðarfræðum eigindlegra rannsókna (Merriam, 2009). Eftir hvert viðtal 

skrifaði rannsakandi þær hugleiðingar og athugasemdir niður sem vöknuðu á meðan á 

afritun stóð. Við úrvinnslu og greiningu á gögnum fer yfirleitt fram einhverskonar kóðun 

og í þessari rannsókn var notast við svokallaða opna kóðun. Með opinni kóðun er í raun 

verið að flokka gögnin og er tilgangurinn með kóðun yfirleitt að einfalda túlkun og 

greiningarvinnu rannsakandans (Gill, 2000). Við greiningu viðtala var ákveðið að taka tvö 

veigamestu viðtölin til ítarlegrar greiningar og var notast við aðferð sem kallast lína fyrir 

línu. Í því fólst að rýna í hverja málsgrein fyrir sig og þeim fundnar kóðar sem síðan voru 

gefin heiti og flokkaðir niður. Rannsakandi var með skjal fyrir kóðana sem höfðu 

myndast og eftir greiningu á fyrstu tveimur viðtölunum fór fljótlega að verða vart við 

þemu. Við greiningu á hinum 6 viðtölunum voru þemun og undirkóðarnir orðnir skýrir. 

Þeir kóðar sem voru líklegir til notkunar voru síðar litagreindir. Hver kóði fékk ákveðinn 

lit til aðgreiningar frá öðrum og var þeim smalað saman í eitt skjal. Eftirfarandi þemu og 

kóðar mynduðust við greiningu á viðtölum sem má sjá í töflu 2.  
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Table 2: Þemu og kóðar 

Eiginleikar stofnunar Samskiptamynstur á 

vinnustað 

Að mæta þörfum 

starfsfólks síns 

Mannauðsmiðun Upplýsingamiðlun Fræðsla og námskeið 

Mikilvægi ráðningarferla Gagnsæi Hvatning og valdefling 

Tekið mið af starfsfólki Hrósmenning fríðindi 

 Traust  

 

Undir þemanu Eiginleikar stofnunar voru kóðarnir þrír; mannauðsmiðun, mikilvægi 

ráðningarferli og tekið mið af starfsfólki. Þema tvö, samskiptamynstur á vinnustað 

innihélt þrjá kóða; upplýsingamiðlun, gagnsæi, hrósmenningu og traust. Loks voru það 

kóðarnir; fræðsla og námskeið, hvatning og valdefling og fríðindi sem féllu undir síðasta 

þemað Að mæta þörfum starfsfólks síns. 

6.6 Takmarkanir 

Við framkvæmd þessa verkefnis kom fljótlega í ljós að það yrðu einhverjar takmarkanir á 

því líkt og í flestum rannsóknum. Fyrir það fyrsta er ágætt að hafa í huga að í valinu á 

Stofnun ársins ríkir ákveðinn halli á milli ríkisstofnana og stofnana Reykjavíkurborgar. 

Það er fyrir tilstilli þess að fjármálaráðuneytið niðurgreiðir þátttöku allra 

ríkisstarfsmanna í könnuninni á meðan að félagsmönnum St.Rv. er einungis kleift að 

taka þátt í Stofnun ársins hjá starfsstöðum Reykjavíkurborgar. Það skilur bróðurpart 

mögulegra þátttakenda eftir þar sem að stór hluti starfsmanna Reykjavíkurborgar 

tilheyrir öðrum starfsmannafélögum og tekur því ekki þátt í Stofnun ársins. Það verður 

því að segjast eins og er að það ríkir ákveðin skekkja í niðurstöðum vinnustaða 

Reykjavíkurborgar í Stofnun ársins. Þar af leiðandi gæti það haft áhrif á niðurstöður 

þessa verkefnis þar sem að ekki er endilega víst hvort að rætt var við árangursríkustu 

stofnanirnar Reykjavíkurborgarmegin.  

Rannsakandi fór ekki eftir stöðluðum viðtalsramma um innri markaðssetningu 

heldur bjó hann til með tilliti til fyrri rannsókna og mælinga á fyrirbærinu og gæti það 

haft áhrif á framvindu rannsóknarinnar. Eins var fyrirfram vitað að viðmælendur 

störfuðu ekki endilega markvisst eftir innri markaðssetningu og því var það áskorun að 
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semja spurningarnar. Þær þurftu að ná að kalla það fram hvort að viðmælendur ynnu á 

einhvern hátt, markvisst eða ómeðvitað, eftir verklagi innri markaðssetningar.  

Eins ber að nefna að niðurstöður djúpviðtala við 8 viðmælendur úr ólíku starfsumhverfi 

nægir ekki til þess yfirfæra á stærra þýði.  

6.7 Mikilvægi rannsóknar 

Fáar íslenskar rannsóknir hafa einblínt á innri markaðssetningu og málefni því tengdu og 

því telur rannsakandi eftirfarandi verkefni ágætis framlag til fræðanna. Innri 

markaðssetning hefur aðallega verið rannsökuð með megindlegum hætti og því telur 

rannsakandi það mikilvægt fyrir fræðin að einnig sé kafað á dýptina í málefnum innri 

markaðssetningar með eigindlegri aðferðarfræði. Slíkar niðurstöður geta gefið dýpri 

skilning á fyrirbærinu. Niðurstöður verkefnisins varpa ljósi á verkefni innri 

markaðssetningar og geta vinnustaðir sem vilja bæta starfsárangur eða starfsánægju 

fyrirtækisins þess vegna rýnt í niðurstöðurnar og nýtt sér þegar taka þarf til á 

viðkomandi vinnustað. Eins geta þátttakendur Stofnunar ársins litið til þessarar 

aðferðarfræði vilji stofnanir bæta árangur sinn frá fyrri árum.  
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7 Niðurstöður 

Í eftirfarandi kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og verður það gert 

með ítarlegri umfjöllun um þau þemu og kóða sem tóku að myndast við greiningu á 

viðtölunum. Þrjú þemu urðu til við greiningu á gögnunum. Þemað Eiginleikar stofnunar  

hefur að geyma að þrjá kóða sem lýsa formgerð og áherslum í mannauðsmálum. Annað 

þemað er Samskiptamynstur og falla fjórir kóðar þar undir sem greina frá þeim 

samskiptamynstrum sem einkenndu stofnanirnar. Þriðji og síðasti kóðinn Að mæta 

starfsfólki sínu útskýrir síðan það mynstur sem á sér stað í því hvernig vinnustaðirnir 

bregðast við þörfum og óskum starfsfólks síns. Síðasta þemað hefur þrjá kóða að geyma.   

Hér að neðan verður þemum og kóðum gerð skil og vitnað verður í viðmælendur þar 

sem við á til rökstuðnings. 

7.1 Eiginleikar stofnunar 

Undir þemanu eiginleikar stofnana voru þrír eftirfarandi kóðar; mannauðsmiðun, tekið 

mið af starfsfólki og ráðningarferli. Fljótlega við framkvæmd fyrstu viðtala kom í ljós að 

viðmælendur könnuðust ekki við eða misskildu hugtakið innri markaðssetning og kom á 

daginn að einungis einn starfsstaður vinnur markvisst eftir innri markaðssetningu. Þegar 

viðmælandi 1 var spurður frekar út í innri markaðssetningu líkti hann starfsfólki sínu við 

innri viðskiptavini. Viðmælandi 1 hafði eftirfarandi að segja; 

 
Já mjög.. við höfum lagt mjög mikla áherslu á þjónustu til forystu þar sem við 
í raun viljum þjónustu hvert annað skilurðu og hérna við viljum ii við lítum á 
innri viðskiptavini alveg jafn mikilvæga eins og ytri viðstkiptavini, erum öll 
viðskiptavinir einhvers, erum öll að þjóna einhverjum svona eins og 
starfsmannamál erum ekkert mikið að þjóna út á við nema helst 
umsækjendum en við erum að þjóna starfsmönnum [vinnustaður]og það er 
okkar hlutverk þannig að þjónusta er svona lykilorð í samstæðunni. 

 
Þrátt fyrir að vinnustaðirnir vinni ekki markvisst og meðvitað eftir innri markaðssetningu 

kom í ljós að margir þeirra vinna eftir verklagi þess. Þar sem að um 8 ólíkar stofnanir er 

að ræða telur rannsakandi mikilvægt að þeim séu gerð skil og sér í lagi þar sem að ýmsar 

breytur innan stofnana geta endurspeglað þann metnað sem lagður er í mannauðsmál 

og innri markaðssetningu. Allur gangur var á því hvort að stofnanir væru að fullu studdar 

af ríkinu eða Reykjavíkurborg, hálfopinberar, hvort að vaktavinna væri unnin, hvort að 
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mannauðsstjórastaða væri mönnuð og hversu mikill metnaður var lagður í 

mannauðsmál yfir höfuð, svo eitthvað sé nefnt.  

7.1.1 Mannauðsmiðun 

Fyrsti kóðinn sem er tilgreindur er mannauðsmiðun en allur gangur var á því hversu 

mikil áhersla er lögð á mannauðsmál hjá fyrirtækjununum sem rætt var við. Í upphafi 

hvers viðtals bað rannsakandi viðmælendur um að lýsa formgerð þess vinnustaðar sem 

viðmælandi tilheyrði. Það kom fljótt í ljós að fjármagn og fjárframlög frá sveitarfélögum 

eða ríkinu voru mismikil eftir því hvern rannsakandi talaði við. Meirihluti viðmælenda 

starfar fyrir stofnanir sem eru að fullu reknar af ríkinu eða Reykjavíkuborg á meðan að 

tvær af stofnunum sem rætt var við eru studdar af ríkinu eða sveitarfélögum ásamt því 

að vera í eigu einkaaðila. Til að mynda starfar viðmælandi 1 fyrir hálfopinbera stofnun 

og hafði hann eftirfarandi að segja; 

..þetta er svona hálf opinbert já gæti maður kallað sig af því að við rekum 
okkur algjörlega án afskipta frá hérna þessum sveitarfélögum nema bara að 
það eru þeir eru stórir eigendur okkar og setja okkur náttúrulega eigenda 
stefnu og sitja náttúrulega í stjórn fyrirtækisins. 

 
Á meðan eru aðrar stofnanir mun bundnari ríki eða sveitarfélögum og fjárframlagi 

þaðan, eins og sjá má á orðum viðmælanda 5; 

„..erum með þjónustusamning sem er í grunninn síðan árið 2000 og hefur lítið 
breyst á þessum tíma síðasti samningur, samningurinn sem við vinnum eftir 
núna hann rann út í árslok 2016 og var framlengt síðasta ár og svo er búið að 
vera framlengja honum núna á þessu ári þannig við sjáum fram á það að í 
haust þá förum við í samningaviðræður við ríkið” 

 

Ennfremur hafði viðmælandi 5 þetta að segja; jájá við fáum bara fjárheimild sem við 

fáum að vinna eftir og það er mjög stífur pakki að fylgja eftir”. Eins og áður hefur verið 

nefnt voru viðmælendur rannsóknarinnar, stjórnendur ólíkra stofnana með ólíkan 

bakgrunn en leitast var eftir því að finna viðmælendur sem gegndu stöðu 

mannauðsstjóra. Allur gangur var á því hvort að viðmælendur rannsóknarinnar störfuðu 

sem mannauðsstjórar, starfsmannastjórar eða jafnvel fjármálastjórar. Fimm af átta 

gegndu starfi mannauðsstjóra en flestir tilheyrðu þeir stofnunum sem hafa lent ofarlega 
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í Stofnun ársins. Það bendir allt til þess að þær stofnanir sem hafa lent ofarlega í vali á 

Stofnun ársins hafa lagt meiri áherslu á mannauðsmál en þær sem hafa lent neðarlega í 

könnuninni. Hvort að mannauðsstefna ríkti yfir höfuð hjá fyrirtækjunum má eflaust 

rekja til hinna ýmsu breyta sem að einkenna stofnanirnar eins og t.d. fjármagns og fleira. 

Til að mynda hefur viðmælandi 4, sem starfar hjá einni af þeim stofnunum sem hafa 

setið neðarlega í könnuninni eftirfarandi að segja; 

Já þetta er soldið snúið kerfi sem við höfum verið að nota hérna, en mitt 
aðalstarf er að ég er fjármálastjóri. Ég hef verið báðum megin við borðið frá 
því að ég byrjaði hér og þetta er gamalt setup sem við höfum á hverju ári 
síðustu þrjú ár verið að reyna að breyta, alltaf í budget plani höfum við gert 
ráð fyrir að ráða inn sérstakan mannauðsstjóra, en það verður að tengjast 
fjárhag okkar hvers tíma. Við höfum alltaf lent í smá yfirkeyrslu þannig að við 
höfum ekki náð að ráða mannauðsstjóra.  

 
Hér greinir viðmælandi 4 frá því að hans lykilhlutverk sé að sinna fjármálum 

vinnustaðarins og að ástæðan fyrir vöntun á mannauðsstjóra snúi ekki að metnaðarleysi 

að hálfu stofnunarinnar heldur því fjármagni sem stofnunin hefur yfir ráða, ár hvert. 

Viðmælandi 2 sem tilheyrir einnig einni af þeim stofnunum sem hafa setið neðarlega í 

könnuninni talaði í viðtalinu mikið fyrir þeirri þjónustustefnu sem fyrirtækið stefndi nú 

að en minntist lítið á mannauðsmálin sjálf; „Við erum að fara núna að leggja mikla 

áherslu á þjónustu, það verður bara lykilhugtakið okkar svona næstu mánuðina”. Seinna 

í viðtalinu kom viðkomandi inn á að næsta skref væri að efla mannauðsmálin;  

Já algjörlega og út á það gengur þetta þjónustuátak hjá okkur núna við erum 
búin að vera núna síðustu misserin mjög mikið út á við bara eins og ég sagði 
með hérna öllu þessu markaðsstarfi með umhverfismálin og með hérna 
samfélagsmiðla og koma ölllum skilaboðum út á við nú þurfum við að efla 
okkur soldið inn á við. 

 
Á meðan að viðmælandi 1 sem tilheyrir stofnun sem hefur hafnað ofarlega í Stofnun 

ársins hafði allt aðra sögu að segja; 
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Já við erum semsagt með tvo mannauðsráðgjafa sem eru.. sem skipta 
fyrirtækinu á milli sín.. við erum með tvö og tvö fyrirtæki og svo erum við með 
aðila sem er svona í mjög mikilli svona greiningarvinnu og svoleiðis og svo 
erum við með tvö stöðugildi sem eru annarsvegar svona í launum og 
hinsvegar svona admin og svona þjónustustarfsmenn og útgáfu korta og gerð 
samninga og taka myndir og bara svona allskonar sem þarf að gera. 

 
Viðmælandi 1 segir að nægum metnaði og fjármagni sé varið í mannauðsmál á 

sínum vinnustað. Hann greinir frá því að ásamt mannauðsstjóra starfi 5 manns í 

mannauðsmálum sem allir hafi fjölbreyttum verkefnum að sinna. Staðan hafi þó 

ekki alltaf verið svoleiðis; 

Sko þegar ég kem inn hérna 2004 þá er í rauninni mannauðsdeildin soldið 
mikil launadeild bara og ég það er einn í fræðslumálum og svo kem ég inn með 
svona meira kannski mannauðsvinkil og hérna síðan þá hefur bara verið þessi 
fókus kannski bara sett svona extra fókus ég fékk svona mannauðsmiðaðan 
forstjóra sem trúir á mannauðsstjórnun og þú veist og að það sé verkfæri sem 
virkar og það var 2011 en samt alveg fram að því hafði ég alveg fengið rosa 
mikið umboð til að vinna að mannauðsmálum sko en það er kannski svona 
extra þá. 

 

Viðmælandi 1 undirstrikar síðan seinna í viðtalinu að starfsánægja og 

mannauðsmiðun haldist í hendur innandyra í hans stofnun; 

Það er mjög há starfsánægja hérna, fólki líður vel hérna. Það er mikið lagt í 
mannauðsstefnuna það er mikið lagt í að fólk geti liðið vel í vinnunni þannig 
að hérna ég held að það sé almennt bara líður fólki vel hérna. 

 
Þrátt fyrir að viðmælendur væru ekki spurðir beint út í mannauðsstefnu fyrirtækis skein 

það í gegn í viðtölunum hvar metnaður er lagður í mannauðsmál og hvar ekki. Allt 

bendir til þess að fjármagn eða fjárframlög frá ríki eða sveitarfélagi hafi áhrif á framgang 

mannauðsmála. Eins segir það sig nokkuð sjálft að lítið er lagt í starfsmannamál þegar að 

enginn hefur verið ráðinn í það hlutverk eins og í tilviki viðmælanda 4. 
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7.1.2 Mikilvægi ráðningarferla 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í vinnustaðarmenningu þess vinnustaðar sem þeir 

tilheyrðu áttu allir auðvelt með að lýsa sínum vinnustað og urðu flestir nokkuð stoltir 

þegar þeir lýstu vinnustaðarmenningu. Þegar að rannsakandi spurði frekar út í það 

hvernig góðri vinnustaðarmenningu væri viðhaldið töluðu tveir af viðmælendum um 

mikilvægi þess að leggja metnað í ráðningarferlið sjálft. Það vakti áhuga rannsakanda 

hversu mikla áherslu þessir viðmælendur lögðu á ráðningarferli þar sem að það er 

gjarnan talið einn af upphafspunktum verklags innri markaðssetningar. Þeir tveir 

viðmælendur sem töluðu fyrir mikilvægi þess, starfa hjá stofnunum sem hafa verið 

ofarlega í vali á Stofnun ársins síðustu árin. Til að mynda hafði viðmælandi 3 eftirfarandi 

að segja; 

Sko ég geri það í ráðningum með því að passa rosalega vel hverja ég er að 
ráða, ég passa upp á að sko það er ekkert nóg að þú sért með rétta menntun 
eða reynslu og allt svoleiðis, þú verður líka að vera karakter sem við viljum 
hafa og ég legg rosalega mikla áherslu á vinnustaðarmenninguna í 
ráðningunni og í rauninni spyr fólk svona soldið út í viðhorf til hennar að það 
er ekki að koma af því ég bendi þeim á að þau auðvitað labba ekkert inn í eina 
menningu en hver og einn hefur áhrif á hana, við viljum ráða fólk sem að eflir 
vinnustaðarmenninguna eða við gerum það svona soldið markvisst að þá 
auðvitað komum við betur út. 

 
Hér talar viðmælandi 3 um mikilvægi þess að leggja vinnu og metnað í ráðningar þar 

sem að hver og einn einstaklingar hafi áhrif á heildina og muni alltaf setja lit á 

vinnustaðarmenningu hvers vinnustaðar. Ennfremur hefur viðmælandi 3 þetta að segja;  

 
Já og þannig í rauninni hef ég líka tekið í atvinnuviðtölum að þá hef ég sko oft 
spurt út í þjónustulund, jafnvel þó það sé ekki að fá viðskiptavini inn til sín 
þessa innri þjónustu sem að við sinnum bara allskyns upplýsingagjöf og 
svoleiðis sem að hérna þú þarft að vera þjónustulundaður í eiginlega öllum 
stundum.  

 

Viðmælandi 1 tók í sama streng og leggur áherslu á að góðri vinnustaðarmenningu sé 

viðhaldið með því að ráða inn og viðhalda öflugum stjórnendum og að það skaði ekki að 

stjórnendur séu með einhverskonar mannauðsmenntun; 
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Mm t.d. með því að vera með öfluga stjórnendur sem við setjum bara kröfur 
á þá að þeir séu að vinna svona og það þýðir ekkert að gera eitthvað nema að 
vera með öfluga stjórnendur, þú verður að vera með stjórnendur sem leiða 
svona til þess að það gerist þarna niðri ef þú ert bara með stjórnendur sem 
gera þetta einhvern veginn öðruvísi þá gerist ekki neitt þannig við höfum lagt 
mjög mikla áherslu á stjórnendaeflingu, mjög mikla áherslu á að þeir séu 
mannauðsstjórar sem stýrir svona því að ég get sett allskonar stefnur og 
verklag og annað ef því er ekki framfylgt þá bara er það marklaust sko. 

 
Enn fremur hafði viðmælandi 1 þetta að segja; 

Já og bara þú veist þeir eru að gera það sem við stöndum frammi fyrir þú veist 
ég get ekki stýrt þessu héðan ekki mannauðsteymið, við getum bara stutt við 
þá reynt að efla þá og velja rétt fólk í réttar stöður, hjálpa þeim að færa til fólk 
eða að láta fólk fara fólk er fyrirstaða og ætlar ekki að breytast og þú veist við 
trúum á það að við höfum þetta talent púl og höfum þetta fólk og það er þetta 
fólk sem lætur hlutina gerast og við þurfum að hlúa að því og vera tilbúin að 
fjárfesta í því líka það er bara þannig.  

 
Það var ekki að sjá að ráðningar væru einhver fyrirstaða hjá vinnustöðum viðmælenda 1 

og 3. Færri viðmælendur gátu leyft sér að tala um mikilvægi þess að ráða rétt fólk inn í 

stöður fyrirtækja sinna en töluðu kannski meira um ráðningar sem einhverskonar 

vandkvæði og var það einmitt einkennandi fyrir þær stofnanir sem hafa verið neðarlega 

í Stofnun ársins. Viðmælandi 6 vill meina að aukning hafi orðið á þjónustustörfum og að 

erfitt sé að ráða í þær stöður sem hefur neikvæð áhrif á annað starfsfólk; 

Sko hérna, veikleikarnir eru í rauninni að, sko það sem hefur gerst núna á 
síðustu árum er að hérna, það hefur orðið gríðarleg aukning í þjónustuþörf og 
við höfum ekki náð að bæta í stöðugildi eins og við þyrftum að gera. Sem þýðir 
það að veikleikinn er í raun og veru að það er of mikið álag á starfsfólkinu 
okkar. 

 
Viðmælandi 7 talar einnig um að erfitt sé að halda fólki í starfi í því starfsumhverfi sem 

hann starfar í ;  

Hún er ansi dugleg, ee þannig séð við höfum ég er búinn að sinna soldið mikið 
í ár við erum ekkert einsdæmi þegar kemur að vori, það er bara hreyfing á 
fólki, fólk er að velta fyrir sér að fara og flytja sig yfir á starfstöðvar sem eru 
þá nær heimili af því það er kannski ferðast úr Hafnarfirði og það tekur tímann 
á morgnanna. Þannig það eru svoleiðis pælingar sem hafa verið. Síðan vorum 
við með þrjá starfsmenn sem að voru búnir að vera í einhverskonar leyfi ekki 
veikindaleyfi heldur námsleyfi þá eða launalausu leyfi vegna annarra starfa og 
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það er fólk sem ákvað að koma ekki til baka þannig að við þurftum þá að 
bregðast við því. 

 
Það er því greinilegt að stofnanirnar eru eins ólíkar og þær eru margar, á meðan að 

nokkrar stofnanir geta leyft sér að leggja alúð við ráðningar og velja fólk inn vandlega 

berjast aðrar stofnanir við það eitt að ráða inn fólk til starfa.  

 

7.1.3 Tekið mið af þörfum starfsfólks 

Tekið mið af þörfum starfsfólks er þriðji og síðasti kóðinn undir þemanu eiginleikar 

stofnunar og lýsir hann því hvernig og hvort stofnanirnar sem teknar voru fyrir taki mið 

af þörfum starfsfólks síns og hvort að „starfsmenn á gólfi” geti haft áhrif og mótað 

vinnustaðinn eða andrúmsloftið á einhvern hátt. En margar rannsóknir sem hafa snúið 

að innri markaðssetningu tala fyrir mikilvægi þess að almennt starfsfólk taki þátt í 

mótun á stefnu og öðru sem viðkemur t.d. markmiðum og framtíðarsýn vinnustaða. 

Viðmælendur voru spurðir hvernig gildi, stefna og markmið vinnustaðar væru mynduð 

og hvort að allt starfsfólk tæki þátt í mótun á slíkri vinnu sem og annarri. Flestir svöruðu 

því játandi og vildu meina að allt starfsfólk kæmi á einhvern hátt að slíkri vinnu innan 

sinna veggja. Til að mynda er eftirfarandi viðtekið á viðmælanda 2; ,,fullt af 

umbótarhópum og reynum þannig líka að ná tengslum við fólkið út á við og erum þá að 

fá ólíka einstaklinga úr ólíkum hópum saman til þess að koma og ræða málefnið”. Sjá 

má af þessu að leitað er eftir áliti og hugmyndum frá starfsfólki á hans vinnustað. Það 

var einnig ljóst á viðmælanda 5 að þar væri mikið lagt upp með álit og þátttöku 

starfsfólks í hinni ýmsu mótunarvinnu; 

En það er margt annað sem spilar þarna inn í meðal annars þetta að fólk sé 
þú veist, allir þurfa að finna til sín og ég held að það sé rosalega mikill 
sannleikur í því að þegar þú ert starfsmaður á svona vinnustað að þú vilt geta 
verið þátttakandi í því, hvernig ætlum við að breyta stofnunni og hvað ætlum 
við að gera og við reynum að virkja fólk. Það er samtal og fólk finni að það sé 
þátttakandi í hvernig við þróum starfsemina eins og bara þegar við gerðum 
síðast þjónustusamning að þá létum við öll meðferðarteymin taka þátt í því, 
semsagt bökkuðu okkur yfirstjórnendur í því hvernig við færum að með 
samningana. 

 
Á meðan að flestir viðmælendur voru á því að meirihluti starfsfólks vinnustaða þeirra 

leggðu sitt af mörkum til að móta stefnu innan sinna vinnustaða voru hinsvegar færri 
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viðmælendur sem töluðu fyrir mikilvægi þess að þekkja og mæta þörfum starfsfólks síns 

til fulls. Þrír viðmælendur tóku það þó fram að þeir reyndu eftir fremsta megni að 

komast að því hvað það væri sem starfsfólk sitt sæktist eftir í starfi og gerðu það t.d. 

með því að nýta sér niðurstöður úr könnunum. Það má t.d. sjá í tilviki viðmælanda 5 sem 

að nýtir niðurstöður starfskannana og mætir um leið þörfum starfsfólks síns; 

..síðan höfum við nýtt okkur niðurstöður þessara könnunar í gegnum tíðina 
þó við séum búin að vera síðustu 4 ár í einum af efstu sætunum þá höfum við 
ekkert alltaf verið þar og fram að því og í rauninni alltaf höfum við svona horft 
og rýnt í niðurstöður.. hvað er að.. með því að endurbæta vinnuaðstöðu, 
tækjabúnað og fleira og fleira.  

 
Viðmælandi 8 er sama sinnis og vísar í viðhorfskönnun sem er framkvæmd innanhús 

tvisvar á ári til þess eins að komast að þörfum starfsfólks síns; „það er bara könnun sem 

við gerum sjálf og sendum á starfsmenn sendum bara svona survey, netkönnun og 

gerum það yfirleitt tvisvar sinnum á ári og þar fáum við hugmyndir frá fólki fyrir starfið”. 

Aðspurð hvort að „þörfinni” sé síðan mætt hafði viðmælandi 8 þetta að segja; „jájá og 

mætum þörfunum það er náttúrulega fyrst og síðast okkar hagur að þau fái þau tæki 

sem þau þurfa”. Viðmælandi 6 hafði einnig svipaða sögu að segja; 

 

Svo höfum við líka kostað til ef það hafa komið óskir um að það séu keypt 
sérstök námskeið inn á ákveðnar starfsstöðvar og það eru kannski margir 
starfsmenn á þeirri starfsstöð sem gætu nýtt sér sama námskeið þá höfum við 
keypt námskeið inn á starfsstöðvarnar. Svo erum við með þessa 
stjórnendadaga tvisvar á ári þar sem við förum markvisst í eitthvað.  

 
Viðmælandi 1 hefur einnig svipaða sögu að segja; 
 

Jájá við rekum námskeið og gefum út námsvísa alveg tvisvar á ári alveg 
grundigt og svo er alltaf að bætast við þannig að svo við fræðslugreinum 
hverja einustu einingu tvisvar á ári þar sem við förum yfir hverjar eru 
þarfirnar, fólk getur komið með óskir, fræðsluóskir og slíkt í 
starfsmannasamtölum og svona 99% verðum við því sem fólk vill gera. 

 

Síðan er það viðmælandi 4 sem er að vandræðast með þátttöku starfsfólks síns þegar 

hann loksins þjónustar það til fulls; 
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Sko oftar en ekki hefur það verið þannig að [starfsheiti] og starfsfólk í 
[starfsvettvangur]kallar eftir að það vanti þjálfun og kennslu á hinum og 
þessum sviðum en svo þegar a prógröm hafa verið sett í gang og annað að þá 
er kannski þátttakan lítil doldið stundum svona tvíeggja svör.  

 
Það er því ljóst að flestir viðmælendur leggja upp úr mikilvægi þátttöku starfsfólks síns í 

almennri ákvörðunar, stefnu og mótunarvinnu. Færri virtust þó leggja metnað í að mæta 

þörfum starfsfólks síns. En áhugavert er að nefna að þeir viðmælendur sem lögðu 

áherslu á að mæta þörfum starfsfólks síns voru viðmælendur þeirra stofnana sem hafa 

lent ofarlega í Stofnun ársins síðustu 5 árin.   

7.2 Samskiptamynstur á vinnustað 

Undir þemanu samskiptamynstur á vinnustað voru kóðarnir fjórir og skiptust niður í; 

upplýsingamiðlun, traust, gagnsæi og hrósmenningu. Þemað heldur utan um það 

samskiptamynstur sem einkennir stofnanirnar og voru rauði þráðurinn í svörum 

viðmælenda. Viðmælendur voru spurðri út í hvernig t.d. upplýsingamiðlun og 

samskiptum væri háttað og kom ýmislegt í ljós í svörum viðmælenda. Fyrirkomulagið var 

ekki eins hjá öllum viðmælendum en þó má segja að líkindi hafi verið á meðal þeirra 

stofnana sem að annars vegar hafa lent ofarlega í könnuninni síðustu ár og hinsvegar 

þeirra sem hafa lent neðarlega seinustu ár. Hér að neðan verður hver kóði útskýrður 

frekar og vitnað verður í viðmælendur þegar við á.   

7.2.1 Upplýsingamiðlun 

Upplýsingamiðlun er fyrsti kóðinn sem heyrir undir samskiptamynstur á vinnustað og 

lýsir hann því hvernig upplýsingagjöf og upplýsingaveitu er almennt háttað hjá þeim 

stofnunum sem rætt var við. Samhljómur var á milli flestra vinnustaðanna og standa 

þeir fyrir reglulegum starfsmannafundum og starfsdögum eins og tíðkast á flestum 

vinnustöðum. Samkvæmt viðmælanda 3 er upplýsingamiðlunin reglulega og nýlega hafa 

þau prófað nýjar leiðir í fundargerð;  

..já og í sumum einingum er það alveg vikulega þar sem að farið er aðeins yfir 
stöðuna svo veit ég að það voru einhverjir byrjaðir að halda svona uu man 
ekki hvað það var kallað, svona stand up eitthvað, þannig að þá er bara örstutt 
yfirferð, svona hvað er framundan og hvort allt sé í góðu hjá öllum og svona 
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Viðmælandi 1 talar um skipulagið á sínum vinnustað og nefnir workplace nokkrum 

sinnum sem hentugt tól til upplýsingamiðlunar; 

Já við erum með work place við notum það rosalega mikið eeee við erum með 
það i símunum og tölvunum við erum með upplýsingaskjái við erum 
náttúrulega með þessa vikulegu fundi þar sem við reynum að koma á alveg 
bara svona hafa umboðsleiðir mjög skýrar þú veist við erum með, 
framkvæmdarstjórnin hittist vikulega uu æðstu stjórnendur sem eru svona 
málafaflokkar líka eins og starfsmannamál og annað hittast alltaf vikulega eee 
svo eru allir með einingafundi vikulega þar sem þeir fara yfir það sem hefur 
farið fram á þessum fundum það eru langflestir með sviðsfundi svona 
mánaðarlega til tveggja mánaðar fresti þar sem allir starfsmenn hittast á 
sviðinu við erum með starfsmannafundi á svona tveggja mánaða fresti það er 
einn núna þar sem forstjóri kemur og fer yfir svona það sem helst er á döfinni 
og svo erum við með workplace og notum það rosalega mikið til þess að koma 
á líka þessum óformlegu samskiptum og stofnum hópa um allskonar 

 
Viðmælendur 1 og 5 tala báðir fyrir mikilvægi boðleiða og minnast á þá ábyrgð sem er 

sett í hendur stjórnenda að miðla upplýsingum eftir fundi með t.d. framkvæmdarstjórn. 

Eins tala báðir viðmælendur um upplýsingaskjái sem part af upplýsingamiðlun á sínum 

vinnustöðum. Viðmælandi 5 hafði það sama að segja; 

Við erum með þennan innri vef sem er það fyrsta sem kemur upp á skjáinn 
hjá fólki þegar það kveikir á tölvunni sinni, síðan erum við með fagstjórn það 
er að segja, fagstjórnin er saman sett af yfirmönnum allra faghópanna og ég 
man ekki, eru ekki 10-15 manns í fagstjórninni og þau funda mánaðarlega. Og 
á þeim fundi situr sko framkvæmdarstjóri [starfsheiti] og framkvæmdarstjóri 
[starfsheiti] og við eftir þörfum og hérna þarna er líka bara svona 
upplýsingamiðlun og verið að ræða meira faglega starfið og þess háttar. 
Yfirmenn hvers faghóps fyrir sig er síðan fær um að miðla upplýsingum í sinn 
starfsmannahóp. Sem er gert í fundarformi 

 
Nokkrir viðmælendur nefndu að krefjandi starfsumhverfi getur komið niður á  

upplýsingamiðlun til almenns starfsfólks og að hugsa þurfi í lausnum þegar það á við. 

Viðmælandi 8 stendur frammi fyrir þeirri staðreynd að meðalaldur starfsfólks þess 

vinnustaðar sem hann tilheyrir er lágur og upplifun stjórnenda þar á bæ er sú að ungt 

fólk skoði ekki tölvupóstinn sinn og því mæta þau þeim með því að nota t.d. Facebook; 

 
Hún fer náttúrulega bara eiginlega alltaf fram rafrænt en hérna svo höfum 
við bara áttað okkur á því að ungt fólk notar ekkert lengur tölvupóst þannig 
það þýðir nú ekki mikið við erum með hérna work chat og work place fyrir 
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þá sem eru í fullu starfi við við gerum ekki ráð fyrir því að hlutastarfsfólk sé 
með okkur finnst það bara seilast of langt sko en allir staðirnir eru með 
facebook gúppur sem þeir nota þú veist stjórnendur á hverjum stað nota 
facebook grúppur mikið mikið meira heldur en tölvupósta það er bara túlkun 
viðskiptavina 

 
Vinnustaður viðmælanda 6 er víðsvegar um landið og talaði viðmælandi um það sem 

krefjandi verkefni að upplýsa alla jafnt og þétt. Vinnustaðurinn hefur þó fundið lausn til 

þess að mæta þeim vanda; 

Og hérna og svo notuðum við bara tæknina, við notuðum Skype og hérna 
fjarfundi og fjarfundabúnað og við vorum að taka upp núna meira af sko 
fjarheilbrigðis, sem sagt það var pilot verkefni á landinu á hérna á Klaustri sem 
er búið að vera í nokkur ár þar sem hefur verið nýttur fjarheilbrigðisbúnaður. 
Og við erum sem sagt að auka það þannig að við notum tæknina heilmikið til 
þess að færa þjónustuna og möguleika á fundum og samskiptum í 
heimabyggð án þess að allir séu á ferðinni 

 

En þegar kemur að fundum landshorna á milli getur þessi leið verið flókin í íslensku 

veðurfari rétt eins og viðmælandi 6 ítrekar hér;  

Svo hérna fer hluti framkvæmdastjórnar einu sinni í mánuði að heimsækja 
allar starfsstöðvar. Auðvitað hefur veður og öll tíðarför einhver áhrif á þetta 
þar eru samgöngur sem geta verið ótrúlega erfiðar, sérstaklega til [landshluti 
]. En hérna heilt yfir þá reynum við að fara einu sinni í mánuði. Svo eru sem 
sagt framkvæmdastjórarnir sem eiga reglulega fundi með sínum 
undirmönnum. 

 
Viðmælandi 2 tekst við sambærilegt vandamál í sínu starfsumhverfi; 
 

Við erum ekki komin með innri vef en það er í burðarliðnum, erum að koma 
með það en það verður þá aðeins meiri burðarveita og svona samskiptatól 
soldið u við svo höldum við starfsmannafundi og svona bæði stutta og lengri 
fundi og reynum að halda góðum contacti við fólk. En það sem er áskorunin 
soldið í því er að svona ná til allra er að af því að starfsemi er það dreifð það 
er að segja að stærsti starfsmannahópurinn sem eru [starfsheiti] eru auðvitað 
bara úti að [sinna starfi sínu] allan daginn þú veist þeir eiga auðvitað ekkert 
skrifborð og tölvur sem þeir sitja við allan daginn svona eins og hefðbundið 
skrifstofustarf þannig að það er svona áskorun í að ná til þeirra. Af því að þeir 
eru bara í vinnunni og þegar þeir eru í vinnunni er þeirra athygli bara á því að 
[sinna starfi sínu]. 
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Flestir viðmælendur notast við reglulega fundi og tölvupósta og minntust ekki á nein 

vandkvæði þegar kemur að því að miðla upplýsingum áfram til starfsfólks síns fyrir utan 

viðmælendur 2 og 6 sem nefndu að starfsumhverfi þeirra væri krefjandi þegar kæmi að 

upplýsingamiðlun. Hins vegar væri reynt að mæta þeim vanda með sniðugum 

úrlausnum.  

7.2.2 Gagnsæi 

Annar kóðinn undir þemanu ,,samskiptamynstur vinnustaða” er gagnsæi og vísar það til 

þeirra vinnubragða sem nokkrir af viðmælendum rannsakanda unnu eftir en þess ber að 

geta að gagnsæi er mikilvægur liður í innri markaðssetningu. Líkt og með fleiri kóða í 

niðurstöðukaflanum var áberandi áherslumunur á þeim stofnunum sem hafa lent 

ofarlega og þeim sem hafa lent neðarlega þegar kemur að gagnsæi. Í kjölfar þess að 

rannsakandi spurði hvernig upplýsingamiðlun til starfsfólks væri háttað töluðu fjórir 

viðmælendur fyrir mikilvægi þess að hlutirnir væru sagðir upphátt, fundargerðir væru 

opnar öllum og að heiðarlegt vinnuumhverfi ríkti. Viðmælandi 1 talar hér um sýn æðsta 

yfirmanns fyrirtækisins og að hún felist í því að tala um hlutina eins og þeir eru; 

Og fengum nýjan forstjóra hann lagði rosalega mikla áherslu á það að upplýsa 
og segja hlutina eins og þeir eru hérna taka á málum þeim sem koma upp og 
vera ekki að sópa okkur undir teppið og svona. Þannig að fólk svona upplifir 
það að það sé í rauninni hérna svona heiðarlegt vinnuumhverfi hérna og það 
sé tekið á málum en um leið erum við með í stefnu húsinu okkar neðstu 
stoðirnar sem eru grunnur alls, eftirsóknarverður vinnustaður þar sem 
fagþekking og þjónustuvilji fer saman 

 
Viðmælandi 3 eru sömu skoðunar og talar fyrir mikilvægi þess að fundir séu skrásettir og 

sendir öllum;  

Já erum alltaf að hugsa hvernig getum við bætt þjónustuna betur því eftir því 
sem að við bætum hana þá léttist starfið hjá okkur í rauninni. Svo höfum við 
verið að skrá ferla og hérna og starfsmannafundirnir eru mjög mikilvægir í því, 
sendum út allar fundargerðir yfirstjórnar á alla starfsmenn og þeir lesa það 
held ég bara allir og vita alltaf þá hvað er svona helst á döfinni 

 
Viðmælandi 8 aðspurður hvernig fundargerðum væri haldið til haga; „Já alltaf ritaðar 

niður og alltaf aðgengilegar og alltaf undirritaðar af öllum og alltaf sett inn á facebook 

grúppurnar. Jafnframt segir viðmælandi 8; „jájájá það er alltaf og það er allt opið, allar 
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fundargerðir eru opnar inna á opnum sameignum og þannig það er mikið gagnsæ”. Eins 

talaði viðmælandi 8 um að myndræn framsetning virkaði vel í þeirra tilviki og að hafa 

hana sýnilega upp á veggjum starfsstöðva sinna; 

 
Hérna við höfum verið að vinna doldið mikið með að vera með myndræna 
starfsáætlun af því það er svo mikil velta hjá okkur.. mikið af fólki sem nennir 
ekkert að lesa svona scorebordið okkar hangir uppi útum allt á öllum 
starfsstöðum svo að fólk sé meðvitað um umbótarþætti sviðsins og fleira.  

 
Viðmælandi 5 tekur í sama streng og talar um að gagnsæi ríki í gegnum allar þær 

fundargerðir sem fara fram; 

Nei ekkert svona meðvitað, þetta nálgumst við kannski með því að halda fólki 
upplýstu ég sendi svona reglulega pistla þar sem maður svona upplýsir það 
helsta sem er í gangi hjá okkur. Við erum með allar fundargerðir 
framkvæmdarstjórnar, framkvæmdarstjórn fundar vikulega, þær fara allar 
beint inn á innri vefinn, þannig fólk getur fylgst alveg með öllu sem við erum 
að fást við 

 

Einungis fjórir af átta viðmælendum minntust á gagnsæi í vinnubrögðum sínum og 

tilheyrðu þeir allir stofnunum sem hafa lent ofarlega í Stofnun ársins til síðustu fimm 

ára.  

7.2.3 Hrósmenning 

Þriðji kóðinn sem heyrir undir þemað „samskipti á vinnustað” er hrósmenning. Þegar 

viðmælendur voru spurður út í það hvort að hrósmenning ríkti á þeirra vinnustað varð 

meirihluti viðmælenda annaðhvort sposkur á svipinn eða kjaftstopp í dágóðan tíma. 

Stuttu seinna kom í ljós að flestir viðmælendur svöruðu þessari spurningu neitandi. 

Viðmælendur voru flestir sammála um að Íslendingar hrósi lítið yfir höfuð og að þeir 

mættu gera mun meira af því rétt eins og viðmælandi 1 bendir á ;“íslendingar eru 

náttúrulega mjög slæmir að hrósa”. Viðmælandi 3 talar um að allir gætu bætt sig og 

hrósað oftar en tekur það fram að hrós þarf að hafa einhverja innistæðu svo það nái 

tilgangi sínum; 
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Já það mætti alveg vera betra, og það er það sem kemur alltaf fram í 
könnunum hvort það er í vinnustaðarkönnunum eða þeim sem við gerum að 
þá er þetta alltaf eitthvað sem má bæta, en við höfum alveg reynt að koma 
svona vera opin og hrósa fólki þegar tilefni er til og fyrir vel unnin störf og þess 
háttar. 

 
Viðmælandi 6 er á sömu skoðun „Nei, það er hluti af því sem við höfum verið að tala um 

að kannski vanti að gefa svolítið meira H – vítamín” 

 

Viðmælandi 8 talar um að hrósmenning ríki á þeirra vinnustað og kannski sérstaklega í 

þeim geira sem þau tilheyra; 

 
Jáá ég held það sé bara almennt í þessum geira. Svo höfum við verið að fá 
rosalega mikið utanaðkomandi verðlaun og annað.. Við fengum 
hvatvningarverðlaunin við fengum bæði hvatningvarverðalun frístunda og 
skóla viðs s síðsutu tvö ár, urðums tofnun ársins í fyrra og vorum mjög 
ofarlega núna það er rosalgea mikið leitað til okkar af öðrum sveitarfélögum 
sem vilja kynna sér starfið og frá öðrum löndum, við tökum mjög mikið á 
móti erlendum gestum og fólk sækir í að komast hingað í vettvangsnám þú 
veist þannig að hérna ég myndi segja að fólk sé bara mjög ánægt með það 
sem það hefur lært ´henr og það fær alveg mjög bæði innri umbun sem er 
kannski þegar fólk er komið lengra í starfi að það viti sjálft. 
 

Meirihluti viðmælenda töluðu um að lítil sem engin hrósmenning ríkti hjá þeirra stofnun 

en að það væri eitthvað sem vert væri taka til skoðunar. Lítinn sem engan mun var að 

finna á þeim stofnunum sem hafa setið ofarlega og þeim sem hafa setið neðarlega í 

eftirfarandi kóða.  

7.2.4 Traust 

Fjórði kóðinn sem fellur undir þemað „samskiptamynstur á vinnustað” er traust. 

Rannsakandi gerir sér grein fyrir því að traust er stórt og víðamikið orð en í þessu 

samhengi er verið að skoða það traust sem stjórnendur þeirra vinnustaðar voru 

skoðaðir sýna starfsfólki sínu. Viðmælendur voru spurðir út í það umboð og frelsi til 

athafna sem starfsfólki væri veitt sem og hvort það tíðkaðist að fólk gæti unnið sig upp í 

starfi en það eru einmitt liðir í innri markaðssetningu. Fengust ýmiskonar svör við 

umræddum spurningum. Viðmælandi 1 eftirfarandi að segja um traust á sínum 

vinnustað; 
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Og það er þessi grunnstoð sem fólk fær í semsagt borði að upplifa að við 
leggjum gríðalega mikið uppúr því að teymið sem er hérna er í rauninni 
grundvöllur þess að við náum árangri. Þannig starfsfólkið skiptir öllu máli að 
vera með rétt fólk sem verður komið vel fram við sem fær tækifæri til þess að 
njóta sín þar sem styrkleikar fá að njóta sín , fær umboð til athafna og fær að 
gera hluti og það er svona menningin sem við erum að vinna með og það er 
svolitíð svona menningin sem fólk finnur, fær að hafa áhrif og hérna u við 
viljum koma vel fram við fólk og leggja mikið uppúr því þannig að 
vinnustaðarmenningin er svona byggir á trausti, heiðarleika og umboði til 
athafna að fólk fái að gera hluti. 

 
Hér er viðmælandi 1 enn og aftur að ítreka að lykillinn að árangri sé að hafa gott 

starfsfólk innandyra sem nauðsynlegt er að koma vel fram við. Að menningin á þeirra 

vinnustað byggi á trausti og að slík leið tryggi að styrkleikar starfsfólks fái að skína. 

Viðmælandi 3 er á sömu skoðun og talar um að mannauðsstefna þess vinnustaðar byggi 

í raun á trausti og að um leið og starfsfólk er ráðið inn er því sýnt fullt traust sem ætlast 

er til að fólk sýni fram á að það standi undir; 

 

Og við byggjum eins og mannauðsstefnuna, hún byggir alveg á trausti þannig 
við erum ekki að anda ofan í hálsmálið á fólki, u við sko erum ekki með svona 
stífa stefnu eins og ef þú segist vera veik, þá þarf enginn læknir að sanna það 
fyrir okkur, heldur ef að þú ert manneskja sem að, ef það kæmi í ljós að þú 
værir ekki veik og værir að svindla að þá náttúrulega bara missir þú traustið, 
þannig þú kemur inn með fullt traust og síðan er það undir þér komið að halda 
því. 

 
Viðmælandi 5 er á sama máli og talar um það traust sem starfsfólk þeirra sé sýnt og 

nefnir sveigjanleikann sem þar ríkir; 

 

Já mjög og mikill sveigjanleiki sem ríkir. Við bara treystum fólki sko, við segjum 
það bara upphátt.. ég meina ef fólk þarf að fara út af einhverju sem kemur 
upp á, þá bara fer það. Þú veist við erum ekkert að líta endilega yfir öxlina á 
fólki, við vitum bara að þú ert partur af einhverju teymi þú verður að taka þátt 
en við erum alveg með sveigju í því ef að fólk þarf að. Fólki er bara treyst og 
það eru allir bara fullorðnir einstaklingar sem vinna vinnuna sína og það þarf 
ekki að vera að horfa yfir öxlina á fólki. 

 
Viðmælandi 8 talar einnig um þá ábyrgð og traust sem starfsfólkinu þar á bæ er sýnt; 
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Svo erum við með það vinnusiðferði að allir beri ábyrgð, það sé ekki bara 
stjórnandinn og að þú verðir að leggja inn þú veist þú getur ekki bara ætlast 
til að einhver annar taki ábyrgð á vinnumuhverfinu þinu í þessari fræðlsu, þú 
ert vinnustaurinn þinn og hvernig menningu ætlar þú að skapa.  

 
Ennfremur bætir viðmælandi 8 þessu við þegar kemur að trausti; 
 

Það er náttúrulega mjög mikið frelsi til athafna innan þess skýra ramma 
varðandi markmiðin og hlutverkin þá hafa þau mjög mikið frelsi og ég held 
t.d. Að það eru mjög margir menntaðir [starfsheiti] sem að vinna hérna og 
þeim finnst frelsi til athafna miklu meira hérna í þessum ólögbundna geira 
þar sem að fólk getur doldið bara komið ég meina ef þú ert mjög 
áhugasamur starfsmaður um hjólabretti þá nærðu... geturu virkjað með þér 
fullt af fólki.. Getur tekið krakkana með þér og virkjað með þér ef þú ert 
mjög flinkur eins og [nafn] gerði í [starfsstaður] ef þú ert að vinna e-ð 
handverk og annað slíkt og getur náð að tengja það síðan einhverri dýpri 
vinnu þá hefuru alltaf stuðning og frelsi til þess og það er okkar forte doldið 
að fólk geti doldið jaft mkil áhrif á framvindu starfsins. 

 

 
Hér sést bersýnilega að traust er lykilatriði og jafnvel grunnur að starfi sumra stofnana 

sem skoðaðar voru. Hinsvegar var það ekki gegnumgangandi í svörum viðmælenda að 

traust væri yfirvofandi og svo rótgróið í vinnustaðarmenningunni. Þegar að viðmælandi 

2 var spurður út í traust á viðkomandi vinnustað hafði hann eftirfarandi að segja; „Já við 

reynum að leggja mikið uppúr því , við höfum lagt mikla áherslu á svona bara 

uppbyggingu á þessari menningu og samskiptum og að skapa meira traust á milli 

starfsmannahópa og stjórnenda og starfsmanna síðustu árin”. Það er nokkuð ljóst að 

hér er verið að vinna í því að bæta ríkjandi traust á vinnustað og það endurspeglast í 

framhaldi frásagnar viðmælenda 2; 

Það er alveg bæði, eee þetta hefur breyst rosalega mikið síðustu ár eemm nú 
er ég búin að vera hér í fjögur ár og þegar ég kom að þá var mikill losarabragur 
það var mikið vantraust á milli starfsmanna og stjórnenda og það var 
einhverskonar krísa í hópnum sem var komin til ég ætla svo sem ekkert að 
greina það frekar eflaust út af mörgum þáttum. Og þegar ég kem hér inn og 
við fleiri sem komum ný á þessum tíma eeee sáum að þetta var kannski ekki 
alveg eins og við vildum hafa hlutina að þá lögðum við og eins og ég sagði 
áherslu á að byggja soldið upp þetta þessi samskipti og þetta traust á milli 
starfsmanna. Þannig að þá var kannski vinnustðarmenningin meira við og þið 
það var verið að tala jafnvel illa um fólk og illa um starfsmannahópa á alla 
vegu. 
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Líkt og við greiningu á fleiri kóðum í umræddu þema var reginmunur á þeim 

stofnunum sem hafa verið að lenda ofarlega og þeim sem hafa verið neðarlega í 

Stofnun ársins síðustu árin. Þær stofnanir sem hafa setið ofarlega virðast leggja 

meiri áherslu á traust til starfsfólks síns.  

 

7.3 Að mæta þörfum starfsfólks síns 

Undir þemanu að mæta þörfum starfsfólks síns voru eins og áður hefur verið nefnt þrír 

kóðar; fræðsla og námskeið, hvatning og valdefling og fríðindi. 

Kóðarnir greina frá því hvernig viðmælendur þeirra stofnana sem rætt var við mæta 

þörfum starfsfólks síns. Hér að neðan verður hver kóði útskýrður til hlítar og vitnað 

verður í viðmælendur þegar við á.  

 

7.3.1 Fræðsla og námskeið 

Þegar kemur að fyrsta kóðanum í þemanu Að mæta þörfum starfsfólks síns, fræðsla og 

námskeið voru viðmælendur nokkuð samróma í svörum. Flestir vinnustaðirnir sem 

skoðaðir voru, veita fræðslu eða námskeið af einhverju tagi. En rannsóknir sem snúa að 

innri markaðssetningu hafa bent á fræðslu, þjálfun og námskeið sem verklag innri 

markaðssetningar. Sumstaðar talaði viðmælandi um að ákveðin fræðsla væri 

grundvallaratriði og í raun skylda í ákveðinni formgerð af vinnustað eins og hjá 

viðmælenda 2 þar sem að mikið fjölmenningarsamfélag ríkir; 

Við höfum verið að styðja þá í því með þvi að bjóða íslensku námskeið. Höfum 
verið í mjög góðu samstarfi við [fyrirtæki] sem er svona fræðslumiðstöð 
tungumálaskóli og við höfum verið að senda hópa núna síðustu misserin á 
námskeið þar. 

 
Hér er viðmælandi 2 að lýsa því hvernig hans vinnustaður tekur á vandamálum eins og 

tungumálaörðugleikum. Ennfremur tekur viðmælandi 2 það fram að önnur fræðsla sem 

vinnustaðurinn sinnir er í formi ákveðinnar endurmenntunar sem samkvæmt lögum er 

skylda;  

En svona talandi um fræðslumál að þá höfum við líka stóreflt þann málaflokk. 
Ummm við höfum það var reyndar sett sko það er hérna evrópureglugerð sem 
var tekin í gildi hér á Íslandi árið 2015 varðandi endurmenntun [starfsheiti] 
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sem þýðir að allir sem starfa við hérna akstur atvinnu ökutækja þurfa að fara 
í gegnum ákveðið program á 5 ára fresti til að halda við réttindunum sínum 
og við þurfum auðvitað að vera soldill lykilaðili í þessu með svona stóran hóp 
[starfsheiti].  

 
Viðmælandi 8 talar um að í þeirra starfsumhverfi þurfi að einfaldlega að halda utan um 

fræðslu fyrir nýtt starfsfólk þar sem að fólk sé oftar en ekki ómenntað og nýtt í sínum 

starfsgeira; 

 
Þannig að þá þýðir að við þurfum að vera með mjög sterkt svona 
fræðsluprogam og hérna. .eitthvað sem þú þarft ekki beint að segja við 
einhvern sem er búinn að læra að vera kennari eða e-ð slíkt, einhverja sem 
eru búnir að fá þannig verkferla í hendurnar.. 

 
Ennfremur lýsir viðmælandi 8 hverskonar fræðsla það eru sem starfsfólki er boðið upp á 

og hvernig lögð er áhersla á að allir geti notið þessarar fræðslu; 

 
Heyrðu það er bara mjög oft, við erum með námskeið þegar allir koma til 
starfa sem heitir velkomin til starfa og þar förum við í gegnum vinnusiðferði 
og bara hvernig þú átt að haga þér sem starfsmaður, hvernig hérna þú 
verður að gera breytingu á þér sem pínu einstaklingur í einkalífi og þegar þú 
ert í vinnunni, þá gilda bara vissar reglur ... bara svona 101 í hérna 
vinnustaðarsiðfræði og menningu og það skiptir rosalega miklu máli að hafa 
þessa fræðslu strax og hérna svo förum við í gegnum við kennum þeim að 
lesa af launaseðli við bendum þeim á starfsmannafélagið, förum yfir hvað er 
[starfssemin] hvernig stjórnkerfi borgarinnar virkar svona í grófum dráttum 
og svo er mjög djúp grunnfræðsla sem að deildarstjórarnir keyra. Við erum 
með sko velkomin til starfa alveg þrisvar sinnum á ári til að mæta mikilli 
veltu og það er keyrt stundum í hádeginu stundum á kvöldin þú veist við 
keyrum það á mismunandi tímum til að ná öllum. 

 
 
Viðmælandi 6 nefnir endurmenntun þegar hann er spurður út í hverskonar fræðslu það 

væri boðið upp á; 

Við höfum gert það fyrir stjórnendur og ef það hafa, já og svo er hérna sem 
sagt, og svo erum við með endurmenntunar áætlun hvað varðar sko 
endurlífgun sem við erum með hérna sem sagt leiðbeinendur sem hafa leyfi 
til þess að kenna endurlífgun sem eru þá sjúkraflutningamenn sem eru orðnir 
bráðatæknar sem sagt paramedics allir menntaðir frá Bandaríkjunum sem eru 
í starfi hjá okkur núna. Og hérna þeir eru ansi margir. 
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Viðmælandi 4 nefndi einnig endurmenntun þegar hann var spurður út í þá fræðslu sem 

vinnustaðurinn veitir; 

 

Fyrir starfsfólkið og þess háttar en það eru svona yfirleitt 
endurmenntunarprógram alltaf í gangi fyrir [starfsheiti] hjá í gegnums 
tarfsmennt og þeir eru eiginelga hálfpartinn skikkaðir til að taka þátt í svona 
ákveðnum endurmenntunar ja æfingum bara sem slíkum sko þær eru af svona 
margvívslegum toga. 

 

Viðmælendur 1, 3 og 5 minntust einnig á fræðslu, bæði hér heima og erlendis en 

samkvæmt viðmælanda 3; 

Já erum bæði með innri fræðslu sem eru bara stuttir fræðslufundir þá um bara 
afmörkuð efni og þeir eru tilkynntir í tölvupósti aðallega og minnt á og hérna 
svo erum við líka með fræðslustyrk sem fólk getur nýtt bara í rauninni í 
fræðslu að eigin vali og þú veist það þarf ekki að vera endilega tengt vinnunni. 
Það má vera ráðstefna erlendis, en það er bara ákveðin upphæð sem þú getur 
ráðstafað við. Það er bara til viðbótar það sem stéttarfélagið er með, við erum 
með sér fræðslustyrk. Held hann sé 80.000 kr a ári. 

 
Viðmælandi 5 hafði svipaða sögu að segja; 

Já sko það sem við gerum í því er sko náttúrulega, við leggjum þó nokkuð mikla 
fjármuni í semsagt endurmenntun og fólk er að fara á ráðstefnur og það er 
mikið erlendis þannig að það við komum mjög til móts við fólkið okkar þannig 
og það er alveg dæmi um að heilu faghóparnir og jafnvel heilu teymin eru að 
fara einmitt sko erlendis í þessu skyni og þetta er bara verðum við að gera, við 
náttúrulega berum ákveðna ábyrgð sem miðstöð endurhæfingar þú veist og 
þurfum bara að sækja okkur þekkinguna. 

 
Og viðmælandi 1; “alveg bara mjög mikið við erum með sko vorum með 181 

fræðsluviðburð í fyrra, innanhús og svo er bara alveg rosalega mikið sem fólk er að 

sækja í utanhús”. Allir viðmælendur rannsóknarinnar virtust sinna fræðslumálum með 

einhverjum metnaði en tveir af átta viðmælendum minntust á fræðslustyrki og 

ráðstefnur sem part af fræðslu, námskeiðum eða endurmenntun. Eru það jafnframt þær 

stofnanir sem að hafa lent ofarlega í Stofnun ársins.  
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7.3.2 Hvatning og valdefling 

Þriðji kóðinn sem fellur undir „að mæta þörfum starfsfólks síns” er hvatning og 

valdefling Þegar viðmælendur voru spurðir út í það hvort að starfsfólk hefði tök á því að 

vinna sig upp í starfi hjá vinnustaðnum svöruðu flestir því játandi en svörin voru misjöfn 

eftir því t.d. hversu mikil starfsmannavelta er á hverjum vinnustað, hversu sérhæfð störf 

það voru sem standa til boða hjá vinnustöðunum og kjarasamningar rötuðu einnig inn í 

svörin. Það var ekkert gegnumgangandi mynstur í því hvort að stofnanir sem hafa lent 

ofarlega eða neðarlega í Stofnun ársins biðu eitthvað frekar upp á svigrúm til þess að 

vinna sig upp í starfi. Viðmælandi 2 lýsir mikilli ánægju á meðal starfsmanna eftir að 

ákveðið „mentorkerfi” var tekið upp sem býður upp á „viðbótarnám” í starfi sem gefur 

aukin réttindi og hærri laun; 

Þannig við í rauninni settum þetta bara í ráðningarferli, bara við auglýstum 
eftir mentorum og þeir þurftu að uppfylla ákveðins kilyrði og ákveðnar kröfur 
og svo sóttu þeir um og þeir fóru í gegnum viðtöl og allt það og hérna ef þú 
varst ráðinn að þá skrifaðiru undir árs ráðningarsamning sem var svona viðbót 
við þinn samning, þetta eru samt sem áður starfsmenn sem þurfa að keyra 
sínar vaktir, en þetta er svona auka. 

 
Viðmælandi 2 undirstrikar hér ánægjuna á meðal starfsfólks að eiga möguleika á að ná 

framgangi innan vinnustaðarins; 

 

Já og við sáum þá alveg í umsóknarferlinu að það komust ekki allir að sem 
sóttu um. Við sáum líka framtíðar mentora út í hópum, svo líka gerðum við 
tvo mentora við erum með sex gerðum tvo þeirra svona aðeins hærri líka 
vegna þess að þeir svona e eru svona soldið í því að stýra hinum mentorunun 
og hafa yfirsýnina yfir hópinn þannig þetta er eitthvað sem við erum mjög 
stolt af og er ánægjulegt að vinna að. 

 
Viðmælandi 4 talaði um að það ríkti hefð fyrir stöðuhækkunum innandyra en það væri 

kannski ekki svo algengt; 

 

Já það er hefð fyrir því en það náttúrulega erum ekki margar yfirmannastöður, 
það er talsvert kannski svona tuttugu aðstoðar varðstjóra stöður það er þá 
kannski næsti svona fyrsti stökkpallurinn og síðan eru það varðstjóra stöður 
og síðan eru ýmiskonar störf önnur sem eru sérhæfðari og menn geta þá 
leitað í þau ef þeir hafa áhuga fyrir þeim. 
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Viðmælandi 5 tekur það fram að veltan sé það lág að lítið svigrúm ríki í raun og veru fyrir 

stöðuhækkanir og aðrar tilfærslur í starfi; 

Sko það eru í rauninni alveg tækifæri en eins og áður hefur komið fram, það 
er lítil velta hjá okkur og það er ákveðinn strúktúr hjá okkur i stöðunum og 
hérna en það já það er alveg sko ef að við erum að sjá einhvern í 
yfirmannstöðu láta af störfum þá yfirleitt vegna aldurs eða eitthvað álíka að 
þá oftar en ekki er eftirmaður innan núverandi starfsmannahóps. 

 
Viðmælandi 6 talar um hindranir á leið til aukins starfsframa vegna kjarasamninga; 
 

Sko það er pínu kjarasamningsbundið hjá mörgum stéttum hvernig 
framgangurinn er svona allavega til að byrja með. En auðvitað verður að 
segjast eins og er að sko millistjórnendur eru ekkert rosalega mörg hjá okkur 
og þau eru ekkert laus við, fólk er alveg í þeim í nokkuð mörg ár í einu. 

 
Og viðurkennir jafnframt að það sé neikvæður eiginleiki í starfsumhverfi sínu; 
 

Þannig að hérna, það er hluti af því sem kom fram í starfsánægjukönnuninni 
hjá okkur að fólki finnst kannski skorta sko framtíðarsýn á möguleikum til 
þess að ná, en auðvitað eru svo alls konar verkefni sem fólki er falið og hérna 
að taka þátt í og framkvæma og gera. 

 

Allur gangur var á því hvort að stofnanir sem hafa setið ofarlega eða neðarlega í 

Stofnun ársins hefðu svigrúm fyrir því að starfsfólk gæti unnið sig upp í starfi. En 

eins og áður hefu verið nefnt er framvinda í starfi mikilvægur liður í innri 

markaðssetningu. 

 

7.3.3 Fríðindi 

Fjórði og síðasti kóðinn sem fellur undir þemað „að mæta þörfum starfsfólks síns” eru 

fríðindi. Fríðindi á vinnustað má einnig tala um sem þann auka ávinning sem 

einstaklingur fær ásamt launum í starfi í sínu. Þegar viðmælendur voru spurðir út í það 

hvort og hverskonar fríðindi fylgdu því að starfa fyrir þeirra vinnustað var allur gangur á 

því hvort að fríðindi yfir höfuð væru til staðar eða ekki. Það var þó rauði þráðurinn í 

svörum þeirra viðmælenda sem annarsvegar tilheyra stofnun sem hefur lent ofarlega í 

Stofnun ársins og hins vegar þeirra sem hafa lent neðarlega. Í tveimur tilvikum gátum 

viðmælendur ekki nefnt einn hlut sem gæti flokkast sem fríðindi á meðan að nokkrir 
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viðmælendur þuldu upp þau fjölmörgu fríðindi sem fylgdu því að starfa á þeirra 

vinnustað og þar á meðal viðmælandi 1; 

 
Það er náttúrulega frábært mötuneyti, það er rosalega öflugt 
starfsmannafélag sem er með allskonar bæði aðgengi að sumarhúsum og 
svo líka bara allskonar klúbba og starf og svona fríðindi, við erum með frítt í 
ræktina hérna, líkamsræktarstöð hérna niðri, þú mátt fara 2 í viku í ræktina 
klukkustund í senn á vinnutíma jájá við þú veist fáum inn nudd aðila hérna 
sem fólk getur keypt sér á nudd í vinnunni við erum með hérna uuu 
náttúrulega allt svona hefðbundið sem fólk er með, síma og tölvur og allur 
aðbúnaður í vinnunni er rosa góður. Mikill sveigjanleiki í starfi, höfum það 
alveg sem markmið að reyna að skapa eins mikinn sveigjanleika og hægt er 
við leggjum mjög mikið upp úr fjölskyldustefnunni okkar og að hafa 
vinnustaðinn fjölskylduvænan að geta tekið á móti börnum og þau velkomin 
með foreldrum og við reynum að sýna mjög mikinn sveigjanleika að fólk geti 
sinnt fjölskyldu og einkalífi. 

 
Viðmælandi 3 hafði eftirfarandi að segja um fríðindi á sínum vinnustað; 
 

Sko það er mög góð vinnuaðstaða, það er mjög vel hugsað um fólk bara í 
öllum mat og drykk, það er mötuneyti, erum með íþróttastyrk, erum með 
sturtuaðstöðu hérna og handklæði og allt svona ef fólk kemur á hjóli í 
vinnuna eða skokkar í hádeginu eða eitthvað svoleiðis uu styttingu 
vinnuvikunnar og við gerum almennt ekki mikla kröfu á fólk um yfirvinnu. 

 
Aðspurð út í áhrif vegna styttingu vinnuvikunnar hafði viðmælandi 3 eftirfarandi að 

segja; 

 
Já við erum með styttingu vinnuvikunnar og það heldur fólki líka og sko í 
rauninni maður heyrði aðallega að yngra fólk sko maður heyrði ánægjuna 
mest þar fyrst, af því að þú veist það munaði um að vera búinn hálftíma fyrr, 
það munaði um að vera búinn í traffíkinni, en þetta var miklu meira en 
hálftími, en ég held að það sé alveg á sama hvaða aldri er að það bara fýlar 
þetta bara alveg í botn. Og ég meina það er þá bara með barnabörnunum 
eða að sækja barnabörnin í leikskola, eða fer bara i golf eða þú veist það er 
bara, það breytir rosalega miklu. 

 
Viðmælandi 5 talar einnig um ánægju starfsfólks af innleiðingu styttri vinnuviku; 

 
Með því að endurbæta vinnuaðstöðu, tækjabúnað og fleira og fleira. Svo líka 
má bæta því við að eins og [nafn] segir að við erum bara með sömu 
ríkissamninga og aðrar ríkisstofnanir og á tíma þá reyndum við að hugsa 
aðeins út fyrir boxið og vorum svolítið á undan okkar samtíð kannski í þá 
veru þegar við ákváðum að gefa afslátt á vinnuvikunni þannig að hér hætta 
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starfsmenn að vinna klukkan þrjú á föstudögum og það vekur gríðarlega 
ánægju.  
 

Eins nefnir viðmælandi 5 að sundlaug og líkamsrækt á vinnustaðnum veki mikla lukku; 
 

Sko við erum að bjóða upp á allskyns hluti við t.d. Erum njótum þeirra 
forréttinda að við erum hér með fullbúinn tækjasal og sundlaug og sem að 
starfsmönnum stendur til boða að nýta sér að kostnaðarlausu við erum með 
starfsmannaleikfimi tvisvar í viku undir leiðsögn þjálfara þannig að þú veist 
það eru svona margir litlir þættir sem að tikka. 

 
Og að metnaðarfullt mötuneyti sé stór breyta í ánægjuvog starfsfólks síns; 
 

Við höfum oft skorað hátt í ánægju könnunum við erum náttúrulega með 
fullbúið mötuneyti þar sem að starfsmönnum fær tækifæri að kaupa mat á 
góðu verði og alltaf hollur matur hjá okkur þannig það er svona enn ein 
kannski skrautfjöðrin hjá okkur. 

 
Á meðan talar viðmælandi 2 talar hreint út;  
 

Mm engin sérstök fríðindi þú færð auðvitað frítt í strætó, þú getur sótt um 
íþróttastyrk, 20.000 kr á ári síðan er þetta þannig að við hérna erum nú líka í 
góðum samskiptum við stéttarfélagið flest allir hér eru i starfsmannafélagi 
Reykjavikurborgar og þeir sjóðir og styrkir sem hægt er að sækja um hjá 
BSRB erum við dugleg að benda á þá og hvetja fólkið okkar til þess, bæði 
svona forvarnarstyrkir og heilsustyrkir og það og eins og inn í 
fræðslusjóðunum, þannig að við höfum verið dugleg að hvetja fólk til að 
sækja um það líka.. mm það er engin þannig önnur einhver svona stór 
fríðindi nema bara reynt að sýna sveigjanleika í starfi ef fólk þarf að komast í 
frí eða þarf að gera e-ð eða hvernig sem það er. 

 
Viðmælandi 4 er á sama máli; 
 

Fríðindi, neii í sjálfu sér ekki sko og ekki ja fríðindin kannski má segja sko 
[starfsheiti] þeir hafa hérna fá greiðslur fyrir svona þrekálags svokallað 
þrekálagsgreiðslur, fara þá í þrekpróf einu sinni a ári allir fangaverðir eru 
náttúrulega fá einkennis fatnað, það eru skór bolir og skyrtur og yfirhafnir og 
allt þetta það má kannski segja að það sé miðað við aðrar stéttir að þá séu 
það ákveðin fríðindi. 

 
Viðmælandi 6 hafði ekki mikið að segja um fríðindi hjá sínum vinnustað en tók það þó 

fram að reynt hefði verið að sækja um styttingu vinnuvikunnar; 

 
Sko, jú, það er alveg hægt. Við sóttum nú um að fá að taka þátt í því 
verkefni, en ég setti inn í umsóknina, eða við í framkvæmdastjórn settum inn 
í umsóknina alveg skýrt að það yrði þá að fylgja þessu fjármagn, vegna þess 
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að við styttun vinnuvikunnar þýðir það að við þurfum að hleypa fólki af 
hálfum eða heilum vöktum og við erum með lyf og fólks í höndunum. Þannig 
að við getum ekki sent fólk heim og það kemur enginn í staðinn. 

 
Það sama má segja um vinnustað viðmælenda 8 en þar eru ekki mikil fríðindi og 

var einnig reynt að sækja um styttingu vinnuvikunnar; 

 
Sko þau eru nú ekkert rosalega mikil, þau fá hérna sundkort og geta fengið 
jheilsustyrk bæðif rá rvk borg og starfsmannafélaginu, sem fólk hefur nýtt 
sér mjög mikið, því miður þá erum við ein af þremur stofnunum sem var 
hafnað um styttingu vinnuvikunnar sem er alveg bara ofboðslega leiðinlegt 
að hérna þú veist við sóttum um og skiluðum mjög fínni umsókn en sáum 
ekki fram á að í þessari miklu undirmönnum að þú gætir farið án þess að það 
yrði bara brjálað álag á stjórnenda, hann myndi alltaf sitja uppi með vandann 
bara svona svipað og á leikskólnum. 

 

 

Viðmælandi 8 hugsar þó í lausnum sem fyrr og nefnir að að þau hafi útfært sína 

eigin styttingu á vinnuvikunni; 

 
En í staðinn þá höfum við verið að reyna á vorönn að skoða og prufa hvort 
að fólk geti farið tvisvar sinnum í viku í ræktina á þeim tíma sem að hentaði 
og svo myndu þau geta skipst á ef það kæmi ekki niður á starfinu og það 
gekk alveg mjög vel..Þannig það er þá bara stytting vinnuvikunnar af því að 
þegar þú ert komin í styttingu vinnuvikunnar þá er enginn sveigjanleiki og við 
ræddum þetta doldið hér er er náttúrulega alveg sveigjanleiki þannig að fólk 
kemst alveg og getur alveg skroppið til læknis, og ef það þarf að gera 
eitthvað þá getur það alveg flutt þessa einu klukkustund aftur í hérna 
vinnunni og þau voru ekkert alveg viss um það hvort þau væru til í að semja 
það af sér að fara bara inn í rosalega stífa viðveru á móti þess að fá síðan 
stytting vinnuvikunnar, vildu alveg jafnvel hafa bara þennan sveigjanleika og 
getað stjórnað sér sjálf og bara tekið ábyrgð á sinni vinnu soldið sjálf heldur 
en að fara í rosalega stífa og fasta viðveru. 
 

 
Það er nokkuð ljóst að fríðindi eða auka ávinningur af starfi haldist í hendur við 

formgerð þeirra stofnana sem var rætt við. Breytur eins og hvort að metnaður ríki í 

mannauðsmálum, hvort að fyrirtækið sé að fullu rekið af ríki eða sveitarfélagi og fleira 

hafa greinilega áhrif á framgang fríðinda og annars. Í umræddu þema var áberandi 

munur á þeim stofnunum sem hafa lent ofarlega og þeim sem hafa lent neðarlega eins 

og áður.  
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8 Umræður 

Markmið þessa verkefnis var að komast að því hvort að innri markaðssetning hefði áhrif 

á útkomu vinnustaða í könnuninni Stofnun ársins til síðustu 5 ára en könnunin mælir 

meðal annars starfsánægju vinnustaða (Stéttarfélag í almannaþjónust, e.d.). Notast var 

við eigindlega aðferðarfræði þar sem rætt var við 8 stjórnendur meðalstórra og stórra 

vinnustaða Reykjavíkurborgar og ríkisins. Viðtölin voru í formi djúpviðtala þar sem 

leitast var eftir að komast að upplifun stjórnenda á vinnustað sínum og hvort að unnið 

væri eftir verklagi innri markaðssetningar á viðkomandi vinnustöðum. Til þess að fá 

skýran samanburð og útkomu í svörum viðmælenda var ákveðið að ræða við 

stjórnendur stofnana sem hafa lent ofarlega í Stofnun ársins til síðustu 5 ára, sem og 

stjórnendur þeirra stofnana sem hafa setið neðarlega í könnuninni. Eins var lögð áhersla 

á að stjórnendur tilheyrðu ólíkum atvinnugeirum en allir þurftu þeir að sinna 

einhverskonar þjónustu. Stjórnendur voru paraðir saman innan svipaðs atvinnugeira, til 

að mynda var rætt við stjórnendur innan heilbrigðisgeirans sem störfuðu hjá stofnun 

sem hefur setið ofarlega og neðarlega á lista yfir Stofnun ársins.  

 Eins og áður hefur verið nefnt hefur innleiðing á innri markaðssetningu meðal 

annars verið nýtt þegar stjórnendur sækjast eftir bættum árangri á vinnustað (Preez og 

Bendixen,2014). Hvort sem það er í formi starfsárangurs, starfsánægjuárangurs eða 

jafnvel aukinnar viðskiptavinahneigðar. Eins hafa fræðimenn sýnt fram á samband innri 

markaðssetningar og bættrar starfsánægju (Arnett, Laverie og McLane, 2002; Hartline 

og Ferrel, 1996;Lings, 2004; Nittala og Kameswari, 2009). Það var þess vegna forvitnilegt 

að sjá hvort að þeir vinnustaðir sem hafa mælst með háa starfsánægju síðustu 5 árin 

fylgi innri markaðssetningu í sínu starfi og hvort það sé mögulegur áhrifavaldur á 

velgengni þeirra.  

 

8.1 Fáir viðmælendur þekkja innri markaðssetningu 

Fljótlega kom í ljós að fæstir viðmælendur könnuðust við hugtakið innri markaðssetning, 

það virtist sem svo að meirihluti viðmælenda hefði ekki fullan skilning á hugtakinu sjálfu 

en einungis 1 viðmælandi þekkti hugtakið almennilega. Viðmælandi 1 minntist á að 

vinnubrögð innri markaðssetningar hefðu verið innleidd fyrir nokkru síðan hjá sínu 

fyrirtæki og að unnið væri markvisst eftir verklagi þess; „já mjög höfum lagt mjög mikla 
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áherslu á þjónustu til forystu þar sem við í raun viljum þjónustu hvert annað skilurðu og 

hérna við viljum ii við lítum á innri viðskiptavini alveg jafn mikilvæga eins og ytri 

viðskiptavini”. 

Hinsvegar kom það á daginn þegar rannsakandi spurði aðra viðmælendur frekar út í 

verklag og verkefni innri markaðssetningar að sumstaðar væri unnið eftir því, þrátt fyrir 

að það væri ekki markviss eða meðvituð vinna sem ætti sér stað.  

Rétt eins og viðmælandi 1 nefnir snýst innri markaðssetning í grunninn um að líta á og 

koma fram við starfsfólk vinnustaðar sem innri viðskiptavini. Verkefni innri 

markaðssetningar eru margþætt en með innleiðingu hennar þarf oftar en ekki að 

umturna stefnu, skipulagi og vinnustaðarmenningu fyrirtækja. Oftar en ekki eru aðferðir 

úr ytra markaðsstarfi nýttar í innri markaðssetningu (Morgan og Piercy, 1991 og Ahmed 

og Rafig, 2003 og 2000).  

Þar sem að viðtalsrammi var byggður á fyrri rannsóknum og mælingum á innri 

markaðssetningu kemur ekki á óvart að þau þemu sem mynduðust við greiningu á 

niðurstöðum rannsóknarinnar voru í samræmi við líkan sem Lings (2004) byggði á fyrri 

mælingum og rannsóknum. Líkanið hefur að geyma beinagrind yfir helstu verkefni innri 

markaðssetningar sem eru innri upplýsingaöflun, samskipti og hvernig stjórnendur 

mæta þörfum starfsfólks síns. 

8.2 Mannauðsmiðun 

Samkvæmt niðurstöðum tilheyrði meirihluti þeirra mannauðsstjóra sem rætt var við 

þeim stofnunum sem hafa setið ofarlega í Stofnun ársins síðustu 5 árin. Auk þess gáfu 

niðurstöður verkefnisins það til kynna að þær stofnanir sem hafa setið ofarlega í útkomu 

á Stofnun ársins leggi meiri metnað í mannauðsmál og séu í raun mannauðsmiðaðri en 

hinar stofnanirnar. Rannsakandi telur líklegt að það megi rekja til áhrifaþátts eins og 

fjárframlags frá ríki eða sveitarfélagi, hvort að stofnun sé að fullu í eigu ríkisins eða 

sveitarfélaga eða hálfopinberar. Rétt eins og viðmælandi 4 talaði um, að ástæðan fyrir 

því að þau gætu ekki ráðið inn mannauðsstjóra væri vegna þeirrar fjárveitingar sem þau 

væru bundin við. Þrjár stofnanir af þeim fjórum sem hafa verið árangursríkar í Stofnun 

ársins voru augljóslega með meiri metnað og svigrúm til þess að sinna mannauðsmálum 

og má það eflaust rekja til þess að fyrirtækin eru að hluta á markaði og þar af leiðandi 

með sveigjanlegri fjárheimildarramma.  
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 Þær stofnanir sem að hafa setið ofarlega í Stofnun ársins virtust betur í stakk 

búnar þegar kemur að ráðningarferli og töluðu viðmælendur 1 og 3 sérstaklega fyrir 

mikilvægi þess að standa vel að ráðningarferlum. Á sama tíma standa nokkrar af þeim 

stofnunum sem hafa verið neðarlega í Stofnun ársins frammi fyrir manneklu. Innri 

markaðssetning hefst einmitt allt frá ráðningarferli og þeirri vinnu sem fyrirtæki leggja í 

að kanna aðstæður á markaði til þess að gera sig samkeppnishæfari og eftirsóttari af 

fólki í leit að vinnu (Tansuhaj, Randall, og McGullough, 1988,Berry og Parasuraman, 

1991).  

 Einn liður í að viðhalda starfsánægju og partur af innri markaðssetningu er að 

fyrirtæki afli sér upplýsingar um þarfir og óskir starfsfólks síns (Chang og Chang, 2008 og 

Lung 2004). Flestir viðmælendur verkefnisins töluðu fyrir mikilvægi þess að allt starfsfólk 

ætti einhvern hlut að því að móta og hafa áhrif á stefnu, sýn og menningu 

vinnustaðarins og þannig væri tekið mið af þörfum þess. Hinsvegar lögðu færri 

viðmælendur áherslu á að mæta þörfum og óskum starfsfólks síns en það voru 

viðmælendur 5, 8 og 1 sem að töluðu meðal annars um að notast væri við 

starfsmannakannanir til að mæta þörfum starfsfólksins. Tilheyra allir þessir 

viðmælendur stofnunum sem hafa lent ofarlega í Stofnun ársins á síðustu 5 árum. T.d. 

hefur tækjabúnaði og aðstöðu verið breytt eftir ósk starfsfólks hjá einum viðmælenda. 

Þau Tansuhaj, Randall, og McGullough (1988) benda einmitt á starfsmannakannanir sem 

ágætis tól til að þekkja og mæta þörfum starfsfólks síns og að það sé liður í innri 

markaðssetningu.  

8.3 Samskipti 

Góð samskipti á vinnustöðum getur verið grunnurinn að góðri innri markaðssetningu.  

Þegar samskiptamynstur viðmælenda verkefnisins var greint kom í ljós að allir 

vinnustaðir vinna eftir einhverskonar verklagi þegar kemur að upplýsingamiðlun. Þrír af 

viðmælendum verkefnisins töluðu um hindranir þegar kemur að upplýsingamiðlun og að 

það væri vegna þess starfsumhverfis sem þeir tilheyrðu. Voru það allt viðmælendur 

stofnana sem hafa setið neðarlega í Stofnun ársins. Hinsvegar voru færri sem að töluðu 

fyrir gagnsæum vinnubrögðum þegar kemur að upplýsingamiðlun og líkt og svo oft áður 

voru það viðmælendur þeirra stofnana sem hafa lent ofarlega í Stofnun ársins, eða 

viðmlendur 1, 3 ,5 og 8 sem minntust á að fundargerðir væru sýnilegar öllu starfsfólki 
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hvort sem það væri að finna í fréttabréfi, á innri vef eða á upplýsingatöflu. En Lung 

(2004) talar um gagnsæi sem eitt af mikilvægum vinnubrögðum innri markaðssetningar.  

Ljóst var að þeir viðmælendur sem tilheyra stofnunum sem hafa setið ofarlega leggja 

meiri áherslu á traust í samskiptum á vinnustað og töluðu um að vinnustaðarmenningin 

og mannauðsstefnurnar væru í raun byggðar á trausti. En flestir fræðimenn sem hafa 

skoðað eðli innra markaðsstarfs benda á að það snúist í grunninn um að stjórnendur 

þrói jákvætt vinnuumhverfi þar sem traust og virðing sé í fyrirrúmi (Lung, 2004). 

8.4 Að mæta starfsfólki / Fríðindi 

Fræðslur, þjálfun og endurmenntun eru allt mikilvægur liður af innri markaðssetningu 

(Tsai, 2014). Flestir viðmælendur sinna starsfólki sínu með fræðslum og endurmenntun 

af einhverju tagi en tvær stofnanir sem hafa setið ofarlega setja auka kostnað í fræðslur 

og ráðstefnur erlendis fyrir starfsfólk sitt. Þegar kemur að fríðindum og þeim 

aukaávinningi sem fyrirtækin sem rætt var við veita var augljós munur á stofnunum. Þær 

stofnanir sem hafa setið ofarlega í Stofnun ársins virtust betur í stakk búnar til þess að 

gera vel við starfsfólk sitt en þær stofnanir sem hafa setið neðarlega í stofnun ársins. 

Fríðindi og allur auka ávinningur af starfi skiptir máli í innri markaðssetningu Starfsfólk 

er líklegra til að leggja meira á sig vitandi að þeirra bíði þeim möguleg framvinda í starfi 

(Lung, 2004). Tansuhaj, Randall, og McGullough (1988) taka undir þetta og halda því 

fram að ef stjórnendur taka upp kerfi hvatninga geti það stuðlað að því að starfsmenn 

sinni starfi og verkum sínum af meiri vandvirkni og hraða.  

Eins og lesa má úr ofangreindum texta var ákveðinn munur á þeim stofnunum sem 

annarsvegar hafa setið ofarlega í Stofnun ársins og hinsvegar þeim stofnunum sem hafa 

setið neðarlega í könnuninni. Einungis einn viðmælandi talaði fyrir því að markvisst væri 

unnið eftir innri markaðssetningu á meðan að fleiri viðmælendur unnu greinilega 

ómeðvitað á einhvern hátt eftir verklagi innri markaðssetningar. Voru það þá helst 

viðmælendur þeirra stofnana sem hafa setið ofarlega í Stofnun ársins til síðustu 5 ára.  

Þær stofnanir unnu markvisst meira eftir verkferlum innri markaðssetningar, stunda 

upplýsingaöflun um starfsfólk sitt og mæta síðar óskum þeirra með t.d. bættri 

starfsstöðu og öðrum fríðindum.  

Það bendir því allt til þess að þær stofnanir sem að vinna eftir verkefnum innri 

markaðssetningar hljóti betri útkomu í könnun Stofnun ársins. Niðurstöðurnar samsvara 
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niðurstöðum annarra rannsókna sem hafa sýnt fram á jákvætt samband innri 

markaðssetningar og starfsánægju meðal annars. Hvort sem að það er markviss eða 

ómarkviss vinna er ljóst að verkferlar innri markaðssetningar eru árangursríkir og 

stofnanir sem hafa lent neðarlega í vali á Stofnun ársins geti nýtt sér verkferla innri 

markaðssetningar. Það lítur allt út fyrir að innri markaðssetning sé farsælt markaðsdrifið 

mannauðstól.  
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Viðauki 1 

 

Rammi 1 // almennt um stofnunina 
1. Hvernig myndir þú lýsa fyrirtækinu? 
2. Hvernig er skipulag fyrirtækisins, deildir, fjöldi starfsmanna?  
3. Hvernig er samskiptum á milli starfsfólks háttað? 
4. Hvernig er starfsmannaveltan? 
5. Hvað heldur þú að haldi fólki í starfi hjá ykkur? 

 
Rammi 2  //  vinnustaðarmenning 

1. Hver eru gildi fyrirtækisins?  
2. Hvernig eru gildin mynduð? 
3. Hvernig er passað upp á að unnið sé eftir gildunum? 
4. Er stofnunin með ákveðna framtíðarsýn og stefnu?  
5. Hvernig myndir þú lýsa vinnustaðarmenningu ykkar starfsstaðs? Veikleikar 

og styrkleikar vinnustaðarmenningarinnar. 
6. Hvernig er mórallinn hjá fyrirtækinu? 
7. Er eitthvað gert til að viðhalda góðri menningu eða góðum móral? 
8. Hafa einhverjar hefðir myndast í félagslífi fyrirtækisins? (föstudagsbjór?, 

etc) 
9. Hvernig augum heldur þú að utanaðkomandi aðilar horfi á stofnunina? 

Hver er ímyndin? 
 
Rammi 3 // innra markaðsstarf 

1. Hefur innra markaðsstarf verið innleitt í starfi ykkar? (hvernig) 
2. Hvernig er hlustað á starfsfólk? 
3. Hvernig er tekið mið af þörfum starfsfólks? 
4. Stuðla stjórnendur fyrirtækisins að viðskiptavinahneigðu starfsfólki? Ef svo 

er hvernig er það gert? 
5. Hvernig er upplýsingamiðlun til starfsfólks stofnunarinnar háttað? 
6. Hvernig er staðið að fræðslum og endurmenntun fyrir starfsfólk 

fyrirtækisins? 
7. Hverskonar fríðindi fylgja því að starfa fyrir fyrirtækið? 
8. Hvernig hefur starfsfólk umboð og frelsi til athafna á vinnutima? 
9. Er hefð fyrir því að starfsfólki sé hrósað fyrir vel unnin störf, ef svo er 

hvernig?  
10. Er hefð fyrir því að starfsfólki sé umbunað fyrir vel unnin störf, ef svo er 

hvernig? 
11. Hefur starfsfólk tök á því að vinna sig upp um stöðu hjá stofnuninni? 
12. Eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að lokum? 
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