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Útdráttur 

Langflestir á vinnumarkaðinum kannast við að upplifa álag í starfi á einhverjum 

tímapunkti. Góð líðan starfsmanna á vinnustað hefur mikil áhrif frammistöðu þeirra og 

velgengni skipulagsheildar. Ef starfsmenn skynja að komið sé fram við þá af réttlæti hefur 

slíkt jákvæð áhrif á líðan þeirra og frammistöðu en ef hins vegar starfsfólk skynjar 

framkomu sem lituð er af óréttlæti hefur það neikvæð áhrif á líðan þeirra og frammistöðu. 

Til umfjöllunar er fræðilegur bakgrunnur skipulagsréttlætis og vinnuálags. Greint er frá 

framkvæmd og niðurstöðum rannsóknar á því hvort endurskoðunarfyrirtækið KPMG hafi 

réttlæti og vitund um álagstengda þætti í vinnuumhverfinu að leiðarljósi þegar kemur að 

vinnuálagi starfsmanna. Rannsóknin byggir á könnun sem send var öllu starfsfólki KPMG 

á Íslandi þar sem skoðað var að hve miklu leyti réttlæti er viðhaft á vinnustaðnum 

varðandi álagsþætti í starfi sem geta valdið streitu og óæskilegri líðan. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í meginatriðum þær að starfsfólk KPMG upplifir álag 

í starfi auk þess sem í vinnuumhverfi þeirra eru álagsþættir sem hafa áhrif, en hins vegar 

upplifa flestir réttláta framkomu yfirmanna sinna vegna álagsins sem það skynjar. 

Rannsóknarniðurstöðurnar eru svo til umfjöllunar í fræðilegu samhengi um réttlæti og 

álag hvað varðar streitu starfsmanna í skipulagsheildum. Rök eru færð fyrir mikilvægi þess 

að gera sér grein fyrir því innan skipulagsheildar að hugað sé að réttlæti varðandi þekkta 

álagsþætti sem hafa áhrif á líðan og streitu starfsmanna. Að lokum er bent á aðferðir og 

leiðir sem vinnustaðir, starfsmenn og samfélagið þurfa að hafa í huga þegar kemur að 

álagi tengdu starfi. 
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1 Inngangur  

Skipulagsheildir eru félagsleg kerfi þar sem mannauðurinn er undirstaða skilvirkrar 

starfsemi og markmiðum er ekki náð án framlags starfsfólks (Rad og Yarmohammadian, 

2006). Vægi andlegrar heilsu, líðanar starfsmanna og álags á vinnustaðnum hefur fengið 

aukna athygli undanfarin ár á meðal fræðimanna sem rannsaka skipulagsheildir. Annars 

vegar vegna þess hvaða áhrif líðan starfsmanna í starfi er talin hafa á almenna heilsu, en 

sýnt hefur verið fram á tengsl álags í starfi við aukið þunglyndi og kvíða. Þá hafa rannsóknir 

einnig sýnt fram á tengsl slæmrar líðanar í vinnu við líkamlegan heilsubrest (Spell og 

Arnold, 2007). Hin ástæðan fyrir auknum áhuga á andlegri heilsu og líðan starfsmanna er 

öllu augljósari, en með því er átt við hagkvæmnissjónarmið. Kostnaðurinn við minni 

framlegð starfsmanna, fjarveru frá vinnumarkaði og vinnustað, auk starfsmannaveltu, 

hleypur á milljörðum ár hvert (sjá t.d. Tryggingastofnun ríkisins, 2017; VIRK, 2018) og 

árlega hverfa margir Íslendingar af vinnumarkaði sökum heilsubrests tengdum álagi í 

starfi og þurfa að leita sér faglegrar aðstoðar (VIRK, 2018; Vigdís Jónsdóttir, 2017). 

Fyrirtæki standa frammi fyrir erfiðum vanda, þar sem gerð er krafa um framlegð og 

hámarksframmistöðu starfsmanna í umhverfi þar sem oft á tíðum er litað af samkeppni 

og árangursdrifið. Fín lína er því á milli þess að þess hvað telst vera eðlilegt álag og hvað 

ekki. Álag í starfi getur talist eðlilegt upp að ákveðnu marki, þegar það hins vegar er orðið 

óeðlilegt eða of mikið hefur það áhrif á starf og líðan starfsmanna, svo og starfsemi 

fyrirtækisins. Því bera skipulagsheildir ákveðna ábyrgð á að staðið sé á réttlátan hátt að 

þáttum í vinnuumhverfinu sem eru álags- og streituvaldandi, sem og hvernig unnið er 

með slíkan vanda á sem farsælastan hátt fyrir alla hlutaðeigandi þannig að draga megi úr 

álagstengdum vanda (Singh, 2016). 

Þar sem álag í starfi er einn þeirra þátta sem valda óvinnufærni og heilsubresti 

starfsmanna, og þar af leiðandi minni framlegð skipulagsheilda, er mikilvægt að fyrirtæki 

geri sér grein fyrir vinnuumhverfi sínu og þeim þáttum sem geta verið álagsvaldandi. 

Upplifi starfsfólk óréttlæti og álag í starfi getur það haft mikið að segja um afleiðingar þess 

hver viðmót og viðbrögð skipulagsheildarinnar eru. 

 Rannsóknarspurningin sem leitast verður eftir að svara er þessi:  
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Að hvaða leyti skynja starfsmenn KPMG á Íslandi réttlæti innan fyrirtækisins í tengslum 

við álag sem það upplifir í starfi?  

Töluvert hefur verið skrifað um álag í starfi, streitu og kulnun, þar sem áherslan hefur 

oft verið að skoða hvað veldur álagi, t.d. vinnuumhverfi, laun og annað en minna hefur 

verið rannsakað um upplifun starfsmanna á réttlæti í tengslum við álagsþætti sem vitað 

er að valda álagi og streitu.  

Markmið verkefnisins er að skoða hvernig starfsfólk KPMG, sem er þekkingarfyrirtæki 

(e. knowledge-intensive company), skynjar réttlæti innan skipulagsheildarinnar vegna 

álags sem það upplifir í starfi, áherslan er á hina svokölluðu hversdagsvinnu, verkefnaálag 

og tímapressu í tengslum við hana. Engin rannsókn er til hér á landi um tengsl þessara 

tveggja þátta, eftir því sem höfundur best veit. 

Framkvæmd var megindleg rannsókn sem verður kynnt í þessari ritgerð. Þá mun líkt 

og venja er byrjað á fræðilegri umfjöllun um viðfangsefnið. Í 2. kafla verður fjallað um 

skipulagsréttlæti og álag í starfi í fræðilegu samhengi. Í 3. kafla verður 

rannsóknaraðferðinni lýst og í 4. kafla eru kynntar niðurstöður. Í 5. kafla, sem er jafnframt 

umræðukafli, er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar í tengslum við fræðin og 

bent á aðferðir til úrbóta. Að endingu er fjallað um annmarka rannsóknarinnar og tillögur 

að frekar rannsóknum um efnið settar fram.
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu fræði og kenningar er snerta skipulagsréttlæti (e. 

organizational justice) og álag (e. stress) í starfi. Þessi tvö hugtök hafa mikil áhrif á 

skipulagsheildir og starfsmenn þeirra, þó var ekki farið var að skoða þau í samhengi fyrr 

en nýverið (Judge og Colquitt, 2004). Skortur á skipulagsréttlæti getur valdið 

starfsmönnum álagi sem getur haft í för með sér streitu og aðrar alvarlegar afleiðingar, 

bæði fyrir starfsmenn og skipulagsheildina.  

2.1 Réttlætishugtakið 

Málefni sem snúa að réttlæti (e. justice) og sanngirni (e. fairness) eru lykilatriði í daglegu 

lífi fyrir nánast alla einstaklinga (Judge og Colquitt, 2004). Um er að ræða hugtök sem 

hægt er að yfirfæra á næstum hvaða umhverfi sem er, hvort sem um ræðir í 

samfélagslegu samhengi eða nærumhverfi einstaklinga, líkt og heimili og vinnu (Colquitt, 

2001; Judge og Colquitt, 2004). Hugtökin eiga sér langa sögu út frá heimspeki og siðfræði 

og hafa verið til umfjöllunar og deilt um þau allt frá tímum grísku heimspekinganna sem 

spurðu þeirrar spurningu hvað réttlæti væri, til fræðimanna, sem tengdu það við sögu og 

mannréttindabaráttu. Skilgreiningin sem heimspekingurinn Immanuel Kant setti fram 

árið 1790 var á þann veg að réttlæti væri „takmörkun frelsis hvers einstaklings þannig að 

það samræmist frelsi allra annarra“ (Rosen, 1993, bls. 9). Áherslan var á að allir væru jafnir 

og nytu sömu réttinda og fengju sömu tækifæri í samfélagslegu samhengi (Rawls, 1971).  

Þeir fræðimenn nútímans sem hafa rannsakað réttlæti innan skipulagsheilda hafa í 

auknum mæli horft á réttlætishugtakið í tengslum við upplifun og skynjun starfsmanna 

með því að horfa meira til lýsandi einkenna skipulagsheilda og hegðunar yfirmanna (Bies 

og Moag, 1986; Thibaut og Walker, 1975). Hins vegar á öll umræða og fræðileg umfjöllun 

um réttlæti það sameiginlegt að hafa skoðað hugtakið útfrá tveimur hliðum, réttlæti og 

óréttlæti (Cropanzano, Bowen og Gilliland, 2007). 

2.1.1 Óréttlæti  

Óréttlæti (e. injustice) er af mörgum fræðimönnum talin vera einn af þeim streituvöldum 

(e. stressor) sem hefur áhrif á andlega heilsu einstaklinga sem upplifa slíkt (Fox, Spector 
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og Miles, 2001; Judge og Colquitt, 2004). Í jafngildiskenningunni (e. equity theory) sem 

Adams (1965) setti fram, segir að skynjun á ójöfnuði (e. inequity) auki á spennu þar sem 

ójöfnuður viðgengst. Með tímanum verður spennan og gremjan sem einstaklingar kunna 

að upplifa til þess að andlegt álag eykst þar sem að ójöfnuður eða óréttmæt meðferð 

hefur áhrif á sjálfsvirðingu einstaklinga og telst vera streituvaldandi reynsla.  

2.2 Skipulagsréttlæti 

Í samkeppnisumhverfi fyrirtækja er sífellt unnið að því að gera betur og ná lengra. Lögð 

hefur verið áhersla á, bæði meðal fræðimanna og skipulagsheilda, að skoða nánar hvaða 

þættir geti komið í veg fyrir að markmiðum sé náð og hvaða hindranir séu í vegi. 

Hugmyndin um réttlæti (e. justice) eða sanngirni (e. fairness) á vinnumarkaðinum á rætur 

að rekja aftur til sjöunda áratugar síðustu aldar og hefur verið í mikilli þróun allar götur 

síðan. Upphaflega var hugtakið sett fram í tengslum við réttláta niðurstöðu 

ákvarðanatöku innan skipulagsheilda, hér eftir kallað skipulagsréttlæti (e. organizational 

justice) (Colquitt, 2001) þar sem áhersla var lögð á að skilgreina orsakasamhengi þess að 

einstaklingur upplifðu óréttlæti (Fujishiro og Heaney, 2009). 

Tepper (2001) setti fram einfalda og tiltölulega víðfeðma skilgreiningu á hugtakinu sem 

hann byggði á niðurstöðum fyrri rannsókna; skipulagsréttlæti snýr að því hvernig 

starfsmenn skynja sanngirni í vinnuumhverfi sínu. Ástæðan fyrir því að mikið hefur farið 

fyrir hugtakinu er sú að sýnt hefur verið fram á sterk tengsl þess að starfsmenn upplifi 

réttlæti á vinnustað sínum og mælanlega betri viðbrögð þeirra, til að mynda hvað varðar 

frammistöðu (Colquitt, 2001) og líðan í starfi (Spell og Arnold, 2007), á móti kemur að 

óréttlæti (e. injustice) getur haft slæm áhrif á frammistöðu og líðan starfsfólks á vinnustað 

(Francis og Barling, 2005). 

Uppruni skipulagsréttlætishugtaksins kemur frá Adams (1965), Deutsch (1975), 

Homans (1961) og Leventhal (1976) sem tengdu réttlæti innan skipulagsheilda við 

niðurstöður ákvarðana sem teknar eru, en kenningar þeirra fengu heitið dreifingarréttlæti 

(e. distributive justice) (Colquitt, 2001). Í kringum 1990 þróuðust kenningarnar og líkön 

um dreifingarréttlæti enn frekar þar sem ýmsu þótti ábótavant í tengslum við fyrri 

kenningar. Sérstaklega þótti vanta upp á að tekið væri tillit til viðbragða og skynjunar 

starfsfólks á óréttlæti (e. injustice) sem það verður fyrir. Því færðust sjónir fræðimanna 

að hugtakinu ferlaréttlæti (e. procedural justice) sem þótti útskýra skynjun og upplifun 
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starfsfólks betur (Colquitt, 2001; Fortin og Fellenz, 2008). Niðurstöður rannsókna á 

ferlaréttlæti sýndu fram á það hvernig endurgjald (e. outcome) dreifist er ekki alltaf jafn 

mikilvægt og ferlið sem farið er eftir við ákvarðanatöku um endurgjald. Fræðimenn voru 

á þessum tíma sammála um að þessar tvær aðskildu víddir réttlætis næðu að útskýra vel 

skipulagsréttlæti og skynjun starfsfólks á þáttum í líkingu við ánægju með kaup og kjör, 

auk skuldbindingar við skipulagsheildina (Colquitt, 2001). 

Hugtakið þótti þó ekki fullskýrt og fræðimenn héldu áfram rannsóknum sínum til þess 

að reyna að ná betur yfir fyrirbærið skipulagsréttlæti. Nýjasta tegund réttlætis kom svo 

fram í skrifum Bies og Moag (1986) þar sem þeir skilgreindu nýja vídd, samskiptaréttlæti 

(e. interactional justice) þar sem kafað var dýpra í framkvæmd ferla innan skipulagsheilda 

og mikilvægi góðra samskipta stjórnenda við starfsfólk (Cohen-Charash og Spector, 2001). 

Seinna meir lagði Greenberg (1993) til fjórskiptingu réttlætisins þar sem 

samskiptaréttlætinu væri skipt upp í tvær víddir: sambandsréttlæti (e. interpersonal 

justice) og upplýsingaréttlæti (e. informational justice). Hugmyndum Greenberg var ekki 

vel tekið í upphafi þar sem fræðimenn deildu um skiptingu skipulagsréttlætisins og þess 

fjölda vídda sem nota ætti við mælingar þess, sérstaklega þar sem rannsóknir höfðu sýnt 

lítinn mun á víddunum og erfitt þótti, bæði meðal fræðimanna og einstaklinga, að greina 

milli mismunandi réttlætistegunda (Colquitt, 2001).  

Colquitt (2001) framkvæmdi samanburðarrannsókn á réttlætislíkönunum sem hann 

byggði á helstu kenningum hugmyndasmiða skipulagsréttlætisins, eins og Thibaut og 

Walker (1975) um ferlaréttlæti, Leventhal (1976; 1980) um ferla- og dreifingarréttlæti, 

Bies og Moag (1986) um samskiptaréttlæti og Shapiro, Buttner og Barry (1994) um 

upplýsingaréttlæti.1 Markmið Colquitt með rannsókninni var að sýna fram á 

hugsmíðaréttmæti (e. constructive validity) allra fjögurra víddanna. Niðurstöður hans 

leiddu í ljós að slík fjórskipting væri best til þess fallin að lýsa líkani skipulagsréttlætis 

(Colquitt, 2001). Undir þetta taka fleiri, svo sem Nowakowski og Conlon (2005), sem telja 

kostinn við fjórskiptingu fram yfir þrískiptingu vera fólginn í því að þegar gerður er 

greinarmunur á mismunandi víddum réttlætis sé á einfaldari máta hægt að greina hvar 

ákveðnum víddum ferlanna er ábótavant og auka réttlæti með því að gera breytingar á 

                                                      
1 Íslensk þýðing ferlanna kemur fram í meistararitgerð Ásu M. Ólafsdóttur, Réttlæti og ábyrgð í 

uppsögnum á Íslandi frá árinu 2017. 



 

14 

ferlum, viðmóti eða hegðun þeirra sem fara með vald ferlanna. Þó hafa komið fram 

gagnrýnisraddir eftir að Colquitt setti fram líkan sitt á það að skipting skipulagsréttlætis í 

víddir nái ekki yfir einstaka upplifun einstaklinga á réttlæti (Ambrose og Schminke, 2009). 

Hvað sem öðru líður þá eiga rannsóknir á réttlæti það sameiginlegt að þegar hugtakið 

hefur verið skoðað miðast áhersla rannsókna yfirleitt við tengsl hugtaksins við viðbrögð, 

upplifun og skynjun starfsmanna á ákvörðunum sem teknar eru (Ambrose og Schminke, 

2009). Þrátt fyrir ólíkar skilgreiningar á víddunum og deilur um notkun þeirra, eiga 

rannsóknir og niðurstöður þeirra það sameiginlegt að fjalla um skynjun á réttlæti í 

tengslum við félagsleg samskipti milli einstaklinga eða innan hóps (Spell og Arnold, 2007).  

 Til þess að unnt sé að gera sér betur grein fyrir hugtakinu í tengslum við vinnustaði, 

þar sem fram fara félagsleg samskipti, er mikilvægt að taka til greina tilfinningar og 

skoðanir starfsfólks í kjölfar ákvarðanatöku innan vinnustaða, þar sem allar ákvarðanir 

sem eru teknar innan skipulagsheilda hafa áhrif á starfsfólk. Mikilvægi þeirra ákvarðana 

sem teknar eru sést oftast á viðbrögðum starfsmanna, sem mæta ákvörðunum með 

gagnrýnum hætti og þeirri hugsun og skynjun, hvort réttlætis hafi verið gætt (Colquitt, 

2001). 

Rannsóknir á skipulagsréttlæti hafa öðlast aukið vægi síðastliðna áratugi. Þar sem sýnt 

hefur verið fram á einstök áhrif af mismunandi víddum hugtaksins á framkomu og hegðun 

einstaklinga (Ambrose og Schminke, 2009), dregnar hafa verið ályktanir af fyrri 

rannsóknum þar sem koma fram tengsl réttlætis eða skorts á því við hinar ýmsu 

niðurstöður, til dæmis, starfsánægju, skuldbindingu, líðan í starfi og álag (Colquitt, 

Conlon, Wesson, Porter og Ng, 2001; Judge og Colquitt, 2004). Þá hefur áhugi fræðimanna 

á skipulagsréttlæti sem áhrifavaldi á heilsu starfsmanna og líðan, snert mörg ólík 

fræðasvið. Sem dæmi má nefna, faraldsfræði (e. epidemiology), sálfræði (e. psychology), 

þó einkum vinnusálfræði, auk mannauðsstjórnunar (e. human resource management) 

sem hefur aukið útbreiðslu þess og mikilvægi (Fujishiro og Heaney, 2009).  

Í næstu köflum verður fjallað nánar um hverja vídd skipulagsréttlætis. 

2.2.1 Dreifingarréttlæti 

Dreifingarréttlæti (e. distributive justice) byggir á hugmyndum Adams (1965) þar sem 

segir að skilgreina megi dreifingarréttlæti sem það hvernig einstaklingur skynjar réttlæti 

þess endurgjalds (e. reward) sem hann fær í félagslegum samskiptum, til dæmis við 



 

15 

vinnufélaga eða yfirmenn. Adams setti hugmynd sína fram þannig að einstaklingar meta 

hvort réttlæti sé til staðar með því að bera framlag (e. effort) sitt við útkomu, það er, þá 

umbun eða endurgjald sem hann fær í staðinn. Einstaklingurinn í félagslegu samhengi ber 

svo saman sína niðurstöðu við það endurgjald sem aðrir í kringum hann hafi hlotið og 

metur þannig hvort endurgjaldið sem aðrir hafa fengið sé réttlátt. Fræðimenn hafa sett 

þetta í samhengi við til dæmis launagreiðslur og þá hvort starfsmönnum finnist 

endurgjaldið sem þeir fá vera í samræmi við þá vinnu sem þeir inna af hendi og bera það 

síðan saman við vinnuframlag annarra og endurgjald þeirra (Colquitt, 2001). Einstaklingar 

geta þess vegna skynjað réttlæti ef þeir sjá að framlag annarra er jafnt eða meira en 

þeirra, sem og endurgjaldið sem hlýst af. Ef hins vegar einstaklingur fær lægri laun en 

annar sem skilar minna vinnuframlagi getur hann skynjað óréttlæti varðandi 

launagreiðslur (Nowakowski og Conlon 2005; Colquitt, 2001). Cohen-Charash og Spector 

(2001) vilja meina að dreifingarréttlæti sé veigamikill þáttur varðandi skynjun einstaklinga 

á réttlæti innan skipulagsheildarinnar því endurgjald hafi mikið áhrif á upplifun 

starfsmanna.  

2.2.2  Ferlaréttlæti 

Ferlaréttlæti (e. procedural justice) var skilgreint af Thibaut og Walker (1975) og 

Leventhal (1980) sem réttlæti í ákvarðanatökuferli innan skipulagsheilda. Skilgreining 

hugtaksins jók þekkingu og notkun á skipulagsréttlætishugtakinu og studdi við skilning 

dreifingarréttlætis (Nowakowski og Conlon, 2005). Thibaut og Walker (1975) greindu að 

ferlaréttlæti væri fullnægt ef tvennt væri til staðar; annars vegar ef tryggt væri að 

einstaklingur fengi að tjá sig í tilteknu ferli og hins vegar að hann gæti haft áhrif á útkomu 

niðurstöðunnar.  

Leventhal (1980) skoðaði nánar jafngildiskenningu (e. equity theory) Adams og setti í 

samhengi við upplifun annarra innan skipulagsheildar á réttlæti. Leventhal, ásamt Karuza 

og Fry (1980), þróuðu fjölvíða skýringu á ferlaréttlæti þar sem þeir héldu því fram að ferlar 

væru réttlátir (e. fair) að því marki að þeir uppfylltu sex viðmið. Ferlar þurfa að vera (1) 

nákvæmir (e. accurate) að því leyti, að upplýsingar sem kynntar eru fyrir öllum hagaðilum 

þurfi að vera sannar og réttar svo að hægt sé að taka ákvarðanir byggðar á þeim. Ferlar 

þurfa einnig að vera (2) samræmdir (e. consistent), bæði í tíma og á milli einstaklinga, 

með öðrum orðum skuli ferlar vera þannig að þeir tryggi svipaða meðferð allra aðila sem 
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þeir koma við og vera samræmdir í tíma. (3) Siðferðislegir (e. ethical) ferlar, sem vísa til 

þess að úthlutun samræmist viðteknum siðferðislegum gildum. Þá þurfa ferlar að vera 

leiðréttanlegir (4) (e. correctable), gefa þarf einstaklingum tækifæri til að hafa áhrif á og 

breyta niðurstöðum ósanngjarna ákvarðana. Ferlar þurfa að gæta (5) hlutleysis (e. bias 

suppression), sem felur í sér að þeir sem taka ákvarðanir viðhafi ekki 

einstaklingshagsmuni sem hafi áhrif í ferli úthlutunar. Að lokum er það (6) að eiga fulltrúa 

(e. representation) sem vísar til þess að í ferlinu verði að tryggja að þarfir og viðhorf þeirra 

aðila sem úthlutunarferlið viðkemur, eigi sinn fulltrúa.  

Sýnt hefur verið fram á að ferlaréttlæti er aðalákvörðunarþátturinn þegar kemur að 

því hvernig einstaklingar innan skipulagsheildar skynja að yfirmenn þeirra fari með vald á 

lögmætan hátt. Þá hefur tilvist eða skortur á ferlaréttlæti áhrif á hvort starfsmenn séu 

viljugir að fara eftir reglum og ákvörðunum heildarinnar (Colquitt, 2001). 

2.2.3 Samskiptaréttlæti 

Samskiptaréttlæti (e. interactional justice) var upphaflega kynnt í skrifum Bies og Moag 

(1986) þar sem þeir skilgreindu fjögur atriði í samskiptum sem þurfa að vera til staðar til 

þess að viðmið séu uppfyllt. Þetta eru réttlæting (e. justification), sem er grundvöllur 

ákvarðana, sannleikur (e. truthfulness), það að yfirmaður sé nærgætinn og beiti ekki 

blekkingum, virðing (e. respect), sem snýr að kurteisi og að lokum að vera viðeigandi (e. 

propriety), sem snýr að því að halda sig frá óviðeigandi eða fordómafullum 

athugasemdum. Þessi fjögur viðmið, ásamt tveimur atriðum til viðbótar; útskýringum (e. 

explanations) og næmni (e. sensitivity) hafa verið skilgreind sem samskiptaréttlæti 

(Greenberg, 1990; Nowakowski og Conlon, 2005).  

Niðurstöður rannsókna á samskiptaréttlæti leiða í ljós óháð áhrif sem skipta má í tvær 

víddir réttlætis; sambands- og upplýsingaréttlæti, sem bæði snúa að hinum mannlega 

þætti skipulagsréttlætisins, nánar tiltekið félagslegum samskiptum milli tveggja eða fleiri 

aðila (Cohen-Charash og Spector, 2005; Colquitt, 2001).  

 Með rannsóknum á skipulagsréttlæti hefur skilningur aukist á því hvaða áhrif réttlæti 

innan skipulagsheilda getur haft á ferla og niðurstöður þeirra. Samskiptaréttlæti kemur til 

vegna þess að farið var að einblína meira á viðbrögð og skynjun starfsmanna í tengslum 

við áhrif, til dæmis launa- eða stöðuhækkanna, sem framkvæmdar eru á réttmætan hátt 

eftir ákveðnum ferlum, en geta leitt til ólíkra viðbragða starfsmanna eftir því hvernig 
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yfirmenn vinna að framkvæmdinni (Nowakowski og Conlon, 2005), sem snertir hinn 

mannlega þátt. Cropanzo og félagar (2007) sögðu að samskiptaréttlæti væri líklega það 

einfaldasta í skilningi, þar sem það snerist í raun og veru um það hvernig einn 

einstaklingur kemur fram við annan. Á meðan sumir fræðimenn fjalla einungis um 

samskiptaréttlæti í rannsóknum sínum og skrifum, tilgreina aðrir hugtakið eftir víddunum 

tveimur: sambandsréttlæti og upplýsingaréttlæti (Judge og Colquitt, 2004; Bies og Moag, 

1986). 

2.2.3.1 Sambandsréttlæti 

Undir hatt samskiptaréttlætis hafa fræðimenn skilgreint sambandsréttlæti (e. 

interpersonal justice). Þar sem sjónum er enn frekar beint að yfirlýsingum og hegðun 

yfirmanna sem sjá um framfylgd ferla, frekar en ferlunum sjálfum eða niðurstöðum 

þeirra. Áhersla er lögð á hvernig starfsmenn skynja kurteisi, skilning og virðingu frá 

yfirmönnum í tilteknu ferli eða við ákveðið atvik (Nowakowski og Conlon, 2005). 

Tilfinningagreind (e. emotional intelligence) yfirmanna getur haft jákvæð áhrif á viðbrögð 

starfsmanna hvað áhrærir skynjun á sambandsréttlæti, sem getur haft í för með sér 

auknar líkur á því að einstaklingur sé sáttur þrátt fyrir að hann standi frammi fyrir 

óhagstæðu endurgjaldi (Colquitt o.fl., 2001). 

2.2.3.2 Upplýsingaréttlæti 

Upplýsingaréttlæti (e. informational justice) hafa fræðimenn byggt á niðurstöðum 

rannsókna á samskiptaréttlæti undir lok síðustu aldar. Rannsakendur leiddu í ljós að 

útskýringar yfirmanna á óvinsælli ákvörðun geta dregið úr neikvæðum afleiðingum 

hennar og upplýsingaréttlæti geti verið uppfyllt ef stjórnandi segir satt og rétt frá og veitir 

fullnægjandi skýringar hvað snertir ferli sem notast er við eða ástæðuna fyrir dreifingu 

endurgjalds (Colquitt o.fl., 2001). Cropanzano og félagar (2007) útskýra 

upplýsingaréttlæti á þann veg að réttlæti sé viðhaft ef viðeigandi upplýsingum, sem eru 

ítarlegar, heiðarlegar og tímanlegar, er deilt með starfsmönnum.  

2.2.4 Áhrif skipulagsréttlætis 

Í nýjustu skrifum og rannsóknum um áhrif skipulagsréttlætis hefur verið lögð áhersla á að 

horfa frekar til þeirra afleiðinga sem skynjun réttlætis eða óréttlætis hefur umfram það 

að líta til orsaka þeirra (Fujishiro og Heaney, 2009). Fræðimenn hafa ritað talsvert um 

skipulagsréttlæti og liggur fyrir fjöldi rannsókna á hugtakinu og tengslum þess við hina 
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ólíku mælikvarða innan skipulagsheilda. Ein af ástæðunum er að skipulagsréttlæti gefi 

skipulagsheildum ákveðna möguleika til þess að skapa öflugan ávinning og forskot. Þessir 

möguleikar eru meðal annars fólgnir í meira trausti og skuldbindingu, betri frammistöðu 

og liðsheild, svo og minni ágreiningi meðal starfsmanna (Cropanzano o.fl., 2007). Hins 

vegar er ekki svo einfalt að veita öllum þeim einstaklingum það endurgjald sem þeir telja 

sig eiga skilið því einstaklingar eiga það til að ýkja mikilvægi eigin framlags (Ása M. 

Ólafsdóttir, 2017).  

Í upphafi var sjónum rannsakanda á réttlætishugtakinu í auknum mæli beint að 

áþreifanlegum þáttum innan skipulagsheildarinnar, líkt og t.d. launum og 

stöðuhækkunum. Áherslan hefur nú færst í auknum mæli að áhrifum skipulagsréttlætis á 

andlega líðan starfsmanna, álagi og streitu (Judge og Colquitt, 2004; Francis og Barling, 

2005; Spell og Arnold, 2007). Ástæðan fyrir því var að niðurstöður rannsókna sýndu að 

starfsmönnum var meira umhugað um réttlæti í tengslum við persónuleg samskipti og 

framkomu, t.d. kurteisi og tillitssemi, umfram skort á réttlæti vegna ferla eða 

framkvæmda af hálfu skipulagsheildarinnar (Messick, Bloom, Boldizar og Samuelsson, 

1985). Slíkt rímar við niðurstöður Colquitt og Rodell (2015), þar sem kom fram að þegar 

einstaklingar voru spurðir að því hvenær þeir upplifðu síðast óréttlæti á vinnustað sínum 

vísuðu þeir frekar til upplifunar í tengslum við hegðun yfirmanna sinna en tiltekin ferli 

skipulagsheildarinnar. Colquitt og Rodell (2015) túlkuðu það sem svo að hegðun 

yfirmanna sé starfsmönnum nátengdari, sýnilegri og auðtúlkanlegri heldur en ákveðin 

ferli innan skipulagsheildar og kalla því fram sterkari viðbrögð starfsmanna. 

Upplifun starfsmanna á réttlæti á vinnustað kemur fram á nánast hverjum degi sökum 

ákvarðana sem teknar eru innan skipulagsheildarinnar. Sumar þessara ákvarðana snúast 

um verkefni sem unnin eru og aðrar um vinnuumhverfið. Mikilvægi þessara ákvarðana 

liggur ekki bara í hvernig þær eru framkvæmdar heldur hvaða afleiðingar þær hafa á 

umhverfið sem þær eru framkvæmdar í, störfin sem þær eiga við og líðan starfsmanna 

vegna þeirra. Afleiðingar ákvarðanatöku eru það sem starfsfólk horfir á með gagnrýnum 

hætti og metur hvort séu réttlátar eður ei (Colquitt, 2001).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að allar víddir skipulagsréttlætisins geta unnið saman þó 

að þær hljóti mismunandi vægi innan skipulagsheilda. Samspili þeirra hefur verið lýst á 

ólíkan hátt, en lykilatriði er að draga má úr áhrifum óréttlætis innan skipulagsheildar ef 
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viðmið minnst einnar víddar skipulagsréttlætis eru uppfyllt, t.d. ef dreifingar- og 

ferlaréttlæti er ekki til staðar á fullnægjandi hátt getur mikið samskiptaréttlæti dregið úr 

neikvæðum áhrifum hinna fyrrgreindu (Cropanzano o.fl., 2007). Skipulagsréttlæti eykur 

ekki einungis á jákvæða skynjun starfsmanna heldur hafa rannsóknir ítrekað sýnt að 

formlegir ferlar sem notaðir eru við ákvarðanatöku hafa mikið vægi (Lind og Tyler, 1988) 

en slíkt er einmitt það sem lagt er upp með í öllum víddum skipulagsréttlætis. 

2.2.4.1 Líðan í starfi  

Síðustu árin hefur sjónum fræðimanna í auknum mæli verið beint að því hvernig 

réttlætishugtakið á vinnustað tengist andlegri líðan starfsmanna (sjá t.d. Francis og 

Barling, 2005; Spell og Arnold, 2007). Ástæðan fyrir auknum áhuga fræðimanna á þessu 

sviði er að niðurstöður slíkra rannsókna hafa sýnt að réttlæti, eða skortur á því innan 

skipulagsheilda, getur leitt til þess að starfsmenn upplifa mikið álag (Elovainio, Kivimäki 

og Helkama, 2001), þunglyndi (Tepper, 2001) og kvíða (Spell og Arnold, 2007). Með 

þessum rannsóknum ruddi hugtakið sér til rúms innan fræða um vinnutengt álag 

(Kelloway, Francis og Montgomery, 2005). Spell og Arnold (2007) komust að þeirri 

niðurstöðu í rannsókn sinni að sterk tengsl séu á milli skynjunar á dreifingarréttlæti og 

ferlaréttlæti annars vegar og andlegrar heilsu starfsmanna hins vegar. 

2.2.4.2 Framleiðni og frammistaða 

Mjög brýnt er fyrir skipulagsheildir að starfsmenn sinni starfi sínu og að frammistaða 

þeirra sé í samræmi við væntingar. Sýnt hefur verið fram á að allar víddir 

skipulagsréttlætis spái fyrir um frammistöðu í starfi (Colquitt, o.fl., 2001). Ef starfsmenn 

skynja óréttlæti, til dæmis í tengslum við laun, getur það haft afleiðingar á framlag 

einstaklinga í vinnu (sjá meðal annars Pfeffer og Langton, 1993; Colquitt, o.fl., 2001). Sýnt 

hefur verið fram á að skortur á réttlæti hafi áhrif á og leiðir til minna vinnuframlags 

einstaklinga (Fox o.fl., 2001).  

2.2.4.3 Innan hóps  

Félagsleg tengsl og góð samskipti innan hópa skipulagsheildar eru mikilvæg fyrir velgengni 

hennar. Ein tengsl sem hafa verið skoðuð varðandi áhrif skynjaðs skipulagsréttlætis er á 

milli eða innan hópa (Colquitt, 2004). Í rannsókn Colquitt (2004) sýndi hann fram á sterk 

tengsl milli þess réttlætis sem einstaklingar upplifa á vinnustað og þess sem aðrir upplifa. 
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Þetta má einnig orða á þann hátt að þegar einstaklingar innan hópsins skynja réttlæti með 

svipuðu móti, þá stendur sá hópur sig betur en aðrir.  

Niðurstöður rannsóknar Spell og Arnold (2007) gefa til kynna að andleg heilsa 

starfsmanna tengist skynjun á réttlæti innan tiltekins vinnuhóps og andrúmsloftið innan 

hvers hóp hefur því smitunaráhrif á starfsmenn. Meginniðurstöður þeirra voru þær að 

andleg heilsa starfsmanna geti verið tengd líðan hópsins að jafnmiklu leyti og það að vera 

einungis skynjun hvers og eins starfsmanns. Þeir telja að starfsumhverfi ákveðins hóps 

geti spáð að einhverju leyti fyrir um skynjun starfsmanns þess hóps á réttlæti innan 

skipulagsheildarinnar. Francis og Barling (2005) rannsökuðu áhrif óréttlætis (e. 

organizational injustice) á vinnustöðum. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að samskipti á 

vinnustað væru einn þeirra þátta sem sýnt var fram á að væri hvað mest streituvaldandi. 

Þá hefur verið sýnt fram á að skortur á réttlæti geti orðið þess valdandi að starfsmenn 

dragi sig í hlé félagslega (Hulin, 1991).  

2.2.4.4 Samskipti við yfirmenn 

Rannsóknir hafa sýnt að framkoma og viðmót yfirmanna hefur áhrif á líðan og ánægju 

starfsfólks (Rad og Yarmohammadian, 2006; Rupp og Cropanzano, 2002). Í rannsóknum 

á framkomu yfirmanna og notkun þeirra á samskiptaréttlæti hefur verið sýnt fram á að 

þeir yfirmenn sem gæta að réttlæti í samskiptum eiga í betra sambandi við undirmenn 

sína, sem hefur hvetjandi áhrif á starfsmenn og bætir frammistöðu þeirra (Rupp og 

Cropanzano, 2002). Í starfi sínu dæma starfsmenn ákvarðanatöku og hvernig henni er 

framfylgt af yfirmanni, það sem rannsóknir hafa sýnt fram á að horft sé til er hvort að 

ákvörðunin sé samkvæm, óhlutdræg, nákvæm og leiðréttanleg og að hún veiti 

starfsmanninum ákveðin svör við áhyggjum og skoðunum hans (Greenberg, 1986; 

Leventhal, 1980; Thibaut og Walker, 1975). Framkvæmd yfirmanna á ferlum er mikilvæg 

þar sem að starfsmenn meta það sem svo að viðmót sem þeir upplifa vegna ferla sé 

tilkomið vegna yfirmanna þeirra en ekki annarra utanaðkomandi þátta (Bies og Moag, 

1986; Greenberg, 1993). 

Rannsókn sem Zohar (1995) gerði á samskiptum og viðmóti á milli yfirmanna og 

undirmanna sýndi að hjúkrunarfræðingar sem skynjuðu að yfirmenn þeirra brugðust við 

áhyggjum þeirra á ósanngjarnan hátt, upplifðu aukið andlegt álag en þegar þær unnu 

undir yfirmanni sem brást við á sanngjarnan hátt. Thibaut og Walker (1975) benda í 
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kenningum sínum um ferlaréttlæti (e. procedural justice) á mikilvægi þess að yfirmenn 

veiti undirmönnun sínum tækifæri til að tjá sig og hafa eitthvað að segja um ferlið sem 

geti dregið úr neikvæðum áhrifum óhagstæðs endurgjalds. Þá skiptir máli að sá sem 

framfylgir ferlinu sé reiðubúinn að hlusta á mótrök, en án hlustunar er ferlaréttlæti 

ófullnægjandi sem minnkar skynjun starfsmanna á réttlæti endurgjaldsins.  

2.3 Álag í starfi 

Hugtakið álag (e. stress) er ekki óumdeilt á meðal fræðimanna né heldur í skilgreiningum 

þeirra. Judge og Colquitt (2004) vitna í sínum skrifum í Hart og Cooper (2001), svo og Kahn 

og Byosiere (1992), sem skilgreina hugtökin nánar. Þar segir að álag sé skilgreint sem 

óþægilegt tilfinningalegt- og andlegt ástand sem orsakast af skaðlegri reynslu í starfi, 

sérstaklega þeirri sem starfsmaðurinn hefur litla stjórn á. Álagsvaldar (e. stressors) eru 

svo skilgreindir sem vinnutengdir atburðir sem valdi álagi. Afleiðingar af álagi hafa svo 

verið skilgreindar sem streita (e. strain). Oft er hugtökum í líkingu við streitu, álag og 

kulnun blandað saman í umfjöllunum og einnig meðal fræðimanna, sem ýmist nota 

hugtökin álag eða streita jöfnum höndum, þar sem þau eiga það sameiginlegt að snúa að 

viðbrögðum og upplifun vegna atburða (Celik, 2013; Francis og Barling, 2005). Hér eftir 

verða hugtökin álag og álagsvaldur notuð. Hugtakið streita er til umfjöllunar sem afleiðing 

álags. Þetta er gert til að greina frá annarri hugtakanotkun.  

Hugtakið álag er ekki nýtt af nálinni og álag er í raun óhjákvæmilegur hluti daglegs lífs 

(Singh, 2016). Sökum álags getur komið fram streita, en um er að ræða viðbragð líkamans 

við álagi og utanaðkomandi kröfum, eins konar öryggisnet og varnarviðbragð einstaklings 

þegar álag herjar á hann. Á sama tíma er líkaminn að búa sig undir hugsanleg átök. Þessi 

varnarviðbrögð hafa stundum verið nefnd „flýja eða berjast“ (e. flight or fight). Streita á 

vinnustað (e. organizational stress) er skilgreind sem líkamleg og/eða andleg viðbrögð við 

atburðum sem taldir eru ógnandi á vinnustaðnum (Riggio, 2009). Slík streita er algeng og 

er hún áhyggjuefni fyrir bæði starfsfólk og vinnustaði (Francis og Barling, 2005). Streita 

getur haft alvarleg áhrif á líkamlega og andlega líðan einstaklings. Þá getur streita 

jafnframt kallað fram mjög frumstæð viðbrögð sem geta haft varanleg áhrif ef ástandið 

er langvinnt. Afleiðingar streitu eru algengari en ætla mætti. Hæfilegt álag getur hins 

vegar verið gagnlegt og æskilegt og aukið hæfni einstaklings og hvatt hann til dáða, auk 
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þess að ýta honum til að hámarka afköst sín (Landy og Conte, 2016; Francis og Barling, 

2005).  

Vegna þess hve alvarlegar afleiðingar álag og streita á vinnustað geta haft á líðan 

starfsmanna, frammistöðu þeirra, svo og skipulagsheildina, hafa rannsóknir á þessu sviði 

aukist mikið undanfarin ár (Spell og Arnold, 2007), sérstaklega í ljósi þess að fullorðnir 

starfsmenn eyða oft meirihluta vökustunda sinna í vinnu (Adkins og Premeaux, 2012).  

2.3.1 Álagsvaldar 

Ýmsir þekktir álagsvaldar í starfi og vinnuumhverfi hafa verið greindir og verið til 

umfjöllunar, líkt og til dæmis óeðlilegt vinnuálag og samskipti innan vinnustaðarins 

(Francis og Barling, 2005). Hér eftir verður fjallað um nokkra þekkta álagsþætti sem 

tengjast rannsóknarspurningu verkefnisins.  

2.3.1.1 Vinnuálag 

Vinnuálag (e. work-related stress) hefur oftast verið skipt upp í tvo meginflokka, annars 

vegar er um að ræða líkamlega þætti, svo sem líkamlega áreynslu, hávaða, ljós, hita eða 

kulda og hins vegar sálræna þætti, sem eru ekki eins sýnilegir, t.d. átök í samskiptum, 

hlutverkatogstreita og skortur á stjórn (Malakh-Pines og Aronson, 1988; Gorter og 

Freeman, 2010; Maslach og Leiter, 2016; Garton, 2017).  

Þá hafa fræðimenn enn fremur talað um vinnuálag (e. workload) sem upplifun 

starfsmanns á álagi eða þeim áskorunum sem hann mætir í starfi. Slíkt vinnuálag getur 

stafað af aðstæðum, atvikum, viðfangsefnum eða skilyrðum í starfi. Þá getur vinnuálag 

tengst magnbundnum (e. quantitative) kröfum á borð við tiltekin afköst og magn vinnu 

sem honum er ætlað að komast yfir innan tiltekins tímaramma. Takist það ekki neyðist 

starfsmaður oft til þess að vinna yfirvinnu sem skapar ákveðið ójafnvægi og þar með álag 

(Rasmussen, Hansen og Nielsen, 2011). Mikilvægt er að yfirmenn hafi í huga jafna 

dreifingu verkefna og vinnuálags meðal starfsmanna sinna, til að koma í veg fyrir að einn 

verði fyrir meira álagi en aðrir. Slíkt getur reynst yfirmönnum erfitt því þeir þurfa að 

hámarka afköst og fá sem mestan árangur á meðal starfsmanna sinna, en stundum reynist 

auðvelda leiðin að láta vinnuhestinn (e. workhorse) fá sem mest af verkefnum. Það getur 

leitt til kulnunarástands þess starfsmanns sem er í því hlutverki. Einnig getur það dregið 

úr áhugahvöt þeirra sem síður fá krefjandi verkefni (Knight, 2016). 
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2.3.1.2 Hlutverkatogstreita 

Þegar hlutverk í starfi eru farin að rekast á og starfsfólk upplifir að það sé að sinna of 

mörgu í einu getur örmögnun og svartsýni í starfi aukist. Því minni margræðni, þeim mun 

meiri er framleiðni starfsmanna (Flichter, 2011). Margþættar kröfur í starfi, það er of 

mörg verkefni sem þarf að sinna á stuttum tíma, stuðla að kulnun og slíkt vinnuálag til 

lengri tíma getur valdið örmögnun. Ef ójafnvægið verður langvarandi á milli verkefna og 

vandamála sem þarf að leysa annars vegar og fjölda starfsmanna sem þurfa að leysa 

verkefnin hins vegar getur það haft áhrif á hversu mikil kulnun eða álagseinkenni geta 

orðið viðvarandi í tilteknum störfum. Þá hafa algengir streituvaldar í störfum, líkt og 

tímapressa, ójafnvægi í starfskröfum og vinnuálag, haft meiri áhrif á andlega líðan og 

einkenni kulnunar starfsmanna heldur en til dæmis bein samskipti við viðskiptavini 

(Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001).  

Þá getur annars konar hlutverkatogstreita valdið álagi, það er togstreitan á milli 

hlutverka sem einstaklingar sinna í tengslum við fjölskyldu sína annars vegar og vinnu hins 

vegar (e. work-family conflict). Rannsóknum á hugtakinu hefur fjölgað eftir að þátttaka á 

vinnumarkaði jókst. Um er að ræða tvenns konar nálgun á hugtakinu, það er að vinnan og 

skyldur sem henni fylgja hafi áhrif á fjölskyldulífið eða að skyldur sem fjölskyldulífið felur 

í sér hafi áhrif á vinnuna. Báðar þessar gerðir togstreitu hafa verið tengdar við upplifun 

einstaklinga á álagi (Judge og Colquitt, 2004; Adkins og Premeaux, 2012). Slíkt álag getur 

orsakað fjarveru frá vinnumarkaði, en Judge og Colquitt (2004) vitna í Goff, Mount og 

Jamison (1990), auk þess sem það getur haft neikvæð áhrif á líkamlega heilsu einstaklinga 

(Netemeyer, Boles og McMurrian, 1996). Þær kröfur sem báðir þættir gera til einstaklinga 

eru tími, en með því er átt við að tíminn sem einstaklingur ver í vinnu sína orsakar 

togstreitu á fjölskyldulífið og tíminn sem varið er með fjölskyldu orsakar slíkt hið sama 

gagnvart vinnu einstaklings (Major, Klein og Ehrhart, 2002). Til að draga úr slíkri togstreitu 

er mikilvægt að skipulagsheildir hugi að réttlæti á vinnustaðnum hvað áhrærir 

fjölskyldustefnu. Brýnt er að vinnustaðurinn sé fjölskylduvænn og að stefnur og ferlar 

samræmist því með það að markmiði að bregðast við slíkri togstreitu og draga úr 

afleiðingum hennar (Judge og Colquitt, 2004).  



 

24 

2.3.1.3 Óréttlæti sem áhrifavaldur 

Starfsmenn sem upplifa óréttlæti á vinnustað (e. organizational injustice) eru líklegri en 

aðrir til að upplifa álag auk þess sem andleg heilsa þeirra mælist verri en þeirra sem skynja 

réttlæti (Francis og Barling, 2005; Judge og Colquitt, 2004; Tepper, 2001; Fox o.fl., 2001). 

Óréttlæti sem álagsþáttur var tiltölulega nýtt hugtak þegar Judge og Colquitt (2004) unnu 

rannsókn sína um skort á skipulagsréttlæti sem álagsvald, en þar kemur fram að 

vinnuumhverfi sem óréttlæti viðgengst í geti orðið til þess að starfsmenn fari að efast um 

eigin getu til að takast á við kröfur í starfi (Vermunt og Steensma, 2001). Upplifi 

starfsmenn óréttláta meðferð á vinnustað kann það að valda sálrænum erfiðleikum sem 

hafa áhrif á viðhorf þeirra til starfsins og vinnuumhverfisins, sem og hegðun þeirra í starfi. 

Þá tengdi Tepper (2000) skort á dreifingar-, ferla-, og samskiptaréttlæti við þunglyndi og 

tilfinningalega örmögnun. Elovainio og félagar (2001) sýndu fram á tengsl ferla- og 

sambandsréttlætis við vinnutengt álag (e. occupational strain) sem skilgreint var sem 

kvíði, þunglyndi og erfiðleikar í tengslum við einbeitingu. Fræðimenn hafa verið sammála 

um að óréttlæti sé nátengt andlegri líðan starfsmanna. Francis og Barling (2005) eru hins 

vegar þeirrar skoðunar að óréttlæti sé ekki beinn álagsvaldur, heldur eigi að skilgreina það 

sem álag, þar sem um sé að ræða upplifun og skynjun sem veldur því að starfsmenn meti 

sem svo að þeir séu beittir óréttlæti. 

2.3.2 Þekkingarfyrirtæki og álag 

Ekki ríkir sameiginleg nálgun fræðimanna á því hvað felst nákvæmlega í hugtakinu 

þekkingarfyrirtæki (e. knowledge-intensive companies). Samkvæmt Mats Alveson (1995; 

2004) eru þekkingarfyrirtæki þess eðlis að það er engin áþreifanleg vara til sölu, einungis 

þekking starfsmanna sem er söluvaran, nánar tiltekið mannauðurinn og hæfni hans og 

geta. Það samræmist niðurstöðum Inga Rúnars Eðvarssonar (2004) á grundvallaratriðum 

þekkingarfyrirtækja, að mannauðurinn sé mikilvægasta einkenni þeirra. Nordenflycht 

(2010) setti fram kenningu með útskýringu á þremur einkennum þekkingarfyrirtækja: hátt 

hlutfall sérfræðiþekkingar, fjárfesting í efnislegum eignum sé takmörkuð og hlutfall 

starfsmanna með sérfræðiþekkingu er í meirihluta meðal starfsmanna innan slíkra 

fyrirtækja.  

Þegar um er að ræða þekkingarfyrirtæki er þekkingin áunnin, nýtt, varðveitt og svo 

deild og seld til viðskiptavina. Þekkingin sem vara er þróuð og hönnuð til þess að falla að 
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því sem viðskiptavinurinn hefur þörf fyrir, í bland við formlega og persónulega þekkingu 

starfsmanna (Alveson, 1995; 2004). Í slíkum fyrirtækjum, þar sem ekki er verið að 

meðhöndla vöru, er mannauðurinn einkar mikilvægur og til þess að ná að skara fram úr 

og standa sig vel þurfa slík fyrirtæki vel menntað og þjálfað starfsfólk með mikla hæfni og 

reynslu (Ipsen og Jensen, 2012).  

Í rannsóknum hefur verið lögð mikil áhersla á streitu starfsmanna sem vinna við 

þjónustu eða framleiðslu en minni gaumur hefur verið gefinn að þekkingarfyrirtækjum. 

En innan slíkra fyrirtækja eru starfsmenn oft með hátt menntunarstig og danskar 

rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli streitu í starfi og hærra menntunarstigs (Ipsen og 

Jensen, 2012; Statens Institut for Folkesundhed, 2003). Þá hafa rannsóknir einnig sýnt 

fram á að að vinnutengt álag og streita séu vandamál sem hafa aukist meðal starfsmanna 

þekkingarfyrirtækja. Þrátt fyrir að starfsmenn slíkra fyrirtækja séu oft með ákveðinn 

sveigjanleika og sjálfstæði og að vinnuaðstæður séu ákjósanlegri en annarra. Starfsmenn 

þekkingarfyrirtækja standa frammi fyrir ákveðinni þversögn í starfi sínu, þar sem 

vinnuumhverfi þeirra getur bæði falið í sér tækifæri til þess að ná meiri frama sökum 

sérstæðrar þekkingar en hins vegar getur það líka verið uppspretta álags því um er að 

ræða samkeppnisumhverfi. Slíkt álag í þekkingarfyrirtækjum getur leitt til gremju, minni 

framleiðni starfsmanna og fjarveru þeirra frá vinnu (Ipsen og Jensen, 2012). 

Fyrirtæki og skipulagsheildir eru félagsleg kerfi sem hafa það að markmiði að sinna þörfum 

starfsmanna og samfélagsins (Suliman, 2001). Eigi slík kerfi að virka er þörf fyrir skilvirka og 

dugmikla starfsmenn og samhljómur þarf að ríkja milli fyrirtækisins og starfsmanna hvað 

snertir markmið og hæfni. Því er eitt aðalverkefni fyrirtækja, sama á hvaða vettvangi þau 

starfa, að hlúa að mannauðnum (Celik, 2013).  

2.3.3 Álag í starfi fjármálaumhverfisins 

Þó nokkuð hefur verið skrifað og rannsakað um streitu á vinnumarkaði. Sjónum hefur 

einkum verið beint að umönnunarstéttum, sem og þjónustustörfum, en síður að öðrum 

stéttum (Ipsen og Jensen, 2012).  

Árið 2009 gerði Ásta Snorradóttir rannsókn fyrir Vinnueftirlitið þar sem skoðuð var 

upplifun og líðan bankastarfsmanna stuttu eftir fjármálahrunið. Könnunin sem tók til 

3939 starfsmanna banka og sparisjóða, með 62% svörun, leiddi í ljós að líðan 47% 

starfsmanna hafði breyst til hins verra frá árinu á undan, 33% sögðu að álagið væri mikið 
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og 57% nokkuð mikið. Tveimur árum seinna endurtóku Ásta Snorradóttir og Margrét 

Þorvaldsdóttir (2011) rannsóknina, með áherslubreytingum þó. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar sýndu fram á að starfsmenn upplifðu minni stuðning frá samstarfsfólki, 

yfirmönnum og fjölskyldu, en á hinn bóginn hafði streita minnkað um 14%.  

Önnur íslensk rannsókn á líðan starfsmanna upplýsingatæknisviðs banka var 

framkvæmd af Ástu Sigríði Skúladóttur (2011). Við rannsókn sína notaði hún mælitækið 

Copenhagen burnout inventory, sem samanstendur af 19 spurningum. Spurningalistinn 

skiptist í þrjá þætti: einstaklingsmiðuð kulnun, starfstengd kulnun og kulnun tengd 

viðskiptavininum. Spurningalistinn var lagður fyrir 209 starfsmenn og svöruðu 124 þeirra 

honum. Niðurstöður leiddu í ljós að væg kulnun mældist hjá þátttakendum 

rannsóknarinnar. Hæst hlutfall kulnunar var að finna í starfstengdri kulnun, þar á eftir 

kom einstaklingsmiðuð kulnun og kulnunar gætti síst í tengslum við viðskiptavini. Mesta 

kulnunin mældist í þáttum sem tengdust störfum hjá þeim einstaklingum sem starfað 

höfðu í 6–20 ár hjá bankanum.  

Í rannsókn sem Courtney Fichter (2011) gerði á 163 fjármálaráðgjöfum í Flórídafylki í 

Bandaríkjunum, var markmiðið að skoða hvort tengsl væru á milli lýðfræðilegra breyta og 

vinnuálags, örmögnunar og kulnunar. Niðurstöður Fichter voru þær að lýðfræðilegar 

breytur hefðu lítil áhrif á þessa þætti. Hins vegar sýndi hann fram á að starfsóánægja 

héldist í hendur við mikla kulnun þar sem hún hefur neikvæð áhrif á líðan starfsmanna 

sem gerir það að verkum að starfsfólk upplifir álag, sem svo hefur áhrif á afköst (Ipsen og 

Jensen, 2012).  

2.3.4 Áhrif álagsvalda í starfi 

Áhrif álagsvalda í starfi eru margs konar. Sumir fræðimenn hafa fjallað um álag eftir 

skiptingu þess í skammvinnt og langvinnt álag. Skammvinn einkenni álags eru til dæmis 

höfuðverkur, þreyta, viðkvæmni, pirringur, svefnleysi og hálfunnin verk. Langvarandi 

einkenni álags eru mun alvarlegri og geta til dæmis birst sem mígreni, hár blóðþrýstingur, 

magasár, vöðvabólga, depurð, kvíði, óánægja í starfi og aukin neysla á áfengi og 

vímuefnum (Quick, Quick, Nelson og Hurrell, 1997; Hotopf og Wessely, 1997).  

Hans Seyle er frumkvöðull á sviði rannsókna á streitu og oftast kallaður faðir 

streitunnar. Hann setti fram kenninguna um General Adaptation Syndrome (GAS), en hún 

lýsir viðbrögðum líkamans við miklu álagi þegar líkaminn nær ekki slökun sem er honum 
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nauðsynleg. Viðbrögðin skiptast í þrjú stig: viðvörun (e. alarm), mótstöðu (e. resistance) 

og uppgjöf (e. exhaustion). Í viðvörun bregst líkaminn strax við áreiti og eru þessi 

viðbrögð, líkt og áður sagði, kölluð „flýja eða berjast“. Lýsandi dæmi eru oföndun, ör 

hjartsláttur, vöðvaspenna og þvalir lófar. Á stigi mótstöðunnar er líkaminn að nota 

orkubirgðir sínar til þess að viðhalda eðlilegu jafnvægu. Þriðja stig uppgjafar er síðan 

viðvarandi álag sökum tiltekins streituvalds sem getur leitt til þess að orkuna þverri, sem 

líkaminn þarf á að halda til að viðhalda eðlilegri líkamsstarfsemi. Á þessu stigi geta 

líkamlegir eða tilfinningalegir annmarkar gert vart við sig. Mótstaðan getur varað í mörg 

ár sem getur síðan endað með uppgjöf (Landy og Conte, 2016) eða kulnun (e. burnout) 

(Tennant, 2001).  

Álagsvaldar í starfi eru vanalega skilgreindir sem utanaðsteðjandi þættir eða atburðir, 

líkt og verkefnaálag eða slæm samskipti á vinnustað sem valda álagi (Francis og Barling, 

2005). Álag á vinnustað getur verið skammvinnt ástand, til dæmis þegar vinna þarf stór 

verkefni. Þá eru það oft einstaklingar í stjórnunarstarfi sem finna fyrir auknu vinnuálagi í 

starfi, sem getur endað með því að verða viðvarandi ástand til langs tíma (Mintzberg, 

2009; Francis og Barling, 2005).  

Margt bendir til þess að langir vinnudagar, vinnuálag, tímaáætlanir, svo og erfið 

verkefni og verkefnaálag, framkalli ofþreytu og verði þess valdandi að starfsmenn fari að 

efast um sjálfa sig, störf sín og upplifi í versta falli vonleysi og efa gagnvart starfsvali sínu 

(Michie, 2002; Hotopf og Wessely, 1997).  

Viðstöðulaust vinnuálag getur haft mikil áhrif á einstaklinga og er talið eiga stóran þátt 

í að þeir kulni í starfi eða hafi lífeðlisfræðilegar afleiðingar á einstaklinginn. Kulnun (e. 

burnout) er hugtak sem heyrist æ oftar. Hugtakið kulnun er notað yfir heilsubrest í 

tengslum við langvarandi álag og streitu í starfi og á sér stað þegar einstaklingur missir 

ákefðina og löngunina til að sinna starfi sínu eftir að hafa áður verið fullur af atorku, 

áhuga, með háleit markmið og mikinn metnað. Fleiri þættir hafa áhrif á kulnun, til dæmis 

ónógar upplýsingar til þess að sinna starfinu vel, lítill félagslegur stuðningur á vinnustað, 

lítill stuðningur frá yfirmönnum, svo og skortur á upplýsingaflæði. Ef einstaklingar upplifa 

kulnun getur verið um að ræða eðlilegt viðbragð við óeðlilegum aðstæðum. Stjórnendur 

eiga það til að meðhöndla kulnun sem persónulegt vandamál viðkomandi starfsmanns 

umfram það að horfast í augu við að eitthvað sé að innan fyrirtækisins. Einstaklingar sem 
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finna fyrir einkennum kulnunar skynja flestir mikla þreytu og depurð og með tímanum 

eiga þeir í erfiðleikum með að sinna starfi sínu og einkalífi (Malakh-Pines og Aronson, 

1988; Gorter og Freeman, 2010; Maslach og Leiter, 2016; Garton, 2017).  

2.3.5 Meðhöndlun álags  

Hvernig fyrirtæki taka á álagi og vinna með það skiptir miklu máli hvað varðar afleiðingar 

þess á starfsmenn og skipulagsheildir (Singh, 2016). Mikilvægt er að skipulagsheildir séu 

meðvitaðar um álag starfsmanna í starfi, því álag getur haft alvarlegar afleiðingar.  

Í könnun sem BHM (Bandalag háskólamanna) lét gera meðal félagsmanna sinna árið 

2016 sögðu 41,8% svarenda álag í starfi vera alltof mikið eða mjög mikið og 22,1% sögðu 

það aðeins of mikið (Bandalag háskólamanna, 2016). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

mikilvægi stuðnings yfirmanna og stjórnenda í störfum þar sem álag er mikið (Aiken o.fl., 

2011).  

Skipulagsheildir þurfa að taka frumkvæði þegar verið er að kljást við álag starfsmanna 

svo að þekking þeirra glatist ekki eða að þeir nái ekki að nýta hæfileika sína til fulls. Hluti 

af því að eiga frumkvæði er að hafa skýr hlutverk, starfslýsingar og augljóst hlutverk 

stjórnanda. Þá vegur hlutverk mannauðsstjórnunar einnig þungt og brýnt að 

skipulagsheildin tileinki sér skýra stefnu vegna álags starfsmanna (Singh, 2016). Það að 

starfsmenn nái að taka matarhlé og taka sér eðlileg hlé frá störfum getur verið 

áhrifaþáttur bæði á líðan og orku starfsmannsins á vinnudeginum sjálfum, en einnig á 

orku hans eftir að vinnudegi lýkur. Að taka sér hlé frá störfum getur gert starfsmanninum 

kleift að endurnýja orku sína og huga að andlegri velferð (Trougakos, Hideg, Cheng og 

Beal, 2014; Sianoja, Kinnunen, de Bloom, Korpela og Geurts, 2016).  

Ef skipulagsheildir meðhöndla álag, afleiðingar þess og álagsvalda á réttan hátt getur 

það haft í för með sér sparnað til lengri tíma litið, því það er kostnaðarsamt að starfsfólk 

fari í veikindaleyfi, hætti eða afköst þess minnki (Hotopf og Wessely, 1997).  
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3 Aðferð 

Þessi rannsókn er megindleg rannsókn með innanhópasniði (e. within-subject design) þar 

sem lögð var spurningakönnun fyrir alla starfsmenn KPMG á Íslandi. Þessi aðferð varð fyrir 

valinu þar sem markmiðið var að fá upplýsingar og gögn um hóp einstaklinga sem vinna 

hjá sama fyrirtækinu. Slík gögn er svo hægt að greina með tölfræðiaðferðum og fá fram 

greinilega mynd af tilteknu ástandi (Neuman, 2011). Þýðið var allt fyrirtækið og ekki var 

notast við úrtaksaðferð, þannig höfðu allir möguleika á að vera með. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að fá upplýsingar um skynjun og líðan starfsmanna heilt yfir tiltekið 

fyrirtæki. Skipting aðferðafræðikaflans er þannig að fyrst verður greint frá þátttakendum 

rannsóknarinnar og KPMG sem skipulagsheild, svo er greint frá á hverju spurningalistinn 

sem lagður var fyrir byggir, auk þess sem fjallað er um innihald hverrar og einnar 

spurningar, þá mælitækin sem spurningalistinn byggir á og að lokum framkvæmd 

rannsóknarinnar. 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru 284 starfsmenn hjá KPMG á Íslandi. Rannsakandi fékk 

starfsmannastjóra KPMG, Andrés Guðmundsson, til þess að senda út könnun á alla 

starfsmenn fyrirtækisins, sem eru 284 talsins. Þátttakendur svöruðu spurningakönnuninni 

á tímabilinu 2. júlí til 11. júlí 2018, þeim bar ekki skylda til að svara spurningunum, gátu 

sleppt einstaka spurningum og fengu ekki greitt fyrir þátttöku. Alls svöruðu 143 

starfsmenn KPMG könnuninni, sem er rétt rúmlega 50% svarhlutfall, af þeim tilgreindu 

126 kyn sitt. Meirihluti svarenda voru konur, eða 78 (62%), en karlar voru 48 (38%). Flestir 

svarenda eru fæddir á árunum 1965-1980, eða alls 62, 39 sögðust vera fæddir eftir 1981 

og 26 á árunum 1946-1964. Þegar skipting svarenda á milli sviða er skoðuð kemur í ljós 

að flestir starfa á Endurskoðunarsviði, 51%, en fæstir á Stoðsviði, 5%. Flestir svarendur 

hafa unnið hjá KPMG í fjögur ár eða lengur eða 64%. Alls 36% hafa hins vegar starfað hjá 

KPMG í þrjú ár eða skemur. 
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3.1.1 KPMG 

KPMG er alþjóðlegt ráðgjafafyrirtæki með um 189.000 starfsmenn í 152 löndum. Á Íslandi 

starfa 284 manns hjá fyrirtækinu og eru konur í meirihluta, eða um 160. Meðalstarfsaldur 

er níu ár og aldursbil starfsmanna er frá 23 árum til 69 ára. Hjá fyrirtækinu eru flestir 

menntaðir viðskiptafræðingar, auk þess sem löggiltir endurskoðendur, lögfræðingar, 

viðurkenndir bókarar, verkfræðingar, tölvunarfræðingar og fólk með aðra menntun 

starfar þar. Fyrirtækið, sem er með 16 skrifstofur á landsvísu, skiptist í fjögur svið; 

endurskoðunarsvið með 151 starfsmann, ráðgjafarsvið með 43 starfsmenn, á skatta- og 

lögfræðisviði starfa 28 manns og á uppgjörs- og bókhaldssviði starfa 38 starfsmenn 

(KPMG, 2018). 

KPMG hefur sett sér gildi á meðal starfsmanna sem eru alþjóðleg. Í gildunum sem 

starfsmenn hafa að leiðarljósi kemur fram að þeir eigi að leitast eftir því að vera góð 

fyrirmynd, virða hver annan, vinna saman og kryfja málin til mergjar. Starfsmenn skuli 

gera sér far um að vera opnir og einlægir í samskiptum. Þeir skuli vera ábyrgir og virkir 

þjóðfélagsþegnar og allt skal vera unnið af fagmennsku og endurspegla heilindi (KPMG, 

2018).  

Árlega er framkvæmd alþjóðleg könnun á vegum KPMG þar sem meðal annars er spurt 

út í starfsánægju, traust og stolt í tengslum störf hjá fyrirtækinu. Í slíkri könnun sem gerð 

var árið 2016 kom fram að á Íslandi væru 93% starfsmanna KPMG mjög stoltir af því að 

vinna hjá fyrirtækinu, 84% telja KPMG vera mjög góðan stað fyrir starfsþróun og 88% 

treysta yfirstjórninni, þá myndu 83% mæla með KPMG sem fyrirmyndarvinnustað. Þegar 

skoðaður er munurinn á milli deilda innan KPMG kemur í ljós að uppgjörs- og bókhaldssvið 

fyrirtækisins skorar lægst á ánægjuþáttum og trausti (KPMG, 2018). 

Þar sem KPMG er þekkingarfyrirtæki sem selur þekkingu starfsmanna sinna er 

mannauðurinn einn mikilvægasti þátturinn í starfsemi þeirra. Því hefur upplifun og 

skynjun starfsfólks á vinnuumhverfi sínu mikil áhrif á frammistöðu þess og líðan, sem svo 

skilar sér út í starfsemi fyrirtækisins og til allra hagaðila.  

3.2 Spurningalistinn 

Lagður var fyrir spurningalisti sem útbúinn var af höfundi og sendur út á allt þýðið sem 

innihélt alla starfsmenn KPMG á landinu, sjá nánar í viðauka 1. Spurningalistinn byggir á 

þremur mælikvörðum. Í fyrsta lagi mælikvörðum Colquitt frá árinu 2001 og Colquitt og 
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Rodell frá 2015, (spurningar 14-23), í öðru lagi danska spurningalistanum, Copenhagen 

Psychosocial Questionnaire II (COPSOQ II) (spurningar 7, 9, 10, 11, 12 og 13) og í þriðja 

lagi breskan spurningalista, sem gefinn var út af Health and Safety Executive (HSE), sem 

starfar fyrir þarlend yfirvöld (spurningar 4, 5, 6, og 8). Spurningar 2 og 3 eru byggðar á 

spurningum sem koma fyrir í bæði COPSOQ II og HSE spurningalistunum. Spurning 1, þar 

sem spurt er um upplifun starfsmanna af álagi, var hugsmíð höfundar, en markmiðið með 

þeirri spurningu var að komast að því hvort starfsmenn upplifi álag vegna starfs síns.  

Notast var við fimm punkta Likert kvarða, líkt og notað var bæði af Colquitt sem og í 

dönsku og bresku spurningalistunum. Dæmi um fimm punkta svarmöguleika var: aldrei, 

sjaldan, stundum, oft, alltaf. Með slíkum kvarða er unnt að mæla að hve miklu leyti 

fullyrðingar um skipulagsréttlæti og upplifun á álagi í starfi áttu við um svarendur, auk 

þess sem slíkur kvarði er auðveldur í notkun. Hins vegar er gallinn við fimm punkta Likert 

kvarða svokölluð miðsækni (e. central tendency bias), það er að svarendur leitast við að 

svara þeim svarmöguleika sem er miðjunni og forðast að taka afstöðu. Þá er alltaf 

möguleiki á öðrum matsvillum, líkt og mildleikaskekkju (e. lenienency bias), þar sem 

svarendur fegra ástandið, sem getur verið tilhneiging meðal yfirmanna, eða þá 

strangleikaskekkju (e. strictedness bias), þar sem neikvæð viðhorf og upplifun svarenda 

geta haft áhrif á svörun þeirra (Neumann, 2011). Í bakgrunnspurningum var notast við 

ýmist, raðkvarða eða nafnkvarða.  

Spurningalistinn var forprófaður á hópi einstaklinga sem tengjast rannsakanda og hafa 

reynslu af vinnumarkaðinum, bæði sem yfirmenn og almennir starfsmenn. Auk þess sem 

hann var sendur á sálfræðinga og aðra starfsmenn sem hafa reynslu af því að vinna með 

einstaklingum sem hafa þurft að hverfa frá vinnumarkaði vegna alvarlegra álagseinkenna. 

Eftir forprófun var tekið tillit til athugasemda og í kjölfarið var orðalagi nokkurra spurninga 

breytt, samræmt og gert auðskiljanlegra, auk þess sem listinn var styttur um fjórar 

spurningar vegna athugasemda um lengd hans, en þær reyndust vera endurtekning á 

öðrum spurningum. 

3.2.1 Könnunin 

Í þessum kafla verður greint nánar frá innihaldi og markmiði þeirra spurninga sem lagðar 

voru fyrir í spurningakönnuninni, sem sjá má nánar útlistaða í viðauka 1.  
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Spurning 1 kannar upplifun á álagi vegna starfs og gefa niðurstöðurnar tækifæri til að 

skoða hvernig starfsfólk upplifir álag vegna starfs síns. 

Spurningar 2 og 3 snúast um álagsvalda (e. stressors) sem eru í formi mælanlegra (e. 

quantitive) krafna. Það er hversu hratt einstaklingur þarf að vinna til þess að ná að ljúka 

við tilsett verkefni og hvort hann nái að komast yfir öll verkefni sem honum er ætlað að 

sinna.  

Spurningar 4-6 kanna tíma sem álagsvald. Í spurningu 4 er spurt um óraunhæfar 

tímakröfur með tilliti til verkefna sem inna þarf af hendi. Í spurningu 5 er verið að kanna 

kröfu um yfirvinnu og í spurningu 6 er skoðað hvort starfsfólk hafi tíma til þess að taka sér 

matarhlé. Í þessum spurningum er verið að skoða hvernig fyrirtækið virðir tíma 

starfsmanna, bæði hvað varðar skort á honum, sem og varðandi yfirvinnu. 

Spurning 7 mælir sanngirni í því á hvern hátt verkefnum er dreift á starfsmenn og hvort 

það sé gert af sanngirni. Sanngjörn dreifing verkefna yfirmanna til undirmanna þeirra 

hefur áhrif á upplifun starfsmanns, því skortur á sanngjarnri dreifingu getur verið 

álagsvaldandi fyrir starfsmenn (Knight, 2016).  

Spurning 8 skoðar hvort starfsmenn geti rætt við næsta yfirmann í tengslum við 

eitthvað sem hefur komið þeim í uppnám eða truflað þá í vinnunni. Niðurstöður þeirrar 

spurningar kunna að gefa til kynna gæði samskipta og traust í garð yfirmanns. 

Spurning 9 kannar hvort starfsmenn upplifi að komið sé fram við þá af sanngirni á 

vinnustaðnum. Gefa niðurstöður því til kynna hvort sanngirni (e. fairness) sé viðhöfð í 

samskiptum innan fyrirtækisins.  

Spurningar 10-11 skoða tengsl milli jafnvægis vinnu og einkalífs, annars vegar hvað það 

áhrærir að vinna taki orku frá starfsmanninum sem bitnar á einkalífinu og hins vegar tíma. 

Niðurstöður geta gefið til kynna tiltekinn streituvald í formi hlutverkatogstreitu sem 

skapast þar á milli á víxl og getur haft afleiðingar á heilsu starfsmanna (Judge og Colquitt, 

2004). 

Spurningar 12 og 13 kanna almenna heilsu viðkomandi og andlega/tilfinningalega 

uppgjöf. Niðurstöður við þeim spurningum geta gefið vísbendingar um kulnunareinkenni 

(e. burnout) starfsmanna KPMG.  
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Spurningar 14-23 samræmast mælikvarða Colquitt (2001) á skipulagsréttlæti á 

víddunum fjórum og gefa til kynna upplifun starfsmanna af réttlætisvíddunum á 

vinnustaðnum. 

Spurningar 24-27 eru bakgrunnsspurningar, þar sem spurt er um aldur, kyn, á hvaða 

sviði innan KPMG viðkomandi starfar og hve lengi hefur hann hefur unnið hjá KPMG. 

Tilgangur þessara spurninga var að fá lýsandi mynd af þátttakendum rannsóknarinnar. 

3.3 Mælitæki- réttlæti 

Tilgangurinn með að mæla skipulagsréttlæti og geta lýst niðurstöðum í tölum gerir það 

að verkum að fræðimenn fá tækifæri til að bæta við þekkingu og skilning á ólíkum víddum 

hugtaksins (Colquitt og Rodell, 2015). Mælingar á skipulagsréttlæti hafa þróast með 

aukinni þekkingu á hugtakinu og mælikvarðar samhliða tekið stakkaskiptingum.  

Í þessari rannsókn er notast við niðurstöður Colquitt (2001) og nálgun hans á 

mælingum réttlætis. Í rannsókn sinni sýndi hann upphaflega fram á hugsmíðaréttmæti 

allra fjögurra vídda skipulagsréttlætis. Þá prófaði hann mælitækið í tveimur aðskildum 

rannsóknum: annars vegar í rannsókn á háskólaumhverfi og hins vegar 

vettvangsrannsókn í verksmiðju. Í niðurstöðum þessa tveggja rannsókna kom fram 

innihaldsréttmæti (e. content validity) og aðgreiningarréttmæti (e. discriminant validity) 

mælitækisins, auk forspárréttmætis (e. predictive validity). Vettvangsrannsókn Colquitt 

sýndi fram á alfastuðul á bilinu .90-.93 á öllum fjórum þáttum skipulagsréttlætis (Colquitt, 

2001; Colquitt og Rodell, 2015). Colquitt og Rodell (2015) þróuðu svo mælikvarðana enn 

frekar í takt við nýjar áherslur og breytta hugmyndafræði. Mælikvarðar þeirra gefa færi á 

aðlögun eftir viðfangsefni og hægt að nota sem grundvöll í ólíkum rannsóknum á réttlæti, 

til að mynda varðandi ráðningarferli eða uppsagnir. 

Við rannsókn á réttlæti innan KPMG var notast við fjórskiptingu skipulagsréttlætis sem 

byggir á mælitæki Colquitt (2001) og Colquitt og Rodell (2015) sjá nánar í töflu 1, sem 

aðlagað var að efni rannsóknarinnar og rannsóknarspurningunni. Slíkt hið sama gerði Ása 

M. Ólafsdóttir (2017) í umfjöllun sinni um skipulagsréttlæti og byggir taflan að hluta til á 

hennar uppsetningu og nálgun. Með víddunum fjórum sem notaðar eru sem mælikvarðar 

skipulagsréttlætis var skoðuð upplifun starfsmanna KPMG á réttlæti vegna álags sem þeir 

upplifa í starfi.  
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Tafla 1. Víddir skipulagsréttlætis og aðlagaðar spurningar tengdar þeim 

 

 

Þegar rannsaka á skipulagsréttlæti er ýmist lögð áhersla á skipulagsheildina eða tiltekna 

stjórnendur. Í þessari rannsókn var mælikvarðinn blandaður, en með því er átt við að 

áherslan hafi bæði verið á skipulagsheildina, svo og stjórnandann sem starfsmaður telur 

vera sinn næsta yfirmann. Þegar rannsóknin beinist að skipulagsheildinni er kannað að 

hvaða leyti fyrirtækið eða yfirmenn þess viðhafa samkvæmni, jafngildi, virðingu og 

heiðarleika í öndvegi við ákvarðanatöku. Þegar sjónir beinast að stjórnandanum er 

einblínt á skynjun starfsfólks á sanngirni næsta yfirmanns.  

Rannsakendur hafa mælt með að notast sé við þá nálgun sem tengist 

rannsóknarspurningu efnisins, en hins vegar hafa Colquitt og Rodell (2015) sýnt fram á að 

lítill marktækur munur sé á mælikvörðum sem hafa verið stjórnendamiðaðir annars vegar 

og skipulagsheildarmiðaðir hins vegar.  

Mælitækið á réttlæti sem notast var við í þessari rannsókn byggir á því að einstaklingar 

svari spurningalistanum eftir heildarviðmiðum (e. social entity paradigm), en þá eru 

skynjun og upplifun könnuð í heild, óháð tíma, atburðum eða aðstæðum (Cropanzano, 

Byrne, Bobocel og Rupp, 2001). Slík nálgun hefur fengið aukið vægið meðal rannsakanda 

undanfarið (Patient, Cojuharenco og Fortin, 2015), sem taka undir nálgun Cropanzano og 
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félaga (2001) sem vörpuðu fram þessari spurningu: „hvernig förum við frá því að skoða 

ósanngjarna atburði, að því að skoða ósanngjarnt fólk, hópa eða heildir?“ (bls. 190). 

3.4 Mælitæki- álag 

Notast var við tvenns konar lista til að mæla álag og áhrif vinnuumhverfis á starfsfólk. 

Báðir listar voru þýddir og staðfærðir. Annars vegar var það danski spurningalistinn 

Copenhagen Psychosocial Questionnaire II (COPSOQ II). Sá listi var gefinn út árið 2007 af 

dönsku rannsóknarstofnuninni um atvinnuumhverfi (Det Nationale Forskringscenter for 

Arbejdsmiljø) og byggir á upplýsingum um rúmlega 4700 Dani á aldrinum 20-59 ára. Að 

baki spurninganna sem notaðar voru úr COPSOQ II spurningalistanum mælist Chronbac´s 

alpha á bilinu .82- .87 (Det Nationale Forskningscenter for Arbjedsmiljø, 2007).  

Hins vegar var notaður breskur spurningalisti, sem gefinn var út af Health and Safety 

Executive (HSE) sem vinnur að vinnuvernd og forvörnum fyrir þarlend yfirvöld. Listinn 

heitir Management Standards Indicator Tool, en um er að ræða 35 atriða lista sem byggir 

á sex aðalálagsvöldum sem greindir hafa verið, þar á meðal kröfur í starfi, stuðningur og 

samskipti innan skipulagsheildar. Spurningalistinn byggir á gagnreyndum rannsóknum. 

Listinn er settur þannig upp að hægt er að nota hann í heild sinni en einnig er unnt að 

nota spurningar úr honum sem hluta af öðrum lista, líkt og gert var í þessari rannsókn. 

Samkvæmt höfundum listans er litið á 50% svarhlutfall sem viðunandi og yfir 80% sem 

mjög gott hlutfall. Listinn er hannaður með það fyrir augum að gefa vísbendingar um 

hvernig starfsfólk upplifir vinnuumhverfi sitt, en sleginn er varnagli við því að mismunandi 

er hvernig starfsfólk upplifir streitu, þar sem um huglægt mat er að ræða og þar af leiðandi 

eru afleiðingar hennar eftir því (HSE, e.d.).        

3.5 Framkvæmd 

Rannsakandi hafði í maí 2018 samband við starfsmannastjóra KPMG, Andrés 

Guðmundsson, varðandi samstarf sem fól í sér aðgengi að starfsmönnum og tilfallandi 

gögnum um fyrirtækið. Samþykki fékkst og í kjölfarið var sendur út spurningalisti á 

tölvupóstfang starfsmanna. Í tölvupóstinum var stutt kynningarbréf um mikilvægi 

þátttöku skipulagsheilda í rannsóknum og starfsmenn hvattir til að taka þátt. Í 

tölvupóstinum var að finna hlekk á spurningalistann sem settur var upp á vefsíðunni 

www.surveymonkey.com. Góð viðbrögð fengust strax við könnuninni þó svo að hún væri 

http://www.surveymonkey.com/
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framkvæmd á sumarleyfistíma starfsmanna fyrirtækisins. Í því skyni að auka svarhlutfall 

var sendur út tölvupóstur til ítrekunar þann 5. júlí 2018 sem jók svarhlutfallið. Ekki var 

hægt að hafa stjórn á rannsóknaraðstæðum því svarendur gátu valið hvar eða hvenær 

þeir svöruðu. 

Gögnin sem fengust úr niðurstöðum spurningakönnunarinnar voru fyrst í stað vistuð 

inni á www.surveymonkey.com og þaðan færð yfir í forritið Microsoft excel. Gögnin eru 

sett fram í lýsandi tölfræði með myndum til þess að birta niðurstöður, en þær má sjá 

nánar í kafla 4.

http://www.surveymonkey.com/
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4 Niðurstöður  

Hér á eftir verður greint frá lýsandi tölfræði rannsóknarinnar. Niðurstöður verða settar 

fram í myndum og stuttum útskýringum með það fyrir augum að svara 

rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi. Að hvaða leyti skynja starfsmenn 

KPMG á Íslandi réttlæti innan fyrirtækisins í tengslum við álag sem það upplifir í starfi?  

 

 

Mynd 1. Álag í starfi 

Þegar spurt var um álag í starfi sýna niðurstöður könnunarinnar að 70% svarenda upplifa 

álag vegna starfs síns oft eða alltaf. Enginn svarenda segist aldrei upplifa álag í starfi sínu, 

3% segjast sjaldan upplifa álag vegna starfs síns og 27% stundum.  
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Mynd 2. Vinnuhraði 

Tæplega 70% svarenda segjast þurfa að vinna oft eða alltaf mjög hratt til þess að ná að 

klára við tilsett verkefni, en 28% stundum, þá segjast 2% starfsmanna aldrei eða sjaldan 

þurfa að vinna hratt til þess að ná að klára tilsett verkefni.  

 

 

Mynd 3. Verkefnaálag 

Eins og sjá má á mynd 3 sögðust 25% sjaldan komast yfir allt sem þeir þyrftu að gera, 34% 

stundum og 36% oft. Aðeins 1% segist aldrei komast yfir allt og 4% starfsmanna komst 

alltaf yfir alla sína vinnu. 
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Mynd 4. Óraunhæfar tímakröfur 

Aðspurð um tímakröfur sögðu 73% aðspurðra að stundum eða oft væru gerðar 

óraunhæfar tímakröfur, 21% svöruðu sjaldan og 3% aldrei. 

 

 

Mynd 5. Krafa um yfirvinnu 

Eins og sjá má á mynd 5 upplifir meirihluti svarenda að stundum eða oft sé gerð krafa um 

yfirvinnu eða tæplega 70% svarenda. Tæplega 15% segja að krafa um yfirvinnu sé gerð 

sjaldan eða aldrei. Hins vegar segja 15% svarenda alltaf gerða kröfu á að þeir vinni 

yfirvinnu. 
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Mynd 6. Taka matarhlés 

Starfsmenn KPMG segjast í um 90% tilvika oft eða alltaf tíma til að taka sér matarhlé. Hins 

vegar ber að hafa í huga að flestir starfsmenn KPMG vinna eftir kerfi þar sem þeir skrá á 

sig unna tíma. Löng matarhlé eru því á kostnað vinnutíma þeirra.  

 

 

Mynd 7. Sanngjörn verkefnadreifing 

Eins og sést á mynd 7 upplifa 10% starfsmanna að verkefnum sé sjaldan eða aldrei dreift 

á sanngjarnan hátt, 30% segja stundum og tæp 60% oft eða alltaf.  
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Mynd 8. Samskipti við yfirmann 

Alls 74% segjast oft eða alltaf geta rætt við næsta yfirmann sinn um eitthvað sem hefur 

komið þeim í uppnám eða truflað í vinnunni. Á meðan 4% stafsmanna segjast aldrei geta 

rætt við sinn næsta yfirmann og 22% segja sjaldan eða stundum. 

 

 

Mynd 9. Sanngirni framkomu 

Aðspurð um sanngirni framkomu á vinnustaðnum segjast 53% upplifa það oft og 32% 

alltaf. Aðeins 4% segja aldrei eða sjaldan en 11% segja að stundum sé komið fram við þá 

af sanngirni. 
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Mynd 10. Áhrif vinnu á orku í einkalífi 

Flestir starfsmenn KPMG upplifa að vinnan taki það mikla orku frá þeim að slíkt hafi oft 

neikvæð áhrif á einkalíf þeirra eða 40%, 38% segja hana stundum taka orku frá sér. Alls 

20% segja að hún taki sjaldan eða aldrei orku frá sér. Einungis 2% svarenda segja alltaf.  

 

 

Mynd 11. Áhrif vinnu á tíma einkalífs 

Eins og sjá má á mynd 11 segja 39% að vinnan taki oft tíma frá þeim sem bitni á einkalífi 

þeirra. Alls 37% segja slíkt stundum eiga við en 15% segja sjaldan og 6% aldrei. Aðeins 2% 

segja alltaf. 
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Mynd 12. Mat á eigin heilsu 

Aðspurðir um almennt heilsufar segja flestir starfsmenn, eða 49%, heilsuna vera góða eða 

mjög góða. Alls 38% segja hana nokkuð góða, 9% segja hana slæma og 4% frábæra.  

 

 

Mynd 13. Kulnunareinkenni 

Á mynd 13 sést að 5% starfsmanna segjast alltaf vera andlega eða tilfinningalega 

uppgefnir. Alls 37% segjast upplifa það oft, 35% stundum, 20% segist sjaldan upplifa slíkt 

og 2% segjast aldrei vera andlega eða tilfinningalega uppgefnir.  
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Mynd 14. Tækifæri til að tjá upplifun og tilfinningar 

Alls 35% svarenda segjast að frekar miklu leyti eða mjög miklu leyti hafa haft tækifæri til 

að koma á framfæri upplifun sinni og tilfinningum vegna álags í starfi en 40% segjast í 

meðallagi hafa haft tækifæri til þess. Þá segjast 26% hafa haft tækifæri að mjög litlu leyti 

eða frekar litlu leyti. Þessar niðurstöður gefa til kynna skynjun starfsmanna á ferlaréttlæti 

innan KPMG.  

 

 

Mynd 15. Tækifæri til að hafa áhrif á álagsvalda 

Þegar spurt er um tækifæri til að hafa áhrif á álagsvalda í starfi, sem er einn mælikvarði 

ferlaréttlætis, sést að flestir telja sig hafa haft í meðallagi tækifæri til að hafa áhrif á það 
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sem þeir telja vera álagsvaldandi í sínu starfi, eða 42%. Þá segjast 38% svarenda hins vegar 

haft tækifæri að mjög litlu leyti eða að frekar litlu leyti. Þá svara 20% að frekar miklu leyti 

eða að mjög miklu leyti.  

 

 

Mynd 16. Hlutlægni og fordómaleysi fyrirtækisins 

Aðspurð um hlutlægni og fordómaleysi, svo og tengsl álags sem mælir ferlaréttlæti, telja 

flestir að fyrirtækið taki á álagi á vinnustaðnum á hlutlægan og fordómalausan hátt í 

meðallagi eða 37%. Alls 26% segja að mjög litlu leyti eða frekar litlu leyti en 37% segja að 

tekið sé á álagi á vinnustaðnum á hlutlægan og fordómalausan hátt að frekar miklu leyti 

eða að mjög miklu leyti.  

 

6%

31%
37%

21%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Að mjög miklu
leyti

Að frekar miklu
leyti

Í meðallagi Að frekar litlu
leyti

Að mjög litlu
leyti

Telur þú að fyrirtækið taki á álagi á vinnustaðnum 
á hlutlægan og fordómalausan hátt?



 

46 

 

Mynd 17. Samræming verkferla vegna álags 

Flestir telja að fyrirtækið taki á álagi á vinnustaðnum á samræmdan hátt í meðallagi eða 

50%. Þá segja 26% svarenda að tekið sé á álagi á samræmdan hátt að mjög litlu leyti eða 

að frekar litlu leyti. Alls 21% telja að tekið sé á álagi á samræmdan hátt að frekar miklu 

leyti og rúm 2% að mjög miklu leyti. Slíkar niðurstöður geta gefið vísbendingar um 

ferlaréttlæti innan KPMG. 
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Mynd 18. Aðgerðir byggðar á viðeigandi upplýsingum 

Spurt var hvort fyrirtækið tæki ákvarðanir um aðgerðir vegna álags starfsmanna byggðar 

á viðeigandi upplýsingum, sem er einn af mælikvörðum ferlaréttlætis, og að þessu sinni 

svara 42% í meðallagi, 34% segja að frekar miklu eða að mjög miklu leyti á meðan 20% 

segja að frekar litlu leyti og tæp 4% að mjög litlu leyti.  
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niðurstöður geta gefið vísbendingar um skynjun starfsmanna á dreifingarréttlæti innan 

KPMG. 

 

 

Mynd 20. Kurteisi og virðing í garð starfsmanna 

Þegar skoðað er sambandsréttlæti innan KPGM eru flestir starfsmenn sammála um að oft 

eða mjög oft komi nánasti yfirmaður þeirra fram við þá af kurteisi og virðingu vegna álags, 

eða 78%. Þá segja 17% stundum og 5% sjaldan. Enginn upplifði að yfirmaður kæmi aldrei 

fram við þá af kurteisi og virðingu vegna álags sem hann upplifir. 
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Mynd 21. Óviðeigandi athugasemdir 

Mikill meirihluti starfsmanna hefur aldrei upplifað að þeirra nánasti yfirmaður hafi látið 

óviðeigandi athugasemdir falla vegna álags sem hann hefur upplifað, eða 64%. Alls 22% 

starfsmanna segjast sjaldan hafa upplifað þetta. Hins vegar segjast 9% stundum hafa lent 

í því. Þá hafa tæp 6% svarenda oft eða mjög oft upplifað óviðeigandi athugasemdir frá 

nánasta yfirmanni sínum vegna álags. Niðurstöður þessar gefa til kynna þann mælikvarða 

skipulagsréttlætis sem mælir sambandsréttlæti. 
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Mynd 22. Hreinskilni og heiðarleiki yfirmanna 

Þegar skoðað er upplýsingaréttlæti innan KPMG hafa flestir, eða 61%, upplifað að 

yfirmaður þeirra sé að frekar miklu leyti eða að mjög miklu leyti hreinskilinn og 

heiðarlegur í samskiptum vegna álags sem starfsmaðurinn upplifir. Alls 29% segja að það 

upplifi það í meðallagi, 10% segjast upplifa hreinskilni og heiðarleika yfirmanna í 

samskiptum vegna álags að mjög litlu leyti eða að frekar litlu leyti. 

 

 

Mynd 23. Útskýringar verkferla 

Alls 31% starfsmanna upplifa að þeir hafi fengið útskýringar á verkferlum/bjargráðum frá 

sínum næsta yfirmanni í meðallagi. Þá segjast 42% hins vegar að mjög litlu leyti eða að 
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frekar litlu leyti hafa fengið slíkar útskýringar. Að lokum segjast 27% hafa upplifað það að 

frekar miklu leyti eða að mjög miklu leyti. Þessar niðurstöður gefa til kynna skynjun 

starfsmanna á upplýsingaréttlæti og þeim stjórnanda sem framfylgdi ferlinu. 
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5  Umræða 

Réttlætishugtakið á sér langa sögu, samofna samfélögum og þróun þeirra. Réttlæti á 

vinnustað og álag eru tvö hugtök sem eru orðin vel þekkt hvort í sínu lagi innan fræða um 

skipulagsheildir og vitneskjan um áhrif tilvistar þeirra eða fjarveru er jafnframt þekkt. 

Áhrif álags og skortur á réttlæti hefur ekki einungis áhrif á skipulagsheildina og velgengni 

hennar, heldur einnig starfsmanninn, fjölskyldu hans og samfélagið. Því er það hagur allra 

að hlúð sé að þáttum sem geta valdið því að starfsmenn verði óvinnufærir.  

Samhliða auknum áhuga og þorsta í þekkingu á íslenskum, sem og erlendum, 

vinnumarkaði á því hvað veldur álagi í starfi og hvaða afleiðingar álag getur haft, var 

áhugavert að leita svara við rannsóknarspurningu verkefnisins: Að hvaða leyti skynja 

starfsmenn KPMG á Íslandi réttlæti innan fyrirtækisins í tengslum við álag sem það upplifir 

í starfi? 

Þær niðurstöður sem könnunin leiðir í ljós eru að mikill meirihluti starfsmanna KPMG 

upplifi álag í starfi og að starfsumhverfið sé álagsvaldandi. Þá kemur fram að ábótavant 

sé að fyrirtækið veiti starfsmönnum tækifæri til að hafa áhrif á það sem þeir telja valda 

álagi, auk þess sem fyrirtækið marki sér ekki skýra stefnu varðandi álagsvanda sem það 

stendur frammi fyrir og hvaða bjargráð eru í boði. Slíkt gefur til kynna skort á sumum 

þáttum skipulagsréttlætis innan KPMG. Engu að síður kemur fram að mikill meirihluti 

starfsmanna upplifir virðingu og kurteisi sinna næstu yfirmanna vegna álags sem það 

upplifir í starfi en þetta gefur til kynna að skipulagsréttlætinu sé fullnægt að einhverju 

leyti. Þessar niðurstöður gefa í skyn það sem aðrar rannsóknir hafa sýnt, að álag sé vel 

þekkt fyrirbæri innan skipulagsheilda og að oft skorti skýrari verkferla og meiri samvinnu 

starfsmanna og skipulagsheilda í tengslum við álagsþætti í starfi.  

Hér eftir verða niðurstöður túlkaðar og settar í samhengi við niðurstöður fyrri 

rannsókna sem gerðar hafa verið á sviðinu. Þá verður einnig greint frá notagildi 

rannsóknarinnar, svo og annmörkum hennar. Að lokum eru settar fram tillögur að frekari 

rannsóknum á sviðinu. 
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5.1 Skipulagsréttlæti innan KPMG 

Mikilvægi tilvistar skipulagsréttlætis innan skipulagsheilda hefur þegar verið tíundað og 

sýnt fram á afleiðingar annars vegar af skorti þess og hins vegar tilvist. Þegar skoðað var 

hvernig starfsmenn KPMG skynja að staðið sé að þáttum tengdum skipulagsréttlæti innan 

fyrirtækisins með mælikvarða Colquitt (2001) og Colquitt og Rodell (2015) á 

skipulagsréttlæti kom í ljós að ýmsu er ábótavant. Hins vegar mælast tilteknar víddir 

skipulagsréttætis innan KPMG háar sem getur vegið uppi á móti skorti á skynjun réttlætis 

á öðrum víddum (Cropanzano, Bowen og Gilliland, 2007) og þar með aukið jákvæða 

upplifun starfsmanna fyrirtækisins.  

Þegar skoðað var ferlaréttlæti innan KPMG voru fimm spurningar lagðar fyrir sem eiga 

að vísar til réttlætiferils sem notaður er til að ákveða endurgjald (Cohen-Charash og 

Spector, 2001). Kannað var að hversu miklu leyti eftirfarandi átti við vegna álags í starfi: 

1. Tækifæri til tjáningar á upplifun og tilfinningum 
2. Tækifæri til að hafa áhrif á álagsvalda 
3. Hlutlægni og fordómaleysi 
4. Samræming verkferla vegna álags 
5. Aðgerðir byggðar á viðeigandi upplýsingum  

Þegar á heildina er litið mælist skynjun starfsmanna á ferlaréttlæti (e. procedural justice) 

innan KPMG í meðallagi, eins og sjá má á myndum 14-18 í kafla 4. Ef skoðað er fyrst hvort 

starfsmenn fái tækifæri til þess að tjá upplifun sína og tilfinningar vegna álags í starfi segja 

40% í meðallagi og 35% að mjög miklu leyti eða að öllu leyti (mynd 14). Upplifun 

starfsmanna á tækifærum til að hafa áhrif á það sem þeir telja vera að valda álagi í starfi 

er í meðallagi eða 42%, hins vegar segja 38% að frekar litlu eða að mjög litlu leyti (mynd 

15). Þegar spurt var um hlutlægni og fordómaleysi innan skipulagsheildarinnar vegna 

álags sem starfsmenn kunna að upplifa segja 37% upplifun sína vera í meðallagi og 37% 

svara að mjög miklu eða frekar miklu leyti (mynd 16). Svörun á samræmingu verkferla 

vegna álags mælist hæst í meðallagi, eða 50% (mynd 17). Þá upplifa 42% svarenda í 

meðallagi að aðgerðir vegna álags séu byggðar á viðeigandi upplýsingum (mynd 18).  

Niðurstöður benda því til þess að tvö helstu skilyrði fyrir því að ferlaréttlæti sé fullnægt 

séu til staðar að einhverju leyti, það er að einstaklingur fái að tjá sig í tilteknu ferli og hins 

vegar að hann fái að hafa áhrif á útkomu niðurstöðunnar (Thibaut og Walker, 1975). Hins 

vegar er eftirtektarvert hver mikil miðsækni kom fram í svörum í spurningunum um 
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ferlaréttlæti og hve margir notuðu valmöguleikann í meðallagi. Mögulega skýrist þetta af 

því að einstaklingar hafi ekki skoðun eða hafi ekki upplifað ferlaréttlæti vegna álags í 

starfi. Þrátt fyrir þetta ber að hafa í huga að samkvæmt Leventhal (1980) er ferlaréttlæti 

ekki til staðar þegar ákvarðanir eru teknar án fullnægjandi upplýsinga, sem virðist vera 

upplifun sumra starfsmanna KPMG og ber að taka tillit til, því sýnt hefur verið fram á að 

skortur á ferlaréttlæti sé mikill áhrifavaldur hvað áhrærir upplifun starfsmanna á álagi 

(Judge og Colquitt, 2004).  

Sú spurning sem sneri að dreifingarréttlæti í þessari rannsókn á að vísa til 

endurgjaldsins sjálfs, en með því er átt við að hve miklu leyti álagið sé réttmætt miðað við 

umfang og eðli starfsins sem einstaklingur sinnir. Niðurstöður könnunarinnar gefa til 

kynna að flestir, eða alls 47%, telji svo vera í meðallagi en 35% telji svo vera að mjög eða 

frekar miklu leyti (mynd 19). Dreifingarréttlæti er samkvæmt Cohen-Charash og Spector 

(2001) fyrir hendi þegar starfsmenn upplifa að endurgjaldið sem þeir fá sé réttlátt og 

samræmist framlagi þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

dreifingarréttlæti sé, líkt og ferlaréttlæti, til staðar að einhverju leyti en engu að síður 

upplifa sumir starfsmenn að því sé ábótavant.  

Sambandsréttlæti skoðar upplifun og skynjun starfsmanna á kurteisi, skilningi og 

virðingu frá yfirmönnum í tilteknu ferli eða í tengslum við við ákveðinn atburð 

(Nowakowski og Conlon, 2005). Þá getur næmni yfirmanna á líðan og upplifun 

starfsmanna haft jákvæð áhrif á viðbrögð starfsmanna hvað varðar skynjun á 

sambandsréttlæti. Sé sú raunin aukast líkur á að einstaklingur sé sáttur þrátt fyrir að hann 

standi frammi fyrir óhagstæðu endurgjaldi (Colquitt o.fl., 2001). Sambandsréttlæti var 

skoðað með því að spyrja að hversu miklu leyti starfsmenn upplifðu að þeirra næsti 

yfirmaður hefði komið fram við þá af kurteisi og virðingu vegna álags sem þeir upplifðu 

og hvort yfirmaðurinn hefði látið óviðeigandi athugasemdir falla vegna álags sem 

starfmaðurinn upplifði. Alls 78% svarenda segja yfirmanninn mjög oft eða oft koma fram 

við sig af kurteisi eða virðingu (mynd 20) og 64% starfsmanna hafa aldrei upplifað 

óviðeigandi athugasemd yfirmanns vegna álags (mynd 21). Niðurstöður gefa því til kynna 

að mikill meirihluti starfsmanna KPMG upplifi sambandsréttlæti. 

Upplýsingaréttlæti er samkvæmt Cropanzano og félögum (2007) útskýrt á þann hátt 

að réttlæti sé viðhaft ef viðeigandi upplýsingum er deilt með starfsmönnum og þær 
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hafðar ítarlegar, heiðarlegar og tímanlegar, en slíkt getur dregið úr neikvæðum 

afleiðingum af ákvörðunum. Upplýsingaréttlæti var kannað með tveimur spurningum: 

annars vegar að hve miklu leyti starfsmaður upplifi að yfirmaður sé hreinskilinn og 

heiðarlegur vegna álags á starfsmanninn og hins vegar hvort yfirmaður hefði útskýrt á 

fullnægjandi hátt þá verkferla og bjargráð sem standa starfsmanninum til boða. Hvað 

hreinskilni og heiðarleika yfirmanns áhrærir, upplifa 61% starfsmanna KPMG slíkt að mjög 

miklu eða að frekar miklu leyti og 29% segja það vera í meðallagi (mynd 22). Þegar svörin 

við útskýringum á verkferlum (mynd 23) eru skoðuð telja flestir sig hafa fengið útskýringar 

í meðallagi, eða 31%, hins vegar segjast 42% að frekar litlu eða mjög litlu leyti hafa fengið 

útskýringar á verkferlum vegna álags.  

Niðurstöðurnar gefa því til kynna að upplýsingaréttlæti sé fullnægt að einhverju leyti, 

en ábótavant sé að greina starfsmönnum frá verkferlum vegna álags og hvaða bjargráð 

fyrirtækið hafi yfir að ráða.  

Mikilvægt er fyrir skipulagsheildir og stjórnendur að hafa það í huga þegar 

skipulagsréttlæti er skoðað að verið er að kanna skynjun og upplifun einstaklingsins og 

því upplifun réttlætis eftir því (Colquitt, o.fl., 2001). 

5.2 Upplifun álags og mikilvægi inngrips 

Hin aukna áhersla á rannsóknir vegna álags innan skipulagsheilda á sér margar ástæður. 

Ein af þeim er talin vera sú að ef rétt er tekið á og unnið með álag innan þeirra geti 

vinnustaðurinn virkað sem almenn forvörn gagnvart heilsubresti starfsmanna (Hotopf og 

Wessely, 1997). Slík forvörn er öllum aðilum til hagsbóta og getur sparað 

atvinnurekendum og svo og almannatryggingakerfinu háar fjárhæðir í formi óbeins og 

beins kostnaðar.  

Þegar skoðuð var upplifun starfsmanna KPMG á álagi í starfi leiða niðurstöður í ljós að 

mikill meirihluti starfsmanna KPMG upplifir álag í starfi sínu, eða alls 70%, sem finnur oft 

eða alltaf fyrir álagi (mynd 1). Enginn svarenda segist aldrei upplifa álag í starfi. Vegna 

þessara niðurstaðna er mikilvægt að fyrirtækið grípi inn og skapi starfsumhverfi þar sem 

stuðlað er meðvitað að því að draga úr áhrifum streitutengdra þátta og að vinnustaðurinn 

sé ábyrgur fyrir því að búa svo um að starfsmenn geti unnið störf sín og staðið undir 

kröfum sem á þá eru gerðar (Ingibjörg H. Jónsdóttir, 2017).  
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Ipsen og Jensen (2012) leggja áherslu á í rannsóknum sínum á þekkingarfyrirtækjum, 

líkt og KPMG er, hvernig koma megi í veg fyrir streitu. Þeir nýta sér þríþætta nálgun 

Murphy (1988) á inngripi skipulagsheilda vegna álags. Í fyrsta lagi ætti að leggja áherslu á 

forvarnarþáttinn sem tengist þáttum sem skipulagsheildin hefur stjórn á, í líkingu við 

vinnumagn, dreifingu verkefna, innihaldi starfa, auk boðleiða og betri samskipta, sem eru 

styðjandi vegna álags.  

Ef skoðaðar eru niðurstöður rannsóknarinnar á þeim þáttum sem skipulagsheildin 

hefur stjórn á, líkt og nálgun Murphy (1988) gerir ráð fyrir, kemur í ljós að starfsmenn 

KPMG upplifa töluvert verkefnaálag, tæplega 70% svarenda segjast þurfa að vinna mjög 

hratt til þess að ná að ljúka við tilsett verkefni (mynd 2) og tæp 60% starfsmanna ná 

sjaldan eða stundum að ljúka við þau verkefni sem ætlast er til að séu unnin (mynd 3). 

Hvað varðar sanngjarna dreifingu verkefna meðal starfsmanna, upplifa flestir, eða 50%, 

það oft vera tilfellið, á meðan 30% segja stundum. Óraunhæfar tímakröfur eru nokkuð 

sem starfsmenn upplifa stundum eða í 51% tilvika en í 22% tilfella oft (mynd 4). Krafa um 

yfirvinnu í vinnuumhverfinu er mikil hjá KPMG, en 37% segjast oft upplifa slíka kröfu og 

15% alltaf eiga við (mynd 5). Varðandi matarhlé, virðast starfsmenn KPGM oftast eða 

alltaf hafa tök á slíku eða í 91% tilvika. Þó segja 53% svarenda að oft sé komið fram við þá 

af sanngirni á vinnustaðnum og 32% alltaf (mynd 9). 

Niðurstöðurnar leiða í ljós að vinnuumhverfi fyrirtækis og álagsvaldar eru þónokkrir. 

Mikilvægt er að haft sé í huga að langir vinnudagar, vinnuálag, óraunhæfar tímaáætlanir 

og verkefnaálag getur framkallað ofþreytu og vonleysi meðal starfsmanna (Michie, 2002; 

Hotopf og Wessely, 1997).  

Næsta skref í forvarnarvinnu, ef marka má Murphy (1988), ætti að vera að fræða 

starfsmenn um álag og álagsvalda og gefa þeim verkfæri í formi fræðslu eða annars konar 

stuðnings til þess að takast á við einkennin. Sé horft til niðurstöðu rannsóknarinnar og 

skoðaður stuðningur og samskipti sem starfsmenn upplifa frá yfirmönnum, kemur í ljós 

að 74% svarenda telja sig oft eða alltaf geta leitað eftir stuðningi frá yfirmanni sínum 

vegna einhvers sem komið hefur þeim í uppnám eða truflað þá í starfi (mynd 8). 

Þriðja skrefið snýr svo að því að styðja starfsmenn sem farnir eru að upplifa álag, með 

stuðningi, endurhæfingu eða með því að minnka starfshlutfallið um tíma. Auðvelt er að 

sjá hvaða leið er hagkvæmust og skilar mestum ávinningi, auk þess sem talið er að 
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árangursríkasta forvörnin gagnvart streitu sé að reyna að koma í veg fyrir hana áður en 

hún nær að hafa áhrif á einstaklinginn (Landy og Conte, 2016).  

Vinnuverndarstofnun Evrópu (2013) segir að með réttri nálgun sé unnt að koma í veg 

fyrir og hafa stjórn á vinnutengdri streitu og annarri sálfélagslegri áhættu með 

árangursríkum hætti. Þá þarf að taka á þessum málum með kerfisbundnum og rökréttum 

hætti, þar sem stærð og gerð fyrirtækis skiptir ekki máli. Stofnunin hefur útbúið 

forvarnaráætlun þar sem stjórnendur og starfsmenn gegna lykilhlutverki. Í áhættumati 

sem þessu þarf að byrja á að meta núverandi vinnuumhverfi með könnunum og viðtölum 

við starfsfólk. Í framhaldinu eru lausnir og úrræði fundin með umræðu starfsmanna og 

stjórnenda. Í fyrsta lagi þarf að auðkenna hætturnar og þá starfsmenn sem líklegt er að 

muni þjást af vinnutengdri streitu. Stjórnendur og starfsmenn eiga að vera meðvitaðir um 

fyrstu viðvörunarmerki streitunnar. Síðan þarf að leggja mat á áhættur og forgangsraða 

þeim í umhverfinu. Í þriðja lagi þarf að gera áætlun um fyrirbyggjandi aðgerðir, forðast 

áhættuna og reyna eftir bestu getu að draga úr henni. Síðan er mikilvægt að framkvæma 

áætlunina með því að tilgreina þær ráðstafanir sem grípa þarf til þegar þörf krefur, svo og 

þá einstaklinga sem taka þátt. Að lokum þarf að hafa eftirlit með áætluninni og hún að 

vera í stöðugri endurskoðun. Þá þarf einnig að gefa því gaum að einstaklingar bregðast 

við á ólíkan máta, þrátt fyrir sömu kringumstæður, og sálfélagslega áhættumatið á að taka 

mið af getu og þörfum starfsmanna hverju sinni.  

Álag, streita, kulnun og óvinnufærni eru raunveruleg ógn við stöðugan vinnumarkað 

og því er brýnt að hafðir séu til hliðsjónar þessir andlegu áhættuþættir með virku og 

faglegu vinnuverndarstarfi (Jón Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán 

Hrafn Jónsson, 2014). 

Svo virðist sem íslenskur vinnumarkaður og stéttarfélög verði stöðugt meðvitaðri um 

vandann sem hlýst af óæskilegu álagi í starfi og mikilvægi þess að starfsmenn þekki 

einkenninn sem því getur fylgt. Til dæmis hefur stéttarfélagið VR nýlega hrint herferð sem 

hefur það að markmiði að ná til starfsmanna áður en þeir lenda í kulnun. Í herferð þessari 

er áhersla lögð á að starfsmenn þekki sín mörk, einkennin og úrræði sem standa 

félagsmönnum VR til boða. VIRK starfsendurhæfingarsjóður hefur einnig lagt áherslu á að 

ná til fyrirtækja og stjórnenda þeirra með verkefninu Verum virk, en það snýr meðal 
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annars að því að fræða vinnustaði um áhrif álags, skerta starfsgetu og mikilvægi og getu 

þess mannauðs sem hefur áður lent í kulnunarástandi.  

Heilsa starfsmanna KPMG var skoðuð með tveimur spurningum, annars vegar lögðu 

starfsmenn mat á almenna heilsu sína og flestir telja hana nokkuð góða, eða 38%, en 9% 

segja hana hins vegar vera slæma (mynd 12). Aðspurð um almenna 

andlega/tilfinningalega uppgjöf sögðu 37% slíkt vera tilfellið oft og 35% stundum. Slíkar 

niðurstöður geta gefið vísbendingu um kulnunareinkenni starfsmanna KPGM. En þegar 

starfsmenn eru farnir að upplifa andlega eða tilfinningalega annmarka getur slíkt endað 

með kulnun (Tennant, 2001). 

Samhliða samfélagsbreytingum sem hafa áhrif á vinnustaðinn og með aukningu á 

rannsóknum á álagsvöldum á vinnustöðum hefur kunnátta og þekking á sviðinu aukist til 

muna. 

5.3 Samfélagsleg ábyrgð og vitundarvakning  

Mikilvægt er að samfélagið taki saman höndum og að vinnutengt álag og geðheilsa 

starfsmanna verði nokkuð sem kemur öllum við. Erfitt er að horfa á afleiðingar af álagi, 

sem starfsmenn kunna að upplifa í starfi, á sem einangraðan þátt. Brýnt er að gera sér 

grein fyrir undirliggjandi þáttum í lífi einstaklinga og lífsskeiða þeirra og horfa á í víðara 

samhengi, sérstaklega í ljósi þess að vinnan og fjölskyldulífið eru tveir mest 

streituvaldandi þættirnir í lífi einstaklinga (Tennant, 2001). Jafnvægi vinnu og einkalífs 

hefur verið mikið til umræðu, bæði meðal þeirra sem rannsaka streitu, sem og þeirra sem 

skoðað hafa áhrif skipulagsréttlætis á fjölskyldu og vinnu (Judge og Colquitt, 2004; Adkins 

og Premeaux, 2012). Vinnustaðurinn er ábyrgur fyrir því að búa svo um að starfsmenn 

geti unnið störf sín og staðið undir kröfum sem á þá eru gerðar (Ingibjörg H. Jónsdóttir, 

2017).  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að starfsmenn KPMG upplifa talsverða 

togstreitu á milli vinnu sinnar og einkalífs. Alls 40% svarenda segja að vinnan taki oft það 

mikla orku frá þeim að það hafi áhrif á einkalíf þeirra (mynd 10) og 39% svarenda segja 

vinnuna taka oft það mikinn tíma frá þeim að það bitni á einkalífinu (mynd 11). Mikilvægt 

er að taka tillit til þessarar togstreitu og álagsvalds og horfa á þetta sem vanda 

skipulagsheildarinnar en ekki einstaklingsins. Sérstaklega í ljósi þess að um langt skeið var 

á svo litið að upplifun álags væri einkamál starfsmannsins og að hægt væri að leysa 
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vandann með einstaklingsbundnum úrræðum. Hins vegar hefur á síðustu árum komið 

fram áherslubreyting og skilningur aukist á mikilvægi og ábyrgð skipulagsheildarinnar 

varðandi álag starfsmanna. Horft er meira til þeirrar nálgunar sem beitt er, hvernig 

vinnuskilyrði eru og hvaða forsendur eru til staðar fyrir því að starfsmenn og stjórnendur 

geti sinnt sínu starfi (Ingibjörg H. Jónsdóttir, 2017). Slík breyting í nálgun myndi fela í sér 

aukið skipulagsréttlæti í tengslum við álag sem starfsfólk upplifir. Það að vinna með 

vandann, viðurkenna hann og finna leiðir til að koma til móts við starfsmenn vegna álags 

er hluti af réttlætinu. 

Þó ber að hafa í huga að það tekur tíma að festa í sessi nýja þekkingu, breyttar aðferðir 

og öðruvísi áherslur. Samstillt átak vinnumarkaðsins þarf til þess að litið verði öðrum 

augum á álag starfsmanna og að tekið verði á álagi á réttlátan hátt innan skipulagsheilda. 

Enn fremur að horft verði stöðugt og framsýnt til þess að álag, streita, kulnun og 

óvinnufærni eru raunveruleg ógn við vinnumarkaðinn og því er mikilvægt að hafðir séu til 

hliðsjónar þessir andlegu áhættuþættir með virku og faglegu vinnuverndarstarfi (Jón 

Óskar Guðlaugsson, Kristján Þór Magnússon og Stefán Hrafn Jónsson, 2014).  

5.4 Notagildi og annmarkar rannsóknarinnar 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst KPMG, stjórnendum þess og starfsmönnum. Þá 

gefa niðurstöðurnar vísbendingar um hvort starfsmenn fyrirtækisins upplifi óréttlæti 

vegna álagsþátta í starfi sínu. KPMG leggur mikið upp úr mannauðsmælingum, bæði 

innanhúss sem og hluta af alþjóðlegri könnun KPMG. Þessir þættir hafa ekki verið til 

skoðunar þar og eru því viðbótarupplýsingar um upplifun og skynjun starfsmanna á 

starfsumhverfi þeirra.  

Helsta álitamál rannsóknarinnar er að einungis rúmlega helmingur starfsmanna KPMG 

svaraði könnuninni og því er erfitt að alhæfa slíkar niðurstöður yfir á alla starfsmenn. 

Vegna smæðar þýðisins og fárra svara var ekki gerð þáttagreining. Þess vegna voru 

niðurstöður einungis settar fram í lýsandi tölfræði, sem einvörðungu ber að taka sem 

vísbendingum og sem túlka ber varfærnislega. Að auki er hætta á að einhverjir svarenda 

hafi ekki svarað af fullri hreinskilni af ótta við að svörin yrðu rekjanleg eða vegna smæðar 

tiltekinna deilda fyrirtækisins. Hugsanlega hefði verið ráðlegt að sleppa 

bakgrunnsspurningunum til að koma í veg fyrir slíkt. Sér í lagi þar sem ekki var um 

samanburðartölfræði að ræða og bakgrunnsspurningarnar nýttust einungis til að öðlast 
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betri mynd af hópnum sem um ræddi. Hins vegar gefa bakgrunnsbreyturnar þann 

möguleika að greina gögnin ítarlega síðar meir. Aðrir annmarkar eru þeir að einstaklingar 

gátu valið að sleppa einstaka spurningum, þó ekki hafi verið mikið um það.  

5.5 Frekari rannsóknir 

Höfundi er ekki kunnugt um neinar rannsóknir hérlendis á tengslum álags og 

skipulagsréttlætis, né heldur á tengslum skynjunar starfsmanna á því hvernig fyrirtæki 

taka á álagi og réttlæti. Þá hafa flestar erlendar rannsóknir um skipulagsréttlæti miðað að 

tengslum skipulagsréttlætis og álags við hlutverkatogstreitu eða fjölskyldulíf starfsmanna. 

Fyrir vikið væri mögulegt að rannsaka enn frekar tengsl skipulagsréttlætis og upplifun 

álags í starfi. Áhugavert væri að gera samanburð á milli kynja, fólks í ólíkri stöðu innan 

fyrirtækis, sem og samanburð á milli deilda innan sömu skipulagsheildar.  

Einnig væri áhugavert að skoða fyrirtæki sem skora hátt í ánægjukönnun VR og mæla 

skipulagsréttlæti meðal slíkra fyrirtækja. Aukinheldur væri athyglisvert ef í þeim fjölda 

rannsókna sem eru gerðar á álagi í starfi, yrði bætt við réttlætisþættinum, þ.e. viðmóti 

fyrirtækisins vegna álags starfsmanna, sem og skynjuðu réttlæti starfsmanna vegna álags 

sem þeir upplifa.  

 



 

61 

6  Lokaorð 

Álag í starfi getur verið óumflýjanlegt innan skipulagsheilda. Álag getur haft áhrif á 

andlega heilsu starfsmanna, leitt til streitu og kulnunarástands, sem að lokum getur haft 

áhrif á þátttöku á vinnumarkaðinum og þar með einnig á skipulagsheildir. Skipt getur 

sköpum hvernig skipulagsheildir takast á við álag og viðhafa réttlæti í ferlum og 

ákvarðanatöku vegna álags starfsmanna. Upplifun starfsfólks á óréttlæti vegna álagsvalda 

í starfi ýtir undir álag og getur leitt til þess að starfsmenn eigi erfiðara með að sinna starfi 

sínu og finni fyrir mikilli streitu. Hins vegar ber að hafa í huga að oft er ekki einhliða skýring 

á álagskenndum einkennum starfsmanna, heldur getur verið um að ræða margþættan 

vanda, sem mikilvægt er að rannsakendur haldi áfram að beina sjónum að.  

Samhliða aukningu á umfjöllun og athygli vegna vinnutengds álags, sem getur leitt til 

kulnunarástands, er mikilvægt að skipulagsheildir, starfsmenn og samfélagið í heild séu 

meðvituð um kröfur nútímasamfélags. Slíkt er unnt að gera með því að efla forvarnir á 

vinnustöðum og auka umræðuna um algengi vinnutengds álags og líðan starfsmanna sem 

upplifa óréttlæti á vinnustöðum sínum. 
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Viðauki 1- Könnunin 
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Viðauki 2- Yfirlit spurninga 

Titill spurningar                 Númer spurningar 

Álag í starfi    1  
Vinnuhraði    2  
Verkefnaálag   3  
Óraunhæfar tímakröfur   4  
Krafa um yfirvinnu   5  
Taka matarhlés   6  
Sanngjörn verkefnadreifing  7  
Samskipti við yfirmann   8  
Sanngirni framkomu   9  
Áhrif vinnu á orku í einkalífi  10  
Áhrif vinnu á tíma einkalífs  11  
Mat á eigin heilsu   12  
Kulnunareinkenni   13  
Tækifæri til að tjá upplifun og tilfinningar 14  
Tækifæri til að hafa áhrif á álagsvalda  15  
Hlutlægni og fordómaleysi fyrirtækisins 16  
Samræming verkferla vegna álags  17  
Aðgerðir byggðar á viðeigandi upplýsingum 18  
Framlag og frammistaða   19  
Kurteisi og virðing í garð starfsmanna  20  
Óviðeigandi athugasemdir  21  
Hreinskilni og heiðarleiki yfirmanna  22  
Útskýringar verkferla   23  
Bakgrunnspurningar   24-27   
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