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Útdráttur  

Rannsókn þessi fjallar um helgun í starfi og þá þætti í starfsumhverfinu sem stuðla að 

helgun starfsfólks. Rannsóknin var lögð fyrir starfsfólk Iceland Travel í þeim tilgangi að 

skoða hvaða lykilþætti helgunar má greina hjá starfsfólkinu, hvaða þættir í 

starfsumhverfinu styðja við helgun starfsfólks og hvaða vísbendingar má greina um 

Iceland Travel-skólann (IT-skólann) sem starfsauðlind.  

Rannsókn þessi er tilviksrannsókn þar sem tilvikið er starfsfólk Iceland Travel. Notast 

var við blandaða aðferð (e. mixed methods) þar sem megindlegum og eigindlegum 

rannsóknaraðferðum var beitt. Stuðst var við UWES-spurningalistann sem er hvað mest 

notaður þegar rýnt er í helgun starfsmanna. Að auki var spurt um þætti í 

vinnuumhverfinu sem eiga að styðja við helgun og kallast starfsauðlindir. Stuðst var við 

spurningalista QEEW og sneru þær spurningar að endurgjöf á frammistöðu, stuðningi frá 

samstarfsfélögum og stuðningi frá yfirmanni, sjálfstæði í starfi og tækifæri til náms. Auk 

þess var spurt um IT-skólann, sem er miðpunktur alls fræðslustarfs og er tilgangur hans 

að efla hæfni og færni starfsfólks. Þar að auki voru tekin þrjú viðtöl til þess að fá betri 

innsýn í viðhorf stjórnenda til helgunar og IT-skólans. Hjá Iceland Travel starfa um 200 

manns og var spurningalistinn lagður fyrir alls 192 starfsmenn. Af þeim svöruðu 116. 

Svarhlutfallið var því 60%. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að helgun starfsmanna mælist almennt 

jákvæð varðandi lykilþætti helgunar. Þær starfsauðlindir sem styðja helst við helgun eru 

stuðningur samstarfsfélaga og sjálfstæði í starfi. Sú starfsauðlind sem sýnir sterkustu 

tengslin við helgun er tækifæri til náms. Vísbendingar sem greina má um IT-skólann sem 

starfsauðlind eru að meirihluti þátttakenda telur hann efla færni, stuðla að aukinni 

starfsánægju og efla félagsleg tengsl. Þá mældist jákvæð fylgni á milli helgunar og IT-

skólans þegar horft var til færni og starfsánægju. Það gefur ákveðna hugmynd um það 

að þeir aðilar sem nýta sér IT-skólann upplifa helgun í starfi. Niðurstöður varpa ljósi á 

rannsóknarefnið og veita innsýn í mikilvægi þess að leggja áherslu á helgun í starfi með 

ýmsum starfsauðlindum, allra helst tækifærum til vinnustaðanáms.  
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Abstract 

This study focuses on work engagement and those aspects in the working environment 

that support work engagement of individuals at work. A survey was submitted to 

Iceland Travel staff for the purpose of examining which key factors of work engagement 

can be analysed, what resources in the work environment affect engagement and what 

indicators can be identified about the Iceland Travel school (IT-school) as a resource. 

This research is a case study wherein the case is Iceland Travel. A mixed method was 

used using quantitative and qualitative research methods. The research was based on a 

questionnaire called the UWES which was used to examine engagement. In this 

questionnaire engagement is divided into three fields: vigor, dedication and absorption. 

In addition, job resources were questioned with QEEW questionnaire which included: 

feedback on performance, support from colleagues and supervisor. Furthermore, 

autonomy for the employee’s and questions regarding opportunity to learn in the IT-

school to enhance their abilities and skills. In addition, three interviews were taken to 

get a deeper insight into the attitude of managers about employee and the IT-school. 

The questionnaire was sent to 192 individuals and the replies were 116. The answering 

ratio was 60%. 

The main conclusion of the study is that employee engagement at Iceland Travel 

measures general positive on key factors. The job resources that support employee 

engagement are generally positive, but the participants most appreciate support from 

their coworkers and autonomy. The indicators that can be identified about the IT school 

as a job resource is that the majority of the participants consider the school to enhance 

skills, increases job satisfaction and promote social relationships. There was a positive 

correlation between participants experiencing employee engagement and opportunities 

to learn new things at work. It gives an idea that those members who study at the IT-

school experience employee engagement. The results highlight the subject matter and 

provide an insight into the importance of focusing on employee engagement with the 

support by job resources, preferably opportunities for workplace learning.  
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1 Inngangur  

Í starfsumhverfi, þar sem tækni og hraði skipta sífellt meira máli fyrir afkomu og 

velgengni skipulagsheilda, má ekki gleyma að framlag starfsmanna er ekki síður 

mikilvægt. Eitt helsta takmarkið er að laða að og halda í verðmætt starfsfólk sem er 

tilbúið að leggja sig fram til að ná og viðhalda forskoti á markaði. Líkt og þeir Bakker og 

Schaufeli (2008) fjalla um, þarf starfsumhverfi að vera styðjandi og hvetjandi til þess að 

starfsfólk sé viljugt til þess að gera sitt besta þrátt fyrir þær kröfur sem fylgja hraða og 

annríki nútímans. Vellíðan starfsfólks hefur því fengið aukna athygli rannsókna síðustu 

árin þar sem sýnt hefur verið meðal annars fram á tengingu við betri frammistöðu og 

jákvæðari útkomu fyrir skipulagsheildir (Harter, Schmidt og Keyes, 2003). Þetta er 

breyting frá því sem áður var þegar rannsóknir beindust að mestu leyti að hinu 

neikvæða í starfsumhverfinu sem hafði mögulega heilsuspillandi áhrif á starfsfólk. Það 

má því segja að með tilkomu rannsókna á jákvæðri sálfræði með áherslu á styrkleika 

einstaklingsins og ákjósanlega virkni (Seligman og Csikszentmihalyi, 2000) hafi sjónir 

manna farið að beinast að líðan starfsfólks og þeim þáttum í vinnuumhverfinu sem 

höfðu jákvæð áhrif á heilsu og vellíðan þeirra (Schaufeli, Salanova, González-Romá og 

Bakker, 2002).  

Eitt af þeim hugtökum sem kom fram með þessum rannsóknum er helgun í starfi (e. 

work engagement og employee engagement). Ýmsir fræðimenn telja helgun vera 

jákvætt vinnutengt hugarástand sem á sér stað þegar einstaklingar eru áhugasamir í 

starfi, atorkusamir og sökkva sér í verkefni sín sem (Schaufeli o.fl., 2002; Macey og 

Schneider, 2008; May, Gilson og Harter, 2004; Bakker, Schaufeli, Leiter og Taris, 2008; 

Schaufeli og Bakker, 2010). Því benda Kompaso og Sridevi (2010) á að slíkt starfsfólk gefi 

sterkt forspárgildi um jákvæða rekstrarafkomu skipulagsheilda. Margt bendir til þess að 

ýmsir þættir í starfsumhverfi hafi áhrif á helgun í starfi og nefnast starfsauðlindir (e. job 

resources) (Schaufeli o.fl., 2002). Mikilvægt er því að hlúa vel að starfsumhverfinu til 

þess að styðja við starfsfólk og stuðla að árangri skipulagsheilda.  

Iceland Travel er leiðandi ferðaskrifstofa í móttöku erlendra ferðamanna á Íslandi. 

Fyrirtækið hefur haft markvissa stefnu í mannauðs- og menntunarmálum. Stofnaður var 
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Iceland Travel-skóli (IT-skólinn) til þess að styðja enn frekar við hæfni og færni 

starfsfólks og litið er á fræðslu sem fjárfestingu til þess að styðja við framtíðarsýn og 

árangur félagsins. Iceland Travel er valið sem tilvik í þessari rannsókn. Valið byggir á því 

að rannsakandi starfar þar sem fræðslustjóri og telur rannsókn sem þessa gagnast í sínu 

starfi.  

Markmiðið með rannsókninni er að auka skilning á helgun í starfi. Einnig er 

tilgangurinn að komast að því hvaða starfsauðlindir í starfsumhverfinu styðja við helgun 

starfsmanna og hvaða vísbendingar má greina um IT-skólann sem starfsauðlind. Til að 

vinna að þessum markmiðum verður leitað svara við þremur rannsóknarspurningum: 

 

- Hvaða lykilþætti helgunar má greina hjá starfsmönnum Iceland Travel? 

- Hvaða starfsauðlindir styðja við helgun starfsfólks Iceland Travel?  

- Hvaða vísbendingar má greina um IT-skólann sem starfsauðlind? 

 

Gagna var aflað með blönduðum aðferðum. Þá var bæði megindlegum aðferðum beitt í 

formi spurningalista og eigindlegum aðferðum með viðtölum. Með því að nota báðar 

aðferðir má fá betri sýn og dýpt á rannsóknarefnið. Tilviksrannsóknir gera grein fyrir, 

lýsa og kanna tilfelli eða fyrirbæri í daglegu samhengi þar sem þau eiga sér stað (Yin, 

2003).  

Ritgerðin hefst með fræðilegri umfjöllun um hugtakið helgun og uppruna þess, sagan er 

rakin og skilgreiningar ræddar til þess að fá skýrari mynd af hugtakinu. Fjallað verður um 

þætti í vinnuumhverfinu sem kunna að hafa áhrif á helgun starfsmanna. Þá verður 

tækifæri til náms skoðað sérstaklega innan fyrirtækja, símenntun og hlutverk IT-skólans. 

Því næst verður fjallað um ávinning helgunar fyrir einstaklinga og skipulagsheildir. Eftir 

fræðilega umfjöllun er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar, gagnaöflun og 

gagnagreiningu. Að lokum eru niðurstöður greindar og loks koma umræður og lokaorð. 

Þess ber að geta að ýmist er fjallað um helgun í starfi (e. work engagement) og helgun 

starfsmanna (e. employee engagement). Það fyrra á við um það samband sem 

starfsmaður á við starf sitt á meðan það síðara felur einnig í sér samband við 

skipulagsheildina (Schaufeli og Bakker, 2010). Í þessari rannsókn verður fjallað um 

hugtakið undir einu íslensku heiti, helgun. 
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2 Helgun 

Talið er að helgun í starfi sé upplifun sem á sér stað hjá einstaklingnum sjálfum og felur í 

sér það samband sem viðkomandi hefur við skipulagsheildina. Engin ein skilgreining er 

endanleg en fræðimenn sjá hugtakið sem eftirsóknarvert fyrir skipulagsheildir því 

ávinningur þess er mikill (Macey og Schneider, 2008; Schaufeli og Bakker, 2010). 

Til þess að öðlast gleggri sýn og skilning á hugtakinu er mikilvægt að kanna söguna og 

skilgreiningar hugtaksins fram til þessa. 

2.1 Uppruni hugtaksins 

Fyrstu hugmyndir í fræðilegum skilningi um hugtakið helgun í starfi eru taldar koma 

fram á níunda áratugnum hjá dr. William Kahn (1990). Kahn fékk innblástur frá 

hugmyndum Goffmans (1961) sem hélt því fram að einstaklingar gegndu mismunandi 

hlutverkum í daglegu lífi og tengdust hlutverkunum misvel sem hefði svo áhrif á 

frammistöðu þeirra hverju sinni (Shuck og Wollard, 2010). Kahn (1990) yfirfærði þessar 

hugmyndir á starfsumhverfið og benti á að starfsfólk ýmist tengdist eða aftengdist starfi 

sínu meðan á vinnu stæði, en að aftengjast vísar þá í að draga sig í hlé frá verkefnum 

(Kahn, 1990). Skilgreining hans á helgun var sú að einstaklingur væri til staðar, 

líkamlega, vitsmunalega og tilfinningalega, í hlutverki sínu. Það hefði síðan áhrif á 

frammistöðu og upplifun einstaklings í starfi. Kahn taldi að því betur sem einstaklingur 

ræktaði hlutverk sitt því áhrifaríkari yrði frammistaðan (Kahn, 1990) og tengdist þá 

viðkomandi hlutverki sínu til fulls (Kahn, 1992). 

Kahn (1990, 1992) taldi jafnframt að þegar einstaklingur legði sig ekki fram líkamlega, 

vitsmunalega eða tilfinningalega þá hefði viðkomandi dregið sig í hlé og myndað 

varnarmúr sem drægi úr tengingu við hlutverk einstaklingsins. Kahn kallaði það 

„afhelgun“ (e. disengagement) og má túlka það sem einstakling sem sýnir ekki helgun í 

starfi. Kahn fjallaði um sálfræðileg skilyrði sem hefðu áhrif á helgun í starfi og ef þau 

væru ekki fyrir hendi stuðlaði það að afhelgun. Hann taldi að starfsfólk þyrfti að finna að 

það væri mikils metið og að vinnuframlag þess skipti máli, í stað þess að vera tekið sem 

sjálfsögðum hlut. Að finna fyrir öryggi taldi hann líka vera skilyrði, að einstaklingurinn 
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væri óhræddur að tjá skoðanir sínar þrátt fyrir að slíkt kynni að hafa neikvæðar 

afleiðingar gagnvart stöðu eða starfsframa. Þriðja skilyrðið sem Kahn taldi hafa áhrif á 

helgun í starfi, var að lágmarka þyrfti truflanir til þess að viðkomandi fengi næði sem 

gerði honum kleift að nýta hæfni sína og færni (Kahn, 1990). Kahn (1990, 1992) lýsti því 

ákveðnu sálfélagslegu sambandi sem einstaklingurinn hafði við starf sitt og hlutverk sem 

viðkomandi gegndi hverju sinni. Helgun taldi hann eiga sér stað þegar viðkomandi gaf 

sig fullkomlega á vald hlutverki sínu og lagði allt undir.  

Annars konar sjónarhorn á helgun í starfi kom fram þegar sjónir fóru að beinast að 

jákvæðum þáttum í starfsumhverfinu og áhrifum þeirra á styrkleika og virkni 

einstaklinga. Kallaðist það jákvæð sálfræði og var ákveðin umbreyting frá því sem áður 

var þegar rannsóknir á neikvæðu ástandi einstaklinga fengu meira vægi í fræðilegum 

skilningi (Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001).  

2.2 Helgun sem andstæða við kulnun 

Með jákvæðri sálfræði kviknuðu hugmyndir um að helgun væri andstæða kulnunar (e. 

job burnout). Kulnun hafði þá lengi vel verið þekkt og rannsökuð, og talið að hún hefði 

neikvæð heilsuspillandi áhrif á einstaklinginn vegna streitu og neikvæðra tilfinninga 

gagnvart vinnunni (Maslach o.fl., 2001). Þau Maslach og Leiter (1997) töldu jafnframt að 

kulnun væri ákveðin eyðing á helgun í starfi. Það sem byrjaði sem þýðingarmikið og 

spennandi starf breyttist í óþægilega, ófullnægjandi og merkingarlausa iðju. Töldu þau 

að helgun einkenndist af orku (e. energy), þátttöku (e. involvement) og trú á eigið 

atgervi (e. efficacy). Samkvæmt þeim var það bein andstaða við einkenni kulnunar, 

þ.e.a.s. örmögnun (e. exhaustion), vantrú (e. cynicism) og skort á sjálfstrausti (e. 

inefficiency). Þegar kulnun á sér stað þá umbreytist orka einstaklinga í örmögnun. 

Þátttaka þeirra verður að vantrú og einstaklinginn skortir trú á sjálfan sig. Þessir þrír 

þættir vísa því óbeint í mælikvarða kulnunar, „Maslach Burnout Inventory“, sem mælir 

kulnun einstaklinga í starfi. Maslach og félagar (2001) litu svo á að með því að skoða 

kulnun í víðara samhengi út frá sjónarhorni helgunar og sem jákvæða andstæðu 

kulnunar fengjust frekari vísbendingar um vellíðan einstaklinga í starfi og gæfi jafnframt 

til kynna hvernig væri hægt að draga úr kulnun (Maslach o.fl., 2001).  



 

14 

2.3 Helgun sem sérstætt hugtak 

Schaufeli og félagar (2002) telja helgun í starfi jafnframt andstæðu kulnunar en þó séu 

hugtökin sérstæð og ekki hægt að mæla þau með sama mælitækinu. Þar að auki telja 

þau helgun í starfi vera ástand sem er viðvarandi, langvarandi, tilfinningalegt og 

vitsmunalegt í stað skammvinns eða sérstæðs ástands þar sem áhersla er lögð á 

tiltekinn hlut, viðburð, einstakling eða hegðun. Skilgreining þeirra á hugtakinu er sú að 

það feli í sér jákvætt, fullnægjandi, vinnutengt hugarástand sem einkennist af krafti (e. 

vigor), hollustu (e. dedication) og því að vera niðursokkinn í verkefni sín (e. absorption). 

Skilgreiningu sína byggja þau á fræðilegri greiningu Schaufelis og Bakkers (í Schaufeli 

o.fl., 2002), þar sem tveir undirliggjandi þættir komu fram í rannsókn þeirra um 

vinnutengda vellíðan. Annars vegar væri um að ræða örvun (e. activation) sem teygði sig 

frá örmögnun í kraft (e. vigor) og hins vegar viðhorf (e. identification) sem teygði sig frá 

vantrú yfir í hollustu (e. dedication). Að vera niðursokkinn í verkefni sín bættist við 

skilgreiningu þeirra eftir ítarleg viðtöl í rannsókn sem Schaufeli og fleiri framkvæmdu 

(Schaufeli, Taris, Le Blanc, Peeters, Bakker og Do Jonge, 2001). Þessum þremur þáttum 

sem einkenna helgun lýsa þau nánar sem hér segir: Kraftur er sá þáttur sem einkennist 

af mikilli orku og andlegri þrautseigju meðan á vinnu stendur. Einstaklingar þreytast 

síður og sýna vilja til þess að reyna á sig þrátt fyrir erfiðleika. Hollusta einkennist af 

tilfinningu fyrir mikilvægi, enn fremur af áhuga í starfi, innblæstri, stolti og gleði í starfi. 

Þriðji þáttur helgunar, að vera niðursokkinn í eitthvað einkennist af því að vera 

fullkomlega einbeittur og djúpt sokkinn í vinnuna, þar sem tíminn líður hratt og 

viðkomandi á erfitt með að slíta sig frá vinnu (Schaufeli o.fl., 2002; Maslach o.fl., 2001). 

Þriðji þátturinn líkist hugtakinu flæði (e. flow) en það á frekar við um skammvinnt 

ástand í stað langvarandi líkt og þegar um helgun er að ræða (Schaufeli o.fl., 2001).  

Saks (2006) taldi þörf á því að skoða önnur hugtök sem líktust hugtakinu helgun þar 

sem ekki var komin skilgreining hugtaksins sem fræðimenn voru á sama máli um og 

óljóst var hvað hugtakið þýddi í raun og veru. 

2.4 Helgun, gamalt vín á nýjum belgjum? 

Saks (2006) og Schaufeli og Bakker (2010) skoðuðu hugtakið helgun meðfram öðrum 

hugtökum í því skyni að komast að því hvort helgun í starfi væri frábrugðin öðrum 



 

15 

hugtökum eins og skuldbindingu (e. organizational commitment), starfsánægju (e. job 

satisfaction) og starfsþátttöku (e. job involvement) eða hvort hugtakið væri ekki annað 

en „gamalt vín á nýjum belgjum“ (Schaufeli og Bakker, 2010). 

Skuldbindingu töldu þeir frábrugðið hugtak að því leyti að skuldbindingin vísaði til 

viðhorfa og tengingar gagnvart skipulagsheildinni á meðan þeir töldu helgun ekki 

eiginlegt viðhorf, heldur hversu áhugasamur, eftirtektarsamur og niðursokkinn 

einstaklingurinn væri í starfshlutverki sínu um leið og honum fyndist framlag sitt skipta 

máli (Saks, 2006; Schaufeli og Bakker, 2010). 

Starfsánægja er annað skylt hugtak og er einna þekktust skilgreining Lockes (1976) 

sem segir að starfsánægja sé „ánægjulegt eða jákvætt tilfinningalegt ástand sem stafar 

af mati hvers og eins á starfi sínu“. Starfsánægja er því ákveðin tilfinning sem 

einstaklingur hefur gagnvart starfi sínu á meðan helgun felst í hugarástandinu meðan á 

vinnu stendur (Schaufeli og Bakker, 2010).  

Starfsþátttöku svipar til þátttöku sem á líka við um helgun í starfi nema það að 

starfsþátttaka felur ekki í sér orku og sjálfstrú í starfi líkt og helgun gerir. Þar af leiðandi 

veitir hugtakið helgun í starfi flóknari og ítarlegri sýn á samband einstaklings og vinnu 

hans (Maslach o.fl., 2001).  

 

Þó svo að hugtakið helgun skarist á við önnur hugtök getur ekkert þeirra verið 

heimfært yfir á helgun því helgun í starfi endurspeglar sambandið milli starfsmanns og 

skipulagsheildar. Bæði starfsmaðurinn og skipulagsheildin þurfa að leggja sitt af mörkum 

til þess að hafa áhrif á helgun í starfi. Það er því vaxandi samstaða meðal fræðimanna 

um að helgun eigi rétt á sér eitt og sér sem sérstætt hugtak á fræðilegum grundvelli 

(Maslach o.fl., 2001; Schaufeli og Bakker, 2010).  

Þær skilgreiningar sem taldar hafa verið upp snúa að mestu að einstaklingnum 

sjálfum og hans upplifun, hins vegar er líka mikilvægt að skoða hvaða áhrif helgun hefur 

á skipulagsheildir og starfsfólk sömuleiðis.  

2.5 Helgun og starfsumhverfið 

Harter, Schmidt og Hayes (2002) voru með þeim fyrstu til þess að skoða helgun í starfi 

og hvort hún hefði jákvæð áhrif á skipulagsheildir. Skilgreining þeirra á helgun í starfi var 
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út frá þátttöku einstaklingsins, ánægju og áhuga í starfi. Rannsókn þeirra náði til fjölda 

skipulagsheilda í mismunandi atvinnugreinum. Niðurstöður sýndu að hjá þeim 

skipulagsheildum þar sem helgun í starfi og ánægja mældust há, skiluðu þær að auki 

meiri hagnaði, aukinni skilvirkni, höfðu lægri starfsmannaveltu og starfsfólk upplifði 

meira starfsöryggi. Það sem meira var, þær skipulagsheildir sem mældust með hvað 

mesta helgun í starfi voru þær sem högnuðust að jafnaði um 1-4% meira en aðrar 

skipulagsheildir. Svipaðar niðurstöður mátti sjá hvað snerti skilvirkni starfsmanna 

(Harter, Schmidt og Hayes, 2002). Þessar niðurstöður vöktu gríðarlega athygli, 

sérstaklega vegna tengingar helgunar í starfi við hagnað fyrirtækja. Shuck og Wollard 

(2010) telja að rannsókn þeirra Harters og félaga hafi leitt til útbreiðslu hugtaksins þar 

sem nú fangaði hugtakið enn frekar áhuga ráðgjafarfyrirtækja.  

Brátt fóru sjónir manna að beinast að starfsumhverfinu sjálfu og rannsóknir á því 

hvaða þættir hefðu möguleg áhrif á helgun í starfi.  

2.6 Starfsumhverfið og áhrif þess 

Saks (2006) er einn af þeim fræðimönnum sem rannsakaði möguleg áhrif á helgun í 

starfi út frá starfsumhverfi. Hann taldi þurfa sterkari skilgreiningu, rökstudda með 

ítarlegum gögnum, til þess að útskýra fyrirbærið helgun. Hann fjallaði um mikinn skort á 

rannsóknum á hugtakinu, sérstaklega í fræðilegum skilningi, en taldi of mikið sótt til 

höfunda bókmennta og ráðgjafarfyrirtækja. Saks telur helgun vera aðgreinanlega frá 

öðrum hugtökum og lýsir helgun sem sérstöku og einstöku hugtaki sem samanstendur 

af vitsmunalegum, tilfinningalegum og hegðunarvaldandi þáttum sem tengjast 

frammistöðu í hlutverki einstaklinga (Saks, 2006). Saks bendir á að skoða þurfi hugtakið 

út frá tegund helgunar, annars vegar gagnvart skipulagsheildinni og hins vegar gagnvart 

starfinu sjálfu. Enn fremur skoðar hann áhrif starfsumhverfis á helgun í starfi og þær 

afleiðingar sem helgun í starfi hefur fyrir bæði einstaklinginn og skipulagsheildina. Til 

stuðnings setur Saks fram líkan sem byggir á félagssamskiptakenningunni (e. social 

exchange theory). Sú kenning lýsir sambandi á milli starfsmanns og skipulagsheildar, að 

því leyti að starfsfólk er líklegra að sýna helgun í starfi ef það fær eitthvað, svo sem 

hlunnindi og félagslegan stuðning, í staðinn. Þá þykir starfsfólki það vera skuldbundið til 

þess að endurgjalda skipulagsheildinni með góðri frammistöðu og helgun í starfi (Saks, 

2006). Það er í samræmi við hugmyndir Kahns (1990, 1992) um það að gefa sig algerlega 
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á vald hlutverki sínu. Saks segir jafnframt að ef skipulagsheildinni mistakist að veita 

þennan stuðning séu einstaklingar líklegri að draga sig í hlé og fjarlægjast hlutverk sitt. 

Þessi áhrif á helgun í starfi fjallar Saks um sem eiginleika starfs. Starfið telur hann þurfa 

að krefjast fjölbreytilegrar hæfni, verkefnin þurfi einnig að vera mikilvæg og starfsfólk 

þarf að finna fyrir sjálfstæði í starfi og fá endurgjöf fyrir frammistöðu (Saks, 2006). Líkt 

og Kahn (1992) nefndi, eru þau störf sem hafa að geyma eiginleika sem þessa með meira 

svigrúm fyrir einstaklinga til þess að tileinka sér störfin betur og fyrir vikið sýnir 

starfsfólk meiri helgun. Saks telur jafnframt að stuðningur hafi áhrif á helgun í starfi, 

bæði stuðningur frá yfirmanni og skipulagsheildinni. Sama gildir um félagsleg tengsl. Því 

betra samband sem starfsfólk hefur hvert við annað því líklegra er að samskiptin verði 

jákvæð. Hann nefnir líka að öryggi í starfi og það að finna fyrir almennri umhyggju hafi 

áhrif á helgun starfsmanna. Að lokum nefnir Saks réttlæti. Ef starfsfólk upplifir réttlæti 

frá skipulagsheildinni þá eru meiri líkur til þess að starfsfólkið sýni sanngirni í 

frammistöðu sinni og leggi enn harðar að sér. Allir þessir þættir hafa með einum eða 

öðrum hætti áhrif á helgun í starfi, bæði gagnvart starfinu sjálfu og skipulagsheildinni. 

Ávinningurinn er mikill í formi starfsánægju, hollustu og þegnskapar og minni líkur á því 

að starfsmaður segi starfi sínu lausu. Jafnframt kemst Saks að því að starfsfólk, sem sýnir 

helgun, sýnir jákvæðara viðhorf og hegðun og á betra samband við vinnuveitanda sinn. 

Því meiri stuðning sem starfsfólk fær og því innihaldsríkara sem starf þess er, því meiri 

líkur eru á helgun í starfi.  

 

 

Mynd 1. Líkan um áhrif á helgun og afleiðingar, byggt á líkani Saks (2006) 

 

Hann telur þess vegna mikilvægt fyrir stjórnendur að finna út hvaða stuðning 

starfsmenn óski mest eftir í sínu starfi. Líkan Saks og rannsókn hans er ein fyrsta 
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raunvísindalega prófunin sem varpar ljósi á áhrif starfsumhverfis og ávinning þess sem 

hægt er að nýta til þess að skilja betur helgun í starfi (Saks, 2006). 

Þeir Macey og Schneider (2008) eru á svipuðu máli þegar þeir skoða helgun, að því 

leyti að þeir telja helgun vera ákvörðun einstaklingsins. Þeir benda þó á að hugtakið sé 

umpökkun frá öðrum hugtökum og til þess að skilja það enn betur þurfi að skipta því 

upp.  Þeir skipta hugtakinu upp í þrenns konar tegundir helgunar til þess að skilgreina 

betur hvernig helgun er um að ræða. Sú fyrsta tengist sálfræðilegum eiginleikum 

einstaklingsins og hvort viðkomandi sé almennt jákvæður í lífi og starfi (e. trait 

engagement). Önnur tegund helgunar tengist ástandi einstaklingsins og tilfinningum (e. 

state engagement). Þriðji þátturinn er hegðun einstaklinga (e. behavioral engagement). 

Starfsumhverfið hefur síðan bein og óbein áhrif á helgun, út frá fjölbreytileika í störfum, 

kröfum, sjálfstæði og leiðtogahæfni (Macey og Schneider, 2008). Schaufeli og Bakker 

(2010) gagnrýndu þessa nálgun að því leyti að þeir telja að flokkun Maceys og 

Schneiders nái yfir ýmis önnur hugtök sem aðeins vísa í helgun með einum eða öðrum 

hætti. Benda þeir Schaufeli og Bakker (2010) á að það þurfi heildstæðari nálgun á 

hugtakið og notast þeir við skilgreiningu Schaufeli o.fl., (2002) sem er víða að finna sem 

grunn fræðilegra rannsókna (Maslach o.fl., 2001; Schaufeli o.fl., 2002; Schaufeli og 

Bakker, 2004; Bakker, Schaufeli, Leiter og Taris, 2008; Schaufeli, 2017; Schaufeli, Bakker 

og Salanova, 2006):  

„Engagement is a positive fulfilling, work-related state of mind that is characterized 

by vigor, dedication and absorption“.  

 

Líkt og Saks (2006) leggja þeir Schaufeli og Bakker (2004) fram líkan sem gefur góða 

mynd á starfsumhverfið og möguleg áhrif þess á helgun í starfi. Líkanið kallast 

starfskröfu- og starfsauðlindalíkanið (e. Job Demand – Resources model), skammstafað 

JD-R-líkanið.  

2.7 Starfskröfu- og starfsauðlindalíkanið  

Samkvæmt starfskröfu- og starfsauðlindalíkaninu má greina bæði starfskröfur og 

starfsauðlindir í vinnuumhverfinu (Schaufeli og Bakker, 2004; Schaufeli, 2017). 

Demerouti og félagar settu líkanið fyrst fram í þeim tilgangi að rannsaka og efla skilning 
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á kulnun í starfi. Þeir komust að því að kulnun tengdist tveimur þáttum í eðli starfa. 

Annars vegar er um að ræða miklar starfskröfur sem leiða til andlegrar örmögnunar 

starfsmanna og hins vegar er skortur á stuðningi í starfi eða því sem kallaðar eru 

starfsauðlindir. Skortur á starfsauðlindum gerir það að verkum að starfsmaðurinn heldur 

aftur af sér og fjarlægist starf sitt (Demerouti, Bakker, Nachreiner og Schaufeli, 2001; 

Schaufeli og Bakker, 2004). Schaufeli og Bakker (2004) komust að því að kulnun og 

helgun væru sjálfstæð hugtök en í raun sín hvor hliðin á sama peningi. Þeir setja fram 

líkan sem tekur tillit til helgunar í starfi. Líkanið gerir ráð fyrir skilgreiningu Schaufeli o.fl. 

(2002), það er að helgun sé skilgreind sem jákvætt, fullnægjandi vinnutengt hugarástand 

sem einkennist af orku, hollustu og því að vera niðursokkinn í viðfangsefnin. Schaufeli og 

Bakker (2004) tóku undir fyrri rannsókn og gerðu ráð fyrir að kulnun stafaði af 

einkennum af starfskröfum og skorti á starfsauðlindum en lögðu til að helgun í starfi 

kæmi til vegna stuðnings út frá starfsauðlindum sem væru til staðar í starfsumhverfinu 

(Schaufeli og Bakker, 2004). 

2.7.1 Starfskröfur 

Starfskröfur eru skilgreindar sem þeir líkamlegu, sálfræðilegu og félagslegu þættir sem 

tengjast skipulagsheildinni og krefjast líkamlegrar eða andlegrar áreynslu. Þetta getur 

verið of mikil vinna, vaktavinna, ágreiningur í starfi, fjöldi verkefna, flækjustig o.s.frv. 

Starfskröfur geta dregið það mikið úr orku starfsmanns að það leiðir til ákveðins 

kostnaðar, ýmist í lífeðlisfræðilegum eða sálfræðilegum skilningi, svo sem andlegri 

örmögnun (Demerouti o.fl., 2001; Maslach o.fl., 2001; Schaufeli og Bakker, 2004). 

Starfskröfur þurfa þó ekki endilega að vera neikvætt fyrirbæri í þeim skilningi að þær 

leiða sjálfkrafa til andlegrar örmögnunar eða kulnunar. Þær teljast neikvæðar ef þær 

breytast í streituvaldandi þátt sem tengist miklu álagi eins og þunglyndi, kvíða eða 

kulnun (Schaufeli og Bakker, 2004). Því meiri sem streitan verður því hærri verður 

kostnaðurinn (Demerouti o.fl., 2001). 

2.7.2 Starfsauðlindir 

Líkt og starfskröfur þá vísa starfsauðlindir í líkamlega, sálfræðilega eða félagslega þætti 

sem tengjast skipulagsheildinni. Ýmist draga þessar auðlindir úr starfskröfum eða styðja 

við starfstengd markmið og örva persónulegan vöxt, lærdóm og þróun starfsfólks. 

Starfsauðlindir eru því ekki aðeins nauðsynlegar til þess að takast á við starfskröfur 
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heldur líka mikilvægar í sjálfu sér sem stuðningur við starfsfólk og hafa mögulega áhrif á 

helgun (Schaufeli og Bakker, 2004; Bakker og Demerouti, 2008). Þetta er til að mynda 

félagslegur stuðningur frá samstarfsfélögum og yfirmanni, að eiga vin að leita til og fá 

endurgjöf á frammistöðu. Þar að auki telja þeir að verkefni starfsfólks þurfi að vera 

fjölbreytt og krefjast mismunandi hæfni. Starfsfólk þarf að njóta sjálfstæðis í starfi, geta 

ráðið fram úr verkefnunum, fá frjálsar hendur og geta haft möguleika á tækifærum til 

lærdóms í starfsumhverfi sínu sem stuðlar að aukinni hæfni (Bakker og Demerouti, 

2007, 2008; Schaufeli og Salanova, 2007; Schaufeli, Bakker og Van Rhenen, 2009). Í 

rannsókn þeirra Schaufelis, Bakkers og Van Rhenens (2009) kom fram að þegar 

félagslegur stuðningur jókst og sömuleiðis endurgjöf á frammistöðu, starfsfólk hafði 

meira sjálfstæði í starfi og tækifæri til lærdóms voru mikil, þá mældist enn meiri helgun í 

starfi (Schaufeli o.fl., 2009). Það gefur til kynna að þegar starfsauðlindir jukust þá jókst 

helgun að sama skapi.  

Þar að auki komust þeir Bakker og félagar að því að starfsauðlindir hefðu áhrif á 

vellíðan einstaklinga og gætu með því móti dregið úr neikvæðri upplifun á starfskröfur. 

Þau nefndu það „buffer effect“. Í rannsókn þeirra kom fram að það sem dró hvað mest 

úr neikvæðum áhrifum átti sér stað þegar starfsfólk upplifði stuðning, sjálfstæði í starfi 

og tækifæri til starfsþróunar (Xanthopoulou, Bakker, Demerouti og Schaufeli, 2007; 

Bakker og Demerouti, 2007). Bakker og Demerouti töldu að í starfsumhverfi þar sem 

fjölmargar starfsauðlindir voru drægi verulega úr neikvæðum áhrifum sem kynnu að 

leiða til kulnunar (Bakker og Demerouti, 2007).  

Líkan Schaufelis og Bakkers (2004) gerir ráð fyrir tveimur ferlum út frá starfskröfum 

og starfsauðlindum líkt og Demerouti o.fl. (2001). Þeir Schaufeli og Bakker fjalla um tvö 

ferli út frá of háum starfskröfum annars vegar og starfsauðlindum hins vegar. Annað 

ferlið kalla þeir orkuferli og tengist háum starfskröfum eða skorti á starfsauðlindum. Það 

dregur úr orku einstaklings og viðkomandi þreytist og örmagnast sem veldur kulnun. Á 

endanum leiðir kulnun til heilsufarslegra vandamála og/eða aukinnar starfsmannaveltu. 

Hitt ferlið kalla þeir hvatningarferli og lýsir því þegar starfsauðlindir eru miklar. Það 

hefur áhrif á helgun í starfi sem hefur jákvæð áhrif á skipulagsheildina og dregur úr 

starfsmannaveltu (Schaufeli og Bakker, 2004).  
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Mynd 2. Starfskröfu- og starfsauðlindalíkanið, byggt á Job Demand Resource Model (Schaufeli og 
Bakker, 2004) 

 

Bakker og Demerouti (2007) telja að orkuferlið sé í raun álagsferli og hægt sé að 

draga úr starfskröfum t.d. með því að endurhanna störfin (Demerouti o.fl., 2001; Bakker 

og Demerouti, 2007). Hvatningarferlið gerir ráð fyrir því að starfsauðlindir hvetji til 

helgunar í starfi og styðji við frammistöðu starfsmanna (Bakker og Demerouti, 2007) 

sem leiði til betri útkomu fyrir skipulagsheildir (Schaufeli, 2017). Þetta styður rannsókn 

Xanthopoulous o.fl. (2007). Þeir komust að því að starfsfólk sýndi enn meiri helgun 

þegar starfsauðlindir voru til staðar og jafnframt því enn meiri helgun á þeim dögum 

sem starfsauðlindir voru miklar. Þetta hafði bein áhrif á frammistöðu starfsmanna. Til 

þess að efla helgun komust þeir Schaufeli, Bakker og Van Rhenen (2009) að því að betra 

væri að leggja áherslu á fleiri starfsauðlindir frekar en að reyna að draga úr starfskröfum 

í störfum.  

Schaufeli endurhannaði líkanið árið 2017. Þar sýnir Schaufeli að helgun er eingöngu 

tengd starfsauðlindum. Því fleiri sem starfsauðlindir eru því meiri helgun á sér stað, á 

meðan kulnun tengist bæði skorti á starfsauðlindum og háum starfskröfum. Þá nefnir 

Schaufeli (2017) þessu til stuðnings að með því að auka starfsauðlindir þá sé verið að slá 

tvær flugur í einu höggi. Annars vegar sé komið í veg fyrir kulnun og hins vegar sé verið 

að hlúa að helgun. Til samanburðar má nefna að þegar dregið er úr starfskröfum hefur 

það aðeins áhrif á kulnun en ekki helgun. Ástæðan er sú að lágar starfskröfur leiða til 
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þess að störf bera minni kröfur til starfsfólks sem gæti endurspeglast í minni helgun. Að 

sama skapi getur það að gefa lokafrest á vinnutengdum verkefnum mögulega stuðlað að 

betri frammistöðu. Afleiðing álagsferlis er neikvæð útkoma á meðan hvatningarferlið 

leiðir til jákvæðrar útkomu (Schaufeli, 2017).  

 

 

Mynd 3. Starfskröfu- og starfsauðlindalíkanið, byggt á New Job Demand Resource Model (Schaufeli, 
2017) 

 

Fjölmargir rannsóknaraðilar hafa nýtt sér líkanið og orðið margs vísari um afleiðingar 

hárra starfskrafna og ávinningi af starfsauðlindum innan skipulagsheilda. Með líkaninu 

er unnt að fylgjast með starfsumhverfinu með það að markmiði að auka helgun og koma 

í veg fyrir kulnun út frá einkennum vinnuumhverfisins. Líkanið er hentugt til þess að 

rýna í jákvæðar og neikvæðar vísbendingar um vellíðan og heilsu starfsmanna í 

fjölbreyttum starfsgreinum og nýtist til þess að bæta vellíðan og frammistöðu 

starfsmanna (Bakker og Demerouti, 2007). Hingað til hefur líkanið einungis verið notað 

út frá einkennum starfsins en nýlega hefur verið bætt inn í líkanið persónueinkennum 

einstaklingsins og stjórnunarstíl sem á að hvetja til helgunar (e. engaging leadership) 

(Schaufeli, 2017).  

 



 

23 

2.7.3 Persónutengdir þættir  

Þau Xanthopoulou og félagar (2007) gerðu rannsókn með JD-R-líkaninu þar sem þau 

bættu við persónutengdum þáttum. Þau sýndu að persónueinkenni ásamt 

starfsauðlindum og starfskröfum áttu þátt í því að útskýra ólíka upplifun á örmögnun og 

helgun. Þau komust að því að þeir einstaklingar, sem hefðu sjálfstraust, þrautseigju og 

væru almennt bjartsýnir, væru líklegri til þess að nýta starfsauðlindir vinnustaðarins og 

sýna þar af leiðandi meiri helgun í starfi. Starfsfólk nær að nýta sér tækifæri til náms 

sem þeim gefst kostur á og öðlast sjálfstraust til að nýta það svigrúm sem býðst til að 

stjórna verkefnum og hafa áhrif á hvernig þau eru unnin. Þeir starfsmenn, sem eru 

gæddir persónueinkennum á borð við sjálfstraust og bjartsýni, eru betur í stakk búnir að 

takast á við starfskröfur eða erfiðar aðstæður sem geta haft neikvæðar afleiðingar, svo 

sem þreytu. Þau persónueinkenni sem lýst er hér fyrir ofan styðja við helgun starfsfólks 

sem finnur fyrir mikilvægi innan skipulagsheildarinnar, að það hafi áhrif og sjái árangur 

af starfi sínu, og er þar af leiðandi almennt bjartsýnt gagnvart framtíð innan 

skipulagsheildarinnar. Allt hefur þetta áhrif á helgun í starfi (Xanthopoulou o.fl., 2007; 

Bakker o.fl., 2008). Enn fremur kemur fram að starfsfólk sem sýnir helgun í starfi sínu og 

stendur sig vel getur frekar skapað sínar eigin auðlindir sem aftur skapar helgun með 

tímanum og skapast því eins konar sjálfbær hringur helgunar (Bakker og Demerouti, 

2008). Persónulegar auðlindir og starfsauðlindir styrkja hvor aðra innbyrðis og leggja sitt 

af mörkum við helgun starfsmanna og frammistöðu þeirra (Bakker og Demerouti, 2008; 

Van Wingerden, Derks og Bakker, 2015). Þrátt fyrir það telur Schaufeli enn óljóst hvaða 

stöðu þessi viðbót sem slík á að gegna í líkaninu (Schaufeli, 2017).  

2.7.4 Stjórnunarstíll sem styður við helgun 

Stjórnunarstíll, sem leggur áherslu á að auka helgun starfsfólks og draga úr kulnun, var 

bætt við starfskröfu- og starfsauðlindalíkanið af Schaufeli (2015) með 

sjálfsákvörðunarkenningunni (e. Self-determination theory; STD). Samkvæmt 

kenningunni eru þrjár meðfæddar sálfræðilegar þarfir taldar skipta sköpum fyrir 

einstaklinginn og fyrir vinnustaðinn, þ.e.a.s. þörfin fyrir sjálfstæði í starfi, nýting 

starfshæfni og góð félagsleg tengsl. Kenningin heldur því fram að starfsfólk sé líklegra til 

þess að sýna helgun í starfi ef þessum þörfum er fullnægt (Deci og Ryan, 2000). 
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Mynd 4. Starfskröfu- og starfsauðlindalíkanið með stjórnun, byggt á Job Demands-Resources leadership 
model (Schaufeli, 2015) 

 

Stjórnun gegnir þar veigamiklu hlutverki við að styðja við þessar þarfir. Hvetja þarf 

starfsfólk með því að vekja áhuga þess, skerpa sýn á markmið starfsins og láta því líða 

eins og það sé hluti af heild. Í öðru lagi eru það stjórnendur sem hafa áhrif á sjálfstæði í 

starfi með því að veita frelsi í verkefnum og deila ábyrgð. Í þriðja lagi þurfa stjórnendur 

að stuðla að félagslegum tengslum með því að hvetja til samvinnu og efla liðsheildina. Ef 

starfsfólk upplifir þennan stuðning upplifir það um leið að framlag þess skipti máli. 

Starfsfólk verður þar af leiðandi viljugra til þess að ná heildarmarkmiðum 

skipulagsheildarinnar og líkur aukast á helgun í starfi. Schaufeli segir að þar sem 

stjórnendur séu meðvitaðir um helgun starfsmanna sé ekki aðeins verið að hlúa að 

vellíðan þeirra heldur líka að styðja við góðan árangur skipulagsheildarinnar (Schaufeli, 

2015, 2017).  

 

Starfsumhverfið leikur því stórt hlutverk í vellíðan einstaklinga og þess vegna er 

nauðsynlegt að kortleggja vinnustaðinn miðað við þær starfskröfur og auðlindir sem eru 

til staðar. Schaufeli og Bakker (2004) benda á að til þess að stuðla enn frekar að helgun í 

starfi þurfi að skoða mismunandi starfsauðlindir eins og til dæmis hæfnisþróun og 

tækifæri til náms (Schaufeli og Bakker, 2004).  
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2.7.5 Hvatningarferlið í starfskröfu- og starfauðlindalíkaninu 

Eins og komið hefur fram í lýsingu á starfskröfu- og starfsauðlindalíkaninu eru það 

starfsauðlindirnar sem styðja við helgun starfsfólks. Þá er talið að hvatningarferli 

myndist út frá þeim starfsauðlindum sem fyrir hendi eru. Þær hafa þennan 

hvatningarneista sem leiðir til mikillar helgunar og framúrskarandi frammistöðu (Bakker 

og Demerouti, 2007; Schaufeli og Bakker, 2004; Schaufeli, 2015, 2017). Annars vegar er 

innra hvatningarferli sem stuðlar að vexti starfsmanna, lærdóms og þróunar og hins 

vegar ytra hvatningarferli sem felst í því að ná fram starfsmarkmiðum (Schaufeli og 

Bakker, 2004; Bakker og Demerouti, 2007; Schaufeli o.fl., 2009). 

Með innra hvatningarferlinu er átt við að starfsauðlindir fullnægi grunnþörfum 

mannsins, s.s. þörfinni fyrir sjálfstæði, hæfni og tengsl, rétt eins og fram kemur í 

sjálfsákvörðunarkenningunni (e. self determination theory) (Deci og Ryan, 1985; Ryan 

og Frederick, 1997). Til að mynda stuðlar endurgjöf að lærdómi og þar með aukinni 

starfshæfni. Þátttaka í ákvörðunum og félagslegur stuðningur eykur sjálfstæði og að 

upplifa það að tilheyra hópi eflir tengsl (Schaufeli og Bakker, 2004; Bakker og 

Demerouti, 2008). Schaufeli (2015) telur að stjórnendur geti haft mikil áhrif á þessa 

þætti.  

Með ytra hvatningarferlinu er vísað til þess þegar starfsumhverfið býður upp á fjölda 

starfsauðlinda. Þá er starfsmaðurinn viljugri til þess að leggja sig fram í starfi. Í því tilfelli 

er líklegra að viðunandi árangri og starfsmarkmiðum verði náð. Til að mynda eykur 

stuðningur frá samstarfsfélögum og endurgjöf á frammistöðu frá yfirmanni líkur á því að 

starfsmarkmiði verði náð með árangursríkum hætti. Í báðum tilvikum, með innra 

hvatningarferli þar sem grunnþarfir eru uppfylltar eða í gegnum ytra hvatningarferli þar 

sem starfsmarkmiðum er náð, þá er útkoman jákvæð og helgun í starfi er líklegri til þess 

að verða að veruleika (Schaufeli og Bakker, 2004; Schaufeli og Salanova, 2007; Bakker og 

Demerouti, 2007).  

Starfsauðlindir stuðla þannig í gegnum ytra og innra hvatningaferli að vexti og þróun 

starfsfólks (Hakanen, Bakker og Schaufeli, 2006; Houkes, Janssen, de Jonge og Nijhuis, 

2001). Talið er að starfsauðlindir sem styðja við þróun starfsfólks séu nauðsynlegar til 

þess að skapa gott starfsumhverfi og stuðla enn frekar að helgun í starfi (Albrecht, 

Bakker, Gruman, Macey og Saks, 2015). Þá benda Kahn (1990) og Maslach o.fl, (2001) á 
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að til þess að skapa innihaldsríkt starfsumhverfi þurfi að leggja áherslu á upplifun 

starfsfólks og veita þeim tækifæri til náms sem styður við þróun þeirra í starfi. Það voru 

síðan Rothmann og Rothmann (2010) sem komust að raun um að sterkasti áhrifavaldur 

á helgun starfsmanna væru tækifæri til starfsþróunar. Að sama skapi sýndu niðurstöður 

rannsóknar Fairlie (2011) að innihaldsríkt starf hefði sterkustu tenginguna við helgun 

starfsmanna og starfsþróun væri miðpunktur þess. Þar að auki hefur verið sýnt fram á 

að ef skipulagsheild leggur sitt af mörkum við að stuðla að hæfni og færni starfsfólks er 

ekki aðeins verið að þróa og styrkja einstaklinginn í starfi heldur líka í lífinu sjálfu 

(Cohen, 1997).  

Það má því áætla að allur lærdómur sem skipulagsheild styður við feli í sér tækifæri 

til þróunar. Þetta getur verið í formi þjálfunar, fræðslu, kynninga eða hvers kyns sí- og 

endurmenntunar. Lærdómur á vinnustað í formi símenntunar er því eitt af þeim 

tækifærum sem starfsfólki bjóðast. Jafnframt sú starfsauðlind sem styður við þróun 

einstaklinga og veitir innihaldsríkara starf. Talið er að starfsauðlindir sem styðja við vöxt 

og þróun starfsmanna stuðlar að enn meiri helgun sem endurspeglast síðan í hollustu 

við skipulagsheildina (Schaufeli og Bakker, 2004). 

2.8 Tækifæri til vinnustaðanáms 

Hake (1999) telur að nám á vinnustað, s.s. símenntun (e. life long learning), sé eitt af 

helstu málefnum 21. aldarinnar þegar fjallað er um nám og þjálfun innan 

skipulagsheilda. Mankin (2009) skilgreinir símenntun sem stöðuga færni og starfsþróun 

eða vinnutengdan lærdóm með námi og reynslu í gegnum starfsferil einstaklings. Duyff 

(1999) bendir á að símenntun sé einskonar stuðningsferli sem gerir einstaklingum kleift 

að öðlast þekkingu, gildi, færni og skilning á því sem krafist er í lífinu (Duyff, 1999). 

Mankin (2009) telur að starfsfólk þurfi að sýna skuldbindingu gagnvart símenntun fyrir 

sinn eigin starfsferil og frama. 

Símenntun er nú á dögum sýnileg í samfélaginu samfara auknum kröfum í 

starfsumhverfinu til þess að bæta hæfni í síbreytilegu tækni umhverfi. Breytingarnar 

kalla á það að skipulagsheildir, atvinnugreinar og einstaklingar vaxi og verði 

samkeppnishæf á 21. öldinni. Talið er að þær skipulagsheildir sem lifa af eru jafnframt 

byggðar á þekkingu og starfsfólki sem er knúið áfram af upplýsingum, fyrirspurnum, 
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hópstarfi og þeirri hæfni og færni sem aflað er með skuldbindingu til símenntunar. Með 

tækninni og því alþjóðlega neti sem hún veitir er enn ríkari ástæða fyrir símenntun, að 

styðja þá færni sem þarf til þess að geta unnið með skilvirkum hætti í fjölmenningarlegu 

umhverfi hvar sem er á alþjóðavísu. Væntingar vinnuaflsins eru því miklar gagnvart 

atvinnurekandanum. Að sama skapi meta atvinnurekendur það starfsfólk meira sem 

sækir sér færni og þekkingu, ekki síst þá sem hafa til að bera þrautseigju og sveigjanleika 

til þess að aðlaga sig þróunarþörfum á alþjóðlegum vinnumarkaði (Duyff, 1999). 

Samkvæmt Fischer (2000) er símenntun sú nálgun sem samþættir bestu eiginleika skóla, 

samfélags, heimilis og vinnustaðar. Það má því segja að símenntun stuðli að hæfni, 

þekkingu og tækifærum til þess að ná mikilvægum starfsmarkmiðum (Duyff, 1999). 

Nám á vinnustað í formi símenntunar er markviss stjórnun á fræðslu og starfsþróun 

sem eflir starfshæfni og færni starfsfólks. Mankin (2009) telur það síðan hafa áhrif á 

frammistöðu einstaklinga í starfi og  skilvirkni skipulagsheilda. Lærdómur (e. learning) er 

því mikilvægt á öllum stigum lífsins til þess að takast á við breytingar og gera fólki kleift 

að aðlagast umhverfinu á sem skilvirkastan hátt (Beardwell og Claydon, 2007). 

Lærdómur snýst um að öðlast nýja þekkingu, aukna færni og takast á við ólíkar 

starfskröfur með viðhorfum, hegðun og framkvæmd. Nám á sér stað bæði hjá 

einstaklingnum sjálfum og líka í félagslegum aðstæðum (Mankin, 2009). Sérfræðingar á 

mannauðssviði geta haft áhrif á helgun starfsmanna í gegnum námstækifæri og þróun 

mannauðs og stuðlað þannig að faglegu starfi (Albrecht o.fl., 2015).  

Það má því leiða líkur að því að það starfsfólk sem sæki sér færni og þekkingu nýti sér 

starfsauðlindir sem eru til staðar innan vinnustaðarins. Slíkt getur leitt til þess að starfið 

verði innihaldsríkara sem síðan leiði til betri frammistöðu. Það getur endurspeglast í 

meiri helgun sem hefur jákvæð áhrif á skipulagsheildina, til að mynda með minni 

starfsmannaveltu og/eða hollustu við fyrirtækið. Það er því mikilvægt að skipulagsheildir 

líti á vinnustaðanám sem mikilvægan þátt í að efla færni og hæfni starfsfólks. Þær þurfa 

að líta á nám sem hluta af menningu sinni og starfsumhverfi þannig að þær hafi frekari 

möguleika að skapa sér samkeppnisforskot. Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að betri 

frammistaða skipulagsheilda er í beinu samhengi við fjárfestingar þeirra í lærdómi 

starfsmanna og þróun þeirra á hæfni og færni (Mankin, 2009). Það er því mikilvægt að 
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fjárfesta í þróun mannauðs til þess að bæta árangur starfsfólksins og 

skipulagsheildarinnar.  

2.9 Ávinningur fyrir fyrirtækið 

Ávinningur af helgun starfsmanna kemur víða fram. Eins og áður var nefnt þá voru það 

niðurstöður rannsókna Harters o.fl. (2002) sem vöktu áhuga ráðgjafarfyrirtækja. 

Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að þar sem starfsfólk sýndi helgun í starfi skilaði slíkt 

meiri framleiðni sem síðan skilaði meiri hagnaði fyrir skipulagsheildina. Þau Harter og 

félagar voru því einna fyrst til þess að sýna slíkan ávinning fyrir skipulagsheildina og þar 

með mikilvægi helgunar í starfi (Harter o.fl., 2002). Að sama skapi komust þau Bakker, 

Demerouti og Verbeke (2004) að því að þau sem sýndu helgun í starfi skiluðu betri 

frammistöðu og voru viljugri til þess að leggja enn meira á sig eða „go the extra mile“ 

líkt og Kahn (1990) benti á þegar hann fjallaði um í helgun í starfi.  

Þegar Schaufeli og Bakker (2004) bættu inn helgun við starfskröfu- og 

starfsauðlindalíkanið komust þeir að því að starfsauðlindir höfðu jákvæð áhrif á helgun 

og drógu að sama skapi úr starfskröfum. Þeir prófuðu þrenns konar starfsauðlindir í 

rannsókn sinni. Þær voru endurgjöf á frammistöðu, stuðningur frá samstarfsfélögum og 

þjálfun yfirmanns. Jafnframt komust þeir að því að helgun í starfi dró úr 

starfsmannaveltu. Hakanen og félagar (2006) staðfestu þetta. Rannsóknir þeirra sýndu 

aukna fyrirtækjahollustu þar sem helgun í starfi mældist annars vegar hjá kennurum 

(Hakanen o.fl., 2006) og hins vegar hjá tannlæknum (Hakanen, Schaufeli og Ahola, 

2008). Í báðum rannsóknum notuðu þau starfskröfu- og starfsauðlindalíkanið. Að sama 

skapi komust þau að því að afleiðingarnar í gegnum álagsferli, sem fylgdi of háum 

starfskröfum, höfðu áhrif á heilsufar starfsfólks og stuðluðu að vanheilsu (Hakanen o.fl., 

2006) og þunglyndi (Hakanen o.fl., 2008).  

Þeir Salanova, Agut og Peiró (2005) komust að því að starfsauðlindir juku líka 

sameiginlega helgun sem stuðlaði að framúrskarandi þjónustuumhverfi. Það leiddi síðan 

til betra mats viðskiptavinarins á starfsmanninum og þá sýndu viðskiptavinir fyrirtækjum 

meiri hollustu. Þau Salanova og félagar lögðu því fram mikilvægar upplýsingar fyrir 

skipulagsheildir, sérstaklega þjónustufyrirtæki þar sem starfsfólk var í samskiptum við 

viðskiptavini daglega (Salanova o.fl., 2005). Xanthopoulou og félagar (2007) stækkuðu 
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þessa nálgun í rannsókn sinni þar sem starfsfólk upplifði meiri helgun á þeim dögum 

sem einkenndust af fleiri starfsauðlindum. Fleiri starfsauðlindir höfðu síðan áhrif á 

persónulegar auðlindir á þessum sömu dögum og juku á sjálfstraust og bjartsýni sem 

útskýrði helgun frá degi til dags (Xanthopoulou o.fl., 2007). Þessar niðurstöður studdu 

þeir Bakker og Van Rijswijk (2006, í Bakker og Demerouti, 2008) þegar þeir rannsökuðu 

skólastjórnendur og leiðtogafærni þeirra. Niðurstöður sýndu að þeir skólastjórnendur 

sem mældust með háa helgun í starfi mældust að sama skapi með mikla þrautseigju, 

sjálfstraust og bjartsýni sem hafði jákvæð áhrif á leiðtogafærni þeirra. Einnig fundust 

tengsl við meiri sköpun í starfi. Eftir því sem skólastjórarnir sýndu meiri helgun því færari 

voru þeir í að koma fram með ýmsar lausnir á vinnutengdum vandamálum. Það var því 

horft á þá sem breytingarleiðtoga sem gátu veitt innblástur, stuðning og þjálfað 

samstarfsfélaga sína með árangursríkum hætti (Bakker og Demerouti, 2008).  

Auk þess kom fram í rannsókn Salanovas og Schaufelis (2008) að fleiri starfsauðlindir 

leiddu til enn frekari helgunar í starfi sem gat haft jákvæð áhrif á frumkvöðlahegðun. 

Starfsauðlindir geta því leitt til ýmiss konar jákvæðrar útkomu, bæði fyrir einstaklinginn 

og skipulagsheildina. Helgun í starfi getur síðan haft áhrif á auknar starfsauðlindir innan 

skipulagsheilda að mati þeirra Schaufelis, Bakkers og Van Rhenens (2009). Niðurstöður 

þeirra benda til þess að starfsauðlindir víkki sjóndeildarhring starfsmanna og bæti 

viðhorf þeirra og þar af leiðandi líði þeim betur og sýni meiri helgun í starfi. Þau benda 

jafnframt á að til þess að styðja við helgun í starfi þurfi að nýta starfsauðlindirnar í stað 

þess að reyna að draga úr starfskröfum (Schaufeli o.fl., 2009). Þær skipulagsheildir, sem 

leggja áherslu á starfsauðlindir og þekkja mikilvægi þeirra, eru líklegri til þess að ná 

árangri, sér í lagi þar sem áhersla er lögð líka á námstækifæri. Þau efla enn frekar vöxt 

og þróun starfsmanna sem skilar sér í betri framleiðni og árangri skipulagsheilda 

(Nonaka, 2008).  

2.10 Ávinningur fyrir einstaklinginn 

Ávinningur af starfsumhverfi, þar sem áhersla er á starfsauðlindir, getur líka nýst 

einstaklingnum á margan máta. Bakker og Demerouti (2008) benda á að starfsfólk sem 

sýni helgun í starfi vinni störf sín betur en það sem sýni enga helgun. Þau telja að 

starfsfólk upplifi frekar jákvæðar tilfinningar þegar það sýnir helgun, s.s. hamingju, 

ánægju og áhuga á starfi sínu. Þetta starfsfólk er þar að auki líklegra til þess að sýna 
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frumkvæði í störfum sínum og njóta betri heilsu, bæði líkamlegrar og andlegrar. Þessar 

jákvæðu tilfinningar hafa ekki aðeins áhrif á þeirra helgun í starfi heldur auka jafnframt 

líkur á helgun samstarfsfélaga (Bakker og Demerouti, 2008). Góð heilsa skilar betri 

frammistöðu þar sem einstaklingur getur notað allar sínar auðlindir, andlegar og 

líkamlegar, svo sem hæfni, getu og þekkingu (Bakker o.fl., 2008). Starfsfólk sem sýnir 

helgun í starfi er þó heldur ekki ofurstarfsfólk. Það verður líka þreytt eftir langan og 

erfiðan vinnudag. Hins vegar lýsir það þreytunni sem frekar ánægjulegu ástandi því það 

tengist jákvæðum árangri. Þetta starfsfólk er heldur ekki háð vinnu sinni því það nýtur 

annarra hluta utan vinnu (Bakker og Demerouti, 2008). Það ræktar félagslíf sitt og 

áhugamál og stundar jafnvel sjálfboðavinnu (Bakker, Hakanen, Demerouti og 

Xanthopoulou, 2007). Þeir einstaklingar sem upplifa mikla helgun gagnvart vinnu sinni 

upplifa betri starfsanda, t.d. í formi stjórnunar, umbunar, viðurkenninga og gilda sem 

passa við þeirra eigin gildi. Auk þess að njóta betri heilsu sýna þessir starfsmenn meira 

frumkvæði, eru virkari og meira skapandi. Starfsánægja þeirra er meiri og þar af leiðandi 

stunda þeir starf sitt betur en aðrir (Wood, Kim og Khan, 2016; Simpson, 2009). Þar sem 

starfsfólki bjóðast tækifæri til náms og þróunar ýtir það undir vöxt, aukna þekkingu og 

þróun í starfi sem er uppspretta frumkvöðlastarfs og hefur gríðarlega jákvæð áhrif á 

skipulagsheildir (Nonaka, 2008). 

Helgun starfsmanna er því mikilvægur vísir að vellíðan einstaklinga og 

skipulagsheildarinnar og nýtist starfskröfu- og starfsauðlindalíkanið sem verkfæri í 

mannauðsstjórnun sem er umhugað um álag annars vegar og hvatningu í starfi hins 

vegar (Schaufeli o.fl., 2009).  
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3 Iceland Travel  

Rannsóknin sem hér birtist beinist að fyrirtækinu Iceland Travel. Viðfangsefnið er helgun 

í starfi hjá fyrirtækinu og leitast er við að sýna fram á hvaða auðlindir hafi hvetjandi áhrif 

á helgun í starfi. Sérstaklega var IT-skólinn skoðaður og hvaða vísbendingar má greina 

um skólann sem starfsauðlind Iceland Travel.  

Iceland Travel er leiðandi ferðaskrifstofa í móttöku erlendra ferðamanna á Íslandi og í 

eigu Icelandair Group. Hún á rætur sínar að rekja aftur til ársins 1937 en þá var 

Ferðaskrifstofa ríkisins stofnuð. Síðan þá hefur félagið vaxið hratt samfara fjölgun 

ferðamanna og sameinast öðrum félögum. Nú starfa um 200 fastráðnir starfsmenn hjá 

fyrirtækinu ásamt fjölmörgu sumarstarfsfólki og leiðsögumönnum til viðbótar. 

Starfsmenn Iceland Travel eru helsta auðlind fyrirtækisins. Starfsþróun og fræðsla er þar 

lykillinn að árangri og er endurmenntun meðhöndluð sem fjárfesting til framtíðar.  

Frá árinu 2006 hefur fyrirtækið haft heildstæða og markvissa stefnu í fræðslu- og 

starfsþróunarmálum með skýr markmið og tilgang sem miðar að því að efla færni og 

þekkingu starfsfólks og auka gæði í starfseminni. Sí- og endurmenntunaráherslur hvers 

árs eru unnar út frá stefnu og markmiðum fyrirtækisins hverju sinni ásamt niðurstöðum 

úr árlegu frammistöðumati sem sýnir þjálfunar- og menntunarþörf starfsmanna. Sí- og 

endurmenntunaráætlun er kynnt starfsmönnum tvisvar á ári.  

3.1 IT-skólinn  

Árið 2015 var tekið framfararskref í sí- og endurmenntunarmálum með stofnun IT-

skólans og sérstöku stöðugildi með því verkefni. Skólinn heyrir undir mannauðssvið og 

er miðpunktur alls fræðslustarfs innan fyrirtækisins.  

Markmiðið með skólanum er að efla færni starfsfólks og stuðla að starfsþróun þeirra, 

enn fremur að auka starfsánægju starfsfólks, ná samkeppnisforskoti og betrumbæta 

rekstur félagsins. Í skólanum fer fram skipulögð fræðsla og þjálfun sem miðar að því að 

tryggja að fyrirtækið hafi til að bera þá hæfni og færni sem þarf til að styðja við 

framtíðarsýn og styrkja núverandi og framtíðar árangur einstaklinga innan fyrirtækisins. 

Auðlindir félagsins liggja að ákveðnu leyti í viðskiptatengslum og dreifileiðum en að 
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langmestu leyti í þekkingu starfsfólks. Forsagan að stofnun skólans var mikill og hraður 

vöxtur fyrirtækisins undanfarin misseri sem skapaði þörf fyrir hraða 

þekkingaruppbyggingu og vandaða þjálfun. Stjórnendur eru forsprakkar skólans, þeir líta 

á fræðslu og þjálfun sem fjárfestingu og mikilvægan þátt í þekkingaruppbyggingu 

fyrirtækisins og jafnframt sem farveg fyrir innri þekkingarmiðlun. Með fræðslunni er 

stuðlað að aukinni fagmennsku og samkeppnishæfni hjá félaginu sem starfar í 

alþjóðlegu samkeppnisumhverfi við erlendar ferðaskrifstofur og tengist áfangastöðum 

um allan heim. Með stöðugum lærdómi starfsmanna er verið að efla hæfni og stuðla að 

fagmennsku í síharðnandi samkeppnisumhverfi með því markmiði að stuðla að 

framúrskarandi þjónustu við viðskiptavini. Markmið skólans er þríþætt: 

Þekkingardreifing starfsmanna, þjálfun og fræðsla til að styðja við starfsþróun og 

markviss nýliðaþjálfun.  

Skólinn hefur fengið góðar viðtökur og starfsmenn sýna frumkvæði að miðlun 

þekkingar með því að óska eftir að halda námskeið út frá sinni sérkunnáttu, t.a.m um 

menningu mismunandi þjóða og þekkingu á Íslandi. Starfsfólk lítur á skólann sem 

tækifæri til vaxtar og persónueflingar, ásamt því að IT-skólinn er farvegur starfsmanna 

fyrir þekkingarmiðlun, samhliða sí- og endurmenntun. 

Áherslu á starfsþróun má sjá í allri starfsemi fyrirtækisins. Ávallt er leitað inn á við 

þegar auglýst er eftir starfsfólki til þess að gefa fólki tækifæri á því að þróast í starfi, í því 

skyni að auka starfsánægju og helgun starfsmanna, ná samkeppnisforskoti, betrumbæta 

rekstur félagsins og straumlínulaga vinnubrögð. Hluti af innri gildum félagsins snýst því 

um að deila þekkingu og reynslu og læra af öðrum. Meirihluti starfsmanna hefur 

háskólamenntun og þar að auki bakgrunn frá um tólf mismunandi viðskiptalöndum.  

Árið 2018 hlaut Iceland Travel menntaverðlaun atvinnulífsins. Helstu viðmið fyrir 

veitingu verðlaunanna eru þau að fyrirtæki hafi mótað stefnu í sí- og 

endurmenntunarmálum og starfsþróunarmálum. Þá skal stuðlað að markvissri menntun 

og fræðslu með endurmenntunaráætlun ár hvert. Síðast en ekki síst skal vera fyrir hendi 

hvatning til starfsfólks að sækja fræðsluna. Hjá Iceland Travel gegna stjórnendur þar 

lykilhlutverki með því að hvetja sitt fólk til þess að sækja námskeið um það sem þarf að 

styrkja hverju sinni. Ýmis námskeið er síðan skylt að sækja til þess að samræma innri 

þekkingu.  
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Það var mikill heiður að hljóta verðlaunin. Þau endurspegla það góða starf sem 

Iceland Travel leggur í sí- og endurmenntunarmál með IT-skólanum.  
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4 Aðferð 

Eins og fram kom í inngangi er markmið þessarar rannsóknar að auka skilning á helgun í 

starfi, skýra hvaða starfsauðlindir í starfsumhverfinu styðja við helgun starfsmanna og 

hvaða vísbendingar má greina um IT-skólann sem starfsauðlind. 

Rannsóknarspurningarnar voru þrjár og hljóða svo: 

- Hvaða lykilþætti helgunar má greina hjá starfsmönnum Iceland Travel? 

- Hvaða starfsauðlindir styðja við helgun starfsfólks Iceland Travel?  

- Hvaða vísbendingar má greina um IT-skólann sem starfsauðlind? 

 

Í eftirfarandi kafla er gerð grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar voru við gerð 

rannsóknarinnar. Fjallað verður um öflun gagna, val á þátttakendum og viðmælendum 

og val á mælitækjum sem stuðst var við við gerð spurningalistans. Að lokum verður 

greint frá rannsóknarframkvæmd og úrvinnslu gagna.  

4.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin er tilviksrannsókn (e. case-study). Tilviksrannsóknir gera grein fyrir, lýsa og 

kanna tilvik eða fyrirbæri í daglegu samhengi þar sem þau eiga sér stað (Yin, 2003). 

Iceland Travel er tilvikið í þessari rannsókn. Notast var við blandaða aðferð (e. mixed 

methods) við öflun gagna sem felst í því að blandað er saman bæði megindlegum 

aðferðum (e. quantitative research) og eigindlegum aðferðum (e. qualitative research). 

Með megindlegum aðferðum er unnt að safna tölulegum gögnum um ákveðinn hóp 

einstaklinga sem síðan nýtist við að lýsa ólíkum breytum, útskýra tengsl og fá fram 

samanburð á milli hópa (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Eigindleg aðferð er notuð til þess 

að auka skilning á ákveðnu fyrirbæri út frá upplifun, viðhorfum og reynslu einstaklinga á 

ákveðnum þáttum (Merriam, 2009). Með því að notast við báðar aðferðirnar gefur það 

betri innsýn í rannsóknarefnið og varpar skýrara ljósi á viðfangsefnið. Eins gefur það 

fjölbreyttari og trúverðugri niðurstöður (McMillan, 2008; Creswell og Creswell, 2017). 

Notast var við útskýrandi nálgun (e. explanatory design) en þá er megindlegum gögnum 
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safnað fyrst og síðan eigindlegum. Spurningakönnun var notuð til þess að fá yfirlit um 

bakgrunn og hugarástand svarenda, viðhorf þeirra til reynslu, upplifunar og undanfara 

helgunar og IT-skólans. Kannanir hafa þann styrkleika að safna saman fjölbreyttum 

gögnum með því að ná til margra þátttakenda á stuttum tíma (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Draga má ályktanir út frá niðurstöðum og svörum úrtaks sem eru yfirfærðar á þýðið 

(McMillan, 2008). Í tilviki þessarar rannsóknar var allt þýðið rannsakað þar sem 

spurningakönnunin var send á allt starfsfólk Iceland Travel.  

4.2 Þátttakendur og viðmælendur 

Spurningakönnun var lögð fyrir 192 einstakling sem starfar hjá Iceland Travel. Alls 

svöruðu 116 einstaklingar spurningalistanum sem er 60,7% svarhlutfall. Sendur var 

tölvupóstur þar sem verkefnið var kynnt (sjá viðauka 1) og þátttöku starfsmanna óskað 

með því að svara spurningakönnun (sjá viðauka 2).  

Þrjú viðtöl voru tekin við tvo millistjórnendur og einn framkvæmdastjóra. Allt voru 

það konur en í ólíkum deildum fyrirtækisins. Viðtölin voru tekin í þeim tilgangi að fá sýn 

á upplifun stjórnenda á helgun í starfi og hvernig IT-skólinn nýttist starfsfólki þeirra. Haft 

var samband við viðmælendur í gegnum tölvupóst og óskað eftir viðtali vegna 

rannsóknarinnar. Viðtölin voru að meðaltali um 20 mínútur að lengd. Rannsakandi 

þekkir alla þrjá viðmælendur, sem starfsmaður Iceland Travel, en reyndi eftir bestu getu 

að gæta hlutleysis. Val á viðmælendunum fólst í því að fá ólíka sýn á viðfangsefnið þar 

sem stjórnendurnir eru á ólíkum aldri, með mislangan starfsaldur og með ólíka 

stjórnunarspönn, allt frá þremur árum í tuttugu ár. Rannsakandi gætti þess að fyllsta 

trúnaðar yrði heitið og ekki yrði unnt að rekja gögnin til einstakra viðmælenda. 

Verkefnið var kynnt í upphafi viðtals og lögð áhersla á að svör þeirra miðuðust við þeirra 

reynslu eða viðhorf. Viðmælendur fengu allir gervinöfn til þess að gæta trúnaðar. Þær 

verða hér eftir kallaðar María, Lára og Rakel.  

4.3 Mælitæki 

Það mælitæki sem mest er notast við þegar mæla skal helgun í starfi kallast Ultrecht 

Work Engagement Scale, skammstafað UWES (Schaufeli o.fl., 2002), og hefur verið 

notað víðs vegar um heim allan (Bakker o.fl., 2008). Mælitækið er byggt á ítarlegum 
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viðtölum og var kynnt sem spurningalisti með 17 spurningum sem kallast UWES-17. 

Spurningalistinn felur í sér þrjá kjarnaþætti helgunar: Orku, hollustu og það að vera 

niðursokkinn í viðfangsefnið (e. absorption). Schaufeli, Bakker og Salanova (2006) 

komust síðar að því að hægt var að minnka spurningalistann úr 17 spurningum í 9 

spurningar, þrjár spurningar fyrir hvern kjarnaþátt og var kallaður UWES-9. Nýverið 

styttu þeir Schaufeli, Shimazu, Hakanen, Salanova og De Witte (2017) enn frekar 

spurningalistann eða niður í þrjár spurningar, eina spurningu fyrir hvern kjarnaþátt. 

Spurningalistinn er kallaður UWES-3 og var prófaður í fimm löndum. Hver spurning 

endurspeglaði þá einn þátt sem myndar sameiginlega helgun í starfi. Schaufeli og félagar 

(2017) telja að UWES-3 sé áreiðanlegur og gildur mælikvarði ef mæla á helgun í starfi. Í 

þessari rannsókn var UWES-3 notaður en rannsakandi bætti við öðrum þremur 

spurningum til viðbótar úr UWES-9. Spurningalistinn í þessari rannsókn samanstóð því af 

tveimur spurningum úr hverjum kjarnaþætti eða samanlagt sex spurningum. Þær þrjár 

aukaspurningar sem valdar voru úr UWES-9 voru vandlega skoðaðar og með að velja 

eina spurningu til viðbótar úr hverjum kjarnaþætti var búin til eigin „UWES-6“. 

Aukaspurningar voru valdar með tilliti til þess að hafa spurningarnar fyrir hvern þátt ekki 

of líkar. Einnig þurfti að þýða spurningar úr ensku á íslensku og hafði það vægi. Eins 

þurftu spurningarnar að henta vel til mælinga fyrir starfsumhverfið hjá Iceland Travel 

(sjá viðauka 1, spurningar 7-12).  

Spurningarnar eru mældar á sjö punkta mælikvarða frá núll (aldrei) í sjö (alltaf). Þar 

sem þýða þurfti spurningarnar á íslensku gafst starfsfólki kostur á að lesa spurninguna 

bæði á íslensku og ensku. Ástæðan fyrir því er sú að nokkrir starfsmenn Iceland Travel 

eru einungis enskumælandi. Þar að auki þykir rannsakanda fleiri skilja hugtakið þegar 

það er nefnt á ensku fremur en á íslensku. Stutt útskýring á hugtakinu fylgdi þó með til 

þess að forðast misskilning (sjá viðauka 1). Þær sex spurningar, sem urðu fyrir valinu til 

þess að mæla kjarnaþætti helgunar, mæla fyrstu spurningu rannsóknarinnar. 

Önnur rannsóknarspurningin sneri að starfsauðlindum vinnuumhverfisins. Ýmsir 

spurningalistar hafa verið notaðir til þess að meta sálfélagslega þætti í starfsumhverfinu 

og vellíðan starfsmanna (Schaufeli, 2017). Einn af þeim sem er notaður oft á tíðum er 

spurningalistinn Questionnaire on the Experience and Evaluation of Work (QEEW) 

(Veldoven, Jonge, Broersen, Kompier og Meijman, 2002) og var stuðst við þann 
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spurningalista í þessari rannsókn. Stuðst var við spurningar sem tengdust félagslegum 

stuðningi, stuðningi frá yfirmanni, sjálfstæði í starfi, endurgjöf á frammistöðu og 

tækifæri til náms ásamt einni til viðbótar sem rannsakandi bætti við óháð 

spurningalistanum QEEW. Ástæðan fyrir þessum spurningum er sú að þetta eru þær 

spurningar sem hvað oftast koma fyrir þegar starfsauðlindir eru mældar. Þar að auki 

henta þær vel starfsemi Iceland Travel og samkvæmt starfskröfu- og 

starfsauðlindalíkaninu teljast starfsauðlindir sem þessar hvetjandi og hafa drífandi áhrif 

á helgun í starfi. Aukaspurningin sneri að Kaptio, sem er tölvukerfi sem Iceland Travel 

innleiddi á síðasta ári. Markmiðið með nýju tölvukerfi var hagræðing, bæði fyrir 

fyrirtækið en líka til að veita stuðning fyrir starfsfólk því kerfið á að auðvelda vinnuna. 

Rannsakanda lék forvitni á að skoða hvort um raunverulegan stuðning væri að ræða frá 

sjónarmiði þátttakenda. Þar sem spurningarnar eru samkvæmt stöðluðum og 

margprófuðum spurningalista þurfti að yfirfæra þær á íslensku (viðauki 2) en að sama 

skapi var spurt bæði á íslensku og ensku til þess að allt þýðið gæti tekið þátt. 

Spurningarnar höfðu fimm svarmöguleika á Likert-kvarða, frá aldrei í alltaf, aldrei með 

núll stig og alltaf með 5 stig (sjá viðauka 2). Með þeim sex spurningum sem snúa að 

starfsauðlindum er leitast við að svara rannsóknarspurningu tvö.  

Þriðja rannsóknarspurningin snýr að viðhorfum og upplifun af IT-skólanum. Þá var 

spurt um almenna ánægju, aukna hæfni og hvort skólinn þætti nýtast í starfi. 

Spurningarnar voru valdar út frá því sem rannsakandi vildi fá svör við, hvort skólinn efldi 

færni starfsfólks, yki ánægju þess og hvort það fengi stuðning til þess að sækja skólann. 

Þar að auki voru tvær opnar spurningar um ávinning og tillögur að úrbótum. Þær voru 

þróaðar til þess að fá fram hvaða þýðingu skólinn hefur og hvaða ávinning hann getur 

mögulega fært starfsfólki Iceland Travel.  

Þegar spurningalistinn var tilbúinn þá var hann lagður fyrir prufuhóp sem samanstóð 

af mannauðsdeild og tveimur ráðgjöfum, sérfræðingum í tölfræði og tveimur 

samstarfsmönnum.  

Viðmælendurnir þrír sem sinna stjórnendastöðum með það að markmiði að styðja, 

hvetja og efla fólk í starfi voru spurðir að meðaltali níu spurninga (sjá viðauka 3).  
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4.4 Rannsóknaframkvæmd og úrvinnsla  

Við framkvæmd rannsóknarinnar voru spurningarnar settar upp sem vefkönnun á 

vefforritinu Surveymonkey.com og prófaðar þar. Vefslóð spurningalistans var send 

þátttakendum í tölvupósti þann 11. apríl 2018 og lauk gagnaöflun þann 20. apríl. Alls 

fengust 116 svör frá 192 þátttakanda sem var 60,73% svarhlutfall.  

Spurningakönnunin samanstóð af 25 spurningum sem skiptust í nokkra þætti, fyrst 

voru sex spurningar um bakgrunnsbreytur og síðan sex spurningar sem sneru að helgun. 

Þær voru allar fullyrðingar og var því spurt á undan hverri spurningu: „Hversu oft á 

ofangreind fullyrðing við um þig? Þá voru sex spurningar um starfsauðlindir, og sjö 

spurningar um Iceland Travel-skólann, tvær af þeim opnar spurningar. Gögnin voru sótt í 

Surveymonkey.com þar sem hægt var að flytja þau í SPSS-tölfræðiforritið. Úrvinnsla 

gagnanna fór því fram með SPSS þar sem niðurstöður úr spurningakönnuninni voru 

slegnar inn í forritið. Allar myndir og töflur voru unnar með Microsoft Excel.  

Þar sem notast var við blandaða rannsóknaraðferð var gagna einnig aflað með 

hálfopnum viðtölum við þrjá stjórnendur. Þá var viðtalsrammi hafður að leiðarljósi en 

ákveðinn sveigjanleiki í spurningunum sem gaf rannsakanda færi á því að lesa í 

aðstæður og breyta röðun á spurningum. Hálfopin viðtöl eru talin henta vel til þess að 

varpa ljósi á reynslu og upplifun viðmælenda og kalla fram dýpri skilning með lýsingu 

þeirra á viðfangsefninu (Esterberg, 2002). Spurt var um hvort viðmælendur hefðu 

þekkingu á hugtakinu helgun og könnuð viðhorf og reynsla í tengslum við helgun 

starfsfólks. Þá voru viðmælendur spurðir hvaða þætti þeir teldu hafa áhrif á helgun 

starfsmanna. Spurt var líka um IT-skólann og viðhorf viðmælenda í tengslum við 

færniþróun starfsfólks. Þá var líka spurt hvaða áhrif þeir teldu að IT-skólinn hefði á starf 

þeirra með tilliti til helgunar. Viðtalsramminn samanstóð af níu spurningum (sjá viðauka 

3). Tilgangurinn með viðtölunum var að fá meiri dýpt á rannsóknarefnið. Það var því 

óþarfi að fara í þemun og kóðun við úrvinnslu gagnanna heldur var hvert svar nýtt út frá 

þremur þáttum spurningalistans og rannsóknarspurninganna. Viðtölin voru öll tekin upp 

og þau afrituð samdægurs.  
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4.5 Takmarkanir 

Þær takmarkanir sem eiga við um rannsókn þessa eru fyrst og fremst þær að 

rannsakandi starfar í mannauðsdeild Iceland Travel sem fræðslustjóri IT-skólans. Svör 

starfsfólks gætu því hafa orðið á persónulegum nótum í stað þess að gefa til kynna 

raunverulegar skoðanir. Aðrar takmarkanir lúta að spurningalistunum. Spurningalistinn 

er ekki staðlaður miðað við íslenskar aðstæður og þar af leiðandi hefur hann ekki verið 

forprófaður. Þar að auki endurspeglaði kynjahlutfall svarenda spurningakönnunar það 

að mun fleiri konur starfa hjá fyrirtækinu en karlar.  
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5 Niðurstöður rannsóknar  

Niðurstöður rannsóknarinnar verða kynntar í þessum kafla. Þeim verður skipt upp í fjóra 

meginþætti. Byrjað verður á því að lýsa bakgrunni þátttakenda og niðurstöðum um 

helgun í starfi og starfsauðlindir. Að lokum verður sagt frá niðurstöðum um Iceland 

Travel-skólann. Hér verður stuðst við töflur við framsetningu á niðurstöðum gagnanna 

en að auki verða svör viðmælenda birt eftir hvern þátt. 

5.1 Bakgrunnur 

Þátttakendur voru spurðir um bakgrunn sinn með sex spurningum (sjá töflu 5.1). 

Bakgrunnsbreytur voru eftirfarandi: „Hvert er kyn þitt?“, „Hver er aldur þinn?“, „Hver er 

starfsaldur þinn?“, „Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið?“, „Hvert er 

starfsheiti þitt?“, „Á hvaða sviði starfar þú?“.  

Kynjaskiptingu svarenda má sjá á töflu 5.1. Má sjá hlutfall kvenna í miklum meirihluta 

sem endurspeglar kynjaskiptingu starfsfólks hjá Iceland Travel.  

Svarmöguleikar um aldur voru fimm samtals en í töflu 5.1 má aðeins sjá fjóra 

svarmöguleika. Ákveðið var að sameina tvo þeirra, „50-59 ára og 60-69 ára“ þar sem 

aðeins fjórir einstaklingar voru í seinni hópnum. Samtals var hópurinn 50-69 ára tæp 

15% af svarhlutfalli. Meira en helmingur svarenda var á aldursbilinu 20-39 ára eða 

63,8%.  

Þegar spurt var um starfsaldur var um sjö flokka að velja. Flokkarnir voru sameinaðir í 

þrjá til þess að greina betur skiptingu starfsaldurs. Eins og sjá má á töflu 5.1 eru 43,1% 

þátttakenda undir tveimur árum í starfsaldri en 70% með 5 ár og/eða minna.  

Hægt var að velja á milli sex menntunarflokka. Þeim var skipt í þrjá flokka og sjá má 

að flestir svarenda eru með háskólamenntun. Eins og sést í töflu eru flestir með 

menntun á háskólastigi eða 74,1%. 

Spurt var um starfsheiti og var um fjóra valmöguleika að ræða. Til að fá jafnari 

dreifingu í svörun var ákveðið að fækka um tvo flokka starfsheita þar sem allir þrír 
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stjórnendaflokkar voru settir í einn flokk vegna fárra svara, samtals 25,9% á móti 74,1% 

sem eru aðrir starfsmenn.  

Síðasta spurning bakgrunnsbreyta sneri að starfssviði. Þar var um sex valmöguleika 

að ræða. Vegna fárra einstaklinga starfandi í mannauðsdeild var hún sameinuð 

fjármálasviði og fyrir vikið varð hún með hæsta svarhlutfallið eða 34,5% en söludeildin 

fylgdi fast á hæla hennar með 32,8%. Þær deildir sem flokkast undir „Aðrar deildir“ eru 

alls fimm. 

Flestir höfðu lokið grunnháskólagráðu (60%), starfað í 0-5 ár hjá fyrirtækinu (70%) og 

voru almennir starfsmenn á fjármála- og mannauðssviði (35%) eða í söludeild (33%). 

 

Tafla 5.1 Bakgrunnsbreytur 
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5.2 Helgun starfsmanna  

Niðurstöður um helgun í starfi má sjá í töflu 5.2. Svarendur áttu að svara fullyrðingu 

með sjö svarmöguleikum „alltaf eða á hverjum degi“ fékk gildið 7 á meðan „aldrei“ fékk 

gildið 0. Þetta er vert að hafa í huga þegar skoðað er meðaltal. Því hærra sem meðaltalið 

verður því meiri er helgunin. Spurningarnar voru sex talsins eins og áður hefur komið 

fram, tvær spurningar fyrir hvern kjarnaþátt helgunar. Fyrir orkuþáttinn var fullyrðingin 

„Í vinnunni er ég full(ur) af orku“ og „Þegar ég vakna á morgnana þá finnst mér 

tilhugsunin um að mæta í vinnuna vera mjög góð“. Fyrir annan kjarnaþátt helgunar var 

spurt um hollustu: „Ég hef mikinn áhuga á starfi mínu og verkefnum“ og „Ég er stolt(ur) 

af vinnunni minni“. Þriðji kjarnaþáttur helgunar sneri að því að vera niðursokkin(n) í 

verkefni sín. Þá var spurt „Ég er niðursokkin(n) í verkefni mín í vinnunni“ og „Ég gleymi 

mér þegar ég er að vinna verkefni mín“. 

Áreiðanleikastuðull er notaður til að meta hversu góð nálgun mælt gildi er á 

raungildi. Sjá má á töflu 5.2 að helgun mælist frekar há þar sem heildarmeðaltal sýnir 

5,88 af 7 mögulegum.  

Öllum þáttum helgunar; orka, hollusta og það að vera niðursokkinn í verkefni sín var 

svarað og yfir 70% af starfsfólki upplifði þessa þrjá kjarnaþætti alltaf eða mjög oft 

(nokkrum sinnum í viku) í starfi sínu.  

Ef teknar eru saman báðar spurningarnar og skoðuð meðaltöl þeirra beggja má sjá að 

starfsfólk upplifir orku í starfi að meðaltali 5,74 ef tekið er meðaltal af báðum 

spurningum orkuþáttarins. Þegar horft er til hollustu starfsfólks og meðaltal skoðað, má 

sjá að það fær 5,95 miðað við meðaltal beggja spurninga. Að sama skapi fær þriðji 

kjarnaþáttur helgunar, að vera niðursokkin(n) í verkefni sín, að meðaltali 5,93 miðað við 

meðaltal spurninganna beggja. Að mati rannsakanda þykja þessi meðaltöl fremur há og 

frekar jöfn á milli kjarnaþáttanna þriggja og má túlka það sem frekar mikla helgun í 

starfi. Eins má sjá það út frá því að svarmöguleikinn „nánast aldrei“ og „aldrei“ fékk enga 

eða mjög litla svörun.  
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Tafla 5.2  Helgun starfsfólks 

 

5.2.1 Viðmælendur um helgun 

Þegar spurt var um þann skilning sem viðmælendur höfðu um hugtakið helgun út frá 

þeirra viðhorfum komu fram afar áhugaverð svör. Viðmælendurnir voru þrír eins og 

áður hefur komið fram og tveir þeirra, Lára og Rakel, nefndu sérstaklega að: „Helgun 

starfsfólks kallast, þegar starfsmenn leggja hart að sér eða fara „extra mile““. Þar að 

auki nefndi Lára að skilningur sinn á helgun tengdist líka hollustu, þegar starfsfólkið legði 

sig fram gagnvart verkefnum sínum, hefði ábyrgðartilfinningu og væri hliðhollt 

fyrirtækinu. Það sem var efst í huga Maríu var stolt, að vera stoltur af starfi sínu, trúr og 

heiðarlegur gagnvart vinnu sinni. Rakel tók í svipaðan streng. Hún taldi helgun drífa 

starfsfólk áfram, áhugadrifni var henni efst í huga.  

Þegar spurt var um viðhorf og reynslu í tengslum við helgun starfsfólks þá tengdi 

María það við ánægju. Hennar undirmenn eru 60 ára og eldri og með háan starfsaldur 

og tengdi hún helgun þeirra helst við félagsskapinn og þann stuðning sem þær fengju 

hvor frá annarri í starfi sínu. Reynsla og viðhorf Láru til helgunar starfsfólks kom fram í 

því að hún horfði á helgun út frá þróun starfsmanna sinna. Hún taldi starfsfólk sitt vera 

enn helgaðri í starfi heldur en ári áður þegar starfsmenn hennar voru reynsluminni og 

álagið var meira. Hennar reynsla er því sú að því meiri sem starfsreynslan er og því 

meira sem álagið minnkar því meiri verður helgunin. Rakel tók í svipaðan streng, „það 

sem mér finnst skipta mestu máli er að hafa fólk sem hefur bæði þekkinguna og 

reynsluna“. Að auki bætti hún við að „þeir sem sýna brennandi áhuga og ná árangri í 
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starfi eru þeir sem maður vill hafa í hópnum og vill vinna með, þeir sem maður treystir 

til þess að gera hlutina“. 

5.3 Starfsauðlindir í vinnuumhverfinu 

Spurt var um þær starfsauðlindir sem eiga að vera hvetjandi í starfsumhverfinu og styðja 

við helgun í starfi.  

Tafla 5.3 sýnir jákvæða svörun að því leyti að heildarmeðaltal sýnir 3,99 sem þýðir að 

starfsfólki Iceland Travel þykir þær starfsauðlindir sem spurt er um nokkuð hvetjandi og 

að þær styðji við það í starfi.  

Ef tekin eru saman svör sem fá mestu svörun í „alltaf“ og „oft“ þá má sjá að 94% 

starfsfólks upplifa stuðning frá samstarfsfélögum og 85,3% stuðning frá yfirmanni. 

Sjálfstæði í starfi fær sömuleiðis góða svörun en 92,2% starfsmanna upplifa „alltaf“ og 

„oft“ samanlagt sjálfstæði í starfi.  

Upplifun svarenda á því hvort starf þeirra bjóði upp á að læra nýja hluti er sú að í 

71,6% tilfella upplifa þeir „alltaf“ og „oft“ að þeir læri nýja hluti í starfi sínu. 

Það sem dregur niður heildarmeðaltal, þegar spurt er um starfsauðlindir, er 

endurgjöf í starfi. Samanlagt upplifir 39,6% starfsfólks „alltaf“ eða „oft“ endurgjöf. Þarna 

má sjá tækifæri til úrbóta en flestir svara „stundum“ við þessari spurningu sem gefur til 

kynna að það megi veita endurgjöf oftar.  

Að sama skapi fær aukaspurning rannsakandans fremur lágt skor. Sú spurning sneri 

að bókunarkerfi sem notast er við hjá Iceland Travel og heitir Kaptio. Það á að styðja við 

starfsfólkið í störfum og vera fyrirtækinu til hagræðingar. Hins vegar eru 10,3% 

þátttakenda sem þykir Kaptio „aldrei“ auðvelda vinnu sína. Það má leiða líkur að því að 

innleiðingarferlið sé ekki nógu langt komið á þessu kerfi og gæti starfsfólk jafnvel horft á 

þessa starfsauðlind sem starfskröfu. 
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Tafla 5.3 Starfsauðlindir í vinnuumhverfi 

 

 

Tafla 5.4 sýnir tengsl á milli helgunar og þeirra breytna sem meta starfsauðlindir 

fyrirtækisins. Það voru jákvæð tengsl á milli helgunar og að starfsmaður upplifði sig hafa 

tækifæri til náms (r=0,336) og fá endurgjöf í starfi sínu (r=0,269). Þegar horft er á 

starfsauðlindir, sem hvetja til helgunar, má sjá að sú auðlind sem sýnir sterkustu tengslin 

eru tækifæri til náms. Það má því álykta út frá þeim niðurstöðum að aukin tækifæri til 

náms hjá Iceland Travel hafi fylgni við aukna helgun í starfi en segi þó ekki til um 

orsakasamband þar á milli. Hægt er að líta svo á að þar sem að Iceland Travel-skólinn 

veiti tækifæri til náms gefi það vísbendingu um að sú auðlind vegi mest í tengslum við 

helgun. 

 

Tafla 5.4 Tengsl á milli helgunar og mismunandi starfsauðlinda 
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5.3.1 Viðmælendur um starfsumhverfi og áhrif 

Spurt var hvaða starfsauðlindir viðmælendum þótti hafa mest áhrif á helgun í 

starfsumhverfi þeirra. María taldi það tvímælalaust mikilvægt að líða vel í vinnunni en 

hún bætti við að stolt ætti þar stóran þátt að auki. Þá nefndi hún sérstaklega vináttuna, 

stuðning frá vinnufélögunum sem hefðu áhrif á hver annan, að styðja við þá, hlúa að 

þeim og veita þeim stuðning. Hún bætti við: „Skólinn okkar gerir það að verkum að 

fólkið veit að það er verið að hugsa um það, styrkja það í starfi og fyrirtækinu er 

umhugað um starfsþróun starfsfólksins. Þetta styður starfsánægju í starfi og þar af 

leiðandi helgunina“. 

Það sem Lára taldi hafa mest áhrif á helgun í starfi var að finna fyrir stuðningi frá 

fyrirtækinu, sérstaklega þegar fyrirtækið væri búið að krefjast mikils af starfsmönnum á 

erfiðum tímum kæmi það til móts við fólkið. Það að sýna starfsfólkinu sveigjanleika og 

stuðning og þar á meðal væri IT-skólinn sem ýtti undir og hjálpaði til að fræða og 

aðstoða starfsfólk. „Allt þetta hjálpar og sýnir að fyrirtækið er að gera eitthvað fyrir 

starfsfólkið á móti“. Rakel líkt og María taldi að það sem hefði mest áhrif væri að líða vel 

í vinnunni, finna fyrir tengslum og að það væri jákvætt umhverfi á vinnustaðnum, „að 

dagsdaglegt umhverfi sé gefandi og styðji við árangur fólks í starfi og það að eiga eins 

konar félaga í vinnunni þannig að þú finnir fyrir tengslum held ég að skipti líka máli“.  

Rakel fannst upplýsingagjöf skipta miklu máli, með slíku væri fólkinu og störfum 

þeirra sýndur áhugi. Að taka eftir árangrinum og láta starfsmenn vita af því þótti henni 

skipta öllu máli og að þeir fyndu fyrir stuðningi, eins og með IT-skólanum „að koma með 

námskeið sem styður við störf fólksins og hjálpa því að ná árangri“.  

5.3.2 Viðmælendur um helgun í starfi og ávinning þess 

Spurt var um þann ávinning sem viðmælendur töldu hljótast af því að hafa starfsfólk 

sem sýndi helgun í starfi. Þar sagði Lára að starf hennar væri auðveldara með starfsfólki 

sem væri helgað í starfi, eins og hún horfði á helgun, „til dæmis með ábyrgðartilfinningu 

og þar af leiðandi er starfsfólkið afkastameira af því að það sýnir helgun í starfi“. Hún sá 

það einnig sem ávinning að fólkið legði eitthvað aukalega á sig vegna þess að fyrirtækið 

væri að leggja eitthvað á móti, veita starfsfólkinu stuðning. Hún sagði að lokum: 

„Starfsmaður sem er helgaður er betri starfsmaður“.  



 

47 

Rakel nefndi traust, að helgað starfsfólk sýndi traust og að það skipti mestu máli, 

sérstaklega ef það gengi erfiðlega þá væri mikilvægt að geta treyst fólki sem hefði áhuga 

á vinnu sinni, væri faglegt og hefði reynslu og væri tilbúið að leggja hart að sér þegar í 

bakkann biti eins og nú væri í ferðaþjónustunni. „Starfsfólk sem sýnir helgun eru þeir 

sem sitja eftir og skila árangri“. María tók í svipaðan streng en hún taldi að starfsmaður 

sem sýndi helgun ynni vel og jafnvel betur en aðrir. Hún taldi slíkan starfsmann finna 

fyrir stolti gagnvart fyrirtæki sínu og starfinu. Nefndi hún einnig að einstaklingurinn væri 

fyrir vikið ánægðari og hamingjusamari sem endurspeglaðist þegar út í lífið væri komið. 

Þá nefndi María líka að starfsmaður sem sýndi helgun sýndi að sama skapi stöðugleika 

og traust. Allir viðmælendur nefndu að það að hafa starfsfólk sem sýndi helgun væri 

fjárhagslegur ávinningur fyrir fyrirtækið með lægri starfsmannaveltu. 

5.5 IT-skólinn 

Þegar spurt var um Iceland Travel-skólann voru ýmsar spurningar sem bornar voru fram 

til að draga fram vísbendingar um skólann sem starfsauðlind. Sjö spurningar sneru að IT-

skólanum og tvær þeirra voru opnar spurningar.  

Sjá má á töflu 5.5 að heildarmeðaltal er 4,10 sem gefur til kynna að starfsfólk Iceland 

Travel sé sammála um það að skólinn efli færni, stuðli að aukinni ánægju og efli 

félagsleg tengsl við samstarfsfélaga. Samanlagt eru 79,3% svarenda „mjög sammála“ og 

„sammála“ því að IT-skólinn efli færni í starfi.  

Þegar litið er á það hvort þátttakendur upplifi það að IT-skólinn efli félagsleg tengsl 

eru samanlagt 69,9% því „mjög sammála“ og „sammála“.  

Þegar spurt er hvort þátttakendum þyki IT-skólinn stuðla að aukinni starfsánægju eru 

87% „mjög sammála“ og „sammála“ því. Það má því álykta að IT-skólinn sé vísbending 

um hvetjandi starfsauðlind í starfi sem stuðlar að aukinni færni, eflir félagsleg tengsl og 

stuðlar að aukinni starfsánægju.  
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Tafla 5.5 IT-skólinn 

 

 

 

Í töflu 5.6 má sjá fylgni milli spurnina sem tengdust IT-skólanum og helgun. Þar má sjá 

jákvæða fylgni milli helgunar og IT-skólans þegar horft er til færni (r=0,220) og 

starfsánægju (r=0,245). Það gefur til kynna að starfsfólk sem sýnir helgun í starfi líti svo á 

að IT-skólinn efli færni og stuðli að starfsánægju.  
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Tafla 5.6 Fylgnitafla IT-skólans og helgunar 
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5.5.1 Opnar spurningar, IT-skólinn ávinningur og úrbætur 

Tvær opnar spurningar voru í könnuninni, þar var spurt annars vegar um ávinning IT-

skólans og hins vegar tillögur til úrbóta. Af 116 þátttakendum svöruðu 72 einstaklingar 

opnu spurningunni um ávinning og 51 um tillögur til úrbóta. Svörin við spurningu um 

ávinning voru mjög jákvæð. Þátttakendur nefndu helst að Iceland Travel byði upp á 

fjölbreytni í námskeiðum þar sem gæfist tækifæri til þess að læra eitthvað nýtt og 

spennandi. Bæði voru svör sem tengdust því að viðhalda núverandi þekkingu með því að 

rifja upp nám en aðallega tengdust svörin því að starfsfólki þótti framboðið í IT-

skólanum bæta við sig nýrri þekkingu og efla færni í starfi sem gerði það að verkum að 

starfsfólkið yrði hæfara í starfi. Einnig var það nefnt að ekki nýttust námskeiðin aðeins í 

starfi sem bætti vinnuframlagið og endurspeglast til viðskiptavinar heldur væru þetta 

námskeið sem nýttust í lífsbaráttunni yfirleitt. Þar að auki var félagslegi þátturinn 

nefndur þar sem sumir nefndu að IT-skólinn gæfi tækifæri til að kynnast 

samstarfsmönnum og fyrirtækinu betur. Skólinn kæmi fólki saman á þessum vettvangi 

og þá fæddust nýjar hugmyndir, „brýtur upp eigin fastmótuð vinnubrögð og fær mann 

til að sjá hluti í nýju ljósi og þannig leggur fólk sig enn betur fram“. Þá var einnig nefnd 

aukin sjálfsstyrking, eins og einn þátttakandi sagði: „Mér finnst margir viðburðir IT-

skólans gera mig öruggari sem starfsmann og færa mér aukið sjálfsálit vinnulega séð“. 

Að lokum var skrifað um að IT-skólinn styddi við starfsþróun starfsmanna. 

Gagnlegt er að sjá hvaða ávinning starfsfólk telur fólginn í því að hafa Iceland Travel-

skólann á vinnutíma til þess að viðhalda og efla þekkingu þess, gera það að betra 

starfsfólki og einstaklingum, auka fagmennsku og efla fyrirtækið.  

Úrbótatillögur nýtast vel til þess að sjá hvort tækifæri eru til þess að efla enn frekar 

vinnustaðanám með IT-skólanum. Einnig sýna úrbótatillögur áhuga starfsfólks. Það er 

viljugt að leggja sitt af mörkum til þess bæta vinnustaðinn. Það helsta sem nefnt var að 

gæti stuðlað að úrbótum voru fleiri námskeið og skyldunámskeið. Starfsfólk vildi einnig 

sjá fleira fólk á hverju námskeiði og voru ýmsar leiðir nefndar því til stuðnings, t.a.m. 

skjáauglýsingar á tölvuskjáum. Það sem kom rannsakanda ekki á óvart var að kallað var 

eftir fleiri Kaptio-námskeiðum og öðrum tækninámskeiðum, t.d. í því skyni að læra inn á 

fjarfundabúnað og að eiga möguleika á því að taka upp námskeiðin. Oftar en ekki eru 

kynningar haldnar af starfsfólki til þess að efla innri þekkingu. Góð ábending kom fram 



 

51 

sem tengdist því að bjóða námskeið til þess að styrkja kynningarhæfni fyrir 

innanhússfyrirlesara. Jafnframt virtist starfsfólk almennt vilja námskeið sem tengdust 

ekki aðeins starfinu heldur daglegu lífi. „Það mætti vera meira af því sem tengist heilsu, 

starfi og einkalífi. Það eykur alla vega mína ánægju í vinnunni að fyrirtækið sé meðvitað 

um hlutina“. 

5.5.2 Viðmælendur um IT-skólann 

Viðmælendur voru spurðir nokkurra spurninga sem sneru að IT-skólanum (sjá viðauka 

3). Þegar spurt var um af hverju viðmælendur töldu starfsfólk sækja sér nám í IT-

skólanum og hvað drifi það áfram þá taldi María það vera frumkvæði hvers og eins til 

þess að sækja sér þekkingu sem nýttist til þess að fylgjast grannt með þróun. Hún taldi 

líka suma vera markmiðasæknari og vilja ná ýmsum markmiðum og sæktu sér þá 

þekkingu því til stuðnings. Þá taldi Lára það koma til vegna áhuga hvers og eins vegna 

einhverrar tengingar við áhugasvið þeirra eða ef fólki fyndist sig vanta einhverja 

þekkingu á einhverjum sviðum. Það væri gríðarlega mikilvægt að hvetja fólkið til þess að 

sækja sér nám. Þó svo það tæki það aðeins eina klukkustund, til dæmis frá vinnu „að þá 

afkasta þau bara meiru af því að þau fá tilbreytingu“. 

Rakel taldi það vera fjölbreytni námskeiðanna að þakka hversu vel þau væru sótt. 

Hún bætti við að það væri mikilvægt að sækja sér þekkingu en það væri líka mikilvægt 

fyrir fyrirtækið vegna þeirrar umræðu sem skapaðist í framhaldinu. Hún sagði: „Það 

gefur í raun starfinu meira gildi og tækifæri til þess að kynnast öðrum deildum og þar af 

leiðandi skilnin, þetta er vettvangur bæði til þess að ná sér í þekkingu og tala við aðra. 

Þannig að það fæðast hugmyndir sem geta nýst sem er svo frábært“.  

Önnur spurning varðandi IT-skólann var um að hvaða leyti skólinn nýttist starfsfólki 

með tilliti til færniþróunar. María taldi skólann gefa bæði góða innsýn í fyrirtækið inn á 

við en síðan líka auka þekkingu með utanaðkomandi fræðslu. Námskeiðin væru 

fjölbreytt og gagnleg og nýttust vel í dagsins önn. María leit á skólann sem styrkingu við 

starfsþróun, hann veitti ánægju sem að lokum leiddi til helgunar. Lára taldi skólann 

nýtast best til þess að efla þekkingu á landinu og sú færni sem fælist í því, „kynningar frá 

markaðsstofum landsvæðanna hjálpa og þjónustunámskeiðið eflir færnina og 

símanámskeiðið eykur líka fagmennsku, færnin eykst“. Rakel taldi IT-skólann nýtast til 

þess að efla færni bæði vegna þeirra upplýsinga sem starfsfólk gæti nýtt sér í störfum 
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sínum og til styrkingar við starfsgreinina sjálfa. Starfsmaðurinn græddi fyrir sína ferilskrá 

og lífið: „Við erum að gera mjög faglegt starf af því að við erum að mennta starfsfólkið 

okkar mikið“.  

Í þriðja lagi var spurt um þau áhrif sem skólinn hefði á starfsfólk í tengslum við helgun 

þess. María taldi það helst tengjast því að bæta þekkingu og að starfsfólk fengi sjálft að 

vera þátttakendur í skólanum og með því fyndist fólki það vera metið að verðleikum. 

Það væri hlustað á starfsfólkið og því veitt ábyrgð sem yki ánægju þess og gerði starfið 

skemmtilegra. Það leiddi síðan til betri helgunar. Lára taldi áhrifin frá IT-skólanum á 

helgun starfsfólks koma fram í því að starfsfólkið fyndi fyrir því að fyrirtækið væri að 

gefa eitthvað á móti, styrkja það í starfi. Rakel sagði: „Maður heyrir að hann skiptir máli 

vegna þess að hann er bara einn af þeim þáttum sem styður við starfsfólk, bæði með 

óbeinum og beinum hætti“.  

Að lokum var spurt um ávinning IT-skólans. Lára taldi ávinninginn felast í nýrri og 

dýpri þekkingu á málefnum og tilbreytingu í starfi. Hún taldi að fyrirtækið græddi á því 

meðal annars vegna þess að öll fræðslan hefði einhvern snertiflöt við fyrirtækið og það 

sem það stæði fyrir. Rakel taldi ávinninginn vera tækifæri fyrir fyrirtækið því skólinn væri 

vettvangur til þess að koma upplýsingum og menntuninni áfram og inn í fyrirtækið. Hún 

taldi einnig ávinninginn vera fyrir starfsfólk, ekki eingöngu til þess að auka færni þess og 

hæfni, heldur kæmi hann jafnframt í veg fyrir að starfsfólk einangraðist í starfi sínu. 

Þá sagði María að ávinningur IT-skólans væri starfsþróun starfsmanna þar sem þeir 

gætu sótt sér nýja þekkingu sem nýttist í starfi og gæfi tækifæri til að skapa eitthvað 

nýtt. Úr yrði nýsköpun sem væri nauðsynleg fyrir fyrirtækið til þess að lifa af. María taldi 

nauðsynlegt að stjórnendur hvettu sitt fólk til þess að mæta á sum námskeið sem 

stjórnandi vissi að þyrfti að styrkja eða efla. María nefndi að lokum að skólinn styddi 

mjög vel við gildi fyrirtækisins, „frumkvæði, sveigjanleika og fagmennsku“.  
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6 Umræður 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að draga fram upplifun starfsfólks og stjórnenda 

Iceland Travel af helgun í starfi og varpa ljósi á starfsauðlindir í starfsumhverfinu sem 

benda til stuðnings við helgun starfsfólks. Enn fremur er leitast við að birta þær 

vísbendingar sem má greina um IT-skólann sem starfsauðlind. Niðurstöðurnar verða 

dregnar saman í þessum kafla og skoðaðar í ljósi fræðanna. Leitast verður við að svara 

rannsóknarspurningunum þremur.  

Fyrsta rannsóknarspurningin laut að upplifun starfsmanna af helgun í starfi. 

Niðurstöður sýndu að starfsmenn upplifa töluvert mikla helgun í starfi sínu hjá Iceland 

Travel, út frá öllum þremur lykilþáttum. Yfir 70% upplifa alltaf eða mjög oft mikla orku, 

hollustu og eru niðursokkin í verkefni sín. Það er því hægt að álykta út frá þessum 

niðurstöðum að meirihluti starfsfólks Iceland Travel upplifi jákvætt vinnutengt 

hugarástand sem samanstandi af orku og hollustu og að vera niðursokkinn í verkefni sín 

eins og ýmsir fræðimenn skilgreina hugtakið (Maslach o.fl., 2001; Schaufeli, o.fl. 2002; 

Schaufeli og Bakker, 2004; Schaufeli o.fl., 2006; Schaufeli o.fl., 2008; Schaufeli, 2017) og 

samkvæmt þeirri skilgreiningu sem lagt var upp með í rannsókninni. 

Viðmælendur, þrír stjórnendur, þekktu helgun í starfi nokkuð vel og lýstu einkennum 

þess að leggja hart að sér í starfi og taka aukaskrefið sem samsvarar niðurstöðum 

rannsóknar Bakkers og Demeroutis (2008) þar sem þau komust að því að starfsfólk sem 

sýndi helgun í starfi var viljugra til þess að leggja enn meira á sig, eins og þeir nefndu 

„willing to go the extra mile“. Einnig lýstu stjórnendur því að þeir töldu helgun í starfi 

endurspegla hollustu starfsfólks, áhuga og stolt þeirra af skipulagsheildinni. Þessa þætti 

má finna í lýsingu ýmissa fræðimanna þegar fjallað er um helgun starfsmanna (Maslach 

o.fl., 2001; Schaufeli o.fl., 2002) og vísar að mestu í annan kjarnaþátt helgunar sem er 

hollusta sem einkennist af áhuga og stolti auk annarra þátta (Schaufeli o.fl., 2002). 

Reynsla viðmælenda af helgun tengdist aðallega félagsskapnum á vinnustaðnum og 

stuðningi frá öðrum samstarfsfélögum. Þessi lýsing líkist viðhorfum Saks (2006), hann 

telur líklegra að starfsfólk sýni helgun ef það fær félagslegan stuðning. Enn fremur telur 

hann að því meiri stuðning sem starfsfólk fær því innihaldsríkara verður starfið. 
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Samsvarandi niðurstöður má sjá í ýmsum rannsóknum þar sem félagslegur stuðningur er 

sú auðlind sem stuðlar að helgun í starfi (Bakker og Demerouti, 2007, 2008; Schaufeli og 

Salanova, 2007; Schaufeli o.fl., 2009). Þar að auki benda Bakker og Schaufeli (2008) á að 

gefandi og stuðningsríkt samstarfsfólk hafi áhrif á lærdóm einstaklinga. Samskiptin 

verða almennt jákvæðari (Saks, 2006) og samvinnan innan skipulagsheilda eykst 

(Schaufeli, 2015, 2017).  

Önnur rannsóknarspurningin sneri að starfsauðlindum í vinnuumhverfinu en 

samkvæmt fjölda rannsókna styðja þessar starfsauðlindir við helgun í starfi (Bakker og 

Demerouti, 2007, 2008; Schaufeli og Salanova, 2007; Schaufeli o.fl., 2009). Þegar skoðuð 

er hver starfsauðlind fyrir sig og teknir saman svarmöguleikarnir „alltaf“ og „oft“ má sjá 

að starfsfólk upplifir almennt mikinn stuðning frá samstarfsfélögum (94%) og frá 

yfirmanni (85%). Sömuleiðis upplifir starfsfólkið í rannsókninni mikið sjálfstæði í starfi 

(92%). Þegar spurt var um upplifun á endurgjöf í starfi voru aðeins tæp 40% starfsfólks 

sem upplifðu „alltaf“ eða „oft“ endurgjöf. Einnig var spurt hvort starfsfólki fyndist það 

læra nýja hluti í starfi sínu, svöruðu tæp 72% „alltaf“ eða „oft“. Í rannsókn Schaufelis, 

Bakkers og Van Rhenens (2009) kom fram að þegar starfsauðlindir eins og þær sem 

taldar eru upp hér að framan jukust, þ.e.a.s. þegar stuðningur jókst, sjálfstæði og 

tækifæri til náms, þá jókst sömuleiðis helgun fólks í starfi. Út frá þessum niðurstöðum 

má sjá að hér má bæta um betur og auka enn frekar helgun starfsfólks Iceland Travel 

með því að veita meiri endurgjöf í starfi. Sú auðlind sem fékk neikvæðustu upplifunina 

var spurning sem sneri að Kaptio, bókunarkerfi Iceland Travel. Það kerfi á að auðvelda 

starfsfólki starf sitt en virðist ekki gera það enn sem skyldi. Hér sjást tækifæri til úrbóta. 

Hægt er að styrkja þennan þátt með frekari kennslu á Kaptio-kerfið og veita enn meiri 

stuðning.  

Eins voru tengsl helgunar og starfsauðlinda skoðuð með tengslatöflu. Niðurstöður 

sýndu að tvær starfsauðlindir höfðu bein tengsl við helgun, annars vegar var það 

tækifæri til náms og hins vegar endurgjöf í starfi. Hér eru vísbendingar um það að IT-

skólinn sé sú starfsauðlind sem hefur bein tengsl við helgun starfsfólk. Það samsvarar 

niðurstöðum Rothmann og Rothmann (2010) sem komust að raun um að sterkasti 

áhrifavaldur á helgun starfsmanna væru tækifæri til þess að þróast í starfi. Jafnframt 
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sýna niðurstöðurnar enn frekar mikilvægi þess að styrkja endurgjöf í starfi og auka hana 

til muna.  

Leitast var eftir svörum við því hvaða þættir viðmælendum þótti styðja við helgun 

starfsmanna í starfsumhverfinu. Tveir viðmælenda tengdu það við vellíðan, að líða vel í 

starfi. Vellíðan er í raun undirstaða í hugtakinu helgun eins og það birtist í starfskröfu- 

og starfsauðlindalíkaninu (Bakker og Demerouti, 2008; Schaufeli og Bakker, 2004). 

Mikilvægi vináttu var líka nefnt og stuðningur annarra vinnufélaga. Þá var einnig 

stuðningur frá skipulagsheildinni nefndur og þá helst í sambandi við IT-skólann: 

„Stuðningur frá fyrirtækinu eins og með IT-skólanum, bjóða upp á námskeið sem ýtir 

undir og hjálpar að fræða og aðstoða starfsfólkið sýnir að fyrirtækið er að gera eitthvað 

fyrir starfsfólkið“. Þessar lýsingar styðja við hugmyndir Saks (2006). Hann telur að 

starfsfólk sé líklegra til að sýna helgun í starfi ef það fær eitthvað á móti eins og þær 

auðlindir sem skipulagsheildin veitir.  

Þriðja og síðasta rannsóknarspurningin hljóðaði svo: „Hvaða vísbendingar má greina 

um IT-skólann sem starfsauðlind?“ Til að svara þeirri spurningu er vert að skoða 

spurningarnar sem var gefið vægi en líka samantekt úr opnu spurningunum til 

þátttakenda. Niðurstöður sýna að rúm 79% þátttakenda voru „mjög sammála“ og 

„sammála“ um að IT-skólinn efldi færni. Að sama skapi voru rétt tæp 70% því „mjög 

sammála“ og „sammála“ að IT-skólinn efldi félagsleg tengsl. Samkvæmt niðurstöðum 

Duyffs (1999) lifa þær skipulagsheildir af sem byggja á þekkingu og starfsfólki sem er 

knúið áfram af upplýsingum, fyrirspurnum, hópastarfi og þeirri hæfni og færni sem aflað 

er með símenntun á vinnustað. Þá var einnig spurt hvort IT-skólinn styddi við 

starfsánægju og voru 87% „mjög sammála“ og „sammála“ því samanlagt. Starfsánægja 

er ólík helgun í starfi en gefur vísbendingu um ánægjulegt eða jákvætt tilfinningalegt 

ástand sem stafar af mati hvers og eins á starfi sínu (Locke, 1976). Enn fremur er talið að 

starfsánægja hafi áhrif á hversu mikið starfsmenn leggja sig fram í starfi (Wood o.fl., 

2016; Simpson, 2009). 

Þegar spurt var opinna spurninga um ávinning IT-skólans svöruðu alls 62%. Út frá 

samantekt má sjá að starfsfólk er almennt mjög ánægt með að hafa IT-skólann og fá 

tækifæri til náms. Í stuttu máli sagt þykir IT-skólinn nýtast vel til þess að bæta við nýrri 

þekkingu og efla færni í starfi. Hann veitir tækifæri til þess að bæta sig í starfi en líka 



 

56 

fyrir daglegt líf. Þá er einnig nefnt að framboð IT-skólans nýtist til þess að bæta þjónustu 

við viðskiptavini og frammistöðu starfsmanna og líka til þess að kveikja nýjar hugmyndir. 

Það samsvarar niðurstöðum Salanovas o.fl., (2005) í rannsókn þeirra. Þar kom fram að 

starfsauðlindir stuðluðu að hollustu viðskiptavina í gegnum aukna þjónustu og þá 

sérstaklega hjá þeim fyrirtækjum þar sem starfsfólk er í samskiptum við viðskiptavini 

daglega, líkt og hjá Iceland Travel.  

Einn viðmælenda nefndi einnig þá nýsköpun sem myndaðist eftir námskeið eða 

fyrirlestur í IT-skólanum. María sá það glögglega þegar starfsfólk hennar kom af 

námskeiðum og fór að yfirfæra nýja þekkingu í starf sitt og með hópumræðum kviknuðu 

ýmsar nýjar hugmyndir. Þetta styður rannsókn Salanovas og Schaufelis (2008) þar sem 

þeir komust að því að fleiri starfsauðlindir sköpuðu jákvæða tengingu við 

frumkvæðishegðun. Nonaka (2008) nefnir einnig að þar sem starfsfólki veitast tækifæri 

til náms ýtir slíkt undir vöxt þess og þróun sem er uppspretta nýsköpunar. Annað sem 

viðmælandi nefndi var aukin skilvirkni þegar starfsfólk kom af námskeiði. Lára taldi 

fólkið einfaldlega vinna betur, eflast og afkasta meiru. Það er í takt við niðurstöður 

Nonakas (2008) sem segir að þar sem áhersla sé lögð á nám innan skipulagsheilda efli 

það vöxt og þróun starfsmanna sem skili sér með skilvirkni og árangri.  

Ávinning IT-skólans töldu viðmælendur helst vera starfsþróun starfsmanna með nýrri 

og dýpri þekkingu sem skilaði sér með aukinni færni og hæfni. Töldu þeir það síðan hafa 

bein áhrif á aukinn hagnað fyrirtækisins. Þar að auki þótti viðmælendum skólinn auka 

tilbreytni í starfi og koma í veg fyrir að starfsfólk einangraðist. Þá yrði starfið þar að auki 

innihaldsríkara og leiddi til nýsköpunar sem væri nauðsynlegt fyrir fyrirtæki til að dafna. 

Salanova og Schaufelis (2008) komust að raun um að því fleiri starfsauðlindir hafði 

jákvæð áhrif á skipulagsheildir með aukinni frumkvöðlahegðun.  

Þegar horft er á fylgnitöflu helgunar og IT-skólans má sjá að jákvæð fylgni er annars 

vegar á milli færni og helgunar og hins vegar milli starfsánægju og helgunar. Það gefur til 

kynna að starfsfólk sem sýnir helgun í starfi líti svo á að IT-skólinn efli færni og stuðli að 

starfsánægju.  

Með þessum niðurstöðum um IT-skólann má greina vísbendingar um að skólinn sé að 

mörgu leyti hvetjandi starfsauðlind sem stuðli að vexti og þróun starfsmanna. Þá hafa 
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margir bent á að slíkar auðlindir stuðli að helgun í starfi (Schaufeli og Bakker, 2004; 

Bakker og Demerouti, 2007 og Schaufeli o.fl., 2009). 

Starfsfólk lítur á skólann sem góða viðbót við starf sitt, telur hann styrkja félagsanda, 

efla sig í starfi og auka starfsánægju. Þar að auki töldu stjórnendur hann gera starfið 

innihaldsríkara og verða skipulagsheildinni til framdráttar með nýsköpun í starfi.  
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7 Lokaorð 

Með þessari meistararitgerð hefur verið leitast við að auka skilning á hugtakinu helgun 

og að kanna upplifun og reynslu starfsfólks Iceland Travel af helgun í starfi, enn fremur 

að kanna hvaða þættir í starfsumhverfinu kunna að hafa áhrif á helgun. Spurt var um IT-

skólann og skoðað hvað benti til þess að hann væri starfsauðlind.     

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa skýrar vísbendingar um að meirihluti starfsfólks 

Iceland Travel sem tók þátt í rannsókninni sýni helgun í starfi samkvæmt þremur 

lykilþáttum. Stjórnendur hafa að sama skapi góðan skilning á hugtakinu og mikilvægi 

þess að stuðla að helgun í starfsumhverfinu. Þegar spurt var um starfsauðlindir sem 

hvetja til helgunar mátti sjá að þátttakendur upplifðu alla jafna mikinn stuðning frá 

samstarfsfélögum og frá yfirmönnum sínum. Þeir upplifðu mikið sjálfstæði í starfi og 

fengu tækifæri til þess að læra nýja hluti í störfum sínum. Endurgjöf í starfi fékk ekki 

mikið vægi frá starfsfólki né heldur Kaptio-bókunarkerfið sem gefur tækifæri til úrbóta 

fyrir vinnustaðinn. Hins vegar stangast það á þegar skoðuð eru tengsl á milli helgunar og 

starfsauðlinda þar sem finna má sterk tengsl endurgjafar í starfi við helgun. Sterkustu 

tengslin við helgun í starfi voru tækifæri til náms. Það má því leiða líkur að því að sú 

starfsauðlind sem starfsfólk meti mest í starfi sé IT-skólinn. Það gefur ákveðna hugmynd 

um að þeir aðilar sem nýta sér IT-skólann upplifi helgun í starfi. 

Viðmælendur töldu helsta stuðninginn frá starfsumhverfinu vera jákvætt 

vinnuumhverfi. Allir nefndu IT-skólann sem mikilvægan stuðning sem styddi við árangur 

í starfi. Á heildina litið voru þátttakendur almennt sammála því að IT-skólinn efldi færni, 

yki starfsánægju og styrkti félagsleg tengsl. Þar að auki kunni starfsfólk að meta IT-

skólann sem starfsauðlind að því leyti að það horfði á skólann sem ávinning fyrir sig og 

skipulagsheildina, t.a.m. með nýsköpun, betri þjónustu við viðskiptavini og skilvirkara 

vinnuframlagi. Að lokum mátti sjá áhugaverðar og jákvæðar niðurstöður þegar skoðuð 

var fylgni á milli helgunar og IT-skólans með tilliti til aukinnar færni og starfsánægju. Þar 

sem símenntun hefur verið lýst sem stöðugu stuðningsferli má líta svo á að IT-skólinn sé 

stuðningskerfi þar sem markviss fræðsla og þróun á vinnustað á sér stað og skilar sér í 

ávinningi fyrir fyrirtækið og starfsfólkið, bæði í starfi og dagsins önn.  
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Þess ber að geta að ekki er unnt að alhæfa um niðurstöður þessarar rannsóknar þar 

sem einungis 60% starfsmanna tóku þátt og einungis þrír stjórnendur fjölluðu um 

upplifun sína og reynslu. Þær gefa þó jákvæðar upplýsingar em má ganga út frá og nýta 

aftur.  

Miðað við að IT-skólinn hefur aðeins verið starfræktur í 2 ½ ár eru þessar niðurstöður 

mjög jákvæðar og má segja að markmiði með tilkomu IT-skólans hafi verið náð, en það 

er að efla færni starfsfólks og stuðla að aukinni starfsánægju. Þar að auki sýnir skólinn 

tengsl við helgun í starfi sem gefur vísbendingar um jákvæð áhrif og ávinning fyrir 

skipulagsheildina og starfsfólkið. Með markvissi fræðslu og þróun er verið að stuðla að 

aukinni hæfni og færni starfsfólk, efla fagmennsku og gæðastarf fyrirtækisins og leggja 

grunn að frekari árangri. Það verður því athyglisvert að skoða hvað framtíðin ber í skauti 

sér, framkvæma rannsóknina aftur að ári liðnu og sjá samanburð á milli ára. Þeir, sem að 

IT-skólanum standa, vita að „svo lengi lærir sem lifir“ og þessi ritgerð er innlegg í þann 

þekkingarbrunn sem Iceland Travel býr yfir. 
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Viðauki 1 

Bréf til þátttakenda  

 

Kæri samstarfsfélagi.  

 

Könnun þessi er hluti af rannsókn minni á meistarastigi í mannauðsstjórnun við Háskóla 

Íslands. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða helgun í starfi meðal starfsfólks IT (e. 

Employee engagement). Enn fremur hef ég áhuga á að kanna hvort IT skólinn hafi þar 

mögulega áhrif. Það væri mér mikils virði og hjálp í rannsóknarverkefni mínu ef þú vildir 

taka þátt með því að svara hér nokkrum spurningum. Það tekur í mesta lagi um 10 

mínútur að svara spurningalistanum.  

Spurningalistinn opnast með því að smella á slóðina hér: 

https://www.surveymonkey.com/r/8GXNYZP 

Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja svörin til 

einstaklinga. 

Ef þú hefur einhverjar spurningar um könnunina er þér velkomið að hafa samband 

við mig með pósti á netfangið asdisg@icelandtravel.is 

 

Kærar þakkir.  

Ásdís Guðmundsdóttir 

 

Dear coworker. 

 

This survey is part of my master’s Degree in Human Resource Management at the 

University of Iceland. The purpose of the study is to observe employee engagement 

among employees. Also, it would be a great value and helpful in my research project if 

you would participate by answering a few questions. It takes maximum 10 minutes to 

answer the questionnaire. Please click here to open the survey: 

https://www.surveymonkey.com/r/8GXNYZP
mailto:asdisg@icelandtravel.is
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https://www.surveymonkey.com/r/8GXNYZP 

All responses will be treated as confidential and the answers to individuals will not be 

traced. If you have any questions about the survey, you are welcome to contact me by 

mail at asdisg@icelandtravel.is 

 

Thank you very much. 

Ásdís Guðmundsdóttir

https://www.surveymonkey.com/r/8GXNYZP
mailto:asdisg@icelandtravel.is
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Viðauki 2 

Spurningakönnun 

 

Bakgrunnsbreytur/Background criteria 

1. Aldur/Age: Hver er aldur þinn? (20-29 ára/ 30-39 ára/40-49 ára/ 50-59 ára/ 60 – 

69 ára) 

 

2. Kyn/Gender: Hvert er kyn þitt?/ What is your gender? (Kona, Karl, Annað/ 

Male/female/Other) 

 

3. Starfsaldur hjá Iceland Travel/Length of employment at Iceland Travel (5 ár eða 

minna/ 6-10 ár/11-20 ár/21 ár eða meira / opin spurning)  

 

4. Menntun/Education – Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? / 

What is the highest education level that you have received?  

(Grunnskólamenntun/Primary education, Stúdentspróf/Advanced level of high 

school, Iðn/starfsmenntun/Vocational education, Bachelor gráða/Bachelor 

degree, Meistaragráða/Masters degree, Doktorsgráða/Ph.D  

 

5. Starfsheiti / Professional job title – Hvert er starfsheiti þitt? / What is your 

professional job title?  

(Framkvæmdastjóri/Director, Millistjórnandi/Manager, 

Umsjónarmaður/Supervisor, Annað/Other employment ) 

 

6. Svið/Division – Á hvaða sviði starfar þú? / In which division do you work? 

(Fjármálasviði/Finance: Fjármáladeild, Innkaupadeild, UT deild, Resource 

Management) 

(Mannauðssviði/Human Resources: Human Resources, Office & Reception) 
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(Söludeild MER: Sala og einstaklingsbókanir, Sales & FIT reservation) 

(Söludeild AAB: Sala og einstaklingsbókanir, Sales & FIT reservation) 

(Markaðsdeild/Marketing and Business Development: Markaðsdeild, Your 

Perfect Day, Vefsala 

(Special Segments: Incentives, Cruise, Conference, Nine Worlds, Academic & 

Culture Group.  

 

 

Spurningar um helgun í starfi / Questions regarding employee engagement 

 

Helgun í starfi er lýst í fræðunum sem jákvætt fullnægjandi vinnutengt 

hugarástand sem einkennist af orku og hollustu starfsmanns og því að vera 

niðursokkinn í verkefni sín.  

Orka; einkennist af andlegri þrautseigju á meðan vinnu stendur, að þreytast 

síður og vilja til þess að reyna á sig þrátt fyrir erfiðleika.  

Hollusta; einkennist af áhuga, innblæstri, stolti, áskorun og skynjun á mikilvægi 

starfs. 

Að vera niðursokkinn; einkennist af því að vera fullkomlega einbeittur og djúpt 

sokkinn í vinnu sinni þar sem tíminn líður hratt og viðkomandi á erfitt með að 

slíta sig frá vinnu. 

 

Engagement is a positive fulfilling, work-related state of mind that is 

characterized by vigor, dedication and absorption.  

Vigor; is characterized by high levels of energy and mental resilience while 

working, the willingness to invest effort in one’s work, and persistence even in 

the face of difficulties.  

Dedication; is characterized by a sense of significance, enthusiasm, inspiration, 

pride, and challenge. 

Absorption; is characterized by being fully concentrated and deeply engrossed in 

one’s work, whereby time passes quickly, and one has difficulties with detaching 

oneself from work. 
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7. Í starfi mínu upplifi ég mig vera fulla(n) af orku / At my work I am bursting with 

energy (Hversu oft á ofangreind fullyrðing við um þig? / How often does the 

statement above apply to you?) 

 

 Alltaf/á hverjum degi (Always/Every day)  

 Mjög oft/nokkrum sinnum í viku (Very often/A few times a week)  

 Oft/einu sinni í viku (Often/Once a week)  

 Stundum/nokkrum sinnum á mánuði (Sometimes/A few times a month)  

 Sjaldan/einu sinni í mánuði eða sjaldnar (Rarely/Once a month or less)  

 Nánast aldrei/nokkrum sinnum á ári eða sjaldnar (Almost never/A few times a 

year or less)  

 Aldrei/Never  

8. Ég hef mikinn áhuga á starfi mínu og verkefnum / I am enthusiastic about my 

job (dedication)  

(Hversu oft á ofangreind fullyrðing við um þig? / How often does the statement 

above apply to you?) 

 Alltaf/á hverjum degi (Always/Every day)  

 Mjög oft/nokkrum sinnum í viku (Very often/ A few time a week)  

 Oft/einu sinni í viku (Often/Once a week)  

 Stundum/nokkrum sinnum á mánuði (Sometimes (A few times a month)  

 Sjaldan/einu sinni í mánuði eða sjaldnar (Rarely /Once a month or less)  

 Nánast aldrei/nokkrum sinnum á ári eða sjaldnar (Almost never/ A few times a 

year or less) 

 Aldrei /Never  

 

9. Ég er niðursokkin(n) í verkefni mín í vinnunni / I am immersed in my work 

(absorption) 
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(Hversu oft á ofangreind fullyrðing við um þig? / How often does the statement 

above apply to you?) 

 Alltaf/á hverjum degi (Always/Every day)  

 Mjög oft/nokkrum sinnum í viku (Very often/ A few time a week)  

 Oft/einu sinni í viku (Often/Once a week)  

 Stundum/nokkrum sinnum á mánuði (Sometimes (A few times a month)  

 Sjaldan/einu sinni í mánuði eða sjaldnar (Rarely /Once a month or less)  

 Nánast aldrei/nokkrum sinnum á ári eða sjaldnar (Almost never/ A few times a 

year or less)  

 Aldrei /Never  

 

10. Þegar ég vakna á morgnana þá finnst mér tilhugsunin um að mæta í vinnuna 

vera góð / When I get up in the morning, I feel like going to work. 

 

(Hversu oft á ofangreind fullyrðing við um þig? / How often does the statement 

above apply to you?) 

 Alltaf/á hverjum degi (Always/Every day)  

 Mjög oft/nokkrum sinnum í viku (Very often/ A few time a week)  

 Oft/einu sinni í viku (Often/Once a week)  

 Stundum/nokkrum sinnum á mánuði (Sometimes (A few times a month)  

 Sjaldan/einu sinni í mánuði eða sjaldnar (Rarely /Once a month or less)  

 Nánast aldrei/nokkrum sinnum á ári eða sjaldnar (Almost never/ A few times a 

year or less)  

 Aldrei /Never  
 

11. Ég gleymi mér þegar ég er að vinna verkefni mín / I get carried away when I am 
working.  

(Hversu oft á ofangreind fullyrðing við um þig? / How often does the statement 

above apply to you?) 
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 Alltaf/á hverjum degi (Always/Every day)  

 Mjög oft/nokkrum sinnum í viku (Very often/ A few time a week)  

 Oft/einu sinni í viku (Often/Once a week)  

 Stundum/nokkrum sinnum á mánuði (Sometimes (A few times a month)  

 Sjaldan/einu sinni í mánuði eða sjaldnar (Rarely /Once a month or less)  

 Nánast aldrei/nokkrum sinnum á ári eða sjaldnar (Almost never/ A few times a 

year or less)  

 Aldrei /Never  
 

12. Ég er stoltur af vinnunni minni / I am proud of the work that I do.  
 
(Hversu oft á ofangreind fullyrðing við um þig? / How often does the statement 
above apply to you?) 

 Alltaf/á hverjum degi (Always/Every day)  

 Mjög oft/nokkrum sinnum í viku (Very often/ A few time a week)  

 Oft/einu sinni í viku (Often/Once a week)  

 Stundum/nokkrum sinnum á mánuði (Sometimes (A few times a month)  

 Sjaldan/einu sinni í mánuði eða sjaldnar (Rarely /Once a month or less)  

 Nánast aldrei/nokkrum sinnum á ári eða sjaldnar (Almost never/ A few times a 

year or less)  

 Aldrei /Never  

 

Spurningar um starfsauðlindir / Questions regarding job resources 

 

Starfsauðlindir fela í sér: stuðning frá samstarfsfélögum og yfirmanni, tækifæri til 

lærdóms, endurgjöf á frammistöðu, sjálfsstæði í starfi. 

Job resources include: support from colleagues and the manager, opportunities to 

learn, performance feedback, autonomy 
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13. Getur þú beðið samstarfsfélaga um aðstoð ef þú þarft á að halda? / Can you 

ask your colleagues for help if necessary?  

 

- Alltaf/Always 

- Oft/Usually 

- Stundum/Sometimes 

- Sjaldan/Rarely 

- Aldrei/Never 

 

14. Getur þú beðið yfirmann þinn um aðstoð ef þú þarft á að halda? / Can you ask 

your manager for help if necessary? 

- Alltaf/Always 

- Oft/Usually 

- Stundum/Sometimes 

- Sjaldan/Rarely 

- Aldrei/Never 

 

15. Hefur þú frelsi til að stjórna því hvernig þú framkvæmir verkefni þín í 

vinnunni? / Do you have freedom in carrying out your work? 

 

- Alltaf/Always 

- Oft/Usually 

- Stundum/Sometimes 

- Sjaldan/Rarely 

- Aldrei/Never 

 

16. Býður starf þitt upp á að læra nýja hluti? / Do you learn new things in your 
work? 
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- Alltaf/Always 

- Oft/Usually 

- Stundum/Sometimes 

- Sjaldan/Rarely 

- Aldrei/Never 

 

17. Færðu fljótt endurgjöf á hvernig þú stendur þig í vinnunni? Does your work 
provide you with direct feedback on how well you are doing your work? 

- Alltaf/Always 

- Oft/Usually 

- Stundum/Sometimes 

- Sjaldan/Rarely 

- Aldrei/Never 

 

18. Kaptio auðveldar mér að vinna verkefni mín / Kaptio makes it easier to work on 
my assignments. 
 

(Hversu oft á ofangreind fullyrðing við um þig? / How often does the statement 
above apply to you?) 

 

- Mjög mikið/A great deal 

- Mikið/A lot 

- Í meðallagi/A moderate amount 

- Lítið/A little 

- Ekkert/None at all 

 

Spurningar tengdar IT skólanum  

 

11. Hversu oft hefur þú sótt fræðslu/námskeið/kynningu á vegum IT Skólans s.l. 12 

mánuði/ How often have you attended a course/lecture/presentation in the IT 

school the last 12 months?  

(Vinsamlegast merktu í einn reit / Please select one answer) 
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- Aldrei/Never 

- 0 - 3x  

- 4 - 6x  

- 7 - 9x 

- 10 - 12x 

- 13x eða oftar/or more 

 

 

12. IT skólinn gefur mér möguleika á að efla færni mína í starfi / At the IT school I 

have the opportunity to develop my skills in my work.  

 

(Hversu sammála ertu ofangreindri fullyrðingu? Do you agree/disagree with the 

statement above?  

 

 Mjög sammála/ Strongly agree 

 Sammála/Agree 

 Hvorki sammála né ósammála/Neither agree nor disagree 

 Ósammála/Disagree 

 Mjög ósammála/Strongly disagree 

  

 

12. IT skólinn gefur mér tækifæri til þess að efla félagsleg tengsl mín við 

samstarfsfélaga / IT school gives me the opportunity to enhance my social 

relationship with my colleagues.  

 

(Hversu sammála ertu ofangreindri fullyrðingu? Do you agree/disagree with the 

statement above? 

 

 Mjög sammála/ Strongly agree 

 Sammála/Agree 

 Hvorki sammála né ósammála/Neither agree nor disagree 

 Ósammála/Disagree 

 Mjög ósammála/Strongly disagree 



 

75 

 

 

13. Hversu líklegt eða ólíklegt telur þú að IT skólinn stuðli að aukinni starfsánægju? 

/ How likely or unlikely do you think IT school contributes to increased 

satisfaction at your work?  

 

 Mjög líklega/Very likely 

 Líklegt/Likely 

 Hvorki líklegt né ólíklegt/Neither likely nor  

 Ólíklegt/Unlikely 

 Mjög ólíklegt/Very unlikely 

 

14. Hvetur þig einhver til að sækja námskeið/fyrirlestra/kynningar í IT skólanum? / 
Does someone encourage you to attend courses/lectures in the IT school? 

(Athugaðu að þú getur merkt við fleiri en eitt svar / Note that you can mark more than 

one answer).  

o Samstarfsmaður/Coworker 

o Yfirmaður/Manager 

o Umsjónarmaður/Supervisor 

o Mannauðsdeild/Human Resources 

o Ég sjálf(ur)/Myself 

o Enginn/Nobody 

 

15. Getur þú sagt í nokkrum orðum hver ávinningur IT skólans er fyrir þig? / Can you 
explain in few words what the benefit of the IT school is for you? 

 

 

16. Getur þú komið með tillögu að úrbótum fyrir IT skólann? / Can you give any 
suggestions for improvements of the IT school? 
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Viðauki 3 

 

Spurt er um viðhorf, upplifun og reynslu. 

 

1. Hver er skilningur þinn á hugtakinu helgun? 

2. Hver eru viðhorf þín eða reynsla í tengslum við helgun starfsfólks? 

3. Hvað telur þú að hafi mikil eða mest áhrif á helgun starfsfólks? 

 
4. Hvað telur þú helst hafa áhrif á það afhverju starfsfólk sæki sér nám í IT 

skólanum?  
 

5. Hvernig telur þú að nám í IT skólanum nýtist starfsfólki fyrir færniþróun þeirra í 
starfi?  

 
6. Hvernig telur þú að nám í IT skólanum nýtist starfsfólki fyrir færniþróun þeirra í 

starfi?  
  

7. Hvers konar áhrif telur þú að It skólinn hafi á starfsfólk m.t.t. helgunar?  
  

8. Að lokum hver er ávinningur helgaðs starfsfólks?  
  

9. Hver er ávinningur IT skólans?  
 

a. Fyrirtækið  
b. starfsfólkið
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