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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvað íslenskar skipulagsheildir eru að gera til að 

stuðla að vellíðan starfsmanna. Skoðað er hvað fræðin segja um tilfinningagreind, bæði 

stjórnenda og starfsmanna og áhrif tilfinningagreindar á vellíðan starfsmanna. Rannsóknir 

á umbreytingaleiðtogum, sannrar forystu og þjónandi forystu voru skoðaðar og hvaða 

áhrif þær hafa á vellíðan starfsmanna. Einnig var kenning um hvað einkennir heilbrigðan 

vinnustað skoðuð.  

Gerð var eigindleg rannsókn og tekin hálfopin viðtöl við níu mannauðsstjóra eða 

sérfræðinga í mannauðsmálum innan skipulagsheilda með fleiri en 100 starfmenn, bæði 

í opinbera og einkageiranum. Viðtölin fóru fram í nóvember og desember 2018.  

Helstu niðurstöður benda til að íslenskar skipulagsheildir séu að gera margt til að stuðla 

að vellíðan starfsmanna. Ábyrgð skipulagsheilda er að skapa aðstæður og tækifæri fyrir 

starfsmanninn til að huga að sinni eigin vellíðan, stuðla að fræðslu og hvatningu á 

vinnutíma og leggja línurnar með samskipti sem einkennast af virðingu. Enginn munur var 

á því sem skipulagsheildir í einkageira eða opinbera geira eru að gera til að stuðla að 

vellíðan starfsmanna í þessari rannsókn. Niðurstöður benda hins vegar til að 

skipulagsheildir í opinbera geiranum séu að leggja meira í stjórnendaþjálfun.   

Niðurstöður benda til að stjórnandinn sé hinn eiginlegi mannauðsstjóri og 

einstaklingurinn komi með öllu því sem honum fylgir í vinnuna; vandamál, erfiðleika og 

áföll. Stjórnandi með mikla tilfinningagreind á auðveldara með að skilja og taka eftir 

tilfinningum annarra og getur sýnt starfsmönnum samkennd þegar þeir eru að ganga í 

gegnum erfiðleika, hvort sem það eru vinnutengdir erfiðleikar eða erfiðleikar í einkalífinu. 

Niðurstöður benda einnig til að tilfinningagreind sé ekki síður mikilvæg fyrir 

starfsmanninn sjálfan, að hann þekki sína eigin styrkleika og veikleika og hafi sjálfsstjórn 

og sjálfsaga til að huga að eigin vellíðan. Kenningar um umbreytingaleiðtoga, sannan 

leiðtoga og þjónandi forystu leggja allar áherslu á einkenni leiðtoga sem leiða til aukinnar 

vellíðunar starfsmanna.  

 

Lykilorð: Vellíðan, tilfinningagreind, streita, umbreytingaforysta, sönn forysta, 

þjónandi forysta.  
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Abstract 

The aim of this study is to explore how Icelandic organizations are promoting the overall 

well-being of employees. Theories on emotional intelligence, transformational 

leadership, authentic leadership and servant leadership are investigated and how they 

emphasize on the overall well-being of employees. Additionally, the theory of six factors 

of healthy workplace is considered. 

A qualitative research was performed utilizing half-open in-depth interviews with nine 

human resource managers and human resource specialists in organizations with over 100 

employees, both in public and private sectors. 

The main findings indicate that Icelandic organizations are promoting well-being of 

employees with various practices and policies. The organizations responsibility is to 

provide employees with opportunities to cultivate their own well-being, provide training 

and motivation during working hours, and emphasize respect in communications. In this 

study, there was no difference in what private or public-sector organizations did to 

promote employee well-being. However, the results suggest that public sector 

organizations are more involved in management training. 

The results indicate that managers responsibilities also include human resource 

management and majority of managers time is spent on managerial roles. Personal 

problems, difficulties and setbacks affect overall well-being of employees. Managers with 

high emotional intelligence are more likely to succeed in building trust and provide 

support and empathy through difficult times. The findings also indicate that emotional 

intelligence is equally important for the employee, knowing his strengths and weaknesses 

as well as having self-control and self-discipline to tend to his own well-being. Theories 

about transformational leadership, authentic leadership and servant leadership focus 

entirely on the characteristics of the leader which all aim at increasing well-being of 

employees. 

 

Keywords: Well-being, emotional intelligence, stress, transformational leadership, 

authentic leadership, servant leadersh 
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1 Inngangur  

Öll viljum við að okkur líði vel og að við njótum almennrar farsældar. Rannsóknir hafa sýnt 

að vellíðan starfsmanna er mikilvæg fyrir skipulagsheildir því hún hefur áhrif á 

frammistöðu og árangur starfsmanna. Áskoranir skipulagsheilda eru margþættar, ör 

tækniþróun og ný kynslóð á vinnumarkaði gera kröfur um breyttar áherslur. Y-kynslóðin 

leggur áherslu á jafnvægi á milli vinnu og einkalífs, aukinn sveigjanleika í vinnutíma og 

staðsetningu og tækifæri til að vaxa og þroskast sem starfsmaður og einstaklingur.  

Vellíðan er mat einstaklingsins á lífsgæðum í samræmi við eigin viðmið. 

Einstaklingurinn nýtir sálrænar, félagslegar og líkamlegar auðlindir til að takast á við 

áskoranir sem eru ýmist sálrænar, félagslegar eða líkamlegar. Auðlindir og áskoranir eru 

andstæðir pólar á sitt hvorum endanum á vegasalti sem einstaklingurinn leitast við að 

halda í jafnvægi og auka þannig vellíðan. Samkvæmt Leiter og Maslach leggur heilbrigður 

vinnustaður áherslu á sjálfbærni í vinnuálagi, sjálfræði í starfi, viðurkenningu og umbun 

við hæfi, styðjandi samfélag, sanngirni í ferlum jafnt sem ákvarðanatöku og að gildi 

starfsmanns séu í samræmi við gildi skipulagsheildar. Sé vel staðið að þessum þáttum 

megi draga úr streitu starfsmanna. 

Tilfinningagreind er samspil tilfinninga og hugsunar sem leiðir til aðgerða. Goleman 

leggur áherslu á sjálfsvitund og sjálfsstjórn einstaklingsins og hvernig hann hefur áhrif á 

umhverfið með félagsvitund og tengslastjórnun. Hann telur að einstaklingar með mikla 

tilfinningagreind njóti meiri velgengni í starfi, þeir þekki sína eigin styrkleika og veikleika 

og hafi sjálfsstjórn og sjálfsaga til að huga að eigin vellíðan, setja mörk í samskiptum og 

sýna öðrum virðingu. Einnig hafi tilfinningagreind stjórnandans áhrif á árangur 

skipulagsheildar (Goleman og Boyatzis, 2017). Stjórnandi með mikla tilfinningagreind 

tekur eftir tilfinningum annarra og sýnir þeim samkennd þegar þeir eru að ganga í gegnum 

erfiðleika. Hann hefur góða sjálfsstjórn og leiðir með góðu fordæmi, bæði í samskiptum 

og verkefnum. Hann kemur auga á styrkleika annarra og hjálpar þeim að vaxa. Stjórnandi 

með mikla tilfinningagreind á auðvelt með að aðlagast umhverfi mikilla breytinga og 

samkeppni og átta sig á hvenær breytinga er þörf (Goleman, 2006; Yukl, 2010).  

Stjórnandinn gegnir mikilvægu hlutverki innan skipulagsheilda og er ábyrgur fyrir 

frammistöðu sinnar einingar. Það er því mikilvægt að stjórnandinn beri vellíðan 

starfsmanna fyrir brjósti. Kenningar um umbreytingaleiðtoga, sannan leiðtoga og 
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þjónandi forystu eiga það allar sameiginlegt að leggja áherslu á persónulega eiginleika 

leiðtogans og áhrif hans á fylgjendur sína en þó með mismunandi hætti. 

Umbreytingaleiðtogi er með skýra sýn á framtíðina og fær starfsfólk til að sjá þörfina fyrir 

breytingar. Hann leggur áherslu á árangur skipulagsheildar og hvetur til nýsköpunar með 

því að fá starfsfólk til að hugsa út fyrir boxið og finna nýjar leiðir til að gera hlutina. Hann 

leggur áherslu á þekkingaröflun starfsmanna og að þeim finnist starf sitt vera mikilvægt 

(Burns, 1978; Bass og Riggio, 2006). Sannur leiðtogi er trúr sjálfum sér og sínum gildum 

og hvetur aðra til að gera slíkt hið sama. Lífsreynsla, uppeldi, sigrar og áföll hafa áhrif á 

lífsmynd hans og hvernig hann kemur fram við aðra (Shamir og Eilam, 2005). Hann er 

vongóður og bjartsýnn og hvetur til jákvæðrar hegðunar innan skipulagsheildar. Sannur 

leiðtogi á margt sameiginlegt með umbreytingaleiðtoga, hann ber umhyggju fyrir 

starfsmönnum og lætur þeim finnast starf sitt mikilvægt (Avolio og Garnder, 2005).  

Þjónandi forysta leggur áherslu á umhyggju leiðtogans fyrir fylgjendum sínum. 

Leiðtoginn setur þjónustu við aðra í forgang og leggur áherslu á að starfsmenn finni 

tilgang með starfi sínu. Hann er vakandi yfir þörfum annarra og hjálpar þeim að vaxa sem 

persónur og nýta hæfileika sína til fulls (Greenleaf, 1973).  

Kenningar um umbreytingaleiðtoga, sannan leiðtoga og þjónandi forystu eiga það allar 

sameiginlegt að leiðtoginn er með mikla tilfinningagreind samkvæmt skilgreiningu 

Goleman á tilfinningagreind. Leiðtogar sem sýna öðrum áhuga, geta sett sig í spor annarra 

og bera velferð þeirra fyrir brjósti, hjálpa þeim og valdefla eru líklegri til að skapa 

aðstæður þar sem samstarf og sjálfstæði fylgjenda er gott og styðja þannig við vellíðan 

starfsmanna. Af því má leiða að tilfinningagreind stjórnanda sé mikilvæg fyrir 

skipulagsheildir (Goleman og Boyatzis, 2017).  

Markmið rannsóknarinnar er að svara rannsóknarspurningunni: Hvað eru íslenskar 

skipulagsheildir að gera til að stuðla að vellíðan starfsmanna? 

Ritgerðin skiptist í nokkra hluta. Kafli tvö inniheldur fræðilega umfjöllun um 

tilfinningagreind og helstu leiðtogakenningar sem leggja áherslu á vellíðan starfsmanna. 

Þriðji kafli fjallar um aðferðafræðina sem var notuð við framkvæmd rannsóknarinnar og 

lýsing framkvæmdar. Einnig er fjallað um réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Kafli 

fjögur inniheldur helstu niðurstöður úr rannsókninni. Að lokum eru umræður um 

niðurstöður og lokaorð ásamt tillögum að framtíðarrannsóknum.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fræðileg umfjöllun um vellíðan og helstu þætti sem geta haft áhrif 

á vellíðan starfsmanna á vinnustað. Fjallað verður um tilfinningagreind og 

leiðtogakenningar sem leggja áherslu á þætti sem stuðla að vellíðan.  

Skilgreining Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar á vellíðan er ástand einstaklings 

sem þekkir eigin styrkleika, þolir hóflegt álag, er frjósamur og afkastamikill og skilar sínu 

til samfélagsins (WHO, 2018). Aristóteles (384–322 f.Kr.) var talsmaður þess að vellíðan 

fengist með því að vera trúr sínum innri manni, einstaklingnum bæri að átta sig á og lifa í 

samræmi við dygðir sínar, vera besta útgáfan af sjálfum sér hverju sinni og láta gott af sér 

leiða í þágu mannkyns (Dodge, Daly, Huyton og Sanders, 2012).   

Rannsóknir hafa ýmist skoðað áhrif tilfinninga líðandi stundar á vellíðan, svokallaða 

hedóníska ánægju (e. heonic tradition) (Bradburn, 1969; Diener, 1984; Kahneman, Diener 

og Schwarz, 1999; Lyubomirsky og Lepper, 1999) eða farsæld (e. eudaimonic tradition), 

vellíðan byggða á gildum og siðferði einstaklingsins og því að hafa tilgang (Rogers, 1961; 

Ryff, 1989a; Ryff, 1989b; Waterman, 1993; Dodge o.fl., 2012).   

Diener og Suh (1997) segja vellíðan samanstanda af þremur tengdum þáttum; 

lífsfyllingu, áhrifum jákvæðra tilfinninga og áhrifum óþægilegra tilfinninga. Einstaklingur 

stuðlar að eigin vellíðan með því að vinna að verðugum markmiðum sem eru í samræmi 

við eigin gildi og hafa tilgang sem er æðri en stundaránægja (Diener og Biswas-Diener, 

2008). Ryff (1989a) sagði að grunnurinn að vellíðan væri sjálfstæði, að hafa stjórn á eigin 

umhverfi, að eiga uppbyggileg sambönd við aðra, að hafa tilgang, að þekkja eigin 

styrkleika og að hafa trú á sjálfum sér. Aðrar rannsóknir leggja meiri áherslu á getu til að 

uppfylla eigin markmið (Foresight Mental Capital and Wellbeing Project, 2008), hamingju 

(Pollard og Lee, 2003), lífsfyllingu (Diener og Suh, 1997; Seligman, 2002) og að skilja 

hvernig einstaklingurinn tekst á við breytingar og hvernig það hefur áhrif á vellíðan 

(Headey og Wearing, 1992).  

Shin og Johnson (1978) skilgreindu vellíðan sem „mat á lífsgæðum einstaklings í 

samræmi við eigin viðmið“. Kenning Dodge og félaga (2012) styðst við skilgreiningu Shin 

og Johnson og segir að vellíðan sé að skapa jafnvægi á milli auðlinda og áskorana sem séu 

andstæðir pólar hvor á sínum endanum á vegasalti. Auðlindir í þessu samhengi eru 
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sálrænar, félagslegar og líkamlegar. Á sama hátt eru áskoranir ýmist sálrænar, félagslegar 

eða líkamlegar, sjá mynd 1.  

 

Mynd 1 Jafnvægi á milli auðlinda og áskorana (Dodge o.fl., 2012) 

Í hvert skipti sem einstaklingur stendur frammi fyrir áskorun, skapast ójafnvægi á milli 

þessa tveggja andstæðu póla og einstaklingurinn leitast við að ná jafnvægi aftur á milli 

þeirra (Kloep, Hendry og Saunders, 2009; Dodge o.fl., 2012). Skortur á áskorunum getur 

leitt til stöðnunar sem hefur áhrif á jafnvægið á milli auðlinda og áskorana (Dodge o.fl., 

2012; Hendry og Kloep, 2002; Kloep, Hendry og Saunders, 2009). 

2.1 Vellíðan á vinnustað 

Þróunin frá iðnaðarstörfum í þekkingarstörf hefur leitt til breytinga í heilsuvernd á 

vinnustöðum, frá því að huga fyrst og fremst að líkamlegri heilsu og öryggi, yfir í að huga 

einnig að andlegri og félagslegri heilsu starfsmanna. Samkvæmt lögum nr. 46/1980 er 

skipulagsheildum á Íslandi skylt að gera skriflega áætlun um öryggi og heilbrigði á 

vinnustað ásamt áhættumati og áætlun um heilsuvernd, hollustuhætti og öryggi á 

vinnustöðum. Lögunum er ætlað að „tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi sem 

jafnan er í samræmi við félagslega og tæknilega þróun í þjóðfélaginu“, eins og fram kemur 

í fyrstu grein laganna. Áhættumatið tekur á þáttum eins og umhverfisþáttum, álagi á 

hreyfi- og stoðkerfi ásamt félagslegum og andlegum aðbúnaði, samskiptum, 

upplýsingaflæði, tímaþröng, einelti og streitu (Vinnuvernd, e.d.). 

Einstaklingur eyðir megninu af vökutíma sínum í vinnunni og því er líklegt að áskoranir 

í vinnuumhverfi, miklar kröfur, álag og streita geti haft töluverð áhrif á vellíðan 

starfsmanna (Cooper, 1998). Langvarandi streita getur leitt til aukinna fjarvista, minni 

framleiðni og minni nýsköpunar í skipulagsheildinni (Sonnentag og Frese, 2002; Bhagat, 
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Krishnan, Nelson, Moustafa Leonard, Ford Jr. og Billing, 2010; Giorgi, Leon-Perez, Cupelli, 

Mucci og Arcangeli, 2014). Mikil streita er talin geta leitt til aukinna tóbaksreykinga, 

óhóflegrar neyslu áfengis eða koffíns og óreglu í mataræði sem getur stuðlað að 

heilsufarsvanda (Johnson o.fl., 2005). Langvarandi streita getur valdið því að starfsmaður 

upplifi meiri spennu, reiði, kvíða, þunglyndi, andlega þreytu, svefntruflanir, 

hjartasjúkdóma, bakverki eða meltingatruflanir (Johnson o.fl., 2005; Van der Klink, Blonk, 

Schene og Van Dijk, 2001). Rannsóknir hafa einnig sýnt að vinnutengd streita eykur líkur 

á kulnun og óánægju í starfi (Anna Guðrún Gunnarsdóttir, Ása Ásgeirsdóttir og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2011; Gunnarsdóttir, Clarke, Rafferty og Nutbeam, 2009; Jaramillo, Mulki 

og Locander, 2006; Maslach og Leiter, 2016; Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001; Schaufeli, 

Leiter og Maslach, 2008; Stansfeld, Shipley, Head, Fuhrer og Kivimäki, 2013).  

Samkvæmt Leiter og Maslach (2003) eru það sex lykilþættir sem einkenna heilbrigðan 

vinnustað (e. Healty workplace) og skipta máli í því að draga úr eða koma í veg fyrir 

langvarandi streitu eða kulnun og ýta undir helgun starfsmanna, sjá mynd 2. Þessir sex 

lykilþættir í starfsumhverfi geta haft jákvæð eða neikvæð áhrif á helgun starfsmanns. 

Þættirnir eru; sjálfbærni í vinnuálagi (e. Workload), sjálfræði í starfi (e. Control), 

viðurkenning og umbun fyrir frammistöðu (e. Reward), styðjandi samfélag (e. 

Community), sanngirni (e. Fairness) og gildi (e. Values).   

 

Mynd 2 Heilbrigður vinnustaður (Mynd höfundar) 

Sé vel að þessum þáttum staðið eru meiri líkur á góðri framleiðni, ánægðum 

starfsmönnum, lágri slysatíðni, fáum kröfum vegna vinnuslysa eða brotum á reglum 
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stéttarfélaga, lágu fjarveruhlutfalli, lítilli starfsmannaveltu og ofbeldislausu 

vinnuumhverfi (Leiter og Maslach, 1999; Leiter og Maslach, 2003; Maslach, 2017).  

Sjálfbærni í vinnuálagi eða hæfilegt vinnuálag gefur starfsmanni færi á að nýta og þróa 

hæfileika sína og tileinka sér nýja færni (Landsbergis, 1988). Það veldur aukinni streitu ef 

vinnuálag er of mikið og of mikið er af verkefnum á of stuttum tíma með of fáu starfsfólki 

(Cordes og Dougherty, 1993; Maslach, Schaufeli og Leiter, 2001; Schaufeli og Enzmann, 

1998).  

Sjálfræði í starfi, möguleiki á að hafa áhrif á ákvarðanir sem varða starfið og gott 

aðgengi að þeim auðlindum sem þarf til að leysa verkefni getur leitt til aukinnar 

starfsánægju (Karasek og Theorell, 1990). Virk þátttaka starfsmanna í ákvarðanatöku 

leiðir til meiri helgunar og minnkar líkur á örmögnun (Cherniss, 1980; Lee og Ashforth, 

1993; Leiter, 1992). Rannsóknir hafa sýnt að sjálfstæð vinnubrögð og tækifæri til að vinna 

í verkefnum sem hafa tilgang eykur vellíðan starfsmanna (Gallie, 2007; Green, 2013). 

Starfsfólk upplifir streitu þegar það hefur lítið um verklag að segja og takmörkuð tækifæri 

til að þróast og þroskast í starfi (Leiter og Maslach, 2003).   

Viðurkenning og umbun fyrir frammistöðu, bæði fjárhagsleg og sálfræðileg umbun, 

hefur áhrif á starfsánægju (Richardsen, Burke og Leiter, 1992). Sálfræðileg umbun, eins 

og viðurkenning fyrir eitthvað mikilvægt sem er gert vel, getur verið jafn mikilvæg eða 

jafnvel mikilvægari en fjárhagsleg umbun. Það sem hvetur flesta til þátttöku í vinnunni er 

gleðin og ánægjan þegar verkefnin ganga vel (Leiter, 1992). Skortur á umbun frá 

viðskiptavinum, samstarfsmönnum, stjórnendum eða ytri hagsmunaaðilum getur valdið 

aukinni streitu (Chappell og Novak, 1992; Glicken, 1983; Maslanka, 1996; Siefert, 

Jayaratne og Wayne, 1991).  

Styðjandi samfélag á vinnustað, þar með talið gæði félagslegra samskipta, hvernig 

leyst er úr ágreiningi, gagnkvæmur stuðningur, nálægð og teymisvinna, hefur áhrif á 

vellíðan og hvernig starfsfólk upplifir vinnustaðinn (Buunk og Schaufeli, 1993). Almennt 

dafnar fólk í samfélagi þegar það deilir hrósi, þægindum, ánægju og húmor með þeim sem 

því líkar við og ber virðingu fyrir (Leiter og Maslach, 2003). Félagsleg samskipti á vinnustað 

ýta einnig undir helgun (Leiter og Maslach, 1998; Schnorpfeil, Noll, Wirtz, Schulze, Ehlert, 

Frey og Fischer, 2002). Að tilheyra samfélagi dregur einnig úr áhrifum tilfinninga um 

ójöfnuð á vinnustað (Truchot og Deregard, 2001).  



 

14 

Sanngirni í ferlum og virðing fyrir starfsfólki, sem leiðir til sanngjarnrar ákvarðanatöku 

og að komið sé fram við starfsfólk af virðingu, ýtir undir sjálfsvirðingu. Það skiptir 

starfsfólk meira máli að ferli ákvarðanatöku sé sanngjarnt en niðurstaðan sjálf (Lawler, 

1968; Tyler, 1990). Starfsfólk sem upplifir að stjórnandinn sé sanngjarn og styðjandi, 

upplifir minni streitu í vinnunni og á auðveldara með að takast á við meiriháttar breytingar 

innan skipulagsheildar (Leiter og Harvie, 1997, 1998). Þegar starfsfólk upplifir streitu leitar 

það til stjórnandans í leit að lausnum en ekki síður í leit að bjartsýni og sanngirni (Leiter 

og Maslach, 2003).  

Þegar gildi skipulagsheildar eru í samræmi við innri gildi starfsmanns, upplifir 

starfsmaðurinn að vinnan hafi vægi og að framlag hans sé mikilvægt (Leiter og Maslach, 

2003).  

Stjórnandinn hefur mikil áhrif á þætti eins og þá að stýra vinnuálagi, leyfa starfsfólki að 

koma að ákvarðanatöku sem varðar starfið þeirra, umbuna fyrir vel unnin verk og sýna 

sanngirni í ferlum og ákvarðanatöku. Starfsmaðurinn hefur líka áhrif með því að því að 

sýna samstarfsmönnum virðingu, hrósa og styðja við aðra. Sé hugað vel að þessum 

lykilþáttum, má draga úr streitu og líkum á kulnun á vinnustað og auka vellíðan. Í næsta 

kafla verður tilfinningagreind og rannsóknir á tilfinningagreind skoðuð nánar. 

2.2 Tilfinningagreind 

Tilfinningar eru órjúfanlegur hluti af manneskjunni. Hjá frummanninum var tilgangur 

hræðslu og reiði að halda einstaklingnum á lífi, bregðast við hættum, berjast eða flýja.  

Aðrar tilfinningar, eins og samkennd og kynhvöt, hjálpuðu frummanninum að vera hluti 

af hjörð og fjölga sér. Tilfinningar hafa enn mikil áhrif á gjörðir einstaklings þó viðbrögðin 

séu ekki alltaf við hæfi miðað við aðstæður. Starfsfólk í skrifstofuvinnu er til dæmis 

sjaldnast í lífshættu í vinnunni en upplifir samt hræðslu og reiði á vinnustað. Fólk hegðar 

sér mismunandi við ólíkar aðstæður. Aðstæður hafa áhrif á tilfinningar og tilfinningar hafa 

áhrif á hegðun (Freshman og Feldman, 2002; Isen, 1999; Shell, 2006). Samspil tilfinninga 

og rökhugsunar hefur áhrif á það hvernig einstaklingnum vegnar í lífinu (Goleman og 

Boyatzis, 2017).  

Samkvæmt Salovey og Grewal (2005) er tilfinningagreind samspil tilfinninga og 

hugsunar sem leiðir til aðgerða. Mayer, Salovey og Caruso (2004) segja að hægt sé að 

horfa á tilfinningagreind út frá fjórum hliðum. Ein hliðin er að taka eftir tilfinningum sínum 
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og annarra, önnur hliðin er nota tilfinningar til að stýra ákvarðanatöku, þriðja hliðin er að 

skilja tilfinningar og fjórða hliðin er að stýra tilfinningum, bæði sínum eigin og annarra. 

Bar-On og Parker halda því fram að tilfinningagreind samanstandi af sjálfsvitund og 

mismunandi hæfileikum og eiginleikum sem þróast eftir því hvernig við notum og stýrum 

tilfinningum í samskiptum og úrlausn vandamála og hvernig við bregðumst við 

langvarandi streitu (Bar-on og Parker, 2000).  

Rannsóknir sýna að einstaklingur með mikla tilfinningagreind er heilbrigðari en aðrir 

og á auðveldara með að takast á við erfiðleika sem hann stendur frammi fyrir. Það má því 

leiða líkur að því að honum vegni betur í streituvaldandi aðstæðum (Schutte, Malouff, 

Thorsteinsson, Bhullar og Rooke, 2007). Einstaklingur með mikla tilfinningagreind er 

líklegri til að takast á við erfiðar tilfinningar og áskoranir í stað þess að leiða þær hjá sér. 

Ef einhver stendur til dæmis frammi fyrir erfiðri áskorun sem hann kvíðir, hefur 

einstaklingur með mikla tilfinningagreind getu til að koma auga á og skilja neikvæðar 

tilfinningar og takast á við þær. Einstaklingur með litla tilfinningagreind hefur frekar 

tilhneigingu til að ýta erfiðum tilfinningum frá sér í stað þess að takast á við þær og fresta 

erfiðum verkefnum eða ákvörðunum, vegna þess að hann kvíðir fyrir þeim. Hann er því 

líklegri til að verða raunverulega veikur af sjúklegum kvíða sem hann ræður ekki við, af 

því hann bælir tilfinningarnar (Martins, Ramalho og Morin, 2010).  

Með góðri stjórn á eigin tilfinningum og getu til að gera greinamun á sínum eigin 

tilfinningum og annarra, er auðveldara að hafa stjórn á eigin hugsunum og atferli í lífi og 

starfi (Mayer o.fl., 2004). Því meiri tilfinningagreind sem einstaklingur hefur, því 

auðveldara á hann með að þekkja eigin styrkleika og veikleika (Goleman, 2006; Mayer og 

Salovey, 1997; Petrides og Furnham, 2003).  

Daniel Goleman (2006) heldur því fram að þeir sem njóti mestrar velgengni í starfi séu 

ekki endilega þeir sem eru með háa greindavísitölu, heldur fremur þeir einstaklingar sem 

búa yfir sterkri sjálfsvitund og góðri félagslegri færni. Þeir sem hafa góða sjálfsstjórn og 

geta sýna öðrum samkennd eiga auðveldara með að hafa áhrif á aðra og vekja hjá þeim 

jákvæðar tilfinningar (Goleman, 2006). Einstaklingur með mikla tilfinningagreind á 

auðveldara með að setja sig í spor annarra og laða fólk að sér. Að skapa samhljóm á meðal 

starfsfólks og fá það til að vinna að sameiginlegum markmiðum, er mikilvægur eiginleiki í 
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fari stjórnenda og getur ráðið úrslitum um hvort takist að ná settum markmiðum. Þannig 

getur tilfinningagreind spáð fyrir um velgengni í starfi (Goleman, 2006). 

Samkvæmt Goleman (2006) er tilfinningagreind samspil tólf þátta á fjórum 

hæfnissviðum, sjá mynd 3. Sviðin fjögur leggja ýmist áherslu á persónulega hæfni 

einstaklings eða félagshæfni einstaklings. Persónuleg hæfni lýsir því hvernig einstaklingur 

stýrir sjálfum sér með sjálfsvitund og sjálfsstjórn. Félagshæfni er félagsvitund og 

tengslastjórn, hvernig einstaklingur stýrir félagslegum tengslum og hefur áhrif á aðra. 

 

Mynd 3 Fjögur svið tilfinningagreindar (Goleman og Boyatzis, 2017) 

Sjálfsvitund er að skilja og þekkja eigin tilfinningar og gildi, styrkleika og veikleika. 

Sjálfsvitund er að vera meðvitaður um tilveru sjálfs sín sem sérstakrar persónu og að hafa 

innsæi og vera læs á tilfinningar sínar og áhrif þeirra á sjálfan sig og aðra. Einstaklingur 

með góða sjálfsvitund er gjarnan hreinskilinn og getur talað opinskátt um tilfinningar sínar 

og markmið. Hann hefur trú á sjálfum sér og getu sinni og hefur metnað fyrir því að læra. 

Hann fagnar áskorunum og tækifærum til að vaxa, þróast og þroskast. Einstaklingur með 

góða sjálfsvitund veit hvers virði hann er, hann er með gott sjálfstraust og sjálfsöryggi en 

jafnframt hógvær og tekur sjálfan sig ekki of alvarlega. Einstaklingur með góða 

sjálfsvitund hefur oftar en ekki sterka nærveru sem aðrir laðast að (Goleman, 2006). 

Sjálfsstjórn er getan til að hafa góða stjórn á eigin tilfinningum í mismunandi 

aðstæðum. Einstaklingur með góða tilfinningalega sjálfsstjórn heldur ró sinni undir miklu 

álagi. Hann er heiðarlegur og samkvæmur sjálfum sér og óhræddur við að viðurkenna 

eigin mistök og veikleika og hvetur aðra til að gera slíkt hið sama. Einstaklingur með góða 

sjálfsstjórn á auðvelt með að aðlagast breytingum og ryðja hindrunum úr vegi. Hann á 

auðvelt með að halda mörgum boltum á lofti í einu og hugun hans er skýr þó hann sé 
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undir miklu álagi. Einstaklingur með góða sjálfsstjórn er árangursdrifinn og setur sér háleit 

markmið. Hann leitast stöðugt við að bæta sig og er tilbúinn að leggja mikið á sig til að ná 

markmiðum sínum. Einstaklingur með góða sjálfsstjórn er bjartsýnn og hefur tilhneigingu 

til að sjá glasið frekar hálffullt en hálftómt og sér tækifærin í áskorunum sem hann stendur 

frammi fyrir. Hann sýnir frumkvæði og drifkraft sem gerir honum kleift að grípa tækifærin 

og keyra verkefni áfram. Sjálfsstjórn er nátengt sjálfsvitund (Goleman, 2006).  

Félagsvitund er hæfileikinn til að lesa úr tilfinningum annarra og geta áttað sig á 

hugarástandi þeirra. Einstaklingur með mikla félagsvitund leggur sig fram um að sjá og 

skilja sjónarmið annarra og ber umhyggju fyrir þeim. Hann kemur auga á þarfir annarra 

og leitast við að uppfylla þær. Samkennd er eðlislæg einstaklingi með mikla félagsvitund 

og hann nær að skapa samhljóm á meðal annarra sem ýtir undir jákvæðar tilfinningar 

þeirra. Einstaklingur með mikla félagsvitund hefur gott læsi á menningu og óskráðar 

reglur innan skipulagsheilda. Hann kemur auga á strauma og stefnur innan 

skipulagsheilda sem geta haft áhrif á hvernig ákvarðanir eru teknar (Goleman, 2006).  

Tengslastjórn felur í sér að hafa áhrif á tilfinningar annarra. Einstaklingur með góða 

tengslastjórn á auðvelt með að hafa áhrif á aðra. Hann er afar sannfærandi og áttar sig á 

mikilvægi þess að hafa áhrif á rétta fólkið. Hann hefur ósvikinn áhuga á þroska annarra og 

styður þá í persónulegum sem og faglegum þroska með kennslu og endurgjöf. Hann er 

hvetjandi og með skýra sýn sem hann miðlar á sannfærandi hátt til annarra. Einstaklingur 

með góða tengslastjórn kemur auga á og hvetur til breytinga innan skipulagsheilda. Hann 

er óhræddur við að takast á við ný og krefjandi verkefni og hrífur aðra með sér. Hann 

getur beitt sannfæringarkrafti þegar þörf er á breytingum. Einstaklingur með góða 

tengslastjórn stuðlar að samstarfi og hópavinnu. Hann leitar leiða til að sigrast á 

hindrunum og hvetur aðra til að prófa nýjar leiðir. Hann á auðvelt með að leysa úr 

ágreiningi með því að ná fram og skilja sjónarmið annarra og koma auga á sameiginlega 

sýn og markmið. Einstaklingur með góða tengslastjórn byggir upp og viðheldur góðu 

tengslaneti (Goleman, 2006). 

Tilfinningagreind er margþætt og einstaklingur getur verið sterkur í ákveðnum þáttum 

tilfinningagreindar en minna þroskaður í öðrum þáttum. Þannig getur einstaklingur með 

mikla tilfinningagreind átt auðvelt með að eiga jákvæð og uppbyggileg samskipti við aðra 

og er með sterk félagsleg tengsl, en skortir þætti sem hvetja til árangurs, metnaðargirni í 
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markmiðasetningu, hæfileika til að ryðja hindrunum úr vegi og leysa úr ágreiningi. Fyrir 

stjórnanda eru þessir þættir ekki síður mikilvægir. Hann þarf að geta gefið starfsfólki 

heiðarlega og uppbyggilega gagnrýni og geta tekið á óæskilegri hegðun af sanngirni með 

uppbyggilegum hætti (Goleman og Boyatzis , 2017). 

Eitt af þeim mælitækjum sem hefur verið þróað til að mæla tilfinningagreind er 12 

þátta mælir Ferry Hay Group. Mælirinn metur tilfinningagreind leiðtoga út frá því hvernig 

aðrir sjá hann. Rannsóknir hafa sýnt að því fleiri af þessum 12 þáttum tilfinningagreindar 

sem leiðtogi hefur, því meiri árangri nær skipulagsheildin (Goleman og Boyatzis, 2017).  

Rannsóknir hafa einnig sýnt að hægt er að auka tilfinningagreind með þjálfun. Slaski 

og Cartwright (2003) gerðu rannsókn á stjórnendum í Bretlandi, þar sem tilfinningagreind 

þeirra var mæld fyrir og eftir þjálfun í tilfinningagreind. Rannsóknin sýndi að með þjálfun 

var hægt að auka tilfinningagreind og sú aukning leiddi til minni streitu hjá þessum 

stjórnendum. Rannsókn sem Luskin, Aberman og DeLorenzo (2005) gerðu á 

starfsmönnum í fjármálageiranum, sýndi fram á töluverðan árangur af þjálfun 

tilfinningagreindar. Það dró úr streitu hjá þátttakendum en því til viðbótar var einnig sýnt 

fram á aukningu í fjárhagslegri afkomu einingarinnar eftir þjálfun starfsmanna í 

tilfinningagreind. Önnur rannsókn sýndi fram á að starfsmenn sem voru betri í að ná 

settum markmiðum voru með meiri tilfinningagreind en þeir sem áttu erfiðara með að ná 

settum markmiðum (Bachman, Stein, Campbell og Sitarenios, 2000).  

Eitt af lykilhlutverkum stjórnandans er að sjá til þess að skipulagsheildin nái árangri. 

Stjórnandi með mikla tilfinningagreind á auðvelt með að hafa áhrif á starfsmenn sína og 

fá þá til að vinna að sameiginlegum markmiðum. Hann hvetur starfsmenn til að þróast og 

þroskast, nær samhljómi með því að miðla framtíðarsýn og fær starfsmenn í lið með sér. 

Þannig getur stjórnandi með mikla tilfinningagreind náð miklum árangri (Goleman, 2006, 

2011).  

Stjórnandi með mikla tilfinningagreind er líklegri til að aðlagast umhverfi mikilla 

breytinga og samkeppni (Yukl, 2010). Aðlögunarhæfni stjórnanda og starfsmanna í 

krefjandi umhverfi getur verið lykillinn að samkeppnisforskoti og vexti fyrirtækja (Inga 

Jóna Jónsdóttir, 2003). Fræðimenn hafa sýnt fram á að einstaklingur sem hefur góða 

stjórn á tilfinningum við mismunandi aðstæður nær meiri árangri í starfi og upplifir meiri 

vellíðan (Côté, Gyurak og Levenson, 2010; Dhani og Sharma, 2018). 
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Stjórnandinn ber ábyrgð á að vel takist til með að miðla sýn, fá starfsfólk til að vinna 

að sameiginlegum markmiðum og skapa gott starfsumhverfi. Í næsta kafla verður fjallað 

um hlutverk og áskoranir stjórnandans.  

2.3 Hlutverk stjórnandans 

Klassísk skilgreining á hlutverki stjórnandans í skipulagsheildum er áætlanagerð, 

skipulagning, eftirlit, fyrirmælagjöf og samhæfing. Hugtökin fyrirmælagjöf og samhæfing 

hafa vikið fyrir hugtakinu forysta (Luthans, 1988; Tolentino, 1998). Forysta er ferli sem á 

sér stað í hóp þar sem leiðtoginn er sá sem hefur áhrif á menningu, merkingu, norm, 

tilfinningar, hugsun og gildi og stuðlar þannig að breytingum (Blom og Alvesson, 2014; 

Kotter, 1985; Northouse, 2018; Zaleznik, 1977).  

Ýmsir þættir í ytra umhverfi skipulagsheilda hafa áhrif á skipulagsheildir og þar með 

störf stjórnenda innan skipulagsheilda. Stöðugar breytingar og framþróun í tækni hafa 

margþætt áhrif á störf stjórnenda. Möguleikar til að eiga samskipti og samstarf með 

aðstoð tækninnar og aðgengi að skýjaþjónustum (e. Cloud Technology), skapa aukin 

tækifæri og gerir starfsfólki kleift að vinna hvar sem er og hvenær sem er. Háþróuð 

tölvukerfi eru aðgengileg hvar sem nettenging er í boði, sem opnar fleiri tækifæri fyrir 

skipulagsheildir til að vera með starfsemi út um allan heim án mikils tilkostnaðar. Einnig 

eru stærri fyrirtæki að fjölga skrifstofum utan stórborga til að stytta ferðatíma starfsfólks 

í og úr vinnu. Þessi þróun gerir það að verkum að stjórnendur þurfa að leggja meira á sig 

til að uppfylla sínar skyldur. Í þessu umhverfi þarf að meta frammistöðu starfsmanna út 

frá afurðum eða útkomu frekar en viðveru (Gratton, 2011).  

Ný kynslóð starfsmanna hefur einnig áhrif á störf stjórnenda með nýjum áherslum. Y-

kynslóðin eru einstaklingar fæddir á tímabilinu frá árinu 1981 til aldamóta (Brosdahl og 

Carpender, 2011) og er ráðandi kynslóð á vinnumarkaði í dag (Meister og Willyerd, 2010). 

Þessi nýja kynslóð gerir auknar kröfur um jafnvægi á milli vinnu og einkalífs og um meiri 

sveigjanleika í vinnutíma og staðsetningu (Gratton, 2018). Mælikvarðar á árangur eru 

fleiri en launagreiðslur, því Y-kynslóðin vill ekki síður fá tækifæri til að vaxa og auka við 

þekkingu sína, vinna með áhugaverðu fólki og gera gagn (Zeldin, 1999). Y-kynslóðin er 

sjálfstæð, vill skýr fyrirmæli og stuðning frá stjórnendum, en á sama tíma frelsi og 

sveigjanleika til að ráða því hvenær og hvernig hlutirnir eru gerðir. Það hentar þessum 

einstaklingum vel að vinna í teymum og samvinna er þeim eðlislæg. Stjórnandinn þarf að 
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gefa sér tíma til að kynnast þeim til að geta leiðbeint og hjálpað þeim að vaxa og bæta sig 

með uppbyggilegri hvatningu (Martin, 2005). Hann þarf að hlusta á hugmyndir þeirra, 

veita þeim aukna ábyrgð og sjálfstæði og gefa þeim færi á að þróa hæfni sína (Mashud, 

Yukl og Prussia, 2009; Walter, Cole, van der Vegt, Ruben og Bommer, 2012).  

Störf innan skipulagsheilda eru einnig að breytast og mörg fyrirtæki eru að fækka 

starfsmönnum í fullu starfi, útvista verkefnum og nýta aðkeypta þjónustu í auknum mæli. 

Aukin útvistun verkefna getur valdið óöryggi hjá starfsfólki sem getur haft neikvæð áhrif 

á starfsánægju (Cooper, Cooper, Dewe, O'Driscoll, Dewe og O'Driscoll, 2001). Stjórnendur 

þurfa að skapa tækifæri og hvetja fólk til símenntunar í síbreytilegu tækniumhverfi 

(Gratton, 2018).  

Stjórnandi sem sýnir öðrum áhuga, getur sett sig í spor annarra og ber velferð þeirra 

fyrir brjósti, hjálpar þeim og valdeflir, er líklegri til að skapa aðstæður þar sem samstarf 

og sjálfstæði starfsmanna er gott (Pavlovich og Krahnke, 2012; Mashud, Yukl og Prussia, 

2009; Marques 2013; Holt og Marques, 2012). Þekking, færni og hæfni starfsmanna getur 

veitt samkeppnisforskot sem getur verið erfitt fyrir samkeppnisaðila að herma eftir (Noe 

og Colquitt, 2002). Kenningar um umbreytingaleiðtoga, sanna forystu og þjónandi forystu 

leggja áherslu á eiginleika eins og að miðla sýn, valdefla og hvetja starfsfólk til að vaxa og 

þróast. Í næsta kafla verður fjallað um þessar kenningar. 

2.4 Leiðtogakenningar og vellíðan 

Stöðugar breytingar í ytra og innra umhverfi skipulagsheilda gera miklar kröfur til 

stjórnandans um aðlögunarhæfni, það er að hann aðlagist breytingum og hafi jákvæð 

áhrif á starfsfólk. Fræðimenn hafa fjallað töluvert um leiðtogastíla og hvernig 

stjórnandinn getur beitt mismunandi leiðtogastílum til að hafa áhrif á starfsfólk (Isaksen 

og Tidds, 2006; Northouse, 2018). Margir fræðimenn hafa haldið því fram að 

leiðtogahæfni sé meðfæddur eiginleiki og fylgjendur hrífist fyrst og fremst af 

persónutöfrum (Kotter, 1996; Northouse, 2018). Mintzberg (2009) var á sama máli og 

gagnrýndi þá umræðu að allir gætu orðið leiðtogar. Sumar kenningar setja fókusinn á 

fylgjendurna og að hlutverk leiðtogans sé að hvetja fylgjendur til að vinna að markmiðum 

teymis og hlúa að persónulegum tengslum á milli leiðtoga og fylgjenda (Bolden, 2004).  

Skipulagsheildir nútímans gera þá kröfu til stjórnandans að hann bregðist við 

breytingum og tileinki sér mismunandi leiðtogastíla eftir aðstæðum. Góður stjórnandi er 
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leiðtogi í eðli sínu (Mintzberg, 2009; Yukl, 2010). Mikilvægt er að hlúa vel að vellíðan 

starfsmanna í breytingum sem valda oft á tíðum mikilli óvissu og óöryggi hjá 

starfsmönnum (Kotter, 1996). Miklar kröfur eru á stjórnandann um að skapa 

vinnuumhverfi sem hvetur til skapandi hugsunar, virkni og sjálfstæðra vinnubragða. 

Rannsóknir benda til þess að þær skipulagsheildir sem leggja áherslu á þessa þætti nái 

betri árangri (Gordon, 2011). Leiðtogar hafa einnig áhrif á menningu skipulagsheilda og 

þar með vellíðan á vinnustað (Schein, 2010). Kenningar um umbreytingaforystu, þjónandi 

forystu og sanna forystu, eiga margt sameiginlegt með kenningum um tilfinningagreind. 

Þær leggja allar áherslu á eiginleika leiðtogans; tilfinningar, vilja til að læra, þróast og 

þroskast og hafa áhrif á aðra, sem hefur áhrif á vellíðan einstaklingsins (Schuler og 

Jackson, 2014). Hér verður fjallað um þessar leiðtogakenningar og áherslu þeirra á þætti 

sem stuðla að vellíðan starfsmanna.   

2.4.1 Umbreytingaleiðtogi 

Uppruna kenninga um umbreytingaleiðtoga má rekja til James Burns (1978) þegar hann 

benti á ákveðna þætti hjá stjórnendum sem vantaði í klassíska skilgreiningu á hlutverki 

þeirra. Samkvæmt Burns eru þetta fjórir þættir. Fyrsti þátturinn er sá eiginleiki að fá aðra 

til að sjá hlutina í sama ljósi og leiðtoginn, annar þátturinn er að setja fram skýra sýn og 

veita öflugan innblástur, sá þriðji er að hvetja fylgjendur til gagnrýnnar hugsunar og taka 

áhættu og fjórði þátturinn að uppfylla þarfir fylgjenda (Burns, 1978; Bass og Riggio, 2006). 

Umbreytingaleiðtogi leggur áherslu á viðhorf, þarfir og gildi fylgjenda sinna. Hann er 

gæddur þeim hæfileikum að geta miðlað sterkri sýn og laðað fylgjendur að hugmyndum 

sínum og gildum. Hann notar félagslega og andlega hvatningu til að fá fylgjendur til að 

hrinda hugmyndum í framkvæmd. Umbreytingaleiðtogi upphefur fylgjendur sína frá 

sínum eigin hagsmunum og fær þá til að vinna að æðri markmiðum (Bass, 1999; Isaksen 

og Tidd, 2006).  

Umbreytingaleiðtogi veitir innblástur og hvetur starfsmenn til að afla sér nýrrar 

þekkingar. Hann hvetur til nýsköpunar með því að fá starfsfólk til að hugsa út fyrir boxið, 

finna nýjar leiðir til að gera sömu hlutina eða skapa nýja. Sterk sýn á framtíðina og geta til 

að miðla henni á árangursríkan hátt, fær fylgjendur til að sjá þörfina fyrir breytingar og 

ganga í takt (Rosete og Ciarrochi, 2005). Umbreytingaleiðtogi leggur ekki síður áherslu á 

árangur skipulagsheildarinnar en sinn eigin árangur (Braun, Peus, Weisweiler og Frey, 
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2013). Umbreytingaleiðtogi og einstaklingar með mikla tilfinningagreind eiga það 

sameiginlegt að hvetja til breytinga og eru því líklegir til að ná árangri. 

Umbreytingaleiðtogi hvetur starfsfólk til að vinna að æðri markmiðum og að finnast starf 

sitt mikilvægt og ýtir þannig undir vellíðan starfsmanna (Rosete og Ciarrochi, 2005).  

Á mynd 4 eru feitletraðir þeir eiginleikar tilfinningagreindar sem einkenna 

umbreytingaleiðtoga. 

 

Mynd 4 Tilfinningagreind og umbreytingaleiðtogi (Goleman og Boyatzis, 2017; höfundur) 

Fræðimenn hafa einnig bent á að margt sé sameiginlegt með umbreytingaleiðtogum 

og sannri forystu. Í næsta kafla verða kenningar um sanna forystu skoðaðar og hvaða áhrif 

sannur leiðtogi hefur á vellíðan starfsmanna.  

2.4.2 Sannur leiðtogi 

Kenningar um sannan leiðtoga eiga rætur sínar að rekja til kenninga um 

umbreytingaleiðtoga (Avolio og Gibbons, 1988; Rozynski, 2013). Henderson og Hoy 

(1982) voru með þeim fyrstu til að koma fram með hugtakið sanna leiðtogahæfni og lýstu 

eiginleikum sanna leiðtogans sem; að vera trúr sjálfum sér fram yfir titil eða stöðu, vera 

sanngjarn við undirmenn og taka ábyrgð á eigin árangri og árangri skipulagsheildarinnar. 

Samkvæmt Avolio og Gardner (2005), einkenna fjórir þættir sannan leiðtoga. Þeir eru; 

sjálfsvitund, siðferði, hlutlaus greining og gegnsæi. Sannur leiðtogi verður ekki til á einni 

nóttu. Lífsreynsla, uppeldi, sigrar og áföll hafa áhrif á lífsmynd hans og grunngildi og 

hvernig hann kemur fram við aðra (Shamir og Eilam, 2005). Sannur leiðtogi er samkvæmur 

sjálfum sér (Harter, 2002). Hann ýtir undir vellíðan starfsmanna og það hefur jákvæð áhrif 

á frammistöðu (Ryan og Deci, 2001). Sannur leiðtogi er vongóður, bjartsýnn og 

þrautseigur og hvetur til jákvæðrar hegðunar innan skipulagsheildar. Hann hefur sterka 
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sjálfsvitund og sjálfsstjórn (Avolio og Garder, 2005; Avolio, Walumbwa og Weber, 2009). 

Fleiri kenningar hafa komið fram á sjónarsviðið um sanna forystu þar sem áherslur eru 

ögn mismunandi, en í grunninn fjalla þær allar um það að sannur leiðtogi sé sannur sínum 

eigin gildum og hvetji aðra til að gera slíkt hið sama. Kenningar um sannan leiðtoga horfa 

á einstaklinginn og þroskaferil hans og hvernig einstaklingurinn nýtir sér þann þroska. 

Á umrótstímum, þegar miklar breytingar eiga sér stað, kalla fylgjendur gjarnan eftir 

breyttri nálgun leiðtoga (Williams, Pillai, Deptula og Lowe, 2012). Þá kalla fylgjendur eftir 

leiðtoga sem er hrífandi, töfrandi og sannfærandi (Avolio, Walumba og Weber, 2009; 

Mahsud, Yukl og Prussia, 2009; Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2002, 2011). Dæmi um 

sannan leiðtoga á Íslandi er Jón Gnarr, sem var borgarstjóri Reykjavíkur á árunum 2010–

2014. Jón Gnarr náði kjöri við óvenjulegar aðstæður í íslensku samfélagi, í kjölfar 

efnahagshrunsins 2008. Framkoma og samskiptastíll hans hafði áhrif á starfsumhverfið og 

leiddi til aukinnar valdeflingar og gegnsæis. Með því náði hann að byggja upp traust og 

væntumþykju starfsfólks. Jón Gnarr er dæmi um sannan leiðtoga sem mótast af sinni eigin 

lífsreynslu, tilfinningum, hugsunum og gildum (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2016). 

Kenningar um sannan leiðtoga og tilfinningagreind eiga margt sameiginlegt. Á mynd 5 

eru feitletraðir þeir eiginleikar tilfinningagreindar sem sannur leiðtogi hefur.  

 

Mynd 5 Tilfinningagreind og sönn forysta (Goleman og Boyatzis, 2017; höfundur) 

Sannur leiðtogi ber umhyggju fyrir starfsmönnum og lætur þeim finnast að starf þeirra 

sé mikilvægt. Hann eflir starfsmenn sem eykur líkur á vellíðan og það hefur jákvæð áhrif 

á frammistöðu starfsmanna (Avolio og Garnder, 2005; Avolio, Garnder, Walumbwa, 

Luthans og May, 2004; Walumbwa, Avolio, Gardner og Peterson, 2008). Þjónandi forysta 
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ber einnig umhyggju fyrir starfsmönnum og í næsta kafla verða kenningar um þjónandi 

forystu skoðaðar.  

2.4.3 Þjónandi forysta  

Hugmyndir um þjónandi forystu eiga sér langa sögu, en sú kenning sem hlotið hefur hvað 

mesta athygli var fyrst sett fram af Robert Greenleaf (1973). Kenningin telst til 

eiginleikakenninga, þar sem einblínt er á eiginleika og gildi, skoðanir og hegðun leiðtogans 

sjálfs, en einnig er lögð áhersla á umhyggju leiðtogans fyrir fylgjendum sínum. Greenleaf 

setti fram 10 eiginleika þjónandi leiðtoga. Eiginleikarnir eru; virk hlustun, hluttekning, 

græðari, meðvitund, sannfæring, hugmyndarafl, framsýni, þjónandi, hvetja fólk til að 

þroskast og samfélagskennd (Greenleaf, 1973).  

Á mynd 6 eru feitletraðir þeir eiginleikar tilfinningagreindar sem einkenna þjónandi 

forystu.  

 

Mynd 6 Tilfinningagreind og þjónandi forysta (Goleman og Boyatzis, 2017; höfundur) 

Þjónandi forysta leggur áherslu á umhyggju leiðtogans fyrir fylgjendum sínum. 

Þjónandi leiðtogi setur þjónustu við aðra í forgang og leggur áherslu á að fylgjendur finni 

tilgang með starfi sínu. Þjónandi leiðtogi hefur mikla ábyrgðartilfinningu, er auðmjúkur og 

vakandi yfir þörfum annarra. Hann hjálpar fylgjendum að vaxa sem persónur og nýta 

hæfileika sína til fulls. Þjónandi leiðtogi hefur sterka siðferðiskennd og leggur áherslu á að 

siðferðislega rétt sé farið með vald og valdaframsal, því siðferðisleg gildi skipta máli fyrir 

skipulagsheildir (Greenleaf, 1973; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011; Swearingen og Liberman, 

2004; Schwartz og Tumblin, 2002). Þjónandi forysta hvetur til skapandi nálgunar og 

stöðugrar þekkingarleit starfsmanna. Þjónandi forysta ber virðingu fyrir skoðunum og 

framlagi hvers og eins (Sigrún Gunnarsdóttir, 2011). Rannsóknir hérlendis hafa sýnt fram 
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á jákvæð tengsl þjónandi forystu og vellíðunar í starfi (Sólveig Reynisdóttir og Sigrún 

Gunnarsdóttir, 2015) og starfsánægju (Guðjón Ingi Guðjónsson og Sigrún Gunnarsdóttir, 

2014).  

Kenningar um umbreytingaleiðtoga, sannan leiðtoga og þjónandi forystu leggja allar 

áherslu á vellíðan starfsmanna en þó með mismunandi áherslumun. Umbreytingaleiðtogi 

leggur áherslu á að skapa sterka framtíðarsýn, fá fólk til að ganga í takt og valdefla 

starfsfólk í verkefnum og þroska. Árangur er mikilvægur í hugsa umbreytingaleiðtoga. 

Sannur leiðtogi er heiðarlegur og samkvæmur sjálfum sér og hvetur starfsfólk til þess 

sama. Hann skapar sýn og leggur áherslu á að starfið hafi tilgang og dýpri merkingu. 

Þjónandi forysta ber umhyggju fyrir starfsfólki, hefur sterka siðferðiskennd og telur að 

starfið hafi æðri tilgang. Það má segja að kenningarnar eigi það sameiginlegt að leggja 

áherslu á tilfinningagreind stjórnandans.  
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri rannsóknaraðferð sem var notuð við 

framkvæmd rannsóknarinnar, hvenær rannsóknin fór fram og hvernig viðmælendur voru 

valdir. Að lokum er rætt um réttmæti, áreiðanleika og siðferðisleg álitamál 

rannsóknarinnar.   

3.1 Eigindleg aðferðafræði 

Eigindleg aðferðafræði varð fyrir valinu hjá rannsakanda. Markmiðið með eigindlegum 

rannsóknum er ekki að alhæfa, heldur fremur að kanna upplifun einstaklinga og ná fram 

viðhorfi þeirra til tiltekins fyrirbæris (Merriam, 2009). Eigindleg aðferðafræði hentar vel 

þegar leitast er við að skilja hvernig fólk upplifir aðstæður og atburði eða þegar kafa þarf 

dýpra í ákveðin málefni (Taylor og Bogdan, 1998). Við framkvæmd eigindlegrar 

rannsóknar er áhersla lögð á að draga fram mynd af reynslu viðmælenda og geta aukið 

eða dýpkað skilning á viðfangsefninu (Gillham, 2000). Mikilvægt er að rannsakandi gæti 

hlutleysis við framkvæmd rannsóknar og sé opinn fyrir reynslu og lýsingum viðmælenda 

á viðfangsefninu og leggi til hliðar sínar eigin persónulegu skoðanir og reynslu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). Rannsóknarhefðir innan eigindlegrar aðferðafræði eru nokkrar. Til 

að mynda grunduð kenning, tilviksathuganir, etnógrafía og fyrirbærafræði (Creswell, 

1998). Við framkvæmd þessarar rannsóknar varð fyrirbærafræði fyrir valinu, þar sem 

rannsakandi hafði notað þá aðferðafræði áður í námi. 

3.1.1 Fyrirbærafræði 

Upphaf fyrirbærafræðinnar má rekja til þýsku heimspekinganna Edmund Husserl (1859–

1938) og lærisveins hans, Martin Heidegger (1889–1976). Þeir héldu því fram að 

fyrirbærafræðin birti ekki einungis skynjun, heldur sé komist að kjarnanum sem leitast er 

eftir. Fyrirbærafræðilegar rannsóknir leggja áherslu á reynslu viðmælandans af 

viðfangsefninu og hvernig hann túlkar ákveðin hugtök eða fyrirbæri (Nelson, 1989). 

Rannsakandi reynir að draga fram og lýsa upplifun þeirra sem hafa tiltekna reynslu sem 

er til skoðunar.  

Þrjú stig fyrirbærafræðinnar eru lýsing, samþætting og túlkun (Lanigan, 1988). Á stigi 

lýsingar lýsa viðmælendur skoðunum sínum og reynslu án þess að reyna að útskýra. 

Mikilvægt er að rannsakandi sé meðvitaður um eigin hlutdrægni, hugmyndir eða skoðanir 
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og leggi þær til hliðar í viðtalinu. Hlutverk rannsakanda er að safna nákvæmum lýsingum 

af upplifun viðmælanda án þess að leggja mat á mikilvægi upplýsinga. Allar upplýsingar 

sem fram koma eru jafn mikilvægar á þessu stigi. Við afritun viðtalanna öðlast 

rannsakandi dýpri sýn á upplifun viðmælandans (Langan, 1998; Nelson, 1989; Orbe, 

1998). Á stigi samþættingar ákveður rannsakandi hvaða hlutar lýsinganna teljast 

mikilvægir. Á þessu stigi eru viðtölin lesin oft yfir með opnum huga og þemu fara að 

birtast. Með þessu getur rannsakandi dregið fram hvað er mikilvægt að fram komi um þá 

reynslu sem verið er að lýsa (Langan, 1998; Nelson, 1989; Orbe, 1998). 

Túlkun er lokastigið. Þá eru þemun sem fram eru komin endurskoðuð og tengsl á milli 

þeirra skoðuð. Þá fer rannsakandi að taka eftir því sem ekki hafði komið fram áður, án 

þess þó að missa sjónar á viðfangsefninu. Við þessa greiningu myndast ákveðinn 

túlkunarspírall (Nelson, 1989; Orbe, 1998). Niðurstaða fæst þegar tekist hefur að fækka 

þemum og finna hvert aðalatriðið er í niðurstöðunum. Mikilvægt er að bera niðurstöður 

saman við rannsóknargögnin og sjá hvort einhver meginþemu séu í gögnunum sem eru 

ekki hluti af niðurstöðunum. Rannsakandi túlkar það sem fram kemur í viðtölunum án 

þess að koma fram með eigin skoðanir eða reynslu (Langian, 1988; Orbe, 1998). 

3.2 Viðmælendur 

Áhersla var lögð á að viðmælendur hentuðu sem best markmiðum og tilgangi rannsóknar 

(Merrian, 2009). Leitast var við að velja viðmælendur sem hefðu reynslu og þekkingu á 

viðfangsefninu (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Notast var við 

snjóboltaúrtak og viðmælendur spurðir í lok viðtals hvort þeir gætu bent á annan 

viðmælanda (Lichtman, 2013).  

Níu viðtöl voru tekin við sex konur og þrjá karla. Allir viðmælendur er mannauðsstjórar 

eða sérfræðingar í mannauðsmálum með að minnsta kosti sjö ára starfsreynslu. Við val á 

fyrstu viðmælendum var fyrst leitað til mannauðsstjóra skipulagsheilda sem rannsakandi 

og leiðbeinandi töldu að legðu áherslu á vellíðan starfsmanna. Í lok viðtals voru og þeir 

viðmælendur beðnir um að benda á aðra viðmælendur. Viðmælendum voru gefin 

gervinöfn til að gæta nafnleyndar. Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir viðmælendur, starfsaldur og 

atvinnugrein skipulagsheildar.  
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Tafla 1 Yfirlit yfir viðmælendur 

Gervinafn Starfsaldur Atvinnugrein 

Anna 12 ár Heilbrigðisstofnun 

Bergur 7 ár  Ráðgjafastarfsemi í upplýsingatækni 

Brynja 20 ár Framleiðsla á vélum og tækjum 

Halla 18 ár Fjármálageiri 

Helgi 20 ár Fjármálageiri 

Jana  12 ár Stjórnsýsla 

Sóley 13 ár Flutningsþjónusta 

Sveinn 10 ár Ráðgjafastarfsemi í upplýsingatækni 

Vallý 18 ár Félagsþjónusta 

 

Allar skipulagsheildirnar eru með 100 starfsmenn eða fleiri og með einn eða fleiri 

starfsmenn sem sinna mannauðsmálum í fullu starfi. Skipulagsheildirnar eru bæði í 

opinbera og einkageiranum. 

3.3 Framkvæmd 

Tölvupóstur var sendur á viðmælendur, þar sem fram kom í hvaða námi rannsakandi væri, 

hvert viðfang rannsóknarinnar væri og á hvaða tímabili viðtalið þyrfti að fara fram. Einnig 

var lögð áhersla á að nafnleyndar og trúnaðar yrði gætt (sjá viðauka 1). Þegar svar barst 

frá viðmælanda var fundarstaður og stund ákveðin og viðmælanda gefinn kostur á að 

velja staðsetningu fyrir viðtalið.  

Stuðst var við skilgreindan viðtalsramma (sjá viðauka 2). Viðtöl sem 

þessi eru skilgreind sem hálfopin, óstöðluð einstaklingsviðtöl (Merriam, 2009). 

Rannsakandi reyndi eftir bestu getu að sýna viðmælanda óskipta athygli og áhuga, horfa 

í augu viðmælanda á meðan hann talaði og beita virkri hlustun. Í viðtalsrammanum voru 

34 spurningar og ítrunarspurningum bætt við eftir atvikum til að draga fram reynslu og 

skilning á upplifun hvers og eins. Viðtölin fóru fram á tímabilinu frá 23. nóvember 2018 til 

18. desember 2018 á vinnustað viðkomandi viðmælanda. Lengd viðtala var frá 40 

mínútum upp í 91 mínútu. Í upphafi viðtals var gerð grein fyrir rannsóknarviðfangsefninu, 

óskað eftir heimild til að taka viðtalið upp og ítrekað að nafnleyndar og fyllsta trúnaðar 

yrði gætt við meðferð gagna. Einnig var viðmælanda gert ljóst að honum bæri ekki skylda 

til að svara öllum spurningunum. Samkvæmt Gomm (2008) getur það hindrað 

þátttakendur í að veita viðkvæmar upplýsingar ef fjarlægð á milli rannsakanda og 
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viðmælanda er ekki nægileg. Í ljósi þess að rannsakandi þekkti suma viðmælendur, gæti 

það hafa haft áhrif á það hvaða upplýsingar þeir viðmælendur voru tilbúnir að veita. 

Viðtölin voru tekin upp á farsíma rannsakanda með Voice Recorder 3.3 frá Tapmedia. 

Farsíminn var hafður á borði á milli viðmælanda og rannsakanda. Tekið var fram að 

upptöku af viðtalinu yrði eytt um leið og rannsókn væri lokið. Eftir hvert viðtal skrifaði 

rannsakandi niður hugleiðingar um viðtalið, hvernig viðtalið gekk og helstu áherslur 

viðmælanda í viðtalinu. Viðtölin voru afrituð orðrétt og rannakandi lagði sig fram við að 

afritun gæfi sem nákvæmasta mynd af frásögn viðmælanda. Í upphafi hvers viðtals voru 

skrifaðar niður helstu upplýsingar um viðtalið, hver viðmælandinn væri, staðsetning 

viðtals, tímasetning og lengd viðtals. Nafni viðmælanda var breytt til að gæta trúnaðar. 

Rannsakandi leitaðist við að afrita viðtöl sem fyrst að loknu viðtali. Við afritun viðtals var 

Voice Recorder notað til að spila viðtalið og gögnin slegin inn í Microsoft Word 365. 

Viðtölin voru prentuð út fyrir nánari greiningu gagna.  

3.4 Greining og úrvinnsla gagna 

Greining gagna var framkvæmd í þremur stigum, líkt og fyrirbærafræðin gerir ráð fyrir. Í 

fyrsta skrefinu reynir rannsakandi að átta sig á lýsingum viðmælenda, í öðru skrefi er 

unnið að samþættingu gagnanna, þar sem ákveðin þemu fara að koma í ljós og í þriðja 

skrefinu eru niðurstöður túlkaðar (Langian, 1988; Orbe, 1998). 

Rannsakandi byrjaði á því að lesa yfir hvert viðtal fyrir sig, án þess að skrifa niður eða 

merkja á nokkurn hátt. Því næst valdi rannsakandi tvö viðtöl sem honum hafði þótt 

heppnast vel, las yfir þau aftur og merkti við með yfirstrikunarpennum orð og 

orðasambönd sem þóttu standa mest upp úr og rannsakandi mat sem mikilvægan hluta 

af upplifun viðmælenda. Rannsakandi gerði greiningablöð um valin orð og orðasambönd 

sem voru mest áberandi. Á þessu stigi fóru þemun að fæðast, eitt þema fyrir hvern hóp 

af orðum og orðasamböndum. Því næst voru viðtölin lesin yfir í þriðja sinn með listann 

yfir þemun til hliðsjónar. Nokkur fleiri þemu komu fram á þessu stigi. Þá voru öll viðtölin 

lesin yfir með þemun til hliðsjónar. Í þeim yfirlestri bættust við nokkur þemu. Að því loknu 

kom í ljós að þemun voru of mörg og sum þeirra sköruðust. Þemun voru þá sameinuð og 

í einhverjum tilfellum víxluðust undir- og yfirþemu.  

Nú voru kaflar sem þóttu skipta máli klipptir út úr viðtölunum og settir upp í excel skjali 

með dálkunum; viðmælandi, þema, orðrétt og túlkun. Í dálkinn túlkun setti rannsakandi 
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stikkorð eða orðasamband sem honum fannst vera lýsandi fyrir það sem viðmælandi var 

að segja. Þegar búið var að setja gögn úr öllum viðtölum í excel skjalið var hægt að flokka 

gögnin eftir þemum og nota síur (e. filter) til að draga fram þau gögn sem tengdust 

ákveðnu þema. Með þessu gat rannsakandi áttað sig á því á einfaldan hátt hversu mikið 

efni væri með hverju þema og notað þær upplýsingar til að ákveða endanlega hvaða þemu 

yrðu valin til nánari úrvinnslu og túlkunar.  

Rannsakandi leitaðist við að hafa sýn á heildarmyndinni og hafði 

rannsóknarspurninguna ávallt til hliðsjónar við greiningu, úrvinnslu og túlkun.  

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að stuðst er við eigindlegt rannsóknarsnið. 

Rannsóknin hefur því takmarkað alhæfingargildi og niðurstöður byggja fyrst og fremst á 

upplifun viðmælenda. Rannsakandi hefur mikinn áhuga á efninu og þá sérstaklega því 

hvernig verið er að vinna með streitu og streituvalda í umhverfi fyrirtækja með hátt 

hlutfall þekkingarstarfa. Rannsakandi gæti því ómeðvitað hafa haft áhrif á viðmælendur 

með fasi og ítrunarspurningum. Rannsakandi var meðvitaður um sína stöðu og reyndi að 

gæta hlutleysis í viðtölunum. Áhugavert væri að gera megindlega rannsókn um hvernig 

stuðlað er að vellíðan starfsmanna á vinnustöðum og bera saman við fjölda fjarvista hjá 

viðkomandi skipulagsheildum og fjárhagslega afkomu þeirra.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Við úrvinnslu 

gagnanna valdi rannsakandi fimm þemu sem honum þóttu koma sterkast fram. Fyrsta 

þemað er einstaklingurinn í vinnunna, annað þemað er ábyrgð á eigin vellíðan, þriðja 

þemað er að leggja línurnar, fjórða þemað er að þekkja fólkið sitt og fimmta þemað er 

kröfur til stjórnenda að breytast. Hér verður fjallað um hvert þessara þema í sér 

undirkafla. Tilvitnanir í viðmælendur eru orðréttar eins og þær komu fram í viðtalinu og 

gætu því komið spánskt fyrir sjónir á prenti.  

4.1 Einstaklingurinn í vinnuna 

Þrjú undirþemu komu fram í þemanu einstaklingurinn í vinnuna. Þau eru að skapa 

aðstæður, fræðsla og hvatning og sveigjanleiki.  

4.1.1 Skapa aðstæður 

Allir viðmælendur nefndu að vinnustaðir væru farnir að horfa á starfsmann sem 

einstakling með öllu því sem honum fylgir, eða eins og Halla orðaði það: „… að horfa á 

starfsmanninn ekki bara sem starfsmann heldur sem einstakling og hérna og það að 

samþykkja það að þú fáir einstaklinginn í vinnuna á hverjum degi með öllu því sem fylgir.“ 

Það þykir eðlilegt og sjálfsagt að starfsmenn séu að sinna einkaerindum eða fjölskyldu á 

vinnutíma, mæta á viðburði hjá börnum eða sinna öldruðum foreldrum. Jana sagði: 

þetta þú veist með vellíðan í vinnu, á vinnustað, er ekki svona einfalt eins og 
það hljómar í setningunni. Af því við erum með allt mengið undir. Við erum 
með heimilið og einstaklinginn og hans sögu. Og það er það sem hefur breyst 
svo rosalega. Svo gígantískt á síðustu árum. Að þú áttir ekkert fjölskyldu þegar 
þú varst kominn í vinnuna. Þú varst bara í vinnunni svo fórstu bara úr vinnunni. 
Og það er ekki þannig lengur. Og það er kannski þú veist, þetta þú veist, það 
er stóra verkefnið okkar í dag.  

Fólk á einkalíf og það getur haft áhrif á frammistöðu. Anna sagði: „Fólk mætir til vinnu, 

sumir eru ekki búnir að sofa síðastliðna nótt út af einhverju, sumir eru að glíma við 

eitthvað allt annað, sumir eru bara híper jákvæðir og dásamlegir, skilurðu?“ Brynja sagði 

að það væri yfirleitt eitthvað ótengt vinnu sem væri að valda fólki vandræðum. Hún sagði: 

„… það getur verið þunglyndi eða eitthvað að heima, það er yfirleitt ekkert vinnutengt, oft 

er þetta bara persónulegar aðstæður fólks, erfiðleikar og allavegana.“ 
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Skilin á milli vinnu og einkalífs eru að verða óljósari. Jana sagði:  

… samfélagsmyndin hefur breyst, áreitið er orðið annað, við erum meira sko, 
það er talað um fjórðu iðnbyltinguna og það er talað um að fólk er að þeir sem 
eru að koma út á vinnumarkaðinn núna eru með meiri kröfur á og væntingar 
um breytt vinnufyrirkomulag sem segir manni það að skilin milli vinnu og 
einkalífs eru alltaf að verða óljósari og óljósari, þú tekur alltaf einstaklinginn 
meira og meira með þér inn í vinnuna. 

Umburðarlyndi fyrir fjölbreytileikanum er mikilvægt og vinnustaðurinn þarf að skapa 

umgjörðina eða eins og Vallý orðaði það: „Ég er að tala um umburðarlyndi fyrir því að við 

fáum að vera þær manneskjur sem við erum.“ Það býr mikil reynsla innan skipulagsheildar 

og margt sem vinnustaðurinn getur gert til að styðja við starfsmenn. Helgi sagði: „… að 

horfa á manneskjuna sem að svona starfsmanninn, líka hjálpa honum svona þú veist að 

fóta sig, ekki bara í vinnunni heldur bara almennt að gera hann hæfari fyrir lífið.“ 

Tveir viðmælendur nefndu fjárhagslega heilsu sem hluta af vellíðan starfsmanna. 

Bergur sagði: „... líkamleg heilsa, andleg heilsa og fjárhagsleg heilsa getur líka skipt máli í 

vellíðan.“ Halla nefndi að líkamleg og andleg heilsa væri svolítið komin, en fjárhagsleg og 

félagsleg heilsa væri það sem skipulagsheildir mundu skoða í náinni framtíð. Hún nefndi 

að það væri mikilvægt fyrir vinnustaði sem væru í samkeppni um gott starfsfólk að vel 

væri búið að fólki og að starfsmenn væru ánægðir. Ánægðir starfsmenn væru góð 

auglýsing fyrir vinnustaðinn: „Við erum í samkeppni um gott fólk, þannig að maður vill 

alltaf gera meira og meira og meira til að halda í gott fólk og laða nýtt að.“ 

Allir viðmælendur nefndu að þó umburðarlyndi og sveigjanleiki væri að aukast þá 

mætti ekki gleyma því, eins og Vallý orðaði það, að „Það þurfa allir að standa sig. Þú veist. 

Við þurfum að skila okkar til vinnustaðarins líka“. Það væri beggja hagur að starfsmanni 

liði vel í vinnunni. Vellíðan starfsmanna væri mikilvæg fyrir frammistöðu og árangur 

starfsmanns og skipulagsheildar. Anna sagði:  

Við vitum bara þegar maður mætir í vinnunna og manni líður vel og það er 
gaman í vinnunni, hvað maður getur lyft grettistaki alveg jafn mikið og ef 
manni líður ekki vel, hvort sem það er út af persónulegum ástæðum eða út af 
vinnutengdum aðstæðum bara hvað það dregur úr manni alla orku þannig að 
já, það bara skiptir sköpum sko. 

Sveinn sagði: „… að fólki líði vel þá er það bara betur í stakk til að „performa“ og þar af 

leiðandi gengur félaginu betur. Maður veitir betri þjónustu, það er fókuseraðra í vinnunni 
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og allur sá pakki.“ Brynja sagði: „… það er náttúrulega bara fyrst og fremst að láta fólki 

líða betur, þannig að báðir fái hagnað af.“ Helgi tók í sama streng þegar hann sagði: „… 

maður verður náttúrulega alltaf að horfa á starfsmanninn sem einstakling, skilurðu? Sem 

manneskju sem skiptir máli. Svo skiptir þetta bara reyndar líka máli fyrir fyrirtæki þannig 

að þeir ná bara betri árangri.“  

Brynja tók undir að það væri beggja hagur að starfsmanni liði vel í vinnunni. Ef starfsmanni 

liði vel, þá yrðu færri mistök:  

… ég held að þetta sé bara beggja hagur, við fáum betri afköst og ánægju og 
fólk hefur ánægju af því að vinna og hérna og við fáum betri vörur og hérna 
og fólk, já. Fólk bara afkastar, er bara glaðari í vinnunni og þá afkastar það 
meira og líður betur og allt afslappað. Það gerist meira af mistökum hinsegin. 

Sóley tók undir þetta: „… það er bara meiri hætta á mistökum og við erum með þannig 

vörur að það hérna, bara kostar okkur líka.“ 

Allir viðmælendur voru sammála um að það væri á ábyrgð skipulagsheildar og 

stjórnandans að skapa heilsusamlegt vinnuumhverfi; líkamlegt, andlegt og félagslegt, sem 

stuðlaði að vellíðan, en það væri á ábyrgð starfsmannsins að nýta sér það sem væri í boði. 

Bergur sagði: „… auðvitað er það á ábyrgð vinnustaðarins að sjá til þess að umhverfið sé 

heilbrigt, aðstæður séu heilbrigðar og vinnuaðstæður og samtöl og samskipti séu 

heilbrigð.“ Brynja tók í sama streng og sagði: „… við hljótum að bera ábyrgð á því að koma 

þessu fólki heilu og heilbrigðu heim aftur.“ Jana lagði áherslu á að það væri 

skipulagsheildarinnar að skapa heilsusamlegar aðstæður og fyrir hönd skipulagsheildar 

bæri stjórnandinn mikla ábyrgð þegar kæmi að vellíðan starfsmanna. Það væri hins vegar 

starfsmannsins að velja sér viðhorf. Jana sagði: „Grunnurinn verður að koma úr 

umhverfinu. Ef við erum að tala bara um vellíðan á vinnustað, þá er það frumskylda 

stjórnandans að skapa umhverfið til þess að starfsmaðurinn geti valið sér viðhorf.“ 

Allar skipulagsheildirnar bjóða hluta starfsmanna eða öllum starfsmönnum upp á 

mötuneyti og leggja áherslu á að sá matur sem boðið er upp á sé hollur og góður. Hjá 

öllum skipulagsheildum nema einni eru ávextir í boði fyrir starfsmenn yfir daginn. Allir 

viðmælendur nefndu að starfsmenn gætu stundað líkamsrækt á eða í kringum vinnutíma 

þar sem því yrði við komið, það byðu þó ekki öll störf upp á þann sveigjanleika innan 

vinnutíma og því væri þetta misjafnt á milli starfsmanna innan sama vinnustaðar. Allir 

viðmælendur nefndu einnig að það væri algengt að starfsmenn tækju sig saman og færu 
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út að hreyfa sig í hádeginu, ganga, hlaupa, hjóla eða eitthvað slíkt. Þrjár af 

skipulagsheildunum eru með aðstöðu fyrir starfsmenn til að stunda líkamsrækt innanhúss 

endurgjaldslaust. Allir viðmælendur voru sammála um að hreyfing hefði góð áhrif á 

vellíðan starfsmanna. 

4.1.2 Fræðsla og hvatning 

Allar skipulagsheildirnar hvetja starfsmenn til að stunda líkamsrækt með einum eða 

öðrum hætti, til dæmis með heilsueflingarstyrkjum og samgöngustyrkjum. Einnig standa 

allar skipulagsheildirnar fyrir heilsutengdum viðburðum á vinnutíma eða utan vinnutíma, 

sem ætlað er að hvetja starfsmenn til heilsueflingar og skapa skemmtilega stemmingu. 

Bergur sagði: „… við náttlega reynum að búa hér gott starfsumhverfi, við reynum að stuðla 

að því að fólk hreyfi sig, veitum íþróttastyrki, við erum með líkamsræktarhópa sem fara 

út í hádeginu til dæmis að hlaupa.“  

Viðmælendur nefndu að heilsutengdir viðburðir fengju fólk til að hittast og tala saman 

og að samskiptin væru ekki síður mikilvæg en hreyfingin sjálf. Helgi sagði: „… við keyrum 

alls konar atburði ... gleði, bara gaman í vinnunni ... fá fólk til að tala saman.“ Brynja 

ræddi einnig um mikilvægi samskipta á heilsutengdum viðburðum og sagði: „… þarna 

skapast kynni og traust og fólk þekkist.“ Félagslegi þátturinn er líka mikilvægur fyrir 

vellíðan starfsmanna. Anna sagði: „Síðan er félagslegi þátturinn náttlega gríðarlega 

mikilvægur. Bara svona litlar samverustundir eins og kaffið á morgnana eða hádegið á 

þriðjudögum eða hvernig sem það er gert, það skiptir máli. Vera líka með 

starfsmannafundi reglulega.“  Vallý talaði líka um mikilvægi félagslegra tengsla. Hún 

sagði: „… að maður sér í góðum félagslegum tengslum á vinnustaðnum, að maður hafi 

svona lágmarks öryggi.“ Halla nefndi líka hvað félagsleg tengsl væru mikilvæg. Hún sagði: 

„Samfélögin okkar eru að breytast og sumir eru bara einmana. Eiga ekkert stoðnet í 

kringum sig. Geta vinnustaðir gert eitthvað þar?“ 

Einungis einn vinnustaður býður reglulega upp á jóga og hugleiðslu á vinnutíma. Þrír 

vinnustaðir eru með kyrrðar- eða hvíldarherbergi, þar sem starfsmenn geta hugleitt eða 

unnið verkefni sem krefjast mikillar einbeitingu. 

Allar skipulagsheildirnar standa fyrir fræðslu og hvatningu í formi námskeiða eða 

fyrirlestra sem tengjast vellíðan. Tegund námskeiða eða fyrirlestra og hversu oft þau eru 

haldin er þó afar mismunandi. Brynja nefndi að þau væru með „fyrirlestra um heilsuvernd 
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og svoleiðis. Við höfum haft þema einu sinni í mánuði, þar sem við höfum tekið fyrir svefn, 

streitu og hérna þolgæði“. Vallý sagði að þau væru með „reglubundna fræðslu fyrir 

starfsmenn, fræðsluáætlanir fyrir hvern um sig“. Helgi sagði að þau væru „að keyra alltaf 

eitthvað svona á hverju einasta hausti, einhver svona fræðsluerindi sem snúa soldið að 

þér sem einstaklingur út frá almennri heilsu og vellíðan“. Viðmælendur sögðu að það væri 

svo á ábyrgð starfsmannsins hvort og hvernig hann nýtti sér fræðsluna. Helgi sagði:  

Við erum bara á vinnutíma að upplýsa fólk og fræða og svo framvegis. Svo 
tekur það bara sína ákvörðun hvort það sefur illa eða ekki, hvort það misnotar 
áfengi eða mataræði eða eitthvað þú veist. Það hefur allavega, við erum 
allavega að hjálpa þeim til að vera svona sómakær manneskja. 

Bergur sagði: „… þetta er bara þróunin og aukið samtal um og bara aukið samtal um heilsu 

og vellíðan fólks bara yfir höfuð, svona opnara samtal.“ Námskeiðin eru mismunandi en 

eins og Sveinn sagði: „… en þetta má náttúrulega segja það að ef að fólki líði vel geri það 

að betri starfsmönnum þá er það vinnutengt, að fara á námskeið sem lætur þér líða 

betur.“ Allir viðmælendur nefndu að það væri hlutverk skipulagsheildar að hvetja 

starfsmann til að huga að heilsu og vellíðan og bjóða upp á fræðslu og hvatningu á 

vinnutíma. Það væri svo starfsmannsins að nýta sér það sem væri í boði.  

4.1.3 Sveigjanleiki 

Allar skipulagsheildirnar bjóða upp á sveigjanlega vinnuaðstöðu og sveigjanlegan 

vinnutíma þar sem því verður við komið. Með sveigjanlegri vinnuaðstöður er átt við að 

starfsmaður geti valið sér staðsetningu í verkefnamiðuðu vinnurými eftir því í hvernig 

verkefni hann er að vinna, að starfsmaður hafi kost á að vinna að heiman eða jafnvel 

erlendis frá. Það eru þó ekki öll störf sem bjóða upp á sveigjanlega vinnuaðstöðu eða 

vinnutíma. Sveinn sagði: „… það fer soldið eftir því í hvaða starfi þeir eru, fyrir suma 

starfsmenn er fínt svigrúm en þetta er náttúrulega ekki vinnandi tími, heldur hluti af 

sveigjunni.“ Jana sagði: „… sveigjanleikinn til að sinna ákveðnum persónulegum þáttum 

innan vinnutíma, það er eitt og það er mikilvægt en við getum samt ekki alhæft því það 

bara ekki hægt allstaðar.“ Kröfur um sveigjanlega vinnustaðsetningu eru að aukast en 

það eru ekki aðeins ungu starfsmennirnir sem gera kröfu um sveigjanleika, heldur einnig 

eldri starfsmenn í kringum fimmtugt, eins og Halla nefndi:  
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… það er bara fólk plús mínus fimmtugt sem er kannski komið með stálpuð 
börn, eiga uppkomin börn, eru aðeins búin að koma undir sig fótunum. Það 
er að stökkva á þennan vagn. Það vill fá að vera meira í fjarvinnu, vinna meira 
erlendis frá, því það hefur bara meira svigrúm til að njóta lífsins, það vill ekki 
hætt að vinna, en það vill njóta lífsins. En umræðan er soldið að unga fólkið 
vilji bara vera með tölvuna úti á kaffihúsi, en það er ekki bara unga fólkið. 

Sveigjanleikinn er líka í vinnutíma innan dagsins. Anna sagði: „Það er í rauninni þannig að 

stundum finnst manni gott að klára að vinna á kvöldin, þarna kemur sveigjanleikinn á 

móti.“ Halla talaði líka um vinnu á kvöldin og sagði: „Ég er rosa mikið að hamra á 

yfirmönnum, það eru nokkrir sem vinna á kvöldin og ég þar á meðal, bara af því það 

hentar mér ágætlega.“ 

4.2 Ábyrgð á eigin vellíðan 

Allir viðmælendur voru sammála um að starfsmaðurinn sjálfur bæri mikla ábyrgð á eigin 

vellíðan. Starfsmaður bæri ábyrgð á því að standa upp frá skrifborðinu og brjóta upp 

vinnudaginn. Halla sagði: „… þið kæru starfsmenn, þið þurfið líka að bera ákveðna ábyrgð 

sjálf. Og hluti af því sem þið getið gert sjálf, það er að standa upp á daginn. Og labba frá 

vinnustöðinni ykkar og brjóta upp daginn.“ 

Starfsmaðurinn ber ábyrgð á því að nýta umgjörðina, sveigjanleikann og þau námskeið 

sem eru í boði. Helgi sagði: „Svo er ábyrgðin síðan starfsmannsins að taka á móti og nýta 

sér umgjörðina.“ Hann bætti svo við: „… það er enginn sendur á námskeið.“ Brynja sagði:  

… þeir verða náttúrulega að bera ábyrgð á því. Það er allt til staðar til að þeir 
geti nýtt sér það. Þeir eru hvattir til að gera það en ef þeir gera það ekki þá er 
þeim fullkomlega ljóst að það er þeirra val. Við getum hjálpað þeim eins og 
við getum til að gera þetta eins auðvelt eins og þeir geta. Auðvelt að hafa 
aðgang að því, þannig að þau geta ekki sagt: Æji ég kemst ekki í ræktina, það 
er svo langt í ræktina eða það er svo dýrt. Hérna, fáðu ókeypis aðstöðu. 

Ef starfsmaður er í aðstæðum eða verkefnum sem honum líkar ekki við, hefur hann val 

og það er á ábyrgð starfsmanns að láta vita ef verkefnin henta ekki eða aðstæður eru ekki 

í lagi. Bergur sagði: „Ef starfsmaður er í starfi ... þá hefur hann alltaf val, að þá er það líka 

á hans ábyrgð að stíga út úr þeim aðstæðum, það er ekki alltaf hægt að leggja þá ábyrgð 

á vinnuveitandann.“ Starfsmaður þarf og á að láta vita hverjar þarfir hans eru og hvort 

eitthvað sé að valda honum óþægindum. Jana sagði:  

… það er á ábyrgð hans að segja hverjar hans þarfir eru. Ef að þú færð mígreni 
af ljósunum í kringum þig þá og þér líður illa yfir því þá verðurðu að láta vita. 
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Stjórnandinn er kannski góður en hann er ekkert endilega góður í að lesa 
hugsanir. 

Sóley nefndi að erfiðustu málin væru þegar starfsmaður væri ekki tilbúinn að gera neitt 

í þeim. Hún sagði: „… í rauninni það sem er yfirleitt alltaf erfiðast í þessu að sá sem lætur 

vita af einhverjum hnökrum í samskiptum að hann segir frá því og vill svo ekkert gera 

meira með það.“ Þá væru hendur mannauðsstjóra bundnar.  

Brynja sagði: „… veikindi hafa stóraukist, þá erum við að tala um svona 

stoðkerfisvanda, við erum að tala um kvíða, við erum að tala um vanda sem að er ekki 

endilega beintengt vinnunni.“ Bergur tók í svipaðan streng þegar hann sagði: „… ef þú 

verður fyrir einhverju áfalli í lífinu, þá hefur það ekki bara áhrif á einkalífið þitt, þú tekur 

það með þér í vinnuna.“ Starfsmenn þurfa líka að muna að þetta er vinnustaður og 

starfmenn hafa skyldur gagnvart vinnustaðnum. Vallý sagði:  

Maður verður líka að passa að þetta er vinnustaður. Svo áttu þitt heimili og 
þitt einkalíf og vinnustaður hefur líka rétt á að gera ákveðnar kröfur. Þú getur 
ekkert mætt í vinnuna og sagt bara mér líður best ef ég get hangið soldið og 
ég ætla bara að gera það þannig að mér líði vel. 

Flestir voru sammála um að ábyrgð á vellíðan starfsmanna væri sameiginleg, bæði 

starfsmanns og skipulagsheildar.  

… ábyrgðin er rík en hún er sameiginleg. Vinnustaðurinn einn og sér ber ekki 
ábyrgð á vellíðan starfsfólks. Starfsmaðurinn er líka ábyrgur fyrir því að hugsa 
vel um sig og koma vel undirbúinn til starfa og vera hvíldur og nærður og allt 
það. Þannig að ég segi að ábyrgðin er rík en hún er sameiginleg. 

Jana sagði: „Ábyrgð er beggja. Þá er ég að tala um semsagt vinnuveitanda og 

starfsmanns. Og vellíðan starfsmanna, þetta er ekki þannig að viðkomandi ráði sig í vinnu 

og segi: jæja, láttu mér líða vel. Það er bara ekki þannig.“ Halla nefndi líka að ábyrgðin 

væri sameiginleg, vinnustaðurinn gerði miklar kröfur til starfsmannsins og fyrirtækið 

þyrfti að standa sig:  

… þú ert að biðja hann um að skila góðri frammistöðu, þú ert að biðja hann 
að vanda sig og vera góður í samskiptum og þú ert að biðja hann um að vera 
með jákvæð og góð viðhorf og þú ert að fara fram á alls konar af honum að 
þá verður þú líka að taka þinn part í því sem fyrirtæki. Þannig að já, mikil. 

Sveinn talaði líka um sameiginlega ábyrgð starfsmanns og skipulagsheildar. Hann sagði:  
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En hins vegar þá ber hver og einn einstaklingur ábyrgð á sjálfum sér. Við 
getum ekki sem vinnustaður og vinnuveitandi borið ábyrgð á því hvort fólk 
fari í ræktina eða hangi ekki í á samfélagsmiðlum til klukkan tvö á nóttunni 
eða fólk sé að slást við kvíða eða þunglyndi, við getum ekki tekið ábyrgð á því. 
En við getum reynt að bregðast við því þegar það kemur upp og við getum 
reynt að búa til umhverfi sem að fólki líður vel í. 

Jana talaði um ábyrgð einstaklingsins og hvað einstaklingurinn er misvel í stakk búinn 

til að axla þessa ábyrgð. Hún sagði: „Við erum eitthvað svona að átta okkur á, hvað er 

eðlilegt að tala um og við getum ekki kennt kerfinu um allt af því að aftur, við höfum 

ábyrgð sjálf líka sem einstaklingar. Við erum auðvitað misvel í stakk búin til að axla þessa 

ábyrgð.“ 

Það er ljóst af svörum viðmælenda að ábyrgð skipulagsheildar er mikil en ábyrgð 

starfsmannsins sjálfs er líka mikil eða eins og Anna sagði: „Við berum öll ábyrgð á því að 

okkar vinnustaður sé góður vinnustaður.“ 

4.3 Leggja línurnar 

Þemað að leggja línurnar fjallar um samskipti á vinnustað. Allir viðmælendur nefndu 

mikilvægi góðra samskipta á vinnustað og virðingu í samskiptum. Allir viðmælendur voru 

sammála um að það væri á ábyrgð skipulagsheildar að leggja línurnar um samskipti á 

vinnustað, eins og Sóley orðaði það: „… okkur ber sem vinnuveitanda eða atvinnurekanda 

að tryggja það að þessi samskipti séu í lagi á vinnustað.“ Anna talaði um áhrif samskipta 

á vellíðan. Hún sagði: „Er aðgát höfð í nærveru sálar? Er hérna, erum við að passa að vera 

hreinskilin en samt ekki brútal í samskiptum? … það er, þúst mér finnst rosa mikil 

vitundarvakning um samskiptaþáttinn og það er rosalega stór vellíðunarþáttur.“. Allir 

viðmælendur töluðu um virðingu og heiðarleika í samskiptum. Sveinn sagði:  

Ég tel að vinnustaður geti gert það sem í hans valdi stendur til þess að skapa 
jákvætt og gott, lifandi og skemmtilegan vinnustað. Þar sem að fólki er hrósað 
þegar vel gengur, það fær endurgjöf og það fær að vita þegar gengur illa, þar 
sem við hvetjum og styðjum jákvæð samskipti. 

Vallý sagði: „Að fólk viti til hvers er ætlast, samskiptin séu hrein og bein og góð.“ 

Skipulagsheild getur sett viðmið og reglur en starfsmenn þurfa að fylgja þeim og láta 

vita ef þeim er misboðið. Það er í lagi að láta vita hvar mörkin liggja. Þrír af vinnustöðunum 

hafa gert samskiptasáttmála. Þeir viðmælendur nefndu að það hefði haft góð áhrif á 

samskiptin á vinnustaðnum eða eins og Anna sagði: „… hjálpa fólki að eiga orðin sem þau 



 

39 

mega segja og að þau séu norm, í umhverfinu.“ Þrír viðmælendur nefndu að þeir hefðu 

endurskoðað og brýnt starfsmannastefnuna í kjölfarið á #metoo byltingunni. Jana sagði:  

Af því að #metoo er ekki bara, hefur ekki bara opnað á kynferðislega áreitni 
heldur bara á samskipti almennt, sem er að er bara rosalega gott og þarft. Og 
ég held það, það er tvennt sko að fólk vandi sig þá meira, en það hefur líka 
gefið fólki bæði þá samstarfsfólki og stjórnendum einhvern veginn meira 
svigrúm til þess að stoppa. Það er bara í lagi að segja, heyrðu, þetta er nú ekki, 
þú veist, svona tölum við ekki saman. Það bara má alveg. 

Helgi sagði þetta um #metoo: „… mér fannst við taka mjög vel á #metoo umræðunni. Við 

náðum að brýna okkur þar aftur. Við höfum rætt um virðingu fyrir starfsmönnum, það er 

í starfsmannastefnunni, að bera virðingu fyrir skoðunum annarra. Koma vel fram við hvort 

annað.“ Bergur talaði um að #metoo byltingin hefði ýtt undir að fólk léti vita ef því væri 

misboðið í samskiptum: „... í kjölfarið á #metoo umræðunni þar sem var bara verið að 

ræða um vellíðan og einelti og þessháttar og stundum þá bara máttu vera alveg pínku 

pirraður.“ Allir viðmælendur voru sammála um að dónaskapur væri ekki liðinn og í öllum 

tilfellum væri tekið á dónaskap. Viðkomandi starfsmaður fengi viðvörun og í kjölfarið 

brottvikningu ef hann bætti ekki ráð sitt. Sóley sagði: „… við erum með svona leiðarljós í 

samskiptum og hérna, það er bara mjög skýrt, það á enginn að þola dónaskap, hvorki frá 

viðskiptavinum né samstarfsfólki.“ Vallý sagði: „Vinnustaður ber ábyrgð á að taka á svona 

málum. Ef þú ert á vinnustað og það er einn svartur sauður sem er að gera alla vitlausa, 

þá ber vinnustaðurinn ábyrgð á því að taka á því.“ Tveir viðmælendur nefndu þó að ef 

starfsmaður væri dónalegur en duglegur í vinnu, þá væri það oft á tíðum liðið lengur. Helgi 

nefndi hvað hlutverk stjórnandans væri mikilvægt í samskiptunum: „Ég veit alveg að ég 

kem aldrei í veg fyrir alla, öll samskiptavandamál heimsins eða vinnustaðarins, skilurðu? 

… en maður getur haldið aftur af áreitinu og ofbeldinu og það sem skiptir mjög miklu máli 

í því er að velja réttu stjórnendurna.“ 

Samskipti á vinnustöðum eiga sér stað á marga vegu og leiðunum fjölgar með nýrri 

tækni. Þar má nefna samskipti augliti til auglitis í óformlegu spjalli og á fundum, í síma, 

með tölvupósti, Skype, Teams, fjarfundarbúnaði og í mörgum tilfellum samfélagsmiðlum. 

Allir nema tveir af vinnustöðunum eru með @workplace og er það notað fyrir 

upplýsingagjöf til starfsmanna, fyrir viðburði, óformleg samskipti á milli starfsmanna, fyrir 

starfsmannafélagið og klúbbastarf tengt áhugamálum starfsfólks. Þrír viðmælendur 

nefndu að leiðirnar til að eiga samskipti væru orðnar of margar. Helgi sagði: 
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Þú ert með tjattið og símann og sms og teams og eitthvað. Þetta eru of margar 
leiðir. Það er bara, þú getur, ég held að þetta auki streitu. Þegar þú ert með 
svona margar leiðir inn til þín. Þú getur líka misst af skilaboðunum þínum. Svo 
ertu kannski að vinna eitthvað og færð skilaboð. Og það er ákveðin kúnst að 
vinna við það. Það er jafnvel orðið þannig að fólk sendir manni póst og það 
jafnvel ætlast til að maður sé búinn að lesa hann fimm mínútum síðar. 

Jana sagði: „Við erum á einhverjum skrítnum stað akkúrat núna varðandi alla þessa tækni 

sem er svona að ælast yfir okkur. Við vitum ekki alveg hvað við eigum að gera við þetta 

og hvað er gott og hvað er vont.“ 

Þrír viðmælendur nefndu að það vantaði stefnu í notkun snjalltækja. Upplifun 

starfsmanna væri að heldur geyst hefði verið farið í innleiðingu á tækni eins og til dæmis 

@workplace, þar sem ætlast væri til að viðkomandi væri stöðugt að fylgjast með 

skilaboðum, en ekki hugsað til enda hvernig starfsmenn ættu að samþætta þessa tækni 

við starfið. Sóley sagði:  

Við í rauninni tókum upp facebook@work eða @workplace sem við ætluðum 
að nýta sem samskipta- eða platform fyrir samskipti innanhúss hjá okkur sem 
gerir það að verkum að við erum að segja við fólk að þú átt að fylgjast með 
eða við viljum að þú fylgist með og þá erum við að segja að þetta er tæki sem 
þú átt að vera að fylgjast með og við viljum að þú opnir nokkrum sinnum á 
dag eða að minnsta kosti einu sinni á dag. Þannig að við erum að mörgu leyti 
búin að hvetja til þess en á sama tíma erum við líka að lenda í vandræðum 
með að [starfsmenn] eru of frjálslegir með notkun snjallsíma ... og snjallsíminn 
er alltaf bara einhvern veginn soldið, eins og við sjáum alls staðar í kringum 
okkur að snjallsíminn er bara armlengd í burtu. 

Allir vinnustaðir bjóða upp á sveigjanlegan vinnutíma sé því viðkomið. Tvær af 

skipulagsheildunum eru með formlega stefnu um samskipti utan hefðbundins vinnutíma 

og hjá einni skipulagsheild er ekki formleg stefna en það er í umræðunni. Tveir 

viðmælendur töldu ástæðu til að vinnustaðurinn setti reglur eða legði línurnar um 

samskipti utan hefðbundins vinnutíma. Brynja sagði:  

… fólk var orðið alveg bálreitt yfir þessu. Maður getur valið sjálfur að vinna á 
kvöldin. En þegar maður er neyddur til þess. Maður er að fara dauðþreyttur í 
rúmið, búið að svæfa krakkana og þú veist. Og þá kemur tölvupóstur sem 
maður þarf að fara að gera eitthvað í. Það er náttúrulega bara rugl. 

Tveir viðmælendur nefndu að það væri á ábyrgð þeirra sem nýta sér sveigjanlegan 

vinnutíma að sýna öðrum virðingu með því að senda ekki tölvupóst utan hefðbundins 

vinnutíma. Fjórir af viðmælendunum nefndu að það væri á ábyrgð starfsmanns að velja 
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hvort hann læsi tölvupóstinn utan hefðbundins vinnutíma eða ekki, að vinnustaðurinn 

gerði ekki kröfu um að starfsfólk væri að svara tölvupóstum utan vinnutíma. Þrír 

viðmælendur nefndu að samskipti utan vinnutíma væru ekki vandamál.   

4.4 Þekkja fólkið sitt 

Undirþemu í þemanu að þekkja fólkið sitt eru samtal og traust og tækifæri til að blómstra. 

Allir viðmælendur nefndu að það væri mikilvægt fyrir stjórnandann að þekkja starfsfólkið 

sitt, þekkja styrkleika hvers og eins og geta þannig valið verkefni sem henta hverjum og 

einum.  

4.4.1 Samtal og traust 

Allir viðmælendur nefndu mikilvægi þess að traust ríkti á milli stjórnandans og 

starfsfólksins og til að byggja upp traust þyrfti stjórnandinn að þekkja fólkið sitt. Sóley 

sagði:  

Í mínum huga gengur þetta út á þetta traust sem maður þarf með einhverju 
móti að ná að búa til. Þegar maður finnur fyrir því að maður þarf að ræða 
eitthvað, sérstaklega um líðan, sem stjórnandi að þú vitir að þú ert búinn að 
byggja upp þannig traust í sambandi að þú getir farið inn á þessar brautir. Af 
því þú tekur ekkert mjög djúpt samtal um líðan ef þú átt fá samtöl við fólkið 
þitt eða ert bara ekki á þeim stað. Traustið er ekki til staðar. 

Allar skipulagsheildirnar eru að hverfa frá eða eru þegar hættar formlegum 

starfsmannasamtölum einu sinni á ári með áherslu á frammistöðu starfsmanns. Þær 

leggja áherslu á tíðari og styttri samtöl á milli stjórnanda og starfsmanns, þar sem samtalið 

er opnara og talað um það sem þarf að tala um eða eins og Anna orðaði það: „… það sem 

er verið að tala um í starfsmannasamtölum er bara það sem þarf að tala um. Það eru svo 

mörg kýli til að stinga á, það þarf að vera einhver vettvangur til að ræða það.“ Bergur 

sagði að samtölin væru mánaðarlega, þau væru óformleg en um leið minni stjórn á því 

hvað talað væri um. Stjórnandinn hefði eins konar „búðarborð“ af spurningum sem hann 

gæti stuðst við í samtölunum. Bergur sagði: „Síðan eru við að færa okkur í svona meira 

„one on one“ mánaðarleg spjöll. Þar eru þau ekki formfest en við svona mælumst til þess 

að stjórnendur taki púlsinn á líðan starfsfólks í þeim samtölum.“ Vallý sagði: „Við erum 

með starfsmannasamtöl nokkru sinnum á ári, svona stutt samtöl.“ 

Samtalið er vettvangur til að ræða líðan og aðstæður innan sem utan vinnu, því aðstæður 

og atburðir utan vinnu geta líka haft áhrif á frammistöðu starfsmanns. Halla sagði: 
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Eigum bara samtöl við manneskjuna, í staðin fyrir að vera sem yfirmaður og 
undirmaður að fylla í einhver box. Þannig að mér finnst við vera orðin 
mannlegri í stjórnuninni af því að við erum að kveikja á því að það skilar okkur 
árangri. 

Sóley nefndi að hóparnir á vinnustaðnum væru ólíkir og stjórnendur líka. Sumir 

stjórnendur gerðu þetta mjög vel en aðrir alls ekki. Hún sagði:  

Síðan erum við með starfsmannasamtöl og það verður alveg að viðurkennast 
í því að við erum með gríðarlega ólíka hópa hjá okkur og í ákveðnum hópum 
hjá okkur þarf ekki einu sinni að ræða þetta, stjórnendur taka bara mjög 
reglulega samtöl og eru með góða tengingu við sinn hóp og taka samtöl að 
minnsta kosti ársfjórðungslega. Eru í góðu samtali við starfsmennina alla í 
sínum hópi. ... verkstjórar eru ekki einu sinni staðsettir á sama stað og 
starfsmaðurinn þar sem hefði verið ennþá meiri þörf á því að ná þessu samtali 
þá gengur okkur erfiðlega í mörgum tilfellum að ná þessu. 

Sveinn talaði um breytingar framundan í starfsmannasamtölum. Hann sagði að það 

„verða þrjú til fjögur samtöl á ári og eitt af þeim samtölum er bara nákvæmlega hvernig 

líður þér í vinnunni. Hvernig er starfsumhverfið, hvernig eru samskiptin?“. 

Hlutverk stjórnandans er að skapa rétt andrúmsloft, svo starfsfólkið treysti sér til að 

ræða málin. Anna sagði: „En þarna finnst mér stjórnandinn vera í lykilhlutverki. Þú skapar 

andrúmsloftið sem að fólk er öruggt að ræða málin í. Ef það er stíf stjórnun og lokuð 

stjórnun þá þorir fólk ekki að tjá sig, ef það eru opin samskipti og opnar dyr þá þorir fólk 

að tjá sig.“  

Allir viðmælendur nefndu að það væri mikilvægt að starfsmenn fyndu að þeim væri 

treyst og að þeir hefðu eitthvað um framkvæmd verkefna að segja. Halla sagði: „… því 

meira traust sem þú hefur á því að vinnuveitandinn ber hag þinn fyrir brjósti, þá berð þú 

líka hag vinnuveitandans fyrir brjósti. Þarna nærðu að búa til svona „win win“.“ Vallý sagði 

að í hennar augum væri það hrós þegar „starfmenn finna að þeim er treyst. Þeir eru að fá 

betri og skemmtilegri verkefni. Það er einhver sem segir heyrðu ég hef engar áhyggjur af 

þessu ég treysti þér fyrir þessu“. Halla sagði: „… stjórnandinn þarf að þekkja fólkið sitt, 

ekki bara sem einstaklinga heldur þarf að þekkja styrkleikana, hvað „mótiverar“ og 

svoleiðis. Hann þarf að vera til staðar og aðgengilegur.“ Jana talaði um gagnkvæmt traust, 

að stjórnandinn treysti sér til að viðurkenna að starfsmaður væri meiri sérfræðingur og 

betur til þess fallinn að leysa verkefnið. Jana sagði:  
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… þá er ég kannski að tala mig soldið inn í traust. Að traust á milli, bæði frá 
starfsmanni til stjórnanda og öfugt og það að stjórnandi sem ég lít á sem 
leiðtoga, eða vil helst að hann sé, að hann hafi traust til þess að segja ég kann 
þetta ekki, þú ert betri í þessu heldur en ég. Vilt þú gera þetta? Og þá er hann 
ekki að gera það af því að hann nennir því ekki, hann er að gera það af því að 
það er satt. 

Brynja nefndi mikilvægi trausts á milli starfsmanna. Hún sagði: „Þar sem okkar 

framleiðsla er svona keðja, þar sem ef einn hlekkurinn bilar þá virkar ekki keðjan. Þannig 

að fólk verður að geta treyst hvort öðru, það er þetta almenna traust.“ 

Halla nefndi að traust á milli stjórnanda og starfsmanns væri sérstaklega mikilvægt 

þegar sveigjanleiki væri meiri í vinnutíma og vinnustað, eða eins og hún orðaði það: „Þá 

náttúrulega byggir þetta á trausti, það sé búið að byggja upp gagnkvæmt traust. Svo er 

kannski tímamismunur, þannig að þú getur ekki verið að tékka á hversu fólk, ef þú ert að 

gera eitthvað vantrauststékk.“  

4.4.2 Tækifæri til að blómstra 

Allir viðmælendur nefndu að það væri mikilvægt að einstaklingurinn fengi að blómstra, 

nýta styrkleika sína og gera það sem hann væri góður í. Það væri á ábyrgð stjórnandans 

að þekkja starfsmanninn og styrkleika hans og velja verkefni við hæfi. Halla sagði: „… að 

fá að vera þú sjálfur, nýta styrkleikana þína, gera það sem þú ert góður í, fá hrós og klapp 

á bakið og fá að eiga kreditið fyrir það sem þú gerir og þér sé leyft að vaxa í því sem þú 

ert góður í.“ Það væri hlutverk stjórnandans að styðja við starfsmanninn, ryðja hindrunum 

úr vegi og greiða verkefnum leið. Anna sagði að stjórnandinn ætti að veita starfsmönnum 

stuðning í verkefnum með því að spyrja spurninga eins og „Get ég gert eitthvað til að 

hjálpa þér? Get ég greitt þessu verkefni leið?“, í stað þess að stjórnandinn væri 

sérfræðingurinn sem feldi sig á bak við tölvuna og leysti verkefnin sjálfur. Vallý sagði: „… 

að fólk hafi forsendur til að blómstra. Ég held að það sé aðalmálið.“ Helgi talaði um að 

það væri ein af frumhvötum mannsins að fá að vaxa og dafna. Að „… þú hafir tækifæri til 

að þróast og vaxa, einhver svona frum „motivation“ í manninum“. 

4.5 Kröfur til stjórnenda að breytast 

Allir viðmælendur nefndu að breyting hefði átt sér stað á síðustu 10–20 árum á þann hátt 

að stjórnunin væri orðin mannlegri, einstaklingurinn kæmi í vinnuna með öllu því sem 
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honum fylgdi og það skapaði nýjar kröfur á stjórnandann. Meiri sveigjanleiki í vinnutíma 

og á staðsetningu starfsmanna skapaði einnig auknar kröfur á stjórnandann. Halla sagði:  

Ég held að þetta sé mannlegra og skemmtilegra umhverfi sem blasir við okkur 
en það þýðir það líka að margir stjórnendur, sérstaklega þeir sem eru af eldri 
kynslóðum, þeir þurfa að fara að endurhugsa hlutina. Og ég held að það sé 
áskorun fyrir þá marga. Skemmtileg áskorun. 

Samkvæmt öllum viðmælendum er stór þáttur í starfi stjórnandans að sinna 

mannauðsmálum. Stjórnandinn er hinn eiginlegi mannauðsstjóri, eins og þrír af 

viðmælendunum orðuðu það. Samkvæmt viðmælendum er hlutverk stjórnenda meðal 

annars að koma að ráðningum, þróa, hvetja starfsfólkið, hrósa, taka á vandamálum eins 

og dónaskap, ágreiningi og óheiðarleika, taka fjarvistarsamtal við starfsmenn með 

óeðlilega miklar skammtímafjarvistir eða langtímafjarvistir, byggja upp traust, eiga  

regluleg samtöl við fólkið til að vita hvernig því líður og hvað er að gerast utan vinnutíma 

sem gæti mögulega haft áhrif á vinnu hjá fólki, meta frammistöðu, útdeila verkefnum, 

upplýsingagjöf, vera fyrirmynd og leiða með góðu fordæmi.  

Allir viðmælendur lögðu áherslu á að mannauðsstjórnun væri stór þáttur í starfi 

stjórnandans. Helgi sagði: „… í nútíma stjórnun er stórt hlutverk stjórnenda 

mannauðsstjórnun, stýra fólki dags daglega. Þeir eru hinir raunverulegu 

mannauðsstjórar. Þannig að ef þú velur þá rétt og þjálfar þá rétt þá hverfa vandamálin 

að sjálfu sér.“  

Sveinn talaði um hvað stjórnandinn hefði mikil áhrif á menninguna og verklag hjá 

starfsmönnum. Hann sagði: „… þessi fyrirmynd, stjórnandinn, hefur áhrif og mótar heilan 

hóp sko. Það er það sem við þurfum að taka á, gera stjórnendur aðeins einsleitari í því 

hvernig þeir eru að nálgast verkefnin og þá getum við farið að hafa áhrif á þessa 

menningu.“ 

Sóley sagði að stjórnendur þyrftu að taka þátt í ráðningum, því þeir þyrftu að segja til 

um hvernig fólk þeir vildu hafa og hvernig það gerði hlutina. Mannauðsteymið styddi við 

stjórnendur með því að útvega þeim verkfærin. Sóley sagði:  

Verkefnin eru að færast meira til þeirra og í mínum huga er það bara eðlilegt, 
vegna þess að þú verður að fá að velja þitt teymi sjálfur og hérna þú verður 
sem stjórnandi að vita hvernig þér finnst best að hvetja teymið þitt áfram. Þú 
ert kannski að fá eitthvað verkfæri í töskuna þína en þú þarft að klára þetta 
verkefni sem stjórnandi. 
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Bergur talaði um að stjórnendur væru fyrst og fremst faglegir stjórnendur og að þeir 

fengju aðstoð eftir þörfum frá mannauðsteymi:  

… ég mundi segja það þeir væru fyrst og fremst faglegir stjórnendur. Ég mundi 
segja, við erum líka með stjórnendur sem eru sérfræðingar, ég mundi segja 
að það sé algengt. En þá á móti komum við til dæmis í mannauðsteyminu inn 
í þessu mannauðstengdu verkefni eins og ráðningarnar. Við svona reynum að 
stýra þeim að mestu. 

Halla talaði um að stjórnendur væru of miklir sérfræðingar. Hún sagði: „Flestir 

stjórnendur eru bara að drukkna í því allan daginn að vera bara sérfræðingar.“ Umhverfið 

er að breytast, ný kynslóð er orðin ríkjandi á vinnumarkaði, sem gerir breyttar kröfur á 

stjórnendur. Stjórnendur þurfa því að hafa hugrekki til að breyta. Halla sagði:  

Mikið af stjórnendum sem eru þó á besta aldri, menn og konur, en þau eru 
alin upp af eldri stjórnendum og þau hafa kannski ekki sjálfstraust, þannig að 
ég held að þurfi hugrekki og sjálfstraust til að segja bara, heyrðu „sjitt“ 
krakkar, ég er búin að gera þetta svona í 15 ár og ég er að fatta það núna að 
það er ekki endilega besta leiðin.  

Jana sagði: „Ef þú ert í starfsumhverfi þar sem þér líður illa þá er það oft 

stjórnendavandi.“ Sveinn sagði að fyrir stjórnanda þá væri hæfileikinn til að eiga samskipti 

mjög mikilvægur. Hann sagði:  

Þetta er auðvitað tvíþætt starf að vera stjórnandi, það er annars vegar að vera 
„administrativur“ stjórnandi og hins vegar að vera leiðtogi og þegar við tölum 
við mögulega stjórnendur framtíðarinnar þá erum við að tala svolítið inn á 
þessa leiðtogahæfni, samskiptahæfni sem er auðvitað grunnurinn að því öllu. 
Hvernig þeir takast á við vandamál, hvort þeir nálgist það út frá samtali og 
greiningu hvað er í gangi. 

Fjórir viðmælendur ræddu ráðningar stjórnenda og lögðu áherslu á að ábyrgð 

skipulagsheilda á að vanda valið á stjórnendum væri mikilvægt. Þó er það ennþá þannig 

að þegar verið er að ráða stjórnanda er oftar en ekki horft fyrst og fremst til 

sérfræðikunnáttu. Jana sagði:  

Það þekkja það því miður vel flest fyrirtæki að það er ráðinn einhver 
einstaklingur, stjórnandi, sem er kannski sérfræðingur á sínu sviði og honum 
er hent út í djúpu laugina og bara gangi þér vel! Og svo fer það bara eftir því 
hvað einstaklingurinn er duglegur að læra að synda hvernig honum vegnar og 
hvað hann er duglegur að biðja um hjálp og hvað og hvað og hvað. Á hvað 
leggur hann áherslu? Þú veist. Er hann lélegur í samskiptum og 
mannauðsmálum? Er þá ekki bara eðlilegt að hann skófli því til hliðar? 
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Tveir viðmælendur nefndu að notuð væru persónuleikapróf við ráðningar stjórnenda og 

að leiðtogahæfni og samskiptahæfni væri skoðuð við ráðningar. Jana nefndi að spurt væri 

um hæfni í samskiptum við ráðningu stjórnenda en „ég hef ekki ennþá hitt þann 

einstakling sem segist vera lélegur í samskiptum, þetta eru allt snillingar“. Sóley sagði:  

Í flestum tilvikum erum við að gera kröfu um stjórnunarreynslu, þegar við 
erum að ráða stjórnendur. Í þau skipti sem við gerum ekki kröfu um 
stjórnunarreynslu þá erum við að ráða innanhúss. Þá erum við að „upgrade“ 
starfsmenn sem hafa verið hjá okkur. Þeir stjórnendur eru svona í stuttu 
ólinni, fylgjumst vel með þeim. 

Allir viðmælendur voru sammála um að stjórnendaþjálfun væri mikilvæg. Þjálfunin er 

þó mjög mismunandi og ekki nægilega markviss hjá sex skipulagsheildum samkvæmt 

viðmælendum. Þrír viðmælendur nefndu reglulega fundi og samtöl við stjórnendur. Sóley 

sagði: 

Við leggjum töluvert upp úr því að þjálfa stjórnendurna okkar vel. Af því það 
er, þeir í rauninni eru stærsti áhrifaþátturinn á þetta. Þannig að þjálfa 
stjórnendurna til þess að eiga góð samskipti við starfsfólkið sitt, kunna að 
hvetja, kunna að veita endurgjöf og vera þessi styðjandi aðili inni í 
vinnuumhverfinu. Þannig að stjórnendaþjálfun er stór hluti af því. 

Sveinn sagði: „Hins vegar erum við mörg hver eftir á þegar kemur að þjálfun og þróun 

og þvíumlíku. Af því að við erum svo nærri fólki þá bara treystum við að það verði í lagi. 

Þannig að svona einhvern veginn, þessi markvissa þróunarvinna á stjórnendum og 

einstaklingum er ekki alveg jafn sterk sko.“  

Anna sagði: „… ég held að við séum ennþá á þeim tíma að þetta velti svolítið á 

stjórnandanum. En þetta er orðið lykilþáttur í stjórnendaþjálfun, það er 

mannauðsþátturinn.“ 

Halla nefndi að það væri ekki nóg að senda stjórnendur á námskeið, það þyrfti líka að 

halda umræðunni á lofti: „… mér finnst umræðan ekki síður mikilvæg. Þú færð þjálfun og 

ferð svo aftur í vinnuna og gerir svo það sem þú hefur alltaf gert. Þannig að mér finnst svo 

mikilvægt að halda umræðunni á lofti“. 

Bergur talaði líka um samtal mannauðsteymis við stjórnandann, hvernig 

mannauðsteymið styddi stjórnandann með samtölum. Bergur sagði:  

Við erum með á teikniborðinu svona reglubundin „coaching“ samtöl við 
stjórnendur þar sem er áherslan fyrst og fremst lögð á stjórnandann sem 
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stjórnanda. Hvernig gengur að vera stjórnandi? Hvernig gengur að leiða 
hópinn? Ertu með rétta hópinn? Vantar einhverja hæfni inn í hópinn? Hvernig 
ætlarðu að ná því? … og þess háttar og koma þá inn á vellíðanina og andann í 
hópnum. 

Tveir viðmælendur nefndu að stjórnendaþjálfun væri tilfallandi, þegar tilefni gæfist. Til 

dæmis væri nýbúið að fara í gegnum fræðslu um samskipti í kjölfar #metoo. Sóley sagði 

að það væri „...stutt síðan við fórum í gegnum námskeið með öllum okkar stjórnendum 

þar sem við bara lögðum línurnar með það, bara hvað er í boði og hvað er ekki í boði“. 

 Sóley nefndi einnig þjálfun stjórnenda í að þekkja einkenni fíknisjúkdóma. 

„Fíknisjúkdómar er eitthvað sem að hérna, hefur þurft að setja soldið í þjálfun. Að 

stjórnendur þekkja einkenni fíknisjúkdóma inn á vinnustaðnum. Af því þeir eru merkilega 

algengir.“  

Tveir viðmælendur nefndu að til stæði að gera stjórnendaþjálfun rafræna og bjóða 

þannig upp á fjölda fyrirlestra og fræðslu fyrir stjórnendur á rafrænu formi. Helgi sagði: 

„Við erum alltaf að fara meira og meira út í svokallaða rafræna þjálfun. Sem er svona 

ákveðin tegund af búðarborði, þar sem þú getur gert þjálfunina þína meira þegar þér 

hentar. Og svo tekið smá stutt próf í því.“  

Almennt er ekki verið að þjálfa stjórnendur í því að greina streitu, kulnun, þunglyndi 

eða kvíða. Bergur sagði: „… við höfum ekki verið að gera nóg í að þjálfa stjórnendur að 

spotta þessa þætti. Því miður. Ég held að það sé alveg þörf á, sérstaklega þegar við tölum 

um kulnunina.“ Sveinn sagði: „Ekkert só far. Þeir hafa ekki fengið neina markvissa þjálfun 

í því.“ Brynja sagði að fram að þessu væri ekki búin að vera mikil þjálfun, en það væri að 

aukast. Hún sagði: „… þeir hafa ekki fengið mikla þjálfun í því en það er hérna, en það er 

að aukast. En það hefur ekki verið nein formleg þjálfun.“  

Halla sagði: „Við erum almennt bara að reyna að gera stjórnendurna betri. Ræða við 

þá um nýjustu fræði og kenningar og hvað við erum að sjá að er að virka hjá öðrum og 

skoða hvort það geti mögulega virkað hjá okkur.“ Anna sagði: „Það er búið að vera mikil 

áhersla á að huga vel að stjórnendum svo stjórnendur geti hugað vel að sínu starfsfólki.“ 
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar út frá fræðilegri 

umfjöllun. Rannsóknin leitast við að svara spurningunni Hvað eru íslenskar 

skipulagsheildir að gera til að stuðla að vellíðan starfsmanna? Rætt var við níu 

mannauðsstjóra eða sérfræðinga í mannauðsmálum skipulagsheilda, bæði í opinbera og 

einkageiranum. Skipulagsheildirnar voru allar með yfir 100 starfsmenn og að minnsta 

kosti einn starfsmann að sinna mannauðsmálum í fullu starfi.  

Helstu niðurstöður benda til að íslenskar skipulagsheildir séu að gera margt til að stuðla 

að vellíðan starfsmanna. Viðmælendur telja vellíðan starfsmanna mikilvæga, bæði fyrir 

starfsmanninn og skipulagsheildina. Starfsmönnum sem líður vel skila betri árangri og 

gera færri mistök. Niðurstöður benda til að ábyrgð á vellíðan starfsmanns sé á ábyrgð 

skipulagsheildar, stjórnanda og starfsmannsins. Stjórnandinn er hinn eiginlegi 

mannauðsstjóri og ábyrgur fyrir að þekkja starfsfólkið, byggja upp traust og vera tilbúinn 

að ræða um tilfinningar og erfiðleika sem starfsmenn eru að ganga í gegnum. Stjórnendur 

eru þó ekki að fá nægilega mikla þjálfun í að takast á við þessa þætti.  

Hér verður gerð grein fyrir niðurstöðum út frá þemunum sem fram komu í 

rannsókninni.  

5.1 Einstaklingurinn í vinnua 

Niðurstöður benda til að ábyrgð skipulagsheilda á vellíðan starfsmanna sé mikil. Allir 

viðmælendur voru sammála um að það er á ábyrgð skipulagsheildarinnar að skapa 

aðstæður þar sem starfsmönnum getur liðið vel. Allar skipulagsheildirnar bjóða upp á gott 

aðgengi að hollri fæðu þar sem því verður við komið. Skipulagsheildir leggja áherslu á að 

skapa tækifæri með sveigjanlegum vinnutíma og hvetja starfsmenn til að stunda 

líkamsrækt eða hreyfingu á eða í kringum vinnutíma þar sem því verður við komið. 

Skipulagsheildir geta þannig aðstoðað starfsmanninn við að ná jafnvægi á vegasalti Dodge 

og félaga (2012) þar sem skipulagsheildin getur haft töluverð áhrif á þær áskoranir sem 

starfsmaðurinn þarf að takast á við. 

Einstaklingurinn kemur með öllu því sem honum fylgir í vinnuna og erfiðleikar heima 

fyrir hafa áhrif á vellíðan einstaklingsins og þar með frammistöðu hans í vinnu. Stjórnandi 

með mikla tilfinningagreind sýnir starfsmönnum samkennd þegar þeir eru að ganga í 



 

49 

gegnum erfiðleika, hvort sem það eru vinnutengdir erfiðleikar eða erfiðleikar í einkalífinu 

(Goleman, 2006). Niðurstöður benda til að skil á milli vinnu og einkalífs séu að verða 

óljósari. Það þykir eðlilegt og sjálfsagt að sinna persónulegum erindum á vinnutíma eins 

og að fara á viðburði hjá börnunum sínum eða sinna öldruðum foreldrum. Niðurstöður 

benda til að stjórnunin sé orðin mannlegri og umburðarlyndari gagnvart því sem 

einstaklingurinn getur verið að ganga í gegnum. Aðstæður í einkalífi einstaklingsins geta 

haft áhrif á vellíðan starfsmanns og það hefur áhrif á frammistöðu hans í vinnu. 

Tilfinningagreind stjórnanda er því mikilvæg, þar sem stjórnandi með mikla 

tilfinningagreind hefur góða stjórn á eigin tilfinningum og getur jafnframt tekið eftir og 

brugðist við tilfinningum annarra (Goleman o.fl., 2002). Einnig eiga kenningar um 

þjónandi forystu og sanna forystu vel við, þar sem kröfur eru um að stjórnandinn sé 

vakandi yfir þörfum annarra og hjálpi einstaklingnum að vaxa sem einstaklingur 

(Greenleaf, 1973; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011; Swearingen og Liberman, 2004; Avolio og 

Gardner, 2005). Skipulagsheildir þurfa að skapa aðstæður og svigrúm sem eru hvetjandi 

fyrir starfsmann til að stuðla að eigin vellíðan. 

5.2 Ábyrgð á eigin vellíðan 

Niðurstöður benda til að starfsmaðurinn beri mikla ábyrgð á eigin vellíðan. Viðmælendur 

voru allir sammála um að það væri á ábyrgð starfsmannsins að nýta sér aðstöðuna, 

sveigjanleikann til að stunda líkamsrækt og viðburði, námskeið og fræðslu sem stæði til 

boða. Það má leiða líkur að því að tilfinningagreind sé mikilvæg fyrir starfsmanninn, að 

hann þekki sína eigin styrkleika og veikleika og hafi sjálfsstjórn og sjálfsaga til að huga að 

eigin vellíðan. Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingur með mikla tilfinningagreind er 

heilbrigðari en aðrir á líkama og sál (Martins, Ramalho og Morin, 2010; Schutte, Malouff, 

Thorsteinsson, Bhullar og Rooke, 2007). Rannsóknir hafa einnig sýnt að þjálfun 

tilfinningagreindar getur dregið úr streitu og aukið vellíðan (Slaski og Cartwright, 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt að það hefur áhrif á vellíðan einstaklings að þekkja eigin styrkleika 

og hafa trú á sjálfum sér (Ryff, 1989a). Rannsóknir hafa einnig sýnt að það er mikilvægt 

fyrir einstaklinginn að skilja hvernig hann tekst á við breytingar og hvaða áhrif breytingar 

hafa á eigin vellíðan (Headey og Wearing, 1992). Starfsmaður er ábyrgur fyrir því að stýra 

sálrænum, félagslegum og líkamlegum auðlindum sínum og leitast við að ná jafnvægi á 

vegasalti Dodge og félaga (2012).  
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5.3 Leggja línurnar 

Góð samskipti sem einkennast af virðingu eru mikilvægur þáttur í vellíðan starfsmanna á 

vinnustað (Lawler, 1968; Tyler, 1990). Niðurstöður benda til að það sé ábyrgð 

skipulagsheildar að leggja línurnar með það hvað er í boði og hvað er ekki í boði í 

samskiptum og skapa andrúmsloft þar sem samskipti einkennist af virðingu og 

heiðarleika. Þrjár skipulagsheildir höfðu gert samskiptasáttmála og þeir viðmælendur 

voru sammála um að sáttmálinn hefði góð áhrif á samskiptin. Niðurstöður benda til að 

dónaskapur sé almennt ekki liðinn hjá skipulagsheildunum. Rannsóknir sýna að það er 

mikilvægt fyrir vellíðan starfsmanna að samskipti einkennist af virðingu og starfsmaður 

upplifi að ferli og ákvarðanataka sé sanngjörn (Lawler, 1968; Tyler, 1990). Einnig er 

mikilvægt að stjórnandinn leiði með góðu fordæmi, sé samkvæmur sjálfum sér og beri 

virðingu fyrir öðrum. Stjórnandi með mikla tilfinningagreind sýnir góða sjálfsstjórn og 

leiðir með góðu fordæmi, bæði í samskiptum og verkefnum (Mayer o.fl., 2004).  

Niðurstöður benda til að samskiptaleiðum sé að fjölga og að skipulagsheildir séu ekki 

endilega tilbúnar fyrir þessar breytingar. Skipulagsheildir eru almennt ekki með stefnu um 

notkun snjalltækja þó það sé meðvituð ákvörðun hjá sumum. Aukinn sveigjanleiki í 

vinnutíma og staðsetningu gera kröfur á starfsmanninn að hann setji sér mörk og að 

skipulagsheildin skapi aðstæður þar sem mörk starfsmanna eru virt. Þannig er líklegra að 

starfsmaður nái jafnvægi á vegasalti Dodge og félaga (2012).  

5.4 Þekkja fólkið sitt 

Stjórnandinn ber ábyrgð á árangri skipulagsheildar samkvæmt klassískri skilgreiningu á 

hlutverki stjórnandans. Niðurstöður benda til að hlutverk stjórnandans sé að breytast. 

Stjórnandinn er hinn eiginlegi mannausstjóri og þarf að þekkja fólkið sitt. Hann er ábyrgur 

fyrir því að byggja upp traust og skapa aðstæður sem hvetja starfsmann til að huga að 

eigin vellíðan. Niðurstöður benda til að traust milli stjórnanda og starfsmanns sé 

lykilþáttur í vellíðan starfsmanna. Stjórnandinn þarf að vera duglegur við að ræða við 

fólkið sitt um bæði faglega frammistöðu og líðan. Allir viðmælendur nefndu að 

starfsmannasamtölin væru að breytast frá því að vera sjaldan og með stífan ramma og 

fyrirmæli um hvað má tala um, yfir í að vera styttri samtöl, tíðari og það má tala um allt. 

Til þess að geta tekið opin samtöl og rætt um persónulegar aðstæður fólks þarf traust að 

ríkja á milli stjórnanda og starfsmanns. Það er á ábyrgð stjórnandans að eiga frumkvæðið 
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að því að byggja upp traust. Stjórnandi með mikla tilfinningagreind á auðveldara með að 

skynja, skilja og tala um tilfinningar (Mayer og Salovey, 1997; Petrides og Furnham, 2003). 

Einnig er sá stjórnandi sem sýnir öðrum áhuga, getur sett sig í spor annarra og ber velferð 

þeirra fyrir brjósti, líklegur til að ná árangri og geta byggt upp traust (Pavlovich og 

Krahnke, 2012; Mashud, Yukl og Prussia, 2009; Marques, 2013; Holt og Marques, 2012).  

Stjórnandinn þarf að þekkja fólkið sitt til að geta valið verkefni við hæfi hvers og eins, 

hvatt starfsfólk til að þróast og þroskast í starfi og sem einstaklingar. Þetta er í takt við 

einkenni þjónandi forystu (Greenleaf, 1973; Sigrún Gunnarsdóttir, 2011; Swearingen og 

Liberman, 2004) og sannrar forystu (Avolio og Gardner, 2005). Niðurstöður benda til að 

einstaklingurinn komi til vinnu með öllu sem honum fylgir. Stjórnendur þurfa að eiga opið 

samtal við hvern starfsmann um allt sem tengist einstaklingnum og hans persónulegu 

högum, fjölskylduerfiðleika, áföll eða annað sem getur haft áhrif á vellíðan 

starfsmannsins. Stjórnandi með mikla tilfinningagreind á auðveldara með að sýna 

samkennd, styðja og hvetja fólk sem er að ganga í gegnum erfiðleika (Goleman, 2006). 

Sönn forysta hvetur starfsmenn til að vera sannir sínum eigin gildum og hvetur til 

jákvæðrar hegðunar innan skipulagsheilda (Avolio og Garder, 2005; Avolio, Walumbwa 

og Weber, 2009). 

5.5 Kröfur til stjórnenda að breytast 

Nútímasamfélagið einkennist af stöðugum og hröðum breytingum í ytra umhverfi 

skipulagsheilda sem hefur áhrif á störf stjórnenda innan skipulagsheilda. Ytri aðstæður 

eins og tækniþróun og hnattvæðing gerir sumum starfsmönnum kleift að vinna heima eða 

jafnvel hvar sem er í heiminum (Gratton, 2018). Niðurstöður benda til að traust á milli 

stjórnanda og starfsmanns sé mikilvægt í aðstæðum þar sem starfsmaður er í fjarvinnu 

og jafnvel að vinna utan hefðbundins vinnutíma. Y-kynslóðin er ríkjandi kynslóð á 

vinnumarkaði og er í auknum mæli að taka við stjórnendastöðum innan skipulagsheilda. 

Með nýrri kynslóð fylgja breyttar áherslur og eldri stjórnendur þurfa að aðlagast breyttum 

kröfum (Gratton, 2018). Stjórnandi með mikla tilfinningagreind áttar sig á því hvenær 

breytinga er þörf og á auðvelt með að hafa áhrif á aðra (Goleman, 2006). Stjórnandi með 

mikla tilfinningagreind á auðvelt með að aðlagast umhverfi mikilla breytinga og 

samkeppni (Yukl, 2010). Umbreytingaleiðtogar, sönn forysta og þjónandi forysta leggja 

áherslu á það að hjálpa starfsmönnum að aðlagast breytingum og hafa jákvæð áhrif á þá. 
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Samkvæmt niðurstöðum er ábyrgð stjórnandans mikil. Hann er ábyrgur fyrir árangri 

skipulagsheildar og vellíðan starfsmanna. Niðurstöður benda til að stjórnendur fái ekki þá 

þjálfun sem þeir þurfa fyrir verkefnin sem ætlast er til að þeir sinni. Mannauðsmál eru 

mikilvægur þáttur í starfi stjórnenda, en þeir fá litla sem enga þjálfun í að greina eða takast 

á við vanlíðan starfsmanna, eins og streitu, kulnun, kvíða eða þunglyndi. Hjá þeim 

skipulagsheildum sem voru til skoðunar var þjálfun stjórnenda reglulegri hjá 

skipulagsheildum í opinbera geiranum en þeim skipulagsheildum sem tilheyra 

einkageiranum.  

Niðurstöður benda til að vellíðan starfsmanna sé mikilvæg og skipulagsheildir geri 

margt til að stuðla að vellíðan starfsmanna. Niðurstöður benda til að stjórnandinn gegni 

þar lykilhlutverki og skipulagsheildir þurfa að styðja við stjórnandann og þjálfa hann í þeim 

verkefnum sem honum er ætlað að sinna.  

 
  



 

53 

6 Lokaorð 

Rannsakanda þótti afar áhugavert að skoða hvað íslenskar skipulagsheildir eru að gera til 

að stuðla að vellíðan starfsmanna. Vellíðan starfsmanna skiptir miklu máli, bæði fyrir 

starfsmanninn sjálfan og fyrir skipulagsheildina. Samkvæmt niðurstöðum þessarar 

rannsóknar bera skipulagsheildin, stjórnandinn og starfsmaðurinn sameiginlega ábyrgð 

þegar kemur að vellíðan starfsmanna. Skipulagsheildin ber ábyrgð á því að umgjörðin sé 

góð, stjórnandinn ber ábyrgð á því að skapa andrúmsloft þar sem starfsmaðurinn getur 

valið sér viðhorf og starfsmaðurinn ber ábyrgð á því að nýta sér það sem er í boði sem 

stuðlar að hans eigin vellíðan. Ábyrgð einstaklingins á eigin vellíðan er því mikil. Það er 

alveg sama hvað skipulagsheildin leggur mikið í góða umgjörð, ef starfsmaðurinn nýtir sér 

ekki það sem er í boði. Streita er vaxandi vandamál og áhrif streitu eru fjölþætt. Það þarf 

að opna samtalið, ræða opinskátt um ábyrgð einstaklingsins á því að þekkja sjálfan sig og 

átta sig á því hvað það er sem veitir honum raunverulega vellíðan. Skipulagsheildir geta 

stutt starfsmenn í að setja mörk í samskiptum með því að gera samskiptasáttmála þar 

sem lagt er áherslu á virðingu í samskiptum. 

Helstu breytingar í mannauðsmálum síðustu ár eru þær að einstaklingurinn kemur í 

vinnuna með öllu því sem honum fylgir. Einstaklingurinn sinnir persónulegum málefnum 

á vinnutíma, sækir viðburði hjá börnum og sinnir öldruðum foreldrum. Einstaklingurinn 

getur verið að ganga í gegnum erfiðleika í einkalífinu og það hefur áhrif á frammistöðu. 

Störf eru að breytast og skipulagsheildir í auknum mæli að auglýsa störf án 

staðsetningar. Starfsmenn framtíðarinnar munu vinna alls staðar á öllum tímum og 

árangur verður metinn af útkomu frekar en tímafjölda. Samkvæmt niðurstöðum þessarar 

rannsóknar kallar breytt umhverfi á breytt vinnubrögð hjá stjórnendum. Þeir þurfa að 

byggja upp traust og tryggja góða teymisvinnu með dreifðu vinnuafli svo skipulagsheildir 

skili árangri. Aðlögunarhæfni stjórnandans skiptir því máli.  

Skipulagsheildirnar sem voru skoðaðar í þessari rannsókn voru allar með 100 eða fleiri 

starfsmenn. Áhugavert væri að gera sambærilega rannsókn í minni skipulagsheildum á 

Íslandi. Einnig væri áhugavert að gera megindlega rannsókn á hvað skipulagsheildir eru 

að gera til að stuðla að vellíðan og bera niðurstöður saman við fjarvistir starfsmanna. 

Einnig væri áhugavert að rannsaka ráðningar stjórnenda og hvort verið sé að kanna 

tilfinningagreind umsækjenda sérstaklega.   
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Viðauki 1 – Tölvupóstur til viðmælenda 

Sæl/l [nafn viðmælanda] 

Ég er að vinna eigindlega rannsókn um hvað íslensk fyrirtæki eru að gera til að stuðla að 

vellíðan starfsmanna á vinnustað. 

Rannsóknin er hluti af meistararitgerðinni minni þar sem ég er að ljúka námi í Stjórnun og 

stefnumótun í Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.  

  

Værir þú til í að vera viðmælandi? 

  

Viðtalið tekur 45-60 mínútur og verður tekið upp. Fyllsta trúnaðar er heitið og nafnleyndar 

gætt.  

Ég get komið til þín í vinnuna ef þú getur bókað hentugt fundarherbergi, nema þú óskir 

efir því að við tökum viðtalið annarstaðar.  

  

Viðtalið þarf að eiga sér stað einhvertíma á næstu tveim vikum.  

  

Bestu kveðjur, 

Védís 
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Viðauki 2 – Viðtalsrammi 

Viðtalsramminn: 

1. Er vellíðan starfsmanna mikilvæg? 

a. Af hverju? 

2. Hafa áherslur í mannauðsstjórnun og þá sérstaklega það sem snýr að vellíðan 

starfsmanna breyst undanfarið? 

a. Hverja telurðu ástæðuna fyrir breytingum? 

b. Hvenær breytist? 

3. Hvernig skilgreinir þú vellíðan starfsmanna? 

4. Hverja telur þú vera lykilþætti í vellíðan starfsmanna? 

5. Hvernig er stuðlað að vellíðan starfsmanna á vinnustaðnum? 

6. Hvernig er fjallað um vellíðan starfsmanna í starfsmannastefnu? 

7. Er verið að mæla vellíðan starfsmanna og þá hvernig?  

a. Vinnustaðagreining 

b. Önnur mælitæki 

8. Hvernig er eftirfylgni með niðurstöðum mælinga háttað? 

9. Eru formleg samtöl á milli starfsmanns og yfirmanns þar sem starfsmanni gefst tækifæri 

á að tala um líðan síðna í vinnunni? 

a. Hvernig og hversu oft fara slík samtöl fram? 

10. Er fjarvistarstefna og hvernig er unnið eftir henni? 

11. Hvernig er haldið utan um fjarvistir starfsmanna? 

a. Eru fjarvistir flokkaðar eftir eðli fjarveru og þá hvernig? 

12. Er boðið upp á sveigjanlegan vinnutíma fyrir starfsmenn? 

a. Alla starfsmenn eða suma 

13. Hver er stefna vinnustaðarins um notkun snjalltækja? 

14. Útvegar vinnustaðurinn starfsmönnum snjalltæki?  

a. Öllum eða sumum 

15. Hvernig eiga starfsmenn helst vinnutengd samskipti sín á milli? 

a. Sími  

b. Fundir 

c. Tölvupóstur 

d. Skype/Chat  

e. Innranet 

f. Workplace 

g. Óformleg samtöl í opnu rými 

h. Fundir/spjall á skrifstofunni 

16. Hvernig nýtir vinnustaðurinn samfélagsmiðla? 

a. Markaðsstarf, innri samskipti, verkefnavinnu 

17. Hvernig er aðgengi starfsmanna að mat og drykk á vinnustaðnum? 

a. Matur á matmálstímum, millimál 

18. Eru starfsmenn hvattir til að stunda líkamsrækt?  

a. Hvernig?  

19. Er svigrúm fyrir starfsmen til að stunda líkamsrækt á vinnutíma? 

20. Hafa starfsmenn aðgengi að aðstöðu til að stunda líkamsrækt? 

21. Hafa starfsmenn aðgengi að leikherbergi? 

22. Hafa starfsmenn aðgang að hvíldar- eða slökunarrými til að hugleiða eða slaka á? 
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23. Geta starfsmenn sótt námskeið sem stuðla að vellíðan þeirra? 

a. Hvernig námskeið? 

b. Er boðið upp á námskeið í orkustjórnun, tímastjórnun, yoga eða hugleiðslu? 

c. Er boðið upp á námskeið í jákvæðri sálfræði, núvitund eða einbeitingu? 

24. Hvernig þjálfun fá stjórnendur í að greina og takast á við vanlíðan starfsmanna eins og 

streytu, kulnun, kvíða eða þunglyndi? 

25. Hvernig er tekið á mistökum hjá starfsfólki?  

26. Hvernig er tekið á dónaskap í samskiptum á milli starfsmanna? 

27. Hvernig bregst vinnustaðurinn við áföllum hjá starfsmönnum? 

a. Er ferli hefð? 

b. Dæmi? 

28. Hver telur þú ábyrgð vinnustaðar vera á vellíðan starfsmanna? 

29. Hver er ábyrgð mannauðsteymis á vellíðan starfsmanna? 

30. Hver er ábyrgð stjórnenda á vellíðan starfsmanna? 

31. Hver er ábyrgð starfsmannsins sjálfs á eigin vellíðan? 

32. Er fyrirtækið með gildi og þá hver?  

a. Eru þau sýnileg starfsmönnum? 

33. Hvernig er unnið með þau í starfsumhverfinu? 

34. Er eitthvað sem ég hef ekki spurt um, en þú mundir vilja koma á framfæri? 
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