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Abstract 

The task of this assignment is to examine if there is a positive correlation 

between performance appraisal and job satisfaction. The research was done by 

examining job satisfaction and related factors using the employees of the 

municipality Ísafjarðarbær. Two groups of employees were compared, those 

that had had a performance appraisal with those who had not. The finding 

showed that there is a noticeable, positive correlation between performance 

appraisal and job satisfaction though it is not profound. The finding also 

showed that most of the employees think that an appraisal interview between 

employee and employer, which is the kind of performance appraisal practised 

at the municipality, is efficient and contributes to job satisfaction. It is 

recommended that performance appraisals are introduced in all departments 

and institutions in Ísafjarðarbær. Forced distribution method and narrative 

forms are appraisal methods that should be considered.  
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Feedback 
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Útdráttur 

Viðfangsefni þessa verkefnis er að kanna hvort jákvæð tengsl séu milli 

frammistöðumats og starfsánægju í fyrirtækjum. Könnun var gerð á 

starfsánægju og tengdum þáttum meðal starfsmanna Ísfjarðarbæjar. Bornir 

voru saman hópar sem hafa fengið frammistöðumat annarsvegar, og hins vegar 

þeir sem ekki hafa fengið slíkt mat. Niðurstöður rannsóknar sýndu merkjanleg 

jákvæð tengsl milli frammistöðumats og starfsánægju í flestum tilfellum en þó 

ekki afgerandi. Einnig kom í ljós að stærstur hluti starfsmanna telur að 

starfsmannasamtal milli starfsmanns og stjórnanda, sem er það 

frammistöðumat sem hefur verið tíðkað hjá Ísafjarðarbæ, sé gagnlegt og að það 

geti stuðlað að aukinni starfsánægju. Lagt er til að frammistöðusamtöl verði 

innleidd í allar stofnanir hjá Ísafjarðarbæ og jafnvel skoðaðar aðrar 

matsaðferðir eins og þvingað mat (normaldreifing) eða rituð umsögn.  

Lykilorð: 

Frammistöðumat 

Endurgjöf 

Starfsánægja 

Frammistaða 

Mannauðsstjórnun 
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Inngangur 

Ritgerð þessi fjallar um frammistöðustjórnun og frammistöðumat og tengsl 

frammistöðumats og starfsánægju innan fyrirtækja.  

Reynt er að svara rannsóknarspurningunni, „Hefur frammistöðumat merkjanleg 

áhrif á starfsánægju?“ 

Fræðilegur hluti verkefnisins fjallar um frammistöðumat sem hluta af 

frammistöðustjórnun og mismunandi aðferðir við mat á frammistöðu 

starfsmanna. Skoðað er m.a. hver er tilgangur og markmið frammistöðumats og 

hver er hugsanlegur ávinningur af því að taka upp slík matskerfi, erum við 

kannski betur sett án þeirra? Eru fyrirtæki sem innleitt hafa slík kerfi að upplifa 

meiri ánægju meðal starfsmanna sinna?  

Rannsókn var gerð meðal starfsmanna Ísafjarðarbæjar auk þess sem stuðst var 

við áður gerðar rannsóknir og fræðilega umfjöllun um frammistöðumatskerfi, 

kosti þeirra og galla.   

Hjá stofnunum Ísafjarðarbæjar eru hópar starfsmanna sem hafa reglulega 

fengið starfsmannasamtal og einnig hópar sem ekki hafa fengið slíkt samtal. 

Rannsóknin er  samanburðarrannsókn á þessum hópum með tilliti til 

starfsánægju. Markmiðið er að kanna hvort rannsóknin geti gefið vísbendingar 

um hugsanlegt samband milli frammistöðumats og starfsánægju.  
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1 Mannauðurinn 

Enginn er eyland, hver einstaklingur er ávallt hluti af stærri heild, hópi eða 

kerfi einstaklinga sem tengjast og hafa samskipti. Þannig virkar þetta líka í 

fyrirtæki, hugsunin er ekki lengur sú að „ná sem mestu út úr hverjum 

einstaklingi“ heldur að skapa honum þær aðstæður að hann, sem hluti af stærri 

heild og með sínum vilja, geri ávallt sitt besta (Bennis, Parikh. og Lessem, 

1995).  

Oft er sagt að mannauðurinn í hverju fyrirtæki sé einn mesti auður þess, Pfeffer 

og Salancik (1998) vilja meina að það sé rétt. Mannauður fyrirtækis vísar til 

þeirrar menntunar, þjálfunar, hæfni og sérþekkingar sem starfsmenn 

fyrirtækisins búa yfir (Crawford, 1991). Störf eru að breytast úr einföldum, 

stýrðum störfum yfir í þekkingarstörf, (Drucker, 1988) sem krefjast meira 

frumkvæðis og sjálfsstýringar. Það er í því ljósi mikilvægt að fyrirtæki leggi 

áherslu á að velja, þjálfa og hvetja starfsfólk, með það fyrir augum að auka 

hollustu við fyrirtækið. 

1.1 Mannauðsstjórnun 

Segja má að mannauðsstjórnun sé nútíma starfsmannastjórnun. 

Mannauðsstjórnun miðar að því að fella starfsmannamál að breytingum í 

umhverfi fyrirtækja (Ingi Rúnar Eðvarðsson munnleg heimild, vor 2003).  

Það að stjórna starfsfólki á árangursríkan hátt er lykillinn af velgengni. Þó að 

nútíma stjórnendur geri sér æ betur grein fyrir nauðsyn þess að stýra mannauði 

og huga að væntingum og þörfum starfsmanna til að ná góðum árangri í 

fyrirtækjarekstri, eru allt of fáir sem gera það í raun. Stjórnendur virkilega 

góðra fyrirtækja gera sér grein fyrir að eitt stærsta hlutverk þeirra í stjórnun er 

að hanna gildi og skapa menningu sem gerir starfsfólki og nýliðum kleift að 

þróast og blómstra með fyrirtækinu (Heisselbein og M.Cohen, 1998).  

Fólk á rétt á sanngirni og virðingu í starfi. Séu þessir þættir til staðar og 

dugmiklir stjórnendur sem koma til móts við væntingar fólks um starfsframa 
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og hæfni, má reikna með að það skili fyrirtækinu miklu (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson munnleg heimild, janúar 2003).  

Helstu þættir mannauðsstjórnunar lúta að: 

 Ráðningum 

 Þjálfun 

 Hvatningu 

 Umbun 

 Frammistöðu  

 Öryggismálum 

Megin markmið mannauðsstjórnunar segir Gylfi Dalmann (munnleg heimild, 

2007) vera að þróa samkeppnishæfan vinnustað með yfirburða starfsfólki, ferli 

sem gengur út á að velja, halda í og þróa starfsmenn. Gylfi leggur einnig 

áherslu á að lykillinn að samkeppnisforskoti sé að tileinka sér auðlindamiðaða 

mannauðsstjórnun (resource based view) þ.e. áhersla á að innri auðlindir 

fyrirtækja, mannauðurinn, sé uppspretta eða lykill að varanlegri samkeppni.  

Á mynd 1 má sjá í grófum dráttum muninn á hefðbundinni starfsmannastjórnun 

og nútíma mannauðsstjórnun: 

 

Mynd 1 Starfsmannastjórnun/mannauðsstjórnun (Torrington, Taylor og Hall, 2005) 

Starfsmannastjórnun

Skammtímasjónarmið

Bregðast við (reactive)

Hlýðni

Yfirstjórn

Heildarhyggja (collectivism)

Skrifræði (bureaucracy)

"Sérfræðingur"

Einangrað ferli

Áhersla á lágmörkun kostnaðar

Mannauðsstjórnun

Langtímasjónarmið

Framvirk (proactive)

Hollusta

Sjálfsstjórn

Einstaklingshyggja

Lífrænt (organic) sveigjanleiki

"Ráðgjafi"

Tengist annarri starfssemi

Áhersla á virðisauka
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Þróun mannauðsstjórnunar hefur verið úr því að vera hefðbundið 

starfsmannahald yfir í mannauðsstjórnun og síðan stefnumiðaða 

mannauðsstjórnun. Í hefðbundnu starfsmannahaldi er lögð áhersla á einfalda og 

fáa mælikvarða, í stefnumiðaðri mannauðsstjórnun er hugsunin hins vegar 

orðin stefnumiðuð og viðskiptamiðuð og mælikvarðarnir orðnir flóknari. 

Fyrirtækin þurfa að finna leiðir til að vera skilvirkari og svara kröfum 

viðskiptavina. Tenging stefnu og starfsmannamála er grundvallaratriði í þessu 

samhengi til að standast harða samkeppni og ná varanlegu samkeppnisforskoti. 

Viðskiptastefnan og starfsmannastefnan þurfa að vera samhljóma. (Gylfi 

Dalmann munnleg heimild, 2007).  
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2 Frammistöðustjórnun – Frammistöðumat 

Í þessum kafla er skýrt út hvað felst í hugtakinu „Frammistöðustjórnun“ og 

hvernig hún er greind niður í þrjá megin þætti. Frammistöðumat sem er einn 

þessara þriggja þátta, verður sérstaklega tekið fyrir og skýrt út hvað felst í slíku 

mati, hvert hlutverk þess er innan fyrirtækja og hverjir sjá um að framkvæma 

slíkt mat. Skoðaðar verða helstu aðferðir sem notaðar eru við frammistöðumat 

og hvað á við hverju sinni. Kostir og gallar frammistöðumats, vandamál sem 

upp koma, lausnir á þeim og hvað ber að varast.  

2.1 Frammistöðustjórnun 

„Frammistöðumælingar (performance measurement) er ferlið sem metur 

framvindu í átt að fyrirfram skilgreindum markmiðum á meðan 

frammistöðustjórnun (performance management) bætir viðeigandi samskiptum 

og aðgerðum við þetta ferli til að ná þessum markmiðum“ (Bourne, M. og 

Wilkes, J. 2003). 

Frammistöðustjórnun er formlegt stjórnkerfi sem notað er innan 

skipulagsheilda til að skilgreina æskilega starfstengda frammistöðu, meta 

raunverulega frammistöðu og með endurgjöf, leiðrétta/bæta slæma 

frammistöðu eða viðhalda góðri/æskilegri frammistöðu (Ingi Þór Eðvarðsson 

munnleg heimild, 2003). Með skipulagsheild er hér átt við að fyrirtækið sé 

skoðað sem opin og aðgreinanleg félagsleg heild, kerfi mannlegra athafna, sem 

á grundvelli ákveðinnar verkaskiptingar, sérhæfingar og samræmingar vinnur 

að ákveðnu marki (Runólfur Smári Steinþórsson, Marteinn Þór Arnar og 

Sigurður Arnar Jónsson, 1995).  

Frammistöðustjórnun gengur út á að stjórna öllum öflum í öllum ferlum 

skipulagsheildarinnar sem hafa áhrif á starfstengda frammistöðu (Mohrman, A. 

Jr. og Alberts-Mormon, S, 1995). Dessler (2003) segir að skipta megi 

frammistöðustjórnun í þrjár víddir eða þrjú viðfangsefni innan hverrar 

skipulagsheildar  

 Að ákveða starfskröfur 
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 Að skilgreina æskilega frammistöðu starfsmanns miðað við þessar 

fyrirfram skilgreindu kröfur 

 Að meta frammistöðu og veita endurgjöf 

Allir í skipulagsheildinni þurfa að vera þátttakendur í frammistöðustjórnuninni 

til að hún skili því sem ætlast er til (Dessler, 2003). 

Hall og Torrington (1998) segja frammistöðustjórnun ganga út á að meta 

frammistöðu starfsmanna, nota til þess ákveðin kerfi og veita síðan umbun sem 

hvort sem er getur verið í formi launahækkunar, hróss eða annars.  

Perkins (1997) er forstjóri rannsóknarmiðstöðvar (Strategic Remuneration 

Research Center) sem einbeitir sér að svokallaðri stefnumiðaðri umbun. Hann 

segir að fyrirtæki þurfi að blanda saman aðferðum til að finna það módel sem 

hámarkar frammistöðu starfsmanna í hverju tilfelli. Perkins segir að 

frammistöðustjórnun ætti að vera hnökralaust ferli sem skapar meiri 

heildarverðmæti en samlagning þátta þess, sem hann segir vera 

markmiðssetningu, eftirlit og frammistöðu. Þetta þýðir í raun að þó að allir 

þessir mikilvægu þættir séu til staðar er það ekki nægjanlegt ef heildar 

frammistöðustjórnun er ekki til staðar. Perkins eins og margir aðrir, vill meina 

að það þurfi oft að blanda saman mörgum aðferðum við að stýra frammistöðu.  

Framkvæmdastjóri leikur stórt hlutverk þegar kemur að frammistöðu 

starfsmanna. Þar sem frammistaða starfsmanna er ekki góð ættu 

framkvæmdastjórar að tileinka sér og innleiða aðferðir og tæki til að grípa inní 

og gera breytingar; markmiðaþjálfun, frammistöðumat, aðgerðarstjórnun 

(action learning) og einstaklingsþjálfun fyrir starfsmenn og stjórnendur. Þeir 

Fleming, Coffman og Harter (2005) segja að vinnan og frammistaðan byggi að 

stórum hluta á starfsumhverfinu. Það getur annað hvort nært starfsmennina og 

gefið þeim tækifæri til að læra og þróast í starfi eða svelt þá og valdið því að 

góðir starfsmenn fara eða fyrirtækið situr uppi með lélega starfsmenn sem skila 

engu.  
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2.1.1 Stöðlun og staðlar  

Frammistöðustjórnun skiptir miklu máli í stórum fyrirtækjum þar sem langt er 

á milli starfsmanna, þá geta staðlar og markmið verið það lím sem þarf til að 

þjappa fólki saman og fá það til að vinna sem ein heild (Dessler, 2003). 

Stöðlun snýst um það að finna viðmiðanir og gildi sem tryggja samhæfingu og 

samræmingu ólíkra athafna og efnisþátta (Guðlaug Richter, 1996). Þörfin fyrir 

slíka samhæfingu og samræmingu hefur aukist jafnt og þétt samhliða aukinni 

fjöldaframleiðslu, sérhæfingu og upplýsingamiðlun og einnig þeim auknu 

alþjóðlegu samskiptum á öllum sviðum sem átt hafa sér stað á undanförnum 

misserum. „Að staðla þýðir að vinna kerfisbundið að því að skilgreina 

skilmála, afurðir og aðferðir, að setja reglur og tryggja tiltekna virkni, að hlutir 

passi saman og þeir skili því sem af þeim er krafist.“ (Guðlaug Richter, 1996). 

Sem dæmi um hluti sem eru staðlaðir má nefna rafmagnstæki, pappírsvörur, 

greiðslukort, rannsóknaraðferðir, stjórnunaraðferðir og fjarskiptatæki. 

Augu stjórnenda eru í auknum mæli að opnast fyrir því að staðlar geta 

auðveldað störf í fyrirtækjum, komið í veg fyrir tvíverknað og auðveldað þeim 

að aðlaga sig að kröfum markaðarins.  

2.2 Frammistöðumat 

Frammistöðumat er eitt af mikilvægustu tækjum mannauðsstjórnunar (Boswell 

og Bourdreu, 2002) og eitt af mest rannsökuðustu viðfangsefnum í 

vinnusálfræði (Fletcher, 2002).  

Frammistöðumat er notað sem hjálpargagn við að meta og skrá fyrrverandi og 

núverandi starfstengda hegðun/frammistöðu starfsmanna í skipulagsheildum. 

Notuð eru matskerfi og stöðluð eyðublöð sem samþykkt eru innan stjórnar 

fyrirtækis. Bæði er notast við eigindlegt og meigindlegt mat (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson munnleg heimild, 2003). Æskilegt er að matið sé framkvæmt 

reglulega, að lágmarki einu sinni á ári og þá alltaf á svipuðum tíma árs þannig 

að ekkert þurfi að koma starfsmanni á óvart (Dessler, 2003).  
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Kröfur sem gerðar eru til frammistöðumats geta verið mjög mismunandi milli 

fyrirtækja og er því nauðsynlegt að aðlaga matið að upplýsingaþörf, 

starfsmannastefnu og rekstrarformi hvers fyrirtækis eða stofnunar fyrir sig. 

Einnig er mikilvægt þegar verið er að nota slíkt mat í fyrsta skipti að gera það í 

góðri samvinnu við starfsmenn. Oft hafa starfsmenn einhverjar efasemdir í 

upphafi og er því mikilvægt að kynna matið vel fyrir öllum og útskýra tilgang 

og markmið með slíku mati.  

Það er samróma álit þeirra sem stundað hafa rannsóknir á frammistöðumati og 

þeirra sem unnið hafa við framkvæmd slíks mats að mikilvægt sé að leggja mat 

á viðbrögð starfsmanna við matinu (Keeping og Levy, 2000). T.d. er oft talað 

um, að til að frammistöðumat hafi jákvæð áhrif á hegðun starfsmanna og 

framtíðarþróun þurfa starfsmenn að upplifa jákvæða virkni matsins. Ef þeir 

gera það ekki er hvaða frammistöðumatskerfi sem er dæmt til að mistakast 

(Murphy og Cleveland, 1995).  

Markmiðasetning og endurgjöf eru lykilhugtök í frammistöðumati í 

fyrirtækjum (Fletcher, 2001). Þar sem mikilvægur tilgangur markmiðasetningar 

og endurgjafar er að bæta frammistöðu einstaklinga má reikna með að ánægja 

starfsmanna með frammistöðumatið hafi jákvæð áhrif á starfstengda 

frammistöðu þeirra (Roberts og Reed, 1996). Þrátt fyrir flókin tengsl milli 

afskipta í formi endurgjafar og frammistöðu starfsmanna, sýna rannsóknir að 

heildar áhrif frammistöðumats á starfstengda frammistöðu séu jákvæð (Kluger 

og Denisi, 1996). Á sama hátt, þrátt fyrir að margir þættir hafi áhrif á 

sambandið milli markmiðasetningar og frammistöðu (Locke og Latham, 2002), 

hefur verið sannað að markmiðasetning sé meðal öflugustu og gagnlegustu 

aðferða sem notuð eru í skipulagsheildum (Neubert, 1998).  

Gæta þarf þess að frammistöðumatið sé ekki of flókið eða of fræðilega byggt 

upp, það getur valdið ótta hjá starfsmönnum eða jafnvel leitt til þess að það 

verði aldrei notað. Aðal atriðið er að bæði þeir sem meta og þeir sem metnir 

eru treysti því kerfi sem notað er og telji sig hafa gagn af því.  

Lykilatriði í árangursríku frammistöðumati er frammistöðuhringurinn. 

Frammistöðumat er ferli sem lýkur aldrei, sjá mynd 2:  
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Mynd 2 Frammistöðuhringurinn (Ingi Rúnar Eðvarðsson munnleg heimild, 2003) 

Stjórnendur þurfa að veita stöðuga endurgjöf. Mjög mikilvægt er að þetta ferli 

rofni aldrei til að það skili þeim árangri sem ætlast er til (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson munnleg heimild, 2003). 

Óháð aðferðafræðinni, er mjög mikilvægt að frammistöðumat sé framkvæmt af 

fagmennsku og heiðarleika. Dessler (2003) segir að sé matið ekki heiðarlegt 

geri það ekkert gagn. Framkvæmdastjóri General Electric, Jack Welch (2001) 

segir ekkert vera ósanngjarnara en að segja starfsmanni sem skilar meðal 

frammistöðu að hann sé að skila góðri frammistöðu. Slíkur starfsmaður á rétt á 

að fá tækifæri til að leiðrétta og bæta frammistöðu sína eða finna nýjan 

starfsvettvang. Ánægja starfsmanna með frammistöðumat veltur á upplifun 

starfsmannsins á breytum eins og nákvæmni, gagnsemi og endurgjöf (Dobbins, 

og Platz-Vieno, 1990). 

Frammistöðumat leiðir ávallt til samtals milli starfsmanns og yfirmanns. Í 

samtalinu er farið yfir niðurstöður matsins, starfsmanni gefinn kostur á að tjá 

sig um þær, spyrja spurninga og koma með athugasemdir (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson munnleg heimild 2003). 

2.2.1 Hvers vegna frammistöðumat?  

Frammistöðumat er í auknum mæli að verða stærri hluti af því að samþætta 

mannauðsstjórnun og viðskiptastefnu og er nú orðið algengt hugtak sem felur í 

sér marga mismunandi þætti og aðgerðir sem fyrirtæki leitast við að nota til að 

Skipulag 
frammistöðu

Stuðningur 
stjórnenda

Stöðugt 
endurmat
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aðstoða starfsmenn við að bæta hæfni og ná markmiðum og síðan umbuna 

þeim (Fletcher, 2001). Bæði aðferðir og rannsóknir hafa þróast úr því að vera 

með þröngan fókus á hæfnismælingar og mat, yfir í að vera þróað 

frammistöðumat (Fletcher, 2001) sem hægt er að skýra sem alla viðleitni sem 

hefur með það að gera að bæta viðhorf, reynslu, og hæfileika starfsmanna, með 

það að heildarmarkmiði að bæta árangur (Boswell og Boudreau, 2002).  

Megintilgangur frammistöðumats er að stuðla að framgangi markmiða 

skipulagsheildarinnar, meta hvort þeim hafi verið náð, endurskoða þau og 

stuðla að umbótum og vera þannig eðlilegur hluti af starfs– og 

þróunaráætlunum hennar. Gott er að styðjast við niðurstöðu frammistöðumats 

til að ákveða starfsþróun, launakjör og aðra starfstengda umbun. 

Frammistöðumat getur því haft mikil áhrif á starfsferil hvers einstaklings og er 

því litið á slíkt mat sem mjög mikilvægan lið í frammistöðustjórnun, bæði af 

yfir- og undirmönnum (Chilton og Hardgrave, 2004).  

Ingrid Kuhlman (munnleg heimild, mars 2008) segir markmið stjórnenda með 

frammistöðumati vera margþætt, hér verða talin upp þau helstu: 

 Að skýra það sem er óskýrt  

 Að ræða verkefna- og ábyrgðarsvið starfsmanns – starfskröfur 

 Að ræða styrkleika og veikleika starfsmanns 

 Að skoða þekkingu/hæfni starfsmanns með tilliti til settra hæfniskrafna 

 Að meta þörf starfsmanns fyrir fræðslu og þjálfun  

 Að ræða frammistöðu og hegðun starfmanns á uppbyggilegan hátt með 

umbætur í huga 

 Að ræða vinnuaðstæður og starfsskilyrði starfsmanns 

 Að efla og bæta samskipti og skapa traust milli starfsmanns og 

stjórnanda 

 Að ræða framtíðaráform starfsmanns  

 Að setja markmið fyrir komandi ár, þar sem það á við 

 Að stuðla að aukinni starfsánægju og bættum starfsanda 

 Að innleiða breytingar  

 Hvatning 
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Ingrid segir að ávinningurinn geti verið mikill, bæði fyrir stjórnendur og 

starfsmenn: 

 Tækifæri til að gera starfsmanni betur grein fyrir þeim kröfum sem 

gerðar eru til starfs hans 

 Getur komið í veg fyrir misskilning og deilur 

 Stjórnandi og starfsmaður kynnast betur 

 Tryggir að unnið sé eftir markmiðum og stefnu 

 Eykur líkur á að geta fullnýtt þá auðlind sem í starfsfólkinu býr 

 Gefur tækifæri á að samræma aðgerðir í starfsmannamálum 

(starfsmannaþörf, fræðsla, umbun) 

 Hjálpar til við að greina vandamál áður en þau verða óviðráðanleg 

 Er góð mannauðsstefna 

Ingi Rúnar Eðvarðsson (munnleg heimild, 2003) segir að frammistöðumat 

hjálpi til við að stýra heildar frammistöðu í fyrirtækinu.  

2.2.2 Hvað er metið? 

Mikilvægt er að meta það sem á að meta. Stjórnendur hafa ákveðið vald yfir 

hegðun og frammistöðu starfsmanna sinna og góðir stjórnendur geta haft áhrif 

og stýrt þessum þáttum hjá starfsmönnum sínum. Það er auðveldara að breyta 

hegðun en persónuleikaeinkennum og það skiptir meira máli, því er mælt með 

því að stjórnendur einbeiti sér að starfstengdri hegðun og reyni sem mest að 

draga úr því að persónulegir þættir hafi áhrif á niðurstöðu matsins (Þórir 

Einarsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 1993). 

Mælt er með því að skoðaður sé heildarárangur og frammistaða. Metið er 

hversu vel starfsmanni gengur að ná settum markmiðum og hvað árangri hann 

er að skila. Raunveruleg frammistaða er borin saman við þær kröfur sem gerðar 

eru til viðkomandi starfs (Ingrid Kuhlman munnleg heimild, mars 2008).  

2.2.3 Hverjir meta? 

Að meta starfsmann svo vel sé krefst ákveðinnar grundvallar færni. Þeir sem 

meta þurfa að þekkja helstu matstækni og skilja og forðast vandamál sem 
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skekkja matið (Dessler, 2003). Engin algild regla er um hver framkvæmir 

matið og getur það jafnvel oltið á þeirri aðferðafræði sem notuð er. Algengast 

er þó að næsti yfirmaður meti, þar sem hann þekkir starfsmanninn best og 

starfið sem hann sinnir. Það getur þó verið allur gangur á því og hefur jafnvel 

færst í aukana að aðrir meti (Dessler, 2003), eins og t.d. yfirmaður yfirmanns 

eða starfsmannafulltrúi. 

Jafningjamat er ein aðferð sem verður sífellt algengari (Norman og Zawacki, 

1991) og eru þá samstarfsmenn fengnir til að meta hvern annan. Jafningjamat 

getur boðið upp á misnotkun þar sem starfsmenn geta komið sér saman um að 

allir gefi ákveðnum starfsmanni háa einkunn til að hann fá ákveðna 

viðurkenningu, eins og t.d. stöðuhækkun (Dessler, 2003). Rannsókn á 

háskólastúdentum leiddi í ljós að jafningjamat hafði mjög jákvæð áhrif hvað 

varðaði aukinn skilning og opin samskipti, hvatningu til verka, félagslega 

virkni, samheldni og ánægju (Druskat og Wolf, 1999). 

Þegar um matsnefndir er að ræða er næsti yfirmaður yfirleitt einn 

nefndarmanna og tveir til þrír aðrir yfirmenn að auki. Slíkt mat getur verið 

áhrifaríkt og oft talið vera áreiðanlegra og sanngjarnara en þegar einn metur 

(Borman, 1978). Það að hafa fleiri en einn matsmann minnkar hættuna á 

skekkjum eins og geislabaugsáhrifum (halo effect) og hlutdrægni (bias) auk 

þess að mismunandi mat aðila orsakast af því að þeir skoða frammistöðuna frá 

mismunandi sjónarhornum og ætti matið að endurspegla það (Borman, 1974). 

Sjálfsmat er ein matsaðferð sem byggir á góðri sjálfsþekkingu, og það krefst 

ákveðinnar þjálfunar að meta sjálfan sig og sitt vinnuframlag. Gallinn við 

sjálfsmat er að starfmönnum hættir til að meta sjálfan sig og hópa sem þeir 

starfa í hærra en yfirmenn eða jafningjar gera (Dessler, 2003). Þó hafa 

rannsóknir sýnt að það eru ekki endilega allir sem hafa svo mikla trú á sinni 

eigin frammistöðu (Jourden og Heath, 1996). Hins vegar ef starfsmenn eiga að 

meta hóp sem þeir vinna með, gefa þeir yfirleitt alltaf óraunhæfa 

frammistöðueinkunn (Jourden og Heath, 1996). Ingi Rúnar Eðvarðsson 

(munnleg heimild, mars 2003) segir að kyn og jafnvel aldur geti einnig haft 

áhrif á sjálfsmat. 
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Stjórnendamat er það kallað þegar undirmenn meta yfirmenn sína. Mörg 

fyrirtæki láta starfsmenn, nafnlaust, meta frammistöðu yfirmanna sinna, og 

hefur þetta verið kallað „endurgjöf uppávið“ (London og Wohlers, 1994). 

Svo kallað 360° mat gengur út á að allir sem hafa einhver samskipti við 

starfsmanninn koma að matinu, sjá nánari skilgreiningu á slíku mati í kafla 

2.3.9. hér á eftir. 

2.3 Aðferðir við mat á frammistöðu 

Margar aðferðir eru notaðar við að meta frammistöðu og er mikilvægt að nota 

þá aðferð sem best á við hverju sinni Oft getur verið gott og jafnvel 

nauðsynlegt að blanda saman aðferðum til að ná fram því sem til er ætlast.  

Í fyrirtækjum sem hafa mannauðsdeild eru það oft þær sem hanna og ákveða 

matsaðferðir og krefjast þess að þær séu notaðar í öllum deildum fyrirtækisins 

(Bhote, 1994). Sumar mannauðsdeildir veita aðstoð og ráðleggingar við að 

velja matsaðferð en láta yfirmenn deildanna taka endanlega ákvörðun um 

matsaðferð (Dessler, 2003).  

Í undirköflunum hér á eftir verður starfsmannasamtalið skoðað, en það er ein 

aðferð við mat á frammistöðu. Einnig verða skoðaðar aðrar helstu aðferðir við 

mat á frammistöðu og þeim gerð nokkur skil hvað varðar gæði, skilvirkni og 

vinsældir. 

2.3.1 Starfsmannasamtalið 

Samtöl stjórnanda við starfsmann eru þungamiðjan í samskiptum þeirra. 

Starfsmannasamtal er órjúfanlegur hluti frammistöðumats en getur einnig 

staðið eitt og sér sem matsaðferð. Samtalið er einnig tæki starfsmanns til að 

hafa áhrif á eigið starf og starfsþróun. Það á að vera uppbyggilegt, opinskátt og 

heiðarlegt. Sé samtalið framkvæmt á faglegan hátt er líklegt að það bæti 

sambandið milli stjórnenda og starfsmanns og sé hvetjandi fyrir báða aðila 

(Ingrid Kuhlman munnleg heimild, 3. mars 2008). 
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Tilefni samtalsins er að ræða frammistöðu starfsmannsins, þannig að hann fái 

strax viðeigandi endurgjöf á hana. Á mynd 3 má sjá megin tilganginn með 

samtalinu:  

 

Mynd 3 Tilgangur starfsmannasamtals (Þórir Einarsson og Runólfur Smári 
Steinþórsson, 1993) 

Starfsmannasamtalið gerir stjórnandanum kleift að vinna með starfsmanninum 

að betri árangri og veita honum endurgjöf og hvatningu (Þórir Einarsson og 

Runólfur Smári Steinþórsson, 1993).  

Starfsmannasamtal fer fram eins oft og stjórnanda og/eða starfsmanni þykir 

nauðsynlegt, þó ekki sjaldnar en einu sinni á ári. Í samtalinu draga stjórnandi 

og starfsmaður sig meðvitað út úr hinu daglega amstri og ræða málin í stærra 

samhengi í einlægni og af heiðarleika.  

2.3.1.1 Undirbúningur 

Mikilvægt er fyrir þann sem stýrir starfsmannasamtalinu að undirbúa sig vel og 

miða undirbúninginn við þann sem rætt er við hverju sinni. Safna saman og 

fara yfir öll gögn svo sem niðurstöður fyrri samtala og starfslýsingu (Dessler, 

2003). 

Gott er fyrir þann sem tekur samtalið að athuga hvern og einn viðmælanda með 

eftirfarandi atriði í huga við undirbúninginn: 

 Talar viðkomandi mikið eða er hann frekar þögull? 

 Er hann yfirleitt þægilegur eða erfiður? 

 Er hann fullur sjálfstrausts eða óöruggur með sjálfan sig? 

 Er ég í góðum tengslum við starfsmanninn eða liggur einhver 

spenna í loftinu? 

Hegðun sem lýst er

•Góð frammistaða

•Ónóg frammistaða 

Efni upplýsinga

•Viðurkenning

•Uppbyggileg gagnrýni

Tilgangur

•Að styrkja 
frammistöðu

•Hvetja starfsmann til 
að bæta frammistöðu
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 Á ég að hvetja starfsmanninn til að segja skoðun sín eða halda aftur 

af honum.  

 Er viðhorf mitt gagnvart starfsmanninum vingjarnlegt og hef ég í 

raun áhuga á honum? 

 Hvernig get ég hjálpað viðkomandi að ná betri árangri? 

 Hvernig get ég hvatt starfsmanninum til að tjá sig? 

 Get ég viðurkennt að ég hafi kannski rangt fyrir mér, er ég tilbúin 

hlusta á rök annarra? 

 Hvernig get ég sagt starfsmanninum hvernig hann stendur sig 

þannig að það hvetji hann til að standa sig betur? 

 Er ég meira upptekin af eigin tilfinningum en tilfinningum 

starfsmannsins? 

(Ingrid Kuhlman munnleg heimild, 3. mars 2008). Góður undirbúningur er 

lykilatriði til að árangur náist, bæði fyrir starfsmann og stjórnanda  

Ekki er síður mikilvægt að undirbúa starfsmenn. Óttinn við hið óþekkta leiðir 

til andstöðu og starfsmenn verða að þekkja tilgang og markmið með 

starfsmannasamtalinu. Ef starfsmaður hefur ekki trú á að samtalið komi honum 

að gagni eru meiri líkur á andstöðu við það. 

Kynna þarf vel undirbúnings- og eyðublöð sem notuð eru, fá starfsmenn til að 

undirbúa sig og skrá niður spurningar og athugasemdir. Boða þarf starfsmann í 

samtalið með minnst viku fyrirvara og taka frá góðan tíma fyrir það. 

Nauðsynlegt er að hafa samtalið í einrúmi og forðast alla truflun meðan á því 

stendur (Dessler, 2003). Draga skal úr valda- og virðingamun og best er að fara 

út af vinnustaðnum, á hlutlausan stað þar sem enginn er á heimavelli (Ingi 

Rúnar Eðvaldsson munnleg heimild 2003).  

2.3.1.2 Samtalið sjálft - endurgjöfin 

Upplýsingagjöf til starfsmanna um árangur þeirra í starfi flokkast undir það 

sem kallast endurgjöf. Að fá uppbyggilega leiðréttandi endurgjöf og hrós fyrir 

góða frammistöðu gefur starfsmanni tækifæri til að bæta frammistöðu sína og 

þroskast í starfi. Rannsóknir sýna, að það sem hefur hvað mest áhrif á tengsl 



Lok2106  Frammistöðustjórnun - frammistöðumat 

Gerður Eðvarsdóttir 16 

frammistöðumats og heildarstarfsánægju er hversu góða endurgjöf starfsmenn 

fá í starfsmannasamtalinu (Ingrid Kuhlman munnleg heimild, mars 2008).  

Í byrjun starfsmannasamtalsins er mikilvægt að taka nokkra mínútur í að brjóta 

ísinn og losa um málbeinið. Eftir stutta opnun er gott að fara yfir markmið og 

tilgang samtalsins og fullvissa starfsmann um að þú viljir ræða málin og fá 

hans skoðun á þeim, sýna starfsmanninum einlægan áhuga. Stjórnandinn á að 

stýra samtalinu og varast að það leiðist út í eitthvað sem ekki á að ræða. Ef 

önnur mál koma upp en þau sem eru á dagskrá, er gott að taka frá annan tíma 

til að ræða þau og halda síðan áfram með samtalið. 

Kynna skal vel niðurstöður frammistöðumatsins fyrir starfsmanni og fara yfir 

heildarárangur hans. Hvetja skal starfsmann til að tjá sig (Dessler, 2003), þetta 

er hans samtal. Stjórnandi þarf að forðast að vera sjálfur miðdepill samtalsins. 

Hann á fyrst og fremst að nota virka hlustun og veita uppbyggilega endurgjöf. 

Finni starfsmaður að á hann sé hlustað og að hann fái tækifæri til að tjá sig og 

koma á framfæri athugasemdum, veit hann að hann er tekinn alvarlega (Ingrid 

Kuhlman munnleg heimild 3. mars 2008).  

Mörgum stjórnendum þykir óþægilegt að veita uppbyggilega endurgjöf en öllu 

máli skiptir að vera heiðarlegur og draga ekkert undan. Starfsmanni sem sýnir 

ófullnægjandi frammistöðu og fær ekki stuðning og heiðarlega endurgjöf frá 

yfirmanni sínum, er enginn greiði gerður (Dessler, 2003).  

Hér eru dæmi um atriði sem geta komið í veg fyrir að starfsmannasamtal gangi 

vel fyrir sig: 

 Stjórnandi er ekki viss hvað hann eigi að segja starfsmanninum 

 Stjórnandi móðgar starfsmann og er óhóflega neikvæður 

 Stjórnandi er óhóflega jákvæður og forðast að taka á erfiðum málum 

 Stjórnandi er illa undirbúinn 

 Stjórnandi talar of mikið og beitir ekki virkri hlustun 

 Starfsmaður hefur ekkert fram að færa, er feiminn og vill ekki tjá sig og 

kemst upp með það 
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 Starfsmaður sýnir mikla andstöðu, er áhugalaus meðan á samtalinu 

stendur og efast um árangur, samtalið skiptir engu máli 

 Starfsmaður vill ræða það sem ekki á að ræða og kemst upp með það 

 Stjórnandi og starfsmaður verða fyrir truflun meðan á samtalinu stendur 

(Ingrid Kuhlman munnleg heimild, mars 2008) 

Ræða skal frammistöðu starfsmanns en ekki persónu hans og forðast 

samanburð við aðra starfsmenn (Dessler, 2003). Forðast skal að beina 

athyglinni að skapgerð, aldri, líkamslýtum eða öðru slíku og dæma þannig 

starfsmanninn út frá persónueinkennum. Stjórnandi sem ræðir við starfsmann á 

jafnræðisgrundvelli og er tilbúinn að hlusta á hugmyndir hans og jafnvel 

samþykkja þær, stuðlar að bættum starfsanda. Stjórnandi sem hins vegar hefur 

alltaf bestu lausnirnar og er ekki tilbúinn að hlusta á önnur sjónarmið, dregur 

kjark úr starfsmönnum sínum og dregur úr frumkvæði þeirra (Ingrid Kuhlman 

munnleg heimild 3. mars 2008). Það skiptir miklu máli í starfsmannasamtali að 

viðmælanda finnist honum ekki ógnað, að hann fái tækifæri til að ræða 

hugmyndir sínar og tilfinningar og hafa áhrif á samtalið og að honum finnist 

viðmælandi sinn uppbyggilegur og hjálplegur (Dessler, 2003). 

Í samtalinu er nauðsynlegt að taka fyrir ákveðin atriði en ekki almenn, ekki 

alhæfa sjá dæmi á mynd 4:  

 

Mynd 4 Alhæfing – ákveðin atriði (Þórir Einarsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 
1993) 

Stjórnandi þarf að einbeita sér að því að halda sig við staðreyndir og vera 

faglegur. Gott er fyrir stjórnanda að halda skrá yfir jákvæð og neikvæð dæmi 

um frammistöðu starfsmanns, þannig getur hann byggt matið á raunverulegum 

dæmum sem eykur skilning starfsmanns á því sem átt er við.  

Alhæfing

•"Þú mætir aldrei á 
starfsmannafund".

Ákveðin atriði

•"Þú hefur ekki mætt á síðustu tvo 
starfsmannafundi"
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Forðast skal að dæma frammistöðu starfsmanns, það kallar fram 

varnarviðbrögð. Reyna heldur að lýsa fyrir starfsmanni hvernig þú upplifðir 

hegðun hans og hvernig áhrif hún hafði á þig. Ræða skal frammistöðuna og 

finna sameiginlega lausn til úrbóta (Þórir Einarsson og Runólfur Smári 

Steinþórsson, 1993) sjá mynd nr. 5: 

 

Mynd 5 Munur á dómi og lýsingu (Þórir Einarsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 
1993) 

Nauðsynlegt er að útskýra fyrir starfsmanni hvað er æskileg frammistaða, 

nefna dæmi um slíkt þar sem það á við þannig að starfsmaður geri sér grein 

fyrir hver markmiðin eru (Ingrid Kuhlman munnleg heimild, mars 2008). Til 

að starfsmaður geti sýnt góða frammistöðu í starfi þarf hann að (Snjólfur 

Ólafsson, 2005): 

 vita til hvers er ætlast af honum 

 vilja gera það sem til er ætlast af honum og 

 geta gert það sem til er ætlast af honum. 

 

Snjólfur Ólafsson (2005) segir upplýsingar til starfsmanna um eftir hvaða 

árangri sé sóst vera mikilvægar, sérstaklega þar sem starfsmenn hafa mikið 

umboð til athafna. Hægt er að hafa áhrif á frammistöðu starfsmanna með 

ýmsum hætti og eru hvatning og umbun talin vera miklir áhrifavaldar þar.  

Við endurgjöf ber ávallt að hafa eftirfarandi þrjá þætti í huga: 

 Að sannfæra starfsmann um nauðsyn úrbóta 

 Að draga úr varnarviðbrögðum 

 Lausn vandamála 

Dómur

•"Af hverju gerir þú þetta alltaf 
svona vitlaust"?

Lýsing

•"Geturðu útskýrt fyrir mér hvað fór 
úrskeiðis"?
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Mikilvægt er að endurgjöf sé veitt í einrúmi, sérstaklega ef um ónóga 

frammistöðu er að ræða (Þórir Einarsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 

1993). Í lagi getur verið að hrósa starfsmanni þegar aðrir heyra til, en ávallt 

skal samt hugsa um þann sem á að fá hrósið, sumum finnst óþægilegt að fá 

hrós í annarra áheyrn á meðan öðrum finnst það í lagi (Ingrid Kuhlman 

munnleg heimild 3. mars 2008).  

Að gagnrýna er vandasamt og ávallt þarf að gæta þess að leyfa viðmælanda að 

halda virðingu sinni (Dessler, 2003). Eftirfarandi punkta er gott að hafa í huga 

þegar bæta á vinnuvenjur: 

 Lýstu vel þeirri hegðun starfsmannsins sem þú ert ekki sátt(ur) við 

 Skýrðu út hvers vegna þú hefur áhyggjur af hegðuninni 

 Spurðu um ástæður og hlustaðu með opnum huga á skýringar 

 Láttu vita að þessi hegðun þurfi að breytast og biddu starfsmanninn að 

koma með hugmyndir að lausn á vandanum 

 Ræddu hverja hugmynd og bjóddu aðstoð þína og stuðning 

 Komið ykkur saman um ákveðna aðgerð og takið strax frá tíma fyrir 

næsta samtal til að fylgja málinu eftir 

Gefa skal starfsmanni tækifæri til að ræða málið og koma með hugsanlega 

skýringu á hegðuninni. Hvetja hann til að koma með hugmyndir að lausn 

vandans og styðja þær ef mögulegt er, það styrkir starfsmanninn og hvetur 

hann til að beita lausninni. Mjög mikilvægt er síðan að fylgja málum eftir og 

ganga úr skugga um að ástandið lagist. Ræða við starfsmanninn og veita 

endurgjöf á bætta hegðun (Þórir Einarsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 

1993).  

Í lok samtalsins er gott að gera aðgerðaráætlun um bætta frammistöðu fyrir 

komandi ár þar sem tiltekið er hvað þurfi að gera og hvernig og hvenær því 

skuli lokið (Block, 1981). Gera þarf áætlun um þjálfun/námskeið, starfsþróun 

og endurbætur á frammistöðu. Niðurstaða samtalsins þarf að vera skýr og 

þannig að bæði yfirmaður og starfsmaður hafi sama skilning á henni svo að 

árangur náist.  
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2.3.1.3 Að bregðast við varnarviðbrögðum 

Það eru eðlileg viðbrögð að bregðast við með því að fara í vörn ef fólki finnst 

að því vegið. Starfsmenn geta líka brugðist við með reiði og afneitun eða 

hörfað og lokað sig inni í skel (Dessler, 2003). Allt eru þetta eðlileg viðbrögð 

og því mjög mikilvægt að stjórnandi reyni ávallt að gagnrýna á uppbyggilegan 

hátt þannig að starfsmaður upplifi ekki gagnrýnina sem persónulega árás. Það 

er mikilvægt að vera opinn fyrir hugmyndum starfsmannsins, ræða opinskátt 

við hann og reyna þannig að komast hjá því að hann grípi til varnarviðbragða 

Mikilvægt er að sýna ekki yfirgang heldur reyna að útskýra málið, láta 

starfsmanninn skilja við hvað er átt og hvetja hann til að koma með hugmyndir 

að lausnum (Dessler, 2003).  

2.3.2 Myndrænn matsskali (graphic rating scale method) 

Myndrænn matsskali (graphic rating scale method) er útbreidd aðferð við mat 

á frammistöðu. Samkvæmt Dessler (2003) er þessi aðferð einfaldasta og 

vinsælasta aðferðin við mat á frammistöðu. Hún þykir einföld og þægileg en 

óskosturinn er að matið getur orðið mjög huglægt.  

Ingi Rúnar Eðvarðsson (munnleg heimild, mars 2003) segir að algengt sé, 

þegar þetta form er notað, verði tilhneigingin sú að allir starfsmenn fá mjög líkt 

mat. Á mynd 6 má sjá eina tegund af myndrænum matsskala: 

 

Mynd 6 Myndrænn matsskali I (Ingi Rúnar Eðvarðsson munnleg heimild, 2003)  

Síðan er oft gefið pláss fyrir athugasemdir við hverja vídd.  

Frammúr-

skarandi Góð Viðunandi Slæm Mjög slæm

Afköst ____ ____ ____     ____ ____

Vinnugæði ____ ____ ____ ____ ____

Þekking á starfi         ____ ____ ____ ____ ____

Frumkvæði ____ ____ ____ ____ ____
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Hægt er að notast við ítarlegri matsskala, sjá mynd 7, þar sem valið er á milli 

fullyrðinga sem eru mest og minnst lýsandi fyrir þann sem metinn er: 

 

Mynd 7 Myndrænn matsskali II (Ingi Rúnar Eðvarðsson munnleg heimild 2003) 

Vegið mat er ein útgáfan af myndrænum matsskala og eru þá settar fram 

fullyrðingar þar sem hver fullyrðing hefur ákveðið vægi. Sá sem metur merkir  

við þær fullyrðingar sem við eiga og sá sem metinn er fær einkunn eftir 

stigafjölda þeirra fullyrðinga sem merkt er við, sjá mynd 8: 

 

Mynd 8 Myndrænn matsskali III (Ingi Rúnar Eðvarðsson munnleg heimild, 2003) 

2.3.3 Einföld flokkun (alternation ranking method) 

Hér er starfsmönnum raðað á ákveðinn skala, byrjað er á að setja besta 

starfsmanninn nr. 1 og lakasta starfsmanninn nr. 20 (20 starfsmenn). Síðan er 

haldið áfram, næstbesti nr. 2 og næstlakasti nr. 19 o.s.frv., þar til öllum 

1 = mest lýsandi fullyrðing

4 = minnst lýsandi fullyrðing

1.____ Sér ekki vandamál fyrir

____ Skilur fyrirmæli fljótt og vel

____ Gott að leita til hans/hennar

____ Eyðir tíma í óþarfa

2. ____ Er leiðtogi í hópastarfi

____ Er viðræðugóður

____ Er vinnuþjarkur

____ Er einbeitt(ur) í vinnunni

Merkið við þau atriði sem við á Stig

1.____ Tekur gjarnan ákvarðanir 10

2.____ Er umhugað um gæði þjónustu 8,7

3. ____ Er fær um að dreifa verkefnum 6,3

4. ____ Er samvinnuþýður 8,2

5. ____ Vinnur vel utan liðsheildar 6,9
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starfsmönnum hefur verið raðað niður og hver hefur fengið sitt númer (Dessler, 

2003). Svona eru allir eiginleikar bornir saman hjá öllum starfsmönnum. Á 

mynd 9 má sjá hvernig slíkur matsskali gæti litið út áður en fyllt hefur verið 

inn í formið.  

 

Mynd 9 Einföld flokkun (Alternation ranking method) (Dessler, 2003) 

2.3.4 Þvingað val – Normaldreifing (forced distribution method) 

Þvingað val eða forced distribution method, er aðferð sem þykir gott að nota í 

stórum fyrirtækjum og verður æ vinsælli. Þessi aðferð kemur í veg fyrir þá 

tilhneigingu, sem er mjög algeng, að meta alla svipað eða eins. Þessi aðferð 

krefst þess að þú sért með normaldreifingu og metir starfsmenn með tilliti til 

annarra starfsmanna. Þá ertu með dreifingu sem kallar á þvingaða niðurstöðu 

(Dessler, 2003).  

Normaldreifingin getur verið mikil svipa í stórum fyrirtækjum og niðurstöður 

hennar gefa vel til kynna hverjir þurfa að bæta sig (Dessler, 2003). Sun 

Microsystems notar þessa aðferð á alla sína starfsmenn, sem telja tugi þúsunda. 

Þar eru starfsmenn metnir í 30 manna hópum (Jones, 2001). Á mynd 10 má sjá 

hugmynd um hvernig niðurstaða slíks mats gæti litið út hjá litlu fyrirtæki: 

Staðsettu alla starfsmenn sem á að meta í rétt sæti, sá sem þú telur besta 
starfsmanninn setur þú í línu nr. 1 og sá sem þú telur lakasta starfsmanninn 
lendir í línu nr. 20. Haltu síðan áfram þar til öllum starfsmönnum hefur verið 
raðað niður. 

Starfsmaður sem skorar hæst

1.___________________________ 11. _________________________

2.___________________________ 12. _________________________

3. ___________________________ 13. _________________________

4. ___________________________ 14. _________________________

5. ___________________________ 15. _________________________

6. ___________________________ 16. _________________________

7. ___________________________ 17. _________________________

8. ___________________________ 18. _________________________

9. ___________________________ 19. _________________________

10. __________________________ 20. _________________________

Starfsmaður sem skorar lægst
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Mynd 10 Þvingað val – normaldreifing (Forced distribution method) (Ingi Rúnar 
Eðvarðsson munnleg heimild, 2003) 

2.3.5 Krítísk tilvik (critical incident method) 

Hér er skráð niður æskileg og óæskileg starfstengd hegðun. Hafa þarf í huga að 

safna saman atvikum sem eru tengd fyrirfram settum markmiðum 

starfsmannsins. Reglulega er síðan farið yfir niðurstöður með starfsmanni. 

Æskilegt er að sú yfirferð sé eigi sjaldnar en á sex mánaða fresti til að viðhalda 

endurgjöfinni og geta gripið inní strax ef nauðsyn krefur (Dessler, 2003). 

Kostir þessa forms eru að stjórnendur og starfsmenn vakandi yfir 

frammistöðunni og starfsmaður er að fá mjög reglulega endurgjöf sem hjálpar 

honum að útrýma annmörkum (frammistöðuhringurinn). Dæmin eru 

raunveruleg og það veitir stjórnanda ákveðinn stuðning við endurgjöfina. Mjög 

gott þykir að nota þetta form með öðrum matsaðferðum (Dessler, 2003). 

Ókostir hér eru að ekki er gefin einkunn þannig að erfitt er að nota þetta kerfi 

til að bera saman einstaklinga til að ákveða laun eða aðra starfstengda umbun. 

Ekki er heldur talið gott að nota þetta form til að skoða starfsþróun (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson munnleg heimild, mars 2003).  

Efstu næstu miðja næstu neðstu

10% 20% 40% 20% 10%

Katrín Gísli Sveinn Kristján Sigurður

Tómas Gígja Karl Hjörtur Magnús

Erlingur Anna Kristín Védís

Björk Freyja Guðný

Valtýr Jón

Helga

Guðrún

Ósk

Birgir
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2.3.6 Rituð umsögn (narrative forms) 

Rituð umsögn er svokallað eigindlegt mat. Það er rituð umsögn um þann sem 

metinn er. Þetta er frjálst og opið form en oft er einnig notað ákveðið staðlað, 

þáttaskipt form þar sem stjórnandi ritar niður þrjá eftirfarandi þætti: 

1) Mat á frammistöðu starfsmanns fyrir hvern frammistöðuþátt  

2) Raunveruleg dæmi 

3) Kröfu um bættan árangur 

Þetta er gott hjálpartæki fyrir starfsmann til að vita hvar hann stendur, til hvers 

er ætlast af honum og hvernig hann getur hugsanlega bætt sig þar sem þess er 

þörf. Þetta form hjálpar oft stjórnanda að forðast að meta persónuleikaeinkenni, 

þar sem hann ert fyrst og fremst að skoða starfstengda hegðun og þarf að koma 

með raunveruleg dæmi máli sínu til stuðnings (Dessler, 2003). Fram eru 

dregnir styrkleikar og veikleikar starfsmanns, þarfir og hæfni. Þetta er mjög 

sveigjanlegt form og þykir einfaldasta form matskerfa sem notað er.  

Með þessu formi er auðvelt að fanga styrkleika og það segir oft meira um 

einstaklinginn en staðlað form getur fangað. Þetta er hins vegar erfitt að nota til 

að bera saman einstaklinga en getur verið gott með öðrum matsaðferðum. Þetta 

form nýtist vel þegar skoða skal starfsferil og starfsþróun, hins vegar ekki 

þegar verið er að ákvarða launahækkanir (Dessler, 2003). 

2.3.7 Frammistöðumatsskali (BARS) 

BARS eða behavioraly anchored rating scale, er matsaðferð sem þykir 

tiltölulega góð. Hér eru hannaðar ákveðnar frammistöðuvíddir, eins og t.d. 

þekking og dómgreind, samviskusemi og vandvirkni, hæfni í mannlegum 

samskiptum o.s.frv. Síðan er sett fram gagnrýnin útskýring á æskilegri 

frammistöðu við hverja vídd. Slíkar víddir eru hannaðar af aðilum sem hafa 

mikla þekkingu á starfinu og vita hvers krafist er af þeim sem sinnir því. Síðan 

endurmetur annar hópur þessa hönnun (í 70 -80 % tilfella verður sama 

niðurstaða). Að lokum er endanlegt form hannað sem felst í að útbúa 

fullyrðingar um æskilega frammistöðu, með áður hannaðar víddir í huga. Síðan 

er matsskali við hverja fullyrðingu, t.d. frá einum og upp í fimm, þar sem einn 
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er oftast en 5 er sjaldan og er þá átt við hversu oft, sá sem metinn er, fullnægir 

því sem krafist er í fullyrðingunni. Sá sem metur staðsetur síðan þann sem 

metinn er á viðeigandi stað á skalanum (Dessler, 2003). Fullyrðingarnar eru 

yfirleitt mjög lýsandi og þykir þetta því ágætis aðferð til að meta (Dessler, 

2003). Á mynd 11 má sjá dæmi um slíkan frammistöðumatsskala sem 

hannaður er til að meta millistjórnanda: 

  

Mynd 11 Frammistöðumatsskali (behaviourally anchored rating scale) (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson munnleg heimild, 2003) 

Þetta er tímafrek aðferð en þykir gefa nokkuð sanngjarna niðurstöðu sem 

auðvelt er að rökstyðja og gott að styðjast við, við endurgjöf. Einnig er talið að 

þetta dragi úr hættunni á því að starfsmaður fái sömu einkunn fyrir alla þætti 

sem metnir eru (Dessler, 2003). 

2.3.8 Markmiðastjórnun MBO (management by objectives) 

Markmiðastjórnun MBO (management by objective) aðferðin felur í sér sex 

megin þætti (Dessler, 2003): 

1) Setja markmið fyrir fyrirtækið 

2) Setja deildarmarkmið 

3) Ræða deildarmarkmið 

4) Skilgreina æskilega frammistöðu – setja einstaklingsmarkmið 

5) Skoða frammistöðu starfsmanna– áætlaða og raunverulega 

6) Endurgjöf – starfsmannasamtölin 

Veitir aðstoð, þjálfun og stuðning svo starfsmenn geti bætt frammistöðu sína

Sjaldan 5 4 3 2 1 Oftast

Útskýrir vel hvers er vænst af starfsfólki - starfsfólk þekkir starfsskyldur sínar

Sjaldan 5 4 3 2 1 Oftast

Kemur upplýsingum á framfæri við undirmenn sína

Sjaldan 5 4 3 2 1 Oftast

Hrósar starfsmönnum fyrir vel unnin störf

Sjaldan 5 4 3 2 1 Oftast
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Hér er hugsað út frá yfirmarkmiðum. Heildarmarkmið eru rædd og útfærð í 

deildum fyrirtækisins og hver deild setur sér markmið á grunni 

heildarmarkmiða. Síðan þurfa einstaklingarnir innan deildanna, bæði yfirmenn 

og undirmenn að setja sér persónuleg markmið um frammistöðu og 

starfsþróun. Skipulagðar eru leiðir til að ná þessum fyrirfram ákveðnu 

markmiðum. Síðan er farið reglulega yfir árangurinn og veitt endurgjöf á hann 

(Dessler, 2003).  

Markmið þurfa að vera mælanleg og tímasett ef matið á að skila árangri. Ef 

markmiðin eru ekki tímasett er sú hætta ávallt fyrir hendi að þau hreinlega gufi 

upp. Markmiðin þurfa að vera skýr og nákvæm (Ingi Rúnar Eðvarðsson 

munnleg heimild, 2003). Þau þurfa að vera krefjandi þannig að ekki sé of 

auðvelt að ná þeim en þó ekki þannig að lítil von sé til að það takist. Ef 

starfsmanni þykir of erfitt að ná markmiðunum er hætta á að hann gefist upp 

(Ingi Rúnar Eðvarðsson munnleg heimild, 2003).  

Peter Drucker er oft kallaður faðir stjórnunarfræðanna (Gylfi Dalmann 

munnleg heimild, 2008). Hann er höfundur SMART viðmiðanna þ.e. að 

markmið verði að vera SMART svo að hægt sé að uppfylla þau; 

o S-értæk og nákvæm (Specific) 

o M-ælanleg (Measurable) 

o A-ð hægt sé að ná þeim, raunhæf (Attainable) 

o R-éttlát (Relevant) 

o T-ímatengd (Time-bound) 

Markmiðastjórnun getur valdið togstreitu milli undir- og yfirmanna. Það getur 

komið upp ágreiningur um markmið og jafnvel túlkun á markmiðum. Það er 

mikilvægt að vera nákvæmur í markmiðasetningu og gera sér vel grein fyrir 

hvers maður getur krafist af hverjum og einum. Því betur sem við þekkjum 

störfin og starfsfólkið sem þeim sinnir því auðveldara er þetta í framkvæmd og 

dregur út hættunni á togstreitu (Dessler, 2003). 
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Markmiðastjórnun er mjög þekkt í stjórnunarfræðum og þykir hafa marga góða 

kosti. Hún þykir hins vegar tímafrek og sumum finnst hún vera mikil svipa, 

fólk þarf sífellt að vera á tánum og halda sér við efnið (Ingi Rúnar Eðvarðsson 

munnleg heimild, 2003).  

2.3.9 360° endurgjöf 

Þegar notast er við 360° endurgjöf eru allir aðilar sem eru í samskiptum við 

starfsmanninn eða njóta hans þjónustu látnir meta. Mynd 12 gefur nokkuð 

skýra mynd af þessu: 

 

Mynd 12 360° mat (Ingi Rúnar Eðvarðsson munnleg heimild, 2003) 

Helstu kostir 360° mats eru: 

 Starfsmenn fá víðari sín á frammistöðu sína  

 Meðvitund um kjarnahæfni og hæfnisþætti 

 Eykur vitneskju og meðvitund yfirmanna um frammistöðu starfsmanns 

 Ýtir undir opnari samskipti 

 Styrkir æskilega hegðun 

 Starfsmenn gera sér grein fyrir hæfni sinni í víðara samhengi 

 Greinir styrkleika og veikleika skipulagsheildarinnar 

 Stjórnendur fá vitneskju um hvernig starfsmenn hafa áhrif á aðra  

 Styður við æskilega menningu og stöðugar umbætur 

 Fær millistjórnendur til að ræða og skoða þróun starfsmanna 

 Endurgjöf verður hlutlægari 

Starfsmaður

Yfirmaður

Ytri viðskiptavinur Samstarfsfólk

Hlutlægar 
mælingar

Sjálfsmat

Innri 
viðskiptavinirAðrir
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(Gylfi Dalmann munnleg heimild, 2007) 

360°mat þykir gott að nota t.d. þar sem yfirmaður hefur marga undirmenn og 

getur ekki fylgst svo vel með frammistöðu hvers og eins. Einnig þykir gott að 

nota 360° matið þegar starfsmaður hefur mikla sérþekkingu sem að yfirmaður 

hefur ekki endilega sjálfur. Ekki er hins vegar mælt með því að nota 360° 

matið sem grunn þegar verið er að taka ákvörðun um launahækkun (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson munnleg heimild, mars 2003). 

360° mat var mikið reynt á Íslandi fyrir aldamótin en hefur ekki náð að festast í 

sessi hér á landi. Þetta er hart mat og sá sem metinn er fær skýra mynd af því 

hvernig hann er að standa sig og verður að vera tilbúin að taka á móti 

gagnrýninni sem hann fær (Gylfi Dalmann munnleg heimild 2007). Þetta þykir 

tímafrek aðferð og kostnaðarsöm og hefur dregið úr notkun hennar vegna 

þessa. Mörg fyrirtæki sem notað hafa þessa aðferð hafa í auknum mæli nýtt sér 

rafrænt mat á netinu til að framkvæma slíkt mat (Ingi Rúnar Eðvarðsson 

munnleg heimild mars 2003).  

2.3.10 Rafrænt frammistöðumat  

Rafrænt frammistöðumat hefur verið að ryðja sér til rúms í stærri fyrirtækjum. 

Nokkur slík forrit eru á markaðnum og gera þau stjórnendum kleift að skrá hjá 

sér minnispunkta um starfsmenn árið um kring og meta síðan og gefa einkunn 

rafrænt fyrir hvern frammistöðueiginleika. Forritið styður síðan niðurstöðuna 

með rituðum texta. Rafrænt mat getur metið marga þætti s.s. áreiðanleika, 

frumkvæði, samskipti, ákvarðanatöku, leiðtogahæfileika, dómgreind, 

skipulagningu og framleiðni svo eitthvað sé nefnt og er þá niðurstaðan borin 

saman við fyrirfram ákveðna mælikvarða/staðla. EPM (electronic performance 

monitoring) þykir eitt þróaðasta og besta rafræna matið (Dessler, 2003). 

2.4 Frammistöðumat – vandamál og lausnir  

Við frammistöðumat geta komið upp ýmis vandamál sé ekki rétt staðið að 

málum. Hér mun verða stiklað á stóru um helstu vandamál og skekkjur sem 

geta litað frammistöðumatið. 
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2.4.1 Óskýrar kröfur 

Starfsmaður þarf alltaf að vita á hvaða grunni á að meta hann. Starfslýsingar 

eru gerðar fyrir hópa starfsmanna og í þeim koma fram markmið með starfinu, 

ábyrgðarsvið helstu verkefni og slíkt sem á við hópinn. Síðan er nauðsynlegt að 

gera ákveðnar magnbundnar væntingar til hvers og eins starfsmanns og kynna 

þær vel fyrir honum, svo hann viti á hvaða grunni hann verður metinn (Dessler, 

2003).   

2.4.2 Geislabaugsáhrif  

Geislabaugsáhrif eða halo effect er hugtak sem fyrst var skilgreint af 

bandaríska sálfræðingnum Edward Thorndike árið 1920. Hann skilgreinir 

hugtakið sem heildarupplifun sem mótar og hefur áhrif á dómgreind okkar. Það 

sem er auðveldast að muna um manneskju er hvernig þú upplifir hana og 

framkomu hennar (Srull og Wyer, 1989). Það fyrsta sem kemur upp í hugann 

þegar persóna er spurð hvað henni finnist um aðra persónu eða árangur hennar, 

er hvort viðkomandi líkar vel eða illa við persónuna eða frammistöðu hennar 

(Jennings, Palmer og Thomas, 2009). Fallegt fólk er t.d. oft metið af öðru fólki 

sem gáfaðra, vinsælla og líklegra til árangurs í lífinu (Ries, 2006).  

Rosenzweig (2007) segir að framkvæmdastjórar séu oft metnir á grunni slíkra 

geislabaugsáhrifa og nefnir hann sem dæmi framkvæmdastjóra GE (General 

electric), Jack Welch. Þegar hann var síðan laus undan geislabaugsáhrifum GE 

kom í ljós að hann var ekki sú skínandi stjarna sem áhrifin gerðu úr honum. 

Rosenzweig segir þetta að sjálfsögðu virka í hina áttina líka, þ.e. að 

framkvæmdastjórum sé kennt um þegar illa gengur í rekstri fyrirtækjanna 

(Rosenzweig, 2007) þó að sú sé ekki endilega raunin.  

Til eru dæmi um það þegar eitt vörumerki í fyrirtæki er notað til að hafa 

geislabaugsáhrif á allt fyrirtækið. Ries (2006) tekur sem dæmi um slíkt 

fyrirtækið Apple Inc. sem notaði tónhlöðuna (Ipod) í þeim tilgangi. Þeir lögðu 

alla áherslu á markaðssetningu tónhlöðunnar á meðan lítil sem engin áhersla 

var lögð á að markaðssetja aðrar framleiðsluvörur fyrirtækisins og áhrifin urðu 

ótrúleg. Heildarsala fyrirtækisins jókst um 68% á árinu 2005, heildarhagnaður 
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um 384% og hlutabréfin hækkuðu í verði um 177%, þrátt fyrir að sala á 

tónhlöðu ykist aðeins um 39%  (Ries, 2006). 

Skynsamir stjórnendur eru meðvitaðir um geislabaugsáhrifin og láta ekki 

blekkjast af þeim. Þeir eru einbeittir í að bæta frammistöðu og skila góðum 

árangri án þess að láta hagstæða jákvæða dóma og lofsöng hafa áhrif sig 

(Rosenzweig, 2007).  

2.4.3 Miðjutilhneiging (central tendency) 

Mörgum finnst erfitt að gera upp á milli starfsmanna og falla í þá gryfju að 

meta alla eins eða svipað. Ef notaður er myndrænn matsskali er t.d. sleppt 

lægstu og hæstu gildunum og allir settir í miðjuna. Þetta skekkir niðurstöðuna 

og veldur því að ekki er hægt að nota matið til að ákveða t.d. stöðuhækkun eða 

launahækkun. Ef þetta er tilhneigingin er mjög gott að nota stöðumælingar 

(alternation ranking method) sem skýrð er út í kafla 2.3.2. hér að framan. Sú 

aðferð dregur úr miðjutilhneigingu við frammistöðumat.  

2.4.4 Linkind eða stífni (liniency or strictness) 

Yfirmenn eru oft ekki nógu gagnrýnir eða of gagnrýnir í mati sínu á 

frammistöðu starfsmanna. Niðurstaðan verður þá oft sú að allir starfsmenn fá 

svipaða einkunn. Þessi hætta er fyrir hendi þegar notaður er myndrænn 

matsskali. Hér geta stöðumælingar komið að góðum notum, sjá kafla 2.3.3 og 

einnig getur verið gott að nota þvingað val eða normaldreifingu þegar þessi 

tilhneiging er fyrir hendi. (sjá kafla 2.3.4.) 

2.4.5 Hlutdrægni (bias) 

Oft þróast persónuleg tengsl milli undir- og yfirmanna með tímanum og geta  

haft áhrif á niðurstöðu frammistöðumats (Robbins og DeNisi, 1994). Þrátt fyrir 

að margar rannsóknir hafi sýnt að tilfinningar valdi skekkju í niðurstöðu 

frammistöðumats, sýna aðrar (Varma, DeNisi og Peters, 1996) að tilfinningar 

valdi ekki hlutdrægni, sérstaklega ef verið er að skoða fyrrverandi frammistöðu 

(Varma og Shaun, 2007). Rannsókn Varma og Shaun leiddi í ljós að 

stjórnendur geta skilið á milli persónulegra tengsla og tilfinninga og þess 
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hvernig þeir meta starfsmenn. Þeir vilja samt meina að fleiri 

langtímarannsóknir skorti til að sanna þetta svo óyggjandi sé. 

Persónueinkenni þess sem metinn er getur oft haft áhrif á matið s.s. aldur, kyn 

og kynþáttur, alveg óháð frammistöðu viðkomandi (Shair, 2000). Í einni 

rannsókn þar sem kannað var hvort aldur starfsmanna valdi skekkju (bias) í 

mati kom fram að eldri starfsmenn (yfir 60 ára) fá oft lakari niðurstöðu þegar 

verið er að meta starfsgetu og möguleika á starfsþróun, heldur en þeir sem 

yngri eru (Rosen og Gerdee, 1976). Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að 

kynþáttur geti skekkt niðurstöðu frammistöðumats. Rannsakendur hafa komist 

að því að t.d. meta hvítir yfirmenn hvíta undirmenn hærra en svarta, svartir 

yfirmenn meta svarta undirmenn hærra en hvíta og svartir yfirmenn meta yfir 

höfuð hærra hvort sem undirmenn eru hvítir eða svartir (Mount, 1997). 

Mikilvægt er að reyna ávallt að meta á hlutlægan hátt og láta ekki slíka 

persónulega þætti hafa áhrif á matið.  

2.4.6 Misnotkun 

Alltaf er sú hætta fyrir hendi að mat sé misnotað. T.d. starfsmaður sem nýlega 

hefur staðið í ágreiningi við sinn yfirmann og tekur þátt í stjórnendamati gefur 

yfirmanni sínum slæma einkunn til að ná sér niðri á honum. Nafnlaust 360° 

mat gefur möguleika á slíku og er erfitt að koma í veg fyrir að þetta gerist 

þegar um nafnlaust mat er að ræða og ekki þarf að færa rök fyrir matinu. 

2.4.7 Að glíma við vandamálin 

Spurningin er oft sú hvort við erum betur stödd án mats ef matið er ekki unnið 

á fagmannlegan og heiðarlegan hátt. Ljóst er að niðurstöður mats sem byggt er 

á röngum forsendum gera ekki mikið gagn. Það er oft óhjákvæmilegt að lenda í 

einhverju af fyrrgreindum vandamálum en ef hins vegar stjórnendur eru 

meðvitaðir um þau vandamál sem upp geta komið við frammistöðumat, er hægt 

að draga úr þeim. Að skilja vandann gerir stjórnendum betur kleift að losna við 

hann (Þórir Einarsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 1993). 

Lykilatriði er að markmið séu skýr, kröfur skýrar og heiðarleiki og 

uppbyggileg endurgjöf séu höfð í fyrirrúmi. Stjórnendur þurfa að fá mikla og 
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góða þjálfun í að meta starfsmenn og leggja þarf áherslu á að þeir séu 

meðvitaðir um þær matsskekkjur sem hugsanlega geta haft áhrif á matið. 

Samtöl stjórnanda við starfsmann eru þungamiðjan í samskiptum þeirra og er 

því einnig mikilvægt fyrir stjórnanda að öðlast leikni í að ræða við starfsmenn. 

(Þórir Einarsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 1993).  

Í mörgum tilfellum getur hjálpað mikið að skrá niður hegðun starfsmanna. Að 

halda dagbók getur verið fyrirhafnarinnar virði (DeNise og Peters, 1996). Að 

hafa slíkar upplýsingar til að styðjast við í stað þess að treysta á minnið er 

tvímælalaust betri nálgun (Sanchez og DeLaTorre, 1996). Slík dagbók getur 

verið mikill stuðningur við stjórnanda og getur einnig hjálpað starfsmönnum að 

skilja betur hvað átt er við þegar verið er að veita þeim endurgjöf (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson munnleg heimild, 2003). Slíkar dagbækur koma hins vegar ekki í 

veg fyrir að skekkjur hafi áhrif á matið.  

Nota þarf réttu tækin til að meta. Það skiptir máli hvaða aðferðir eru viðhafðar 

við frammistöðumatið því ekki eiga allar aðferðir við allsstaðar. Geta þar skipt 

máli þættir eins og stærð fyrirtækis, starfssemi, fjöldi starfsmanna og markmið 

með matinu.  

2.4.8 Ríkjandi aðferðir 

Rannsókn á mannauðsstjórnun í íslenskum fyrirtækjum bendir til þess að á 

Íslandi séu um 48% einkafyrirtækja að nota frammistöðumat en ekki nema 

33% opinberra stofnana. Einnig kemur fram í skýrslunni að opinberi geirinn 

standi að ýmsu leyti að baki einkageiranum hvað varðar nýtingu bestu aðferða í 

mannauðsstjórnun almennt í stofnunum (Finnur Oddsson, Ásta Bjarnadóttir og 

Arney Einarsdóttir, 2006). 

Rannsókn sem gerð var í miðvesturríkjum Bandaríkjanna, þar sem 250 

stjórnendur í fyrirtækjum voru skoðaðir, leiddi í ljós að 89% þeirra sögðu að 

frammistöðumat væri framkvæmt á öllum þeirra starfsmönnum. Margir þeirra 

sögðust nota fleiri en eina aðferð við matið. 32% þeirra notuðu MBO eða 

markmiðastjórnun sem matsaðferð, 24% notuðust við myndræna matsskala og 

10% notuðu aðrar aðferðir. U.þ.b. 34% þessara stjórnenda notuðu ritaða 
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umsögn en enginn notaði BARS (behaviourally anchored rating scale). 80% af 

þessum stjórnendum sögðust framkvæma árlegt mat á sínum starfsmönnum en 

hin 20% tvisvar á ári. 92% þessara stjórnenda notuðu síðan starfsmannasamtal 

sem hluta af matsferlinu (Smith, 1996).  

Rituð umsögn er talin einfaldasta matsaðferðin og þykir gott að nota hana með 

öðrum matsaðferðum. Myndrænn matsskali er talin þægileg aðferð og ein af 

vinsælustu aðferðum við mat á frammistöðu. MBO (markmiðastjórnun) er 

mjög þekkt og er talin hafa marga góða kosti en þykir nokkuð tímafrek. 360° 

mat þykir tímafrek aðferð og hefur ekki náð að festa sig í sessi á Íslandi. 

Rafrænt mat hefur verið að ryðja sér til rúms og verður æ vinsælla í stærri 

fyrirtækjum og hefur mikið komið inn í stað 360° matsins. 

2.5 Lög- og siðfræðileg umfjöllun 

Samkvæmt Dessler (2003) skal megin markmið með frammistöðumatsskýrslu, 

sem byggð er á góðri siðfræði, vera að setja fram heiðarlegt mat á frammistöðu 

og gera sameiginlega áætlun til að bæta árangur viðkomandi einstaklingsins. 

Það krefst þess að endurgjöf til starfsmanns sé algjörlega heiðarleg.  

Mat á frammistöðu hefur áhrif á starfsþróun, launahækkanir og uppsagnir 

starfsmanna. Dómstólar hafa oft komist að þeirri niðurstöðu að mat á 

starfsmönnum hefur verið byggt á ólöglegri mismunum (Burchett og  

DeMeuse, 1985) sérstaklega þar sem verið er að taka ákvarðanir um uppsagnir, 

brottrekstur, stöðuveitingar og hvers konar umbun (Martin, 2000). 

Síðan kafli VII í lögunum um borgaraleg réttindi (Title VII of the Civil Rights 

Act of 1964) í Bandaríkjunum (USA) voru samþykkt (1964), hafa dómstólar í 

USA tekið á sambandinu milli frammistöðumats og aðgerða í 

starfsmannamálum (Lubben, Tompason og Klasson, 1980). Í framhaldi af 

samþykkt laganna var stofnuð nefnd um jöfn tækifæri til starfa eða Equal 

Employment Opportunity Commission (EEOC) til að útfæra lögin, með 

hliðsjón af jafnrétti í starfsmannamálum. EEOC tók til starfa 2. júlí 1965 

(Commission, The U.S. Equal Employment Opportunity, 2007) og hefur í gegn 

um tíðina knúið á um breytingar á lögunum, sem banna hvers konar mismunun 
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byggða á; kynþætti, litarhætti, trúarbrögðum, kynferði, þjóðerni, fötlun eða 

aldri, við; ráðningu, stöðuveitingar, uppsagnir, launaákvarðanir, prófanir, 

þjálfun, nám og allar aðrar aðstæður og alla aðra þætti sem varða starfsmenn. 

EEOC er í dag ráðgefandi nefnd sem hefur m.a það hlutverk að aðstoða við 

innleiðingu laganna (General Records of the U.S. Government, 2009).  

Hér eru nokkur viðmið sem gott er að hafa í huga þegar hanna þarf lagalega 

réttlætanlegt matsferli með hliðsjón af bandarískum lögum (Cascio og 

Bernadin, 1981): 

 Nauðsynlegt er að vita nákvæmlega hvað átt er við með „góðri 

frammistöðu“. Gera starfsmat til að staðfesta mælikvarða og 

kröfur/staðla 

 Fella alla mælikvarða og staðla inn í aðferðina sem notuð er við matið 

 Nota vel skilgreindar frammistöðuvíddir eins og magn, gæði o.s.frv. 

frekar en að nota óskýra mælikvarða eins og heildarframmistöðu.  

 Miðla skriflega frammistöðustöðlunum til starfsmanna og þeirra sem 

meta.  

 Þegar notaðir eru frammistöðumatsskalar skal forðast að nota 

óhlutbundin orð eins og „hollusta“ eða „heiðarleiki“. 

 Nota einstaklingsbundið mat (t.d. ritaða umsögn) aðeins sem einn þátt 

af heildarmati. 

 Þjálfa stjórnendur í að nota matskerfin. 

 Sjá til þess að þeir sem meta hafi dagleg samskipti við þá sem þeir 

meta.  

 Byggja matið á aðgreindum einkunnum fyrir hverja frammistöðuvídd.  

 Ef mögulegt er skulu fleiri en einn meta og hverju mati stýrt óháð öðru, 

þetta getur hjálpað við að útiloka skekkjur og hlutdrægni. 

 Einn stjórnandi ætti aldrei að geta úrskurðað um aðgerðir gagnvart 

starfsmanni. 

 Hafa opinn möguleikann á því að starfsmaður geti áfrýjað matinu sé 

hann ekki sáttur við þær aðgerðir sem gripið er til. Einnig þarf að leyfa 

starfsmanni að koma með athugasemdir áður en niðurstaða matsins 

verður endanleg. 
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 Skrásetja allar upplýsingar og ástæður allra aðgerða sem varða 

starfsmenn. 

 Vera nákvæm, veita leiðréttandi endurgjöf þar sem hennar er þörf til að 

bæta frammistöðu. 
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3 Starfsánægja 

Starfsánægja er flókið fyrirbæri sem ekki er hægt að skýra á einfaldan og 

algildan hátt. Starfsánægja vísar til persónulegs viðhorfs einstaklingsins til 

starfs hans og starfsumhverfis (Reilly, Chatman, og Caldwell, 1991) og því 

getur verið mismunandi hvaða þættir leiða til starfsánægju hjá hverjum og 

einum.  

Tilraunir til að skilja og útskýra starfsánægju hafa leitt í ljós að það eru margar 

breytur í starfsumhverfi sem hafa áhrif á hana (Ellickson og Logsdone, 2002). 

T.d. sýna niðurstöður margra rannsókna að þættir eins og möguleiki á 

stöðuhækkun og laun (Ting, 1997) hafi áhrif til aukinnar starfsánægju. Minna 

hefur verið rannsakað hversu mikil áhrif utanaðkomandi eða jaðar breytur hafa 

á starfsánægju, þó svo að til séu rannsóknir sem sýna sterk jávæð áhrif slíkra 

breyta á starfsánægju (Barber, Dunham og Formisano, 1992). Slíkar breytur 

hafa oft verið sagðar sú fjárfesting fyrirtækja sem hjálpa þeim að auka tryggð 

starfsmanna (Behn, 1995). 

Þrátt fyrir útbreiddan áhuga rannsakenda á starfsánægju hefur ekki verið mikið 

rannsakað hvaða breytur hafa áhrif á starfsánægju starfsmanna sveitarfélaga 

sérstaklega. Ekki eru allir sammála um hvers vegna opinberi geirinn hefur 

fengið svona litla athygli en sumir vilja meina að sömu breytur í 

starfsumhverfinu hafi áhrif í opinbera- og einkageiranum hvað varðar 

starfsánægju (Ellickson og Logsdone, 2002). 

Árið 1999 gerðu þeir félagar Ellickson og Logsdone rannsókn á starfsmönnum 

sveitarfélaga í miðvesturríkjum Bandaríkjanna, þar sem settar voru fram 14 

tilgátur um áhrif mismunandi breyta á starfsánægju. Rannsóknin var gerð í 

sveitarfélögum sem töldu um 200.000 íbúa og var úrtakið 1271 starfsmaður í 

fullu starfi hjá ríki og sveitarfélögum, svörunin var 91%. Af þeim 14 breytum 

sem þeir félagar skoðuðu, voru 10 sem höfðu merkjanleg áhrif á starfsánægju. 

Niðurstöður sýndu að það sem hefur mest áhrif á starfsánægju þessara 

starfsmanna, ef frá er talið stolt þeirra af vinnustað sínum, er möguleikinn á 

stöðuhækkun, launakjör og önnur umbun. Niðurstöður sýndu einnig að 
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vinnuaðstaða, þjálfun og vinnuálag hafa áhrif á starfsánægju. Hins vega kom í 

ljós að öryggi á vinnustað og starfsrými, voru þættir sem höfðu ekki 

merkjanleg áhrif á starfsánægju (Ellickson og Logsdone, 2002).  

Ein af 14 tilgátum í rannsókn þeirra félaga var að jákvæð tengsl væru milli 

frammistöðumats og almennrar starfsánægju hjá starfsmönnum ríkis og 

sveitarfélaga. Niðurstöður sýndu sterk jákvæð tengsl á milli frammistöðumats 

og heildarstarfsánægju (Ellickson og Logsdone, 2002). Þessi niðurstaða bendir 

til þess að sveitarfélög ættu að útrýma hræðslu og vantrausti á 

frammistöðumatsferlinu (Ellickson og Logsdone, 2002) og þróa matsaðferð 

sem er að mati starfsmanna sanngjörn og heiðarleg (Roberts, 1998). 

Áhugavert var að sjá, í rannsókn þeirra félaga Ellicksons og Logsdone (2002) 

hversu mikilvægt er fyrir starfsmenn að upplifa stolt vegna þróunar í starfi. 

Þessi breyta skoraði meira en tvisvar sinnum hærra en allar aðrar breytur í 

rannsókninni (utan möguleika á stöðuhækkun, sem var þó mun lægri). Hins 

vegar höfðu kynferði og aldur engin áhrif á starfsánægjuna (Ellickson og 

Logsdone, 2002). 

Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gústavsdóttir (1999) segja að 

starfsánægja feli í sér samsafn tengdra viðhorfa til viðkomandi starfs sem hægt 

er að skipta niður í ýmsa þætti sem viðkoma starfinu og mynda samhengi þess. 

Þær segja þessa þætti vera eftirfarandi: 

1. Einstaklingsþættir – svo sem persónuleiki, menntun, gáfur, hæfni, 

aldur, hjúskaparstaða og afstaða til vinnunnar.  

2. Félagslegir þættir – eins og samband við samstarfsmenn, hópvinna og 

tækifæri til skoðanaskipta. 

3. Menningarlegir þættir – felast í undirliggjandi viðhorfum, gildum og 

trú. 

4. Fyrirtækjaþættir – felast í stærð og tegund fyrirtækis, formlegu 

skipulagi, starfsmannastefnu, tengslum starfsmanna, tegund starfa, 

tækni og vinnuskipulagi, yfirstjórn, stjórnunarstefnu og 

vinnuaðstæðum.  
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5. Umhverfisþættir – sem felast í efnahags-, félags- og tæknilegu ástandi 

og ríkisafskiptum. 

Allir þessir ólíku þættir hafa áhrif á starfsánægju en ætla má að vægi þeirra sé 

mismunandi hjá hverjum einstaklingi fyrir sig. Á mynd 13 hér að neðan má sjá 

módel sem sýnir þetta myndrænt. 

 

Mynd 13 þættir sem hafa áhrif á starfsánægju (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og 
Jóhanna Gustavsdóttir, 1999) 

Einn af áhrifamestu þáttum hvað varðar starfsánægju, frammistöðu, afköst, 

fjarvistir og starfsmannaveltu, er streita í starfi (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir 

og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999). Streita getur verið jákvæð upp að vissu marki 

en verði hún of mikil getur hún haft neikvæð áhrif á samskipti, andrúmsloft á 

vinnustað, frammistöðu og heilsu starfsmanna. „Galdurinn felst í því að stjórna 

álaginu þannig að það sé alltaf örvandi en valdi aldrei óhóflegri spennu“ 

(Gellerman, 1996). Frammistaða í starfi líður oft á tíðum stórlega fyrir streitu 

og oft getur verið nauðsynlegt að flytja starfsmann til í starfi ef vandinn er stór. 

Á allra síðustu árum er farið að skoða starfsánægju út frá starfsmanninum 

sjálfum. Hvort starfsmenn hafa tækifæri til að þroskast í starfi, hafa áhrif, bera 
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ábyrgð og vinna að fjölbreyttum verkefnum. Í grein sem Eyþór Eðvarðsson 

(2005) skrifar segir hann að sterk tengsl séu milli starfsánægju og árangurs í 

starfi. En til að upplifa starfsánægjuna þarf starfsmaðurinn að vita hvað hann á 

að gera og ná tökum á því. Flest höfum við upplifað það að geta varla hætt í 

vinnunni því verkefnið sem við erum að fást við er svo skemmtilegt. En til að 

upplifa þessa tilfinningu þarf starfsmaður að hafa tök á verkefninu sem hann er 

að fást við og finna að honum sé treyst fyrir því, að hann beri ábyrgð. Þátttaka í 

ákvarðanatöku er einnig mikilvæg í þessu sambandi (Eyþór Eðvarðsson, 2005). 

Starfsmaður sem sinnir mjög einhæfu starfi getur átt á hættu að einangrast og 

jafnvel kulna í starfi. Sterk tengsl eru milli óánægju í starfi og óstundvísi, 

fjarvista og andlegrar og líkamlegrar heilsu starfsmanns. Mikil starfsánægja 

getur á skömmum tíma breyst í mikla óánægju og það tekur lengri tíma að 

byggja upp starfsánægju að nýju en að brjóta hana niður (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999). 

3.1.1 Stjórnendur og starfsánægja 

Stjórnendur sem hafa mannaforráð bera ábyrgð á að hvetja og halda uppi 

góðum starfsanda. Mikilvægt er fyrir stjórnanda að skapa starfsmanni sínum 

hvetjandi og áhugavert starfsumhverfi til að koma í veg fyrir að hann verði 

áhugalaus um starf sitt og finni fyrir valdaleysi og tilgangsleysi. Viðhalda 

verður félagslegum tengslum milli stjórnenda og starfsmanna. Góður stjórnandi 

hvetur til sjálfstæðis og frumkvæðis, það bætir andlega líðan og dregur úr 

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

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna Ting‘s (1997) hefur gott samband 

starfsmanns við næsta yfirmann sinn merkjanleg áhrif á starfsánægju. Þetta 

sína Ellickson og Logsdone (2002) einnig fram á í sinni rannsókn á opinberum 

starfsmönnum. Coffman (2005) heldur því fram að trúnaður og sterk tengsl 

meðal starfsmanna og milli starfsmanna og stjórnenda (local manager) séu 

mikilvæg í viðleitni fyrirtækjanna til að þróa einstaklingana innan þeirra. Hver 

einstaklingur þarfnast þess að upplifa sig sem mikilvægan hluta af heildinni 

(Coffman, 2005). Buchinham og Coffman (1999) vilja meina að góðir 

stjórnendur eigi að einblína á ákveðna niðurstöðu fremur en aðferðarfræði. 
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Starfsmenn eru misjafnir og það breytir ekki öllu hversu mikla fagþekkingu og 

reynslu þeir hafa því að hverjum og einum fylgir persónuleg hegðun, ákveðnar 

hvatir og þarfir. Ekki á að setja alla í sama farveginn og láta alla notast við 

sömu aðferðafræðina, heldur einblína á niðurstöðu og gefa einstaklingunum 

frjálsar hendur með hvernig þeir ná niðurstöðunni. Stjórnendur eiga semsagt að 

halda stjórn og beina starfsmönnum að ákveðinni frammistöðu en þeir verða að 

trúa því að þeir geti ekki neytt alla til að framkvæma á sama hátt. Að uppfylla 

kröfuna (ná niðurstöðunni) krefst mikils af starfsmönnum en það er trúlega 

engin betri leið til, til að næra sjálfsmeðvitund starfsfólksins, það upplifir smá 

þrýsting, tilfinninguna að vera með, að vera sjálfstæður og hafa ákveðinn 

tilgang (Buckingham, M. og Coffman, C., 1999). Slíkt stuðlar að aukinni 

starfsánægju.  
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4 Rannsóknin 

Réttmæti er hugtak sem vísar til grunnforsendna rannsóknar, þ.e.a.s. hvort 

verið er að rannsaka það sem meiningin er að rannsaka. Áreiðanleiki er hugtak 

sem vísar til nákvæmni þ.e.a.s. hversu nákvæmlega tekst að mæla það sem 

verið er að rannsaka. Rannsókn þarf ætíð að standast kröfur um réttmæti og 

áreiðanleika (Kjartan Ólafsson munnleg heimild, 2005). 

Í þessum kafla munu verða gerð skil á aðferðafræði og niðurstöðum rannsóknar 

sem gerð var á frammistöðumati og starfsánægju hjá starfsmönnum 

Ísafjarðarbæjar. Greint verður frá tilgangi og markmiði rannsóknarinnar, þeirri 

rannsóknaaðferð sem notuð var. Rætt verður um þátttakendur í rannsókninni og 

aðgengi að þeim. Sagt verður frá hvernig söfnun og greining gagna fór fram, 

vinnsla þeirra og helstu niðurstöður. 

4.1 Tilgangur og markmið 

Markmiðið með rannsókninni var að kanna hvort rannsóknin gæti gefið 

vísbendingar um hugsanlegt samband milli frammistöðumats og starfsánægju. 

Tilgangurinn var að komast að því hvort jákvætt samband sé milli 

frammistöðumats og heildarstarfsánægju. 

4.1.1 Ísafjarðarbær 

Gerður var samstarfssamningur við Ísafjarðarbæ og rannsókn gerð á 

starfsmönnum sveitarfélagsins. Í sveitarfélaginu eru 5 byggðakjarnar, Þingeyri, 

Flateyri, Suðureyri, Ísafjörður og Hnífsdalur og eru stofnanir sveitafélagsins í 

öllum þessum byggðakjörnum. Í Ísafjarðarbæ voru skráðir 3.968 íbúar í 

desember 2008 (Hagstofa Íslands, 2008) og af þeim starfa nálægt 400 hjá 

sveitarfélaginu á einn eða annan hátt.  

Frammistöðumat hefur tíðkast hjá einstaka stofnunum sveitarfélagsins og hefur 

það í öllum tilfellum verið í formi starfsmannasamtals milli starfsmanns og 

næsta yfirmanns. Misjafnt er milli stofnana hvort samtöl hafa verið tíðkuð og 

er því gott að gera samanburð hjá stofnuninni. Í Grunnskólanum á Ísafirði og á 
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Þingeyri hafa svo til allir starfsmenn fengið starfsmannasamtal en í Grunnskóla 

Önundarfjarðar og Grunnskólanum á Suðureyri hafa starfsmenn ekki fengið 

slíkt samtal. Einnig hafa starfsmenn leikskólanna í Hnífsdal, á Ísafirði, og á 

Suðureyri fengið starfsmannasamtal en starfsmenn leikskólanna á Þingeyri og 

Flateyri hins vegar ekki. Starfsmenn íþróttamannvirkjanna hafa fengið slík 

samtöl einu sinni, nú í vetur. Hjá öðrum stofnunum sveitarfélagsins hafa ekki 

verið tekin starfsmannasamtöl eða frammistaða metin á skipulagðan hátt en 

eftir ráðningu mannauðsstjóra (í mars 2008) til sveitarfélagsins stendur til að 

innleiða þetta í allar stofnanir, enda hluti af stefnu Ísafjarðarbæjar í 

starfsmannamálum að gera það (Gerður Eðvarsdóttir munnleg heimild, 14. 

mars 2009).  

4.2 Rannsóknaraðferð  

Við rannsóknina var beitt megindlegri rannsóknaraðferð. Megindleg 

rannsóknaraðferð gengur út frá því að hægt sé að skoða veruleikann með því að 

mæla hann og magnbinda. Hún miðar við að hægt sé að alhæfa um þýðið út frá 

úrtaki og að úrtakið sé góður fulltrúi þýðisins (Hafdís Björg Hjálmarsdóttir 

munnleg heimild 2005). Með slíkri aðferð er hægt að kanna viðhorf margra á 

tiltölulega stuttum tíma.  

Um þýðisrannsókn var að ræða þ.e. að ekki var um að ræða rannsókn á 

ákveðinni tegund af hópi heldur öllum starfsmönnum óháð aldri, kyni, 

menntun, reynslu og starfi.  

4.2.1 Efniviður 

Rannsóknin var í formi könnunar sem samanstóð af 21 fullyrðingu og hverri 

fullyrðingu fylgdi grafískur kvarði með viðmiði frá 1 og upp í 5, þar sem 1 

merkti „mjög ósammála“ fullyrðingunni en 5 merkti „mjög sammála“. Síðasta 

spurningin var lokuð spurning. Spurningalistann má sjá í viðauka I. Við 

hönnun hans var stuðst við könnun sem hönnuð var af KPMG Ráðgjöf og lögð 

fyrir starfsmenn sveitarfélagsins (í des. 2001) sem hluti af vinnu við mótun 

starfsmannastefnu, sem síðan var samþykkt í maí 2002. Reynt var að gæta þess 

að ná fram þeim upplýsingum sem nauðsynlegar væru til að mæta markmiðum 
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rannsóknarinnar. Lögð var áhersla á skýrt orðalag og að spurningar væru ekki 

of margar. Könnuninni var dreift í allar stofnanir ásamt umslögum til að skila 

niðurstöðum í. 

4.2.2 Þátttakendur 

Þýðið í þessari rannsókn voru 308 starfsmenn Ísafjarðarbæjar. Flestir 

starfsmenn voru með í úrtakinu en ákveðið var í samráði við leiðbeinanda að 

sleppa starfsmönnum sem ekki hafa sérstaka starfsstöð og hafa ekki forsendur 

til að svara mörgum þeirra spurninga sem spurt var, eins og starfsmenn 

heimaþjónustu og liðveislu. Einnig var sleppt pólitískt kjörnum fulltrúum í 

nefndum og ráðum.  

Þetta eru mismunandi starfshópar sem sinna margvíslegum störfum og hafa 

ólíkan bakgrunn, bæði hvað varðar menntun, reynslu og aldur og gæti það 

hugsanlega haft áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar. Þátttakendur voru 

skoðaðir sem ein heild og einnig bornir saman hópar þar sem ástæða þótti til.  

Aðgengi að þátttakendum var gott enda skýrsluhöfundur mannauðsstjóri hjá 

sveitarfélaginu og því í góðri aðstöðu til að kynna rannsóknina, dreifa 

spurningalistum og hvetja starfsmenn til þátttöku. Skýrsluhöfundur naut einnig 

stuðnings stjórnenda við kynningu og hvatningu.  

Fyrirvari: Enda þótt skýrsluhöfundur hafi leitast við að vera hlutlægur í vinnu 

sinni við gerð skýrslu þessarar ber að hafa í huga nálægð hans sem 

mannauðsstjóra hjá Ísafjarðarbæ. 

4.2.3 Rannsóknarsnið 

Frumbreyta er sú breyta sem veldur áhrifum eða sú breyta sem talin er hafa 

áhrif á aðra breytu. Í rannsókninni voru notaðar frumbreyturnar: kyn, staða, 

starfsaldur, aldur, staðsetning (byggðarkjarni) og starfsstöð/starfssvið.  

Fylgibreyta er síðan sú breyta sem verður fyrir áhrifum, fylgir frumbreytunni. 

Hún lýsir hegðun á tilteknum hópi sem afleiðingu af frumbreytunni. 

Fylgibreytur sem skoðaðar voru sérstaklega voru: starfsánægja, ánægja með 
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vinnuveitanda, veit ég til hvers er ætlast að mér í starfi?, fæ ég næga þjálfun?, 

endurgjöf, sanngirni launa, gagnsemi starfsmannsamtals og aðrir þættir sem 

hugsanlega hafa áhrif á starfsánægju. Helstu niðurstöður má sjá í kaflanum um 

niðurstöður.   

4.2.4 Framkvæmd 

Dagana 2. og 3. mars 2009 heimsótti skýrsluhöfundur allar starfsstöðvar 

sveitarfélagsins og afhenti könnunina og þar sem því var við komið, kynnti 

rannsóknina fyrir starfsmönnum. Þar sem ekki var hægt að koma því við naut 

skýrsluhöfundur aðstoðar yfirmanns við kynningu. Þátttakendum var gerð 

grein fyrir að þeim bæri ekki skylda til að svara könnuninni í heild sinni eða 

einstaka spurningum í henni. Þátttakendur fengu 10 daga til að svara og skila 

svörum í lokuðu umslagi til síns yfirmanns, skilafrestur var til 13. mars 2009. 

Skýrsluhöfundur safnaði síðan saman umslögunum frá yfirmönnum hverrar 

stofnunar.  

4.3 Greining / mat 

Gögn rannsóknar nýtast okkur ekki nema þau séu greind og greiningin felur í 

sér nokkur skref. Skoða þarf hvort gögnin eru rétt útfyllt, hvort einhverju er 

sleppt sem getur skekkt niðurstöður o.s.frv. Þegar þessu er lokið eru gögnin 

kóðuð og síðasta skrefið felst síðan í að koma niðurstöðum frá sér á læsilegu 

formi,  t.d. töflu (Hafdís Björg Hjálmarsdóttir munnleg heimild, 2005).  

4.3.1 Úrvinnsla upplýsinga 

Niðurstöður kannana voru slegnar inn í Excel skjal, þær kóðaðar á þann hátt að 

öllum svörum var breytt í tölugildi. Þannig var karl=1 og kona=2. Þeim 

breytum sem ekki hafði verið svarað á spurningalistunum fengu gildið 0. 

Spurningar  1-21 fengu gildi frá 1-5, þar sem 1 merkti mjög ósammála en 5 

merkti mjög sammála. Spurning 22 var hinsvegar lokuð og fékk svarið já gildið 

6 en nei fékk gildið 0. 

Settar voru upp tvær reiknitöflur til að skoða niðurstöður. Fyrri taflan 

(frumbreytur) gaf kost á að velja 6 af þeim 28 breytum sem um var að ræða. 
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Auk þess að velja breytu í þessari töflu var einnig hægt að velja breytunni gildi 

s.s. >=x, <=x, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hægt var að velja sömu breytu sem fleiri en 

eina af þessum sex og gefa henni mismunandi gildi til þess að velja afmarkaða 

hópa svarenda, sjá töflu 1: 

Tafla 1 Frumbreytur 

 
Breyta 
1   

Breyta 
2   

Breyta 
3   Breyta 4   Breyta 5   

Breyta 
6   

Breyt
a kyn   starfsaldur aldur   starfsstöð staða   sp22_   

Svar 2   >=0   >=0   >=0   >=0   6   

0 autt autt autt autt autt Nei 

1 Karl skemur en ár 
1 = Yngri en 
35ára Stjórnsýsluhús Yfir   

2 Kona 1-5 ár 35-40 ára Grunnskóli Undir   

3   
 lengur en 5 
ár Eldri en 50 ár Leikskóli     

4       Tónlistarskóli     

5       Áhaldahús - Funi     

6       
Félags- og 
menningarmál   Já 

7       
Íþrótta- og 
tómstundarstarf     

8       Annað     

Síðari taflan birti svo í prósentum hvernig svörin við spurningum skiptust 

ásamt því  hve margir svarendur voru á bak við upplýsingarnar eins og þær 

voru síaðar á hverjum tíma, sjá töflu 2: 
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Tafla 2 Fylgibreytur 

      Mjög ósammála < -- >   Mjög sammála     

Spurning nr. Spurðir 1 2 3 4 5 Svör 

sp1_   97 1,0% 5,2% 14,4% 55,7% 23,7% 100% 97 

sp2_   " 3,1% 12,4% 30,9% 37,1% 15,5% 99% 96 

sp3_   " 0,0% 1,0% 8,2% 38,1% 51,5% 99% 96 

sp4_   " 3,1% 11,3% 15,5% 46,4% 22,7% 99% 96 

sp5_   " 0,0% 10,3% 8,2% 43,3% 36,1% 98% 95 

sp6_   " 2,1% 6,2% 13,4% 38,1% 40,2% 100% 97 

sp7_   " 9,3% 12,4% 21,6% 41,2% 12,4% 97% 94 

sp8_   " 1,0% 8,2% 24,7% 41,2% 21,6% 97% 94 

sp9_   " 4,1% 12,4% 30,9% 41,2% 9,3% 98% 95 

sp10_   " 17,5% 18,6% 26,8% 26,8% 10,3% 100% 97 

sp11_   " 0,0% 3,1% 8,2% 50,5% 36,1% 98% 95 

sp12_   " 2,1% 2,1% 5,2% 49,5% 40,2% 99% 96 

sp13_   " 2,1% 4,1% 10,3% 57,7% 25,8% 100% 97 

sp14_   " 6,2% 13,4% 13,4% 19,6% 3,1% 56% 54 

sp15_   " 7,2% 21,6% 24,7% 38,1% 6,2% 98% 95 

sp16_   " 3,1% 15,5% 28,9% 42,3% 7,2% 97% 94 

sp17_   " 6,2% 15,5% 27,8% 42,3% 8,2% 100% 97 

sp18_   " 1,0% 6,2% 27,8% 39,2% 23,7% 98% 95 

sp19_   " 26,8% 22,7% 18,6% 21,6% 9,3% 99% 96 

sp20_   " 1,0% 4,1% 12,4% 36,1% 46,4% 100% 97 

sp21_   " 0,0% 2,1% 12,4% 35,1% 50,5% 100% 97 

sp22_   " 100,0% 0,0%       100% 97 

   já nei      

Reiknuð voru staðalfrávik en staðalfrávik er mæling dreifingar í safni gilda, í 

þessu tilfelli þýðisins eða gagnasafnsins. Staðalfrávik er í raun meðalfrávik frá 

meðaltalinu, þ.e. hversu langt frá meðaltali stök eru að meðaltali. 

Í töflum sem sýndar eru í niðurstöðukafla er matsskalinn frá einum og upp í 

fimm, dreginn saman og honum skipt í þrennt. „Mjög ósammála“ (nr. 1) og 

„frekar sammála“ (nr. 2) er tekið saman, síðan kemur „hvorki né“ (nr. 3) og að 

lokum er tekið saman, frekar sammála“ (nr. 4) og „mjög sammála“ (nr. 5). 

Þannig að eftir standa þrír skalar; mjög eða frekar ósammála, hvorki né og 

mjög eða frekar sammála. Þetta var gert til að hafa framsetningu mynda 

einfaldari og skýrari aflestrar.  
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5 Niðurstöður og umræða 

Í þessum kafla munu verða birtar helstu niðurstöður rannsóknarinnar á 

myndrænu formi og rætt um þær.  

5.1 Þátttaka – svörun 

Könnun var dreift til 308 starfsmanna, 70 karla og 238 kvenna, 259 skiluðu 

svörum eða 84,9%, þar af 199 konur og 60 karlar. Fjöldi þátttakenda sem hafa 

fengið starfsmannasamtal eru 113 eða 46,3% þeirra sem svöruðu. Í ljós koma 

að algengara er að starfsmannasamtöl séu tekin á kvennavinnustöðum 

sveitarfélagsins, eins og grunn- og leikskólum. Aðeins 26% karlþátttakenda 

hafa fengið slík samtöl á móti 48,7% kvenþátttakenda og aðeins einn 

karlmannsstjórnandi hjá sveitarfélaginu hefur tekið starfsmannasamtöl við sína 

starfsmenn og er það skólastjóri. 

Skoðaðar voru niðurstöður í þáttum sem varða starfsánægju, frammistöðumat, 

aðgengi að upplýsingum og fræðslu, endurgjöf, laun o.fl. og gerður 

samanburður þar sem ástæða þótti til. Starfsmannasamtal mun í þessum kafla 

hér eftir verða kallað samtal.  

5.1.1 Er reglulegt starfsmannasamtal milli starfsmanns og stjórnanda gagnlegt? 

Þegar starfsmenn voru spurðir hvort þeir teldu samtal milli starfsmanns og 

stjórnanda vera gagnlegt kom eftirfarandi í ljós, sjá mynd 14: 

 

Mynd 14 „Ég tel að reglulegt starfsmannasamtal milli starfsmanns og stjórnanda sé 
gagnlegt“, allir starfsmenn. 
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Starfsmenn telja almennt að slíkt samtal sé gagnlegt eða ríflega 80, 8% allra 

þátttakenda. Hér er meðaltalið þýðisins (µ) 4,19 og staðalfrávik þýðisins (Ơ) 

0,95. Hér virðast bæði þeir sem þekkja samtölin og þeir sem ekki hafa fengið 

þau vera nokkuð sammála um að þau geri gagn, merkjanlegur munur er á 

þessum hópum þó hann sé ekki mikill. Ekki kom í ljós merkjanlegur munur 

milli kynja eða milli stjórnenda og annarra starfsmanna þegar það var skoðað 

sérstaklega. 

Það sem kom á óvart hér var hversu margir sem ekki hafa fengið samtöl eru 

sannfærðir um að þau geri gagn. Það bendir til þess að starfsmenn finni þörf 

fyrir að setjast niður með yfirmanni og ræða málin í víðara samhengi. Einnig 

kom í ljós að 90% karlanna telja að samtal geri gagn á móti 84% kvennanna og 

var athyglisvert í ljósi þess að aðallega hafa samtölin verið stunduð á 

kvennavinnustöðum sveitarfélagsins. Þetta sýnir að karlmenn eru ekki síður 

áhugasamir um samtölin en konur og því ástæða til að innleiða samtölin á 

karlavinnustöðum einnig.  

5.1.2 Getur reglulegt starfsmannasamtal stuðlað að aukinni starfsánægju? 

Þegar skoðuð var fullyrðingin „ég tel að reglulegt starfsmannasamtal geti 

stuðlað að aukinni starfsánægju“ kom í ljós að flestir starfsmenn eru á því að 

samtölin geti haft jákvæð áhrif á starfsánægju, jafnvel fleiri en þeir sem telja 

samtölin gera gagn, sjá mynd 15: 

Mynd 15 „Ég tel að reglulegt starfsmannasamtal geti stuðlað að aukinni starfsánægju“. 

Svo virðist sem starfsmenn séu almennt á þeirri skoðun að samtal geti stuðlað 

að aukinni starfsánægju og það á við óháð því hvort starfsmenn hafa fengið 
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samtal eða ekki. Hér er µ = 4,31 og Ơ = 0,84. Þetta er áhugaverð niðurstaða og 

ætti að auðvelda Ísafjarðarbæ að innleiða samtöl og/eða annarskonar 

frammistöðumat á öllum starfsstöðvum fyrirtækisins. Þar sem slík niðurstaða 

liggur fyrir ætti sú framkvæmd ekki að mæta mikilli mótspyrnu starfsmanna.  

5.1.3 Er ég ánægður í starfi hjá Ísafjarðarbæ? 

Þegar skoðuð var fullyrðingin „ég er ánægður í starfi hjá Ísafjarðarbæ“ kom í 

ljós merkjanlegt jákvætt samband milli samtals og starfsánægju eins og sjá má 

á mynd 16. Hér er µ = 3,98 og Ơ = 0,86 hjá öllum starfsmönnum. Þegar 

skoðaðar voru niðurstöður í hverri stofnun fyrir sig kom í ljós að 

grunnskólarnir voru einu vinnustaðirnir sem sýndu aðra niðurstöðu varðandi 

samband samtals og starfsánægju, þar virðast starfsmenn sem ekki hafa fengið 

samtal vera ánægðari í starfi, samanburðinn má einnig sjá á mynd 16. Hér er 

meðaltal úrtaksins 3,94 og ơ = 0,84. 

 

Mynd 16 „Ég er ánægð(ur) í starfi hjá Ísafjarðarbæ“, allir starfsmenn/allir grunnskólar 

Hér þótti skýrsluhöfundi ástæða til að skoða grunnskólana enn frekar þar sem 

þeir voru eina stofnunin sem skar sig úr hvað varðaði sambandið milli samtals 

og starfsánægju. Kom þá í ljós að aldur er breyta sem hefur áhrif þar. 

Starfsmenn undir 35 ára sem höfðu fengið samtal skoruðu 100% í starfsánægju. 

og virtust ánægðari í starfi en þeir sem ekki hafa fengið samtal. Þessu var hins 

vegar öfugt farið hjá starfsmönnum eldri en 35 ára, sjá samanburð á mynd 17:  
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Mynd 17 „Ég er ánægð(ur) í starfi hjá Ísafjarðarbæ“, grunnskólar; yngri en 35 ára / 35 

ára og eldri.  

Oft er talað um kynslóð yngri starfsmanna sem „tölvukynslóðina“ sem sífellt 

þarf að fá endurgjöf á allt sem hún gerir  á meðan eldra fólki sem ekki hefur 

alist upp við mikla endurgjöf finnst það skipta minna máli (Gylfi Dalmann 

munnleg heimild, haust 2007). Þetta gæti hugsanlega verið hluti skýringar á 

þessari niðurstöðu. Til að skoða þetta enn frekar voru bornir saman hóparnir 

„35 ára og yngri og starfsaldur 5 ár eða styttri“ og hins vegar „35 ára og eldri“, 

niðurstaðan studdi enn frekar þá kenningu að aldur hefði áhrif sem breyta, sjá 

mynd 18: 

 

Mynd 18 „Ég er ánægður í starfi hjá Ísafjarðarbæ“, grunnskólar; 35 ára og eldri / yngri 
en 35 ára og starfsaldur styttri en 5 ár. 

Hér var búið að einangra þann hóp sem var með aðra niðurstöðu en allar 

stofnanir bæjarins hvað varðar sambandið milli samtals og starfsánægju. Af 

hverju þetta er eingöngu bundið við starfsmenn grunnskóla er spurning sem 

erfitt er að svara. Hér gæti skortur á þjálfun þeirra sem taka samtölin haft áhrif 
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en ekki hefur verið um slíka þjálfun að ræða hjá stjórnendum grunnskólanna 

(Sveinfríður Olga Veturliðadóttir munnleg heimild, 10. febrúar 2009) þó svo að 

þau hafi verið tekin í nokkur ár. Þetta gæti haft áhrif á gæði samtalanna og 

eftirfylgni með þeim. Ef slíkt fær að viðgangast lengi má vera að starfsmenn 

upplifi samtalið ekki sem gagnlegt og gæti það einnig verið áhrifavaldur í 

aldurssamanburðinum. Þess má geta hér að stjórnendur grunnskóla Ísfjarðar, 

sem telur 73 starfsmenn, fengu nú í vetur námskeið og þjálfun í 

aðferðafræðinni og væri áhugavert að skoða þessar sömu niðurstöður aftur að 

ári. 

Ákveðið var að skoða sérstaklega þá starfsmenn sem starfa við íþróttir og 

tómstundir hjá sveitarfélaginu, þar sem í ljós koma að áberandi mestur munur 

var á starfsánægju þessara starfsmanna með tilliti til samtals. sjá mynd 19: 

  

Mynd 19 „Ég er ánægður í starfi hjá Ísafjarðarbæ“ starfsmenn íþrótta- og 
tómstundamál. 

Hér er um að ræða starfsmenn sem voru að fá sitt fyrsta samtal á 

haustmánuðum 2008. Það skal tekið fram að yfirmenn þessara starfsmanna (2) 

fengu námskeið og þjálfun í að taka slík samtöl (Gerður Eðvarsdóttir munnleg 

heimild, 15. apríl 2009) áður en þau hófust handa. Af niðurstöðum má draga þá 

ályktun að þessir starfsmenn hafi upplifað samtölin á jákvæðan hátt og að 

eftirfylgni með samtalinu sé að skila sér í ánægðari starfsmönnum. Ekki er 

hægt að alhæfa um það en þessir starfsmenn skera sig úr hvað samandið milli 

starfsánægju og samtals varðar. Mikilvægt er fyrir stjórnendur að skoða þessa 

niðurstöðu og nýta sér þann meðbyr sem samtölin virðast vera að fá, hér virðist 

hafa tekist vel til. Meðaltal úrtaksins var 4,07 og ơ = 0,96. Ekki er hægt að 
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alhæfa um þessa niðurstöðu en þetta eru einu stjórnendurnir sem hafa fengið 

þjálfun.  

Þegar skoðaður var mismunur eftir kyni, hjá öllum starfsmönnum, kom í ljós 

að karlar eru almennt ánægðari í starfi en konur hjá sveitarfélaginu þrátt fyrir 

að konur séu í meirihluta þeirra sem fengið hafa samtal, en af þeim 113 

starfsmönnum sem fengið hafa samtal eru aðeins 16 karlar en 97 konur. Hjá 

körlum er meðaltalið 4,12 og ơ = 0,76, hjá konunum er meðaltalið 3,94 og ơ = 

0,95. Hér ber að geta þess að 25% þeirra karla sem starfa hjá sveitarfélaginu 

eru stjórnendur með mannaforráð og þá væntanlega með hærri laun, á meðan 

hlutfallið hjá konum er aðeins 12%. Þetta gæti verið hluti skýringar á mun á 

konum og körlum með hliðsjón af niðurstöðu rannsóknar þeirra Ellickson og 

Logsdone (2002) en þar kemur fram að laun séu breyta sem hefur áhrif á 

starfsánægju. Einnig er merkjanlegur munur á konum og körlum varðandi 

samband samtals og starfsánægju, þó er jákvætt samband hjá báðum, sjá mynd 

20: 

 

Mynd 20 „Ég er ánægð(ur) í starfi hjá Ísafjarðarbæ“, konur / karlar. 

Allar niðurstöður þessarar fullyrðingar (nr. 1) sýna að starfsmenn virðast 

almennt ánægðir í starfi hjá sveitarfélaginu. Merkjanlegur munur er á þeim sem 

fengið hafa samtal og ekki, í flestum tilfellum og má því leiða líkum að því að 

samtölin hafi jákvæð áhrif í átt að aukinni starfsánægju.  
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5.1.4 Er ég ánægður með Ísafjarðarbæ sem vinnuveitanda? 

Þegar skoðaðar voru niðurstöður fullyrðingarinnar „ég er ánægður með 

Ísafjarðarbæ sem vinnuveitanda“ kom í ljós að þrátt fyrir almenna ánægju í 

starfi eru starfsmenn ekki jafn ánægðir með Ísafjarðarbæ sem vinnuveitanda, 

sjá mynd 21: 

 

Mynd 21 „Ég er ánægður með Ísafjarðarbæ sem vinnuveitanda“, allir. 

µ = 3,64 og Ơ = 0,98. Hér eru sambandið milli samtals og ánægju með 

vinnuveitanda neikvætt. Hugsanlegur áhrifavaldur varðandi það er að 

starfsmenn séu orðnir meðvitaðri um samtölin, markmið og tilgang með þeim 

og séu ekki að upplifa þá eftirfylgni sem þarf til að þau komi að gagni. 

Stjórnendur, utan þeirra sem starfa við íþróttir og tómstundir, hafa ekki fengið 

sérstaka þjálfun í að taka samtöl og er það eitthvað sem ástæða er til að skoða. 

Skýrsluhöfundur telur að þetta hafi áhrif á það hvernig samtölin ganga og 

hvernig starfsmenn eru að upplifa þau enda sýna rannsóknir að þjálfun skipti 

máli í þessu samhengi. Ef stjórnendur eru óöruggir og vita ekki hvernig á að 

framkvæma matið er líklegt að niðurstaðan og í framhaldi af því eftirfylgnin 

verði ekki góð. Starfsmenn upplifa þetta ekki sem það tæki sem því er ætlað að 

vera og verða fráhverfir samtalinu.  

Það að starfsmenn séu ekki ánægðari með Ísafjarðarbæ sem vinnuveitanda en 

raun ber vitni getur átt sér margar aðrar skýringar. Haustið 2007 voru gerðar 

miklar stjórnskipulagsbreytingar hjá Ísafjarðarbæ. Fækkað var sviðum, 

stofnanir færðar milli sviða, stöður lagðar niður o.fl. sem hafði óhjákvæmilega 

áhrif á marga starfsmenn. Mikil umræða var í samfélaginu varðandi 
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breytingarnar og þrýstingur á um að draga hluta þeirra til baka og ýtti þetta 

undir óánægju starfsmanna. Í framhaldi af þessum breytingum skall á 

efnahagskreppan með öllu því sem henni fylgdi. Mörg sveitarfélög eru mjög 

illa stödd fjárhagslega og er Ísafjarðarbær þar ekki undanskilinn. Á 

undanförnum vikum og mánuðum hefur þurft að taka margar erfiðar ákvarðanir 

til hagræðingar sem hafa komið illa við starfsmenn. Ekki sér fyrir endann á 

slíkum ákvörðunum og eru starfsmenn margir hverjir óöruggir um sitt. Það má 

reikna með að þessir þættir hafi áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar og má 

segja að þetta sé ekki heppilegur tímapunktur til að gera könnun á starfsánægju 

en ekki er æskilegt að gera slíka könnun í kjölfar mikilla breytinga (Ingunn 

Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999). Marktækni 

könnunarinnar má því draga í efa með tilliti til þessara þátta og nauðsynlegt er 

að endurtaka hana reglulega næstu árin til að fylgjast með þróuninni.  

Þegar bornir voru saman stjórnendur með mannaforráð og aðrir starfsmenn, 

varðandi ánægju með Ísafjarðarbæ sem vinnuveitanda, kom í ljós að 

stjórnendur virðast ánægðari með vinnuveitanda sinn en aðrir starfsmenn en hjá 

báðum hópum er sýnilegra neikvætt samband milli ánægju og samtals, þó 

meira hjá stjórnendum, sjá mynd 22: 

 

Mynd 22 „Ég er ánægður með Ísafjarðarbæ sem vinnuveitanda“, stjórnendur með 
mannaforráð / aðrir starfsmenn. 

Mjög fáir stjórnendur hjá sveitarfélaginu hafa fengið samtal eða einungis 14 af 

39. Hvetja þarf æðstu stjórnendur, bæjarstjóra og sviðsstjóra, til að taka samtöl 

en þeir hafa ekki tileinkað sér það. Það skiptir máli að þeir séu góð fyrirmynd 

til að auka trú starfsmanna á samtölin. Það að æðstu stjórnendur taki ekki 
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samtöl er hugsanlegur áhrifavaldur á niðurstöður hér varðandi samband samtals 

og ánægju með vinnuveitanda. Starfsmenn þurfa að upplifa það að stjórnendur 

hafi trú á samtölum og tileinki sér þau, það eykur trú þeirra á að samtölin verði 

innleidd hjá fyrirtækinu en ekki virðist þurfa að sannfæra starfsmenn um 

gagnsemi slíkra samtala eins og sjá má í niðurstöðum hér að framan. Einnig 

getur í þessu samhengi verið að starfsmenn upplifi ákveðið aðgerðarleysi 

stjórnenda varðandi niðurstöður samtala og eftirfylgni ef yfirstjórn er ekki að 

nýta sér þetta sjálf.  

Stjórnendur eru frekar þátttakendur í ákvarðanatöku innan sveitarfélagsins og 

má vera að það skýri það að stjórnendur skuli ekki vera eins óánægðir með 

Ísafjarðarbæ sem vinnuveitanda, í ljósi fyrrgreinda breytinga.  

5.1.5 Finnst mér gaman í vinnunni?  

Þegar skoðuð var fullyrðingin „mér finnst gaman í vinnunni“ kom enn frekar í 

ljós að almenn starfsánægja ríkir hjá starfsmönnum sveitarfélagsins. Borin var 

saman niðurstaða allra starfsmanna og svo starfsmanna grunnskóla í ljósi fyrri 

niðurstöðu varðandi starfsánægju, niðurstöður og samanburð má sjá á mynd 

23: 

 

Mynd 23 „Mér finnst gaman í vinnunni“ allir starfsmenn 

Hjá öllum starfsmönnum var µ =  4,31 og Ơ = 0,82. Hér eru einnig mjög 

svipaðar niðurstöður varðandi samband starfsánægju og samtals einnig hjá 

starfsmönnum grunnskólanna og virðist það ekki vera mikill áhrifavaldur hér. 
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Merkilegt er að sjá hvernig starfsmenn skilja á milli ánægju í starfi og ánægju 

með vinnuveitanda. Þó að starfsmenn séu ekki ánægðir með Ísafjarðarbæ sem 

vinnuveitanda virðast þeir vera ánægðir í sínu starfi og hafa gaman að því sem 

þeir eru að gera. Þetta styður það sem oft er sagt að starfsmenn flýi frekar 

lélega stjórnendur en starfið sitt.  

5.1.6 Fæ ég reglulega hrós eða viðurkenningu frá næsta yfirmanni mínum fyrir vel 

unnin störf? 

Fullyrðingin „ég fæ reglulega hrós eða viðurkenningu frá næsta yfirmanni 

mínum fyrir vel unnin störf“ var skoðuð með tilliti til kyns og má sjá 

niðurstöður og samanburð á mynd 24: 

  

Mynd 24 „Ég fæ reglulega hrós eða viðurkenningu frá næsta yfirmanni mínum fyrir vel 
unnin störf“, konur / karlar. 

Þó nokkur munur er á konum og körlum hvað þetta varðar. Hér er greinilegt að 

karlar sem fá samtöl fá oftar hrós en þeir sem ekki fá samtöl og má draga þá 

ályktun að samtalið hafi einhver áhrif þar, hér er meðaltalið 3,37 og ơ = 1.14. 

Hjá konunum hins vegar er þessu öfugt farið þær virðast ekki frekar upplifa 

hrós þrátt fyrir að hafa fengið samtal. Hjá konunum er meðaltalið 3 og ơ = 

1,31. Það að karlmenn fái oftar hrós fyrir vel unnin störf hefur hugsanlega 

einhver áhrif á muninn á starfsánægju karla og kvenna sem fram kom í 

niðurstöðum á starfsánægju. Mjög misjafnt er hvað fólk upplifir sem hrós 

almennt og einnig hvernig það er veitt, það sem einn tekur sem hrós getur verið 

eitthvað sem annar tekur ekki eftir. 
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5.1.7 Veit ég nákvæmlega til hvers er ætlast af mér í starfi? 

Næst var skoðað hvort starfsmenn vita til hvers er ætlast af þeim í starfi. 

Niðurstöður sýna á mynd 25 að meirihluti starfsmanna telur sig vera með á 

hreinu til hvers er ætlast að þeim. Merkjanlegur munur er þó hér á þeim sem 

hafa fengið samtal og ekki eins og sjá má á mynd 25. Hér var µ =  4,24 og Ơ = 

0,87.  

 

Mynd 25 „Ég veit nákvæmlega til hvers er ætlast af mér í starfi“ . konur / karlar 

Þessi niðurstaða kom skýrsluhöfundi á óvart í ljósi þess að hann sem 

mannauðsstjóri hjá fyrirtækinu skynjar mikla streitu hjá starfsmönnum vegna 

lélegs upplýsingaflæðis og skipulags almennt. Ekki eru til starfslýsingar fyrir 

nærri alla starfsmenn og þær sem til voru þegar mannauðsstjóri tók til starfa 

(mars 2008) voru orðnar gamlar og löngu úreltar.  Upplýsingastreymi milli 

stjórnenda og starfsmanna var lítið og innra skipulag mjög óskýrt og óskilvirkt. 

Eitthvað hefur áunnist í þessu síðan mannauðsstjóri og upplýsingafulltrúi tóku 

til starfa á vormánuðum 2008, en langt er í land með að lagfæra þetta ástand 

(Gerður Eðvarsdóttir munnleg heimild 12. apríl 2008).  

Í þessu samhengi þótti því ástæða til að skoða fullyrðingu nr. 9 „innra skipulag 

(stjórnskipulag, verklag, ferlar) er skýrt og skilvirkt“ og kom þá í ljós að aðeins 

50% starfsmanna voru mjög eða frekar sammála þeirri fullyrðingu. 

Fullyrðingunni „upplýsingastreymi milli stjórnenda og starfsmanna er gott“ 

voru aðeins 47% starfsmanna mjög eða frekar sammála. 81% starfsmanna voru 

hins vegar frekar eða mjög sammála fullyrðingunni „samvinna á milli 
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starfsmanna er góð“ og 78% starfsmanna eru ánægðir með starfsanda á sínum 

vinnustað. Fullyrðingunni „ég get haft áhrif á ákvarðanatöku og breytingar á 

vinnutilhögun voru hins vegar ekki nema 59% starfamanna frekar eða mjög 

sammála.  

5.1.8 Hef ég þær upplýsingar sem ég þarf til að inna starf mitt vel af hendi? 

Þegar skoðað var hvort starfsmönnum finnst þeir hafa þær upplýsingar sem 

þeir þurfa til að inna starf sitt vel af hendi kom í ljós að í meiri hluta 

starfsmanna finnst það, sjá mynd 26 hér að neðan. Hér er µ = 4,02 og Ơ = 0,89. 

 

Mynd 26 „Ég hef þær upplýsingar sem ég þarf til að inna starf mitt vel af hendi“. 

Þetta finnst skýrsluhöfundi ekki heldur samræmast því að starfsmönnum finnst 

stjórnskipulag ferlar og verklag ekki vera í lagi.  

5.1.9 Fæ ég þá þjálfun og fræðslu sem ég þarf til að viðhalda þekkingu minni? 

Hins vegar þegar skoðað var hvort starfsmenn fengju þá þjálfun og fræðslu sem 

þeir teldu nauðsynlega til að viðhalda þekkingu sinni kom í ljós að starfsmenn, 

bæði konur og karlar eru að upplifa það mjög svipað, hér er µ = 3,24 og Ơ = 

1,14. Merkjanlegur munur er á konum og körlum hér sjá mynd 27: 
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Mynd 27 „Ég fæ þá þjálfun og fræðslu sem ég þarf til að viðhalda þekkingu minni“, 
konur / karlar. 

Hér má greinilega gera betur og starfsmenn virðast meðvitaðir um að þeir geti 

aflað sér meiri þekkingar til að sinna starfi sínu betur. Ekki hefur verið um 

skipulagða símenntunaráætlun að ræða hjá Ísafjarðarbæ fram að þessu. Í 

starfsmannastefnu Ísafjarðarbæjar segir að starfsfólk eigi að eiga kost á fræðslu 

og endurmenntun sem eykur þekkingu þess í starfi (Ísafjarðarbær, 2002). 

Yfirmenn stofnana þurfa að gera símenntunaráætlanir fyrir sína stofnun og hvetja 

starfsmenn til að afla sér menntunar og fræðslu. Þegar skoðuð var fullyrðingin 

„það er vel staðið að móttöku nýliða og þjálfun þeirra“ voru aðeins 53% 

starfsmanna frekar eða mjög sammála þeirri fullyrðingu.  

5.1.10 Finnst mér laun mín sanngjörn miðað við starfsframlag mitt?  

Að lokum var skoðað hvort starfsmenn teldu laun sín sanngjörn miðað við 

vinnuframlag. Niðurstöður sýna að svo er í flestum tilfellum ekki sjá mynd 28: 

 

Mynd 28 „Ég tel laun mín sanngjörn miðað við starfsframlag mitt“, konur / karlar. 
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Hér er µ = 2,68 og Ơ = 1,27. Þrátt fyrir að í starfsmannastefnu sveitarfélagsins 

segi að laun skuli taka mið af kröfum til starfsins, hæfni starfsmannsins og 

frammistöðu í starfi og að unnt verði að umbuna einstökum starfsmönnum með 

öðrum hætti fyrir hæfni og vinnuframlag (Ísafjarðarbær, 2002) virðast starfsmenn 

almennt ekki vera ánægðir með laun sín. Ef bornir voru saman stjórnendur með 

mannaforráð og aðrir starfsmenn kom í ljós nokkur munur, sjá mynd 29: 

 

Mynd 29 „Mér finnst laun mín sanngjörn miðað við starfsframlag mitt“, stjórnendur með 
mannaforráð / aðrir starfmenn. 

Þegar þetta var skoðað nánar innan hvors hóps fyrir sig kom í ljós að innan 

stjórnendahópsins höfðu konur og karlar svipuð viðhorf til launa. Hjá 

almennum starfsmönnum sem þátt tóku voru hins vegar einungis 22% af 151 

konu sammála fullyrðingunni, miðað við 37% af 41 karli. Hér er einnig vert að 

nefna að 25% þeirra karla sem vinna hjá sveitarfélaginu eru stjórnendur með 

mannaforráð á meðan hlutfallið hjá konunum er aðeins 12% og hlýtur það að 

hafa sín áhrif þegar allir starfsmenn eru skoðaðir. Af þessum niðurstöðum sést 

að laun virðast ekki hafa afgerandi áhrif á starfsánægju því þrátt fyrir óánægju 

með laun virðast starfsmenn almennt ánægðir í starfi hjá sveitarfélaginu.  

Niðurstöðurnar sýna að merkjanlegt jákvætt samband er milli frammistöðumats 

og starfsánægju. Þetta samræmist niðurstöðum annarra rannsókna s.s. Ellickson 

og Logsdone (2002). Skýrsluhöfundur telur þó að með frekari þjálfun og 

markvissri vinnu með frammistöðumatið megi gera betur og bæta starfsánægju 

enn frekar. Áhugavert var að sjá að þar sem stjórnendur höfðu fengið námskeið 

og þjálfun í að taka starfsmannasamtal var munurinn afgerandi hvað varðaði 

sambandið milli samtals og starfsánægju sem  styður þetta mat höfundar.   
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6 Tillögur til úrbóta 

Á grundvelli þeirra staðreynda sem hér hefur verið aflað leggur 

skýrsluhöfundur til að Ísafjarðarbær einbeiti sér að því að innleiða 

frammistöðumat á öllum starfsstöðvum, eins og kveður á um í 

starfsmannastefnunni (Ísafjarðarbær, 2002). Í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar 

ætti slík innleiðing að mæta lítilli mótspyrnu og ættu stjórnendur að nýta sér 

það. Þátttaka æðstu stjórnenda er nauðsynleg.  

Einnig er lagt til að fleiri matsaðferðir en starfsmannasamtalið verði reyndar. 

Mælt er með að normaldreifing (forced distribution method) eða rituð umsögn 

(narrative forms) verði skoðuð sérstaklega í því sambandi. Normaldreifing eða 

þvingað mat þykir gott að nota í stórum fyrirtækjum og hægt væri að meta 

starfsmenn í hópum sem þá yrði hver starfsstöð fyrir sig. Rituð umsögn krefst 

rökstuðnings metanda, myndi það styrkja stjórnendur í að meta og hjálpa þeim 

að útiloka persónulega þætti í matinu. Skýrsluhöfundur hefur einnig mikla trú á 

að markmiðastjórnun myndi henta vel fyrir sveitarfélag eins og Ísafjarðarbæ. 

Áður en hægt væri að innleiða slíkt mat þyrfti Ísafjarðarbær þó að fara í mikla 

stefnumótunarvinnu auk þess að vinna að því að auka þekkingu og meðvitund 

æðstu stjórnenda um gagnsemi þess að iðka bestu aðferðir í mannauðsstjórnun. 

Skilningur á nauðsyn þess er mjög takmarkaður hjá æðstu stjórnendum og 

pólitískt kjörnum fulltrúum sveitarfélagsins í dag (Gísli Halldór Halldórsson 

munnleg heimild, 18. apríl 2009). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru starfsmenn ánægðir í starfi hjá 

sveitarfélaginu en niðurstöður sína einnig að nauðsynlegt er að skoða hvað þarf 

að gera til að starfsmenn upplifi Ísafjarðarbæ sem góðan vinnuveitanda. Skoða 

þarf sérstaklega þætti eins og verklag, ferla og símenntun starfsmanna og vinna 

markvisst að því að koma þessum þáttum í betra horf. Ljúka þarf við gerð 

starfslýsinga, hanna verklags- og vinnureglur, sem ekki eru til og bæta 

upplýsingaflæði innan stofnunarinnar. Gefa þarf starfsmönnum tækifæri til að 

hafa áhrif á vinnustað sinn með markvissri þátttöku í skipulagningu og 

ákvarðanatöku. 
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nefndar um breytingar á stjórnsýslu og bæjarmálasamþykkt Ísafjarðarbæjar, 18. 

apríl 2009. Ísfirði. 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, Dósent og umsjónarmaður MS náms í 

mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands, haust 2007. Reykjavík. 
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Hafdís Björg Hjálmarsdóttir, Lektor við viðskiptadeild Háskólans á Akureyri, 

haust 2005. Akureyri. 

Ingi Rúnar Eðvarðsson, Prófessor í stjórnun við Háskólann á Akureyri, vor 

2003. Akureyri. 

Ingrid Kuhlman, framkvæmdastjóri Þekkingarmiðlunar, 3. mars 2008. Ísafirði. 

Kjartan Ólafsson, lektor við hug- og félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri, 

vor 2005. Akureyri. 

Sveinfríður Olga Veturliðadóttir, skólastjóri Grunnskóla Ísafjarðar, 10.febrúar 

2009. Ísafirði. 
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Viðauki I - könnun 
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meðal starfsmanna 
 

Könnun - Háskólinn Akureyri 
Ísafjarðarbær - starfsánægja 
 
Kæri starfsmaður Ísafjarðarbæjar,meðfylgjandi könnun er hluti af lokaverkefni 
sem undirrituð er að vinna að, til Bsc. gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á 
Akureyri. Það væri mér mikils virði ef þú vildir leggja þitt af mörkum til 
aðstoðar við þetta verkefni, með því að svara könnuninni.  Könnuninni er ætlað 
að skýra viðhorf þitt til starfs, starfsanda, aðstæðna, stjórnunar og fleiri atriða 
er varða starf þitt hjá Ísafjarðarbæ.                                                                                          
Lögð er áhersla á að farið verður með öll gögn sem fyllsta trúnaðarmál. 
Undirrituð mun sjá um meðhöndlun, úrvinnslu og samtekt gagna og tryggja að 
ekki sé unnt að rekja svör til einstakra starfsmanna. Öllum gögnum verður eytt 
að úrvinnslu lokinni.                                                                                                       
Ef spurningar vakna þá vinsamlegast hafðu samband við undirritaða, Gerði 
Eðvarsdóttur, í síma 842-2633 eða um netfangið gerdure@simnet.is             
Síðasti skiladagur svara er 10. mars nk. og vona ég að þú sjáir þér fært að taka 
þátt og aðstoða mig á þann hátt við vinnslu lokaverkefnis míns.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Með fyrirfram þökk fyrir hjálpina.                                                                                           
Gerður Eðvarsdóttir                                                                                              
nemandi við Háskólann á Akureyri                                                                                                                                                                             
 
Kyn  
 
K 
 
 

2

0

0

9 

Gerður Eðvarsdóttir 
Ísafjarðarbær 

3/3/2009 

Kyn  Staða   Starfsaldur  Aldur 

       Karl            Stjórnandi        Skemur en 1 ár    Yngri en 35 ára 

        með mannaforráð  

       Kona        Aðrir starfsmenn       1-5 ár      35-50 ára 

     Lengur en 5 ár      Eldri en 50 

Staðsetning  Starfsstöð /starfssvið 

      Flateyri  ______ Stjórnsýsluhús     

   ______ Grunnskóli     

 Ísafjörður ______ Leikskóli     

   ______ Tónlistarskóli     

 Suðureyri ______ Áhaldahús - Funi     

   ______ Félags- og menningarmál   

 Þingeyri  ______ Íþrótta- og tómstundamál    

   ______ Annað  

 



Lok2106  Frammistöðustjórnun - frammistöðumat 

Gerður Eðvarsdóttir 72 

Vinsamlegast taktu afstöðu til eftir farandi fullyrðinga og dragðu hring utan um viðeigandi 

tölu.  

1 –  merkir að þú er mjög ósammála fullyrðingunni. 

5 –  merkir að þú ert mjög sammála henni.  

Spurningu 30 þarf að svara með því að haka við Já eða Nei.  
   

Gangi þér vel. 
 

          Mjög     Frekar    Hvorki    Frekar     Mjög 

       ósammál   ósammála     né sammála  sammála 

1. Ég er ánægð(ur) í starfi hjá Ísafjarðarbæ        1       2        3          4      5 

2. Ég er ánægð(ur) með Ísafjarðarbæ sem vinnuveitanda      1       2        3      4      5 

3. Mér finnst gaman í vinnunni              1       2        3          4            5  

4. Ég er ánægð(ur) með vinnuaðstöðu mína        1       2        3      4      5 

5. Ég er ánægð(ur) með starfsanda á vinnustaðnum       1       2        3      4      5 

6. Samvinna á milli starfsmanna er góð        1             2             3          4            5 

7. Ég get haft áhrif á ákvarðanatöku og breytingar á  

vinnutilhögun            1       2             3          4            5 

8. Vinnuframlag mitt er metið að verðleikum        1             2             3          4            5      

9. Innra skipulag (stjórnskipulag, verklag, ferlar) er  

skýrt og skilvirkt           1             2             3          4            5 

10. Ég fæ reglulega hrós eða viðurkenningu frá næsta     

yfirmanni mínum fyrir vel unnin störf        1       2       3           4            5    

11. Hæfileikar mínir og þekking nýtast vel í starfi       1       2       3           4            5  

12. Ég veit nákvæmlega til hvers er ætlast af mér í starfi       1       2       3      4      5 

13. Ég hef þær upplýsingar sem ég þarf til að inna starf 

mitt vel af hendi           1             2            3           4             5 

14. Ég þekki stefnu Ísfjarðarbæjar í starfsmannamálum       1             2            3           4             5 

15. Upplýsingastreymi milli stjórnenda og starfsmanna er gott      1             2           3            4             5 

16. Það er vel staðið að móttöku nýliða og þjálfun þeirra       1             2           3            4             5 

17. Ég fæ þá þjálfun og fræðslu sem ég þarf til að viðhalda  

þekkingu minni           1             2           3            4             5  

18. Ég er stolt(ur) af gæðum þeirrar þjónustu sem veitt er       1       2      3      4       5 

19. Mér finnst laun mín sanngjörn miðað við starfsframlag mitt      1             2           3            4             5 

20. Ég tel að reglulegt starfsmannasamtal milli  

starfmanns og stjórnanda sé gagnlegt        1       2           3            4             5     

21. Ég tel að reglulegt starfsmannasamtal geti 

stuðlað að aukinni starfsánægju                 1            2            3            4            5 

22. Hefur þú fengið formlegt starfsmannasamtal á síðustu 12 mánuðum?      Já             Nei   

 

Þegar spurningum hefur verið svarað ertu beðin að setja spurningalistann í meðfylgjandi 

umslag, líma fyrir og koma því til þíns yfirmanns þar sem ég mun nálgast þau.  

 

Þátttaka þín skiptir máli, kærar þakkir fyrir hana. 

Gerður Eðvarsdóttir. 

 

 

 


