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Formáli 

Ritgerð þessi er hluti af 90 eininga (ECTS) meistaranámi í stjórnun og stefnumótun við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Hér er um rannsóknarverkefni að ræða sem er 30 

einingar (ECTS). Viðfangsefni verkefnisins er að mæla starfsánægju og áhrif mismunandi 

hvata á starfsfólk í framlínuþjónustu hjá Reykjavíkurborg. Þetta viðfangsefni var valið með 

það fyrir augum að öðlast betri skilning á starfsánægju og hvaða þættir stuðla að því að 

auka hana þannig að hægt sé að nýta niðurstöður verkefnisins á hagnýtan máta fyrir 

fyrirtæki og stofnanir. Ég vil nota þetta tækifæri til að þakka þeim fjölmörgu sem hvöttu 

mig til dáða og studdu með einum eða öðrum hætti á vegferð þessa verkefnis. 

Leiðbeinandi minn, Árelía Eydís Guðmundsdóttir, fær miklar og góðar þakkir fyrir gott 

samstarf og hvatningu. Halldór Nikulás Lárusson, deildarstjóri þjónustudeildar 

Reykjavíkurborgar, var afar hjálpsamur og jákvæður gagnvart hugmyndinni frá upphafi. 

Þá vil ég þakka öllum þeim þátttakendum sem lögðu sitt af mörkum svo hægt væri að 

vinna verkefnið. Fjölskyldan mín, og ekki síst eiginkonan, fá sérstakar þakkir og hrós fyrir 

þolinmæðina á námsárunum.   
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Útdráttur 

 

 

Í rannsókn þessari var starfsánægja starfsfólks í framlínuþjónustu hjá þjónustuveri og 

þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar mæld. Auk þess var skoðað hvort hefðu meira 

vægi gagnvart starfsánægju, ytri eða innri hvatar. Að síðustu var lagður fyrir spurningalisti 

í tengslum við fimm þátta líkan sem greinir mismunandi persónuleika og leitast við að 

finna tengsl þeirra við starfsánægju. Þátttakendur voru 26, 23 konur og 3 karlar. Notast 

var við megindlega rannsóknaraðferð og lagðir fram spurningalistar, annars vegar könnun 

í tengslum við starfsánægju og hins vegar könnun í tengslum við persónuleika. 

Rannsóknin leiddi í ljós að starfsánægja mældist 143 stig að meðaltali hjá þátttakendum. 

Það flokkast undir stöðu sem þyrfti að vinna í og er rétt undir því sem telst ásættanlegt. 

Að sama skapi benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að innri hvatar vegi talsvert 

meira í stigagjöf varðandi starfsánægju en ytri hvatar. Ekki var um marktæka niðurstöðu 

að ræða varðandi tengsl persónuleika og starfsánægju.  
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Abstract  

 

In this study, the job satisfaction of employees in front-line services by the Customer 

Service Center and the Reykjavík City Service Centers was measured. In addition, the 

importance of inner and outer incentives related to job satisfaction was examined. 

Finally, a five-question model questionnaire was introduced that identifies different 

personalities and looked for their relationship with job satisfaction. Participants were 

26, including 23 women and 3 men. A quantitative research method was used. Two 

questionnaires were submitted, one in relation to job satisfaction and one related to 

personality traits. The study concluded that job satisfaction was 143 points on average 

for the participants. It is classified as a position that needs to be looked at and is right 

under what is considered acceptable. Similarly, the study suggests that inner incentives 

weigh considerably more on job satisfaction scores than outer incentives. There was 

no conclusive conclusion on the relationship between personality and job satisfaction.        
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1  Inngangur 

Þegar litið er til rekstrar fyrirtækja og stofnana er starfsánægja eitt þeirra atriða sem 

gjarnan er mælt og skoðað þegar árangur er metinn. Starfsánægja sprettur ekki endilega 

af sjálfri sér og fjölmargt sem hægt er að gera til þess að auka líkur á að starfsfólk sé ánægt 

í starfi. Starfsfólk í framlínuþjónustu gegnir lykilhlutverki í upplifun viðskiptavina gagnvart 

fyrirtækinu eða stofnuninni sem þeir eiga í samskiptum við. Því ánægðara sem starfsfólkið 

er, því meiri líkur eru á að viðskiptavinurinn hafi jákvæða upplifun af samskiptum við 

skipulagsheildina sem um ræðir (Cambra, Fierro, Melero og Vázques, 2014). Það er því 

mikil þörf á að vita hvaða atriði það eru sem hvetja starfsfólk í vinnunni og auka líkur á að 

það sé ánægt þar sem það starfar. Tilgangur þessa verkefnis er því að kynnast betur hvað 

felst í starfsánægju, hversu mikil hún er hjá þátttakendum rannsóknarinnar og hvort það 

séu tengsl á milli mismunandi persónuleika starfsmanna og starfsánægju. 

Þegar starfsánægja er skoðuð koma ýmsir þættir til sögunnar. Í þessari rannsókn er 

skoðað hvaða áhrif mismunandi hvatar hafa á starfsfólk sem vinnur í framlínuþjónustu 

hjá Reykjavíkurborg. Auk þess eru fimm mismunandi persónuleikar skoðaðir með tilliti til 

starfsánægju. Til þess að skoða þetta nánar fékkst leyfi viðkomandi stjórnenda hjá 

Reykjavíkurborg til þess að senda könnun á starfsfólk þjónustuvers Reykjavíkurborgar, en 

það heyrir undir skrifstofu þjónustu og reksturs. Sú skrifstofa gegnir 

samræmingarhlutverki og er ráðgefandi um þjónustumál á sviði framlínuþjónustu hjá 

Reykjavíkurborg. Auk þess var óskað eftir þátttöku starfsmanna í framlínuþjónustu fimm 

þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar þar sem þeir starfsmenn gegna svipuðu hlutverki 

og þeir sem starfa í þjónustuverinu.   

Þegar starfsánægja er skoðuð er sjónarhornið mismunandi. Sumar kenningar einblína 

á starfið sjálft, aðrar skoða einstaklinginn sem vinnur vinnuna og enn aðrar rýna í 

stjórnendur og aðferðir þeirra til stjórnunnar (Hong og Waheed, 2011). Eins og áður hefur 

komið fram er þessari rannsókn annars vegar ætlað að skoða mismunandi tegundir hvata 

og hvaða áhrif þeir hafa á starfsánægju og hins vegar að bera saman fimm mismunandi 

persónuleika og mælda starfsánægju. Til þess þarf að skilgreina starfsánægju og með 
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hvaða hætti hún er mæld, en þar er einmitt litið til ofangreindra þátta, það er að segja; 

mismunandi hvata, stjórnunarhætti og starfsumhverfi.  

Hvatar geta verið með margvíslegum hætti og hafa gjarnan verið flokkaðir í ytri hvata 

og innri hvata. Með ytri hvötum er átt við hvata sem hafa ytri áhrif, sem einnig mætti kalla 

veraldleg, svo sem launagreiðslur og fríðindi (Cerasoli, Nicklin og Ford, 2014). Innri hvatar 

eru huglægari og virka meira hið innra með manneskjunni. Sem dæmi um innri hvata 

mætti nefna metnað til að nýta hæfileika sína í starfi (Jurkiewicz, Massey, og Brown, 

1998). Nýlegri rannsóknaraðferðir hafa flokkað hvata á einfaldari hátt, en þar er litið til 

þess hvort hvatar eru fjárhagslegir eða ekki í stað þess að tala um ytri og innri hvata 

(Dewhurst, Guthridge og Mohr, 2009).  

Í þessari rannsókn verða þessar mismunandi tegundir hvata skilgreindar ásamt því að 

rýna í mismunandi vægi þeirra þegar kemur að starfsánægju. Með því að mæla viðhorf 

þátttakenda í rannsókninni og rýna í svör þeirra út frá spurningalistum sem mæla bæði 

starfsánægju og mismunandi tegundir persónuleika er leitast við að svara eftirfarandi 

spurningum: 

1. Hversu mikil er starfsánægja starfsfólks í framlínuþjónustu hjá Reykjavíkurborg? 

2. Hvort tengist starfsánægjan meira ytri eða innri hvötum? 

3. Hafa mismunandi gerðir persónuleika áhrif á það hvort starfsfólk er ánægt í starfi 

eða ekki? 

Rannsóknin hefur hagnýtt gildi, bæði fyrir Reykjavíkurborg og önnur fyrirtæki og  

stofnanir, því fjölmörg störf á bæði opinbera og almenna markaðinum snúast um 

framlínuþjónustu. Laun starfsfólks í framlínuþjónustu flokkast gjarnan sem lág- eða 

miðlungslaun og notkun fjárhagslegra hvata er fátíð. Störfin eru engu að síður krefjandi 

og snúast gjarnan um talsverð mannleg samskipti. Fram hefur komið að þessi störf hafa 

mikla þýðingu þegar kemur að upplifun viðskiptavina og ánægju þeirra með 

skipulagsheildina sem þeir eiga í samskiptum við. Það er því áhugavert að skoða alla 

möguleika til að auka ánægju starfsfólks á þessum vettvangi.   
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1.1 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla og hefst á inngangi. Í fræðilegri umfjöllun er farið yfir 

efnisþætti rannsóknarinnar og þeim gerð skil með því að skilgreina hugtök sem snúa að 

rannsóknarspurningum. Þar er fjallað um Skrifstofu þjónustu og reksturs og 

þjónustumiðstöðvar hjá Reykjavíkurborg, framlínuþjónustu, starfsánægju og mismunandi 

hvata í tengslum við starfsánægju. Þar er sérstaklega verið að skoða hvata sem skiptast í 

ytri og innri hvata. Á eftir umfjöllun um hvata kemur umfjöllun um mismunandi 

persónuleika og á hvaða hátt þeir geta tengst starfsánægju. Í þeirri umfjöllun er 

sérstaklega rætt um þarfapíramída Maslow og tengsl hans við vinnumarkaðinn, ásamt 

öðrum hvatakenningum. Í framhaldi af fræðilegri umfjöllun kemur yfirlit yfir aðferðafræði 

rannsóknarinnar, þátttakendur, gagnaöflun og framkvæmd hennar. Fjallað er um þá 

spurningalista sem notaðir eru í rannsókninni. Í framhaldi af umfjöllun um aðferðafræðina 

koma niðurstöður rannsóknarinnar og umræða í tengslum við hana ásamt lokaorðum.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

2.1 Framlínuþjónusta 

Framlínuþjónusta (e. customer service) fæst við samskipti við viðskiptavini eða 

þjónustuþega fyrirtækja og stofnana. Hún getur farið fram á ýmsa vegu, til að mynda með 

því að hitta viðskiptavini augliti til auglitis, með samskiptum í gegnum vefpósta, símsvörun 

eða bréfasendingum (Lewis og Mitchell, 1990). Það má því segja að framlínuþjónusta sé 

fyrsta snerting viðskiptavina eða þjónustuþega þegar þeir eru í samskiptum við fyrirtæki 

og stofnanir, sem sagt milliliður á milli viðskiptavina og stjórnenda. Það kemur því ekki á 

óvart að starfsfólk í framlínuþjónustu sinnir mjög mikilvægu hlutverki þegar kemur að 

upplifun viðskiptavina af skipulagsheildinni og ánægt starfsfólk skilar ánægðari 

viðskiptavinum (Cambra ofl., 2014).  

2.2 Starfsánægja 

Starfsánægju má lýsa á eftirfarandi hátt:  

Með starfsánægju er átt við viðhorf til vinnu sem fela í sér huglæg og 
tilfinningaleg viðbrögð gagnvart ákveðnu starfi. Það sem hefur áhrif á þessa 
tilfinningu er yfirleitt vinnuaðstæður, samskipti við starfsmenn og 
stjórnendur, möguleiki á stöðuhækkun og launin (Ingunn B. Vilhjálmsdóttir og 
Jóhanna K. Gustavsdóttir, 1999, bls. 15).  

Þessi lýsing er í takt við það sem Locke (1969) hafði um starfsánægju að segja. Hann sagði 

þetta fyrst og fremst tilfinningaleg viðbrögð við því starfi sem verið er að vinna og 

starfsánægja væri því jákvæðar tilfinningar starfmanna gagnvart starfinu. Eins sagði Locke 

að þegar einstaklingur er að sinna starfi sem samræmist þeim gildum sem hann vill fylgja, 

þá eru líkur á að jákvæðar tilfinningar gagnvart starfinu aukist.  

Margt getur átt þátt í því að starfsmaður sé ánægður í vinnu og má þar nefna 

vinnuna sjálfa, vinnutíma, laun, starfsumhverfi og persónuleika þess sem starfinu sinnir 

(Duffy og Richards, 2006). Það að starfsfólk sé ánægt í vinnu snertir marga fleti og 

mikilvægt er að stjórnendur setji í forgang að uppfylla væntingar og þarfir starfsmanna 

sinna áður en hugað er að því hvaða þarfir viðskiptavinurinn hefur (Cambra ofl., 2014). 

Armstrong (2009) sagði starfsánægju fela í sér álit og upplifun starfsmanns af starfi sínu. 
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Jákvætt viðhorf starfsmanns til starfs síns felur það í sér að hann tengist fyrirtæki og 

vinnustað betur, hann skuldbindur sig fyrirtækinu meira ef hann er ánægður í starfi. Að 

sama skapi hefur neikvæð upplifun og álit á starfinu þau áhrif að fólk er líklegra til að vera 

óánægt í starfi (Armstrong, 2009). Þetta kallast á við hugmyndir um að hafa köllun í starfi, 

þar sem fólk upplifir innri þörf og löngun til þess að sinna ákveðnum störfum án þess að 

vita endilega af hverju þessi köllun er til staðar (Árelía E. Guðmundsdóttir, 2010). Köllun í 

starfi er gjarnan tengd styrkleikum sem einstaklingur hefur og nýtur þess að nota til þess 

að ná árangri. Þegar fólk fær útrás fyrir styrkleika sína er það líklegra til þess að vera ánægt 

í því sem það er að gera og að vera lengur í því starfi eða á þeim vettvangi þar sem það 

upplifir slíkt. Ánægja starfsfólks er mikilvæg, ekki síst þeirra sem starfa í framlínuþjónustu 

ef fyrirtæki og stofnanir leitast við að auka ánægju viðskiptavina sinna. Viðskiptavinir líta 

til þess hve kurteisisleg samskiptin eru, hve mikilli þekkingu starfsmenn búa yfir, hversu 

áhugasamir þeir eru, hversu mikið þeir leggja sig fram við að veita þjónustu, hvort þeir 

sýni skilning og hvort þeir geti veitt skýrar og góðar upplýsingar (Cambra ofl., 2014). 

Rannsakað hefur verið hvort tengsl séu á milli fjárhagslegs ávinnings fyrirtækja og 

starfsánægju starfsmanna og niðurstaðan er að svo sé (Maister, 2001). Þá hefur verið sýnt 

fram á að aukin framleiðni fæst með ánægðara starfsfólki, starfsmannavelta minnkar, 

minna er um fjarvistir og starfsfólk er hliðhollara sínu fyrirtæki þegar það upplifir ánægju 

í sínu starfi (Azeem, 2010; Connolly og Viswesvaran, 2000). Í raun var afstaða 

atvinnurekenda fyrr á tímum á þann veg, að það var ekki litið svo á að starfsfólk ætti að 

hafa einhverja ánægju af starfi sínu, starfsfólk væri eins og hver önnur aðföng og laun fyrir 

vinnuna væri fullnægjandi umbun (Ingunn og Jóhanna, 1999).  

Með tilkomu Hawthorne rannsóknanna, sem gerðar voru  á árunum 1924 – 1932, 

fór þessi afstaða að breytast en í þeim rannsóknum var sjónum beint að starfsumhverfinu 

og tengslum þess við breytingu á framleiðni. Með rannsóknunum urðu ákveðin tímamót 

varðandi áherslur á starfsfólk og voru þær stundum kallaðar Hin nýja iðnaðar sálfræði. 

Niðurstöður rannsóknanna sýndu að framleiðni jókst þegar unnið var að því að bæta 

starfsumhverfið hjá hópi starfsmanna. Að sama skapi kom í ljós að framleiðnin jókst líka 

hjá samanburðarhóp þar sem starfsumhverfið var ekki bætt á nokkurn hátt. Niðurstaða  

var sem sagt á þann veg að breytingar á starfsumhverfi virtust hafa áhrif á framleiðni, en 

einnig hjá samanburðarhóp þar sem engar breytingar voru gerðar. Við nánari skoðun var 
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kom í ljós að meiri áhugi yfirmanna á starfsfólkinu, möguleikar þess til að gefa endurgjöf 

á starfi sínu og ákveðið frelsi gagnvart verkstjórum væru líklegar ástæður þess að 

framleiðni jókst frekar en breytingar á starfsumhverfinu. Starfsfólkið sjálft upplifði að það 

skipti máli (Highhouse, 1999).  

Í framhaldinu var farið var að beina sjónum að starfsánægju og í hverju hún felst. 

Til að byrja með var fyrst og fremst verið að skoða persónueiginleika starfsmanna frekar 

en starfið sjálft eða starfsumhverfið, það er að segja að finna réttan persónuleika fyrir 

ákveðin störf (Judge, Heller, og Mount, 2002). Watson (2000) skoðaði tengsl á milli 

mismunandi persónuleika (e. types) og upplifunar af starfinu þar sem skapgerð 

einstaklinga var sett í tvo flokka. Flokkunin var annars vegar jákvæðni (e. positive 

affectivity - PA) og hins vegar neikvæðni (e. negative affectivity - NA). Þeir sem eru 

jákvæðir eru líklegir til að upplifa tilfinningar eins og gleði, áhuga og tilhlökkun á meðan 

þeir sem eru neikvæðir eru líklegri til að upplifa samviskubit, ótta og reiði. Fylgni milli 

þessara skapgerða og starfsánægju var rannsökuð af Connolly og Viswesvaran (2000) þar 

sem í ljós kom sterk fylgni á milli þess að vera jákvæður og að upplifa starfsánægju eða 

49%. Fylgni þess að vera neikvæður og óánægður í vinnu var 33%. Einnig hafa tengsl fimm 

þátta líkansins (e. The big five traits) og starfsánægju verið skoðuð (Judge, Heller og 

Mount, 2002). Nánar verður fjallað um það í í kaflanum um persónuleika ásamt tengslum 

líkansins við fyrrgreinda flokkun, PA og NA.  

2.3 Hvatar og þarfir 

Rannsóknir sýna fram á tengsl á milli hvata og starfsánægju (Danish og Usman, 2010). 

Nútíma rannsóknir á því hvað hvetur fólk áfram ganga í grunninn út frá þremur atriðum:  

A. Kerfisbundin greining er notuð til þess að skoða hvernig persónueinkenni, 

mismunandi verkefni og umhverfi hafa áhrif á hegðun og frammistöðu í starfi.  

B. Hvatning kemur fram hjá hverjum og einum út frá persónununni sjálfri og 

umhverfinu sem hún er í. Að því leyti er hvatning ekki stöðug, hún getur breyst ef 

manneskjan breytist eða umhverfi hennar. 

C. Hvatning er líklegri til að hafa áhrif á hegðun starfsfólks frekar en frammistöðu. 

Hvatar sem eiga að þjóna þeim tilgangi að bæta frammistöðu starfsmanna eru 

ólíklegir til að skila árangri nema að starfsmaðurinn hafi ákveðið viðhorf til þess 

(Wiley, 1997).  
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Þegar talað er um hvata, er þeim gjarnan skipt í ytri hvata (e. exstrinsic motivation)  

og innri hvata (e. Intrinsic motivation). Þá er átt við að ytri hvatar komi utan frá, til dæmis 

í formi launa, afsláttar, sérstakrar viðurkenningar og bónusgreiðslna, en að innri hvatar 

séu persónuleg löngun til að sinna vinnunni (Cerasoli, Nicklin og Ford, 2014; Dysvik og 

Kuvaas, 2013). Að sama skapi hafa verið gerðar rannsóknir þar sem hvötum hefur verið 

verið skipt í fjárhagslega hvata annars vegar og aðra hvata hins vegar. Þá er átt við að 

fjárhagslegir hvatar hafi allir með peninga eða veraldlega eign að gera, svo sem kaupauka, 

árangurstengd launauppót og launahækkanir (Dewhurst o.fl., 2009). Fjárhagslegir hvatar 

falla því allir undir ytri hvata.  

Eins og áður var nefnt myndast innri hvatar hins vegar innra með manneskjunni og 

eru huglæg upplifun. Þessir hvatar skapast til dæmis þegar fólk upplifir ánægju af því sem 

það er að fást við, finnst það vera metið að verðleikum sínum og vinnur að verkefnum 

sem vekja áhuga viðkomandi (Jurkiewicz, Massey, og Brown, 1998; Houston, 2000). Einnig 

er mikilvægt að hafa í huga að sem einstaklingar höfum við ákveðnar þarfir sem geta 

spilað inn í hvaða hvatar hafa áhrif á okkur og hvort þeir eru sjálfsprottnir vegna 

sálfræðilegra og lífeðlisfræðilegra þarfa okkar (Ramlall, 2004). 

Hvatakenningum er skipt í tvo megin flokka, ferliskenningar (e. process theories) og 

innihaldskenningar (e. content theories) (Furnham, 2005). Ferliskenningar fjalla um það 

hvernig fólk les í utanaðkomandi hvata af ýmsu tagi og myndar sér rökfræðilega skoðun 

á því hvort þeir eru hvetjandi eða ekki (Latham og Pinder, 2005). Þær byggja sem sagt á 

því að við séum hugsandi verur sem hafa getuna til  að safna saman og greina upplýsingar 

til þess að taka meðvitaða ákvörðun byggða á því sem okkur finnst hvetjandi (Landy og 

Conte, 2013). Innihaldskenningar líta ekki á þessa ytri hvata þegar kemur að hvatningu 

starfsfólks, heldur hvernig starfið sjálft eða persónueinkenni einstaklingsins leiðir til þess 

að hann vill vinna án þess að hann sé að fá einhverja sérstaka umbun sem hvatningu til 

þess (Hertel og Wittchen, 2008).  

Nánar verður fjallað um mismunandi hvata hér á eftir Einnig verður sérstaklega 

fjallað um mismunandi persónuleika, með hvaða hætti persónuleiki tengist hvötum og 

starfsánægju og hver  tengslin eru á milli starfsánægju og jákvæðs hugarfars (Judge ofl., 

2002). Til þess að skoða persónuleika verður notast við fimm þátta líkanið (e. The Big five) 
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en líkanið og notkun þess er sú aðferðarfræði sem er mest viðurkennd þegar kemur að 

persónuleikasálfræði (Nettle, 2007).  

2.3.1 Þarfapíramídi Maslows  

Þarfapíramídi Maslows fjallar um kenningu sem er, eins og nafnið segir til um, sett fram 

sem píramídi. Píramídinn inniheldur fimm þrep sem tákna ólíkar þarfir sem manneskjan 

hefur þörf fyrir að uppfylla (sjá mynd 1). Í skrifum sálfræðingsins Abraham Harold Maslow 

kemur fram að allar hvatakenningar hafi sameiginlega þætti og að einn þessara þátta sé 

hvatinn sem kemur frá því að vilja uppfylla þarfir manneskjunnar (Maslow, 1943). 

Þarfakenningar fjalla um eðlislæga þörf manneskjunnar til að uppfylla ákveðnar þarfir. Á 

þann hátt eru þarfir tengdar við hvata, það er að segja að löngunin til þess að uppfylla 

þarfir sé hvetjandi (Ramlall, 2004). Þarfapíramídinn hefur verið yfirfærður á vinnustaði 

þar sem hvatningin til þess að ná ákveðnum markmiðum í starfi byggist á þörfum 

einstaklingsins (Jones, 2007). Margir hafa lesið þannig úr kenningum Maslow að um sé að 

ræða ákveðið stigveldi (e. hierarchy) sem lýsir sér þannig að mikilvægt sé að uppfylla eina 

þörf til þess að hægt sé að huga að þeirri sem ofar kemur í píramídanum (Riggio, 2003). 

Þannig hefur kenningin verið tengd við vinnusálfræði á þann hátt að þegar hvatningin sem 

kemur frá því að uppfylla eina þörf er ekki lengur til staðar hafi hún verið uppfyllt og því 

taki sú næsta við (Muchinsky, 2003). Í síðari skrifum benti Marslow sjálfur á að það þyrfti 

ekki endilega að vera á þann veg og að það gætu verið margar þarfir að verki á sama tíma, 

þrátt fyrir að kenning hans hafi almennt verið túlkuð á þann hátt (Pinder, 2008).  

Samkvæmt kenningu Marslow er grunnþörfin sú, að tryggja það að líkamlegum 

þörfum sé fullnægt. Þegar talað er um líkamlegar þarfir er meðal annars verið að tala um 

þörfina til að fá súrefni, þörf fyrir næringu, vítamín, steinefni og aðra mikilvæga þætti 

næringar. Til þess að draga líkamlegar þarfir saman lagði Maslow áherslu á þá einföldu 

þörf að nærast, að halda eðlilegum líkamshita, fá mat og vatn, geta andað og að fá svefn. 

Þessar þarfir væru allra nauðsynlegastar og ef þeim væri ekki fullnægt þyrfti lítið að tala 

um æðri þarfir sem koma ofar í píramídanum (Maslow, 1943). Næstar á eftir líkamlegum 

grunnþörfum kemur þörfin fyrir öryggi. Rétt eins og líkamlegar þarfir geta verið margar, 

væri hægt að telja margt til sem fellur undir upplifun einstaklings um öryggi. Í grunninn 

er Maslow að tala um þörfina að vita að hverju maður gengur; að við þurfum ekki að 

upplifa ógnir eða alvarlegan ótta vegna stríða, ofbeldis eða annarra þátta sem gætu ógnað 
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líkamlegu öryggi okkar. Að hafa vinnu og öruggar tekjur, að eiga fastan samastað, að 

fjölskyldan sé örugg og að eignaréttur sé virtur eru stór hluti þess að upplifa grunnöryggi 

í lífinu (Maslow, 1943).  

Á eftir þörfinni fyrir að upplifa öryggi í lífinu kemur þörfin fyrir ástina og að tilheyra 

í nærandi félagsskap. Þegar fyrri þáttum þarfapíramídans er fullnægt, finnum við sterkar 

fyrir þörfinni að eiga góða að, bæði þiggja, veita ást og kærleika. Þetta á við um tengsl 

innan fjölskyldunnar, vináttusambönd, ástarsambönd og nándina þó svo að kynferðisleg 

þörf geti líka fallið undir líkamlegu þörfina. 

 Næst efsta þrep píramídans fjallar um þörfina fyrir að upplifa virðingu fyrir sjálfum 

sér og að finna að aðrir beri virðingu fyrir manni sjálfum. Með því að upplifa styrkleika 

okkar og að ná árangri með það sem við gerum, getum við styrkt sjálfsvirði og sjálfstraust 

auk þess sem við upplifum meira sjálfstæði í leiðinni. Að sama skapi höfum við þörf fyrir 

að aðrir kunni að meta okkur, hafi gott álit á okkur eða að orðspor okkar sé gott. Þessir 

þættir leiða til þess að okkur finnst við skipta máli og séum einhvers virði í lífinu. 

Að uppfylltum þessum þörfum, telur Maslow að við getum færst upp í efsta stig 

píramídans. Það kallast sjálfsbirting og fjallar í grunninn um að fá útrás fyrir eigin skapandi 

krafti. Þessi þörf snýr að persónulegum eiginleikum sem við höfum og að við fáum notið 

þess að tjá þá. Að öðrum kosti vildi Malsow meina að við yrðum eirðarlaus jafnvel þó fyrri, 

eða lægri þörfum eins og hann kallaði þær, væri fullnægt. Sem dæmi um þessa þörf væri 

einstaklingur sem býr yfir góðum hæfileikum til að mála málverk. Ef hann hefur fullnægt 

grunnþörfunum fjórum, þá hefur hann þörf fyrir að fá útrás fyrir list sína með því að mála 

(Maslow, 1943). 
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Mynd 1 - Þarfapíramídi Maslow (McLeod, 2007).  

Að mati Maslow má tengja þarfapíramídan við starfsvettvang og starfsánægju. Þar 

hafi laun og starfsöryggi mikið að segja og þegar þeim þætti er fullnægt komi þörfin fyrir 

að eiga góð samskipti við samstarfsfólk og að njóta virðingar á vinnustaðnum (Landy og 

Conte, 2010). Þessar hugmyndir hafa þó verið gagnrýndar þar sem lýsingar á þörfum 

einstaklinga séu of almennar og það vanti betri framsetningu á því hvernig hægt væri að 

nota kenningu Maslow fyrir starfsvettvang (Gottvassli, 1999). Þá hefur það einnig verið 

gagnrýnt að erfitt geti verið að átta sig á því hvar í píramídanum einstaklingur sé staddur 

þar sem skilin á milli þrepa eru ekki nægilega skýr (Landy og Conte, 2013). Rannsóknir 

hafa einnig sýnt mismunandi tengsl píramídans eftir því um hvaða starfsvettvang er að 

ræða. Í rannsókn þar sem 18 mismunandi starfsvettvangar voru rannsakaðir, kom í ljós 

að það eru almennir starfsmenn í banka sem hafa mesta fylgni við þarfakenningar Malsow 

borið saman við meðaltal á atvinnumarkaðinum (Uysal, Aydemir og Emine, 2017). Aðrar 

starfsgreinar, svo sem vélvirkjar, lögfræðingar og fasteignasalar, sýndu mismunandi fylgni 

eftir því um hvaða þörf var að ræða. Talsvert hefur þó verið gert af því að máta píramída 

Maslow við starfsvettvanginn og útskýra þrep hans út frá honum. Dr. Nyameh Jerome 

(2013) setti það upp á eftirfarandi máta: 

Líkamlegar þarfir: Fyrirtæki ættu að huga vel að því að starfsfólk fái góðar máltíðir og hafi 

tíma til að neyta þeirra.  



 

21 

Öryggisþarfir: Vinnuumhverfi ætti að vera öruggt og þá ekki síst í iðnaði þar sem störf 

geta verið hættuleg. Þetta gæti falist í hlífðarbúnaði, (til dæmis hjálmar) og góðum 

varúðarmerkingum. Að sama skapi skiptir máli að starfsfólk upplifi öryggi varðandi 

eðlilegar launagreiðslur og atvinnuöryggi almennt.  

Félagslegar þarfir: Að fyrirtæki skapi þannig umhverfi að góður andi ríki og að starfsfólk 

upplifi sig sem hluta af heild og að það sé velkomið á vinnustaðnum. Einnig með því hjálpa 

þeim sem ferðast mikið vegna vinnu að fá tíma til þess að vera með sínum nánustu á milli 

ferðalaga.  

Þörf fyrir virðingu: Með því að veita starfsfólki athygli og hrósa eða umbuna árangri sem 

það nær geta stjórnendur hjálpað fólki að upplifa að störf þeirra séu metin og fyrir þeim 

sé borin virðing.  

Sjálfsbirtingarþörf: Með því að bjóða upp á krefjandi verkefni sem skipta máli að mati 

starfsfólks, geta stjórnendur náð mestum árangri. Til þess þurfa þeir að kanna hvaða 

eiginleika starfsfólk býr yfir svo hægt sé að hvetja það á viðeigandi máta (Nyameh, 2013).  

2.3.2 ERG Kenning Clayton Alderfers 

Kenning Clatyton Alderfers (ERG theory) er byggð á þarfapíramída Marslow en setur fram 

þrjá þætti í staðinn fyrir fimm (Steer, Porter og Bigley, 1996). Hann segir að manneskjan 

hafi í grunninn þrjár þarfir sem hann kallar tilvistarþörf (e. excistence need), tengslaþörf 

(e. connections need) og þroskaþörf (e. need of growth). Rétt eins og Maslow telur 

Clatyton að það sé eðlislæg þörf okkar að uppfylla þessar þarfir. Hann telur að 

mismunandi þarfir gætu verið að verki á sama tíma. Hann segir að aukin þörf gæti 

myndast til að uppfylla eina þörf ef illa gengi að uppfylla aðra. Einnig vildi hann meina að 

ekki væri endilega verið að fara í þrepum á milli þarfanna, svipað og almennt er talað um 

varðandi þarfapíramída Masslow, heldur væri hægt að fara á milli þeirra út frá aðstæðum 

hverju sinni (Pinder, 2008).  

2.3.3 Árangurskenning McClellands 

David McClelland (1965) kom með kenningu sem fjallar um það hvernig hvetja má fólk í 

starfi út frá fjórum mismunandi þörfum. Hann gerði eigin rannsóknir og komst að þeirri 

niðurstöðu að þarfirnar sem við höfum væru: 

A. Þörf fyrir sjálfstæði og hafa stjórn á eigin vinnu 
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B. Þörf fyrir að ná árangri, að setja sér krefjandi markmið 

C. Þörfin fyrir náin og góð tengsl 

D. Þörfin fyrir völd og að geta haft áhrif á aðra 

Þessar þarfir vildi McClelland meina að væri hægt að kenna fólki, það er að segja að þær 

væru eitthvað sem við lærum frekar en að þær væru eðlislægar. Að því leytinu vildi hann 

meina að kenningin væri afar hagnýt, þar sem mögulegt væri að þjálfa fólk með það fyrir 

augum að það öðlist þessar þarfir hafi það ekki haft þær fyrir  (McClelland, 1965).  

 McClelland tengdi kenningu sína aðeins við karlmenn og drengi og hefur það verið 

gagnrýnt talsvert þar sem hún tekur ekki mið af kvenfólki (Pinder, 2008). 

2.3.4 Tveggja þátta kenning Herzbergs 

Tveggja þátta kenning Herzbergs gengur út á að ánægja í starfi byggist annars vegar á 

mismunandi hvötum og hins vegar á því sem hann kallaði viðhaldsþætti. Samkvæmt 

kenningunni koma viðurkenning, afrek, ábyrgð, framfarir og vinnan sjálf undir hvetjandi 

þætti. Viðhaldsþáttunum skipti Herzberg í vinnuaðstæður, stjórn fyrirtækis og reglum 

þess, laun og mannleg samskipti. Hann taldi mikilvægt að þessir þættir væru til staðar til 

þess að auka starfsánægju en ekki síður afköst starfsmanna. Það má segja að hann hafi 

lagt það að jöfnu að ánægður starfsmaður væri að afkasta miklu og að hvatinn kæmi út 

frá því (Herzberg, 1968). Að þessu leiti var hann ekki að horfa á einstaklinginn sem slíkan 

heldur starfið sjálft, það er að segja að tegund eða uppsetning starfsins gæti stjórnað því 

hvort starfsmenn væru að fá starfsþörfum sínum fullnægt eða ekki (Latham, 2005). Þessi 

þáttur hefur hlotið talsverða gagnrýni þar sem hann tekur ekki mið af starfsmanninum 

sjálfum (Steer, Porter og Bigley, 1996).  

2.3.5 Væntingakenning Wrooms 

Væntingakenning Wroom (e. expectancy theory) fjallar um að starfsfólk tengi saman 

vinnuframlag sitt og umbun sem það fær og á þann hátt meti það hversu mikla hvatningu 

möguleg umbun veitir (Landy og Conte, 2010). Kenningin byggir á þremur atriðum. Fyrsta 

atriðið er að umbunin þarf að vera nægilega verðmæt í huga starfsmannsins svo að hann 

vilji leggja það á sig að nálgast hana. Annað atriðið er að starfsmaðurinn trúi því að ef 

hann sýnir ákveðna viðleitni, leggi sig fram, þá nái hann bættum árangri. Þriðja atriðið 

fjallar um að með ákveðinni frammistöðu eða bættum árangri megi vænta umbunar og 
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því sé jákvætt að leggja sig fram (Pinder, 2008). Væntingakenning Wrooms er því hugsuð 

þannig að stjórnendur skipulagsheilda leggji áherslu á að starfsfólki sé ljóst á hvaða hátt 

og af hve miklu leyti það þarf að leggja sig fram til þess að verða umbunað og að umbunin 

sé mikilvæg í huga starfsfólksins. Þannig megi auka hvata og ánægju. Að sama skapi er 

hætta á því að ef starfsfólk sér ekki þessi tengsl á milli þess að sýna ákveðna viðleitni til 

að leggja sig fram og trúi því að það geti náð árangri, þá getur það leitt til áhugaleysis í 

vinnunni (Beardwell og Claydon, 2010). 

2.4 Starfstengd hvatning  

Herzberg (1987) taldi hvatningu mikilvægan áhrifaþátt þegar kemur að starfsánægju. 

Varðandi hvata, þá væru það bæði ytri og innri þættir sem hefðu áhrif á upplifun 

starfsfólks. Herzberg vildi meina að mannsæmandi laun, að finna til öryggis og að upplifa 

góða framkomu væru þeir þættir sem hefðu mest að segja um að fólk upplifði ánægju í 

starfi en væru ekki endilega til þess fallnir að hvetja fólk til að leggja sig meira fram. Til 

þess þyrfti starfsfólk að upplifa vinnuna sína mikilvæga fyrir sig persónulega, að hægt væri 

að þróast í starfinu, að starfið fæli í sér ábyrgð og að fá viðurkenningu (Riggio, 2003).  

Margar skilgreiningar á hvatningu eru til og ein þeirra kom frá Steer, Porter og Bigley 

(1991) sem sögðu að hvatning væri kraftur sem hefði þrjú mismunandi hlutverk:  

A. Hvatning býr til orku og fær einstaklinginn til að hefjast handa 

B. Hvatning setur ákveðna stefnu í átt að þeim markmiðum sem sett eru 

C. Hvatning viðheldur þeirri atorku eða krafti sem þarf til þess að ná settum 

markmiðum 

Þessi nálgun finnst víða í kenningum um hvatningu og einn þeirra sem hefur rannsakað 

starfstengda hvatningu er Craig C. Pinder (2008). Hann lítur einnig á þessar þrjár víddir 

sem lykilþætti í tengslum við starfstengda hvatningu sem lýsir sér eins og fram kemur á  

mynd 2:  
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Mynd 2 - Víddir starfstengdrar hvatningar (Pinder, 2008). 

Gagnrýni á þessar kenningar snýst meðal annars um að áherslan sé fyrst og fremst á 

vinnuna sjálfa en ekki persónuna sem vinnur hana (Steers, Porter og Bigley, 1996). Ólíkir 

þættir hafa hvetjandi áhrif á fólk og það sem hvetur einn einstakling í starfi getur haft 

önnur áhrif á annan (Bartram, 2004).  

Hvatning er lykilþáttur í árangursríkri stjórnun og því mikilvægt að stjórnendur hafi 

þekkingu á því hvað hvetur þeirra starfsfólk áfram. Ef hvatning er ekki til staðar er hætta 

á því að hæfni og þekking starfsmanna nýtist ekki eins vel og annars auk þess sem löngun 

til þess að ná árangri minnkar (Aldag og Brief, 1979). Með því að hvetja fólk í starfi geta 

afköst aukist og á sama hátt geta neikvæðar afleiðingar fylgt því að ekki sé næg hvatning 

á vinnustaðnum. Það getur komið fram í minni starfsánægju, metnaðarleysi, áhugaleysi, 

leti, fjarvistum og verri samskiptum á vinnustaðnum (Dessler, 2005). Á hinn bóginn hefur 

verið sýnt fram á að starfstengd hvatning getur haft jákvæð áhrif á skuldbindingu 

starfsfólks og komið í veg fyrir andlega ofþreytu (e. emotional exhaustion) í starfi (Fernet, 

Austin og Vallerland, 2012; Valero og Hirschi, 2016). 

Eins og fram kom í kafla 2.2 um starfsánægju, þá var fyrst um sinn horft til 

persónuleika fólks og áhersla lögð á að finna einstaklinga með ákveðna hæfni og getu sem 

pössuðu við ákveðin störf. Á síðustu áratugum hefur orðið aukning á hugtökum eins og 
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þarfir, viðhorf og markmið þegar að starfstengdri hvatningu kemur (Wiley, 1997). Með 

tilkomu kenninga B. F. Skinner (1969) um virka skilyrðingu hefur áhersla á atferlishyggju 

aukist verulega í tengslum við hvata á vinnustað. Það hefur verið gert með því að móta 

vinnustaði með það í huga að starfsfólk upplifi sig hafa ákveðið sjálfstæði, að það hafi 

getuna sem þarf og upplifi sig vera að ná árangri. Sérstaklega hefur orðið aukning í notkun 

markmiða og stjórnunarhátta sem byggja á markmiðasetningu. Draga má þær áherslur 

sem notaðar eru í dag varðandi hvatningu í eftirfarandi þætti: 

 Vitsmunalegt val eða ákvarðanir (e. cognitive choice/decision approaches) 

 Markmiðasett sjónarmið (goal/self-regulation perspectives)  

 Skoðanir eða sýn sem byggir á persónuleika einstaklinga (e. personality-based 

views) (Kanfer, 1992) 

Með vitsmunalegu vali er átt við að hvatning snúist um að einstaklingur ákveði hvað hann 

velur að gera út frá þeim væntingum sem hann hefur um afleiðingar á hverjum 

valmöguleika fyrir sig. Með markmiðasettu sjónarmiði er átt við að hvatinn komi með því 

að setja fram markmið og þannig náist meiri árangur. Með skoðunum sem byggja á 

persónuleika, er átt við að val einstaklinga byggir á þeim persónuleika sem þeir búa yfir 

og þannig meti þeir hvað það er sem þeir sækjast eftir og hvetur þá áfram (Wiley, 1997). 

2.4.1 Ytri hvatar 

Starfstengdum hvötum er, eins og áður hefur komið fram, gjarnan skipt í ytri og innri 

hvata. Ytri hvatar (e. exstrinsic motivation) eru hvatar sem koma utan frá, til dæmis í formi 

umbunar, launauppbótar, afslátta, hlunninda, sérstakrar viðurkenningar og fleira í þeim 

dúr (Cerasoli, Nicklin og Ford, 2014; Dysvik og Kuvaas, 2013). Það hvort umbunin fæst 

veltur sem sagt á því hvort viðkomandi leggi sig fram, en ekki eingöngu að hann vinni 

vinnunnar vegna. Mjög algengt er að árangurstengd laun eða jafnvel samkeppni séu 

notuð sem ytri hvati til þess að fá starfsfólk til að leggja meira á sig. Það er þó engan 

veginn öruggt að slík hvatning hafi góð áhrif á frammistöðu til langs tíma (Armstrong, 

2009). Þá hefur einnig verið sýnt fram á að ytri hvatar hafa mismunandi áhrif eftir því á 

hvaða sviði fólk vinnur. Sem dæmi má nefna að ytri hvatar eru taldir hafa minni áhrif en 

innri hvatar á opinbera starfsmenn (Ryan og Deci, 2000).  



 

26 

Hvað starfsánægju varðar, þá  hefur verið sýnt fram á að ytri hvatar geta haft 

jákvæð áhrif á starfsandann og aukið ánægju í starfi (Danish og Usman, 2010). Hin hliðin 

á þeim peningi er að ytri hvatar geta haft neikvæð áhrif á innri hvata, að það geti dregið 

úr sjálfsprottnum hvata ef of mikil áhersla er á að ná ákveðnum markmiðum og að fá á 

þann hátt umbun í formi ytri hvata (Deci, 1973). Þá hefur líka komið í ljós að það geti verið 

fordæmisgefandi að veita ytri umbun, til dæmis í formi peninga, vegna þess að líkur séu 

á því að það ýti undir löngun fólks í enn meiri peninga og það dragi þannig úr þeim innri 

hvata sem fyrir hafi verið. Mikilvægt er að fólk upplifi hvata við hæfi, að þeir séu bæði ytri 

og innri því annað leiði til gremju starfsmanna og minnkandi afkastagetu með tilheyrandi 

áhrifum á veltu fyrirtækja (Hong og Waheed, 2011).  

Nýleg nálgun á hvata hefur þróast í að skoða þá út frá því hvort þeir eru 

fjárhagslegir eða ekki (Dewhurst o.fl., 2009). Ástæða þeirrar þróunnar er verri afkoma 

fyrirtækja sem hafa þurft að draga úr fjárhagslegum hvötum á borð við bónusa og há laun. 

Þessi þróun bendir til þess að þörf sé á að skoða nánar hvaða hvatar aðrir en fjárhagslegir 

skila árangri varðandi frammistöðu og starfsánægju. Í könnun sem McKinsey fyrirtækið 

gerði árið 2009 og byggir á svörum yfir þúsund þátttakenda, kemur fram að þrír hvatar 

sem ekki eru af fjárhagslegum toga eru mikilvægari en þrír þekktustu fjárhagslegu 

hvatarnir. Þeir þrír þættir sem höfðu mestu áhrif að mati þátttakenda voru: 1. lof eða 

endurgjöf frá næsta yfirmanni, 2. athygli frá leiðtogum fyrirtækisins og 3. tækifæri til að 

leiða verkefni eða verkefnahópa. Þetta þótti áhrifaríkara en þrír helstu fjárhagslegu 

hvatarnir: 1. að fá árangursbónus, 2. hærri laun og 3. hlutabréf eða kauprétt á þeim 

(Dewhurst o.fl., 2009). Í samanburði við ytri og innri hvata má því segja að fjárhagslegir 

hvatar teljast til ytri hvata þar sem þeir tengjast umbunum í formi launa og sérstakra 

launauppbóta. Að sama skapi snúast innri hvatar ekki að fjárhagslegum umbunum og því 

er þessi flokkun nokkuð einföld nálgun á því hvaða hvata er verið að skoða. 

2.4.2 Innri hvatar 

Innri hvatar (e. Intrinsic motivation) eru eins og nafnið gefur til kynna, innra með 

manneskjunni og hafa því ekki með ytri þætti að gera eins og rætt var um hér á undan. 

Þegar rætt er um innri hvata má segja að í grunninn snúist þeir um að manneskjan geri 

eitthvað af sjálfsdáðum, hana langar til þess (Reiss,  2012). Undir innri hvata fellur til 

dæmis upplifun um að vera metinn að verðleikum, að vinna að verkefnum sem vekja 
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áhuga, þróun í starfi, möguleikar á að læra nýja hluti, góð samskipti á vinnustað og að 

geta vaxið í starfinu sem viðkomandi gegnir (Jurkiewicz, Massey, og Brown, 1998; 

Houston, 2000).  

Það má því segja að innri hvati sé fyrst og fremst huglægur og tengist sjálfsprottinni 

löngun einstaklingsins til þess að fást við það sem hann er að gera, að það veiti honum 

ánægju og það sé tilgangur með því sem hann gerir (Armstrong, 2009; Steers, Porter og 

Bigley, 1996). Þessi tilfinning eða hvatning kemur innan frá, er huglæg og því mikilvægt 

fyrir stjórnendur að þekkja til starfsmanna sinna, hvaðan þeir koma, hver gildi þeirra eru 

og hvaða drauma þeir eiga, ef þeir ætla að nýta þessar tilfinningar á hvetjandi máta í starfi 

(Hughes o.fl., 2009; Riggio og Reichard, 2008). 

Innri hvatar tengjast einnig uppeldi og þeim gildum sem einstaklingurinn hefur í 

lífinu þar á meðal það sem hann álítur sem köllun í starfi (Árelía E. Guðmundsdóttir, 2010). 

Eins og áður kom fram geta ytri hvatar haft slæm áhrif til langs tíma en að sama skapi er 

talið að heppilegast sé að innri hvatning sé til staðar þegar til langs tíma er litið og að 

bestur árangur náist sé þessum þáttum blandað saman til þess að árangur náist 

(Armstrong, 2009). 

2.5 Persónuleikar 

Ekki er hægt að líta fram hjá fræðum sem snúa að mismunandi persónuleikum 

einstaklinga þegar starfsánægja er rannsökuð. Þegar tengsl mismunandi persónuleika og 

starfsánægju hafa verið rannsökuð kemur meðal annars í ljós að tengsl eru á milli þess 

hve jákvætt fólk er og hversu ánægt það er í starfi (Judge ofl., 2002). Mismunandi 

eiginleikar (e. traits) fólks eru margir og má segja að mönnum hafi fallist hendur þegar 

farið var að reyna að halda utan um fjölda þeirra og aðgreina í vísindalegum tilgangi. 

Mikilvægi þess að ná að flokka eiginleika hefur mikla þýðingu til að hægt sé að gera 

rannsóknir á fólki út frá eiginleikum þess (John og Srivastava, 1999).  

Persónuleikafræðin byggðu lengi vel á verkum Maslow, Jung og Horney, en 

nýjustu sálfræðikenningar um persónuleika eru að fjarlægjast þann grunn (McCrae, 

2011). Allt frá því að farið var að nefna ákveðna eiginleika í kringum 1930, hefur orðið 

þróun í þá átt að flokka þá í fimm þátta líkan (e. five-factor model) sem hefur einnig gengið 

undir nafninu Hinir fimm stóru (e. The big five) og síðar Hinir fimm stóru eiginleikar (e. The 

big five traits) (John og Srivastava, 1999). Allra nýjustu kenningar um persónuleika hafa 



 

28 

skírskotun í fimm þátta líkanið. Þar má nefna kenningu McAdams sem setur persónuleika 

fram sem þrjá þætti: Stig 1 – eiginleikar, stig 2 – persónulegar hugleiðingar/áhyggjur (e. 

personal concerns) og stig þrjú – lífssaga (e. narrative) (John, Robbins og Pervin, 2010). 

Fyrsta stigið inniheldur eiginleikana sem settir eru fram í fimm þátta líkaninu. Þriðja stigið, 

lífssagan, fjallar um reynslu fólks allt frá uppeldi til fullorðins ára, þar sem gleði og sigrar, 

áföll og ósigrar, menntun, pólitískar skoðanir og fleiri atriði hafa áhrif. Lífssagan er þáttur 

sem McAdams telur mikilvæga viðbót þar sem hún getur haft áhrif á samhengi, tilgang og 

stefnu í lífi fólks (McCrae, 2011). Þessi breyta hefur nýst til þess að átta sig á tengslum 

lífssögunnar við stöðugleika eða breytingar í lífi fólks.  

Eins hefur komið fram kenning, sem kallast Neo-socioanalytic theory (NTS), sem 

setur eiginleika sem einn aðalþátt persónuleika en skoðar einnig gildi, getu og lífssögu 

einstaklinga. Þar er átt við að fyrsti þátturinn sem kallast eiginleikar, séu ákveðin hugsun 

og hegðunarmynstur sem við búum yfir og að þeir breytist lítið í gegnum lífið. Á þann hátt 

tengjast þeir tengist fimm þátta líkaninu. Annar þáttur, gildin, segja til um það hvað fólk 

vill hafa eða gera í lífinu. Þriðji þátturinn snýr að getu sem fólk býr yfir og í hvaða stöðu 

(e. hierarcy) það kemst vegna getu sinnar. Fjórði og síðasti þátturinn fjallar svo um þá 

reynslu og mikilvægar minningar sem fólk notar til þess að skilgreina sig og umhverfi sitt 

(Roberts og Nickel, 2017).  

Fimm þátta líkanið er sá rammi sem hefur mest verið notaður og sú aðferðarfræði 

sem hefur fengið mesta viðurkenningu þegar kemur að persónuleikasálfræði. Þá hefur 

verið sýnt fram á að ramminn nær utan um fjölda mismunandi persónuleika og flokkun 

þeirra (Nettle, 2007). Nýlegar rannsóknir í heila- og taugafræðum hafa sýnt fram á 

mismunandi virkni í heila fólks í tengslum við flokkun hinna fimm stóru eiginleika (Depue 

og Collins, 1999). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að þegar eiginleikarnir fimm eru 

þýddir innan germanskra tungumála, þar á meðal á íslensku, þá halda þeir gildi sínu í 

vísindalegum tilgangi (John og Srivastava, 1999).  

Flokkun fimm þátta líkansins eru eftirfarandi:  

 Úthverfa (e. extraversion) 

 Taugaveiklun (e. neuroticism)  

 Víðsýni (e. openness to experience)  

 Samvinnuþýði (e. agreeableness)  
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 Samviskusemi (e. conscientiousness) 

(Costa og McCrae, 1985; Arnar Bergþórsson og Friðrik H. Jónsson, 2004). 

Þegar talað er um úthverfu þá er átt við eiginleika sem lýsa sér meðal annars í því 

að sækja í og fá orku frá félagslegum tengslum og hinu veraldlega, að eiga gott með að 

vera innan um annað fólk, ákveðni, virkni og jákvæðni (John og Srivastava, 1999). Undir 

úthverfu fellur einnig sá eiginleiki að draga að sér athygli annarra, sem vísar til 

mannblendni eða félagslyndi. Þessir einstaklingar eru líklegir til að sækjast eftir 

fjölbreyttum og flóknum verkefnum og sækja í aðstæður þar sem þeim er umbunað ef 

þess er kostur (Costa og McCrae, 1992). Þegar litið er til starfa er úthverfa talin góður 

eiginleiki í stjórnunarstörfum vegna tengsla hennar við forystuhæfileika. Að sama skapi 

getur þessi eiginleiki hentað í sölustörf sem og í önnur störf sem krefjast mikilla gagnvirkra 

samskipta þar sem þeir einstaklingar sem teljast úthverfis eru líklegri til að búa yfir mikilli 

félagsfærni (Judge, Bono, Ilies og Gerhardt, 2002; Robbins, Judge, Odendaal og Roodt, 

2009). Úthverfir eiginleikar eru taldir síður mikilvægir í störfum á borð við bókhald, 

arkitektúr, ritarastörf og verkfræði svo dæmi séu tekin (Judge ofl., 2002). Hins vegar 

hættir úthverfum einstaklingum til að vera hvatvísir, meðal annars á þann hátt að sýna 

áhættuhegðun sem getur leitt til þess að þeir mæti ekki vel til vinnu (Robbins ofl., 2009).  

 Eiginleikum þeirra sem flokkast undir taugaveiklun má lýsa sem andstæðuna við 

tilfinningalegt jafnvægi og yfirvegun (John og Srivastava, 1999). Þessi þáttur er sá eini af 

þáttunum fimm þar sem hátt skor er neikvætt (Cascio og Aguinis, 2011). Undir þennan 

flokk koma neikvæðar tilfinningar og þættir eins og ójafnvægi í skapi, upplifun af kvíða, 

reiði, skömm, spennu og depurð (John og Srivastava, 1999). Þá eru meiri líkur á að 

einstaklingar sem skora hátt á þessum þætti upplifi þunglyndi og kvíða (Matthews og 

Deary, 1998; McCrae, 2002). Þessir einstaklingar geta upplifað raunveruleikann sem 

hættulegan eða ógnandi og eru líklegri til að túlka aðstæður á þann veg og eiga erfitt með 

að bregðast við aðstæðum sem eru streituvaldandi (McCrae, 2002). Þá eru þeir viðkvæmir 

og geta verið fráhrindandi og vegna neikvæðra tilfinninga eru þeir líklegri til þess að lenda 

upp á kant við annað starfsfólk (Thomas, 2006; Organ, 1994). Einstaklingar sem eru 

taugaveiklaðir upplifa ótta við að standa ekki undir kröfum sem gerðar eru til þeirra í starfi 

og hafa rannsóknir sýnt fram á sterk tengsl taugaveiklunar við tilfinningalega örmögnun 

og starfsþrot (Judge og Ilies, 2002; Wright og Cropanzano, 1998; Wright og Staw, 1999).   
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 Eiginleikar þeirra sem flokkast undir að vera víðsýnir má í stuttu máli segja að séu 

andstæðir við það að vera þröngsýnir (e. closed-mindedness). Víðsýnn persónuleiki býr 

yfir djúpu, frumlegu og oft flóknu andlegu lífi og reynslu (John og Srivastava, 1999). Þetta 

eru því einstaklingar sem eiga gott með að ímynda sér hluti og fá hugmyndir, eru 

sköpunarglaðir, fjölhæfir, næmir fyrir fegurð og námsfúsir (Cascio og Aguinis, 2011; Costa 

og McCrae, 1992; McCrae og Ingraham, 1987). Þessir einstaklingar vilja upplifa 

fjölbreytileika hvort sem átt er við áhugamál eða lífsreynslu almennt og sýnt hefur verið 

fram á sterkt tengsl greindar og víðsýni (McCrae, 2002; Geary, 2005). Þá hefur einnig verið 

sýnt fram á, að þessir einstaklingar eru opnir fyrir breytilegri menningu, finnst fjölbreytni 

jákvæð og eru almennt frjálslyndir þegar kemur að pólitískum sjónarmiðum (McCrae, 

1996). Það hefur því ekki komið á óvart að jákvæð tengsl eru á milli þess að vera víðsýnn 

og að aðlagast í starfi (Shaffer, Harrison, Gregersen, Black og Ferzandi, 2006). Af þessu 

leiðir, að þeir sem skora lágt gagnvart víðsýni eru líklegir til að vera fastheldnir, vanafastir, 

ólíklegir til að prófa nýja hluti og jafnvel þröngsýnir (Cascio og Aguinis, 2011; Parkinson 

og Taggar, 2006).  

 Samvinnuþýði byggir á vilja og löngun til að hlúa að öðrum, vera málsvari fólks sem 

þarf á því að halda, hlýlegu hugarfari, hógværð og trausti (John og Srivastava, 1999). Að 

þessu leyti er samvinnuþýði eiginleiki sem snýr að samskiptum við annað fólk, sem einnig 

er eiginleiki úthverfra, en munurinn liggur þó í því að þeir sem flokkast sem samvinnuþýðir 

leitast eftir gagnkvæmum samskiptum í stað sjálfmiðaðra (McCrae, 2002). Þegar 

samvinnuþýði er skoðað eru samskipti greind frá því að vera samúðarfull yfir í að vera 

fjandsamleg og einkennandi fyrir samskipti þeirra sem skora hátt í þessum flokki eru 

auðmýkt og samkennd. Þeir sem skora lágt í þessum flokki eru því líklegri til að vera 

fjandsamlegri í framkomu (Thomas, 2006). Þessir eiginleikar ýta undir að fólki líður vel í 

kringum þá sem búa yfir þeim og má lýsa sem viðkunnanlegum og hlýjum einstaklingum 

sem sýna öðrum raunverulegan áhuga. Fólki með þessa eiginleika gengur betur að vinna 

þar sem samskipti skipta miklu máli enda ólíklegir til að vera fjandsamlegir. Að sama skapi 

getur það skapað vanda hjá þeim þegar þeir setja þarfir annarra fram fyrir sínar eigin í 

þeirri viðleitni að þóknast öðrum (Robbins, o.fl. 2009). 

 Eiginleikar sem heyra undir samviskusemi, snúast um að geta haldið aftur af 

sjálfum sér og sínum hvötum, að hugsa áður en framkvæmt er og geta beðið með að 
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verðlauna sig þar til verkefnum er lokið og markmiðum náð. Þegar kemur að því að leysa 

verkefni vilja þeir sem skora hátt í þessum flokki fylgja þeim venjum og reglum sem við 

eiga, skipuleggja sig vel og forgangsraða áður en farið er af stað (John og Srivastava, 1999). 

Þeir sem gæddir eru þessum eiginleikum eru líklegri til að vera skipulagðir, metnaðarfullir 

og nákvæmir í því sem þeir gera og síðast en ekki síst þrautseigir. Samviskusemi getur því 

verið vísbending um að einstaklingar sem skora hátt í þessum flokki séu vinnusamir, 

skipulagðir og áreiðanlegir, en þeir sem skora lágt í þessum flokki eru líklegri til að vera 

latir, óskipulagðir, úthaldsminni og óáreiðanlegir (Cascio og Aguinis, 2011). Þá hefur lágt 

skor í þessum flokki tengsl við erfiðleika með að ljúka verkefnum og frestunaráráttu 

(McCrae og Costa, 1990; Dewitt og Schouwenburg, 2002). Á móti kemur að hátt skor í 

flokknum hefur verið tengt við góðan árangur í starfi og það spáir best fyrir um 

frammistöðu á vinnustað (Barrick og Mount, 1991; Salgado, 1997). 

 Tengsl þessara fimm persónuleika og frammistöðu í starfi hafa verið talsvert 

rannsökuð, en mun minna hvernig persónuleikarnir tengjast starfsánægju (Judge ofl., 

2002). Persónuleikinn taugaveiklun hefur tengsl við neikvætt hugarfar (Magnus, Diener, 

Fujita, og Pavot, 1993). Þar af leiðandi hefur hann verið talinn undirstaða þess sem rætt 

var um í kaflanum um starfsánægju og kallast NA, eða neikvæðni, og kannanir hafa sýnt 

greinileg tengsl persónuleikans og óánægju í starfi.. Að sama skapi hafa rannsóknir sýnt 

jákvæð tengsl á milli persónuleikanna samviskusemi og úthverfa en lítil tengsl hafa fundist 

á milli persónuleikanna víðsýni og samvinnuþýði og starfsánægju (Judge ofl., 2002). 

Niðurstöður rannsókna á fyrrgreindum tengslum persónuleikanna þriggja og 

starfsánægju er þó ekki einhlítar og í nýlegri rannsókn á tengslum persónuleikanna fimm 

og starfsánægju kemur fram að lítil tengsl eru á milli úthverfu og starfsánægju. 

Rannsóknin sýnir hins vegar tengingu á milli starfsánægju og annarra persónuleika en 

úthverfu og að því yngri sem þátttakendur eru, því meiri áhrif hafa mismunandi þættir á 

starfsánægju og starfsóánægju (Bui, 2017). Af þessu leiðir að fyrst og fremst verður 

skoðað í þessari rannsókn hvort tengsl finnist á milli starfsánægju þátttakenda og 

fyrrgreindra þriggja persónuleika, taugaveiklun, úthverfa og samviskusemi.  

2.6 Spurningalistar 

Við rannsóknina voru notaðir tveir spurningalistar. Annar spurningalistinn heitir 

Starfsánægju könnun (e. Job satifaction survey – JSS), hér eftir kallaður SÁK, og inniheldur 
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36 spurningar (Spector, 2011). Hinn listinn heitir Fimm þátta líkan (e. the Big five 

inventory - BFI), hér eftir kallaður FÞL, sem inniheldur 44 spurningar (John og Srivastava, 

1991). Báðir listarnir voru þýddir yfir á íslensku af höfundi verkefnisins. Hér á eftir er nánar 

fjallað um listana, tilurð þeirra, tilgang og þýðingu spurninga. 

2.6.1 SÁK - starfsánægja 

Listinn var búinn til af Paul E. Spector (1997) og byggir á því að sama spurningin kemur í 

raun tvisvar fram, annars vegar með neikvæðum formerkjum og hins vegar með 

jákvæðum. Með þeim hætti er áreiðanleiki aukinn og svör spurningalistans eiga að mæla 

starfsánægju. Spurningalistinn var hannaður með tilliti til bókmennta sem fjallað hafa um 

starfsánægju og þá þætti eða flokka sem undir starfsánægju falla (Spector, 1997). 

Spurningalistinn var sérstaklega hannaður með það í huga að hann nýttist opinberum 

stofnunum, félagsþjónustu og stofnunum sem ekki eru reknar í hagnaðarskyni, þó hann 

nýtist á fleiri sviðum. Listanum er skipt upp í níu undirflokka (sjá töflu 1) þar sem 

mismunandi spurningar tengjast mismunandi undirflokkum en allir tengjast flokkarnir 

hugtakinu starfsánægja (Spector, 1999).  

Tafla 1 – Undirflokkar og númer spurninga í SÁK spurningalista 

Undirflokkur Númer spurninga 

    

Laun (e. pay) 1, 10, 19, 28 

Stöðuhækkun (e. promotion) 2, 11, 20, 33 

Stjórnun (e. supervision) 3, 12, 21, 30 

Hlunnindi (e. fringe benefits) 4, 13, 22, 29 

Árangursverðlaun (e. contingent revards) 5, 14, 23, 32 

Rekstrarumhverfi (e. operating conditions) 6, 15, 24, 31 

Samstarfsfélagar (e. coworkers) 7, 16, 25, 34 

Tegund vinnu (e. nature of work) 8, 17, 27, 35 

Samskipti (e. communication) 9, 18, 26, 36 
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Allar spurningarnar hafa sex svarmöguleika sem fá gildi frá einum og upp í sex, sjá töflu 2 

hér fyrir neðan. Þegar lesið er úr niðurstöðum þarf að snúa stigagjöfinni við í tengslum við 

spurningarnar sem eru með neikvæðum formerkjum. Spurningarnar með neikvæðum 

formerkjum eru spurningar númer 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 

32, 34 og 36 (sjá litaða reiti í töflu 3). 

Tafla 2 – Mismunandi gildi svara eftir jákvæðu eða neikvæðu formerki spurninga 

Formerk
i jákvætt 

Stig Svar Stig 

Formerk
i 

neikvætt 

1 Mjög ósammála 6 

2 Frekar ósammála 5 

3 Svolítið ósammála 4 

4 Svolítið sammála 3 

5 Frekar sammála 2 

6 Mjög sammála 1 

 

Spurningarnar fyrir SÁK eru eins og áður sagði 36 talsins og hver og ein getur fengið frá 

einu og upp í sex stig, sem þýðir að lægsta heildarstig hjá hverjum þátttakenda getur verið 

36 stig (1x36) en hæsta getur verið 216 (6x36). Hverjum undirflokki tengjast fjórar 

spurningar eins og sjá má í töflu 1, sem þýðir að hver einstaklingur getur gefið hverjum 

undirflokki að lágmarki fjögur stig (4x1) en að hámarki 24 stig (4x6). Þessi uppsetning 

gefur möguleika á að skoða ýmsar hliðar á svörum þátttakenda, til að mynda hver 

afstaðan er gagnvart hverjum undirflokki fyrir sig með tilliti til ytri hvata. Einnig er hægt 

að sjá heildarstig hvers og eins varðandi starfsánægju sem og hópsins í heild. Hér að 

neðan má sjá spurningar SÁK spurningalistans ásamt þýðingum yfir á íslensku. 
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Tafla 3 – Spurningalisti: Starfsánægju könnun (e. Job satifaction survey - JSS) (Spector, 2011) 

1 I feel I am being paid a fair amount 
for the work I do. 

Mér finnst að ég fái greidd sanngjörn 
laun fyrir vinnuna sem ég vinn. 

2 There is really too little chance for 
promotion on my job. 

Það eru í raun of fá tækifæri á 
stöðuhækkun í starfinu mínu. 

3 My supervisor is quite competent in 
doing his/her job. 

Yfirmaður minn er mjög hæfur til að 
sinna sínu starfi. 

4 I am not satisfied with the benefits I 
receive. 

Ég er ekki sátt/sáttur við hlunnindin 
(orlof, lífeyrir, desemberuppbót 
o.þ.h.) sem ég fæ. 

5 When I do a good job, I receive the 
recognition for it that I should 
receive. 

Þegar ég stend mig vel í vinnunni fæ 
ég þá viðurkenningu sem ég ætti að fá 
fyrir það. 

6 Many of our rules and procedures 
make doing a good job difficult. 

Reglur og ferlar sem við notum leiða 
til þess að erfitt er að vinna vinnuna 
vel.  

7 I like the people I work with. Mér líkar við fólkið sem ég vinn með. 

8 I sometimes feel my job is 
meaningless. 

Mér finnst stundum eins og starfið 
mitt sé tilgangslaust.  

9 Communications seem good within 
this organization. 

Samskipti virðast góð innan 
stofnunarinnar sem ég vinn hjá.  

10 Raises are too few and far between. Launahækkanir eru of fáar og of langt 
á milli þeirra. 

11 Those who do well on the job stand 
a fair chance of being promoted. 

Þeir sem standa sig vel í starfi eiga 
góðan möguleika á stöðuhækkun.  

12 My supervisor is unfair to me. Yfirmaður minn er ósanngjarn 
gagnvart mér.  

13 The benefits we receive are as good 
as most other organizations offer. 

Hlunnindin  (orlof, lífeyrir, 
desemberuppbót o.þ.h.) sem við 
fáum eru jafn góð og hjá flestum 
öðrum stofnunum og fyrirtækjum. 

14 I do not feel that the work I do is 
appreciated. 

Mér finnst að vinnan sem ég vinn sé 
ekki vel metin.  

15 My efforts to do a good job are 
seldom blocked by red tape. 

Reglur og verkferlar koma sjaldan í 
veg fyrir að ég geti unnið vel að mínu 
mati. 

16 I find I have to work harder at my 
job because of the incompetence of 
people I work with. 

Mér finnst ég þurfa að leggja meira á 
mig í vinnunni vegna getuleysis 
samstarfsfólks. 

17 I like doing the things I do at work. Mér finnst gaman að gera það sem ég 
geri í vinnunni. 
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18 The goals of this organization are 
not clear to me. 

Markmið stofnunarinnar sem ég vinn 
hjá eru óljós í mínum huga.  

19 I feel unappreciated by the 
organization when I think about 
what they pay me. 

Mér finnst ég vanmetinn starfsmaður 
miðað við launin sem ég fæ greidd.  

20 People get ahead as fast here as 
they do in other places.  

Fólk nær starfsframa á sama hraða 
hér og fólk gerir á öðrum 
starfsvettvangi. 

21 My supervisor shows too little 
interest in the feelings of 
subordinates. 

Yfirmaður minn hefur of lítinn áhuga 
á tilfinningum undirmanna.  

22 The benefit package we have is 
equitable. 

Hlunnindin (orlof, lífeyrir, 
desemberuppbót o.þ.h.) sem við 
fáum eru réttlát.  

23 There are few rewards for those 
who work here. 

Það er lítið um umbun eða verðlaun 
fyrir þá sem vinna hérna. 

24 I have too much to do at work. Ég hef of mikið að gera í vinnunni. 

25 I enjoy my coworkers. Ég nýt þess að vera með 
samstarfsfólki mínu.  

26 I often feel that I do not know what 
is going on with the organization. 

Mér líður oft eins og ég viti ekki hvað 
er að gerast hjá stofnuninni.  

27 I feel a sense of pride in doing my 
job. 

Ég upplifi stolt yfir því sem ég geri í 
vinnunni minni. 

28 I feel satisfied with my chances for 
salary increases. 

Ég upplifi sátt yfir möguleikunum sem 
ég hef á launahækkunum.  

29 There are benefits we do not have 
which we should have. 

Það eru ákveðin hlunnindi sem við 
fáum ekki en ættum að vera að fá.  

30 I like my supervisor. Mér líkar við yfirmann minn.  

31 I have too much paperwork. Ég þarf að vinna of mikla 
pappírsvinnu.  

32 I don't feel my efforts are rewarded 
the way they should be. 

Mér finnst ég ekki fá nægjanlega 
umbun fyrir það sem ég legg á mig.  

33 I am satisfied with my chances for 
promotion.  

Ég er sátt/sáttur með möguleikana 
sem ég hef á stöðuhækkun. 

34 There is too much bickering and 
fighting at work. 

Það er of mikið um ósætti og rifrildi í 
vinnunni. 

35 My job is enjoyable. Starfið mitt er ánægjulegt. 

36 Work assignments are not fully 
explained. 

Verkefnin í vinnunni eru ekki 
almennilega útskýrð. 
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Þegar nánar er rýnt í svarmöguleikana er hægt að sjá hvaða spurningar tengjast annars 

vegar ytri hvötum, sem áður voru nefndir, og hins vegar innri hvötum. Sem dæmi um það 

má nefna spurningu eitt og tvö mér finnst að ég fái greidd sanngjörn laun fyrir vinnuna 

sem ég vinn og það eru í raun of fá tækifæri á stöðuhækkun í starfinu mínu. Þessar 

spurningar falla undir fjárhagslega hvata og á sama tíma ytri hvata eins og þeir eru 

skilgreindir. Spurningar sjö og átta, mér líkar við fólkið sem ég vinn með og mér finnst 

stundum eins og starfið mitt sé tilgangslaust eru hins vegar gott dæmi um hvata sem ekki 

eru fjárhagslegir.  

Í sumum tilvikum getur verið erfitt að skilgreina svör spurningalistans út frá því 

hvort um er að ræða fjárhagslegan hvata eða ekki. Sem dæmi um það er spurning númer 

12 yfirmaður minn er ósanngjarn gagnvart mér. Svarið gæti snúist um hvort viðkomandi 

fái sanngjörn laun eða aðra fjárhagslega umbun en gæti líka snúist um aðra þætti eins og 

að finnast maður upplifa ósanngjarna framkomu þrátt fyrir að standa sig vel í vinnunni. 

Það er því alfarið háð upplifun þátttakenda á spurningunni hvað liggur að baki svarinu 

sem þeir veita. Til þess að forðast mögulegar skekkjur varðandi þetta voru stigin bak við 

spurningar 12, 16, 18, 24, 26 og 31 ekki með í útreikningum þegar svörin voru notuð til 

þess að bera saman mismunandi tegundir hvata. Tafla 4 hér fyrir neðan sýnir hvernig 

spurningarnar voru tengdar mismunandi hvötum í niðurstöðum þessarar rannsóknar:  

Tafla 4 – Númer spurninga tengt mismunandi hvötum 

 Spurning númer 

Fjárhagslegir hvatar (Ytri hvatar) 1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 19, 20, 22, 23, 28, 

29, 32, 33 

Aðrir hvatar en fjárhagslegir (Innri 

hvatar) 

3, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 21, 25, 27, 30, 34, 35, 

36 

 

Spector hefur gefið út „norm“ eða viðmið til að meta niðurstöður, byggð á svörum 24.750 

starfsmanna hjá hinu opinbera í Bandaríkjunum, þar sem meðaltalið er 138.8 stig (sjá 

viðauka 2). Samkvæmt þessum viðmiðunum er starfsánægja óásættanleg  ef hún mælist 

á milli 36 til 108 stig, mælist hún frá 108 að 144 stigum bendi það til þess að starfsánægja 



 

37 

sé frekar óljós og þurfi að skoða betur en  starfsánægja telst ásættanleg þegar hún mælist 

á bilinu 144 til 216 stig (Spector, 2007). 

2.6.2 FÞL - persónuleikar 

Þátttakendur fengu einnig spurningalista með 44 spurningum sem snúa að mismunandi 

persónuleikum út frá hinu svokallaða fimm þátta líkani eða FÞL (John og Srivastava, 1999). 

Fimm svör eru möguleg við spurningum listans og fær hvert svar stig frá einum og upp í 

fimm. Hér á eftir í töflum 5 og 6 má sjá spurningalistann ásamt þýðingu hans sem 

framkvæmd var af höfundi og svarmöguleikum:   

Tafla 5 – FÞL spurningalisti um mismunandi persónuleika (e. the Big five inventory - BFI) (John og Srivastava, 
1991). 

I see Myself as Someone Who... Ég lít á mig sem manneskju sem.. 

1. Is talkative talar mikið. 

2. Tends to find fault with others á það til að sjá það neikvæða hjá öðrum. 

3. Does a thorough job vinn af mikilli nákvæmni. 

4. Is depressed, blue er þunglynd, leið.  

5. Is original, comes up with new 

ideas 

er frumleg, kem með nýjar hugmyndir. 

6. Is reserved er til baka, hlédræg. 

7. Is helpful and unselfish with others er hjálpsöm og óeigingjörn gagnvart öðrum. 

8. Can be somewhat careless get verið svolítið kærulaus. 

9. Is relaxed, handles stress well er róleg, ræð vel við álag. 

10. Is curious about many different 

things 

er forvitin um marga ólíka hluti. 

11. Is full of energy er full af orku. 

12. Starts quarrels with others byrja á þrætum við aðra. 

13. Is a reliable worker er áreiðanlegur starfskraftur. 

14. Can be tense get verið stíf í framkomu. 

15. Is ingenious, a deep thinker er snjöll, hugsa djúpt. 
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16. Generates a lot of enthusiasm bý til brennandi áhuga. 

17. Has a forgiving nature á auðvelt með að fyrirgefa. 

18. Tends to be disorganized á það til að vera óskipulögð. 

19. Worries a lot hef oft áhyggjur. 

20. Has an active imagination hef frjótt ímyndunarafl.  

21. Tends to be quiet á það til að vera þögul. 

22. Is generally trusting treysti almennt öðrum. 

23. Tends to be lazy á það til að vera löt. 

24. Is emotionally stable, not easily 

upset 

bý yfir tilfinningalegu jafnvægi, fer ekki 

auðveldlega í ójafnvægi. 

25. Is inventive er frumleg, uppfinningasöm. 

26. Has an assertive personality er sjálfsörugg. 

27. Can be cold and aloof getur verið köld og fjarlæg. 

28. Perseveres until the task is 

finished 

er sannfærandi þar til verkefni klárast.  

29. Can be moody get verið með skapgerðarsveiflur. 

30. Values artistic, aesthetic 

experiences 

kann að meta list og fagurfræðilega upplifun. 

31. Is sometimes shy, inhibited er feimin, hikandi. 

32. Is considerate and kind to almost 

everyone 

er tillitsöm og góð við svo til alla.  

33. Does things efficiently framkvæmi hluti af dugnaði. 

34. Remains calm in tense situations er róleg í erfiðum aðstæðum. 

35. Prefers work that is routine líkar helst að vinnan sé vanaföst. 

36. Is outgoing, sociable er félagslynd, vil vera innan um annað fólk. 

37. Is sometimes rude to others er stundum dónaleg við aðra. 

38. Makes plans and follows through 

with them 

geri plön og fylgi þeim alla leið. 
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39. Gets nervous easily verð auðveldlega stressuð.  

40. Likes to reflect, play with ideas finnst gaman að velta hlutum fyrir sér, leika sér 

að hugmyndum. 

41. Has few artistic interests hefur fá listræn áhugamál. 

42. Likes to cooperate with others finnst gott að vera í samstarfi með öðrum. 

43. Is easily distracted missi auveldlega einbeitinguna.  

44. Is sophisticated in art, music, or 

literature 

er með fágaðan smekk fyrir list, tónlist eða 

bókmenntum. 

 

Tafla 6 – svarmöguleikar FÞL spurningalistans 

Stig Svarmöguleikar 

1 Mjög ósammála 

2 Svolítið ósammála 

3 Hvorki sammála né ósammála 

4 Svolítið sammála 

5 Mjög sammála 

 

Eins og fram hefur komið er FÞL spurningalistinn að greina fimm tegundir persónuleika 

sem kallaðir eru úthverfa, taugaveiklun, víðsýni, samvinnuþýði og samviskusemi (Costa og 

McCrae, 1985; Arnar Bergþórsson og Friðrik H. Jónsson, 2004). Listinn varð fyrir valinu 

vegna þeirrar viðurkenningar sem hann hefur hlotið innan sálfræðinnar (Nettle, 2007). 

Niðurstöður könnunar um starfsánægju verða bornar saman við úthverfu, taugaveiklun 

og samviskusemi vegna tengsla þessara persónuleika við starfsánægju (Judge, Heller og 

Mount, 2002).  

Spurningalistinn er, rétt eins og SÁK spurningalistinn, með spurningum sem ýmist 

hafa jákvæð eða neikvæð formerki og því þarf að snúa stigagjöf við þar sem spurningarnar 

hafa neikvæð formerki. Í töflu 7 má sjá persónuleikaflokkana fimm og hvaða spurningar 

tengjast hverjum og einum flokki. Þær spurningar sem hafa neikvæð formerki eru merkt 

með bókstafnum N fyrir aftan númer spurningarinnar.  
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Tafla 7 – persónuleikaflokkar og númer spurninga tengt þeim (John og Srivastava, 1991). 

Persónuleiki Númer svara tengd 

persónuleika 

Úthverfa eða útsækni (e. extraverion) 1, 6N, 11, 16, 21N, 26, 31N, 36 

Taugaveiklun (e. neuroticism)  4, 9N, 14, 19, 24N, 29, 34N, 39 

Víðsýni (e. openness to experience)   5, 10, 15, 20, 25, 30, 35N, 40, 

41N, 44 

Samvinnuþýði (e. agreeableness)  2N, 7, 12N, 17, 22, 27N, 32, 37N, 

42 

Samviskusemi (e. conscientiousness) 3, 8N, 13, 18N, 23N, 28, 33, 38, 

43N 

 

2.7 Skrifstofa þjónustu og reksturs og þjónustumiðstöðvar 

Skrifstofa þjónustu og reksturs hjá Reykjavíkurborg fer með yfirumsjón með þjónustu við 

starfsfólk og íbúa borgarinnar og stýrir stefnumótun, samhæfingu og þróun 

framlínuþjónustu og skjalamála (Reykjavíkurborg, 2012). Undir skrifstofuna heyrir meðal 

annars þjónustudeild sem sinnir framlínuþjónustu borgarinnar, þar á meðal rekstri 

þjónustuvers Reykjavíkurborgar. Þjónustuverið er staðsett á Höfðatorgi í Borgartúni og 

þar starfa að jafnaði um 20 manns. Þjónustuverið sinnir símsvörun og netspjalli, vaktar 

netfangið upplysingar@reykjavik.is, sinnir póstdreifingu, fræðslu og námskeiðahaldi, sér 

um móttöku gesta á skrifstofum borgarinnar á Höfðatorgi og úrvinnslu og innri vinnslu 

fyrir flest svið borgarinnar. Deildarstjóri þjónustudeildar er Halldór Nikulás Lárusson.  

 Þjónustumiðstöðvar Reykjavíkurborgar eru fimm talsins en í sumum tilvikum eru 

starfstöðvarnar fleiri en ein fyrir hvert svæði (Reykjavíkurborg, e.d.). 

Þjónustumiðstöðvarnar ganga undir eftirfarandi nöfnum: 

 Þjónustumiðstöð Breiðholts 

 Þjónustumiðstöð Grafarvogs og Kjalarness 

 Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts 

 Þjónustumiðstöð Laugardals og Háaleitis 

mailto:upplysingar@reykjavik.is
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 Þjónustumiðstöð Vesturbæjar, Miðborgar og Hlíða 

Hlutverk þjónustumiðstöðva er meðal annars að veita þverfaglega þjónustu fyrir 

einstaklinga og fjölskyldur, veita félagslega ráðgjöf, sérfræðiþjónustu við grunn- og 

leikskóla, frístundaráðgjöf, sinna forvarnarstefnu borgarinnar, efla félagsauð á sínu svæði 

og veita almennar upplýsingar um starfsemi Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, e.d.). 

Hjá þjónustumiðstöðvunum starfa nokkur hundruð starfmanna en í þessari rannsókn var 

unnið með starfsfólki sem telst til framlínuþjónustu þjónustumiðstöðva sem eru 15 

starfsmenn.  

3 Aðferðin  

3.1 Megindleg rannsóknaraðferð 

Í þessari rannsókn er notast við megindlega rannsóknaraðferð. Með henni eru gögn 

magnbundin, sem býður upp á að mæla niðurstöður og setja fram kenningar út frá þeim 

(Jón Gunnar Bernburg, 2005). Gögnin í megindlegum rannsóknum eru meðal annars 

fengin með því að leggja fram stöðluð próf, stöðluð viðtöl, skoðun talna eða með 

spurningalistum eins og gert er í þessari rannsókn. Helstu kostir þess að beita megindlegri 

rannsóknaraðferð er að hægt er að endurtaka rannsóknina á einfaldan máta og fá þannig 

samanburð á milli rannsókna. Þá er aðferðin góð að því leytinu til, að hún gefur 

vísbendingar um sambönd orsaka og ef úrtak er nógu stórt og niðurstöður marktækar er 

í mörgum tilvikum hægt að færa niðurstöðu úr úrtaki yfir á þýði (Jón Gunnar Bernburg, 

2005). 

3.2 Þátttakendur  

Þátttakendur í rannsókninni starfa annars vegar í þjónustuveri Reykjavíkurborgar sem 

heyrir undir skrifstofu þjónustu og reksturs og er til húsa á Höfðatorgi í Borgartúni og hins 

vegar í fimm þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar. Allir þátttakendur eru starfsfólk 

sem heyra undir framlínuþjónustu Reykjavíkurborgar.  

Fjöldi þeirra sem taldir voru tengjast framlínu þjónustu á ofangreindum 

starfstöðvum voru alls 35 og bárust svör frá 26 aðilum, eða um 74%. Þátttakendur eru á 

aldrinum 20 til 69 ára og þar af eru um 27% yngri en 30 ára, um 11% á milli 30 og 39 ára, 
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um 23% á milli 40 og 49 ára, rúmlega 26% eru á aldrinum 55-59 ára og um 11% 60 ára og 

eldri. 23 konur og 3 karlmenn eða hátt í 90% konur og 10% karlar. Um 46% þátttakenda 

hafa starfað í fimm ár eða lengur á núverandi starfsstað hjá Reykjavíkurborg en um 54% 

skemur en fimm ár.  

3.3 Gagnaöflun og spurningalistar 

Þátttakendur fengu senda tvo spurningalista, SÁK og FÞL, ásamt bakgrunnsspurningum 

um kyn, aldursbil og starfsaldursbil. Svarmöguleikar spurningalistanna eru settir fram í 

Likert mælistiku en í öðru tilvikinu eru fimm svarmöguleikar og í hinu eru 

svarmöguleikarnir sex. Skiptar skoðanir eru á því hvað svarmöguleikar ættu í raun að vera 

margir þegar mælistika á borð við Likert er notuð (Matell og Jacoby, 1971). Ástæðan er 

sú að erfitt er að greina hve miklu munar á milli svara, til dæmis hver munurinn er á að 

vera mjög sammála og frekar sammála, en gengið er út frá því að munurinn sé nokkur og 

að því leytinu hægt að greina nokkuð vel á milli mismunandi þátta. Svarmöguleikum eru 

gefin stig frá einum upp í fimm annars vegar og einum og upp í sex hins vegar, þannig að 

hægt sé að vinna tölulegar upplýsingar úr svörunum. Spurningalistarnir voru lagðir fyrir á 

rafrænu formi með hjálp Google forms forritsins.  

3.4 Framkvæmd 

Framkvæmd rannsóknarinnar hófst með rannsóknaráætlun sem lögð var fyrir 

leiðbeinanda og samþykkt í byrjun september 2018. Í framhaldi af því var unnið að 

fræðilegum upplýsingum sem tengdust rannsókninni. Út frá fræðilegri vinnu var ákveðið 

að vinna með JSS (job satifaction survey) könnunina til þess að mæla starfsánægju 

þátttakenda ásamt því að nýta FBI (The big five inventory) könnunina til þess að greina 

mismunandi persónuleika þeirra í tengslum við niðurstöður starfsánægju 

könnunnarinnar.  

Til þess að nálgast þátttakendur var í fyrstu haft samband við deildarstjóra 

framlínuþjónustu hjá Reykjavíkurborg og hann spurður hvort rannsóknin mætti fara fram 

hjá starfsfólki þjónustuvers. Það var vel í það tekið og starfsfólk látið vita að von væri á 

kynningu á verkefninu. Því næst sendi rannsakandi póst sem dreift var á alla starfsmenn 

þjónustuversins og þjónustumiðstöðvar þar sem kynnt var að verið væri að gera rannsókn 
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í tengslum við starf þeirra hjá Reykjavíkurborg og að þátttaka fæli í sér að svara 

spurningalistum sem lagðir yrðu fyrir.  

Í framhaldi af því voru spurningalistar sendir í vefpósti til starfsmanna og óskað eftir 

því að þeim yrði svarað við fyrsta tækifæri. Tekið var fram að rannsóknin yrði nafnlaus og 

að svör þátttakenda yrðu á engan hátt hægt að rekja til einstakra aðila. Starfsfólk 

þjónustuversins tók vel í verkefnið og svöruðu allir spurningalistum innan tilsetts tíma. 

Svör bárust að mestu leiti á viku tímabili en lokað var fyrir mótttöku svara eftir að tvær 

vikur voru liðnar frá sendingu. Þá hafði verið sendur póstur til áminningar um þátttöku í 

rannsókninni.  
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir er fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar í máli og myndum. Fyrst eru 

niðurstöður skoðaðar með tilliti til spurningarinnar um hve mikil starfsánægja mælist hjá 

starfsfólki framlínustarfa hjá Reykjavíkurborg. Því næst verður skoðað hvernig ytri og innri 

hvatar hafa áhrif á starfsánægjuna. Að síðustu verður rýnt í niðurstöður FÞL 

spurningalistans þar sem mismunandi persónugerðir eru greindar og skoðað hvort 

starfsánægja tengist einni persónugerð frekar en annarri.  

4.1 SÁK  

SÁK spurningalistinn mælir starfsánægju og í þessari rannsókn var leitast við að sjá hvert 

meðaltalið væri hjá þátttakendum, hvaða spurningar fengu flest stig og hvaða spurningar 

fengu fæst stig. Því fleiri sem stigin eru því meira vægi hefur það atriði gagnvart 

starfsánægju. Þegar spurningar hafa neikvætt formerki ber að hafa í huga að verið er að 

mæla starfsánægju og stigaröðun er öfug eins og áður hefur verið útskýrt. Sem dæmi væri 

spurning átta. Þar er spurt hvort viðkomandi finnist starf sitt tilgangslaust. Þar eru 

svarmöguleikar á þann hátt að mjög ósammála fær flest stig á meðan mjög sammála fær 

fæst stig. Þar af leiðandi væru mörg stig út frá því svari jákvæð hvað varðar starfsánægju, 

þar sem það þýðir að fólki þyki starf sitt ekki tilgangslaust. Á töflu 8 má sjá heildarstig 

hverrar spurningar fyrir sig miðað við alla þátttakendur.  
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Tafla 8 – Heildarstig og hlutfall spurninga SÁK listans 

Spurningar Númer Stig Hlutfall % 

Mér finnst að ég fái greidd sanngjörn laun fyrir vinnuna sem ég 
vinn. 

1 87 2,4% 

Það eru í raun of fá tækifæri á stöðuhækkun í starfinu mínu. 
2 61 1,7% 

Yfirmaður minn er mjög hæfur til að sinna sínu starfi. 
3 128 3,5% 

Ég er ekki sátt/sáttur við hlunnindin (orlof, lífeyrir, 
desemberuppbót o.þ.h.) sem ég fæ. 

4 93 2,5% 

Þegar ég stend mig vel í vinnunni fæ ég þá viðurkenningu sem 
ég ætti að fá fyrir það. 

5 101 2,7% 

Reglur og ferlar sem við notum leiða til þess að erfitt er að 
vinna vinnuna vel.  

6 89 2,4% 

Mér líkar við fólkið sem ég vinn með. 
7 151 4,1% 

Mér finnst stundum eins og starfið mitt sé tilgangslaust.  
8 135 3,7% 

Samskipti virðast góð innan stofnunarinnar sem ég vinn hjá.  
9 115 3,1% 

Launahækkanir eru of fáar og of langt á milli þeirra. 
10 63 1,7% 

Þeir sem standa sig vel í starfi eiga góðan möguleika á 
stöðuhækkun.  

11 72 1,9% 

Yfirmaður minn er ósanngjarn gagnvart mér.  
12 145 3,9% 

Hlunnindin  (orlof, lífeyrir, desemberuppbót o.þ.h.) sem við 
fáum eru jafn góð og hjá flestum öðrum stofnunum og 
fyrirtækjum. 

13 93 2,5% 

Mér finnst að vinnan sem ég vinn sé vel metin.  
14 97 2,6% 

Reglur og verkferlar koma sjaldan í veg fyrir að ég geti unnið vel 
að mínu mati. 

15 94 2,5% 

Mér finnst ég þurfa að leggja meira á mig í vinnunni vegna 
getuleysis samstarfsfólks. 

16 118 3,2% 

Mér finnst gaman að gera það sem ég geri í vinnunni. 
17 126 3,4% 

Markmið stofnunarinnar sem ég vinn hjá eru óljós í mínum 
huga.  

18 117 3,2% 

Mér finnst ég vanmetinn starfsmaður miðað við launin sem ég 
fæ greidd.  

19 81 2,2% 

Fólk nær starfsframa á sama hraða hér og fólk gerir á öðrum 
starfsvettvangi. 

20 73 2,0% 

Yfirmaður minn hefur of lítinn áhuga á tilfinningum 
undirmanna.  

21 122 3,3% 

Hlunnindin (orlof, lífeyrir, desemberuppbót o.þ.h.) sem við 
fáum eru réttlát.  

22 89 2,4% 
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Það er lítið um umbun eða verðlaun fyrir þá sem vinna hérna. 
23 71 1,9% 

Ég hef of mikið að gera í vinnunni. 
24 85 2,3% 

Ég nýt þess að vera með samstarfsfólki mínu.  
25 138 3,7% 

Mér líður oft eins og ég vit ekki hvað er að gerast hjá 
stofnuninni.  

26 98 2,7% 

Ég upplifi stolt yfir því sem ég geri í vinnunni minni. 
27 116 3,1% 

Ég upplifi sátt yfir möguleikunum sem ég hef á 
launahækkunum.  

28 73 2,0% 

Það eru ákveðin hlunnindi sem við fáum ekki en ættum að vera 
að fá.  

29 89 2,4% 

Mér líkar við yfirmann minn.  
30 139 3,8% 

Ég þarf að vinna of mikla pappírsvinnu.  
31 106 2,9% 

Mér finnst ég ekki fá nægjanlega umbun fyrir það sem ég legg á 
mig.  

32 89 2,4% 

Ég er sátt/sáttur með möguleikana sem ég hef á stöðuhækkun. 
33 74 2,0% 

Það er of mikið um ósætti og rifrildi í vinnunni. 
34 124 3,4% 

Starfið mitt er ánægjulegt. 
35 128 3,5% 

Verkefnin í vinnunni eru ekki almennilega útskýrð. 
36 115 3,1% 

 Heild 3695 100% 

    

           

Þegar heildarstigafjölda könnunarinnar er deilt niður á þátttakendur kemur í ljós að 

útkoman er 3695/26=142 sem þýðir að starfsánægja starfsfólks í framlínustarfi hjá 

Reykjavíkurborg er 142 stig að meðaltali. Miðað við að lægsta mögulega stigagjöfin væri 

36 stig og hæsta væri 216 stig þá mætti setja upp einkunnarskala frá 1 til 10 á eftirfarandi 

máta:  

Einkunn fyrir hverja hækkun um 36 stig = 216/36=6 þrep – 10/6=1,66 

                                                      Tafla 9 – Einkunnargjöf á skalanum 0-10 

 Stig Einkunn 

Lægst 36 1,66 

- 72 3,32 

- 108 4,98 

- 144 6,64 

- 180 8,3 

Hæst 216 10 
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Miðað við þessa uppsetningu væri einkunnin fyrir starfsánægju um 6,6 á skalanum einn 

og upp í tíu hjá starfsfólki í framlínuþjónustu hjá Reykjavíkurborg. Gefið hefur verið út af 

höfundi spurningalistans að eftirfarandi einkunnargjöf á starfsánægju sé notuð til 

viðmiðunar, sjá töflu 10:  

Tafla 10 - Einkunnargjöf SÁK listans (Spector, 2007) 

36 – 108 stig 109 til 144 stig 145 til 216 stig 

Ekki ásættanlegt Óljóst/þarfnast skoðunar Ásættanlegt 

 

Ef litið er til einstakra spurninga sést að þau atriði sem fá flestu stigin fjalla um 

samstarfsfólkið, stjórnendur, starfið sjálft og tilgang þess (mynd 3). Verstu útkomuna fá 

þættir eins og laun, möguleikar á stöðuhækkunum og möguleiki á starfsframa almennt.  
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Mynd 3 – Fjöldi stiga fyrir einstök svör 

4.1.1 Vægi mismunandi flokka í SÁK 

Þegar stigum spurninganna er raðað niður eftir því hvaða flokki þær tilheyra má sjá að 

bestu útkomuna fá flokkarnir, stjórnun, samstarfsfélagar, tegund vinnu og samskipti 

(merkt með grænum lit - sjá töflu númer 11). Það bendir til almennrar ánægju með starfið 

sjálft, stjórnunarhætti og starfsumhverfið. Lægstu tölurnar snúa hins vegar að launum og 

möguleikum á stöðuhækkunum, merkt með brúnum lit. 
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Mér finnst ég ekki fá nægjanlega umbun fyrir það…

Ég er sátt/sáttur með möguleikana sem ég hef á…
Það er of mikið um ósætti og rifrildi í vinnunni.

Starfið mitt er ánægjulegt.
Verkefnin í vinnunni eru ekki almennilega útskýrð.

Fjöldi

Sp
u

rn
in

g
Einstök svör JSS



 

49 

Tafla 11 – Heildarfjöldi og meðaltal stiga mismunandi flokka SÁK spurningalistans 

Undirflokkur Númer spurninga Stig Hlutfall 
Hluti stiga af 

meðaltali 

Laun  1, 10, 19, 28      304 
8,2% 11,7 

Stöðuhækkun 2, 11, 20, 33 280 7,6% 10,8 

Stjórnun  3, 12, 21, 30 534 14,5% 20,5 

Hlunnindi  4, 13, 22, 29 364 9,9% 14,0 

Árangursverðlaun  5, 14, 23, 32 358 9,7% 13,8 

Rekstrarumhverfi 6, 15, 24, 31 374 10,1% 14,4 

Samstarfsfélagar  7, 16, 25, 34 531 14,4% 20,4 

Tegund vinnu  8, 17, 27, 35 505 13,7% 19,4 

Samskipti  9, 18, 26, 36 445 12,0% 17,1 

  Heild 
3695 100,0% 142,0 

 

4.1.2 Starfsánægja miðað við starfsaldur 

Þegar meðaltal stiga fyrir hverja spurningu eru reiknuð saman og borin saman á milli 

þeirra sem starfað hafa í minna en tvö ár annars vegar og þeirra sem hafa starfað í meira 

en tvö ár hins vegar, kemur í ljós að starfsánægja er minni hjá þeim sem starfað hafa 

lengur, 138 stig á móti 152. Ef meðaltal stiga fyrir hverja spurningu er reiknað út, sést að 

í þeim tilvikum þar sem munurinn á stigagjöf er eitt stig eða meira, er í öllum tilvikum um 

að ræða þá sem hafa unnið lengur en tvö ár. Þeir starfsmenn gefa lægri einkunn heldur 

en þeir sem hafa unnið skemur. Þar kemur einnig fram að 11 af þeim 13 spurningum þar 

sem munurinn er eitt stig eða meira, snúa að launum og möguleika á starfsframa eða 

stöðuhækkun. Mestur er munurinn varðandi hlunnindi sem starfsfólk telur sig eiga rétt á 

eða -1,7 stig. Hinar spurningarnar, ég hef of mikið að gera í vinnunni og ég þarf að vinna 

of mikla pappírsvinnu fá einnig lakari einkunn hjá þeim sem starfað hafa lengur. Í töflu 12 

og á mynd 4 má sjá hverjar þessar spurningar eru og mun á meðaltalsstigagjöf 

mismunandi starfsaldurs.  
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Tafla 12 – Svör sem hafa meira en eins stigs mun að meðaltali á milli mismunandi starfsaldurs  

 Spurning 

2 ár 
eða 

lengur 

2 ár 
eða 

skemur Munur 

1 
Ég er ekki sátt/sáttur við hlunnindin sem ég fæ. 3,2 4,5 -1,3 

2 
Ég er sátt/sáttur með möguleikana sem ég hef á stöðuhækkun. 2,4 3,8 -1,3 

3 
Ég hef of mikið að gera í vinnunni. 2,9 4,0 -1,1 

4 
Ég upplifi sátt yfir möguleikunum sem ég hef á launahækkunum.  2,5 3,5 -1,0 

5 
Ég þarf að vinna of mikla pappírsvinnu.  3,8 4,8 -1,0 

6 

Fólk nær starfsframa á sama hraða hér og fólk gerir á öðrum 

starfsvettvangi. 2,3 3,9 -1,5 

7 
Launahækkanir eru of fáar og of langt á milli þeirra. 2,1 3,1 -1,0 

8 
Mér finnst að ég fái greidd sanngjörn laun fyrir vinnuna sem ég vinn. 2,9 4,3 -1,3 

9 
Mér finnst ég ekki fá nægjanlega umbun fyrir það sem ég legg á mig.  3,1 4,3 -1,2 

10 
Það er lítið um umbun eða verðlaun fyrir þá sem vinna hérna. 2,3 3,8 -1,5 

11 
Það eru ákveðin hlunnindi sem við fáum ekki en ættum að vera að fá.  2,9 4,6 -1,7 

12 
Það eru í raun of fá tækifæri á stöðuhækkun í starfinu mínu. 2,0 3,1 -1,1 

13 
Þeir sem standa sig vel í starfi eiga góðan möguleika á stöðuhækkun.  2,4 3,5 -1,1 

  

 

Mynd 4 - Svör sem hafa meira en eins stigs mun að meðaltali á milli mismunandi starfsaldurs 
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4.1.3 Starfsánægja miðað við aldur 

Aldur þátttakenda er á bilinu 20 til 69 ára. Starfsánægja mælist 145 stig hjá þeim sem eru 

yngri en 30 ára, 147 hjá þeim sem eru 30 til 50 ára og 132 hjá þeim sem eru eldri en 50 

ára. Eins og sjá má er munurinn lítill á milli fyrri aldursflokkanna en eykst þegar aldurinn 

er meiri en 50 ára. Þar sést að ástæður þess að þeir sem eldri eru upplifa minni 

starfsánægju tengist nánast öllum spurningunum. Af 34 spurningum fá 31 lægri stigagjöf 

hjá þeim sem eru eldri en 50 ára heldur en þeim sem yngri eru. Þrjár spurningar hafa 

mesta vægið til lækkunar (0,9 stig) en það eru spurningarnar tvær sem fjalla um hlunnindi 

og spurningin það er lítið um verðlaun eða umbun fyrir þá sem vinna hérna.  

4.1.4 Vægi mismunandi hvata í SÁK 

Þegar niðurstöður úr SÁK spurningakönnun er borin saman við fyrrgreinda uppsetningu 

varðandi hvata sem teljast annars vegar ytri hvatar og hins vegar innri hvatar, kemur í ljós 

að ytri hvatar fá mun lægri stigafjölda en innri hvatar. Í töflu 13 sést hvernig stigin raðast 

miðað við mismunandi hvata. Spurningar sem falla undir ytri hvata eru blálitaðar og eru 

16 talsins en spurningar sem falla undir innri hvata eru grænlitaðar og fjöldi þeirra er 14. 

Spurningar sem eru ólitaðar eru þær sem felldar voru út vegna óvissu um tengsl við ytri 

og innri hvata.  
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Tafla 13– Svör SÁK út frá mismunandi hvötum 

Nr.                                                                        Spurning                                                                            Stig  

1 Mér finnst að ég fái greidd sanngjörn laun fyrir vinnuna sem ég vinn. 87 

2 Það eru í raun of fá tækifæri á stöðuhækkun í starfinu mínu. 60 

3 Yfirmaður minn er mjög hæfur til að sinna sínu starfi. 128 

4 Ég er ekki sátt/sáttur við hlunnindin (orlof, lífeyrir, desemberuppbót o.þ.h.) sem ég fæ. 93 

5 Þegar ég stend mig vel í vinnunni fæ ég þá viðurkenningu sem ég ætti að fá fyrir það. 101 

6 Reglur og ferlar sem við notum leiða til þess að erfitt er að vinna vinnuna vel.  91 

7 Mér líkar við fólkið sem ég vinn með. 151 

8 Mér finnst stundum eins og starfið mitt sé tilgangslaust.  141 

9 Samskipti virðast góð innan stofnunarinnar sem ég vinn hjá.  115 

10 Launahækkanir eru of fáar og of langt á milli þeirra. 63 

11 Þeir sem standa sig vel í starfi eiga góðan möguleika á stöðuhækkun.  71 

12 Yfirmaður minn er ósanngjarn gagnvart mér.  145 

13 Hlunnindin sem við fáum eru jafn góð og hjá flestum öðrum stofnunum og fyrirtækjum. 93 

14 Mér finnst að vinnan sem ég vinn sé vel metin.  104 

15 Reglur og verkferlar koma sjaldan í veg fyrir að ég geti unnið vel að mínu mati. 94 

16 Mér finnst ég þurfa að leggja meira á mig í vinnunni vegna getuleysis samstarfsfólks. 118 

17 Mér finnst gaman að gera það sem ég geri í vinnunni. 126 

18 Markmið stofnunarinnar sem ég vinn hjá eru óljós í mínum huga.  117 

19 Mér finnst ég vanmetinn starfsmaður miðað við launin sem ég fæ greidd.  81 

20 Fólk nær starfsframa á sama hraða hér og fólk gerir á öðrum starfsvettvangi. 73 

21 Yfirmaður minn hefur of lítinn áhuga á tilfinningum undirmanna.  122 

22 Hlunnindin (orlof, lífeyrir, desemberuppbót o.þ.h.) sem við fáum eru réttlát.  89 

23 Það er lítið um umbun eða verðlaun fyrir þá sem vinna hérna. 71 

24 Ég hef of mikið að gera í vinnunni. 85 

25 Ég nýt þess að vera með samstarfsfólki mínu.  138 

26 Mér líður oft eins og ég vit ekki hvað er að gerast hjá stofnuninni.  98 

27 Ég upplifi stolt yfir því sem ég geri í vinnunni minni. 116 

28 Ég upplifi sátt yfir möguleikunum sem ég hef á launahækkunum.  73 

29 Það eru ákveðin hlunnindi sem við fáum ekki en ættum að vera að fá.  89 

30 Mér líkar við yfirmann minn.  139 

31 Ég þarf að vinna of mikla pappírsvinnu.  106 

32 Mér finnst ég ekki fá nægjanlega umbun fyrir það sem ég legg á mig.  89 

33 Ég er sátt/sáttur með möguleikana sem ég hef á stöðuhækkun. 74 

34 Það er of mikið um ósætti og rifrildi í vinnunni. 124 

35 Starfið mitt er ánægjulegt. 128 

36 Verkefnin í vinnunni eru ekki almennilega útskýrð. 115 
 

Heildarstig spurninga sem flokkast undir ytri hvata eru 1298 stig en 1741 stig koma út úr 

spurningunum sem flokkast undir innri hvata. Ef stigafjölda er deilt á fjölda spurninga 

kemur í ljós að meðaltal stiga fyrir hverja spurningu sem snýr að ytri hvötum eru 81,12 
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stig en 124,3 stig fyrir aðra hvata sem er um 65 prósenta munur. Það þýðir að 

þátttakendur í rannsókninni telja innri hvata vega 65 prósentum meira en ytri hvata 

varðandi starfsánægju á meðan á rannsókninni stóð. Ef starfsánægja væri eingöngu 

reiknuð með stigum sem gefin voru fyrir innri hvata væri niðurstaðan 172 stig eða um 

20% hærri heldur en starfsánægjan mælist í rannsókninni sem var 143 stig (172-143 = 

29x100/143 = 20%). Ef hins vegar eingöngu fjárhagslegir hvatar væru að ákvarða 

starfsánægju þá væri niðurstaðan 112 stig eða um 21 prósenti lægra en starfsánægjan 

mælist (112-143 = -21x100/143 = -21%).  

 

 

 

4.2 FÞL 

Þegar öll svörin úr FÞL spurningalistanum eru skoðuð saman, kemur í ljós að flest stig falla 

undir persónuleikann samvinnuþýði, næst flest stigin fá víðsýni og þriðja hæst er 

samviskusemi. Lægstu stigin falla undir taugaveiklun og þar á eftir úthverfa. Tafla 14 sýnir 

hvernig stigin raðast eftir þessum fimm persónuleikum og á mynd 5 má sjá hvernig svörin 

skiptast á milli einstakra svara.  

Tafla 14 – Fjöldi stiga og hlutfall fyrir hvern persónuleika 

Persónuleiki Stig % 

Úthverfa eða útsækni  694 17,6% 

Taugaveiklun  510 12,9% 

Víðsýni  893 22,7% 

Samvinnuþýði  964 24,5% 

Samviskusemi  879 22,3% 
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Mynd 5 – Spurningar FÞL listans og fjöldi svara fyrir hverja spurningu 

Til þess að hægt sé að skoða tengsl ákveðinna persónuleika við starfsánægju þarf að skoða 

hvern þátttakenda fyrir sig. Þar kemur fram að dreifingin á stigafjölda vegna starfsánægju 

er frá því að vera 101 stig lægst og 200 stig hæst, sjá mynd 6.   
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er með fágaðan smekk fyrir list, tónlist eða bókmenntum.

Ég lít á mig sem manneskju sem..
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Mynd 6 – Stig fyrir starfsánægju hjá hverjum þátttakenda 

Enginn af þátttakendum rannsóknarinnar mældist með taugaveiklun né úthverfu sem 

ríkjandi persónuleika. Langflestir eða 18 manns voru með samvinnuþýði sem ríkjandi 

persónuleika eins og meðaltal allra þátttakenda bendir til (sjá töflu 14). Fjórir 

þátttakendur af þeim 26 sem tóku þátt í rannsókninni voru með samviskusemi sem 

ríkjandi þátt. Til þess að bera saman svör FÞL spurningalistans og tengsl þeirra þriggja 

persónuleika sem tengjast helst starfsánægju, er einungis hægt að skoða svör þessara 

sem hafa samviskusemi sem ríkjandi persónuleika, þar sem hinir tveir persónuleikarnir 

eru ekki til staðar sem ríkjandi persónuleiki hjá neinum þátttakenda. Á töflu 12 má sjá 

stigagjöf einstaklinga raðað upp frá lægsta gildi upp í það hæsta og svör þessara fjögurra 

sem voru með persónuleikann samviskusemi ríkjandi eru þar lituð með grænum.   
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Tafla 15 - Stigagjöf einstaklinga úr FÞL 

 

Stig 
svara 

Samvisku- 
samir 

1 101   

2 115   

3 115   

4 118   

5 119 119 

6 126   

7 126   

8 127   

9 132   

10 139   

11 140   

12 140   

13 141   

14 142 142 

15 143   

16 145   

17 145   

18 149   

19 152 152 

20 154   

21 156   

22 157 157 

23 159   

24 169   

25 175   

26 200   

Meðaltal 141,7 142,5 

                                                 

Sjá má að nokkuð jöfn dreifing er á stigagjöf þeirra sem teljast með samviskusemi sem 

ríkjandi persónuleika og meðaltal starfsánægju hjá þeim er 0,8 stigum hærra en meðaltal 

heildarinnar.  

 

 

 

 



 

57 

5 Umræða 

Rannsókn þessi miðaði að því að skoða þrjú mismunandi atriði og tengsl þeirra á milli. Í 

fyrsta lagi var tilgangurinn að mæla starfsánægju hjá starfsfólki í framlínuþjónustu hjá 

þjónustuveri Reykjavíkurborgar ásamt þjónustumiðstöðvum borgarinnar. Í öðru lagi var 

spurningakönnun um starfsánægju skipt upp í ytri hvata annars vegar og innri hvata hins 

vegar og lesið úr niðurstöðum hvaða hvatar vegi þyngst í starfsánægju starfsmanna. Í 

þriðja lagi var gerð tilraun til að skoða niðurstöður út frá mismunandi persónuleikum 

þátttakenda og hvort hægt væri að tengja þá við starfsánægju. Í þessum kafla verður 

nánar fjallað um þessar spurningar í tengslum við niðurstöður rannsóknarinnar og vísað 

til viðeigandi kenninga þar sem það á við. Í lok kaflans koma fram hugleiðingar varðandi 

verkefnið og hvað má af því læra. 

5.1 Starfsánægja hjá starfsfólki í framlínuþjónustu Reykjavíkurborgar 

Rannsóknin leiddi í ljós að starfsánægja framlínustarfsfólks í þjónustuveri og 

þjónustumiðstövum Reykjavíkurborgar mældist 143 stig samkvæmt SÁK 

spurningakönnun (Spector, 1999). Sé það borið saman við viðmiðunartölur sem gefnar 

hafa verið út af höfundi listans, þá er það aðeins yfir meðaltali mælinga hjá tæplega 

25.000 starfsmönnum opinbera geirans í Bandaríkjunum sem mældust með 137 stig að 

meðaltali. Spector segir að ætla megi að starfsánægja sé sé eitthvað sem þurfi að skoða 

betur ef hún mælist frá 108 til 144 stig, en hún sé ásættanleg mælist hún yfir 144 stigum 

(Spector, 2007). Miðað við þetta, þá mælist starfsánægja framlínustarfsfólks hjá 

Reykjavíkurborg á mörkum þess að vera eitthvað sem þyrfti að vinna betur með og að 

vera í neðstu mörkum þess að vera ásættanleg.  

Þegar undirflokkar spurningalistans eru skoðaðir er áberandi að þættir sem snúa 

að launum og stöðuhækkunum fá mun lakari útkomu heldur en þeir þættir sem snúa að 

samskiptum, stjórnun yfirmanna, samstarfsfólki og vinnunni sjálfri. Ef þessi niðurstaða er 

mátuð við skilgreiningar á starfsánægju má sjá að það er einmitt mikilvægt að starfsmenn 

hafi það á tilfinningunni að þeir geti unnið sig upp um stöðu og sé umbunað í takt við 

vinnuframlag sitt (Jurkiewicz, Massey, og Brown, 1998). Það sama gildir um 

væntingakenningu Wrooms, en samkvæmt henni er mikilvægt að starfsfólk sjái einmitt 

þann möguleika, að leggi það sig fram og sýni ákveðna viðleitni, skili það sér til þeirra í 

formi umbunar (Pinder, 2008). Þá má líka máta það við þarfapíramída Maslow og útfærslu 
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Dr. Nyameh Jerome á píramídanum gagnvart ólíkum starfsgreinum. Samkvæmt þeirri 

uppsetningu væri hægt að skoða öryggisþarfir þar sem þær snúa að launaöryggi og þá 

með vísan í hlunnindi sem fólk telur ábótavant. Að sama skapi mætti segja að hægt væri 

að skoða næstefsta þrep þarfapíramídans þar sem starfsfólk upplifir virðingu ef því er 

umbunað fyrir árangur sem það nær (Jerome, 2017) . Vert er að benda á að vel hefur 

tekist til hjá Reykjavíkurborg sem vinnuveitanda varðandi mikilvæga þætti eins og 

samstarfsanda, ánægju með stjórnendur almennt og síðast en ekki síst að hafa ánægju af 

starfinu sínu.  

Það kom nokkuð skýrt í ljós að starfsánægja minnkar auk þess sem afstaða til álags 

og möguleika á starfsframa versnar með hækkandi starfsaldri. Þar munaði talsverðu og 

miðað við viðmiðið þá er starfsánægja þeirra sem starfað hafa í meira en tvö ár í þeim 

flokki sem telst óásættanlegt, eða 138 stig. Hins vegar eru þeir sem hafa unnið skemur en 

í 2 ár að gefa starfsánægju 152 stig sem telst ásættanlegt. Þarna er um 10% munur og 

miðað við svör þátttakenda þá eru það undirflokkarnir laun og stöðuhækkun sem draga 

starfsánægjuna mest niður.  

Þegar einstök svör eru skoðuð er talsverður munur á upplifun starfsmanna á því 

hve mikla möguleika þeir eiga á að fá betri stöðu innan vinnunnar og hvaða hlunnindi þeir 

telja sig eiga rétt á að fá. Eins sést að með hækkandi starfsaldri þykir fólki meira álag í 

vinnunni. Það sama á við um aldur almennt, það er að segja að með hækkandi aldri 

minnkar starfsánægja. Hækkandi aldur hefur ekki teljandi áhrif fyrr en eftir að 

þátttakendur hafa náð 50 ára aldri eða meira. Þar kemur einnig fram að lökustu 

stigagjöfina fá spurningar tengdar umbun annars vegar og hlunnindum hins vegar.  

Þessar niðurstöður eru áhugaverðar og gefa tilefni til frekari skoðunar. Skoða 

mætti hvort væntingar séu gefnar við ráðningu sem standast ekki þegar á reynir, þar sem 

starfsmenn mælast jákvæðari gagnvart möguleikum á starfsframa því styttra sem þeir 

hafa verið í starfi. Eins mætti skoða hvort viðkomandi starfsmenn hafi þegar klyfið eins 

hátt í metorðastiganum og mögulegt er í þessu tiltekna starfi þegar hann er búin að vinna 

í ákveðið mörg ár. Þá mætti hugsanlega kynna betur hvaða hlunnindi eru í boði og hvaða 

rétt fólk hefur á þessum starfsvettvangi til þess að koma í veg fyrir óánægju ef hún tengist 

skorti á þekkingu eða upplýsingum starfsmanna. Þá mætti skoða hvort álag aukist á 

starfsmenn þegar starfsaldur eykst og hvort það er vegna þeirra eigin framtakssemi eða 
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vegna skipulags. Eins væri áhugavert að skoða hvort almennt fari saman hærri aldur og 

minni starfsánægja eins og niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna.  

5.2 Vægi hvata varðandi starfsánægju 

Spurningakönnun SÁK um starfsánægju var skipt upp í hvata út frá því hvort þeir féllu 

undir ytri eða innri hvata. Þegar sú flokkun hafði átt sér stað var hægt að sjá að innri hvatar 

fá töluvert hærri stigagjöf eða 124,3 stig á móti 81,1 stigum. Þessi munur er umtalsverður 

og kemur heim og saman við niðurstöður úr starfsánægjukönnun þar sem undirflokkarnir 

sem fá lægstu einkunn falla allir undir ytri hvata. Það er í raun jákvætt að innri hvatar fái 

hærri einkunn þar sem til lengri tíma er það álitið betra þegar til starfsánægju er litið 

(Dewhurst o.fl., 2009). Munurinn er þó það mikill, eða um 65 prósent að ástæða er til að 

skoða það betur hvort hægt sé að auka ánægju varðandi ytri hvata á einhvern hátt. 

 Innri hvatar eru margir nátengdir þarfakenningum á þann hátt að þeir koma vegna 

innri löngunar einstaklingsins til þess að sinna því sem hann er að sinna og ánægjan af 

starfinu er mikilvæg umbun samkvæmt þeim kenningum (Steer, Porter og Bigley, 1996). 

Að því leytinu til er jákvætt að sjá að spurningarnar sem snúa að því að hafa gaman að 

vinnunni fá nokkuð mörg stig miðað við önnur svör. Sama má segja um ánægju með 

yfirmenn og samstarfsfólk sem fá hæstu stigin í könnuninni.  

 Það fer að mörgu leyti saman að skoða niðurstöður könnunarinnar út frá 

starfsánægju almennt og undirflokkum hennar og svo mismunandi hvata og tengsl þeirra 

við starfsánægju. Það mætti því segja að flestar tillögur sem fram komu um frekari 

rannsóknir varðandi starfsánægju eigi líka við hér. Nauðsynlegt væri þó að bera saman á 

vísindalegan hátt hvaða hvatar eiga við hvaða spurningar í SÁK spurningalistanum.  

5.3 Tengsl persónuleika og starfsánægju 

Sýnt hefur verið fram á að tengsl eru á milli mismunandi persónuleika úr fimm þátta 

líkaninu og starfsánægju (Judge, Heller og Mount, 2002). Þar hafa tengslin fyrst og fremst 

komið fram við persónuleikana úthverfa, taugaveiklun og samviskusemi. Úthverfa og 

samviskusemi hafa tengst starfsánægju á jákvæðan hátt en taugaveiklun á neikvæðan. 

Rannsóknin skilaði engum áreiðanlegum gögnum varðandi þennan hluta. Úrtak 

rannsóknarinnar reyndist ekki nægilega stórt til þess að hægt væri að byggja á 

niðurstöðum þess á nokkurn hátt. Í flestum tilvikum eru þátttakendur ekki með þessa þrjá 
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þætti ríkjandi en í þeim fjórum tilvikum þar sem þátttakendur voru með samviskusemi 

sem ríkjandi þátt, var nánast enginn munur á starfsánægju þeirra og heildarinnar að 

meðaltali.  

Það sem vekur hins vegar  athygli er hve margir af þátttakendum rannsóknarinnar 

eru með persónuleikaþáttinn samviskusemi ríkjandi, eða um 70% starfsmanna. 

Niðurstaða rannsókna hafa skilað ólíkum niðurstöðum um tengsl þessa þáttar við 

starfsánægju, ýmist engin tengsl eða misvísandi tengsl (Bui, 2017). Það gefur tilefni til að 

rannsaka betur hvaða þættir gætu haft mestu áhrif á þann persónuleika til hækkunar á 

starfsánægju.  

5.4 Takmarkanir og hugmyndir að frekari rannsóknum 

Við framkvæmd og úrvinnslu rannsóknarinnar komu fram nokkrir annmarkar og 

takmarkanir sem mikilvægt væri að gera betur skil í frekari rannsóknum á efninu. Við 

íslenska þýðingu á spurningum og hugtökum í tengslum við spurningalista var notast við 

orðalag sem algengt er að komi upp í umfjöllun um efnið hér á landi, þar á meðal í grein 

Arnars Bergþórssonar og Friðriks H. Jónssonar í Sálfræðitímaritinu árið 2004. 

Spurningalistarnir sjálfir hafa ekki verið þýddir af sérfræðingum í þýðingum né 

áreiðanleikaprófaðir en hvort tveggja væri nauðsynlegt að gera. Í þessu ljósi má benda á 

eina af spurningum SÁK listans sem er villandi: 

 Spurning númer fjögur: I am not satisfied with the benefits I receive.  

 Íslensk þýðing: Ég er ekki sátt/sáttur við hlunnindin (orlof, lífeyrir, 

desemberuppbót o.þ.h.) sem ég fæ. 

Í þessu tilviki má reikna með að orðið benefits geti átt við um hlunnindi sem eru lögbundin 

í kjarasamningum á Íslandi en eru ekki sjálfsögð í Bandaríkjunum og fara eftir 

starfssamningum hvers og eins. Þar af leiðandi eru leiðbeinandi hugmyndir í íslensku 

þýðingunni um hlunnindi í raun hlunnindi sem ættu að vera lögbundin. Þar af leiðandi er 

ólíklegt að starfsmenn upplifi lögbundin hlunnindi sín verri en annarra á íslenskum 

starfsvettvangi. Þegar um íslenskan starfsvettvang er að ræða, ætti betur við að nefna 

hlunnindi á borð við símakostnað, internet í heimahúsi, bensínstyrk og annað í þeim dúr. 

Spurningarnar sem tengjast hlunnindum fengu engu að síður stig sem voru talsvert undir 

meðallagi eða að meðaltali 91 stig. Einnig koma tvær af fjórum spurningum tengdum 
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hlunnindum við sögu þegar litið er til minni starfsánægju þeirra sem unnið hafa lengur en 

tvö ár í sínu starfi. Það gæti verið vísbending um að svarendur hafi verið með hlunnindi 

önnur en lögbundin hlunnindi í huga þegar þeir svöruðu þessum spurningum.  

Spurning 28 á FÞL listanum er einnig rangt þýdd en þar er orðið perseveres þýtt 

sem sannfærandi. Rétt væri að nota orðið þrautseigur í þessu tilviki. Þessi villa hefur þó 

ekki áhrif á niðurstöðu tengsla persónuleika við starfsánægju í þessari rannsókn. 

 Úrtak rannsóknarinnar nær yfir starfsfólk sem að mati yfirmanna á hverjum stað 

heyra undir framlínuþjónustu. Til þess að hægt væri að alhæfa niðurstöður á 

framlínuþjónustu almennt væri kostur að skilgreina betur hverjir falla undir 

framlínuþjónustu og hverjir gera það ekki. Fjöldi þátttakenda mætti einnig vera meiri til 

þess að niðurstöður gefi rétta mynd. Þrátt fyrir að þátttaka í rannsókninni hafi verið ágæt 

eða um 74% af heild, þá væri kostur að fleiri en 26 aðilar taki þátt í megindlegri rannsókn 

af þessu tagi. Að sama skapi væri áhugavert að skoða frekar tengsl mismunandi 

persónuleika og starfsánægju, en til þess þyrfti fjöldi þátttakenda að vera meiri.  

6  Lokaorð 

Rannsóknin gerir stöðu starfsánægju hjá starfsfólki í framlínuþjónustu Reykjavíkurborgar 

ágætis skil. Svarhlutfallið er nógu gott til þess að hægt sé að draga einhverjar ályktanir um 

stöðu starfsánægju, hvaða einkunn hún fær og hvernig svörin dreifast á einstaka 

spurningar og undirflokka SÁK spurningalistans. Tengsl starfsánægju við starfsaldur og 

aldur almennt er einnig hægt að skoða og bera saman við aðrar rannsóknir um sama efni. 

Eins sýna niðurstöður að meiri óánægju gætir með ytri hvata heldur en innri hvata þegar 

kemur að starfsánægju þátttakenda. Þó svo að svarhlutfall hafi verið yfir 70 prósent er 

engu að síður um fáa einstaklinga að ræða og því erfitt að draga ályktanir nema helst af 

niðurstöðum SÁK könnunarinnar. Þá nýttust svör spurninga varðandi tengsl ákveðinna 

persónuleika við starfsánægju í raun afar takmarkað, þar sem í ljós kom að sárafáir 

þátttakendur höfðu þá persónuleika ríkjandi. Viðfang rannsóknarinnar hefði mátt 

einfalda, til dæmis með því að rýna eingöngu í mælingu á starfsánægju og niðurstöður 

hennar. 
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 Að þessu sögðu þá má vel segja að rannsóknin hafi hagnýtt gildi varðandi 

mælingar á starfsánægju og gefur vísbendingar um hvaða möguleikar eru fyrir 

Reykjavíkurborg til þess að auka starfsánægju hjá viðkomandi hópi. Einnig gætu frekari 

mælingar og samanburður annarra starfshópa innan borgarinnar sem og annarra 

stofnanna og fyrirtækja verið góð vísbending um hvar Reykjavíkurborg stendur miðað við 

aðra hvað starfsánægju varðar.   
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7 Viðaukar 

7.1 Spurningalisti vegna starfsánægju 

 JOB SATISFACTION SURVEY 

Paul E. Spector 

Department of Psychology 

University of South Florida 

Copyright Paul E. Spector 1994, All rights reserved. 

 

  

Please circle the one number for each question that 
comes closest to reflecting your opinion 

about it. 
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 1   I feel I am being paid a fair amount for the work I do.            1     2     3     4     5     6 

 2 There is really too little chance for promotion on my job.            1     2     3     4     5     6 

 3 My supervisor is quite competent in doing his/her job.            1     2     3     4     5     6 

 4   I am not satisfied with the benefits I receive.            1     2     3     4     5     6 

 5 When I do a good job, I receive the recognition for it that 
I should receive. 

           1     2     3     4     5     6 

 6 Many of our rules and procedures make doing a good job 
difficult. 

           1     2     3     4     5     6 

 7 I like the people I work with.            1     2     3     4     5     6 

 8 I sometimes feel my job is meaningless.            1     2     3     4     5     6 

 9 Communications seem good within this organization.            1     2     3     4     5     6 

10 Raises are too few and far between.            1     2     3     4     5     6 

11 Those who do well on the job stand a fair chance of being 
promoted. 

           1     2     3     4     5     6 

12 My supervisor is unfair to me.            1     2     3     4     5     6 

13 The benefits we receive are as good as most other 
organizations offer. 

           1     2     3     4     5     6 

14 I do not feel that the work I do is appreciated.            1     2     3     4     5     6 

15 My efforts to do a good job are seldom blocked by red 
tape. 

           1     2     3     4     5     6 



 

70 

16 I find I have to work harder at my job because of the 
incompetence of people I work with. 

           1     2     3     4     5     6 

17 I like doing the things I do at work.            1     2     3     4     5     6 

18 The goals of this organization are not clear to me.            1     2     3     4     5     6 
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7.1.1 Leyfi fyrir SÁK spurningalista 

Sharing of Results for Researchers Who Use My Scales 

All of my scales are copyrighted. I allow free use under two conditions. 

1. The use is for noncommercial educational or research purposes. This means no one is 

charging anyone a fee. If you are using any of my scales for consulting purposes, there is 

a fee. 

2. You agree to share results with me. This is how I continue to update the norms and 

bibliography. 

What Results Do I Need? 

1. Means per subscale and total score 

2. Sample size 

3. Brief description of sample, e.g., 220 hospital nurses. I don't need to know the 

organization name if it is sensitive. 

4. Name of country where collected, and if outside of the U.S., the language used. I am 

especially interested in non American samples. 

5. Standard deviations per subscale and total score (optional) 

6. Coefficient alpha per subscale and total score (optional) 

I would love to see copies of research reports (thesis, dissertation, conference paper, 

journal article, etc.) in which you used the JSS. Summaries are fine for long documents 

(e.g., dissertation), and e-mailed documents are preferred (saves copy and mail costs). Be 

sure to indicate how you want the work cited in the bibliography. 

You can send the material to me via e-mail: pspector@usf.edu or via regular mail: Paul 

Spector, Department of Psychology, PCD 4118, University of South Florida, Tampa, FL 

33620 USA. 

Last modified January 7, 2011. 
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7.1.2 Meðaltal vegna SÁK JSS 

 

JOB SATISFACTION SURVEY NORMS 

Norms for Public Sector US 

FACET               Mean           Weighted Mean Standard Deviation 

of Sample Means 

SALARY               12.1           11             2.5 

PROMOTION          11.9           11.6           1.9 

SUPERVISION          19.1           19.1           1.5 

BENEFITS              14.4           14             2 

CONT REWARDS           13.5           12.8           1.8 

CONDITIONS           12.9           12.1           2 

COWORKERS         17.9           17.9           1.5 

WORK ITSELF         18.9           19.1           1.7 

COMMUNICATION      14.5           13.8           2.2 

TOTAL             138.3          134.7          27.9 

 

NUMBER OF SAMPLES = 72                  TOTAL SAMPLE SIZE = 24750 
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7.2 Spurningalisti vegna fimm þátta líkans 

The Big Five Inventory (BFI) 

Here are a number of characteristics that may or may not apply to you. For example, do 
you agree that you are someone who likes to spend time with others? Please write a 
number next to each statement to indicate the extent to which you agree or disagree 
with that statement. 

1 Disagree strongly 

2 Disagree a little 

3 Neither agree nor disagree 

4 Agree a little 

5 Agree strongly 

 

I see Myself as Someone Who... 

___1. Is talkative  

___2. Tends to find fault with others  

___3. Does a thorough job  

___4. Is depressed, blue  

___5. Is original, comes up with new ideas  

___6. Is reserved  

___7. Is helpful and unselfish with others  

___8. Can be somewhat careless  

___9. Is relaxed, handles stress well  

___10. Is curious about many different things  

___11. Is full of energy  

___12. Starts quarrels with others  

___13. Is a reliable worker  

___14. Can be tense  

___15. Is ingenious, a deep thinker  

___16. Generates a lot of enthusiasm  

___17. Has a forgiving nature  

___18. Tends to be disorganized  

___19. Worries a lot  

___20. Has an active imagination  

___21. Tends to be quiet  

___22. Is generally trusting 

___23. Tends to be lazy 

___24. Is emotionally stable, not easily upset 

___25. Is inventive 

___26. Has an assertive personality 
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___27. Can be cold and aloof 

___28. Perseveres until the task is finished 

___29. Can be moody 

___30. Values artistic, aesthetic experiences 

___31. Is sometimes shy, inhibited 

___32. Is considerate and kind to almost everyone 

___33. Does things efficiently 

___34. Remains calm in tense situations 

___35. Prefers work that is routine 

___36. Is outgoing, sociable 

___37. Is sometimes rude to others 

___38. Makes plans and follows through with them 

___39. Gets nervous easily 

___40. Likes to reflect, play with ideas 

___41. Has few artistic interests 

___42. Likes to cooperate with others 

___43. Is easily distracted 

 ___44. Is sophisticated in art, music, or literature 

 

Please check: Did you write a number in front of each statement? 

 

BFI scale scoring (“R” denotes reverse-scored items): 

Extraversion: 1, 6R, 11, 16, 21R, 26, 31R, 36 

Agreeableness: 2R, 7, 12R, 17, 22, 27R, 32, 37R, 42 

Conscientiousness: 3, 8R, 13, 18R, 23R, 28, 33, 38, 43R 

Neuroticism: 4, 9R, 14, 19, 24R, 29, 34R, 39 

Openness: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35R, 40, 41R, 44 

Note. Copyright 1991 by Oliver P. John. Reprinted with permission. 
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7.3 Kynningarpóstur 

Góðan daginn kæri starfsmaður Reykjavíkurborgar. 

Valdimar Þór Svavarsson heiti ég og er nemandi í stjórnun og stefnumótun við Háskóla 

Íslands. Ég leita til þín vegna lokaverkefnis sem ég er að vinna að og fjallar um 

starfsánægju starfsfólks í framlínuþjónustu. Til þess að nálgast viðfangsefnið hef ég óskað 

eftir því að vinna verkefnið með starfsfólki þjónustuvers Reykjavíkurborgar og starfsfólki 

þjónustumiðstöðva Reykjavíkurborgar. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig 

mismunandi hvatar og mismunandi persónuleikar tengjast hugtakinu „starfsánægja“ með 

það að leiðarljósi að niðurstöður megi nýtast almennt fyrir starfsfólk í framlínuþjónustu. 

Ég vonast eftir þinni þátttöku í verkefninu þar sem vægi rannsóknarinnar eykst með fjölda 

þátttakenda – þín þátttaka skiptir máli. 

 

Fyllsta trúnaði er gætt við rannsóknina, nöfn þátttakenda koma hvergi fram og verða svör 

og niðurstöður ekki rekjanlegar á nokkurn hátt. Þátttaka fellst í að svara samsettum 

spurningalista sem inniheldur spurningar varðandi upplifun af starfi annars vegar og 

mismunandi persónuleika hinsvegar. Merkt er við þann svarmöguleika sem á best við. 

Reikna má með að það taki um 5 – 10 mínútur að svara könnuninni. 

Þú munt fá senda spurningakönnun sem heitir „Könnun - Upplifun af starfi og 

persónuleiki“ senda á þitt netfang á næstunni og best væri að henni væri svarað 

samdægurs ef hægt er að koma því við.  

 

Það er von mín að þú takir þátt í rannsókninni og að niðurstöður hennar megi auka 

skilning á starfsánægju og þeirra þátta sem gætu aukið hana. Leiðbeinandi minn er Árelía 

Eydís Guðmundsdóttir dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands, arelia@hi.is. 

Með kærri kveðju- 

Valdimar Þór Svavarsson 

Nemandi við stjórnun og stefnumótun Ms.c. 

Háskóli Íslands 
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