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Útdráttur 

Starfsánægja er flókið fyrirbæri sem ekki er hægt að skýra með einni kenningu en skilgreinist 

sem persónulegt viðhorf starfsfólks út frá upplifun þess á starfi sínu. Á síðustu árum hafa 

fyrirtæki lagt metnað í að rannsaka starfsánægju út frá einstaklingum enda skiptir hún 

höfuðmáli fyrir velgengni á öllum vinnustöðum. Mannlegi þátturinn sem og samskiptahæfni 

eru sífellt að verða mikilvægari eiginleikar í verðmætasköpun fyrirtækja. 

Rannsóknir á starfsánægju gefa stjórnendum færi á að skilja þarfir og hvata starfsmanna til að 

auka starfsánægju þeirra. Helst eru notaðar tvær aðferðir til að mæla starfsánægju, mælingar á 

heildaránægju ásamt mælingum á áhrifaþáttum tengdum starfi. 

Í ritgerðinni er fjallað um starfsánægju, sögu hennar og kenningar sem hafa verið settar fram. 

Einnig er farið yfir helstu áhrifaþætti og  samband stjórnenda og mannauðar við starfsánægju. 

Markmið ritgerðarinnar var að kanna starfsánægju starfsfólks ABC ehf. Í rannsókninni var 

notast við megindlega aðferð, nánar tiltekið netkönnun þar sem starfsmenn ABC ehf. svöruðu 

spurningum tengdum viðhorfi þeirra á ýmsum áhrifaþáttum. Starfsánægja er skoðuð út frá 

þátttakendum sem einni heild auk þess sem kannað er hvort hlutlægir þættir hafi áhrif. Þá 

verður farið yfir heildarstarfsánægju, viðhorf til yfirmanna, verkferla og starfsumhverfis. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að  starfsmenn ABC ehf. séu almennt ánægðir 

í starfi og fleiri telji að mikilvægara sé að vera ánægður en að fyrirtækið nái árangri. Laun og 

tækifæri til þess að vaxa í starfi komu verst út í þessari rannsókn. Vinnuaðstaða og starfsandi 

virtust hafa mest áhrif á starfsánægju starfsmanna ABC ehf.   
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Inngangur 

Mannlegi þátturinn sem og samskiptahæfni eru sífellt að verða mikilvægari eiginleikar 

í verðmætasköpun fyrirtækja. Starfsánægja er talin vera einn af þeim veigamiklu þáttum sem 

ákvarða velgengni á öllum vinnustöðum. Einnig er talið að starfsánægja skipti máli varðandi 

framlegð starfsmanna innan sem utan vinnunnar (Weckerle, 1992/1995). Viðhorf fólks til 

starfsánægju síðustu áratugi hefur tekið breytingum en aldrei hafa menn verið jafn meðvitaðir 

um mikilvægi hennar og nú. Áhersluatriðin voru fyrst um sinn að einfalda og endurtaka 

vinnuna en ánægja  meðan á vinnunni stóð þekktist ekki. Fyrstu rannsóknirnar á starfsánægju 

hófust á fyrri hluta síðustu aldar sem og kenningar fóru að koma fram (Gorpe, 1984; Hoppock, 

1935), en breytingar hafa átt sér stað þar sem ætla má að vinnan hafði öðlast nýjan tilgang þar 

sem taka þurfti tillit til ýmissa þátta sem allir tengdust starfsánægju á einhvern hátt (Ásta 

Bjarnadóttir, 1994). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar tengdar starfsánægju og áhrifaþáttum hennar bæði 

hérlendis (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2008; Ómar H. Kristmundsson, 

2007; Stefán Ólafsson, 1993) og erlendis (Cummings og Oldham, 1996; Eskildsen, Kristensen 

og Westlund, 2004; Fournies, 1988/1999; Gorpe, 1984; Hackman og Oldham, 1980; Hellriegel, 

Slocum og Woodman, 1995; Hoppock, 1935; Johlke og Duhan, 2000; Met og Ali, 2014; 

Morello, 2010; Nobile og McCormick, 2008; Ott og Dijk, 2005; Requena, 2003; Riza, Ganzach 

og Liu, 2018; Robbins og Judge, 2013; Sharma og Jyoti, 2009; Smith, 2007; Sousa-Poza og 

Sousa-Poza, 2007; Ward og Sloane, 2000). Komið hefur í ljós að starfsánægja er einnig 

mismunandi  eftir kyni, aldri, menntun og starfsaldri, svo dæmi séu nefnd. Aðrir áhrifaþættir, 

eins og vinnuaðstaða, laun, hvatning, endurgjöf og félagsleg sambönd, hafa einnig mikið að 

segja um það hvernig starfsánægja endurspeglast hjá hverjum starfsmanni fyrir sig á heildina 

litið.  

Það er því ekki að ástæðulausu að fyrirtæki hafa lagt ríkari áherslu á starfsmannamál á 

undanförum árum. Einnig ber meir og meir á því að stjórnendur séu að átta sig á því hversu 

mikilvægt það er að fjárfesta í starfsfólki og viðhalda ánægju þess í vinnu til lengri tíma. Það 

er því mikilvægt fyrir fyrirtæki og stofnanir að huga vel að starfsmannamálum á næstu árum 

og leita leiða til að tryggja sér holla og ánægða liðsmenn.  

Rannsókn þessi er gerð í samstarfi við eitt fyrirtæki í verslunarrekstri, en vegna trúnaðar 

er ekki hægt að gefa upp nafn þess og því var nafni fyrirtækisins gefin skammstöfunin ABC 
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ehf., sem verður notað til að skilgreina fyrirtækið hér eftir. Áhrifaþættir starfsánægju verða 

teknir sérstaklega fyrir og rannsakað hvaða þættir koma jákvæðir út og hvaða þætti þarf að 

leggja áherslu á til að efla og bæta starfsánægju. ABC ehf. vill halda áfram að fylgja þróuninni 

sem hefur orðið og leggur höfuðáherslu á að hafa starfsfólk sem ánægðast, en stjórnendur ABC 

ehf. telja að starfsánægja skili sér í betri þjónustu og um leið ánægðari viðskiptavinum.  

Notast var við megindlega aðferð sem felur í sér að spurningalisti er lagður fram og 

síðar unnið úr gögnum og áhrif mæld. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna starfsánægju 

starfsfólks ABC ehf. Þá voru sérstaklega kannaðir þættir sem tengjast starfinu, þættir sem 

tengjast yfirmönnum og þættir sem tengjast verkferlum og starfsumhverfi. Tilgangurinn var að 

stjórnendur ABC ehf. gætu nýtt sér niðurstöðurnar og brugðist við þar sem þörf væri á. 

Starfsánægjan verður skoðuð út frá niðurstöðum þátttakenda ásamt því að meðaltölin hjá 

þátttakendum, sem einni heild, verða borin saman við þau viðmið sem Capacent Gallup notar 

í rannsóknum sínum (Capacent Gallup, 2008). Rannsókn þessi getur fyrst og fremst hjálpað 

stjórnendum ABC ehf. að gera sér betur grein fyrir starfsánægju innan fyrirtækisins og þá um 

leið gefst þeim kostur á að laga það sem betur má fara. Einnig getur rannsóknin komið að gagni 

sem viðmið annarra rannsókna á starfsánægju hjá öðrum fyrirtækjum á sama markaði eða á 

öðrum mörkuðum. Rannsóknarspurningarnar sem leitast var eftir að svara eru eftirfarandi: 

a) Með hvaða hætti getur ABC ehf. aukið starfsánægju hjá starfsmönnum 

sínum? 

b) Hvernig getur ABC ehf. bætt viðhorf starfsmanna sinna til yfirmanna 

fyrirtækisins? 

c) Með hvaða hætti er hægt að bæta verkferla og aðra þætti í starfsumhverfi ABC 

ehf.?  

Uppsetning þessarar ritgerðar er með þeim hætti að fyrst verður fræðileg umfjöllun þar 

sem byrjað verður á að skilgreina og fjalla um hugtakið starfsánægja ásamt öðrum fræðilegum 

hugtökum sem tengjast rannsóknarefninu. Síðan verður farið yfir hvernig starfsánægja hefur 

þróast í hugum manna í gegnum tíðina og fjallað um kenningar tengdar viðfangsefninu. Að 

auki verða helstu áhrifaþættir starfsánægju skoðaðir þar sem þeim er skipt í hlutlæga og 

huglæga þætti. Að því loknu verður gerð grein fyrir mikilvægi mannauðar í fyrirtækjum ásamt 

því að farið verður yfir helstu einkenni og hlutverk stjórnenda. Næsti hluti fjallar um fyrirtækið 

sem rannsóknin byggist á, helstu einkenni þess sem og starfsmannastefnu og aðrar stefnur 

fyrirtækisins. Þegar fræðilegri umfjöllun og umfjöllun um fyrirtækið sjálft er lokið verður farið 
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yfir þær aðferðir og þá aðferðafræði sem stuðst var við í þessari rannsókn. Að lokum verður 

gerð grein fyrir helstu niðurstöðum og þeim lýst með tölfræði og marktektarprófum. Þar á eftir 

kemur umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar þar sem sérstaklega er tiltekið hvaða 

niðurstöður þóttu áhugaverðastar og í kjölfarið koma lokaorð.  
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Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður farið yfir fræðileg hugtök sem tengjast rannsóknarefninu. Farið 

verður yfir sögu starfsánægju og kenningar sem settar hafa verið fram. Einnig verður fjallað 

um hugtakið starfsánægja og þá áhrifaþætti sem rannsakendur lögðu áherslu á. Að lokum 

verður farið yfir hugtökin mannauður og stjórnendur og hvernig starfsánægja verður fyrir 

áhrifum og hefur áhrif á þau.  

1 Sagan 

Fyrstu formlegu rannsóknirnar á starfsánægju komu ekki fram fyrr en um árið 1930 þótt  

rannsóknir á viðhorfi starfsmanna hæfust mun fyrr (Hoppock, 1935). Kenningar um 

starfsánægju þróuðust einnig á þriðja áratug þessarar aldar sem snerust um að starfsánægju og 

framleiðni mætti hámarka ef nægilegur efnislegur aðbúnaður væri til staðar og að laun væru 

nógu há. Hugmyndir um að einstaklingur ætti að hafa ánægju af vinnu sinni voru óþekktar, þær 

þarfir átti fólk að sjá um utan vinnu. Vinnan á þessum tíma átti að vera einföld og endurtekin 

(Ásta Bjarnadóttir, 1994).  

Robert Hoppock birti fyrstu rannsóknina árið 1935 og var þá litið á starfsánægju frá 

aðeins flóknara sjónarhorni en áður hafði verið gert. Hoppock sá viðfangsefnið sem áhrifaþátt 

á breytur eins og þreytu, einhæfni, vinnuskilyrði, eftirlit og árangur. Rannsókn Hoppock vakti 

áhuga fólks á starfsánægju og var hún fyrirmynd fyrir rannsóknirnar sem á eftir komu 

(Hoppock, 1935).  

Á síðustu árum hefur starfsánægja verið skoðuð út frá einstaklingnum og eiginleikum 

hans. Þá er verið að meta hvort starfsmaðurinn geti borið ábyrgð, nýtt sér tækifæri sem til hans 

koma, unnið fjölbreytt verkefni, fengið hvatningu og endurgjöf og þroskað hæfileika sína (Ásta 

Bjarnadóttir, 1994). Tilgangur vinnunnar var ekki lengur einungis að fá laun heldur einnig að 

efla gott tengslanet við samstarfsmenn, yfirmenn og vera í góðu vinnuumhverfi (Þórir 

Einarsson, 1987). 

1.2 Kenningar tengdar starfsánægju 

Í gegnum tíðina hafa verið settar fram ýmsar hvata-, þarfa- og stjórnunarkenningar. 

Hvatning er náskylt hugtak við starfsánægju og er skilgreind sem ferlið og viljinn fyrir 

einstakling til þess að leggja mikið á sig við að uppfylla markmið fyrirtækisins sem og á sama 

tíma uppfyllir þarfir einstaklingsins (Þórður S. Óskarsson, 1994). Hvatning hefur þrjú 
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lykilatriði en þau eru styrkur (e. intensity), stefna (e. direction) og úthald (e. persistence). 

Styrkur lýsir því hversu mikið starfsmaður leggur á sig við vinnu sína og er það lykilatriðið 

sem einblínt er hvað mest á þegar talað er um hvatningu. Hins vegar þarf starfsmaður einnig 

að hafa skýra stefnu svo vinna hans skili ávinningi fyrir fyrirtækið. Starfsmenn, sem hafa mikið 

úthald við vinnu sína, eru þeir starfsmenn sem hafa hvatningu til að vinna að verkefnum sínum 

þangað til markmiðum er náð (Robbins og Judge, 2013). 

Það skiptir því miklu máli að stjórnendur beri ábyrgð á að hvetja undirmenn sína, halda 

uppi góðum starfsanda og hafa skýr markmið. Margar kenningar hafa verið settar fram til að 

hjálpa stjórnendum að finna leiðir til að bæta hvatningaraðferðir sínar og hámarka vinnu 

starfsmanna. Með betri menntun og ítarlegri rannsóknum hafa aðferðirnar þróast í gegnum árin 

til þess að skilja og koma betur til móts við starfsmenn (Þórður S. Óskarsson, 1994). Hér í 

framhaldi munu rannsakendur fara yfir helstu kenningar sem settar hafa verið fram um 

starfsánægju og þróun þeirra í gegnum árin. 

1.2.1 Hvatningarkenning Maslow´s (e. hierarchy of needs theory) 

Ein þekktasta hvatningarkenning sem sett hefur verið fram er hvatningarkenning 

Abraham Maslow’s, en kenningin fjallar um þarfir einstaklinga sem settar eru fram sem 

valdapíramídi (e. hiararchy) og inniheldur fimm stig (Robbins og Judge, 2013). Kenningin var 

sett fram árið 1943 og leggur áherslu á að grunnþarfir þurfi að vera uppfylltar til þess að hægt 

sé að snúa sér að annars stigs þörfum, en kenningin byggir á skiptingu þarfa í þessa tvo flokka 

(Maslow, 1970).  

Kenning Maslow’s (1970) byggist á fimm þrepum þar sem tvö neðstu þrepin kallast 

lífeðlislegar þarfir og öryggisþarfir, sem hafa forgang, eins og þörf fyrir mat og öryggi sem er 

hægt að fullnægja sem dæmi með launum  (Newstrom og Davis, 1993). Hin þrjú þrepin eru 

félagslegar þarfir, viðurkenningarþarfir og sjálfsbirtingarþörf sem teljast allar til æðri þarfa. 

Hver og einn uppfyllir þær innra með sér og er það mjög misjafnt eftir fólki hvernig það tekst. 

Þarfapíramídi Maslows (1970) hefur verið tengdur við starfsánægju þar sem starfsmenn þurfa 

viðunandi laun og starfsöryggi áður en þeir leita að virðingu og frama (Robbins og Judge, 

2013).  
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Mynd 1: Þarfapíramídi Maslow´s.  

Heimild: (Robbins og Judge, 2013). 

 

 Samkvæmt Maslow (1970) þurfa stjórnendur að skilja á hvaða stigi starfsmaður er til 

að greina þarfir hans og leggja áherslu að uppfylla þær til að hámarka afköst. Frekari útlistun á 

þörfum einstaklinga má sjá að neðan (Robbins og Judge, 2013). 

 Líkamlegar þarfir (e. physiological). Fyrsta stigs þarfir sem uppfylla grunnþarfir til þess 

að lifa líkt og vatn, matur og skjól.  

 Öryggisþarfir (e. safety). Annars stigs grunnþarfir sem uppfylla þarfirnar á að vera 

öruggur og njóta verndar gegn líkamlegum og tilfinningalegum hættum.  

 Félagsþarfir (e. social). Þriðja stigs þarfir og fyrsta stigið af þremur yfir æðri þarfir. Á 

þessu stigi leitast einstaklingar eftir þörfum líkt og vináttu, ást og samþykki.  

 Viðurkenningarþörf (e. esteem). Fjórða stigs þarfir og annað stig af æðri þörfum. Innri 

þættir eins og árangur, viðurkenning, athygli og sjálfsvirðing eru á meðal helstu þátta á þessu 

stigi.  

 Sjálfbirtingarþörf (e. self-actualization). Fimmta og efsta stigið. Á þessu stigi leitast 

einstaklingar eftir því að ná að hámarka eigin hæfileika, vaxa sem manneskja, ná árangri og 

öðlast sjálfs-uppfyllingu (e. self-fullfillment). 

 Kjarni hvatningarkenningarinnar er sá að einstaklingur er hvattur áfram til að fullnægja 

fyrst grunnþörfum sínum áður en hann sækist eftir að fullnægja æðri þörfum sínum. 

Einstaklingurinn fer stigvaxandi í því ferli að uppfylla þarfir píramídans þar sem hann getur 

ekki farið á næsta stig fyrr en hann uppfyllir stigið á undan. Því er lykilinn fyrir stjórnendur, 
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eins og áður hefur komið fram, að greina frá sjónarhorni píramídans hvaða þarfir starfsmanna 

eru ekki uppfylltar, en starfmaðurinn sækist í að verði uppfylltar til að ná hámarksafköstum 

(Hitt, Black og Porter, 2014). 

Það er í mörg horn að líta fyrir stjórnendur þegar kemur að því hvernig á að uppfylla 

þarfirnar en gott er að setja markmið hvernig hægt er að gera það. Laun uppfylla til að mynda 

líkamlegar þarfir á meðan starfsöryggi hjálpar til við að uppfylla öryggisþarfir. Stig þrjú og 

fjögur, félags- og viðurkenningarþörf, er hægt að uppfylla með því að viðhalda góðum 

starfsanda á vinnustað og hvatningu fyrir starfsmenn til að vera góðir samstarfsfélagar.  

Að lokum er möguleiki fyrir starfsmenn að komast á stig fimm, sjálfsbirtingarþörf, með 

því að vinna starf sem gefur þeim sjálfstæði og er gefandi (Newstrom og Davis, 1993). Helstu 

kostir þessarar kenningar eru til að mynda að hún gefur góða samantekt á þörfum einstaklinga 

sem hægt er að innleiða í stefnur fyrirtækisins. Þó hafa gagnrýnendur nefnt það að kenningin 

sé of einföld fyrir nútímasamfélag og vinnumarkað og erfitt sé að mæla skilvirkni í hvenær 

þarfir séu uppfylltar og tækifæri sé til að fara á næsta stig (Riggio, 2013).  

1.2.2 Tvíþáttakenning Herzberg´s (e. two-factors theory) 

Herzberg (1966) setti fram kenningu árið 1959 sem segir að starfsánægja og starfsleiði 

séu í raun ekki andstæður eins og áður var haldið fram. Kenningin er byggð á þarfakenningu 

Maslow´s (1970) og fjallar um vinnuáhugahvöt og starfsánægju. Hann skipti þarfaþrepum 

Maslow´s í tvö þrep sem skiptast í viðhaldsþætti sem annars vegar fela í sér ytri skilyrði og 

hins vegar innri skilyrði.  

Ytri skilyrði (e. hygiene) koma einungis í veg fyrir starfsleiða eða óánægju og eru þættir 

eins og umhverfi starfsins, starfsöryggi, stefna fyrirtækisins, tengsl við stjórnendur og laun 

(Riggio, 2013). Þótt þessir þættir geti komið í veg fyrir óánægju valda þeir ekki endilega 

ánægju, þ.e.a.s. ef þessi skilyrði eru ekki uppfyllt verða starfsmenn óánægðir en ef þau eru 

uppfyllt þýðir það ekki að starfsánægja verði meiri (Riggio, 2013). Á hinn bóginn eru innri 

skilyrði svokölluð hvatningarskilyrði (e. motivators) sem tengjast starfinu sjálfu og geta aukið 

hvatningu starfsmanna. Þetta eru þættir eins og ábyrgð í starfi, umbun, endurgjöf, hvatning og 

möguleikar á frama (Newstrom og Davis, 1993).  
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Mynd 2: Hvatar: Þættir tengdir því að framkvæma starf. 

Heimild: (Hitt, Black og Porter, 2014). 

 

 

Mynd 3: Hollustu þættir: Þættir tengdir aðstæðum umhverfis starfið. 

Heimild: (Hitt, Black og Porter, 2014). 

Kenningin (1966) var vinsæl meðan stjórnenda þegar hún kom fram á sjónarsviðið 

vegna þess hversu einföld skilaboð hennar voru. Samkvæmt kenningunni þurfa stjórnendur að 

skoða hvernig hægt sé að bæta uppbyggingu (e. structure) starfs sem starfsmenn sinna í þeim 

tilgangi að hvetja starfsmenn sína áfram. Á sama tíma þyrftu stjórnendur að passa að sjá til 

þess að ytri þættir væru ásættanlegir til að viðhalda hvatningu og hollustu starfsmanna (Hitt, 

Black og Porter, 2014).  

Gagnrýnendur kenningarinnar (1966) tala þó fyrir því að hér sé verið að einfalda það 

hvernig stjórnendur geti hvatt starfsmenn of mikið. Hvataþættir kenningarinnar henti ekki við 
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allar aðstæður auk þess að hollustuþættir séu ekki einungis gagnlegir við að lágmarka óánægju 

heldur geti einnig verið gagnlegir í að hvetja starfsmenn. (Hitt, Black og Porter, 2014). Þá hefur 

þessi kenning verið gagnrýnd fyrir það að hún henti ekki öllum störfum og eigi betur við fólk 

í stjórnunarstöðum. Ekki séu allir sem líta á meiri ábyrgð eða hærri laun sem hvatningu í starfi 

til þess að leggja meira á sig (Newstrom og Davis, 1993). 

1.2.3 Markmiðssetningarkenning Locke (e. goal-setting theory) 

Markmiðssetningarkenningin var þróuð á 25 ára tímabili af Edwin Locke (1976) sem 

setti hana loks fram árið 1968. Hann hélt því fram að ef einstaklingur vinnur að einhverju 

markmiði uppskeri hann vinnuhvatningu. Krefjandi markmið leiða til betri frammistöðu en 

auðveld markmið og endurgjöf leiðir til betri frammistöðu en engin endurgjöf (Robbins og 

Judge, 2013).  

Krefjandi markmið eru meira hvetjandi vegna þess að þau krefjast þess að fólk leggi 

meira á sig og uppskeri því meiri ánægju þegar þeim er náð. Fólk fær á tilfinninguna að það 

geti þroskast í starfi og geti tekist á við vandamál sem eru mikilvæg og þýðingarmikil. Svo 

lengi sem einstaklingur er skuldbundinn markmiðinu, hefur getu til þess að ná því og hefur 

engin önnur markmið sem koma í veg fyrir að hann nái settu markmiði, er línulegt samband 

milli erfiðleikastigs markmiðsins og frammistöðu (Locke og Latham, 2006).  

 

Mynd 4: Hvatar: Þættir sem hvetja starfsmenn til að ná markmiðum. 

Heimild: (Riggio, 2013). 

Til þess að starfsmaður finni fyrir hvatningu þurfa markmiðin að vera skýr, nákvæm, 

gerleg og mælanleg (Riggio, 2013). Þegar þessar kröfur eru uppfylltar þá eykst hvatning 

starfsmanna til að ná þeim. Krefjandi markmið eru líklegri til þess að ná athygli starfsmanna 

og hjálpa þeim að einbeita sér. Þá gefa þau oft aukinn kraft því það er erfiðara að ná þeim og 

starfsmenn þurfa að leggja meira á sig heldur en við auðveld markmið. Einnig eru starfsmenn 

oft þrjóskari við að ná erfiðum markmiðum því ávöxtur þess að ná þeim er svo mikill. Að 

lokum, þá hjálpa krefjandi markmið okkur við að uppgötva nýjar aðferðir og nálganir á hvernig 

hægt sé að framkvæma verkefni og störf á áhrifaríkari hátt (Robbins og Judge, 2013). 

Vinsældir kenningarinnar (1976) hafa verið miklar vegna þess hversu auðveld hún er í 

framkvæmd og rannsóknir hafa í gegnum árin staðfest áreiðanleika hennar (Tubbs, Boehne 
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og Dahl, 1993; Mento, Locke og Klein, 1992; Wofford og Liska, 1993). Því hefur hún mikið 

verið notuð í samblandi við hvatningaraðferðir og áætlanagerð með góðum árangri (Riggio, 

2013). 

 

Mynd 5: Áhrifaþættir á samband markmiða og árangurs. 

Heimild: (Robbins og Judge, 2013). 

Þó hafa bandarískar rannsóknir einnig sýnt fram á það að ákveðnir þættir geti haft áhrif 

á hversu marktæk kenningin er (Robbins og Judge, 2013). Til þess að hún sé áhrifarík þarf að 

vera mikil endurgjöf á vinnustað, skuldbinding í að klára markmið auk þess sem einkenni þess 

og þjóðarmenning þar sem fyrirtækið er getur haft áhrif á hvort markmiði sé náð. Aðrir ókostir 

eru að í sumum tilvikum getur verið lögð of mikil áhersla á að klára markmið þannig að aðlögun 

og sköpunargáfa hjá starfsmönnum er í lágmarki sem veldur þreytu hjá starfsmönnum til lengri 

tíma (Robbins og Judge, 2013). 

Þá er gert ráð fyrir því að einstaklingur trúi því að hann geti náð markmiðum sínum og 

vilji klára þau, sem er ekki alltaf sjálfsagt. Að lokum hefur einnig verið bent á það að of mikil 

einbeiting fer í að ná ákveðnu markmiði þannig að önnur eru vanrækt á meðan. Þar með er 

hætta á að markmiðasetning verði meiri til skemmri tíma litið en lengri tíma. Þrátt fyrir þessa 

ókosti hefur kenningin sýnt fram á  það að með réttum aðferðum við framkvæmd hennar er 

hægt að ná miklum árangri í markmiðasetningu, áætlanagerð og starfsemi (Robbins og Judge, 

2013). 

1.2.4 Kenning X og Y McGregor´s (e. theory X and Y) 

Kenningarnar eru settar fram af Douglas McGregor (1960) og innihalda tvö sjónarmið 

varðandi einstaklinga. Þær ganga út á að stjórnendur velji á milli þessara tveggja aðferða til 

þess að stjórna starfsfólki sínu á árangursríkan hátt (Drucker 1995). McGregor (1960) ræddi 

við og fylgdist með ýmsum stjórnendum og komst að þeirri niðurstöðu að eðli einstaklinga 

byggist á ákveðnum forsendum sem móta hegðun þeirra (Robbins og Judge, 2013). 

 Samkvæmt McGregor (1960) inniheldur Kenning X neikvætt sjónarmið en Kenning Y 

jákvætt sjónarmið. Kenning X gerir ráð fyrir að starfsmenn séu latir og hafi engan áhuga á 

vinnunni, þeir forðist ábyrgð og reyni að koma sér undan vinnunni eins og þeir geta (Sahin, 
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2012). Stjórnendur sem flokka mætti sem X stjórnendur, telja að það þurfi að stjórna og jafnvel 

þvinga starfsmenn til verka. Stöðugt eftirlit þarf að vera til staðar til þess að starfsmenn nái sem 

mestum afköstum og yfirmaðurinn ber í raun alla ábyrgð á að starfsmenn sinni vinnu sinni 

(Robbins og Judge, 2013). McGregor (1960) vildi meina að þetta væru lélegir stjórnunarhættir 

sem hefðu ekkert með innra eðli mannsins að gera. Hann taldi það hlutverk stjórnenda að sjá 

til þess að starfsmenn ynnu eftir stefnu og markmiðum fyrirtækisins (Latham, 2007). 

Kenning Y mætti segja að væri andstæðan. Þar er gert ráð fyrir því að fólk sé í eðli sínu 

viljugt til þess að gera sitt besta og vaxa í starfi. Það vilji axla ábyrgð, ná árangri og hafa 

frumkvæði. Í þessu tilviki er það ábyrgð stjórnenda að hlúa að því að starfsmenn fái næg 

tækifæri til þess að þroskast og taka framförum, hafi nægilegt magn verkefna og að þau séu við 

hæfi miðað við getu og hæfileika hvers og eins (Robbins og Judge, 2013). Munurinn á þessum 

tveimur kenningum er að hvati starfsfólks, samkvæmt kenningu X, kemur með ytri 

hvataþáttum á meðan að innri hvatar eru orsökin í kenningu Y (Latham, 2007).  

 

Mynd 6: Eiginleikar X og Y stjórnanda. 

Heimild: (Latham, 2007;Sahin, 2012; Robbins og Judge, 2013). 

Hægt er að tengja kenningu McGregor’s (1960) við þarfapíramída Maslow´s (1970). 

Þannig er hægt að tengja saman að stjórnendur, samkvæmt kenningu X, uppfylla aðeins 

þarfirnar í tveimur lægstu þrepum píramídans (Latham, 2007). Því er hægt að segja að Kenning 

X sé ekki hvetjandi því hún uppfyllir ekki félagslegar-, viðurkenningar- og sjálfsbirtingarþarfir 

einstaklinga. Hins vegar uppfyllir kenning Y allar æðri þarfirnar og telur þær vera það sem 

drífur einstaklinga áfram. Stjórnendur eiga að leggja upp með að verkefni starfsmanna séu 

krefjandi og ábyrgðarfull. Auk þess að byggja upp góð samskipti meðal starfsmanna og hvetja 

þá til þess að taka þátt í ákvarðanatöku (Robbins og Judge, 2013).  
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Það mætti segja að McGregor (1960) hafi talið líklegra að Y stjórnendur myndu ná 

meiri árangri en X stjórnendur. Þeir eru líklegri til þess að skapa gott andrúmsloft á 

vinnustaðnum og mynda góð tengsl með jákvæðum samskiptum. Einnig telur McGregor 

(1960) að mikilvægt sé að starfsmenn geti tekið þátt í ákvarðanatöku innan fyrirtækisins og að 

ekki sé of stórt bil á milli yfirmanna og undirmanna. Þetta telur hann forsendu starfsþróunar 

sem er ómissandi þáttur hjá farsælu fyrirtæki (Sahin, 2012). 

Kostir kenninganna felast í því að ef stjórnendur fara rétt að í að mæta þörfum 

starfsmanna geti það hvatt þá til að gera betur. Gagnrýnendur kenninganna hafa þó nefnt það 

að þrátt fyrir að þær geti hjálpað stjórnendum þá eru engar sannanir fyrir því að þær auki 

vinnuafköst starfsmanna. Að sama skapi séu ekki nægar sannanir fyrir því að Y stjórnendur nái 

meira út úr starfsmönnum sínum en X stjórnendur þar sem starfsmenn eru fjölbreyttir 

einstaklingar með mismunandi þarfir og því er ekki algilt hvað virkar best hverju sinni 

(Robbins og Judge, 2013). 

1.2.5 Þarfakenningin McClelland´s (e. theory of needs) 

Sálfræðingurinn David McClelland (1961) setti fram kenningu sem fjallar um lærða 

eða áunna eiginleika sem urðu að einhvers konar persónueinkennum sem hægt er að virkja með 

réttum aðferðum í umhverfinu (Hitt, Black og Porter, 2014). McClelland (1961) heldur því 

fram að við höfum öll þrjár mikilvægar þarfir. Þörfina fyrir árangur, vald og félagsleg tengsl. 

Það fer þó eftir einstaklingnum hverju sinni sem og fyrri reynslu hvaða þættir virka best fyrir 

hann og hvernig markmið hann kýs að setja sér (Newstrom og Davis, 1993).  

 

Mynd 7: Þrjár þarfir einstaklinga.  

Heimild (Hitt, Black og Porter, 2014; McClelland 1961;Robbins og Judge, 2013). 

Samkvæmt kenningunni (1961) er einstaklingur, sem hefur mesta þörf fyrir árangur, 

líklegur til þess að vinna að verkefnum sem eru hvorki of erfið né of auðveld. Honum finnst 

ekki gaman að taka of mikla áhættu og hefur mikla ástríðu fyrir því að ná persónulegum 

markmiðum. Hann leitast sífellt að því að gera hlutina betur en aðrir og vill fá stöðuga 
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endurgjöf fyrir verk sín til þess að hann geti bætt sig. Þessir einstaklingar setja sér markmið til 

þess að ná þeim og taka eigin ábyrgð á verkefnum (Robbins og Judge, 2013). McClelland 

(1961) vill meina að vinnuaðstæður sem henta þessum einstaklingum best séu þær sem bjóða 

upp á ábyrgð, endurgjöf og meðaláhættu því að það sé hvetjandi fyrir þá. Þeir þrífast best ef 

þeir stjórna eigin fyrirtæki en vilja þó ekki vera stjórnendur því þeir einbeita sér frekar að 

persónulegum sigrum heldur en velgengni annarra.  

Valdaþörf er andstæðan, þar einblína einstaklingar á að stjórna og hafa áhrif á aðra. Þeir 

njóta þess að vera stjórnendur og vilja hafa gott orðspor. Þriðja þörfin er félagsleg þörf en þá 

leitast einstaklingar við að fá viðurkenningu frá öðrum og mynda félagsleg tengsl. Þeir leitast 

ekki eftir því að stjórna öðrum heldur mynda sambönd og kjósa aðstæður þar sem samvinna 

ríkir frekar en samkeppni (Robbins og Judge, 2013). 

Af öllum þarfakenningunum (hvatningarkenning Maslow´s og tvíþáttarkenning 

Herzberg´s) þá hafa rannsóknir veitt þarfakenningu McClelland´s mestan stuðning en styrkleiki 

hennar liggur í tengslum milli árangurs og afkastagetu (Robbins og Judge, 2013). Með því að 

greina þarfir starfsmanna geta stjórnendur gefið þeim verkefni við hæfi og um leið uppfyllt 

þarfir þeirra. Sé það gert rétt ætti það að auka líkurnar á meiri starfsánægju hjá starfsmönnum. 

Þá hefur kenningin einnig þótt hagkvæm við aðstæður þar sem stjórnendur þurfa að grípa inn 

í (Riggio, 2013). 

Helstu gallar þarfakenningar McClelland (1961) eru að kenningin hefur minni hagnýt 

áhrif en hinar þarfakenningarnar. Það getur verið mjög erfitt að mæla hvar einstaklingur stendur 

gagnvart kenningunni auk þess að ferlið við að greina það er bæði tímafrekt og kostnaðarsamt. 

Að lokum þá hefur þessi kenning fengið sömu gagnrýni og aðrar þarfakenningar fyrir að vera 

of einföld þar sem aðrir þættir sem ekki eru teknir til greina geta haft áhrif á skilvirkni og 

afkastagetu í starfi (Robbins og Judge, 2013). 

1.2.6 Jafngildiskenningin (e. equity theory)  

Jafngildiskenningin (1963) er kennd við atferlisfræðinginn J. Stacy Adams og fjallar 

um að einstaklingar leitast eftir því að bera aðstæður sínar saman við aðstæður annarra í 

kringum sig með þeim afleiðingum að það hvetur til ákveðinnar hegðunar (Hitt, Black og 

Porter, 2014). Til útskýringar þýðir þetta að starfsfólk leitast við að bera sig saman við aðra 

samstarfsmenn varðandi það hvað það fær í starfi, í formi til dæmis launa eða ábyrgðar. 

Starfsfólk er hvatt áfram ef það upplifir að það fái meira en aðrir í kringum sig og verður um 

leið áhugasamara og meira drífandi. Á sama tíma veldur það starfsleiða og birtist oft með 
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auknum fjarvistum ef starfsfólk fær það á tilfinninguna að það sé að fá minna en aðrir í kringum 

sig (Armstrong, 2011).  

Jafngildiskenningin (1963) byggir á því að einstaklingur myndar sér skoðun á því hvað 

honum finnst sanngjörn umbun fyrir vinnuframlag sitt en einnig hvað vinnuveitandi ætlast til 

af honum sem starfsmanni miðað við aðra samstarfsmenn innan fyrirtækisins (Milkovich og 

Newman, 2002). 

 

Mynd 8: Líðan og næstu skref starfsmanna út frá hlutfalli framlags og útkomu annarra.  

Heimild (Hitt, Black og Porter, 2014). 

Eins og sjá má á myndinni hér að ofan gerir kenningin ráð fyrir að starfsfólk geri sér 

grein fyrir hversu mikið það leggur á sig (e. input) og hve mikið það fær til baka frá 

vinnuveitanda (e. output). Kenningin setur einnig fram að fólk sé almennt líklegra til að bera 

saman hvað það leggur á sig miðað við hvað það fær til baka, heldur en við framlag annarra 

(Hitt, Black og Porter, 2014). 

Þegar  starfsmenn upplifa ósanngirni (e. inequity) hafa þeir úr ýmsu að velja til þess að 

líða betur. Ein leið er að auka það sem þeir fá til baka eins og að þrýsta á að fá stöðuhækkun 

eða hærri laun. Önnur leið væri að minnka það sem þeir leggja á sig í tilteknu verkefni en 

vonast samt eftir því að fá það sama út úr því. Einnig væri hægt að reyna að minnka framleiðni 

annarra með að halda hjá sér upplýsingum eða rétta ekki fram hjálparhönd.  Ef þessar leiðir 

ganga ekki væri einnig hægt að hætta í starfi og vonast eftir að fá betra starf annars staðar 

(Steers, Porter og Bigley, 1996). 
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Ef  ósanngirni er ekki vandamálið þurfa þeir að leysa vandamálið á annan hátt. Þá er 

hægt að miða sig við annan einstakling  en áður var gert, til dæmis miða sig við nágrannann 

fremur en vinnufélagann. Þetta felur ekki í sér neina breytingu á hegðun heldur einungis 

breytingu á því hvernig einstaklingurinn sér aðstæður. Nágranninn gæti verið að ganga í 

gegnum aðstæður sem er mun auðveldara að bera sig saman við heldur en vinnufélaginn (Hitt, 

Black og Porter, 2014).  

Helstu kostir kenningarinnar eru að hún er uppspretta hvatningar (Robbins og Judge, 

2013). Þegar starfsmenn skynja réttlæti og sanngirni á vinnustað þá hvetur það þá til að vinna 

saman sem hópur sem skilar sér í meiri skilvirkni. Að sama skapi þá hunsar kenningin aðra 

þætti sem margir telja að skipti máli, til að mynda þótt  komið sé fram við tvo starfsmenn innan 

fyrirtækis af jafnræði. Þá stöðvar það einstaklinginn ekki í að fara ef annar hvor fær betra tilboð 

frá samkeppnisfyrirtæki. Það getur því verið gott fyrir fyrirtæki að hafa kenninguna til 

hliðsjónar til að byggja upp góða starfsánægju. Þó má geta þess að nauðsynlegt er að taka inn 

fleiri þætti því erfitt gæti reynst að fylgja henni alfarið (Robbins og Judge, 2013). 

2 Starfsánægja  

Starfsánægja er hugtak sem hefur verið skilgreint á margvíslegan hátt af hinum ýmsu 

fræðimönnum (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999; Locke, 1976, 

Robbins, 2013). Þetta er flókið fyrirbæri sem er ekki hægt að skýra með einni kenningu en 

samkvæmt Locke (1976) vísar starfsánægja til persónulegra viðhorfa starfsfólks út frá upplifun 

þess í starfi. Stephen Robbins (2013) skilgreinir starfsánægju sem hugtak sem lýsir jákvæðri 

tilfinningu gagnvart starfi, sem stafar af mati á eiginleikum starfsins. Því leiðir að manneskja 

með mikla starfsánægju hefur ríka jákvæða tilfinningar gagnvart starfi sínu á meðan manneskja 

með litla starfsánægju hefur neikvæðar tilfinningar gagnvart starfi sínu. 

 Þá settu þær Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir (1999) fram 

skilgreiningu um starfsánægju eftir að hafa aflað sér vitneskju frá öðrum fræðimönnum 

(Arnold, Cooper og Robertson, 1995; Ásta Bjarnadóttir, 1994; Berry og Houston, 1993; 

Robbins, 1993; Locke, 1976) sem er svo hljóðandi: „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 eru yfirleitt vinnuaðstæður, samskipti við samstarfsmenn og 

stjórnendur, möguleiki á stöðuhækkun og launin (bls. 15).“  
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Starfsánægja endurspeglar starfsreynslu hvers starfsmanns. Það hefur verið sýnt fram á 

að óánægja í starfi á bein tengsl við fleiri fjarvistir, óstundvísi, starfsmannaveltu, sálfræðilegan 

og líkamlegan heilsuvanda starfsmanna. Óánægður starfsmaður er mun líklegri til þess að byrja 

að vinna hjá samkeppnisaðila og það getur verið kostnaðarsamt fyrir fyrirtækið. Það stuðlar 

allt að því hve mikilvægt er fyrir yfirmenn að fylgjast vel með starfsánægju innan fyrirtækisins 

(Hellriegel, Slocum og Woodman, 1995).  

Líkt og áður hefur komið fram, þá eru skilgreiningarnar margar og engin ein sem hægt 

er að túlka sem rétta. Hér á eftir munu rannsakendur fjalla um þá áhrifaþætti sem þeir ákváðu 

að rannsaka í rannsókn sinni fyrir ABC ehf.  

2.1 Áhrifaþættir á starfsánægju  

Þessi hluti fjallar um áhrifaþætti sem notaðir voru til að kanna starfsánægju hjá 

starfsmönnum ABC ehf. Áhrifaþættir eru breytur sem hafa þann eiginleika að geta haft áhrif á 

einstaklinga og skoðanir þeirra. Einnig geta þeir haft mismikil áhrif eftir hversu sterka tengingu 

einstaklingur hefur við ákveðinn þátt út frá þekkingu og kynnum af honum, auk líkamlegra og 

andlegra þátta (Cialdini, 2007).  

Til þess að hámarka starfsánægju á vinnustað eru margir hlutir sem líta þarf til. 

Mikilvægt er að stjórnunarhættir séu góðir og samskipti við undirmenn séu skýr. Endurgjöf, 

viðurkenning, skýr markmið og stuðningur til undirmanna eru dæmi um atriði sem góður 

stjórnandi ætti að tileinka sér (Stjórnarráð Íslands, 2010). Þá er mikilvægt að hafa marga góða 

þætti til að bæta upp fyrir einn slæman þátt (Futrell, 2014). Ef starfsánægja fyrirtækis er lítil 

getur það valdið hárri starfsmannaveltu sem getur verið kostnaðarsöm. Starfsánægja tekur tillit 

til margra þátta eins og samstarfsmanna, yfirmanna, vinnuaðstæðna, möguleika á stöðu- og 

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

Þættir sem geta haft áhrif á starfsánægju geta verið margir en að þessu sinni ákváðu 

rannsakendur að einblína á þá þætti sem þeir töldu passa við rannsóknarefnið. Þáttunum má 

skipta í hlutlæga og huglæga þætti. Hlutlægu þættirnir eru aldur, starfsaldur, kyn og menntun. 

Huglægu þættirnir eru hvatning, markmiðasetning, endurgjöf, skilvirkni, þjálfun og stuðningur. 

Einnig eru það vinnuaðstaða, laun, framtíðartækifæri, starfsandi og félagsleg sambönd. 

2.1.1 Hlutlægir þættir  

Rannsóknir hafa sýnt að aldur hefur áhrif á starfsánægju (Robbins og Judge, 2013). Það 

virðist sem starfsánægja aukist eftir því sem aldur hækkar en einnig hefur verið sýnt fram á að 
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hún minnkar eftir því sem fólk er lengur í sama starfinu. Rannsóknir  þeirra Riza, Ganzach og 

Liu (2018) sýna fylgni milli þess sem fólk eldist því betri hlunnindi og laun fær það. Fólk öðlast 

reynslu og kemst í  hærra launuð störf sem leiðir til meiri starfsánægju. Um leið og fólk er of 

lengi í sama starfinu fækkar tækifærum til vaxtar og fólk fær starfsleiða. Mynstur mátti merkja 

í sömu bandarísku rannsóknum (2018) sem sýndi að fólk sem byrjar í nýju starfi upplifir mikla 

starfsánægju en eftir því sem tíminn líður minnkar ánægjan í starfi. Um leið og fólk hættir 

störfum og byrjar á nýjum vinnustað byrjar hringrásin aftur  (Riza, Ganzach og Liu, 2018).  

Önnur erlend rannsókn hefur sýnt að eldra fólk hefur almennt betri tengsl við 

stjórnendur og er nægjusamara með flesta hluti og þar með talið starf sitt (Gorpe, 1984). Smith 

(2007) segir að aldur sé eitt besta forspárgildið um starfsánægju og að fólk á sextugsaldri sé að 

meðaltali ánægðast því það hefur fengið góða stöðu innan fyrirtækis og hefur aukið sjálfstæði. 

Þetta fólk er oftast ekki að vinna af fjárhagslegum ástæðum heldur af því að því finnst gaman 

í vinnunni (Morello, 2010). Niðurstöður rannsókna sýna að eldra fólk er ánægðara og því 

ólíklegra að það segi starfi sínu upp. Minna er um starfsmannaveltu hjá eldra fólki og gæti 

spilað þar inn í að eftir því sem fólk eldist hefur það færri atvinnutækifæri (Robbins og Judge, 

2013). 

Þeir sem rannsaka áhrif kyns á starfsánægju eru ekki allir sammála en rannsóknir hafa 

sýnt að starfsánægja kvenna og karla sé um það bil sú sama (Hellriegel, Slocum og Woodman, 

1995). Í rannsókn Smith (2007) kemur fram að konur eru almennt ánægðari, eða 52% 

samanborið við karla 49%, en á sama tíma eru þær einnig óánægðari, eða 5% á meðan karlar 

eru 4%. Þetta kann að þykja skrýtið þar sem töluverður munur er á starfsaðstæðum og launum 

milli kynja. Rannsóknir hafa þó sýnt að minni líkur séu á því að munur sé á körlum og konum 

sem eru í stjórnunar- eða sérfræðistörfum þegar kemur að starfsánægju (Ward og Sloane, 

2000).  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að viðhorf karla og kvenna varðandi störf sín er mjög 

mismunandi en almennt leggja konur meira upp úr félagslega þætti vinnunnar eins og góðum 

samskiptum við samstarfsfólk heldur en karlar (Ásta Bjarnadóttir, 1994). Ef litið er til landanna 

í kringum okkur má sjá að starfsánægja er mjög mismunandi milli kynja í hverju landi fyrir sig. 

Í Bandaríkjunum og í Bretlandi leiddu rannsóknir í ljós að konur voru almennt ánægðari en 

karlar. Á Norðurlöndunum var ánægjan sú sama en á Spáni voru karlar almennt ánægðari en 

konur (Sousa-Poza og Sousa-Poza, 2007). 
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Í rannsóknum sem gerðar hafa verið á Íslandi kom í ljós að almenn starfsánægja er meiri 

hjá konum en körlum, m.a. í könnun á meðal ríkisstarfsmanna (Ómar H. Kristmundsson, 2007). 

Niðurstöður rannsóknar Arneyjar Einarsdóttur og Sigríðar Þrúðar Stefánsdóttur (2008) sýndu 

einnig að almenn ánægja kvenna er meiri þó að þær væru óánægðari með suma áhrifaþætti, til 

að mynda laun og vinnuaðstöðu, samanborið við karla. 

Menntun er síðasti hlutlægi þátturinn sem verður skoðaður en rannsóknir eru heldur 

ekki sammála um áhrif menntunar á starfsánægju. Rannsókn Smith (2007) hefur sýnt að 

starfsánægja er meiri hjá þeim sem hafa meiri menntun. Aukin menntun þýðir fleiri 

atvinnutækifæri og aukna möguleika á hærri launum. Mesti munur er á milli þeirra sem eru 

með og án háskólaprófs (Smith, 2007). Einnig hefur verið  sýnt fram á að starfsánægja er meiri 

hjá fólki í stjórnunarstörfum, sérfræðistörfum og öðrum störfum sem krefjast meiri menntunar 

(Robbins og Judge, 2013).  

Hins vegar sýnir rannsókn sem Eskildsen, Kristensen og Westlund gerðu (2004) 

neikvæð tengsl á milli hærri menntunar og starfsánægju. Á Norðurlöndunum mátti sjá að þeir 

sem voru með háskólapróf voru almennt óánægðari en aðrir (Met og Ali, 2014). Örsökin gæti 

verið sú að þeir sem eru meira menntaðir gera meiri kröfur til starfsins. Einnig eru meiri 

væntingar um hærri laun og meiri ábyrgð. Fólk vill fá starf þar sem það getur nýtt þekkingu 

sína sem það hefur aflað á skólagöngu sinni. Í rannsókn Arneyjar Einarsdóttur og Sigríðar 

Þrúðar Stefánsdóttur var ekki marktækur munur á heildarstarfsánægju hjá þeim sem voru með 

háskólapróf og öðrum án prófs (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2008). 

2.1.2 Starfshvatning, markmiðssetning og endurgjöf 

Hugtakið hvatning er mjög skylt starfsánægju og hafa ýmsar kenningar hér að ofan 

fjallað um þessi hugtök saman. Maslow (1970) talar um fimm þarfir sem virka sem hvatning 

um leið og þær eru uppfylltar og Herzberg (1966) byggir kenningu sína á ytri og innri 

skilyrðum. Ytri skilyrðin virka þó ekki hvetjandi en innri skilyrðin gera það.  

Laun í formi peninga eða annarra hlunninda, aukin ábyrgð, möguleikar á frama og 

endurgjöf geta oft virkað hvetjandi á fólk. Það er oft hlutverk hvers yfirmanns að komast að 

því hvað virkar best fyrir hvern og einn starfsmann (Newstrom og Davis, 1993). Fjöldi 

stjórnenda gerir sér ekki grein fyrir hvaða áhrif umbun hefur á frammistöðu starfsmanna. 

Launin eru ekki eina umbunin sem fólk býst við heldur vill það líka fá hrós ef það til dæmis 

vinnur lengur fram eftir eða klárar mikilvægt verkefni vel. Rannsóknir Fournies (1988/1999) 

varðandi atferli fólks sýna að umbun hvetur fólk til að standa sig í starfi en tómlæti í garð 
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starfsmanna dregur úr starfsánægju þess. Áhrifaríkast er að hrósa starfsmanni strax og reglulega 

eftir að hann gerir eitthvað gott heldur en ein stór umbun löngu seinna (Fournies, 1988/1999).  

  Staðreyndin er sú að yfirmenn eiga það til að hrósa starfsmönnum of sjaldan og vilja 

meina að launin séu nægjanleg sem hrós. Þegar öllu er á botninn hvolft skilar það mun betri 

árangri og meiri ánægju starfsmanna í kjölfarið ef þeim er hrósað reglulega og það hjálpar 

yfirmönnum að ná fram góðri frammistöðu starfsmanna (Fournies, 1988/1999). Endurgjöf er 

mikilvægur þáttur til þess að hvetja fólk í starfi og stuðla að vellíðan þess. Rannsóknir hafa 

sýnt að regluleg, jákvæð endurgjöf ýtir undir starfsánægju starfsmanna en neikvæð endurgjöf 

ýtir undir kvíða og streitu (Ott og Dijk, 2005).  

Þá er einnig mikilvægt að endurgjöfin sé regluleg, uppbyggjandi og heiðarleg. 

Endurgjöf getur bæði verið formleg og óformleg. Formleg endurgjöf á við aðstæður þar sem 

starfsfólk veit til hvers er ætlast af því og hver sé forsendan fyrir mælingum á meðan óformleg 

endurgjöf á sér stað í augnablikinu og hjálpar starfsmönnum til að vita hvað þeir eru að gera 

rétt og vel og hvað megi betur fara (Hyland og Yost, 1993/1994). 

Markmiðssetning er einnig mikilvæg til að ná góðum árangri og auka ánægju 

starfsfólks. Eins og Locke (1960) setti fram í kenningu sinni  heldur hann fram að maður öðlist 

vinnuhvatningu með því að vinna að einhverju markmiði. Stjórnendur eiga síðan að sjá til þess 

að setja markmið fyrir heildina ásamt því að hvetja starfsfólk til þess að setja sér skýr og raunsæ 

persónuleg markmið. Þeir eiga einnig að fylgjast með hvort markmiðum sé náð og veita 

endurgjöf á góðan árangur (Robbins og Judge, 2013). Mörg fyrirtæki notast við 

frammistöðumat sem er gert einu sinni á ári. Það er gott til að starfsmenn sjái heildarmyndina 

yfir það hvernig þeir standa sig. Til þess að auka frammistöðu og framleiðni starfsmanna er 

lykilatriði að temja sér reglubundna svörun stjórnanda, helst nokkrum sinnum á dag (Fournies, 

1988/1999). 

2.1.3 Skilvirkni, þjálfun og stuðningur 

Skilvirkni er hugtak sem lýsir sambandi aðfanga og afurða og í þessu samhengi er átt 

við um hversu afkastamiklir verkferlar starfsmanna við störf eru. Þegar kemur að verkferlum 

starfsmanna er mikilvægt að þeir séu þannig gerðir til að hámarka nýtingu á þekkingu og 

kunnáttu þeirra, bæði fyrir framleiðslu vara og þjónustu til viðskiptavina (Ríkisendurskoðun, 

e.d.).  

Ýmislegt má gera til þess að bæta skilvirkni vinnuferla starfsfólks. Eins og Geir 

Ágústsson (2016) kemur inn á, þá er gott ráð að skipuleggja vinnudaginn eftir andlegri getu. 
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Með því sé hægt að framkvæma krefjandi verkefni þegar einstaklingur er best upplagður og 

klára auðveldari verkefni eftir það. Því er mælt með því að morgnar eigi að vera nýttir í 

krefjandi verkefni og þegar líður á vinnudaginn séu verkefnin auðveldari. Önnur leið sem Geir 

Ágústsson (2016) mælir með er að fækka fundum og setja upp skipulagt tölvupóstkerfi þar sem 

úrlausn vandamála skuli fara fram. Með því er hægt að spara tíma í fundarhöld og jafnframt er 

auðvelt að nálgast upplýsingar aftur í tímann (Geir Ágústsson, 2016).  

Mikilvægustu hráefnin til þess að byggja upp skilvirka vinnuferla er að hafa rétta 

hugarfarið og nóg af þolinmæði. Atriði eins og fara aftur yfir það sem þú hefur gert, eyða tíma 

í smáatriði og fá endurgjöf eru atriði sem taka frá þér tíma til styttri tíma en geta sparað 

töluverðan tíma þegar horft er til lengri tíma. Með þolinmæði öðlast starfsmenn getu til að klára 

verkefni hratt og vel auk þess að skilja hvað má betur fara. Þá er mikilvægt að stjórnendur átti 

sig á því að ekki er hægt að stafla endalausum verkefnum á sínu bestu starfsmenn heldur leggja 

áherslu á það að virkja alla starfsmenn þegar kemur að verkefnavinnu. Ef  skilvirkni eykst  má 

gera ráð fyrir auknum afköstum og gæði verkferla batna þar sem starfsmenn eru líklegri til þess 

að njóta sín betur við störf (Geir Ágústsson, 2017a; Geir Ágústsson, 2017b). 

Þegar kemur að þjálfun og stuðningi eiga stjórnendur það oft til að gleyma hversu 

mikilvægur þættir það eru. Meðal atriða sem oft gleymast er að útskýra fyrir starfsmönnum 

hver tilgangur verkefnisins er, hvernig verkefnið eigi að vera framkvæmt og hver sé tímarammi 

þess. Ástæða þess að þessi atriði gleymast oft er einkum vegna þess að stjórnendur átta sig ekki 

á því að þó verkefni sé skýrt í huga þeirra þá getur verið að það sé ekki raunin hjá 

starfsmönnum. Þetta vísar til þess að stjórnendur gefi sér það að starfsmenn þeirra viti hvað 

þeir eigi að gera og finnist óþarfa tímaeyðsla að þjálfa þá frekar (Fournies, 1988/1999). 

 Að sama skapi er mikilvægt fyrir stjórnendur að hvetja starfsmenn til að tjá sig þegar 

lýsing á verkefninu er óskýr. Nauðsynlegt er að stjórnandi geri sér grein fyrir því að starfsmenn 

halda sig oft til hlés því þeir vilja ekki líta út fyrir að vera heimskir eða haldi að mistök verði 

ekki rekin aftur til þeirra. Til lengri tíma er því mun hagstæðara fyrir stjórnendur að fylgja því 

eftir að allir þættir verkefnis séu skýrir og starfsmenn hafi allar leiðbeiningar og þjálfun sem 

þarf til þess að klára það (Fournies, 1988/1999). 
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Tafla 1: Þjálfunarfylki hæfileika og metnaðs. 

Hér að ofan má sjá þjálfunarfylki (e. coaching matrix) sem rannsakendur settu fram eftir 

að hafa aflað sér heimilda um efnið. Rannsakendur mæla með því að stjórnendur fari eftir því 

þegar kemur að því að styðja við og þjálfa starfsmenn. Fylkið hjálpar stjórnendum að skilja 

hvað hvetur starfsmenn þeirra áfram og hvernig sé hægt að hámarka vinnuframlag og ánægju 

starfsmanna á sama tíma. Fylkið skiptir starfsmönnum í fjóra hópa eftir vilja og metnaði þeirra 

í samblandi við hæfileika þeirra og hægt er nota það með þarfakenningu McClelland´s til 

hliðsjónar sem fjallar um hvernig hægt er að virkja starfsmenn eftir mismunandi 

persónueinkennum. 

Fyrsti hópur fylkisins vísar til þess að starfsmenn hafa bæði lítinn vilja og metnað til 

þess að gera vel, auk þess að þeir hafa lítið af hæfileikum fyrir starf sitt. Þegar kemur að þessum 

hópi er mikilvægast fyrir stjórnendur að þjálfa starfsmenn sína auk þess að hrósa þeim þegar 

vel gengur. Hér þurfa stjórnendur að finna verkefni sem starfsmenn geta æft sig á til að byggja 

upp færni án þess að mikil áhætta sé á að verkefnið gangi ekki upp. Dæmi um starfsmenn sem 

falla undir þennan flokk eru starfsmenn sem eru nýir og/eða hafa misheppnast við að 

framkvæma verkefni sín. 

Hópur tvö er þegar starfsmenn hafa mikinn vilja og metnað til þess að gera vel en litla 

hæfileika til þess að fylgja því eftir. Hér þurfa stjórnendur að nota þjálfunaraðferðir þar sem 

áherslan er  á það að þjálfa upp hæfileika starfsmanna og veita þeim réttu upplýsingarnar og 



22 

 

 

ráðgjöf til þess að þeir geti lært að framkvæma verkefni sem skipta máli. Dæmi um starfsmenn 

í þessum flokki eru áhugasamir, nýir starfsmenn sem hafa ekki framkvæmt verkefni sín áður.  

Hópur þrjú á við um starfsmenn sem hafa mikla hæfileika en lítinn vilja eða metnað til 

þess að framfylgja þeim. Hér þurfa stjórnendur að finna réttu hvatningaraðferðirnar fyrir hvern 

og einn starfsmann sem fellur undir þennan hóp, þ.e.a.s. hægt er að spyrja starfsmenn spurninga 

og komast að raunverulegum þörfum hvers og eins. Þegar það er búið þurfa stjórnendur að 

fylgja því eftir með reglulegu hrósi þegar starfsmennirnir klára verkefni. Dæmi um starfsmenn 

í þessum flokki eru einstaklingar sem hafa lent á vegg (e. plateau) og þurfa nýjar áskoranir. 

Seinasti hópurinn eru starfsmenn sem hafa bæði mikinn vilja og metnað og hæfileika 

til að fylgja því eftir. Starfsmenn sem falla undir þennan flokk eru oftast mikilvægustu 

starfsmenn fyrirtækisins og því mikilvægt fyrir að stjórnendur að hugsa vel um þá. Hér er mælt 

með því að stjórnendur veiti starfsmönnum aukna ábyrgð og virki þá í ákvörðunartökum í 

mikilvægum verkefnum. Þá er einnig mikilvægt að stjórnendur muni eftir því að hrósa þeim 

þegar vel er gert. Dæmi um starfsmenn í þessum flokki eru einstaklingar sem eru alltaf að leita 

að tækifærum til að vaxa og þróast bæði sem einstaklingar og starfsmenn. 

2.1.4 Vinnuaðstaða, vinnuskilyrði og álag  

Lífeðlisfræðilegir þættir eru þættir sem tengjast því hvernig starfsmenn aðlagast 

efnislegu (e. physiological) starfsumhverfi. Oft er talað um að starfsumhverfið eigi að standa 

fyrir og stuðla að menningu fyrirtækisins (Slack, Brandon-Jones og Johnston, 

2016).  Mikilvægt er að átta sig á því hvernig best er að hanna starfsumhverfi til að ná sem 

mestu út úr starfsmönnum og hámarka starfsánægju.  

Mannslíkaminn er hannaður til að starfa innan ákveðinna marka sveigjanleika, 

hreyfingar, en þar kemur einnig inn í að starfsmenn hafi þrek, hraða og styrk til að geta tekist 

á við þær áskoranir sem þeim eru birtar hverju sinni af stjórnendum. Ef farið er út fyrir þau 

mörk þá getur mannslíkaminn upplifað sársauka. Það er því mikilvægt að stjórnendur viti hvar 

mörkin liggja varðandi starfsálag og vinnuskilyrði starfsmanna (Alnaser, 2009). 

Vinnuvistfræði (e. ergonomics) einblínir fyrst og fremst á efnislegar hliðar starfs. Það skiptist 

í tvo þætti, annars vegar hvernig starfsmenn bregðast við vinnuumhverfi þeirra og hins vegar 

hvernig þeir bregðast við umhverfisaðstæðum.  

Ef stjórnendur vilja vinna eftir hugmyndum um vinnuvistfræði er mikilvægt fyrir þá að 

aðlaga störfin að fólkinu sem sinnir þeim eða ráða inn nýtt starfsfólk sem hentar 

starfslýsingunni  (Slack, Brandon-Jones og Johnston, 2016). Þættir eins og hitastig, lýsing og 
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upplýsingaflæði eru mikilvægir þættir þegar kemur að því að byggja upp gott starfsumhverfi. 

Þá er einnig mikilvægt að fyrirtæki og stjórnendur safni gögnum um hvernig starfsfólk bregst 

við undir mismunandi aðstæðum og áreitum þegar þróa skal nýtt starf eða verkefni (Slack, 

Brandon-Jones og Johnston, 2016). 

Hönnun starfa hefur lengi verið talinn mikilvægur þáttur í að viðhalda hvatningu og 

frammistöðu starfsmanna (Cummings og Oldham, 1996). Rannsóknir þeirra Cummings og 

Oldham (1996) sýndu fram á að þegar starfið var aðlagað að hæfni starfsmanna og var krefjandi 

undir stuðningi frá yfirmanni þá jukust líkurnar á því að starfsmenn fyndu fyrir hvatningu sem 

leiddi til þess að afköst jukust (Cummings og Oldham, 1996).  

Það eru ýmsar leiðir sem stjórnendur geta farið þegar kemur að því að hanna störf að 

starfsfólki sínu og viðhalda starfsánægju. Ein aðferð er að notast við starfsskiptingu (e. job 

rotation) þar sem starfsmenn færast með reglubundnu millibili á milli verkefna til að auka 

fjölbreytni við starf þeirra. Aðrar leiðir eru til að mynda starfsvíkkun (e. job enlargement) eða 

starfsauðgun (e. job enrichment). Starfsvíkkun eykur verkefni af sömu gerð til starfsmanna á 

meðan starfsauðgun eykur bæði verkefni og veitir starfsmönnum verkefni sem bjóða upp á 

meiri ákvarðanatöku, sjálfstæði og stjórn yfir starfi sínu (Slack, Brandon-Jones og Johnston, 

2016). 

Með þessum aðferðum geta stjórnendur minnkað einhæfni starfa og jafnframt þjálfað 

starfsmenn í að efla hæfni sína á ýmsum sviðum. Mikilvægt er þó fyrir stjórnendur að átta sig 

á því hvort þarfir starfsmanna krefjist notkunar þessara aðferða eða hvort þeir séu ánægðir með 

starf sitt eins og það er (Slack, Brandon-Jones og Johnston, 2016). 

Stjórnendur þurfa að átta sig á því að í nútímasamfélagi er mikilvægt að geta boðið upp 

á sveigjanlegt vinnufyrirkomulag (e. flexible working) til að mæta þörfum starfsmanna. 

Sveigjanleiki vinnu skiptist í þrjá þætti, sveigjanleika í færni (e. skill flexibility), sveigjanleika 

í tíma (e. time flexibility) og sveigjanleika í staðsetningu (e. location flexibility). Starfsmenn 

sem hafa sveigjanleika í færni geta færst á milli starfa og verkefna innan fyrirtækis eftir þörfum 

og eftirspurn. Þá er gott að búa yfir sveigjanleika í tíma þar sem ekki vilji allir starfsmenn vera 

í fullu starfi auk þess að stjórnendur þurfa ekki alltaf sama fjölda af starfsmönnum yfir árið 

(Slack, Brandon-Jones og Johnston, 2016). 

Að lokum býður sveigjanleiki í staðsetningu upp á það að verkefni geti verið kláruð 

óháð því hvar þau eru unnin (Slack, Brandon-Jones og Johnston, 2016). Þegar kemur að 

vinnuálagi er mikilvægt að stjórnendur skuldbindi sig til að vinna með starfsmönnum við að 
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skapa öryggi, góðar vinnuaðstæður og hlúa að velmegun starfsmanna. Stjórnendur þurfa að 

setja upp áætlanagerð til þess að verkefnum sé dreift rétt miðað við getu, starfslýsingu 

starfsmanna og vinnuálagsviðmið. Þá þurfa þeir að gera ráð fyrir því að álag geti verið 

mismikið eftir tímabilum og vera viðbúnir því. Starfsmenn eiga rétt á að virtur sé umsaminn 

vinnutími og hlé, þeir séu öruggir í starfi og áhættum í starfi sé haldið í lágmarki (Workload 

management: A guide for managers, 2017). 

2.1.5 Laun og tækifæri í starfi 

Atriði sem skiptir máli og vert er að skoða eru laun. Þau eru áþreifanleg og því oft það 

fyrsta sem kemur upp í hugann sem kostur eða galli við ákveðið starf. Misjafnt er hjá hverjum 

og einum hversu mikil áhrif þau hafa á starfsánægju. Rannsóknir hafa sýnt að laun teljast þó 

með mikilvægari þáttum þegar kemur að því að mæla hvort fólk sé ánægt í starfi (Requena, 

2003).  

Starfsmenn vilja launakerfi sem þeir skynja að sé réttlátt og í samræmi við væntingar 

þeirra. Hér geta stjórnendur tamið sér aðferðir í samræmi við jafngildiskenningu J. Stacy 

Adams (1963) sem fjallar um að starfsmenn beri sjálfa sig við aðra og útkomu framlags. Þegar 

laun eru í samræmi við menntun og reynslu einstaklings er líklegt að það leiði af sér aukna 

starfsánægju. Lykillinn varðandi tengingu launa við starfsánægju er ekki að hafa launin sem 

hæst heldur frekar að starfsfólkið finni fyrir jafnrétti og sanngirni. Margir eru tilbúnir að sætta 

sig við lægri laun til þess að geta unnið hjá fyrirtæki sem er staðsett nálægt heimili þeirra, býður 

upp á sveigjanlegri vinnutíma eða inniheldur yfirmenn og samstarfsfólk sem viðkomandi 

þekkir (Robbins og Judge, 2013).  

Það sama gildir um stöðuhækkanir. Samkvæmt Hellriegel, Slocum og Woodman (1995) 

sækjast einstaklingar eftir sanngjörnu stöðuhækkunarkerfi sem gerir þeim kleift að vaxa og 

þroskast í starfi og fá aukna ábyrgð, en stöðuhækkun veitir einnig oft meira sjálfstæði og aukna 

félagslega virðingu. Starfsmenn hafa einnig ánægju af því þegar fyrirtæki skapa hefðir og 

aðferðir til þess að hjálpa þeim að fá umbun (Hellriegel, Slocum og Woodman, 1995). Þegar 

starfsfólk fær góða umbun hefur það oftast jákvæð áhrif en þó er mikilvægt að umbunin sé 

eitthvað sem einstaklingurinn kann að meta. Það skiptir líka máli að starfsfólkið viti af hverju 

umbun er veitt. Það hefur þó sýnt sig  að umbunakerfi virka ekki vel á alla. Margir finna fyrir 

aukinni pressu og álagi í vinnu til þess að fá umbunina sem virkar neikvætt á fólk. Aðrir eru 

ekki í vinnunni til þess að fá sem mestan pening heldur meira til gamans. Það getur einnig 



25 

 

 

komið fyrir að fólk fái nóg ef umbun er veitt of oft þannig að hún missir gildi sitt (Hackman 

og Oldham, 1980). 

2.1.6 Starfsandi og félagsleg sambönd 

Almennt er talið að mannleg samskipti séu undirstaða góðrar fyrirtækjamenningar. 

Góðir samskiptahæfileikar yfirmanna og starfsmanna bæta heilsu og líðan allra innan 

fyrirtækisins. Vinnustaðir þar sem samskipti eru góð auka líkur á því að frammistaða verði góð 

og markmið náist (Cooper og Sutherland, 1997/1999). Rannsóknir hafa sýnt að félagslegur 

stuðningur eykur starfsánægju (Nobile og McCormick, 2008). Þegar starfsfólk finnur fyrir 

stuðningi og að það geti leitað til yfirmanna og annarra starfsmanna eykur það ánægju þeirra í 

starfi. Hins vegar hefur það sýnt sig að einelti og slakur starfsandi innan deilda dregur úr ánægju 

starfsmanna (Sharma og Jyoti, 2009).   

Rannsóknir hafa sýnt að uppbyggjandi og opin samskipti á vinnustað auka starfsánægju 

(Johlke og Duhan, 2000). Hegðun yfirmanns hefur mikil áhrif og rannsóknir hafa sýnt fram á 

að starfsánægja eykst þegar yfirmaður er skilningsríkur og vinalegur. Það er einnig kostur ef 

hann hlustar á skoðanir undirmanna sinna, umbunar þegar þeir gera vel og sýnir þeim 

persónulegan áhuga (Robbins og Judge, 2013). Rannsókn Stefáns Ólafssonar (1993) hjá 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands, fyrir Vinnueftirlit ríkisins, sýndi fram á að 37,6% 

þátttakenda töldu góðan starfsanda eða félagsskap vera mikilvægasta þáttinn. 

Teymisvinna (e. team work) er góð aðferð til þess að bæta félagsleg tengsl og ef og 

almennt talin líkleg til að efla starfsanda. Aðferðin eykur sveigjanleika, nýsköpun, gæði og 

starfsánægju þar sem starfsmenn vinna saman á skilvirkan hátt til að klára verkefni (Slack, 

Brandon-Jones og Johnston, 2016). Mikilvægt er þó að skipuleggja svoleiðis vinnu vel þannig 

að allir viti hvað þeir eiga að gera og hver ábyrgð þeirra er. Skipa þarf leiðtoga til þess að 

verkefnavinna sé unnin eftir ákveðinni uppbyggingu (Robbins og Judge, 2013).  
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3 Mannauður 

Áhrifaþættirnir sem fjallað hefur verið um hér að ofan snerta flesta starfsmenn á einn 

eða annan hátt. Þegar upp er staðið er það undir hverju og einu fyrirtæki komið hvernig það 

nýtir sinn mannauð, þ.e.a.s. hvaða þættir stuðla að jákvæðum hugsunarhætti fólks sem bætir 

um leið afkastagetu þess. Stjórnendur eru almennt að gera sér grein fyrir mikilvægi 

mannauðsins því hann er eitt öflugasta samkeppnisvopn hvers fyrirtækis (Weckerle, 

1992/1995).   

Stjórnendur ættu stöðugt að hafa í huga hvernig stuðla megi að góðum árangri 

starfsfólksins. Mikilvægt er að þeir geri sér grein fyrir að enginn nær árangri einn heldur þarf 

að reyna að nýta styrkleika allra sem best. Stjórnendum ber að hugsa um fyrirtækið sem eina 

heild og huga að hverjum og einum starfsmanni til að fá það besta fram hjá þeim og leyfa þeim 

að njóta sín. Þeim ber að skilja hvers starfsmenn vænta af vinnustað sínum og hvað hefur áhrif 

á starfsánægju (Gunnhildur Arnardóttir, 2016; Weckerle, 1992/1995). 

Starfsmannamál fyrirtækja hafa þróast hratt undanfarna áratugi en áður fyrr fór öll 

einbeiting í það að halda kostnaði við starfsmannahald í lágmarki. Tuttugasta og fyrsta öldin er 

öld samskipta þar sem áhersla á framleiðsluferlið fer minnkandi og verðmætasköpunin liggur 

að mestu út frá samskiptum. Nauðsynlegt er að leggja áherslu á starfsmannamál því 

mannauðurinn eflist ekki nema honum sé sinnt. Starfsmennirnir eru lykillinn að velgengni 

fyrirtækisins og þarf það því að huga að væntingum og þörfum starfsmanna  (Fournies, 

1988/1999). 

Mannauðurinn býr yfir mikilvægri þekkingu, færni og menntun sem kemur fyrirtækjum 

langt. Eigi fyrirtækið að geta lifað á tímum upplýsinga og hraða þarf það að nýta sér orku 

starfsmanna. Til að virkja starfsmenn er nauðsynlegt að þeim séu gefin tækifæri og frelsi til 

athafna. Ef þeir fá að taka sjálfstæðar ákvarðanir sem hugsanlega verða til betri heildarárangurs 

hjá fyrirtækinu stendur það sterkara eftir og með ánægðari starfsmenn. Ánægðir starfsmenn eru 

líklegri til þess að leggja harðar að sér, skapa gott andrúmsloft í kringum sig, veita betri 

þjónustu, hafa frumkvæði til hagsbóta fyrir fyrirtækið, taka að sér aukavinnu og finna fyrir 

meiri ábyrgð gagnvart fyrirtækinu svo dæmi séu nefnd. Það er því mikilvægt að huga að því 

hvað gerir starfsmenn ánægða og hvaða atriði skyggja á ánægju manna í starfi (Weckerle, 

1992/1995).  

Rannsóknir sýna að fyrirtæki sem leggja metnað í starfsmannamál og skapa umhverfi 

sem er áhugavert fyrir starfsmenn eru eftirsóknarverðari. Það gefur til kynna hversu verðmætt 
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er að hafa gott teymi í mannauðsmálum (Torrington, Hall, Taylor og Atkinson, 2011). Framlag 

og óskir þeirra sem að ferlinu koma, sem og sá ávinningur sem viðkomandi aðilar sækjast eftir, 

nást með góðum samskiptum fyrst og fremst. Samskipti leggja jarðveginn fyrir áframhaldandi 

viðskiptum og lykilverkefni stjórnenda er að fá starfsmenn til að gera það sem til er ætlast. 

Rannsóknir Fournies (1988/1999) hafa sýnt að stjórnendur hafa mikil áhrif á frammistöðu 

starfsmanna sinna og slaka frammistöðu má rekja til lélegrar stjórnunar (Fournies, 1988/1999). 

Eitt helsta verkefni mannauðsstjóra er að sjá til þess að starfsmannastefnan sé í takt við 

viðskiptastefnu fyrirtækisins (Johnson, Scholes og Whittington, 2011).  
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4 Stjórnendur 

Allir stjórnendur, sama hvaða stöðu þeir gegna innan fyrirtækis verða að gera sér grein 

fyrir því til hvers er ætlast af þeim og hvernig þeir geta náð því besta út úr undirmönnum sínum. 

Þá er mikilvægt að stjórnandi viti hvar fyrirtækið er statt, tilgangur þess og hver framtíðarstefna 

fyrirtækisins er (Lambert, 1993/1995). Stjórnendur hafa ákveðna ábyrgð sem yfirmenn og 

gegna mörgum hlutverkum. Það er þó mikilvægt fyrir alla stjórnendur að átta sig á mikilvægi 

undirmanna þegar kemur að því að úthluta verkefnum. Með því sýnir stjórnandinn 

undirmönnum sínum að hann treystir þeim en traust er mikilvægur þáttur þegar kemur að 

starfsánægju (Keenan, 1995/1998).  

Stjórnandinn getur því haft mikilvæg áhrif á líðan undirmanna og starfsánægju þeirra. 

Hvatning, markmið, endurgjöf, skilningur á starfi undirmanna og stuðningur eru allt þættir sem 

stjórnandi þarf að hafa góð tök á til að ná sem mestu út úr undirmönnum og skapa gott 

starfsumhverfi fyrir þá. Þessir þættir voru allir teknir til umfjöllunar í könnuninni sem var gerð 

í samstarfi við ABC ehf. og munum við skoða þá á fræðilegan hátt hér í þessum kafla frá 

sjónarhorni stjórnenda auk þess sem farið verður yfir þá í niðurstöðukaflanum. 

4.1 Ábyrgð 

Stjórnendur bera almennt meiri ábyrgð en undirmenn þeirra. Þegar kemur að 

ákvörðunartöku þurfa stjórnendur að átta sig á þeirri ábyrgð sem staða þeirra og vald felur í 

sér. Því þurfa stjórnendur að átta sig á því að orð sem þeir telja smávægileg kunna að hafa 

meira vægi, bæði til hins góða eða slæma, hjá öðrum (Hyland og Yost, 1993/1994). Stjórnandi 

ber ábyrgð á því að hópur starfsmanna nái að vinna saman og sinni því vinnuframlagi sem þarf 

við dagleg störf. Hann þarf að nýta auðlindir fyrirtækisins til að ná markmiðum fyrirtækisins 

og gerir hann það einkum í gegnum stýringu á mannauð fyrirtækisins (Dubrin, 2010). 

4.2 Hlutverk  

Þegar kemur að stjórnanda geta hlutverk hans verið margvísleg eftir aðstæðum. Victor 

Lipman (2014) skrifaði að stjórnendur sem sköruðu fram úr á sínu sviði legðu upp úr sex 

eiginleikum. Þeir sinntu starfi sínu með opnum huga, settu miklar en raunhæfar kröfur og sæju 

til þess að undirmenn sínir vissu hlutverk sín. Þá færu þeir vel með tímann sinn, hefðu samskipti 

í fyrirrúmi og leystu ágreining þegar hann kæmi upp (Lipman, 2014). 
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Mynd 9: Aðgerðir stjórnenda. 

Heimild: (Hitt, Black og Porter, 2014). 

Meðal helstu hlutverka stjórnenda (Hitt, Black og Porter, 2014) eru áætlanagerð, 

stýring, skipulagning og stjórnun starfsmanna. Með áætlanagerð (e. planning) er átt við það 

hlutverk að setja upp framtíðarsýn, meta aðstæður og taka ákvarðanir sem leiða til þess að 

markmiðum sé náð. Þegar kemur að stýringu (e. directing) starfsmanna skiptir máli að 

stjórnandi hafi eftirlit og stjórni þeirri vinnu sem hann er ábyrgur fyrir, fylgist með 

starfsmönnum og geti mælt frammistöðu. Með því hefur stjórnandinn tök á að breyta því sem 

þarf, fylgja því eftir sem gert er vel og draga lærdóm af ferlinu. Það að geta viðurkennt mistök 

og lært af þeim er mikilvægur eiginleiki í ferli stjórnenda (Hyland og Yost, 1993/1994) því það 

endurspeglar heiðarleika og heilindi í fari sem undirmenn hans taka eftir og eru líklegri til að 

fylgja í framtíðinni.  

Skipulagning (e. organizing) snýst að mörgu leyti um að kerfisbinda og samþætta 

aðföng fyrirtækisins til að ljúka því sem þarf að gera á sem skilvirkastan hátt. Þegar stjórnandi 

hefur skipulagningu þarf hann að ákveða hver verkefnin eru, hver sé ábyrgur fyrir því að ljúka 

þeim, fyrir hvaða tíma og hvernig skuli vinna verkefnin. Stjórnun (e. controlling) snýst að 

mestu leyti um að hafa stjórn á vinnu þeirra sem stjórnandi er ábyrgur fyrir. Það getur verið 

erfið lína að ganga þar sem stjórnandi þarf að passa sig á að yfirfæra stjórnun sína vandlega og 

á áhrifaríkan hátt þar sem hann gefur undirmönnum rými til að sinna störfum sínum en 

jafnframt verður stjórnandinn að passa það að missa ekki sjónar á verkefnum (Hitt, Black og 

Porter, 2014).  
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4.3 Tegundir stjórnanda  

Stig stjórnenda getur verið skipt niður á þrjú stig, en þau eru eftirfarandi: 

framlínustjórnendur, millistjórnendur og æðstu stjórnendur. Framlínustjórnendur (e. low-level) 

eru stjórnendur sem stjórna daglegum rekstri og geta verið flokkaðir sem leiðbeinendur þar 

sem þeir sjá um að stjórna öðrum framlínustarfsmönnum. Dæmi um þannig stjórnendur í 

íslensku samfélagi eru til að mynda verkstjórar, umsjónarmenn og leiðtogar í deildum (e. 

section leaders). Framlínustjórnendur eru yfirleitt í kringum starfsfólk sitt og vinna á sama 

svæði þar sem samskipti eru mikil (Hitt, Black og Porter, 2014). 

Millistjórnendur (e. middle) sjá um að samræma samskipti milli æðstu stjórnenda og 

framlínustjórnenda. Þeir eru einnig ábyrgir fyrir því að áætlanir og stefnur frá æðstu 

stjórnendum skili sér til framlínustjórnenda og séu framkvæmdar. Þeir eru ávallt að leita leiða 

til að framkvæma aðgerðir fyrirtækisins á hagkvæmari og skilvirkari hátt og sjá til þess að allir 

séu að skila hlutverki sínu til að ná settum markmiðum. Dæmi um millistjórnendur eru 

verslunarstjórar, deildarstjórar og vaktstjórar (Hitt, Black og Porter, 2014). 

 

Mynd 10: Tegundir stjórnenda. 

Heimild: (Hitt, Black og Porter, 2014). 

Æðstu stjórnendur (e. top) eru þeir sem eru á efstu stigum fyrirtækisins og stjórna 

stefnum, áætlunum og hverju skal hrint í framkvæmd. Þeir geta tekið ákvarðanir um hluti eins 

og breytingar á fjárhagsáætlun, mannauðsstefnu, vörum og þjónustu. Þeir ákveða hvert 

fyrirtækið stefnir og hvernig það á að komast þangað. Æðstu stjórnendur bera því ábyrgð þvert 

á deildir og einingar og láta millistjórnendur og framlínustjórnendur framkvæma aðgerðir fyrir 

sig. Dæmi um æðstu stjórnendur á Íslandi eru forstjórar, framkvæmdastjórar og fjármálastjórar 

(Dubrin, 2010). Það er því mikilvægt fyrir fyrirtæki þegar kemur að því að setja upp skipurit 

að greina á hvaða stigum stjórnendur fyrirtækisins eru og hvert sé hlutverk þeirra og ábyrgð. 
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4.4 Samskipti við undirmenn 

Sumir stjórnendur leggja upp úr félagslegum samskiptum við undirmenn sína. Þó þurfa 

stjórnendur að forðast að persónuleg samskipti hafi áhrif á viðskiptaákvarðanir sem teknar eru 

í þágu fyrirtækisins. Stjórnendur bera ábyrgð á að hlutir séu gerðir rétt og rökhugsun sé ofar 

tilfinningum í ákvörðunarferlinu (Hyland og Yost, 1993/1994).  

Stjórnunaraðferðir hafa áhrif á starfsánægju og talið er að eftir því sem stjórnun 

skipulagsheildar er betri þeim mun meiri er starfsánægjan (Duffield, Roche, Blay og Stasa, 

2010). Oft er talað um að yfirmenn séu stjórnendur eða leiðtogar, líkt því sem gerist í X og Y 

kenningunni hér að ofan. X stjórnendur skipa fyrir á meðan Y stjórnendur eru leiðtogar sem 

drífa fólk með sér og vinna í samstarfi við alla undirmenn sína.  

Mikilvægt er að stjórnendur rækti sambönd sín við undirmenn sína þannig að góð 

fyrirtækjamenning myndist. Það þarf að stuðla að því að starfsmönnum líði vel á vinnustað 

sínum og þeir hafi svigrúm til þess að gera mistök og vaxa í starfi. Enn fremur er mikilvægt að 

stjórnendur hafi tilfinningagreind (e. emotional intelligence) og stýri starfsanda fyrirtækisins 

þar sem starfsmenn og aðrir læra það sem fyrir þeim er haft. Samskipti stjórnenda og 

undirmanna þurfa að vera góð til að ná árangri ásamt því að traust ríki þeirra á milli til að auka 

ánægju allra á vinnustaðnum (Erla Kristjánsdóttir, 2003).  

Flestir stjórnendur lenda í því á ferli sínum að þurfa að glíma við erfitt fólk. Margir 

kannast við að hafa starfað með fólki sem talar niður til annarra, gagnrýnir allt og vill stjórna 

öllu. Svo eru aðrir sem kvarta yfir því sem þarf að gera og enn aðrir sem eru ósanngjarnir og 

tillitslausir. Erfitt fólk getur haft neikvæð áhrif á aðra í kringum sig þannig að það hefur áhrif 

á frammistöðu annarra starfsmanna, þeir skila ekki fullum afköstum og/eða að þeim líður ekki 

vel. Starfsmenn eru eins ólíkir og þeir eru margir og er góður hæfileiki yfirmanns að temja sér 

mismunandi nálgun eftir persónuleika hvers og eins starfsmanns. Eiginleikar eins og þrjóska, 

óþolinmæði, hvatvísi, stjórnsemi, öfundsýki og leti eru allir neikvæðir og ólíkir. Stjórnandi þarf 

að temja sér hæfileika og aðferðir eins og ákveðni, leiðtogahæfileika, stjórnun á reiði og góða 

verkefnaskiptingu (Cooper og Sutherland, 1997/1999). 
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5 Fyrirtækið 

5.1 Saga ABC ehf.  

ABC ehf. opnaði fyrstu verslun sína á 7. áratug seinustu aldar. Starfsemi fyrirtækisins 

hefur vaxið hratt síðan þá og í dag starfa þar um 450 starfsmenn sem gerir vinnustaðinn stóran 

á íslenska vísu sem og evrópska (Stjórnarráð Íslands, e.d; OECD, 2019). Fyrirtækið er leiðandi 

á sínum markaði og með puttann á púlsinum varðandi tækniframfarir og tekur mið af 

breytingum í verslun og þjónustu. Fyrirtækið leggur einnig höfuðáherslu á að hafa ánægða 

viðskiptavini. Það vill skapa jákvæða upplifun og aukna tryggð viðskiptavina og gegnir ánægja 

starfsmanna þar lykilhlutverki. ABC ehf. býr einnig yfir mikilli þekkingu og reynslu og leggur 

metnað í að fagmennska og áreiðanleiki einkenni öll störf þess. Hagsmunir viðskiptavina eru 

hafðir að leiðarljósi í einu og öllu (Starfsmannahandbók ABC ehf., e.d.) 

5.2 Starfsmannastefna 

Í starfsmannahandbók félagsins er að finna starfsmannastefnu ABC ehf. ásamt öðrum 

nytsamlegum upplýsingum fyrir starfsmenn. Fyrirtækið leggur áherslu á að ráða starfsmenn 

óháð kynferði og uppruna, að starfsmenn geti samræmt vinnu og fjölskyldulíf og að jöfn 

tækifæri séu fyrir alla til að eflast og þróast í starfi. Fyrirtækið hvetur starfsfólk áfram með 

umbunum þegar markmiðum er náð ásamt því að styrkja starfsfólk sitt til náms og 

endurmenntunar sem og heilsusamlegra lífshátta með heilsuræktarstyrk.  

ABC ehf. leggur mikla áherslu á starfsánægju og vill skapa vinnuumhverfi þar sem 

öllum líður vel og er kynferðisleg áreitni ekki liðin. Stjórnendur hlúa að því að samskipti séu 

opin og heiðarleg og halda reglulega starfsmannafundi. Starfsmenn eru upplýstir um 

starfsmannastefnu félagsins og unnið er samkvæmt henni eftir fremsta megni. Þó er ekki nóg 

að útbúa starfsmannastefnu ef það felur ekki í sér eftirfylgni. ABC ehf. fylgist náið með 

starfsánægju starfsfólks með reglulegum vinnustaðagreiningum, mælingum á starfsmannaveltu 

og starfsmannasamtölum. 

5.3 Aðrar stefnur 

Í starfsmannahandbókinni er farið vel yfir ýmis fleiri málefni varðandi starfið hjá ABC 

ehf. Fyrirtækið leggur áherslu á að taka vel á móti nýjum starfsmönnum og að þeir fái góða og 

viðeigandi þjálfun. Einnig eru þar áherslur þeirra í vinnureglum, umgengni sem og öryggis-, 

eineltis-, kynferðis-, fræðslu-, samkeppnis-, samskipta- og umhverfismálum. 
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6 Aðferð 

6.1 Rannsóknarsnið 

Við gerð rannsóknarinnar þurftu rannsakendur að ákveða hvort stuðst yrði við 

eigindlegt eða meginlegt rannsóknarsnið. Eigindlegar rannsóknir (Creswell, 1994),  leitast 

einkum eftir að afla skilnings á ákveðnu fyrirbæri frá sjónarhorni þátttakenda. Við gerð á 

megindlegum rannsóknum leitast rannsakandi eftir því að prófa kenningar með því að setja 

fram tilgátur og safna gögnum sem styðja eða hafna tilgátum. Það fer einkum eftir hvernig 

tegund gagna skal safna við hvaða rannsóknarsnið hentar hverju sinni (Creswell, 1994). Í þessu 

tilviki ákváðu rannsakendur að notast við megindlega aðferð, en markmiðið var að mæla 

viðhorfi starfsmanna gagnvart starfsánægju innan fyrirtækisins og er megindleg aðferð einkum 

gagnleg þegar úrtakið er stórt (Holton III og Burnett, 2009). 

Til þess að safna saman gögnum fyrir rannsóknina var notast við rafræna 

spurningakönnun. Sú ákvörðun að notast við spurningalista er rökstudd með þeim forsendum 

að spurningarlistar eru mjög skilvirkir þegar kemur að því sem tengist tíma rannsakenda, 

fyrirhöfn og kostnaði við gerð rannsóknar. Með spurningalista getur rannsakandi náð hærra 

svarhlutfalli, talið í fjölda starfsmanna, og á þann hátt að greining gagna og samanburður verður 

einnig skilvirk og hröð (Dörnyei og Taguchi, 2009) 

Spurningalistinn innihélt 26 spurningar og var gerður í samráði við leiðbeinanda og 

ABC ehf. Áður en listinn var sendur á starfsmenn ABC ehf. var hann forprófaður á þrem 

einstaklingum til þess að þess að tryggja að engar villur væru þegar hann yrði sendur út á 

starfsmenn ABC ehf. Spurningar voru auk þess yfirfarnar af Ragnhildi Lilju Ásgeirsdóttur, 

doktorsnema við Háskóla Íslands og kennara við Háskólann í Reykjavík, og uppfærðar í 

samræmi við leiðbeiningar hennar. Mikilvægt er að forprófa spurningalista til að koma í veg 

fyrir óviðeigandi eða of flóknar aðferðir, fá staðfestingu á skilvirkni listans, lagfæra vandamál 

og setja tímamörk fyrir komandi svarendur (van Teijlingen og Hundley, 2001). 

6.2 Þátttakendur  

Þátttakendur voru samtals 151 starfsmaður hjá ABC ehf. Hjá fyrirtækinu starfa um 450 

starfsmenn og telst því fyrirtækið til stórs fyrirtækis á íslenskum markaði. Stærð fyrirtækja er 

jafnan skilgreind út frá fjölda starfsmanna og eru fyrirtæki með fleiri en 250 starfsmenn 

skilgreind sem stór fyrirtæki (Stjórnarráð Íslands, e.d; OECD, 2019). Könnunin var eingöngu 

ætluð almennum starfsmönnum en ekki stjórnendum fyrirtækisins og þá var rannsóknin miðuð 
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við starfsmenn með skráð netfang hjá fyrirtækinu. Úrtaksstærðin var 309 starfsmenn og 

svarhlutfall 49%. Telja má það afbragðs svarhlutfall miðað við rannsókn Nulty (2008)  þar sem 

meðaltal svarhlutfalla í netkönnunum var 33%. Það samræmdist rannsóknum Watt´s og félaga 

(2002) þar sem svarhlutfall netkannana var að meðaltali 32,6%. Áberandi fleiri karlar tóku þátt 

í könnuninni, eða um 73,5%, en 26,5% voru konur. Sú kynjaskipting er í samræmi við 

starfsmannalista ABC ehf. þar sem kynjahlutfallið er um 76% karlar og 24% konur. Skiptingu 

þátttakenda eftir kyni má sjá á Mynd 11.   

 

Mynd 11: Kyn þátttakenda. 

Eins og sjá má á Mynd 12 er stærsti aldurshópurinn á bilinu 47 ára og eldri eða 47% en 

fæstir eru á aldrinum 18 ára eða yngri eða tæplega 3%.  

 

Mynd 12: Aldur þátttakanda. 

Flestir starfsmenn sem tóku þátt höfðu unnið í 13 ár eða lengur hjá ABC ehf. eða 37% 

þátttakenda. Dreifing starfsfólks miðað við starfsaldur er nokkuð mikil en minnsti 

starfsaldurshópurinn er 10-12 ár með rúmlega 9% þátttakenda.  
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Mynd 13: Starfsaldur þátttakenda. 

6.3 Framkvæmd 

Tímabilið 20. janúar til 1. febrúar sendu rannsakendur tölvupóst á fyrirtæki þar sem 

óskað var eftir samstarfi við gerð rannsóknarinnar. Auk þess nýttu rannsakendur hina árlegu 

framadaga AIESEC, sem fóru fram þann 24. janúar í Háskólanum í Reykjavík, til að ræða við 

áhugasöm fyrirtæki. Fyrirtækin sem voru beðin um að taka þátt uppfylltu þau skilyrði að vera 

meðalstór eða stór fyrirtæki (Stjórnarráð Íslands, e.d; OECD, 2019). Eftir viðræður við nokkur 

fyrirtæki funduðu rannsakendur þann 4. febrúar með mannauðstjóra ABC ehf. Út frá fundinum 

var ákveðið að rannsóknin yrði gerð í samstarfi við ABC ehf. Rannsakendur myndu kanna 

starfsánægju hjá starfsmönnum fyrirtækisins og fengu þeir nafnalista ásamt netföngum þeirra 

starfsmanna sem tóku þátt í rannsókninni.  

Spurningarnar voru settar upp á þann hátt að þær myndu gefa mynd af ánægju 

starfsmanna við störf, starfsumhverfi og samskipti við yfirmenn. Þá yrðu þeir hlutlægu þættir 

sem fjalla um, aldur, menntun, kyn og starfsaldur, notaðir sem breytur til að sjá hvort þeir hefðu 

teljandi áhrif á rannsóknarefnið. Rannsóknin var send út á tímabilinu 11. mars til 22. mars og 

fór hún fram í vefforitinu Questionpro.com þar sem spurningarlistinn var settur upp (sjá 

Viðauka I) og svöruðu starfsmenn honum því á rafrænu formi gegnum netið.  

Rannsóknin var kynnt í tölvupósti frá mannauðstjóra ABC ehf. til starfsmanna til að 

auka líkurnar á háu svarhlutfalli. Þegar því var lokið var starfsmönnum sendur hlekkur á 

könnunina ásamt kynningarbréfi (sjá Viðauka II). Til að tryggja nægilegan fjölda þátttakenda 

var send út ítrekun til starfsmanna þann 15. mars. Eftir að lokað var fyrir fleiri svör á 
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rannsókninni voru gögnin unnin í forritinu Excel til að setja fram lýsandi tölfræði og svo færð 

yfir í SPSS til frekari greiningar.  
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7 Niðurstöður 

 Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður úr spurningakönnuninni. Markmið 

hennar var að öðlast skilning á starfsánægju starfsmanna hjá ABC ehf. Ekki verður farið yfir 

allar spurningar sem lagðar voru fram í könnuninni heldur verður farið yfir þá þætti sem 

rannsakendur töldu skipta hvað mestu máli auk þess að farið verður yfir þætti sem þóttu 

áhugaverðir þegar  niðurstöður könnunarinnar voru skoðaðar.  

7.1 Meðaltöl og styrkleikabil 

Notast var við dreifigreiningu (e. ANOVA) sem er tölfræðiaðferð sem notuð er til þess 

að skoða hvort það sé tölfræðilegur marktækur munur á fleiri en tveimur meðaltölum. Þessi 

aðferð var notuð til þess að koma auga á hvort munur væri á hlutlægu breytunum sem í okkar 

tilfelli eru aldur, kyn, menntun og starfsaldur. Sett var fram núlltilgáta um að enginn munur sé 

á meðaltölunum. F-próf er reiknað til að kanna hvort marktækur munur sé á meðaltölum, ef 

það er marktækur munur þá er hægt að gera ráð fyrir að munur sé á þeim. Ef marktektarpróf 

dreifigreiningar er ómarktækt þá er munurinn á meðaltölunum ekki nægilega mikill til að segja 

að þau séu ólík. Í því tilfelli er ekki hægt að draga neinar ályktanir (Newbold, Carlsson og 

Thorne, 2013). 

Töflurnar neðst í hverjum kafla segja til um meðaltöl þátttakenda út fráeinni heild. Þau 

voru reiknuð út frá fimm-punkta kvarða Likert skala þar sem þátttakendur voru ýmist mjög 

jákvæðir, frekar jákvæðir, hvorki né, frekar neikvæðir eða mjög neikvæðir gagnvart þættinum 

sem spurt var um. Til þess að meta meðaltölin er stuðst við þau viðmið sem Capacent Gallup 

notar í rannsóknum sínum. Þar eru meðaltölin flokkuð í þrjú bil og er talað um að fyrirtæki séu 

á styrkleikabili ef meðaltalið er á bilinu 4,20 til 5,00. Það gefur til kynna að þættir séu í lagi og 

auki líkur á árangri fyrirtækis og starfsánægju. Þegar fyrirtæki mælast á bilinu 3,70 til 4,19 er 

talað um að þau séu á starfhæfu bili. Það gefur til kynna að allt sé í fínu lagi þó að ekki sé hægt 

að tala um þetta sem styrkleika. Þættir á þessu bili hafa því rúm til umbóta. Að lokum er bilið 

frá 1,00 til 3,69 kallað aðgerðabil þar sem áætlað er að þörf sé á umbótum varðandi þá þætti 

þar sem óbreytt ástand geti haft neikvæð áhrif á fyrirtækið (Auður Hermannsdóttir og Sif 

Cortes, 2012).  

Þá ber að nefna að tvær tölur eru stjörnumerktar, ein með einni stjörnu og seinni með 

tveimur, vegna breyttra skilyrða í reikningi í þeim tilvikum. Nánari útskýringar á breytingum 

fylgja með í texta við sérhverja töflu.  



38 

 

 

7.2 Ánægja starfsmanna tengd starfi 

Í þessum undirkafla er farið yfir spurningar sem leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni „Með hvaða hætti getur ABC ehf. aukið starfsánægju hjá 

starfsmönnum sínum?“  

Starfsmenn ABC ehf. voru spurðir eftirfarandi spurningar: „Ertu ánægð/ur eða 

óánægð/ur með starf þitt?“ Markmið þessarar spurningar var að reyna að meta heildaránægju 

starfsmanna við störf sín. Niðurstöður voru afgerandi jákvæðar þar sem 81,5% svarenda voru 

mjög ánægðir eða frekar ánægðir. Tæp 12% svarenda tók ekki afstöðu og svöruðu hvorki né 

og rúmlega 6,5% svarenda voru frekar óánægðir eða mjög óánægðir. Á Mynd 14 má sjá nánari 

dreifingu svara.  

 

Mynd 14: Starfsánægja starfsmanna. 

Þegar niðurstöður voru skoðaðar eftir aldurshópum mátti finna marktækan mun 

(F(2,21) < 3,04, p < 0,05) milli hópa. Aldurshópurinn 18 ára og yngri skoraði lægst á meðan 

47 ára og eldri voru að meðaltali ánægðastir eins og sjá má á Mynd 15.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

 Mjög

ánægð/ur

Frekar

ánægð/ur

 Hvorki né  Frekar

óánægð/ur

 Mjög

óánægð/ur

41,1% 40,4%

11,9%

5,3%
1,3%

H
lu

tf
a

ll
 þ

á
tt

ta
k

en
d

a

Ertu ánægð/ur eða óánægð/ur með starf 

þitt? 



39 

 

 

 

Mynd 15: Starfsánægja eftir aldri. 

Þá var spurt: „Eru tækifæri fyrir þig til þess að vaxa í starfi?“ Rúmlega 44% svöruðu 

mjög mikil og frekar mikil en rúmlega 19% svöruðu frekar lítil og mjög lítil. Þá svöruðu 

rúmlega 36% hvorki né. Það er mikilvægt fyrir starfsmenn að fá tækifæri til þess að geta vaxið 

í starfi og fengið aukna ábyrgð til þess að viðhalda hvatningu og metnaði í starfi. Á Mynd 16 

má sjá nánari dreifingu svara. 

 

Mynd 16: Tækifæri til að vaxa í starfi. 

Mynd 17 sýnir svör starfsmanna varðandi ánægju með launin. Þegar spurt var að „Ertu 

ánægð/ur eða óánægð/ur með launin þín?“ svöruðu einungis tæplega 5% að þeir væru mjög 

ánægðir. Flestir svöruðu að þeir væru frekar ánægðir eða hvorki né, en hvor valmöguleiki fékk 

30,5%. Þá svöruðu 34,5% að þeir væru frekar óánægðir og mjög ánægðir með launin sín hjá 

fyrirtækinu. Laun eru mikilvægur þáttur sem getur haft áhrif á starfsánægju auk þess sem gott 

launakerfi eykur skynjun á réttlæti og samrými í væntingu hjá starfsmönnum.  
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Mynd 17: Ánægja með laun. 

Við greiningu á niðurstöðum á ánægju með laun eftir starfsaldri mátti finna marktækan 

mun (F(2,37) < 2,86, p < 0,05) milli hópa. Þeir starfsmenn sem höfðu unnið 13 ár eða lengur 

voru að meðaltali ánægðastir með launin sín á meðan starfsmenn sem höfðu unnið 10-12 ár 

voru óánægðastir. Þá má einnig nefna að starfsmenn sem voru tiltölulega nýbyrjaðir í starfi, 

starfsmenn sem unnu höfðu í 0-2 ár hjá fyrirtækinu, voru næsthæsti starfsaldurshópurinn þegar 

kom að ánægju. Á Mynd 18 má sjá nánari dreifingu svara. 

 

Mynd 18: Ánægja með laun eftir starfsaldri. 

Mynd 19 sýnir svör starfsmanna varðandi starfsanda en starfsmenn voru spurðir 

spurningarinnar: „Hvernig finnst þér starfsandi innan fyrirtækisins vera?“ Góður starfsandi er 

mikilvægur fyrir menningu fyrirtækis og eykur líkurnar á betri frammistöðu og að 

markmiðum sé náð. Niðurstöður voru afgerandi jákvæðar þar sem 79,5% starfsmanna 
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svöruðu að starfsandinn væri mjög góður og frekar góður. Tæplega 10% starfsmanna svöruðu 

að starfsandinn væri frekar slæmur og mjög slæmur og tæplega 11% tóku ekki afstöðu.  

 

Mynd 19: Starfsandi innan fyrirtækis. 

Við greiningu á niðurstöðum á ánægju með starfsanda eftir starfsaldri mátti finna 

marktækan mun (F(2,37) < 3,96, p < 0,05) milli hópa. Starfsmenn sem voru í 

starfsaldursflokknum 0-2 ár voru að meðaltali ánægðastir með starfsanda en starfsmenn í 

starfsaldurshópnum 10-12 ár voru að meðaltali óánægðastir eins og sjá má á Mynd 20.   

 

Mynd 20: Ánægja með starfsanda eftir starfsaldri. 

Að lokum voru starfsmenn spurðir að spurningunni „Hvort finnst þér starfsánægja eða 

árangur fyrirtækisins mikilvægari?“ þar sem markmiðið var að fá skýrari mynd af því hversu 

miklu máli starfsánægja í starfi skiptir. Þessir tveir valkostir voru settir upp til að sjá hvort 

starfsmenn myndu setja sjálfan sig eða fyrirtækið í fyrsta sæti. Eins og sjá má á Mynd 21  var 

töluverður munur á svörum, en tæplega 65% starfsmanna völdu starfsánægju sína fram yfir 
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árangur fyrirtækisins gegn tæplega 8% þátttakenda sem völdu árangur fyrirtækisins. Rúmlega 

27% tók ekki afstöðu til  spurningarinnar  

 

Mynd 21: Starfsánægja eða árangur fyrirtækisins. 

Þegar niðurstöður voru skoðaðar eftir kyni mátti finna marktækan mun (F(2,37) < 5,83, 

p < 0,05) milli hópa. Eins og sjá má á Mynd 22 þá telja konur að meðaltali að starfsánægja sé 

mikilvægari en árangur fyrirtækis á meðan svör karla dreifast aðeins meira. Þá ber að nefna að 

fullyrðingin „Mér finnst starfsánægja mikilvægari en árangur fyrirtækisins“ innihélt einungis 

skala með þremur valmöguleikum. Til þess að hægt væri að mæla hana á á sama hátt og aðrar 

fullyrðingar þá hlutu valmöguleikar breytt vægi. Valmöguleikinn „Starfsánægja“ fékk gildið 

fimm, valmöguleikinn „Hlutlaus“ fékk gildið þrír og að lokum fékk „Árangur fyrirtækisins“ 

gildið einn. Gildi tvö og fjögur duttu út og þar með var spurningin með sama vægi og aðrar 

fullyrðingar. 
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Mynd 22: Starfsánægja eða árangur fyrirtækisins eftir kyni. 

Þegar litið er á fullyrðingar tengdum starfi út frá þátttakendum sem eina heild má sjá að 

eitt atriði mælist á styrkleikabili, tvö mælast á starfhæfu bili og tvö mælast á aðgerðabili. 

Fullyrðingin varðandi mikilvægi starfsánægju innan fyrirtækisins kom best út en flestir telja 

hana mikilvægari en árangur fyrirtækisins. Fullyrðingarnar varðandi tækifæri til að vaxa í starfi 

og laun komu verst út. Sjá má nánari útskýringar í Töflu 2. Það má því áætla að hér sé ástæða 

til þess að styrkja ákveðna þætti svo þeir hafi ekki neikvæð áhrif á fyrirtækið.  

Líkt og að ofan þá innihélt fullyrðingin „Mér finnst starfsánægja mikilvægari en árangur 

fyrirtækisins“ (sjá má stjörnumerkt* í Töflu 2) einungis skala með þremur valmöguleikum. Til 

þess að hægt væri að mæla hana á styrkleikabili á sama hátt og aðrar fullyrðingar þá hlutu 

valmöguleikar breytt vægi. Valmöguleikinn „Starfsánægja“ fékk gildið fimm, valmöguleikinn 

„Hlutlaus“ fékk gildið þrír og að lokum fékk „Árangur fyrirtækisins“ gildið einn. Gildi tvö og 

fjögur duttu út og þar með var spurningin með sama vægi og aðrar fullyrðingar. 

 

Tafla 2: Meðaltöl fullyrðinga tengdum starfi út frá þátttakendum sem ein heild. 
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7.3 Ánægja starfsmanna tengd yfirmönnum 

Í þessum undirkafla er farið yfir spurningar sem leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni „Hvernig getur ABC ehf. bætt viðhorf starfsmanna sinna til yfirmanna 

fyrirtækisins?“ 

Fyrsta spurning sem farið er yfir í þessum flokki er „Hvert er viðhorf þitt til yfirmanna 

þinna?“ Markmið þessarar spurningar var að reyna að meta heildaránægju starfsmanna 

varðandi yfirmenn sína. Niðurstöður voru afgerandi jákvæðar en rúmlega 84% svöruðu mjög 

jákvætt eða frekar jákvætt. Aðeins rúmlega 9% svöruðu frekar neikvætt eða mjög neikvætt. Þá 

völdu tæplega 7% svarmöguleikann hvorki né. Á Mynd 23 má sjá nánari dreifingu svara.  

 

Mynd 23: Viðhorf til yfirmanna. 

Þegar niðurstöður voru skoðaðar eftir starfsaldurshópum mátti finna marktækan mun 

(F(2,37) < 6,56, p < 0,05) milli hópa. Starfsmenn sem voru í starfsaldursflokknum 0-2 ár voru 

að meðaltali jákvæðastir í garð yfirmanna sinna en starfsmenn í starfsaldurshópnum 10-12 ár 

voru að meðaltali neikvæðastir eins og sjá má á Mynd 24. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

 Mjög

jákvætt

 Frekar

jákvætt

 Hvorki né  Frekar

neikvætt

 Mjög

neikvætt

44,4%
39,7%

6,6% 4,6% 4,6%

Hvert er viðhorf þitt til yfirmanna þinna? 



45 

 

 

 

Mynd 24: Viðhorf til yfirmanna eftir starfsaldri. 

Næsta spurning sem var lögð fyrir er: „Eru markmið yfirmanna skýr eða óskýr?“ 

Niðurstöður voru afgerandi jákvæðar en tæplega 75% svöruðu að markmið væru mjög skýr 

eða frekar skýr. Lykilatriði til þess að ná settum markmiðum eru að þau séu vel skilgreind. Fáir 

svöruðu að markmið væru frekar óskýr og mjög óskýr eða tæplega 12% starfsmanna. Rúmlega 

13% svöruðu hvorki né. Á Mynd 25 má sjá nánari dreifingu svara.  

 

Mynd 25:Markmið yfirmanna. 

Næst var spurt: „Hvernig eru samskipti þín við yfirmenn þína?“ Niðurstöður voru 

afgerandi jákvæðar eins og sjá má á Mynd 26 þar sem rúmlega 88% starfsmanna svöruðu að 

samskipti væru mjög góð og frekar góð. Einungis tæplega 6% svöruðu að samskipti væru frekar 

slæm og mjög slæm. Þá svöruðu 6% hvorki né. Góð samskipti er mikilvæg fyrir árangur og 

undirstöðu fyrirtækis og eykur líkur á starfsánægju. Þá er sérstaklega mikilvægt  að samskipti 
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séu góð milli stjórnenda og starfsmanna, báðir aðilar fái tækifæri til að tjá sig og samskiptin 

séu tvíhliða. 

 

Mynd 26: Samskipti við yfirmenn. 

Við greiningu á niðurstöðum á samskiptum við yfirmenn eftir starfsaldri mátti finna 

marktækan mun (F(2,37) < 3,57, p < 0,05) milli hópa. Starfsmenn sem voru í 

starfsaldursflokknum 0-2 ár voru að meðaltali jákvæðastir með samskipti sín við yfirmenn en 

starfsmenn í starfsaldurshópnum 10-12 ár voru að meðaltali neikvæðastir eins og sjá má á 

Mynd 27. 

 

Mynd 27: Samskipti við yfirmenn eftir starfsaldri. 

Mynd 28 sýnir svör starfsmanna varðandi þekkingu yfirmanna á starfi sínu. Starfsmenn 
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mjög vel eða frekar vel. Tæplega 11% svöruðu frekar illa og mjög illa og tæplega 12% svöruðu 

hvorki né. Það er mikilvægt að stjórnendur þekki störf og verkefni starfsmanna sinna til þess 

að geta gert viðeigandi væntingar til hvers er ætlast og veita starfsmanni þá aðstoð sem 

nauðsynleg er.  

 

Mynd 28: Þekking yfirmanna á starfi. 

Við greiningu á niðurstöðum á þekkingu yfirmanna eftir starfsaldri mátti finna 

marktækan mun (F(2,37) < 3,7, p < 0,05) milli hópa. Starfsmenn sem voru í 

starfsaldursflokknum 0-2 ár voru að meðaltali jákvæðastir með þekkingu yfirmanna á starfi 

sínu en starfsmenn í starfsaldurshópnum 10-12 ár voru að meðaltali neikvæðastir eins og sjá 

má á Mynd 29. 

 

Mynd 29: Þekking yfirmanna á starfi eftir starfsaldri. 
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Þá voru starfsmenn spurðir: „Færð þú endurgjöf á starf þitt frá yfirmönnum?“ Dreifing 

svara var nokkuð mikil en 47% svöruðu mjög mikla eða frekar litla endurgjöf. Endurgjöf 

stjórnenda er mikilvæg til þess að styrkja æskilega hegðun frá starfsmönnum og bæta árangur 

þeirra. Þá svöruðu 20,5% frekar litla og mjög litla og 32,5% svöruðu hvorki né. Á Mynd 30 

má sjá nánari dreifingu svara.  

 

Mynd 30: Endurgjöf yfirmanna. 

Mynd 31 sýnir svör starfsmanna varðandi hversu auðvelt sé að leita til yfirmanna en 

spurt var að: „Hversu auðvelt/erfitt er að leita til yfirmanna ef eitthvað er að?“ Niðurstöður 

voru afgerandi jákvæðar en tæplega 85% svöruðu mjög auðvelt og frekar auðvelt. Rúmlega 

11% svöruðu frekar erfitt og mjög erfitt en einungis 4% svöruðu hvorki né. Það er mjög 

mikilvægt fyrir stjórnendur að vera til staðar þegar leysa þarf vandamál því það getur haft mikil 

áhrif á frammistöðu og hvatningu hvort hann sé til staðar eða ekki.  

 

Mynd 31: Leitað til yfirmanna. 
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Þegar niðurstöður voru skoðaðar eftir aldurshópum mátti finna marktækan mun 

(F(2,37) < 2,75,  p < 0,05) milli hópa. Starfsmenn sem voru í aldursflokknum 33-39 ára fannst 

að meðaltali auðveldast að leita til yfirmanna sinna á meðan starfsmenn í aldurshópnum 18 ára 

og yngri fannst að meðaltali erfiðast að leita til yfirmanna sinna eins og sjá má á Mynd 32.  

 

Mynd 32: Leitað til yfirmanna eftir aldri. 

Þegar starfsmenn voru spurðir spurningarinnar „Skapa yfirmenn hvatningu fyrir þig í 

starfi?“ var nokkur dreifing á svörum. Hvatning er mikilvæg til þess að ná markmiðum 
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56% svöruðu mjög mikla og frekar mikla en tæplega 18% svöruðu frekar litla og mjög litla. Þá 

voru 26,5 % sem svöruðu hvorki né. Á Mynd 33 má sjá nánari dreifingu svara.  

 

Mynd 33: Hvatning yfirmanna. 
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Við greiningu á niðurstöðum á hvatningu yfirmanna eftir starfsaldri mátti finna 

marktækan mun (F(2,37) < 3,19, p < 0,05) milli hópa. Starfsmenn sem voru í 

starfsaldursflokknum 0-2 ár voru að meðaltali jákvæðastir varðandi hvatningu yfirmanna en 

starfsmenn í starfsaldurshópnum 10-12 ár voru að meðaltali neikvæðastir eins og sjá má á 

Mynd 34. 

 

Mynd 34: Hvatning yfirmanna eftir starfsaldri. 

Mynd 35 sýnir svör starfsmanna varðandi ánægju með stuðning yfirmanna. Svör við 
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staðar og tilbúnir að styðja starfsmenn til þess að viðhalda trausti og frammistöðu starfsmanna. 

Rúmlega 13% svöruðu að þeir væru frekar óánægðir og mjög óánægðir og rúmlega 25% 

svöruðu hvorki né.  
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Mynd 35: Stuðningur yfirmanna. 

Við greiningu á niðurstöðum á stuðningi yfirmanna eftir starfsaldri mátti finna 

marktækan mun (F(2,37) < 3,94, p < 0,05) milli hópa. Starfsmenn sem voru í 

starfsaldursflokknum 0-2 ár voru að meðaltali jákvæðastir með stuðning yfirmanna sinna en 

starfsmenn í starfsaldurshópnum 10-12 ár voru að meðaltali neikvæðastir eins og sjá má á 

Mynd 37. 

 

Mynd 36: Stuðningur yfirmanna eftir starfsaldri. 
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frá yfirmanni og hversu mikla hvatningu yfirmenn skapa komu verst út. Meðaltölin gefa til 

kynna að þörf sé á að betrumbæta þessa þætti. Sjá má nánari útskýringar í Töflu 3 hér að neðan.  

 

Tafla 3: Meðaltöl fullyrðinga um næsta yfirmann út frá þátttakendum sem ein heild. 

7.4 Ánægja tengd verkferlum og starfsumhverfi 

Í þessum undirkafla er farið yfir spurningar þar sem leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni „Með hvaða hætti er hægt að bæta verkferla og aðra þætti í 

starfsumhverfi ABC ehf.?“ Hér eru teknar fyrir spurningar úr rannsókninni sem sýna viðhorf 

starfsmanna til ákveðinna þátta sem mynda starfsumhverfi.  

Fyrsta spurning sem tekin er fyrir í þessum hluta var: „Finnst þér verkferlar í þínu starfi 

vera skilvirkir eða óskilvirkir?“ Meirihlutinn, eða 73,5%, svöruðu mjög skilvirkir og frekar 

skilvirkir. Skilvirkni er mikilvæg til þess að hámarka nýtingu á þekkingu og kunnáttu 

starfsmanna en það eykur líkurnar á starfsánægju. Einungis tæplega 9% svöruðu frekar 

óskilvirkir og mjög óskilvirkir. Tæplega 18% svöruðu hvorki né. Á Mynd 37 má sjá nánari 

dreifingu svara.  
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Mynd 37: Skilvirkni verkferla. 

Næsta spurning var: „Er skýrt eða óskýrt hvers er ætlast af þér í þínu starfi?“ 

Niðurstöðurnar voru afgerandi jákvæðar eins og sjá má á Mynd 38 þar sem tæplega 91% 
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og mjög óskýrt. Aðeins 6% svöruðu hvorki né. Mikilvægt er að starfsmenn viti til hvers sé 

ætlast af þeim til að hægt sé að mæla árangur þeirra í starfi og setja markmið varðandi verkefni. 
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Mynd 39: Skýrleiki hvers er ætlast af yfirmönnum eftir aldri. 

Þegar spurt var „Endurspeglar starfslýsing þín raunverulega ábyrgð þína?“ svöruðu 

rúmlega 64% mjög mikið og frekar mikið. Aðeins svöruðu 13,5% frekar lítið og mjög lítið en 

rúmlega 22% svöruðu hvorki né. Það er mikilvægt að starfslýsing sé gerð eftir raunverulegri 

ábyrgð til að hæfileikar starfsmanna séu nýttir í rétt verkefni. Þá ber að nefna það að fjöldi 

starfsmanna í þessari spurningu var einungis 140 þar sem 7,28% af upphaflegum þátttakendum 

(151) völdu svarmöguleikann „Ég þekki ekki starfslýsingu mína.“ Þeir voru því teknir út við 

útreikning á þessari spurningu. Á Mynd 40 má sjá nánari dreifingu svara.  

 

Mynd 40: Starfslýsing og raunveruleg ábyrgð. 
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starfsaldursflokknum 13 ár eða lengur voru að meðaltali mest sammála því að starfslýsing 

þeirra endurspeglaði raunverulega ábyrgð þeirra en starfsmenn í starfsaldurshópnum 3-5 ár 

voru að meðaltali minnst sammála því að starfslýsing þeirra endurspeglaði raunverulega ábyrgð 

þeirra eins og sjá má á Mynd 41. 

 

Mynd 41: Starfslýsing og raunveruleg ábyrgð eftir starfsaldri. 

Þá voru starfsmenn spurðir: „Hefur þú fengið þjálfun til að uppfylla skyldur þínar við 

störf?“ Tæplega 50% svöruðu mjög mikla og frekar mikla, en meirihlutinn svaraði frekar mikla. 

Rétt undir 17% svöruðu frekar litla og mjög litla. Þá svöruðu tæplega 34% hvorki né. Þjálfun 

er mikilvægur þáttur fyrir starfsmenn til þess að vita hvað og hvernig eigi að framkvæma 

verkefni sem krafist er af þeim. Á Mynd 42 má sjá nánari dreifingu svara.  

 

Mynd 42: Þjálfun starfsmanna. 
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Að lokum var spurt: „Ertu ánægð/ur eða óánægð/ur með vinnuaðstöðu þína?“ Hér var 

meiri dreifing á svörum. Niðurstöður voru þó jákvæðar en tæplega 65% svöruðu að þeir væru 

mjög ánægðir eða frekar ánægðir með vinnuaðstöðu sína. Vinnuaðstaða er mikilvægur þáttur í 

að viðhalda hvatningu og frammistöðu starfsmanna. Þá svöruðu 16,5% að þeir væru frekar 

óánægðir eða mjög óánægðir og 18,5% svöruðu hvorki né. Á Mynd 43 má sjá nánari dreifingu 

svara.  

  

Mynd 43: Ánægja með vinnuaðstöðu. 

Þegar litið er á starfsánægju út frá þátttakendum sem einni heild í flokknum varðandi 

verkferla og starfsumhverfi má sjá að eitt atriði er á styrkleikabili, eitt á starfhæfu bili en þau 

þrjú sem eftir eru mældust á aðgerðabili. Það sem kom best út var fullyrðingin varðandi það að 

það sem er ætlast til af starfsmönnum er skýrt. Þær fullyrðingar sem komu ekki nógu vel út 

voru varðandi það hversu vel starfslýsing endurspeglaði raunverulega ábyrgð, þjálfun 

starfsmanna og vinnuaðstöðu. Þessi atriði er vert að bæta samkvæmt meðaltölunum. Sjá má 

nánari útskýringar í töflu 4 að neðan. 

 Þá ber að nefna að fullyrðingin „Starfslýsing mín endurspeglar raunverulega ábyrgð 

mína vel“ (sjá má stjörnumerkt** í Töflu 4) hafði valmöguleikann „Ég þekki ekki starfslýsingu 

mína.“ Þeir þátttakendur (7,28% af heild) sem völdu þann kost voru teknir út áður en  meðaltal 

var reiknað til þess að finna bil fullyrðingarinnar. Því voru einungis 140 þátttakendur (N=140) 

við reikning á meðaltali fyrir þá fullyrðingu.  
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Tafla 4: Meðaltöl fullyrðinga um verkferla og aðra þætti í starfsumhverfi út frá þátttakendum sem ein heild. 

7.5 Áhrifaþættir eftir mikilvægi 

Til þess að fá enn meiri innsýn á hvað hefur áhrif á starfsánægju og til þess að svara 

rannsóknarspurningunum betur voru settar upp töflur. Þær sýna alla áhrifaþætti sem spurt var 

um í könnuninni og tengjast hverri rannsóknarspurningu fyrir sig. Áhrifaþættirnir raðast eftir 

því hversu sterka tengingu hver og einn hefur við starfsánægju starfsmanna. Þá ber að nefna að 

þeir þættir sem teknir voru fyrir í niðurstöðuköflum hér að ofan skoruðu mishátt á 

styrkleikalista yfir tengingu við rannsóknarspurningar sem kom rannsakendum á óvart.  

7.5.1 Áhrifaþættir á starfsánægju í röð eftir mikilvægi 

Hér fyrir neðan sjáum við töflu sem sýnir áhrifaþætti sem rannsakaðir voru í röð eftir 

hversu mikil áhrif þeir hafa á starfsánægju. Þættirnir sýndu allir marktækan mun (F(2,37) < F, 

p < 0,05) milli hópa. Samkvæmt svörum starfsmanna virðast vinnuaðstaða, starfsandi og 

hversu skýrt það er til hvers er ætlast af þeim í starfi hafa mestu áhrifin á ánægju þeirra. Minni 

tenging mældist á milli þátta eins og þjálfunar, þekkingar yfirmanna á starfi og launa 

starfsmanna miðað við aðra þætti. Sjá má nánari röðun eftir hversu áhrifamiklir þættir voru í 

Töflu 5. 
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Tafla 5:Áhrifaþættir í röð eftir hversu mikil áhrif þeir hafa á starfsánægju. 

7.5.2 Áhrifaþættir á viðhorf til yfirmanna í röð eftir mikilvægi 

Hér að neðan sjáum við Töflu 6 sem sýnir áhrifaþætti sem rannsakaðir voru í röð eftir 

hversu mikil áhrif þeir hafa á viðhorf til yfirmanna. Marktækur munur var á öllum þáttunum. 

Við sjáum að samskipti og hversu auðvelt er að leita til yfirmanna virðist standa upp úr varðandi 

viðhorf starfsmanna til yfirmanna sinna. Hins vegar skiptir minna máli að þeir þekki hvað felst 

í starfinu eða veiti endurgjöf miðað við hina þættina. 

 

Tafla 6: Áhrifaþættir í röð eftir hversu mikil áhrif þeir hafa á viðhorf til yfirmanna. 

7.5.3 Áhrifaþættir á verkferlum og starfsumhverfi í röð eftir mikilvægi 

Að lokum sjáum við hér Töflu 7 sem sýnir áhrifaþætti sem rannsakaðir voru í röð eftir 

hversu mikil áhrif þeir hafa á verkferla og starfsumhverfi. Útkoman var sú að hversu skýrt það 
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er til hvers er ætlast af starfsmönnum í starfi hefur mestu áhrifin á meðan að þjálfunin skipti 

minnstu máli miðað við aðra þætti. 

 

Tafla 7: Áhrifaþættir í röð eftir hversu mikil áhrif þeir hafa á verkferla og starfsumhverfi. 
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8 Umræða  

Markmið rannsakenda var að kanna starfsánægju hjá starfsfólki ABC ehf. og viðhorf 

þeirra gagnvart yfirmönnum, verkferlum og starfsumhverfi fyrirtækisins. Þar sem rannsóknir á 

starfsánægju geta gefið stjórnendum aukinn skilning á þörfum og hvötum starfsmanna þá eru 

þær öflugt verkfæri í stjórnun á starfsmönnum.  

Við rannsókn þessa á starfsánægju hjá starfsmönnum ABC ehf. notuðust rannsakendur 

við hlutlæga þætti til að greina hvort marktækur munur væri á ákveðnum hópum starfsmanna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu áhugaverða sýn á starfsánægju þar sem marktækur munur 

var oft á tíðum mikill. Þá var marktækur munur mestur þegar notast var við starfsaldur sem 

hlutlægan þátt auk þess að aldur starfsmanna gaf oft áhugaverðar niðurstöður. Kyn starfsmanna 

var einnig notað en þó voru niðurstöður oftast ómarktækar á milli kynja. Út frá niðurstöðum 

má álykta að starfsmenn séu almennt ánægðir í starfi, viðhorf til yfirmanna sé gott en 

verkferlum og starfsumhverfi sé ábótavant. Þá hafa öll rannsóknarefnin tækifæri til að bæta 

ákveðna þætti hjá sér. Farið verður nánari yfir hvert rannsóknarefni hér að neðan. 

8.1 Starfsánægja 

Almennt voru starfsmenn ABC ehf. ánægðir með störf sín og að jafnaði hækkaði 

starfsánægja með aldri sem er í takt við rannsóknir sem skoðaðar voru og álykta að aldur hafi 

áhrif á starfsánægju (Robbins og Judge, 2013). Nokkuð áberandi var að flestir virtust vera 

hlutlausir þegar kom að tækifærum í starfi. Engar marktækar niðurstöður voru fyrir hendi til að 

álykta nánar hvernig hlutlægir þættir höfðu áhrif á niðurstöður varðandi tækifæri í starfi.  

Misjafnt var eftir hversu lengi starfsmenn höfðu unnið hjá fyrirtækinu og hversu 

ánægðir þeir voru með launin sín. Heildardreifingin var nokkuð mikil þar sem einungis lítill 

hluti starfsmanna var mjög ánægður með launin sín. Sá hópur starfsmanna sem var hve 

ánægðastur með launin voru þeir starfsmenn sem höfðu unnið hjá fyrirtækinu í 13 ár eða lengur. 

Þetta má telja eðlilegt þar sem því lengur sem starfsmenn vinna hjá fyrirtæki má gera ráð fyrir 

hærri launum auk þess sem starfsmenn eiga það til að dvelja lengur hjá fyrirtækinu þegar þeir 

eru ánægðir með launin sem eykur líkurnar á stöðuhækkun og þar með launahækkun og aukinni 

starfsánægju.  

Þó kom það rannsakendum á óvart að starfsmenn sem höfðu unnið 0-2 ár hjá fyrirtækinu 

var sá hópur sem var næst ánægðastur með launin sín. Það gæti stafað af því að fólk gerir 

almennt minni kröfur þegar það er nýbyrjað í starfi. Ef litið er til þeirra þátta sem rannsóknir 
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hafa sýnt þá eru laun með því mikilvægara þegar kemur að starfsánægju (Requena, 2003) en 

andstæðan kom út í þessari rannsókn en minnsta tengingin mældist á milli launa og 

starfsánægju af öllum áhrifaþáttum sem teknir voru fyrir í rannsókninni og koma fram í Töflu 

5.  

Starfsandi innan fyrirtækisins kom nokkuð vel út. Meirihluta starfsmanna var ánægður 

með starfsandann og voru starfsmenn almennt nokkuð ánægðir þar sem þeir sem höfðu unnið 

lengst og þeir sem höfðu unnið styst voru ánægðastir. Þá voru þeir starfsmenn sem höfðu unnið 

10-12 ár hjá fyrirtækinu hvað síst sáttir með starfsandann. Þegar skoðað var hversu sterka 

tengingu starfsandi hafði á starfsánægju var hann einn af fáum þáttum, sem teknir voru í þeim 

flokki, sem komu ekki á óvart. Hann skoraði næsthæst allra þátta eins og rannsakendur töldu 

líklegt eftir að hafa stuðst við fyrri rannsóknir (Nobile og McCormik, 2008; Sharma og Jyoti, 

2009).  

Áberandi fleiri svöruðu því að starfsánægja væri mikilvægari en árangur fyrirtækisins 

og marktækur munur var þar á milli kynja. Það stemmir við fyrri rannsóknir Ástu Bjarnadóttur 

(1994) varðandi viðhorf kynja og að konur leggja meira upp úr félagslega hluta vinnunnar. 

Þegar á heildina litið kom almenn ánægja best út ásamt því að flestir telja starfsánægju 

mikilvægari en árangur fyrirtækisins. Laun og tækifæri í starfi eru því hlutir sem stjórnendur 

ABC ehf. geta bætt. 

Aðrir þættir sem sýndu merki um sterkari áhrifatengsl en þættir sem eru taldir upp að 

ofan eru meðal annars vinnuaðstaða, stuðningur yfirmanna, hvatning yfirmanna og markmið. 

Þá skipti viðhorf til yfirmanna einnig miklu máli þannig mikilvægt er að líta til þeirra þegar 

starfsánægja er skoðuð nánar. Allir þessir þættir verða ræddir nánar í köflunum hér að neðan. 

8.2 Viðhorf til yfirmanna 

Stjórnendur geta verið stór áhrifaþáttur þegar kemur að starfsánægju. Líkt og hefur 

komið fram þá er hlutverk stjórnenda að setja fram markmið, sjá til þess að starfsmenn viti og 

skilji til hvers er ætlast af þeim, hafa samskipti við starfsmenn og leysa vandamál sem koma 

upp (Lipman, 2014). Til þess að gera það, þá þurfa þeir að stýra, skipuleggja, stjórna og gera 

áætlanagerð (Hitt, Black og Porter, 2014).   

Viðhorf starfsmanna til yfirmanna kom í heildina vel út. Marktækur munur var eftir 

starfsaldri en  það er í samræmi við rannsóknir (Gorpe, 1984) sem segja til um að fólk sem 

hefur unnið lengur myndar almennt betri tengsl við stjórnendur. Áhugavert var að hópurinn 

sem hefur unnið styst skoraði þó hæst varðandi viðhorf til yfirmanna. Ástæðan fyrir því gæti 
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verið sú að þegar nýtt fólk hefur störf er það oft í meiri samskiptum við yfirmann og hlýjar 

móttökur í garð nýrra starfsmanna hefur áhrif á viðhorf þeirra. Hópurinn sem hafði starfað í 13 

ár eða lengur skoraði næst hæst.  

Niðurstöður varðandi samskipti við yfirmenn voru afgerandi jákvæðar. Marktækur 

munur var eftir starfsaldri,  þeir sem hafa unnið styst og lengst komu best út. Ástæðurnar eru 

líklega þær sömu og varðandi viðhorfið. Samskipti við yfirmenn skoraði hæst þegar kom að 

viðhorfi og samkvæmt starfsfólki ABC ehf. er það mikilvægasti þátturinn eða sá sem hefur 

mestu áhrifin á gott viðhorf til yfirmanna. 

Endurgjöf yfirmanna var einn af þáttunum sem skoraði lægst af spurningunum varðandi 

yfirmenn fyrirtækisins. Í þessari rannsókn var endurgjöf einnig það sem hafði minnstu áhrifin 

á viðhorf til yfirmanna og hafði líka lítil áhrif á starfsánægju miðað við aðra þætti. Endurgjöf 

skiptir þó máli og var marktækur þáttur eins og hefur komið fram í rannsóknum (Ott og Dijk, 

2005). 

Hversu auðvelt það er að leita til yfirmanna fyrirtækisins gefur til kynna marktækan 

mun eftir aldri. Aldurshóparnir 33-39 ára og 47 ára og eldri skoruðu hæst en hópurinn 18 ára 

og yngri fannst að meðaltali erfiðast að leita til yfirmanna sinna. Það gæti stafað af því að þeir 

eru óöruggari í starfi, jafnvel nýlega byrjaðir og/eða óreyndir. 

Hvatning yfirmanna er þáttur sem fyrirtækið þarf að bæta. Marktækur munur var eftir 

starfsaldri þar sem þeir sem hafa unnið styst og þeir sem hafa unnið lengst skoruðu hæst. 

Rannsóknir segja að laun og önnur hlunnindi, aukin ábyrgð, framamöguleikar og leiðsögn geti 

virkað hvetjandi á fólk (Newstrom og Davis, 1993). Ástæðan fyrir þessum niðurstöðum getur 

verið að þeir sem hafa unnið í 13 ár eða lengur hafa fengið aukna ábyrgð eða meiri tækifæri 

vegna mikillar reynslu. Þeir sem hafa unnið í 0-2 ár fá jafnvel meiri hvatningu og hrós frá 

yfirmönnum í upphafi til þess að komast af stað í starfi. 

Stuðningur yfirmanna kom nokkuð vel út og marktækur munur var eftir starfsaldri. 

Útkoman var sú sama og varðandi hvatningu. Þeir sem hafa unnið styst og lengst komu best út. 

Þá ber að nefna að markmið komu vel út en ekki voru marktækar niðurstöður milli hópa.  

Hversu vel yfirmenn þekkja starf undirmanna kom einnig vel út og voru marktækar 

niðurstöður eftir starfsaldri. Starfsmenn sem hafa unnið í 0-2 ár voru jákvæðastir með þekkingu 

yfirmanna á starfi sínu og þeir sem hafa unnið í 13 ár eða lengur voru einnig jákvæðir. Þetta 

getur stafað af því að nýir starfsmenn vinna oft einföld störf í byrjun til þess að koma sér af 

stað og yfirmenn eru gjarnan með góða yfirsýn yfir störf þessara starfsmanna. Þá mætti álykta 
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að þeir sem hafa unnið í 13 ár eða lengur hafa komið sér vel fyrir í sinni stöðu innan 

fyrirtækisins og yfirmenn eru með á nótunum hvað fer fram þar. Þeir sem voru í hópunum 

þarna á milli voru ekki eins jákvæðir og þá ber sérstaklega að nefna hópinn sem hefur unnið í 

10-12 ár. Það gæti stafað af því að fólk er að þroskast innan fyrirtækisins og kannski meira á 

hreyfingu og að skipta um verkefni milli ára. Yfirmenn ná jafnvel ekki að fylgjast alveg jafn 

vel með á því stigi.  

Merkilegt var að sjá að þeir sem eru búnir að vinna í 0-2 ár og 13 ár eða meira eru heilt 

yfir jákvæðastir gagnvart yfirmönnum. Eins og kemur fram að ofan þá eru starfsmenn sem eru 

tiltölulega nýir oftast í miklum samskiptum við yfirmenn sem gæti valdið því hversu jákvæðir 

hópurinn 0-2 ára eru í garð yfirmanna. Þá gæti jákvæðni hópsins 13 ár eða meira stafað af því 

að þeir mynda oft góð tengsl við yfirmenn.  Áhugavert er að þeir sem hafa unnið í 10-12 ár eru 

neikvæðastir varðandi viðhorf, samskipti, hvatningu og stuðning yfirmanna. Ástæðan gæti 

verið sú að þeir fá ekki næg tækifæri til að vaxa í starfi, öðlast ekki næga ábyrgð eða að álag er 

of mikið. Einnig gæti ástæðan verið sú að þessi hópur er líklega á aldrinum 30-45 ára þar sem 

að álag er meira heima fyrir. Fólk er að stofna fjölskyldu, eignast börn og kaupa fasteign. Mikil 

streita getur myndast á þessum aldri og getur leitt til kulnunar í starfi sem gjarnan gæti stafað 

af áhugaleysi, þreytu og svefnleysi sem allt hefur áhrif á starfsánægju og lífsánægju. 

8.3 Verkferlar og aðrir þættir í starfsumhverfi 

Á heildina litið kom þessi hluti verst út. Það er ekki nógu gott þar sem að niðurstöður 

leiddu það í ljós að vinnuaðstaða hafði mesta tengingu varðandi það hvað hefur áhrif á 

heildaránægju starfsmanna. Hversu skýrt það er til hvers er ætlast af starfsmanni í starfi hafði 

einnig mikil tengsl við almenna ánægju og hafði mestu áhrifin á verkferla og starfsumhverfi. 

Verkferlar hjá ABC ehf. voru þó frekar skilvirkir samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar en 

skilvirkni hefur áhrif á afköst starfsmanna og hámarkar nýtingu og kunnáttu þeirra 

(Ríkisendurskoðun, e.d.).  

Hversu skýrt það er til hvers er ætlast af starfsmönnum kom best út í þessum hluta sem 

er gott því það hefur mikil áhrif á verkferla og var það marktækt eftir aldri. Þeim sem eru 47 

ára og eldri þótti skýrast til hvers var ætlast af þeim en þeim sem voru á aldrinum 26-32 ára 

fannst það óskýrast. Hversu vel starfslýsing endurspeglaði starf hjá starfsmönnum kom ekki 

vel út. Sú spurning var þó marktæk eftir starfsaldri en þeir sem hafa unnið lengst voru að 

meðaltali mest sammála því að starfslýsing endurspeglaði raunverulega ábyrgð þeirra. Það má 

telja eðlilegt þar sem þeir eru búnir að starfa þarna lengi og ætti því að vera komið á hreint 
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hvert hlutverk þeirra er innan fyrirtækisins. Þá ber að nefna að töluverður fjöldi starfsmanna 

þekkti ekki starfslýsingu sína. Það er athugunarvert fyrir stjórnendur, enda helst það í hendur 

við það hversu skýrt það er til hvers er ætlast af starfsmanni í starfi, sem er einn af mikilvægust 

áhrifaþáttum rannsóknarinnar þegar kemur að starfsánægju.  

Þjálfun starfsmanna kom heldur ekki vel út. Þá ber að nefna að þjálfun var þó sá hluti 

sem virtist hafa minnstu tenginguna við almenna ánægju með starfsumhverfi. Einnig hafði 

þjálfun lítil áhrif á heildarstarfsánægju miðað við aðra þætti. Að lokum voru niðurstöður 

varðandi vinnuaðstöðu ekki góðar. Það er ekki gott þar sem hún hefur meiri tengingu við 

heildaránægju heldur en allir aðrir þættir sem voru mældir. Eins og rætt var í ritgerðinni þá er 

gríðarlega mikilvægt fyrir stjórnendur að vita hvernig best er að hanna starfsumhverfi til að ná 

sem mestu út úr starfsmönnum og hámarka starfsánægju. Þá er einnig rætt um að 

starfsumhverfið eigi að standa fyrir og stuðla að menningu fyrirtækisins (Slack, Brandon-Jones 

og Johnston, 2016). Starfsumhverfi er því þáttur sem stjórnendur ABC ehf. geta bætt. Þá mæla 

rannsakendur einnig með því að þeir rannsaki enn frekar hvort niðurstöður séu mismunandi 

milli starfsstöðva því rannsakendur fengu ekki marktækar niðurstöður til að leggja fram 

ályktun. Þó gáfu niðurstöður til kynna að starfsfólk á skrifstofu væri að meðaltali ánægðara en 

starfsfólk í verslunum með starfsumhverfið en eins og komið hefur fram voru niðurstöður ekki 

marktækar og því ekki hægt að draga neinar ályktanir. 

8.4 Takmarkanir rannsóknarinnar  

Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar er fyrirtækið sem var rannsakað. Fyrir það 

fyrsta þá voru nokkrir erfiðleikar við að fá fyrirtæki í samstarf sem er skiljanlegt þar sem 

rannsóknarefnið getur þótt viðkvæmt. Þá var aðeins eitt fyrirtæki rannsakað en fyrirtækið 

flokkast undir það að vera stórt fyrirtæki. Því gætu skilvirkari niðurstöður komið fram ef fleiri 

en eitt fyrirtækið hefði verið rannsakað. Vafaatriði eru þá um hvort niðurstöður gætu breyst hjá 

litlum eða millistórum fyrirtækjum eða almennt milli annarra stórra fyrirtækja sem ekki er hægt 

að álykta um í þessari rannsókn.  

Enn fremur gæti verið áhugavert að framkvæma  eigindlega rannsókn með ítarlegum 

viðtölum við starfsmenn þar sem einblínt væri á tengsl helstu áhrifaþáttanna í rannsókninni við 

tengsl starfsánægju og viðhorf starfsmanna. Eins og áður hefur komið fram þá var hlutlægi 

þátturinn, „kyn,“ sjaldan marktækur við greiningu niðurstaða og þátturinn „menntun“ var ekki 

marktækur. Þá var ekki næg þátttaka fólks á sumum starfsstöðvum þannig að ákveðnar 

starfsstöðvar hefðu meira vægi en aðrar í heildarniðurstöðum og því ekki marktækar 
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niðurstöður um að ræða. Þá voru nokkrar spurningar ekki marktækar með neinum af þeim 

hlutlægu þáttum sem notast var við og því ekki hægt að greina ítarlega eins og aðrar spurningar. 

Einnig hefði verið áhugavert að geta nálgast fleiri íslenskar rannsóknir um starfsánægju 

þar sem mun fleiri erlendar rannsóknir hafa verið gerðar um starfsánægju. Því gæti verið að 

menningarmunur milli landa hafi áhrif hér. Að lokum var ekki hægt að taka tillit til allra 

mögulegra áhrifaþátta í rannsókninni en áhugavert hefði verið að skoða þætti líkt og 

starfsöryggi, svigrúm milli vinnu og einkalífs auk hlutfalls starfsmanna sem vinna fullt starf og 

þeirra sem eru í hlutastarfi. 
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9 Lokaorð 

Áhugi rannsakenda á mannauðsmálum, stjórnun og starfsánægju varð til þess að 

hugmyndin að því að rannsaka starfsánægju varð að veruleika. Eftir að hafa rannsakað 

viðfangsefnið hefur skilningur þeirra á því aukist til muna. Það er því von rannsakenda að 

hugmyndafræði þeirra framfleyti þeim skilningi til stjórnenda ABC ehf. og lesenda.  

Eins og áður hefur komið fram geta rannsóknir á starfsánægju hjálpað stjórnendum að 

skilja áhrifaþætti þegar kemur að starfsánægju og hvað hvetur starfsmenn áfram í starfi. Þessi 

rannsókn ætti því að gefa stjórnendum ABC ehf. betri skilning á starfsánægju starfsmanna 

fyrirtækisins og lesendum yfirsýn á mikilvægi áhrifaþátta ef hámarka á starfsánægju og bæta 

skal samskipti, viðhorf til yfirmanna og starfsumhverfi. Niðurstöður varðandi rannsóknar-

spurningar komu almennt vel út og voru marktækar. Ýmislegt bendir þó til þess að hægt sé að 

bæta þætti tengda verkferlum og starfsumhverfi. Þá er einnig svigrúm til umbóta þegar kemur 

að rannsóknarspurningum varðandi starfsánægju og viðhorfi til yfirmanna en annars komu þær 

rannsóknir vel út hjá ABC ehf.  

Áhugavert væri fyrir stjórnendur ABC ehf. að skoða niðurstöður þessarar rannsóknar 

og leita leiða til þess að bera sig saman við fyrirtæki á sama markaði og sjá hvernig þeir koma 

út í samanburðarrannsókn. Þá mæla rannsakendur með því að stjórnendur ABC ehf. rannsaki 

enn frekar hvernig hægt sé að bæta vinnuaðstöðu þar hún mældist sem áhrifamesti þátturinn á 

starfsánægju. Aðrir þættir sem stjórnendur gætu einnig rannsakað frekar eru þættir eins og 

hvatning og endurgjöf yfirmanna til starfsmanna þar sem yfirmenn eru stór áhrifaþáttur þegar 

kemur að starfsánægju. Þótt þessir einstöku þættir hafi skorað mishátt í því hversu mikil áhrif 

yfirmanna hafa á starfsánægju þá geta þeir einnig haft áhrif á aðra þætti tengda yfirmönnum. 

Að lokum viljum við hvetja stjórnendur og lesendur til þess að muna og fræðast enn 

frekar um mikilvægi þess að leggja til fjármuni og vinnu sem þarf til rannsóknar á starfsánægju, 

því með auknum skilningi er hægt að auka bæði árangur og starfsánægju starfsmanna og þar 

með árangur fyrirtækisins til lengri tíma.  
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Viðauki A 

Spurningakönnun 

1. Er skýrt eða óskýrt hvers er ætlast af þér í þínu starfi? 

2. Finnst þér verkferlar í þínu starfi vera skilvirkir eða óskilvirkir? 

3. Ertu ánægð/ur eða óánægð/ur með starf þitt? 

4. Ertu ánægð/ur eða óánægð/ur með vinnuaðstöðu þína? 

5. Endurspeglar starfslýsing þín raunverulega ábyrgð þína? 

6. Ertu ánægð/ur eða óánægð/ur með launin þín? 

7. Hefur þú fengið þjálfun til að uppfylla skyldur þínar við störf? 

8. Hvernig er viðhorf þitt gagnvart starfsmannastefnu fyrirtækisins? 

9. Eru tækifæri fyrir þig til þess að vaxa í starfi? 

10. Hvert er viðhorf þitt til yfirmanna þinna? 

11.  Eru markmið yfirmanna skýr eða óskýr? 

12. Hvernig eru samskipti þín við yfirmenn þína? 

13. Þekkja yfirmenn þínir starf þitt nægilega vel til að geta metið hvað felst í því? 

14. Færð þú endurgjöf á starf þitt frá yfirmönnum? 

15. Hversu auðvelt/erfitt er að leita til yfirmanna ef eitthvað er að? 

16. Skapa yfirmenn hvatningu fyrir þig í starfi? 

17. Ertu ánægð/ur eða óánægð/ur með stuðning yfirmanna við störf þín? 

18. Hvort finnst þér starfsánægja eða árangur fyrirtækisins mikilvægari? 

19. Hvernig finnst þér starfsandi innan fyrirtækisins vera? 

20. Myndir þú mæla með vinnustaðnum sem góðum vinnustað við aðra? 

21. Ef þér væri gefinn sá möguleiki, myndir þú sækja aftur um hjá fyrirtækinu í dag? 

22. Kyn? 

23. Aldur? 

24. Hvert er hæsta menntunarstig sem þú hefur lokið? 

25. Starfsaldur hjá fyrirtækinu? 

26. Starfsstöð? 
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Viðauki B 

Kynningarbréf 

Könnun þessi er gerð í samstarfi við ABC ehf. og nemendur við Háskólann í 

Reykjavík. Í könnunni verður þú spurður að spurningum sem tengjast starfi þínu, viðhorfi og 

fyrirtækinu í heild. Könnunin er gerð til þess að hjálpa til við að mæla starfsánægju innan 

fyrirtækisins. Þátttaka þín í þessari rannsókn er með öllu valfrjáls. Svör þín eru trúnaðarmál. 

Það tekur um 5 mínútur að svara könnunni. Ef spurningar vakna upp við þátttöku er hægt að 

hafa samband með að senda fyrirspurn á thorgeir16@ru.is eða fanney16@ru.is. Þakka þér 

kærlega fyrir að taka þér tíma í svara þessari könnun. Þú getur haldið áfram með að ýta á 

"Next".  


