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Útdráttur         

Ein helsta áskorunin fyrir fyrirtæki og skipulagsheildir í dag er innkoma nýrra kynslóða inná 

vinnumarkaðinn. Þessar kynslóðabreytingar krefjast þess að stjórnendur séu reiðubúnir til þess 

að mæta nýjum væntingunum þessara kynslóða og þurfa þar af leiðandi að nota réttar 

stjórnunaraðferðir til þess. Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort að stjórnendur í 

íslenskum fyrirtækjum finni fyrir breytingum á vinnuafli eftir kynslóðum og hvort að 

kynslóðirnar hafi áhrif á stjórnunaraðferðir stjórnenda. Eigindleg rannsókn var notuð og tekin 

voru viðtöl við sjö stjórnendur á íslenskum vinnumarkaði. Valdnir voru stjórnendur sem höfðu 

góða reynslu af vinnumarkaðnum og gátu myndað sér skoðun á þessu máli. Sérstakar áherslur 

voru lagaðar á að rannsaka hvort og hvernig stjórnendur séu að upplifa mun á milli kynslóð.  

Að mati flestra viðmælenda er ekki hægt að flokka einstaklinga einungis út frá kynslóð. 

Viðmælendur telja að fleiri þættir spili inn í val þeirra á stjórnunaraðferðum líkt og aðstæður 

og eðli verkefna. Því er ekki hægt að segja að kynslóðabreytingar hafi bein áhrif á 

stjórnunaraðferðir íslenskra stjórnenda. Hins vegar samræmast ákveðnar stjórnunaraðferðir vel 

við íslenskan raunveruleika þar sem viðmælendur segjast nýta sér frjálsar aðferðir sem að 

einblína á einstaklinginn. 
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1 Inngangur 

Undanfarna áratugi hafa vestræn samfélög tekið miklum stakkaskiptum. Flest þeirra hafa 

þróast úr einföldum bændasamfélögum yfir í flókin iðnaðar- og þekkingasamfélög sem við 

þekkjum í dag. Aukin hnattvæðing og tæknilegar framfarir spila stóran þátt í því en einnig má 

sjá miklar breytingar á vinnuafli (Ozutku, Tekinkaya og Vural, 2018). Samhliða þessum 

samfélagsbreytingum hafa nýjar kynslóðir tekið við á vinnumarkaði og hefur sú breyting 

myndað nýjar áskoranir þar sem hver kynslóð er ólík og með mismunandi þarfir og væntingar. 

Ein af stærstu áskorunum fyrirtækja er að taka á móti nýjum einstaklingum inn í fyrirtæki og 

þá sérstaklega þegar þeir tilheyra nýrri kynslóð.  

 Margir stjórnendur hafa áttað sig á því að með hverri kynslóð fylgja breytingar og eru 

að jafnaði töluvert frábrugðnar þeim fyrri. Þegar að nýir og ungir starfsmenn koma inn á 

vinnumarkaðinn fylgja þeim aðrar væntingar, áherslur og viðhorf (Twenge og Campbell, 

2008). Elsta kynslóðin sem finna má á vinnumarkaðnum í dag nefnist Reynda kynslóðin en 

hún er samt sem áður að mestu leiti horfin útaf vinnumarkaðnum. Á eftir henni kemur 

Uppgangskynslóðin og síðan X kynslóðin (Howe og Strauss, 2007). Kynslóðir Y og Z (e. 

millennials) eru nýjustu kynslóðirnar inni á vinnumarkaðnum og er því framtíð fyrirtækja í 

þeirra höndum (Smith og Clark, 2010). Varðveisla þessara nýju kynslóða getur verið töluverð 

áskorun þar sem einstaklingar innan þeirra einbeita sér mun meira að því að ná persónulegum 

árangri og skuldbinda sig því ekki eins mikið ákveðnum vinnuveitanda. Stjórnendur þurfa að 

takast á við þessar áskoranir því ef þeim tekst það ekki munu skipulagsheildirnar ekki ná 

hámarks árangri í náinni framtíð (Herbison og Boseman, 2009).  

Þessar kynslóðabreytingar krefjast þess að stjórnendur skipulagsheilda séu reiðubúnir til 

þess að mæta nýjum væntingunum og þurfa þar af leiðandi að nota réttar stjórnunaraðferðir til 

þess (Smith og Clark, 2010). Stjórnun og stjórnunaraðferðir hafa breyst mikið í gegnum tíðina 

og rannsóknir hafa þróast töluvert. Stjórnunaraðferðir hafa farið úr því að leggja áherslu á stjórn 

og vald í það að leggja áherslu á hvatningu og að hafa góð áhrif á undirmenn til að ná þeim 

sameiginlegu markmiðum sem sett hafa verið fram (Northouse, 2016). Þar sem allar þessar 

kynslóðir eru töluvert ólíkar er það ákveðin áskorun fyrir stjórnendur að nýta sér fjölbreytileika 

þeirra til að það hagnist bæði fyrirtækinu og einnig starfsfólki þess. Í þessari ritgerð verður 

þróun stjórnunar skoðuð og gert verður grein fyrir mismunandi stjórnunaraðferðum stjórnenda. 

Kynslóðir síðustu áratuga verða kynntar og kannað hvernig þær eru ólíkar og hvaða þættir það 

eru sem liggja þar að baki.  
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1.1   Viðfangsefni 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort að stjórnendur í íslenskum fyrirtækjum 

finni fyrir breytingum á vinnuafli eftir kynslóðum og hvort að kynslóðirnar hafi áhrif á 

stjórnunaraðferðir stjórnenda. Rannsakendur töldu að eigindleg rannsóknaraðferð myndi henta 

vel þar sem hún er notuð til að fá dýpri skilning á ákveðnum atburðum með því að kanna álit 

og upplifun fólks. Rannsóknarspurningarnar eru:  

1. Finna íslenskir stjórnendur fyrir breytingum á vinnuafli eftir kynslóðum?  

2. Hafa kynslóðabreytingar áhrif á stjórnunaraðferðir íslenskra stjórnenda? 

3. Hvernig fellur íslenskur raunveruleiki við kenningar um stjórnun? 

Til að svara þessum spurningum voru tekin hálf opin viðtöl við sjö stjórnendur í fyrirtækjum 

hér á landi. Rannsakendur leituðust eftir því að sjá í gegnum viðtöl, hvort að stjórnendur finni 

fyrir breytingum á milli kynslóða og hvort að þeir noti ólíkar stjórnunaraðferðir eftir því. 

Rannsakendur bjuggu því til viðtalsramma með fyrirframlögðum spurningum sem var fylgt 

eftir en uppbygging þeirra var með því móti að svigrúm var til þess að spyrja nánar út í efnið 

ef til þess kæmi og öfluðu þannig mun nákvæmari gögnum. Með þessum hætti gátu 

viðmælendur auðveldlega komið sinni upplifun á framfæri. 
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2 Rannsókn og aðferðir 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar. Fyrst verður farið yfir 

rannsóknaraðferðina sjálfa ásamt rannsóknarspurningum og rannsóknarsniði. Næst er farið yfir 

hverjir eru þátttakendur, hvernig þeir voru valdir og hvaða kröfur þeir þurftu að uppfylla. Að 

lokum verður farið yfir viðtölin og hvernig gagnagreining fór fram. Meginmarkmið þessarar 

rannsóknar er að kanna hvort að stjórnendur í íslenskum fyrirtækjum finni fyrir breytingum á 

vinnuafli eftir kynslóðum og hvort að kynslóðirnar hafi áhrif á stjórnunaraðferðir stjórnenda. 

Stjórnendur gegna lykilhlutverki í skipulagsheildum og því er mikilvægt að þeir leggi sig fram 

og reyni að ná til allra undirmanna og annarra samstarfsfélaga. Mikilvægt er að þeir kynni sér 

lífsviðhorf, væntingar og venjur hverrar kynslóðar til þess að geta nýtt þá starfskrafta og 

kunnáttu sem kynslóðirnar búa yfir. Tilgangur rannsóknarinnar er því að kanna hvort að 

stjórnendur geri sér almennt grein fyrir því að kynslóðirnar séu ólíkar og hvernig þeir séu að 

bregðast við þeim ólíku þörfum og væntingum þeirra. 

2.1 Rannsóknaraðferð 

Þegar safna á vísindalegum upplýsingum er mögulegt að nota tvær mismunandi 

rannsóknaraðferðir. Þessar tvær aðferðir eru eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative 

research methods) og megindlegar rannsóknaraðferðir (e. quantitative research methods) 

(Bowling og Ebrahim, 2005). Í megindlegri rannsóknaraðferð er gögnum safnað og er 

úrvinnslan töluleg en þegar eigindlegum rannsóknaraðferðum er beitt er leitast við að ná dýpri 

skilningi. Við gerð þessarar rannsóknar er stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem hún 

á betur við tilgang og forsendur rannsóknarinnar. Sú aðferð er túlkandi og felur í sér að safna, 

greina og túlka gögnin sem fást úr viðtölum (Silverman, 2016). Gögnum er aflað út frá því 

hvernig þátttakendur túlka umhverfið sitt og aðstæður. Í eigindlegum rannsóknum er fylgst 

með þátttakendum í daglegu umhverfi eða tekin eru viðtöl. Í viðtölum eru spurningarnar og 

svörin ekki á stöðluðu formi heldur er reynt að fá þátttakanda til þess að lýsa sinni reynslu og 

upplifun. Út frá svörum þátttakenda eru viðtölin síðan flokkuð eftir þemum sem lýsa hvað er 

sameiginlegt með reynslu eða upplifun mismunandi einstaklinga (Jón Gunnar Bernburg, 2005).  

 Þegar að eigindlegum rannsóknaraðferðum er beitt er mikilvægt að rannsakendur leggi 

sínar eigin skoðanir um viðfangsefnið til hliðar svo að gögnin fái að tala sínu máli og einnig að 

gætt sé að hlutleysi. Eigindlegar aðferðir eru sveigjanlegri og með fáum þátttakendum ólíkt 

megindlegum aðferðum sem innihalda tölulegar upplýsingar og eru þátttakendur almennt fleiri. 

Helsta gagnrýni eigindlegra rannsókna er sú staðreynd að ef að tveir rannsakendur gerðu 
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eigindlega rannsókn á sama viðfangsefninu er hugsanlegt að þeir kæmust að ólíkum 

niðurstöðum. Enn fremur tekur túlkunin á gögnunum aðeins mið af svörum og ummælum 

þátttakenda og því er ekki mögulegt að alhæfa yfir á þýðið sem að verið er að rannsaka 

(Bryman, 2015).  

2.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsnið eru aðferðir og verklagsreglur sem eru notaðar til þess að safna og greina 

upplýsingar í þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningum rannsóknarinnar. Það tilgreinir 

hvaða upplýsingum á að safna og hvernig á að safna þeim ásamt því að aðgerðabinda hugtök 

og mælingar. Einnig segir það til um hvernig forprófanir eru framkvæmdar, hvernig úrtakið er 

valið og hvernig er unnið úr gögnunum. Í þessari rannsókn er áætlað að nota tilviksrannsóknir 

en tilgangur þeirra er að rannsaka eitt eða fleiri viðfangsefni til að þróa ítarlegan skilning á 

viðfangsefninu (Bryman, 2015). 

2.3 Gagnaöflun og viðtalsrammi 

Við rannsóknina var notast við rannsóknarformið hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured 

interview). Rannsakendur bjuggu því til viðtalsramma sem var fylgt eftir en uppbygging hans 

var með því móti að svigrúm var til að spyrja nánar út í efnið ef til þess kom og öfluðu þannig 

mun nákvæmari gögnum. Eiginleikar hálfstaðlaða viðtala eru að þau bjóða upp á betri innsýn 

og viðhorf þátttakenda þar sem viðtalsramminn samanstendur af opnum spurningum 

(Rabionet, 2011). Á meðan viðtalinu stendur beita rannsakendur virkri hlustun og spyrja 

ítarlegri spurninga varðandi svör þátttakenda, ef þörf krefur (Esterberg, 2002).  

 Viðtölin byrjuðu á því að þátttakendur sögðu frá sínu starfsheiti og fóru yfir fyrri störf. 

Næst var farið yfir rannsóknarefnið og rannsóknarspurningar kynntar. Eftir það var leyfi fengið 

til að taka viðtalið upp. Viðtalsramminn saman stóð af 29 spurningum og má finna þær í 

viðauka A. Markmið spurninganna var að kanna hvort að stjórnendur fyndu fyrir því að 

kynslóðirnar væru ólíkar, að hvaða leyti þau teldi þær mismunandi og hvernig stjórnendur 

þátttakendurnir teldi sig vera. Sex viðtöl fóru fram á vinnustað þátttakenda og eitt í gegnum 

myndsímaforritið Skype þar sem þátttakandinn var staddur erlendis. Viðtölin voru tekin á 

tímabilinu 15. mars til 15. apríl 2019 og tóku viðtölin frá einum klukkutíma og upp í tvo 

klukkutíma.  
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2.4 Viðmælendur 

Tekin voru hálf stöðluð djúpviðtöl við sjö viðmælendur. Allir viðmælendurnir eru stjórnendur 

í íslenskum fyrirtækjum og hafa góða reynslu af vinnumarkaðnum og er starfsreynsla þeirra 

fjölbreytt. Að auki var reynt að hafa eins jafnt kynjahlutfall og hægt var. Viðmælendurnir voru 

áhugasamir um viðfangsefnið og þótti rannsakendum virkilega gaman að taka viðtölin. Svör 

og skoðanir viðmælenda voru keimlík og því töldu rannsakendur að það hefði líklega ekki haft 

mikil áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar ef viðmælendurnir hefðu verið fleiri. Hér kemur stutt 

lýsing á hverjum og einum viðmælanda: 

Viðmælandi A er 40 ára karlmaður sem er eigandi og stjórnandi veitingahúsa og sér um 

reksturinn á þeim. Viðmælandi A hefur verið stjórnandi síðan árið 2004.  

Viðmælandi B er 41 árs karlmaður sem starfar sem forstjóri í rafverktakafyrirtæki. Hann er 

með B.Sc. í Alþjóðamarkaðsfræði og einnig SEP frá IESA New York University. Viðmælandi 

B hefur verið stjórnandi síðan árið 2002. 

Viðmælandi C er 47 ára kvenmaður sem starfar sem mannauðsstjóri hjá fjarskiptafyrirtæki. 

Hann hefur meistarapróf úr mannauðsstjórnun.Viðmælandi C hefur starfað sem mannauðsstjóri 

fyrirtækisins síðan 2013.  

Viðmælandi D er 45 ára kvenmaður sem starfar sem rekstarstjóri hjá flutningarfyrirtæki. Hann 

hefur BA próf úr lögfræði. Viðmælandi D hefur starfað sem stjórnandi síðan árið 2005.  

Viðmælandi E er 47 ára kvenmaður sem starfar sem framkvæmdastjóri hjá framleiðslu- og 

heildsölufyrirtæki. Hann er með MBA í stjórnun. Viðmælandi E hefur verið stjórnandi síðan 

árið 2000.  

Viðmælandi F er 52 ára karlmaður sem starfar í bílaumboði. Hann er með diplóma í 

viðskiptafræði með áherslu á verslun. Viðmælandi F hefur verið stjórnandi síðan árið 2002. 

Viðmælandi G er 37 ára karlmaður og starfar sem starfsþróunarstjóri í banka. Hann er með 

B.Sc. í Sálfræði, MS í Mannauðsstjórnun ásamt MSc. í Alþjóðaviðskiptum. Viðmælandi G 

hefur verið stjórnandi síðan árið 2011.  

2.5 Viðtölin 

Viðtölin voru tekin á vinnustað viðmælenda nema eins og áður kom fram í einu tilviki þar sem 

viðtalið var tekið í gegnum myndsímaforritið Skype. Viðmælendur voru valdir eftir 

hentugleikaúrtaki. Rannsakendur hittu viðmælendur á vinnustað á þeim tíma sem að hentaði 
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viðmælanda best. Notast var við forrit sem ber nafnið Voice Memos við upptöku allra 

viðtalanna ef frá er talið það sem fór fram í gegnum Skype, í því viðtali skrifuðu rannsakendur 

svörin frá þátttakanda jafnóðum niður. Eftir viðtölin lögðu rannsakendur metnað í að afrita og 

kóða hvert viðtal og skrifuðu hjá sér athugasemdir við þau svör sem við átti. 

Öll viðtölin hófust á bakgrunnsspurningum þar sem viðmælandi kynnir sig og fer yfir 

starfsferil sinn. Bakgrunnsspurningar gefa rannsakendum og viðmælanda tækifæri á að kynnast 

aðeins og geta þær einnig létt á andrúmsloftinu. Spurningarnar eru einnig mikilvægur þáttur í 

viðtölum þar sem upplýsingarnar eru mikilvægar fyrir rannsóknina. Næst tóku við opnar 

spurningar sem tengdust rannsóknarefninu. Rannsakendur lögðu áherslu á virka hlustun og 

þurftu af og til að dýpka svörin með öðrum spurningum en gættu þó að leggja viðmælendum 

ekki orð í munn. 

Gæði rannsókna eru yfirleitt metin með tilliti til tveggja þátta: trúverðugleika og 

réttmætis. Hinsvegar telja fræðimenn að það eigi frekar við megindlegar rannsóknir en 

eigindlegar (Bryman, 2015). Í þessari rannsókn ákváðu rannsakendur að nota einungis eina 

aðferð við gagnaöflun, hálf stöðluð einstaklingsviðtöl. Réttmæti rannsóknar fjallar um hvort að 

rannsóknin mæli það sem á að mæla og fer það eftir rannsóknaraðferðinni. Til þess að auka 

réttmætið þarf að nota fleiri aðferðir eða auka fjölda viðtala. Hins vegar er það oft þannig að 

fleiri viðtöl bæta ekki við frekari upplýsingum heldur verður endurtekning á því sem hefur nú 

þegar komið fram. Þetta höfðu rannsakendur í huga þegar þeir völdu viðmælendur og reyndu 

eftir fremstu getu að velja viðmælendur sem störfuðu á mismunandi starfsvettvangi. Með 

þessum hætti töldu rannsakendur að viðunandi réttmæti yrði náð og ekki væri þörf á fleiri 

viðtölum né fleiri aðferðum við gagnaöflun. 

2.6 Gagnagreining 

Þegar öllum viðtölum og afritun þeirra var lokið tók við greiningarvinna og úrvinnsla. Viðtölin 

og athugasemdirnar voru lesin yfir og svör viðmælenda flokkuð niður í ákveðin þemu. 

Rannsakendur lásu þá yfir viðtölin ítrekað og fóru yfir áhugaverðar upplýsingar og reyndu að 

öðlast dýpri skilning á viðtölunum. Að lokum voru fundin fimm þemu út frá því sem vakti 

mesta athygli og kom oftast fyrir í viðtölunum. Niðurstöður eru því byggðar á túlkunum 

rannsakenda ásamt upplýsingum sem aflað var í viðtölunum.  
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3 Fræðileg umfjöllun 

Skilvirk stjórnun er ein af helstu ástæðum velgengni árangursríkra skipulagsheilda og 

fyrirtækja. Rannsóknir á stjórnunaraðferðum hafa leitt í ljós að leiðin í átt að góðum stjórnanda 

séu fjölmargar og að í raun séu stjórnendur jafn mismunandi og þeir eru margir. Það sem 

sameinar góða stjórnendur er að þeir leggja sig fram við að hafa áhrif á frammistöðu fyrirækja 

(Drucker, 2004; Salahuddin, 2010). Hlutverk stjórnenda einkennist af fjölmörgum þáttum. 

Stjórnandi þarf að taka ákvarðanir fyrir heildina, setja skýr markmið, skipuleggja og útdeila 

verkefnum. Hann þarf að veita forystu og hafa eftirlit með mannauði og öðrum auðlindum 

(Hitt, 2009). Gríðarlega mikilvægt er að stjórnandi hafi góða yfirsýn og gæti þess að fylgjast 

vel með ferlum sem eiga sér stað innan fyrirtækja. Ein af ástæðum samkeppnisforskota hjá 

fyrirtækjum er þegar stjórnunarferlar eru sífellt bættir og því er bæði gott fyrir fyrirtæki og 

viðskiptavini þess þegar að stjórnendur hafa jákvæð áhrif á framleiðslu með tilliti til tíma, gæða 

og fjárhagsáætlunar (Kotter, 1996). Til þess að stjórnandi geti sinnt sínum störfum og uppfyllt 

sínar skyldur þarf hann að vera meðvitaður um að árangri fyrirtækisins sé náð (Kraut, Pedigo, 

McKenna og Dunnette, 2005). Árangursrík stjórnun felur í sér að ná settum markmiðum og til 

þess þarf stjórnandi að hafa eftirlit með því að unnið sé á skilvirkan og árangursríkan hátt (Hitt, 

2009). Í þessum kafla verður farið yfir þróun stjórnunar og hlutverk stjórnanda að mati 

fræðimanna. Farið verður yfir tenginguna á milli stjórnanda og leiðtoga og hvernig talið er að 

stjórnandi framkvæmi árangursríka stjórnun.  

3.1 Þróun stjórnunar  

Stjórnun getur verið rakin aftur til 3000 fyrir Krist þegar Sumeríar og Egyptar þróuðu fyrstu 

ríkisstofnanirnar, en rannsóknir á stjórnun eins og við þekkjum hana í dag komu til sögunnar í 

kringum árið 1870 (Daft, 2003). Fyrir Iðnbyltinguna var framleiðsla yfirleitt frekar einföld og 

gerð af fjölskyldumeðlimum í heimahúsum eða vinnustofum og kröfðust þar af leiðandi ekki 

mikillar stjórnunar. Iðnbyltingin á 18.öld hafði í för með sér stórtækari framleiðslu í 

verksmiðjum með vélum og fleira starsfólki (Ozutku o.fl., 2018). Þegar litlu fyrirtækin urðu að 

stærri fyrirtækjum með fleira starfsfólki og verkefnum fóru menn að átta sig á nauðsyn 

stjórnunar (Foss og Klein, 2014). Á þessum tíma einbeittu verksmiðjueigendur sér að því að 

bæta vélar, sérhæfa starfsfólk og að minnka kostnað eins og þeir gátu frekar en að fjárfesta í 

mannauði. Vegna þessara markmiða þá vann starfsfólk við töluvert lélegar vinnuaðstæður og 

voru undir miklu álagi (Ozutku o.fl., 2018). Í kjölfar Iðnbyltingarinnar fóru fræðimenn að huga 

að skilvirkari aðferðum til þess að stjórna bæði fyrirtækjunum og framleiðslunni. Þróun á 
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nútíma stjórnun átti sér stað með klassísku sjónarhorni (e. classical perspective) sem skiptist í 

þrjá hluta: Vísindaleg stjórnun (e. scientific management), skrifræði (e. bureaucratic 

organizations) og stjórnunarleg nálgun (e. administrative principles) (Daft, 2003).  

3.2 Hlutverk stjórnanda að mati fræðimanna 

Í gegnum tíðina hafa fræðimenn rannsakað stjórnendur með því markmiði að kanna hvert 

raunverulegt hlutverk stjórnenda sé. Í kringum árið 1900 setti bandaríski framleiðslustjórinn 

og vélaverkfræðingurinn Frederick W. Taylor fram kenninguna um vísindalega stjórnun (e. 

scientific management). Kenningin lýsti kerfisbundinni (e. systematic) og hlutlægri (e. 

objective) greiningu á vinnu og hvernig á að finna réttu leiðina til að framkvæma starfið betur, 

hraðar og á sem ódýrastan hátt. Hann reiknaði út að framleiðni hvers einstaklings gæti verið 

mun hærri en hún var og setti hann upp hvatakerfi fyrir þá sem náðu nýja markmiðinu. Taylor 

hafði trú á því að þegar rétta leiðin væri staðfest þá þyrfti einungis að finna rétta fólkið og réttu 

tólin til að fá mestu skilvirknina og framleiðnina úr verkinu. Hann einbeitti sér að því að ná 

sem mestri framleiðni og hagkvæmni frá hverjum og einum starfsmanni. Hann taldi að verkefni 

starfsmanna væru að fara eftir fyrirmælum þess stjórnanda sem sá um að hafa eftirlit og 

skipuleggja verkefnin þeirra (Daft, 2003; Hartley, 2006). Þessari kenningu var vel tekið og 

margir litu á þetta framlag hans sem stórt afrek. Aðferðafræði hans gekk vel í 

verksmiðjuframleiðslu, þar sem komið var fram við starfsmenn eins og vélmenni, enda störfin 

mjög einhæf. Þetta leiddi þó til þess að starfsmönnum þótti vinnan hvorki vera eins gefandi né 

áhugaverð (Guidotti, 2011).   

Þjóðverjinn Max Weber kynnti flest hugtök tengd skrifræðilegri (e. bureaucratic) 

nálgun á stjórnun. Hann trúði því að fyrirtæki væru betur sett með óháða stjórnendur sem nýttu 

sér skilvirkar aðferðir við það að velja starfsfólk. Val á starfsfólki ætti að fara eftir hæfni en 

ekki eftir því hver þekkti hvern. Jöfn meðferð og reglur sem allir þekkja myndu hafa góð og 

skilvirk áhrif á frammistöðu fyrirtækisins (Daft, 2003).  

Stjórnunarleg nálgun (e. administrative principles) einblíndi meira á fyrirtækið í heild 

á meðan vísindalega nálgunin einblíndi meira á framleiðni starfsmannana. Henri Fayol, 

franskur sérfræðingur, var einn af talsmönnun hennar og hann hélt því fram að öll 

iðnaðarfyrirtæki gætu fallist undir sex starfsemisgreinar; tæknilegar, viðskiptalegar, 

fjárhagslegar, öryggi, bókhald og stjórnun. Hann einbeitti sér að stjórnunarhlutanum. Fayol 

fannst að stjórnun ætti ekki að einblína eins mikið á kerfi og aðferðir til að auka meiri afköst 

eins og gert er í vísindalegri stjórnun, heldur að einblína á skipulagt fyrirkomulag og 

samþættingu framleiðslu-, sölu-, fjárhags- og bókhaldsaðgerða stofnunarinnar. Hann setti fram 
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fimm atriði sem hann taldi vera grundvöll fyrir hlutverk stjórnanda: Áætlunargerð, 

skipulagning, samhæfing, fyrirskipanir og eftirlit (Yoo, Lemak og Choi, 2006).  

 Henry Mintzberg var kanadískur fræðimaður sem gerði rannsóknir á stjórnendum. 

Mintzberg taldi niðurstöður Fayol um hlutverk stjórnanda gefa óljósar vísbendingar um hvað 

þeir gera í raun og veru og kannaði það betur. Hans niðurstöður um hlutverk stjórnanda voru 

ekki eins einfaldar og Fayol‘s. Samkvæmt Mintzberg samanstóð hlutverk stjórnanda að 

mörgum tilfallandi verkefnum sem voru mismunandi eftir aðstæðum. Hann byrjaði á því að 

horfa á formlegt vald og stöðu sem leiðir til samskipta sem kalla síðan á upplýsingagjafa sem 

að lokum leiðir til ákvörðunartöku. Hann flokkaði þar af leiðandi hlutverkin í þrjá þætti: 

samskiptahlutverk (e. interpersonal roles), upplýsingamiðlun (e. informational roles) og 

ákvarðanatöku (e. decision roles). Þessi þrjú hlutverk eru ekki aðskild en tengjast og mynda 

saman eina heild. Innan þessara þriggja þátta eru síðan tíu hlutverk samtals: 
Tafla 1: Henry Mintzberg líkan 

Samskiptahlutverk 

• Yfirmaður 

• Leiðtogi 

• Tengiliður 

Upplýsingamiðlun 

• Eftirlitsmaður 

• Miðlari 

• Talsmaður 

Ákvarðanataka 

• Frumkvöðull 

• Tekur á 

árgreiningsmálum 

• Úthlutar auðlindum 

• Samningsmaður 

          (Mintzberg, 1989) 

Mintzberg bendir á að stjórnendur gegni öllum þessum hlutverkum í mismiklum mæli á 

hverjum tímapunkti eftir aðstæðum. Þeir framfylgja hlutverkunum til þess að skipulagsheildin 

geti á sem skilvirkastan hátt sinnt grunnstarfsemi sinni. Hversu mikla innsýn stjórnendur hafa 

á starfið sitt hefur áhrif á skilvirkni þeirra (Mintzberg, 1989).  

 Mary Parker Follet var einnig talsmaður stjórnunarlegrar nálgunar, líkt og Fayol. Hún 

einblíndi á mannlega þáttinn sem tengdist siðfræði, samþykki, ágreiningum, völdum og hvernig 

á að leiða og hvetja starfsmenn til þess að betra sig. Hún vildi meina að það væri betra að hvetja 

starfsmenn áfram frekar en að stjórna þeim. Henni fannst nauðsynlegt að hafa lýðræði innan 

skipulagsheilda og skilgreindi forystu sem nauðsyn til þess. Hún var í raun langt á undan sinni 

tíð þar sem þetta eru allt mikilvæg hugtök sem eiga við nútíma stjórnun. En á þessum tíma 

vakti þetta ekki mikla athygli (Daft, 2003; Sethi, 1962).  
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3.3 Stjórnun og forysta (e. Management and Leadership) 

Skilgreiningin á mismun og tengslum á milli stjórnanda og leiðtoga eru töluvert mismunandi 

eftir fræðimönnum. Sumir vilja meina að þeir séu andstæður á meðan aðrir halda því fram að 

stjórnandi og leiðtogi samtvinnist. Hvort að stjórnandi þurfi að vera leiðtogi til þess að 

framkvæma árangursríka stjórnun er einnig mismunandi eftir fræðimönnum og rannsóknum.  

Abraham Zaleznik var fræðimaður og kennari í leiðtogafræðum við Harvard University 

sem var með þeim fyrstu að skrifa grein um stjórnun og forystu (e. leadership) sem andstæður. 

Á þeim tíma taldi fólk stjórnanda og leiðtoga vera einn og sami hluturinn en Zaleznik vildi 

meina að þetta væru tveir ólíkir hlutir þar sem stjórnendur og leiðtogar séu tvær ólíkar persónur. 

Munurinn liggi í hvatningu, persónuleika og hvernig þeir hugsa og framkvæma. Leiðtoginn 

leysir vandamál með sköpunarkrafti og innsæi á meðan stjórnandinn gerir það með skynsemi 

og eftirliti (Zaleznik, 1986).  

 Margar aðferðir hafa verið notaðar í gegnum tíðina til þess að reyna að útskýra hvað 

forysta sé. Ralph Stogdill þekktur rannsóknarmaður í leiðtogafræðum benti á að líklega séu til 

jafn margar útskýringar á forystu og það hafa margir reynt að útskýra hvað hún merkir 

nákvæmlega. Forysta er orð eins og ást og friður, við erum með ákveðna hugmynd um 

merkingu þess en það fer eftir einstaklingnum hvernig hann túlkar hana (Stogdill, 1974).  

Einfaldasta útskýringin á forystu er að hún er ferli þar sem ákveðinn einstaklingur hefur 

áhrif á hóp einstaklinga til að ná ákveðnu markmiði. Stjórnun og forysta eiga margt 

sameiginlegt en einnig margt sem er aðgreindandi þar á milli. Aðalmarkmið stjórnunar er að 

hafa röð og reglu ásamt samkvæmni á meðan forysta hefur það aðal markmið að setja stefnu 

og framkvæma breytingar (Northouse, 2016). 
Tafla 2: Stjórnun og forysta Kotter 

Stjórnun Forysta 

Framkvæma röð, reglu og samkvæmni Framkvæma breytingar og hreyfingar 

Skipuleggja og gera fjárhagsáætlun Setja stefnu og fær fólk til að fylgja 

Skipuleggja störf og hlutverk starfsmanna Persónuleg áhrif og tengsl 

Stjórna og leysa vandamál Hvetja og styrkja starfsfólk 

Hermir eftir Nýsköpun 

           (Kotter, 1996) 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að árangursríkar skipulagsheildir voru undir handleiðslu 

stjórnenda sem bjuggu yfir bæði stjórnunar- og leiðtogahæfileikum og að öðru sé ekki skipt út 
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fyrir hitt heldur haldist þessir þættir í hendur. Hlutverk stjórnenda er að dreifa verkefnum og 

valdi til undirmanna sem að vinna í sameiningu í átt að markmiðum fyrirtækisins (Kotter, 

1996). Lengi hefur verið reynt að finna út hvaða eiginleikar leiðtoga valda því að þeir hafi 

jákvæð áhrif á árangur fyrirtækja. Rannsóknir á eiginleikum leiðtoga eiga sér langa sögu. Þær 

hafa þó sýnt fram á að engir ákveðnir eiginleikar muni tryggja leiðtogum árangur en það bendir 

flest til þess að leiðtogar sem eru ólíkir öðrum einstaklingum þegar það kemur að þáttum eins 

og áhuga á að leiða, sjálfstrausti, heiðarleika, greind, drifkrafti og þekkingu á viðskiptum, eru 

mun líklegri til þess að ná árangri. Þessir eiginleikar eru þó ekki nóg en þeir hafa þau áhrif að 

leiðtogar taki réttar ákvarðanir með skýra framtíðarsýn  (Kirkpatrick og Locke, 1991). 

Peter Drucker, stjórnunarráðgjafi og rithöfundur, vildi þó meina að stjórnandi þyrfti ekki 

að falla undir einhverja kenningu um leiðtoga til þess að ná árangri. Hann bendir á að 

stjórnendur geti verið mjög mismunandi en þeir sem næðu árangri ættu það allir sameiginlegt 

að fylgja átta sömu forsendunum; Til að öðlast þekkingu spurðu þeir sig hvað þyrfti að gera og 

hvað væri rétt fyrir fyrirtækið. Til að geta komið þekkingu sinni til skila þróuðu þeir áætlun, 

tóku ábyrgð á ákvörðunum og samskiptum og einbeittu sér frekar að tækifærum en 

vandamálum. Til að sameina fyrirtækið og starfsmennina fannst þeim mikilvægt að nota “við” 

í staðinn fyrir “ég”. Honum fannst einnig mjög mikilvægt fyrir stjórnendur að hlusta fyrst og 

tala svo. Drucker vildi meina að yfirmenn gætu allir lært og öðlast þann hæfileika að verða 

árangursríkur stjórnandi (Drucker, 2004). 

Craig Perrin, ráðgjafi og rannsakandi í leiðtogafræði, leitaði svara við því hver munurinn 

væri á stjórnanda og leiðtoga og gerði könnun árið 2010. Kenningar hans eru byggðar á 

niðurstöðum rannsókna sem 971 leiðtogi tók þátt í. Niðurstöðurnar sýndu sex þætti sem 

tengdust því hvað frágreinir leiðtoga frá stjórnanda. Samkvæmt honum þá búa stjórnendur til 

og framkvæma plön og ákvarðanir, skipuleggja vinnu fyrir aðra og leiðbeina þeim í átt að 

markmiðum. Leiðtogar hugsa um samfélagið, hafa vilja til að tengjast starfsmönnum sínum og 

byggja samband sitt á sameiginlegu trausti, nýta sér hagnýtar aðferðir og hjálpa öðrum að gera 

það sama, búa til umhverfi þar sem nýsköpun getur notið sín og bera einnig virðingu fyrir öllum 

óháð kyni, kynþætti, aldri, þjóðerni og trú. Niðurstaða Perrin er sú að árangursrík stjórnun 

krefjist þess að stjórnendur tileinki sér alla þá þætti sem stjórnandi gerir en einnig aðra þætti 

sem gerir þá að leiðtogum (Perrin, 2010). 

Bandaríski sérfræðingurinn Daniel Goleman setti fram hugtakið tilfinningagreind. Hann 

taldi hæfnina til þess að stjórna eigin tilfinningum, annarra og innan hópa á skilvirkan hátt væri 

það sem einkenndi frammúrskarandi leiðtoga. Samkvæmt honum er tilfinningagreind 

stjórnenda ein af ástæðum velgengni skipulagsheildar. Hann telur að einstaklingar fæðist með 



 12 

þessa hæfni en aðrir geti einnig lært og þróað með sér tilfinningagreind. Hún felur í sér fimm 

þætti, fyrsti þátturinn er sjálfsvitund (e. self-awareness) sem er hæfnin að geta stjórnað eigin 

tilfinningum, gert raunhæfa greiningu á styrkleikum og veikleikum sínum ásamt því að vera 

meðvitaður um sjálfstraust sitt. Annar þátturinn er sjálfsstjórn (e. self-regulation), hæfnin til að 

hvetja sig áfram og stjórna eigin tilfinningum. Þriðji þátturinn er hvati (e. Motivation), felur í 

sér að þekkja tilfinningar annarra og geta sett sig í tilfinningalegt ástand þeirra til þess að ná 

árangri. Fjórði þátturinn er samhygð (e. empathy), hæfnin til að skynja, þekkja og taka tillit til 

tilfinninga annarra starfsmanna. Fimmti og síðasti þátturinn er félagsleg færni (e. social skills), 

færni í mannlegum samskiptum og þar af leiðandi færni til að stýra fólki í rétta átt (Goleman, 

2004). Tilfinningagreind er mjög mikilvæg fyrir einstaklinga sem eru í störfum sem krefjast 

mikillar félagslegar tengingar líkt og er innifalið í störfum stjórnendur. Að auki þurfa 

stjórnendur að hafa getuna til að hafa áhrif á og hvetja starfsmenn sína áfram ásamt því að 

byggja upp trúverðug sambönd innan skipulagsheildarinnar (Daft, 2003) 

Sterkur leiðtogi með lélega stjórnunarhæfileika er ekki betri en stjórnandi með lélega 

leiðtogahæfileika. Raunverulega áskorunin er að finna stjórnanda sem er með sameinaða 

stjórnunar- og leiðtogahæfileika. Það hafa ekki allir hæfileika í báðu, einstaklingur getur verið 

mjög góður stjórnandi með enga leiðtogahæfileika og öfugt. Án góðs stjórnanda í fyrirtækjum 

þá á það til að verða mjög óskipulagt sem getur haft mjög slæm áhrif á frammistöðu þess og 

stefnt því í hættu (Kotter, 1996). 

Álit starfsmanna á stjórnendum skiptir einnig máli og í dag hafa rannsóknir sýnt fram á 

að þegar starfsmenn líta á stjórnandann sinn sem leiðtoga þá leggja þeir sig meira fram, sem 

leiðir til betri frammistöðu skipulagsheildarinnar (de Luque, Washburn, Waldman og House, 

2008). Kröfur hafa aukist bæði til starfsmanna og fyrirtækja og í dag koma upp flóknari 

vandamál; skipulagsheildir vilja hafa jákvæð áhrif á samfélagið, tæknin drífur nýsköpun áfram 

og það þarf að koma fram við starfsfólk með tilliti bæði til tilfinninga og huga þeirra. Þar af 

leiðandi er ekki nóg að hafa einungis stjórnunarkunnáttu til að mæta kröfum á 21.öldinni. 

Skipulagsheildin, umhverfið og starfsmenn hafa þróast og breyst í gegnum tíðina. Fyrirtæki í 

dag þurfa árangursríka leiðtoga sem skilja flækjustigið af því að heimurinn sé að breytast. Ef 

leiðtoginn er með vel skipulögð verkefni og á í góðu sambandi við starfsmenn sína mun 

niðurstaðan vera árangursíkari og skilvirkari (Nanjundeswaraswamy og Swamy, 2014; Perrin, 

2010).  
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4 Stjórnunar- og leiðtogaaðferðir 

Stjórnun og stjórnunaraðferðir hafa tekið miklum breytingum í gegnum tíðina. Fjöldi 

rannsókna hafa verið gerðar á því hvað einkennir góða stjórnendur en eins og áður hefur komið 

fram hefur það tekið miklum breytingum með tímanum. Það sama á við um stjórnunarstíla en 

þeir hafa einnig tekið breytingum og eru mismunandi eftir því hvað sé ríkjandi á hverjum tíma.  

Stjórnunar- og leiðtogaaðferðir eru verkfæri fyrir yfirmenn sem aðstoðar þá við að hafa áhrif á 

starfsfólk til þess að fá það til að setja sér markmið og að ná settum markmiðum. Aðferðirnar 

eru mikilvægar fyrir árangur fyrirtækja þar sem þær hafa áhrif á frammistöðu og afkomu. Eins 

og áður kom fram er skilvirk stjórnun ein af mikilvægustu ástæðum árangursríkrar 

frammistöðu. Að auki hafa rannsóknir sýnt fram á að stjórnun hafi áhrif á starfsánægju og 

starfsmannaveltu fyrirtækja og þar af leiðandi á frammistöðu, framleiðni og rekstarárangur 

fyrirtækja (Buchanan, 2010; Griffin, 1999; Nanjundeswaraswamy og Swamy, 2014; 

Salahuddin, 2010). Fjölmargar aðferðir eru til fyrir stjórnendur til þess að stjórna og leiða 

starfsfólk sitt áfram. Hins vegar hafa fræðimenn ekki verið sammála um hvort ein 

stjórnunaraðferð henti best við allar aðstæður eða hvort að stjórnendur noti nokkrar aðferðir 

eftir mismunandi aðstæðum.  Gerð var rannsókn árið 2007 af Inga Rúnari Eðvarðssyni ásamt 

Guðmundi Kristjáni Óskarssyni þar sem þeir vörpuðu ljósi á stjórnunaraðferðir og stjórnendur 

í íslenskum fyrirtækjum. Þeir fengu svör frá 222 fyrirtækjum á Íslandi. Samkvæmt 

rannsókninni benda niðurstöður til þess að íslenskir stjórnendur notist við lýðræðislegar 

stjórnunaraðferðir eða blandi saman ólíkum aðferðum (Edvardsson og Oskarsson, 2009).  

 

Í þessum kafla verður fjallað um stjórnunaraðferðir sem að rannsakendur töldu að ættu við í 

fyrirtækjum nú til dags. Það sem einkennir þessar stjórnunaraðferðir eru að þær einblína á að 

stjórnendur beiti mismunandi aðferðum eftir aðstæðum og einstaklingum. Fjallað verður um 

Aðstæðukenningu Hersey og Blanchards ásamt Path-Goal kenningunni. Að auki verður fjallað 

um Umbreytingarforystu og hugmyndir Daniel Goleman um stjórnunaraðferðir. Að lokum 

verður þjónandi forysta eftir Robert Greenleaf kynnt.  

4.1 Aðstæðukenningin (e. Situational Leadership) 

Aðstæðukenningin er ein af þekktustu stjórnunar- og leiðtogaaðferðum í dag og var upphaflega 

þróuð af Hersey og Blanchard árið 1969. Kenningin hefur þó tekið breytingum og verið 

endurbætt af ýmsum fræðimönnum í gegnum tíðina. Aðstæðukenningin snýst um að 

stjórnendur geti notað mismunandi aðferðir við mismunandi aðstæður til þess að fá það besta 
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út úr hverjum og einum starfsmanni. Stjórnendur þurfa að hafa viljann til þess að mæta þörfum 

og kröfum undirmanna sinna og aðlaga sig að aðstæðum þeirra og mögulega breyta um aðferðir 

ef þörf er á. Ef stjórnendur nota sömu stjórnunaraðferð á alla mun það hafa slæm áhrif á heildina 

þar sem ekki eru allir eins. Sú krafa hvílir á stjórnendum að samræma sína stjórnunaraðferð við 

áhuga, getu og hæfni undirmanna sinna. Ef notuð er einungis ein stjórnunaraðferð á alla mun 

það ekki mæta kröfum allra undirmanna. Árangursríkir stjórnendur geta komið auga á hvað 

undirmennirnir þeirra þurfa og geta aðlagað sig að þeim þörfum (Northouse, 2016; Spears, 

1996).   

4.2 Path-Goal kenningin  

Path-Goal kenningin er einnig þekkt innan leiðtogafræðanna. Þessi leiðtogakenning gengur út 

á að hvetja starfsmenn og þar af leiðandi að bæta afköst og starfsánægju innan fyrirtækisins.  

Það er á ábyrgð stjórnandans að hvetja undirmenn sína til þess að ná bæði persónulegum 

markmiðum og markmiðum fyrirtækisins. Kenningin leggur áherslu á sambandið á milli 

stjórnunar-aðferðarinnar og persónulegra einkenna undirmanna ásamt vinnuumhverfinu. Það 

er mikilvægt að stjórnendur noti þá stjórnunaraðferð sem hentar best hverjum og einum 

einstakling til þess að hvetja hann áfram. Stjórnandinn þarf að vera meðvitaður um vilja 

undirmanna sinna. Það sem er undirliggjandi í kenningunni er að undirmennirnir finni fyrir 

þeim hvata að þeir geti framkvæmt verkið sjálfir og að þeir hafi trú á því að þeim verði 

umbunað fyrir vinnuna ef hún skilar árangri (Daft, 2003; Northouse, 2016). 

4.3 Umbreytingarforysta (e. Transformational Leadership) 

Umbreytingarforysta er einnig ein þekktasta og mest notaðasta kenningin um forystu. Eins og 

nafn hennar gefur til kynna þá einblínir hún á að umbreyta fólki. Leiðtoginn metur hvað 

fylgjandinn þarf og hvetur hann áfram. Umbreytingarforysta fær leiðtoga til að hvetja 

fylgjendur sína þannig að þeir nái betri árangri en þeir gerðu áður fyrr (Northouse, 2016). Hún 

nýtir hæfileika leiðtogans til að hafa áhrif á og hvetja fylgjendur með markmiðum, 

sköpunargáfu, sýn og verkum (Salahuddin, 2010). Rökhugsun, siðferðisvitund og að vera 

opinn fyrir lausnarmiðuðum breytingum eru allt einkenni umbreytingarleiðtogans (Northouse, 

2016).  Bass taldi ástæðuna fyrir vinsældum þessarar kenningar vera áhersluna á hvatningu og 

þróun fylgjenda vera það sem nútíminn krafðist (Bass, 1990). Fólk í dag vill vera innblásið og 

hvatt til að ná árangri í því sem það er að gera (Northouse, 2016).  



 15 

4.4 Stjórnunaraðferðir Daniel Goleman 

Daniel Goleman telur, líkt og aðstæðukenningin gefur til kynna, að árangursríkur stjórnandi 

beiti mismunandi aðferðum á mismunandi hátt eftir aðstæðum og einstaklingum. Hann taldi 

þann sveigjanleika skila sér í frammistöðu bæði starfsmanna og fyrirtækisins. Hann setti fram 

kenningu um stjórnunaraðferðirnar og voru þær allar mismunandi og skipt í sex flokka. Hægt 

er að skipta stjórnunaraðferðunum upp í jákvæðan eða neikvæðan stíl; fjórar þeirra eru 

jákvæðar og tvær neikvæðar. Umbun starfsfólks og uppbyggileg gagnrýni einkennir þá 

jákvæðu á meðan refsanir og hótanir einkenna þá neikvæðu. Stjórnunaraðferðir Goleman 

skiptast upp í leiðtogastjórnun (e. authoritative), félagslega stjórnun (e. affiliative), lýðræðis 

stjórnun (e. democratic), þjálfun (e. coaching) eru jákvæðu aðferðirnar, á meðan 

þvingunarstjórnun (e. coercive) og árangursstjórnun (e. pacesetting) eru þær neikvæðu. Ekki 

er hægt að segja að einn stílanna sé betri en annar, því stjórnendur þurfa að velja réttu aðferðina 

með því að meta aðstæður að hverju sinni og laga hegðun sína að þeim. Goleman taldi allar 

þessar stjórnunaraðferðir koma út frá tilfinningagreindinni sem rætt var um í kafla 3.3. Þeir 

sem væru með sterka tilfinningagreind gætu nýtt hana í stjórnunaðferðum og þar af leiðandi 

verður til áranagursríkari frammistaða (Goleman, 2000).  

4.5 Þjónandi forysta 

Í dag eru hefðbundnar stjórnunaraðferðir að þróast í betri átt með tilliti til samvinnu og 

samfélags. Stjórnendur reyna meira að fá undirmenn sína til að taka þátt í ákvörðunum ásamt 

því að auka vöxt starfsfólks og á sama tíma að bæta gæði skipulagsheilda. Þessi nýja nálgun á 

forystu kallast Þjónandi forysta. Robert K. Greenleaf var fyrstur til að setja fram kenningu um 

þjónandi forystu árið 1970. Hann lagði áherslu á að stjórnendur auki þjónustu sína til 

undirmanna, stuðluðu að betra samfélagi og dreifingu á valdi í ákvörðunartöku. Þjónandi 

leiðtogi einbeitir sér fyrst og fremst að vexti og velferð fólksins ásamt samfélaginu.  

Hugmyndafræði Greenleaf er sú að stjórnandi getur verið bæði leiðtogi og þjónn ásamt því að 

stuðla að betra samfélagi. Þjónandi leiðtogi telur starfið sitt vera fyrst og fremst að þjóna 

starfsmönnum sínum ólíkt öðrum stjórnendum sem telja starfið sitt vera fyrst og fremst að 

stjórna þeim. Mikilvægt er að þjónandi leiðtogi sjái þarfir undirmanna sinna að leiðarljósi. 

Hugmyndin um að þjóna er að virkja, verja og næra fylgjendur sína. Mikilvægt er að þjónandi 

leiðtogar séu til fyrirmyndar og sýni gott fordæmi fyrir undirmenn sína (Daft, 2003; Spears, 

1996).  
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5 Kynslóðir 

Ein af helstu áskorunum fyrirtækja og skipulagsheilda er innkoma nýrra kynslóða inn á 

vinnumarkaðinn (Twenge, Campbell, Hoffman og Lance, 2010).  Skilin milli kynslóða eru 

óljós og erfitt getur verið að ákveða hvar eigi að draga línuna. Þeir einstaklingar sem tilheyra 

sömu kynslóð eru þeir sem hafa fæðst á svipuðum tíma og í svipuðum aðstæðum að því leyti 

að hafa upplifað einkennandi félags- eða sögulega atburði (Shaw og Fairhurst, 2008; Twenge 

o.fl., 2010). Tafla 3 sýnir flokkun kynslóða síðustu áratugi samkvæmt Shaw og Fairhurst 

(2008). Í dag samanstendur vinnumarkaðurinn að mestu leyti af Uppgangskynslóðinni, X 

kynslóðinni og Y kynslóðinni en Reynda kynslóðin hefur að mestu leyti lokið störfum. Þó svo 

að Y kynslóðin sé enn að taka sín fyrstu skref á vinnumarkaðnum eru sum fyrirtæki farin að 

taka á móti Z kynslóðinni og því verður hún hluti af umfjölluninni. 
Tafla 3: Ártöl kynslóða 

Reynda 

Kynslóðin 
Uppgangskynslóðin X Kynslóðin Y Kynslóðin Z Kynslóðin 

1928-1945 1946-1964 1965-1980 1981-1997 1998 – nútíðin 

                       (Shaw og Fairhust, 2008). 

Á uppvaxtarárum verða einstaklingar fyrir áhrifum ákveðinna áhrifavalda og þátta í 

umhverfinu. Þar sem umhverfið hefur mótandi áhrif á einstaklinga geta því gildi og kröfur tekið 

töluverðum breytingum milli kynslóða. Þar af leiðandi er mikilvægt að stjórnendur fyrirtækja 

geri sér grein fyrir þeim breytingum sem eiga sér stað milli kynslóða svo að þeir geti komið til 

móts við mismunandi þarfir og væntingar þeirra (Shaw og Fairhurst, 2008; Twenge o.fl., 2010). 

5.1 Reynda kynslóðin (Veterans/Tradionalists) 

Reynda kynslóðin samanstendur af einstaklingum fæddum á árunum 1928 til 1945. Þó svo að 

stærsti hluti hennar hafi nú þegar lokið störfum á vinnumarkaði er mikilvægt að gera grein 

fyrir þeirra gildum og venjum til þess að geta áttað sig á þeim breytingum sem hafa átt sér 

stað í gegnum tíðina. Eitt af gildum reyndu kynslóðarinnar er skipulag og stéttaskipting. Það 

skiptir þau miklu máli að farið sé eftir settum reglum og skýr munur sé á milli þess hvað sé 

rétt og hvað sé rangt (Kelly, Elizabeth, Bharat og Jitendra, 2016). Það sem er einkennandi 

fyrir kynslóðina er það mikla traust sem hún ber fyrir yfirvaldinu og að hlýðni skipti meira 

máli heldur en einstaklingshyggja (Andert, 2011). Það er þó ef til vill engin furða þar sem 

þessir einstaklingar upplifðu erfiða tíma eins og Kreppuna miklu og Seinni heimsstyrjöldina. 
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Í kjölfar þessara erfiðu tíma þróaði fólk með sér hugarfar sem einnkenndist af því að 

vinna kæmi á undan ánægju, og að þolinmæði og dugnaður skipti öllu máli. Þessi hugsanaháttur 

gæti talist heldur íhaldssamur af seinni kynslóðum enda er það töluvert algengt að undirmenn 

þessara einstaklinga upplifi þá sem hvassa og stífa stjórnendur. Þeirra vinnugildi eru í miklum 

takt við þetta hugarfar en þau telja að yfirvaldið og að þau sem eru í stjórn munu ávallt taka 

bestu ákvarðanirnar fyrir fyrirtækin. Þar af leiðandi skiptir starfsaldur og reynsla miklu máli í 

þeirra augum (Salahuddin, 2010). 

Vegna þess að þessi kynslóð gekk í gegnum efnahagsleg erfiði og lifði á stríðsárum er 

algengt að þeirra persónuleika einkenni séu tryggð, agi, virðing fyrir yfirvaldinu og að umbun 

skuli koma í kjölfar mikillar vinnu. Það er því algengt að fólk sem tilheyrir þessari kynslóð 

starfi jafnvel alla sína ævi hjá sama fyrirtækinu (Hendricks og Cope, 2013). Þau skuldbinda sig 

og eru trú fyrirtækinu og horfa á vinnu meira sem skyldu heldur en sér til ánægju. Munnleg 

hvatning skiptir þau þar af leiðandi litlu máli heldur meta þau það meira ef að þeirra reynsa á 

vinnumarkaðnum sem mikils metin (Kelly o.fl., 2016). 

5.2 Uppgangskynslóðin (Baby-boombers) 

Uppgangskynslóðin samanstendur af einstaklingum fæddum á árunum 1946 til 1964. Eins og 

nafnið gefur til kynna var mikill uppgangur í þjóðfélaginu í kjölfar Seinni heimsstyrjaldarinnar 

og fólk sá fram á bjartari tíma. Fólk var uppfullt af von og jákvæðni sem hafði hvetjandi áhrif 

og fyrir vikið eignaðist fólk fleiri börn (Appelbaum, Serena og Shapiro, 2005). Kynslóðin slapp 

hins vegar ekki við öll stríð og varð vitni af Víetnamstríðinu og Kalda stríðinu. Einnig urðu 

þau vitni að borgararéttindahreyfingunni (e. The Civil War) ásamt jafnréttisbaráttum (Andert, 

2011). 

Kjarnagildi þessarar kynslóðar eru því jákvæðni, bjartsýni og samvinna. Ólíkt reyndu 

kynslóðinni trúa þessir einstaklingar á opnari leiðtogahætti en sú leiðtognafærni krefst hæfni 

til þess að skilja, hlusta og hvetja fólk áfram. Samkvæmt Salahuddin, skortir hins vegar 

Uppgangskynslóðinni þessa hæfileika (Salahuddin, 2010). Ástæður þess eru hinsvegar að 

öllum líkindum skiljanlegar þar sem þessi hópur fékk takmarkaðan aðgang að menntun er 

varðar stjórnun og leiðtogahæfni (Andert, 2011) 

Líkt og Reynda kynslóðin, sýnir þessi hópur fólks vinnuveitandanum sínum mikla 

tryggð og það er algengt að þau starfi hjá sama vinnuveitanda í langan tíma. 

Uppgangskynslóðin kýs samvinnu og ætlast til þess að yfirmenn leiðbeini þeim í átt að 

markmiðum fyrirtækisins (Hui-Chun og Miller, 2005). Líkt og áður hefur komið fram ólst 

kynslóðin upp við mikinn uppgang í þjóðfélaginu en þrátt fyrir það er einkennandi í hugarfari 
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þeirra að til þess að ná árangri verði maður að færa fórnir. Einstaklingarnir eru að jafnaði 

duglegir og leggja sig fram í starfi en vilja einnig fá viðurkenningu fyrir vel unnin störf en eru 

þó ekki hrifnir af breytingum í umhverfinu (Andert, 2011) 

Þrátt fyrir að kynslóðinni líki almennt séð ekki vel við breytingar þá hefur hún þurft að 

aðlagast flestum breytingum af öllum kynslóðunum í efnahagslífinu. Frá því að kynslóðin kom 

fyrst inn á vinnumarkað voru flest störf tengd iðnaði en þróuðust svo í átt að þjónustustörfum. 

Í dag eru flest störf hins vegar á borði þekkingar sem vanalega krefst þess að fólk hafi einhverja 

menntun (Hui-Chun og Miller, 2005). Kynslóðin hefur því þurft að aðlaga sig að breyttum 

þjóðhagslegum stefnum sem hafa krafist mismunandi hæfni og þekkingar. Að auki hafa þau 

þurft að upplifa miklar breytingar inni á vinnustöðum þar sem við upphaf þeirra starfferils ríkti 

mikil virðing fyrir vinnuveitanda sem hefur gjörbreyst í gegnum tíðina. 

Þó svo að kynslóðin sé að mörgu leyti lík Reyndu kynslóðinni þá er líka ýmislegt sem 

skilur þær að. Til að mynda eru almennt minni skil á milli einkalífs og vinnustaðar hjá 

Uppgangskynslóðinni og oft á tíðum eru þau en hliðhollari vinnustaðnum heldur en Reynda 

kynslóðin. Að auki einblína þau minna á að fara eftir settum reglum og eiga það jafnvel til að 

efast um yfirvaldið. Kynslóðin er líklegri til þess að reyna að koma sjálfri sér áfram í 

stjórnendastöðu sem að fær það hlutverk að setja reglurnar í staðinn fyrir að fara eftir þeim. 

Samskipti á vinnustaðnum hjá þessum hópi eru einnig persónulegri heldur en hjá fyrri kynslóð 

sem vildi heldur hafa samskipti með formlegum hætti (Kelly o.fl., 2016). Uppgangskynslóðin 

er samkeppnisfull og metur þess mikils að fá fríðindi tengd vinnunni fyrir vel unnin störf 

(Hendricks og Cope, 2013).  

5.3 X Kynslóðin (Generation X) 

X Kynslóðin samanstendur af einstaklingum fæddum á árunum 1965 til 1980. Fæðingartíðni 

þeirrar kynslóðar er töluvert lægri og eru því töluvert færri einstaklingar af X kynslóðinni að 

taka við af Uppgangskynslóðinni sem fer fækkandi á vinnumarkaði (Appelbaum o.fl., 2005). 

Efnahagslífið var ekki í eins miklum blóma og þegar Uppgangskynslóðin var að myndast. Fólk 

þurfti að berjast í bökkum og tíðni skilnaða reis gífurlega. Áður fyrr voru kjarnafjölskyldur 

algengasta fjölskyldumynstrið en með komu þessarar kynslóðar hóf það að breytast. Börn fóru 

í auknu mæli að alast upp hjá einstæðum foreldrum og voru jafnvel eftirlitslaus eftir skóla 

þangað til foreldri kom heim úr vinnu sem hafði líklega síðar áhrif á sjálfstæði einstaklinganna 

(Salahuddin, 2010).  

 Þessi hópur leggur sig fram í vinnu líkt og fyrri kynslóðir en hinsvegar sýna þau ekki 

eins mikla tryggð við vinnuveitendur. Hópurinn upplifir sig ekki skuldbundinn við sama 
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vinnuveitandann og horfir frekar á sig sem sjálfstæða einstaklinga sem að geta markaðsett sig 

sjálfir (Kelly o.fl., 2016). Í stað þess að vera holl vinnuveitendum eru þau heldur hollari sinni 

starfsgrein (Hui-Chun og Miller, 2005). Fyrir vikið skiptir þessi hópur meira um vinnustaði og 

finnur ekki fyrir sektarkennd að fara frá eldri vinnuveitendum. Sjálfstæðiskenndin kemur að 

öllum líkindum til vegna þessara breytta fjölskyldumynsturs sem tíðkaðist í auknum mæli á 

þessum tíma. Eftir skólatímann voru börn ein heima og fyrir vikið þurftu þau að reiða á sjálf 

sig (Kelly o.fl., 2016).  

 Vegna þessa aukna sjálfstæðis sem þessi kynslóð ber með sér er líka áberandi hvað hún 

leggur ekki eins mikið upp úr samvinnu og fyrri kynslóðir. Í gegnum tíðina hafa þau heldur 

eytt tímanum sínum í að skipuleggja sig og sett sér sín eigin markmið án eftirlits frá yfirvaldi 

(Hendricks og Cope, 2013). Þessi kynslóð er sú fyrsta sem að heimtar sjálfstæði á vinnustöðum 

og frelsi til þess að gera hlutina á sinn eigin máta með sem minnstum reglum frá yfirvaldinu. 

Þar af leiðandi kallar þessi kynslóð á heldur breytta stjórnunaraðferðir. Áður þekktu 

stjórnunarkerfin sem höfðu átt vel við fyrri kynslóðir þurftu því að taka breytingum til þess að 

geta komið til móts við þennan nýja hóp af fólki á vinnumarkaðnum (Kelly o.fl., 2016). 

 Þó svo að aukið sjálfstæði sé oft á tíðum jákvæð þróun að mati flestra þá fylgir því 

ákveðin vandamál. Þar sem þessi hópur fólks vinnur meira sjálfstætt er óþolinmæði heldur 

einkennandi þar sem þau vinna vanalega sín verkefni á sínum hraða og þurfta því sjaldan að 

taka tillit til annarra. Jafnframt er þessi hópur í minni samskiptum við vinnufélaga og því skortir 

það oft á tíðum samskiptahæfileika. Fyrir vikið er leiðtogafærni þessarar kynslóðar ekki eins 

góð þar sem góð samskipti er lykillinn að því að vera góður leiðtogi. En sjálfstæðið hefur líka 

sínar jákvæðu hliðar og vinnur þessi hópur almennt vel ef hann fær sveigjanlegan vinnutíma 

með viðeigandi eftirliti (Salahuddin, 2010).  

 Vegna óþolinmæðinnar vill kynslóðin eiga í munnlegum beinum samskiptum við 

vinnufélaga og yfirmenn. Ólíkt fyrri kynslóðum kallar þessi hópur fólks töluvert eftir endurgjöf 

og þarf að fá hana reglulega. Ef að yfirmönnum mistekst að veita þeim gagnrýni eiga þau til að 

óska eftir henni að fyrra bragði. Þessari kynslóð hefur svo tekist að finna ákveðið jafnvægi 

milli vinnu og persónulega lífs síns ólíkt því sem áður þekktist (Kelly o.fl., 2016).  

 Á þeim árum sem kynslóðin ólst upp varð mikið stökk á sviði tæknivísinda og fyrir 

vikið varð þessi kynslóð fyrir miklum áhrifum. Internetið tók sín fyrstu skref og skyndilega 

hafði fólk aðgengi að miklu magni af upplýsingum. Fyrir vikið er það einkennandi hjá þessum 

hópi að þau búa yfir mikilli tæknilegri þekkingu og eru áköf þegar kemur að því að endurnýja 

þekkingu á vinnustaðnum sínum (Hahn, 2011).  
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5.4 Y Kynslóðin (Generation Y, Millennials, Nexters) 

Y kynslóðin samanstendur af einstaklingum fæddum á árunum 1981 til 1997. Þar sem þessi 

kynslóð er töluvert ný á vinnumarkaðnum eru áhrif hennar ekki fullmótuð og eru ennþá að 

koma fram (Hui-Chun og Miller, 2005). Þessir einstaklingar urðu vitni af mörgum 

ofbeldisverkum svo sem Persaflóastríðinu ásamt hryðjuverkaárásum eins og sprengjuárásunum 

á stjórnsýsluhúsið í Oklahoma og á Tvíburaturnana þann 11. september 2001 (Hahn, 2011). 

Jafnframt varð kynslóðin fyrir miklum áhrifum af tækniþróuninni þar sem þau þekkja ekki 

heiminn án hennar. Farsímar og samfélagsmiðlar hafa áreitt þau alla tíð og fyrir vikið virkar 

heimurinn töluvert minni hjá þessari kynslóð heldur en hjá fyrri kynslóðum (Andert, 2011).  

Það sem er töluvert einkennandi við kynslóðina er það að hún er fjölskyldumiðaðri 

heldur en fyrri kynslóðir og viðhorfið að börnin skipti mestu máli er ríkjandi (Salahuddin, 

2010). Foreldrar þessarar kynslóðar héldu sterk fjölskyldu gildi og tóku að jafnaði mikinn þátt 

í lífi barna sinna. Kynslóðin var ekki eftirlitslaus eftir skóla eins og X kynslóðin heldur var 

dagurinn þeirra fullskipaður af margskonar starfsemi svo sem tómstundum og íþróttaiðkunum 

(Hahn, 2011). Margir úr Y kynslóðinni ólust upp í óhefðbundnum og blönduðum fjölskyldum 

þar sem fólk átti börn úr fyrri samböndum sem dæmi (Miranda og Allen, 2017). Uppeldið var 

oft á tíðum ástríkt og miðaði að því að einstaklingurinn væri einstakur og að allir vegir væru 

honum færir (Kelly o.fl., 2016).  

 Margir vilja meina að Y kynslóðin sé gjörólík fyrri kynslóðum en þegar litið er yfir 

einkenni hennar og gildi kemur ýmislegt í ljós. Líkt og X kynslóðin vill Y kynslóðin hafa 

sveigjanlegan vinnutíma og viðhalda góðu jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Bjartsýni og 

félagslyndi er líka einkennandi hjá þessum hópi ásamt því að finnast breytingar vera jákvæð 

þróun. Hópurinn nálgast verkefni með jákvæðum hugarhætti og trúir að hann geti framkvæmt 

hvað sem er og aðhyllist oft á tíðum samvinnu (Hahn, 2011). Vinnusiðfræði kynslóðarinnar er 

einnig að einhverju leyti sambærileg Reyndu kynslóðinni en báðar bera traust til yfirvaldsins 

og eru bjartsýnar gagnvart framtíðinni. Að auki tekur kynslóðin marga kosti frá fyrri 

kynslóðum svo sem samvinnuna frá Uppgangskynslóðinni, jákvæðnina frá Reyndu 

kynslóðinni og tæknihæfileika X Kynslóðarinnar (Salahuddin, 2010). Það sem þessi hópur 

hefur framyfir hinar kynslóðirnar er líklegast sú mikla menntun sem hún hefur samanborið við 

fyrri kynslóðir (Hui-Chun og Miller, 2005).  

 Y kynslóðin sækist eftir því að starfa í fjölhæfu starfi sem að miðar að háum 

markmiðum sem eru góð fyrir samfélagið. Ánægja og samfélagsleg ábyrgð skiptir þau einnig 

miklu máli. Áskorun hefur því myndast fyrir stjórnendur að mynda störf sem að þessari kynslóð 
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þykir áhugaverð og eftirsótt því annars munu þau leita á önnur mið. Opnar og frjálsar 

samskiptaleiðir myndu nýtast stjórnendum vel til þess að ná til þessarar kynslóðar ásamt því 

að vera með umbunarkerfi sem að leiðir starfsfólk í rétta átt í starfinu. 

 Sú vinnustaðabreyting sem hefur verið hvað mest umtöluð kemur einnig í kjölfar 

þessarar kynslóðar. Vegna aukins sjálfstæðis og sveigjanleika hefur kynslóðin kallað eftir 

breytingum á vinnustöðum og hefur óskað eftir því að geta unnið meira í fartölvum og jafnvel 

frá heimilum sínum. Þökk sé tækninni sem við búum yfir í dag er þessi valmöguleiki oft á 

tíðum mögulegur og hefur hann einnig jákvæð áhrif á umhverfið þar sem fólk þarf ekki að 

ferðast alla daga til og frá vinnu (Kelly o.fl., 2016).  

Í framtíðinni mun þessi kynslóð fá tækifæri til þess að vera stjórnendur á vinnustaðnum 

en vegna þess hversu ung hún er hafa fáir fengið það tækifæri enn sem komið er (Salahuddin, 

2010). Þegar að því kemur að þessi kynslóð muni taka við sem stjórnendur munu kostir og 

gallar þessarar kynslóðar líta dagsins ljós. Breytingin mun að öllum líkindum fela í sér nýjar 

áskoranir og ný vandmál munu koma í ljós. Eitt af þeim vandamálum mun líklegast tengjast 

því að kynslóðin muni þurfa að sýna þörfum og gildum eldri kynslóða skilning (Kelly o.fl., 

2016a).  

 Y kynslóðin er jákvæð, sjálfsörugg, félagsleg, leggur áherslu á að ná árangri og er 

meðvituð um að þjóðfélagið er fjölbreytilegt. Það má einnig segja að fólkið sem tilheyrir henni 

séu góðir samfélagsþegnar þar sem þau hugsa heildrænt um hlutina og vilja að samfélaginu 

vegni vel (Andert, 2011). Talið er að kynslóðin hafi verið búin til úr fullkomnunarsinnum og 

vill þessi hópur ná árangri í starfi en einnig vaxa sem persóna. Þetta viðhorf getur verið 

mikilvægt fyrir stjórnendur að gera sér grein fyrir til þess að geta nýtt sem mest út úr 

starfsmanninum og hannað fyrir hann starf sem að uppfyllir þessi skilyrði.  

Þennan persónulega vöxt metur þessi hópur oft á tíðum jafnvel meira heldur en 

peningalegan hagnað og því gæti Y kynslóðin verið reiðubúin að vinna fyrir lægri laun ef að 

þau eru í starfi sem þeim líkar vel við. Því er mikilvægt fyrir kynslóðina að störf séu góð 

persónuleg fjárfesting fyrir þeim í þeirra starfi. Persónulegri fjárfestingu er hægt að ná með 

hvatningu, virðingu og með því að snúa markmiðum einstaklingsins í sömu átt og markmiðum 

fyrirtækisins (Kelly o.fl., 2016). Jákvæð og stöðug endurgjöf og hrós frá yfirmanni er 

kynslóðinni mikilvæg og því eru árlegar yfirferðir á frammistöðu nánast tilgangslausar. Hins 

vegar þarf endurgjöfin ekki endilega að fara fram í persónu en eins og áður hefur komið fram 

er kynslóðin tæknivædd og því geta stjórnendur nýtt sér tölvupóst eða textaskilaboð (Herbison 

og Boseman, 2009).  
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Til þess að geta náð góðum árangri með Y kynslóðinni þurfa stjórnendur að hanna störf 

þeirra með þeim hætti sem uppfyllir þeirra þarfir og kröfur. Markmið starfanna þarf að vera í 

sömu átt og markmið fyrirtækisins og áskoranirnar verða að vera fjölbreytilegar. Varðveisla 

starfsmanna af þessari kynslóð getur verið töluverð áskorun þar sem þessi hópur einbeitir sér 

frekar að ná persónulegum árangri og skuldbindur sig því ekki að ákveðnum vinnuveitanda 

(Herbison og Boseman, 2009). Stjórnendur geta nýtt sér kynslóðina samhliða því þegar þeir 

stjórna henni þar sem það er ýmislegt sem hún hefur upp á að bjóða svo sem tæknihæfileika, 

nýjar hugmyndir og nýtt viðhorf (Kelly o.fl., 2016). 

5.5 Z Kynslóðin 

Z kynslóðin samanstendur af einstaklingum fæddum árið 1998 til dagsins í dag og eru þar af 

leiðandi töluvert ungir að aldri. Vegna aldurs eru ekki margir einstaklingar af Z kynslóðinni 

orðnir hluti af vinnumarkaðnum en þrátt fyrir það er mikilvægt að rannsaka kynslóðina (Shatto 

og Erwin, 2017). Líklegt þykir að Z kynslóðin deili ýmsum einkennum með Y kynslóðinni eins 

og aðlögunarhæfni á nýrri tækni og þeim hæfileika að geta unnið í mörgum verkefnum í einu 

(Iorgulescu, 2016). Sá hæfileiki hefur þróast í gegnum tíðina þar sem þau spila oft tölvuleiki, 

horfa á sjónvarp, eru á samfélagsmiðlum og læra heimavinnu allt á sama tíma (Shatto og Erwin, 

2017). 

Hinsvegar er talið að Z kynslóðin muni jafnvel geta náð ennþá betri afköstum 

samanborið við Y kynslóðina vegna þess hversu gott aðgengi þau hafa haft að upplýsingum og 

samfélagsmiðlum frá unga aldri. Því er talið að þau hafi meiri hæfni til þess að vinna úr miklu 

magni upplýsinga. Enn fremur hafa rannsóknir á Z kynslóðinni gefið til kynna að 

einstaklingarnir sem tilheyra henni séu með mikið sjálfstraust, bjartsýnir á framtíðina á 

vinnumarkaðnum og eru oft á tíðum frumkvöðlar (Iorgulescu, 2016).  

Líkt og Y kynslóðin ólst þessi hópur upp á tímum sem að hryðjuverkaárásir hafa verið 

áberandi ásamt efnahagslegum erfiðleikum í hagkerfinu. Að auki hefur þessi kynslóð alist upp 

við mestu tækninotkunina og ekki er óalgengt að einstaklingar séu sítengdir við nýjustu fréttir 

og uppákomur sem eiga sér stað í heiminum. Þessi mikla tæknimenning hefur því haft gríðalega 

mikil áhrif á þennan hóp.  

Þó svo að takmörkuð gögn séu til staðau um kynslóðina þá haf rannsóknir einnig gefið 

til kynna að þessi hópur leiri meira með því að prófa sog áfram og meðathugunum. Enn fremur, 

þá nýtir kynslóðin sér ekki kennslubækur eða handbækur til þess að leita upplýsinga heldur 

reiða þau sig á leitarvélar á internetinu og myndbönd (Shatto og Erwin, 2017). Fyrir framtíðar 

sjtórnendur gætu þessar upplýsingar verið lykilatriði þegar kemur að framtíðar þjálfun Z 
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kynslóðarinnar. Þessi mikla tækninotkun hefur hins vegar einnig haft neikvæð áhrif en fyrri 

rannsóknir benda til þess að athygli þeirra sé fljót að hverfa og að þeim geti farið að leiðast 

fljótt (Chicca og Shellenbarger, 2018).  

Þar sem þessi kynslóð er enn á ungum aldri eru til takmarkaðar upplýsingar um hana. 

Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar gefa hinsvegar ákveðna mynd af þessum hópi sem getur 

verið góð vísbending fyrir stjórnendur í framtíðinni. Frekari upplýsingaöflun og kannanir munu 

að öllum líkindum aukast þegar að þessi hópur mun í auknu mæli bætast á vinnumarkaðinn. 

Til þess að stjórnendur geti hámarkað velgengni fyrirtækja er mikilvægt að þeir skilji 

mannauðinn sinn og bregðist við breytingum sem eiga sér stað. Þær rannsóknir sem hafa verið 

kynntar gætu því verið mikilvægur lykill fyrir stjórnendur til þess að geta undirbúið sig fyrir 

innkomu Z kynslóðarinnar á vinnumarkaðinn. 
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6 Rannsókn og greining 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar og gerð samantekt á 

þeim ásamt greiningu. Tekin voru sjö viðtöl við stjórnendur í fyrirtækjum á Íslandi. 

Meginmarkmið viðtalanna var að kanna hvort að þeir finni fyrir breytingum á vinnuafli eftir 

kynslóðum og hvort að kynslóðirnar hafi áhrif á stjórnunarðferðir þeirra. Eins og áður hefur 

komið fram voru fundin út fimm þemu úr niðurstöðum rannsóknarinnar. Undir hverju þema 

voru síðan nokkur undirþemu sem mynduðu eina heild út frá því efni sem fjallað er um. Út frá 

niðurstöðum viðtalanna urðu meginþemun; fyrirtækjatryggð, vinnuumhverfi, samskipti, 

vinnubrögð og stjórnun. 

Hér að neðan er greiningalíkan fyrir niðurstöður rannsóknarinnar: 
Tafla 4: Greiningarlíkan fyrir niðurstöður rannsóknarinnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Fyrirtækjatryggð 

a. Virðing 

b. Tryggð og skuldbinding 

c. Væntingar 

2. Vinnuumhverfi 

a. Umhverfi og vinnutími 

b. Sveigjanleiki 

c. Starfsánægja 

3. Samskipti 

a. Samskiptaleiðir 

b. Samvinna 

c. Árekstar og togstreita 

4. Vinnubrögð 

a. Sjálfstæði 

b. Aðlögun 

c. Tæknihæfni 

5. Stjórnun  

a. Hlutverk stjórnanda 

b. Stjórnunaraðferðir 

c. Endurgjöf 
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6.1 Fyrirtækjatryggð   

Til þess að fyrirtæki geti laðað til sín starfsfólk sem að skuldbindur sig fyrirtækinu og sýnir 

tryggð er mikilvægt að fyrirtækið komi til móts við þarfir þeirra. Í gegnum tíðina hefur virðing 

og skuldbinding ásamt væntingum frá vinnuveitanda tekið miklum breytingum. Stjórnendur 

þurfa því að vera meðvitaðir um þessar breytingar sem að eiga sér stað milli kynslóða svo að 

þeir geti komið til móts við þær allar.  

6.1.1 Virðing 

Töluverðar skiptar skoðanir eru meðal viðmælanda þegar þeir voru beðnir um að meta hvort 

að kynslóðirnar beri mismikla virðingu fyrir vinnuveitendum. Viðmælendur C, E, F og G eru 

á þeirri skoðun að þau finni ekki fyrir mismunandi virðingu gagnvart fyrirtækinu sem væri 

hægt að rekja til kynslóðabreytinga heldur væru aðrir þættir sem spiluðu þar inn í. Viðmælandi 

F er til að mynda á þeirri skoðun að virðing væri frekar persónubundin og að það skipti einnig 

máli á hvaða starfsvettvangi fyrirtækið starfi. Viðmælandi C tók í sama streng og nefnir að það 

skipti einnig máli á hvaða sviði fólk starfaði. Viðmælandi E sagðist heldur ekki finna fyrir mun 

á virðingu en að virðing til stjórnenda hafi hins vegar tekið breytingum í gegnum tíðina vegna 

breyttra aðstæðna á vinnustöðum. Áður fyrr voru stjórnendur lokaðir af inni á sínum eigin 

skrifstofum og voru í töluvert litlum samskiptum við sína undirmenn. Aðstæður hafa hins vegar 

breyst og í dag er algengara að stjórnendur vinni meira með sínum undirmönnum og fyrir vikið 

fari hlutirnir ekki framhjá þeim og þeir eiga auðveldara með að vera með puttann á púlsinum. 

Í þessu samhengi sagði viðmælandi E að „í dag væri jafn mikil virðing en meiri nánd.“ 

Viðmælendur A, B og D voru hins vegar á annarri skoðun og eru sammála því að eldri 

kynslóðir beri meiri virðingu fyrir vinnuveitendum. Viðmælendurnir eru sammála því að yngri 

kynslóðir einbeiti sér meira að sínu persónulega lífi og að þeirra mati komi það niður á 

vinnustaðnum. Viðmælandi B taldi að eldri kynslóðir kynnu betur að meta störf og að þau 

gerðu sér grein fyrir því að fyrirtækið greiði þeim laun og ætlist til þess að fá tíma þeirra í 

staðinn. Jafnframt finni hann fyrir því að eldri kynslóðir séu reiðubúnari að vinna þau verkefni 

sem að fyrir þau eru sett en að yngri kynslóðin reyni að koma sér undan auka verkefnum.  

Skoðanir viðmælenda C, E, F og G stangast að hluta til á við þær rannsóknir sem fjallað 

hefur verið um. Samkvæmt þeim hefur virðing gagnvart vinnuveitandanum farið hnignandi 

með hverri kynslóð sem líður (Salahuddin, 2010). Viðmælendurnir nefna að þeir telji frekar að 

virðingin sé persónubundin og að hún fari eftir aðstæðum og vinnustaðnum frekar en eftir 

kynslóðum. Þessar skoðanir eru að hluta til ekki í samræmi við fyrri rannsóknir en hins vegar 
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er mikilvægt að hafa það í huga að skilin á milli kynslóða einkennast af breytingum á 

umhverfinu sem að móta einstaklinga hverrar kynslóðar. Hver og einn einstaklingur verður 

fyrir áhrifum margra þátta á lífsleiðinni sem hafa mótandi áhrif en einnig hafa breytingar í 

umhverfinu og á vinnustöðum mikil áhrif. Þessa þróun er að hluta til hægt að rekja til breytinga 

á milli kynslóða en þrátt fyrir það töldu viðmælendurnir ekki að munurinn lægi á milli kynslóða 

(Shaw og Fairhurst, 2008; Twenge o.fl., 2010).   

  Skoðanir viðmælenda A, B og D eru því í meiri samhljóm við fyrri rannsóknir. Sú mikla 

virðing sem Reynda kynslóðin ber fyrir vinnuveitandanum hefur farið minnkandi með tilkomu 

hverrar kynslóðar þar sem áherslan hefur færst meira yfir á einstaklinginn (Andert, 2011). 

Miðað við svör þessa viðmælenda telja rannsakendur að þeim þyki þessi þróun vera töluvert 

neikvæð. Í stað þess að sjá jákvæðu hliðarnar á því að áherslan hefur með hverri kynslóð færst 

meira yfir á einstaklinginn leggja þau frekar áherslu á vandamálin sem það hefur í för með sér. 

Rannsakendur telja að skoðanir viðmælendanna séu töluvert fyritækjamiðaðar þar sem þessi 

breyting á áherslum hafi gert ríkari kröfur til fyrirtækjanna og því sjái þau þessa breytingu í 

neikvæðu ljósi (Hahn, 2011; Hui-Chun og Miller, 2005; Kelly, Elizabeth, Bharat og Jitendra, 

2016; Salahuddin, 2010). 

6.1.2 Tryggð og Skuldbinding 

Líkt og fyrri rannsóknir hafa gefið til kynna eru allir viðmælendur sammála því að yngri 

kynslóðir beri almennt minni tryggð til vinnuveitenda. Að auki fundu þau öll fyrir því að yngri 

kynslóðir væru ekki reiðubúnar að skuldbinda sig fyrirtækinu líkt og eldri kynslóðir gera. 

Viðmælandi E taldi þessar breytingar meðal annars vera vegna þess að ungt fólk telji sig ekki 

eins skuldbundið vinnustaðnum og að þau ætli sér ekki að vera hjá sama vinnuveitanda allan 

sinn starfsaldur. Hann taldi einnig skipta máli að yngri kynslóðir eru almennt meira menntaðar 

og góð í tungumálum sem bæði auðveldar þeim að skipta um vinnu og að tækifærin eru 

einfaldlega fleiri. Þessi punktur samræmist vel við fyrri rannsóknir sem hafa sýnt fram á að 

með aukinni menntun og tækniþróun hafi fólk frekari tækifæri á að skipta um vinnuveitanda 

(Hui-Chun og Miller, 2005). 

Viðmælandi G nefnir að meðalfjöldi starfa á starfsævinni fari nú hækkandi og fyrir 

vikið hljóti tryggðin að vera að minnka. Hins vegar segir hann að fólk sé ekki minna helgað 

vinnustaðnum þegar það er í vinnu og því finni hann ekki beint fyrir minni tryggð frá yngri 

kynslóðum með öðrum hætti nema þá að þau skipti oftar um vinnu. Viðmælandi F sagði ungt 

fólk einbeita sér meira að því hvað þau séu að græða á starfinu á meðan eldri kynslóðir sýndu 

almennt meiri tryggð við vinnustaðinn. Hann nefndi einnig að eldri kynslóðir væru frekar 
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tilbúnar að hliðra til fyrir fyrirtækið. Viðmælandi B var á sama máli en bætti við að þetta byggi 

einnig til vandamál. Hann taldi að yngra fólk væri alltaf að líta í kringum sig og skiptu oftar 

um vinnu og fyrir vikið eru minni möguleikar á að vinna sig upp í fyrirtækinu því þau staldra 

alltaf svo stutt við. Í þessu samhengi sagði viðmælandi B að „í dag finnst fólki miklu auðveldara 

að skipta um vinnu og fyrirtæki og þetta er áhyggjuefni því það tekur okkur langan tíma að 

byggja upp góðan starfsmann.“ Fyrirtækið sem viðmælandi C starfar hjá framkvæmir reglulega 

vinnustaða kannanir sem rannsaka meðal annars helgun starfsmanna og hafa þær kannanir í 

gegnum tíðina komið gríðalega vel út en að rótgrónari einingar með eldri starfsmönnum komi 

að jafnaði út með hærri helgun í starfi. 

 Svör viðmælendanna eru í samræmi við þær rannsóknir sem fjallað hefur verið um er 

varðar tryggð og skuldbindingu við vinnuveitendur. Með hverri kynslóð hefur tryggð farið 

minnkandi og starfsfólk almennt minna skuldbundið vinnustaðnum. Rannsóknir á kynslóðum 

varpa ljósi á það að viðhorf starfsfólks til vinnunnar hefur tekið miklum breytingum sem hefur 

haft þau áhrif að fólk upplifir sig minna skuldbundið við fyrirtæki sem þau starfa hjá og eru 

almennt reiðubúnari að skipta um vinnustaði heldur en áður. Samkvæmt viðmælendum fer 

meðalfjöldi starfa á ævinni hækkandi þar sem með hverri nýrri kynslóð einbeitir fólk sér meira 

að sínum eigin starfsframa og hvernig þau geti vaxið sem einstaklingar á vinnumarkaði í stað 

þess að halda sig við eina og sama vinnuveitandann. Þessi þróun hefur því lagt meiri áherslur 

á að fyrirtæki leggi sig fram við að veita starfsmönnum sínum gott umhverfi og tækifæri til 

þess að vaxa. Einnig er krafan til stjórnenda orðin ríkari þar sem þau þurfa að huga að því að 

starfsmenn séu að ná persónulegum vexti í starfi samhliða því að ná markmiðum fyrirtækisins. 

6.1.3 Væntingar  

Viðmælendur eru sammála því að það sé munur á því hvers kynslóðirnar ætlist til af 

vinnustaðnum. Viðmælandi C sagði að yngra fólk væri mun meðvitaðra um sinn rétt og sé 

almennt duglegra að nýta sér ýmis konar fríðindi sem að starfsmönnum stendur til boða í 

fyrirtækinu sem að það starfar hjá. Viðmælandinn er á þeirri skoðun að eldri kynslóðir kunni 

samt sem áður einnig að meta þau fríðindi sem þeim standi til boða en að þau nýti sér þau að 

jafnaði umtalsvert minna heldur en yngri kynslóðirnar. Viðmælandi G finnur fyrir því að yngri 

kynslóðir vilji að hlutirnir þróist hraðar og að þau vilji sjá breytingar á launum eða fríðindum 

hraðar en eldri kynslóðir. Viðmælendur A, D og F sögðust finna fyrir því að kröfur starfsmanna 

aukist með hverri kynslóð. Enn fremur nefndi viðmælandi D að hans upplifun sé sú að yngri 

kynslóðir vilji alltaf fá meira og meira en fyrir minni vinnu. Þennan punkt nefndi viðmælandi 
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B einnig og að hann finni líka fyrir því að yngri kynslóðir óski eftir fleiri frídögum heldur en 

eldri kynslóðir. Viðmælandi B kom því einnig að orði að:  

Skrepp, það er rosalegur kynslóðamunur þar, eldri kynslóðin stillir sínum 
frídögum upp þannig að það fari í hárgreiðslu og þannig en yngri kynslóðir 
taki skrepp eða eru bara í fríi allan daginn, til dæmis ef það er jarðarför á 
meðan eldri kynslóðir fara í jarðarför og mætir síðan aftur til vinnu. 

Viðmælandi E sagðist finna fyrir mun á væntingum milli kynslóðanna að vissu leyti en að 

einnig væri margt sem að allir sækist eftir. Hann nefndi að „það leitast allir eftir heilbrigðum 

og góðum vinnustað, með góðum kúltúr og með umhverfi sem að fólk er ekki að keppa við 

hvort annað heldur sé að vinna saman á heilbrigðan hátt.“ Að þessu leyti finnst viðmælanda 

ekki mismunur á milli kynslóðanna en að yngri kynslóðirnar óski heldur eftir áskorunum frá 

vinnustaðnum á meðan eldri kynslóðir sækist frekar eftir stöðugleika og að þau forðist og 

jafnvel óttist oft á tíðum breytingar. 

 Svörin sem viðmælendur gáfu varðandi væntingar frá vinnustaðnum voru að miklu leyti 

í samræmi við fræðilega umfjöllun. Áður fyrr óskaði starfsfólk eftir stöðugleika og mætti fólk 

til vinnu og sinnti sínum skyldum sem að voru í þeirra verkahring. Með kynslóðunum hefur 

þetta hugarfar hins vegar tekið breytingum þar sem fólk óskar í auknu mæli eftir áskorunum 

þar sem þau vilja ná árangri í starfi. Sú breyting tengist að öllum líkindum þeirri auknu áherslu 

á einstaklinginn og vill fólk almennt vaxa í starfi. Ef að vinnuveitenda mistekst að veita þeim 

áskoranir og tækifæri eru þau ekki í miklum vandræðum að finna sér nýjan vinnustað sem 

býður uppá þau tækifæri. Fyrir vikið er eðlilegt að fyrirtæki finni fyrir því að yngri kynslóðir 

vilji sjá hraðari breytingar á launum eða fríðindum því þau vita að annars geta þau leitað á 

önnur mið. 

6.2 Vinnuumhverfi 

Töluverðar breytingar hafa orðið á vinnuumhverfi síðustu áratugi og einnig hafa viðhorf 

einstaklinga til vinnuumhverfis tekið breytingum. Með hverri kynslóð hefur áhersla á 

sveigjanleika og starfsánægju aukist og því er mikilvægt að stjórnendur mæti þessum breyttu 

kröfum nýrra kynslóða en vanræki ekki kröfur eldri kynslóðanna. 

6.2.1 Umhverfi og vinnutíminn 

Viðmælendur eru sammála því að mikil breyting hafi átt sér stað á vinnuumhverfinu í gegnum 

tíðina. Stóran hluta af þeirri breytingu er hægt að rekja til tækniþróunar en hún hefur haft þau 

áhrif að fólk er ekki lengur eins bundið við vinnustaðinn líkt og áður tíðkaðist. Fartölvur og 
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snjallsímar hafa gefið það svigrúm að nú geta starfsmenn haft tækifæri á því að vinna sína 

vinnu án þess að vera bundin við vinnustaðinn sjálfan. Allir viðmælendurnir segjast finna fyrir 

þessum breytingum á vinnuumhverfinu og að vinnutími hafi líka breyst. Þeir bentu á að yngri 

kynslóðir óski eftir því í auknu mæli að fá tækifæri til þess að vinna heiman frá og að þau óski 

eftir sveigjanlegri vinnutíma heldur en eldri kynslóðir gera. Viðmælandi G nefnir að þessi 

þróun sé í miklu samræmi við þær tæknibreytingar sem hafa átt sér stað undanfarin ár. 

 Viðmælandi F nefnir að þessi breyting sé hins vegar ekki alltaf möguleg og að hún fari 

að hluta til eftir vinnustaðnum og á hvaða vettvangi fyrirtæki starfi. Á hans vinnustað er mikið 

lagt upp úr hópavinnu og að verkefni fyrirtækisins séu þess eðlis að ekki sé mögulegt fyrir 

starfsfólk að vinna heiman frá. Viðmælendur E og F nefna einnig að það séu kostir og gallar 

við þessa breytingu, en gallinn sé meðal annars að fólk gæti átt í vandræðum að skilja á milli 

heimilis og vinnu.  

 Viðmælendur C og E nefna að þeir finni helst fyrir breytingum á vinnuumhverfinu á 

sínum vinnustað hvað varðar sætaskipulag. Áður fyrr átti hver starfsmaður sitt skrifborð, 

skrifborðsstól og tölvu en það fyrirkomulag hafi nú gjörbreyst. Á báðum vinnustöðum þessara 

viðmælenda hefur frjáls sætaskipan tekið yfir sem þýðir að þegar starfsfólk mætir til vinnu 

finnur það sér lausa vinnuaðstæðu fyrir þann dag en þarf svo að skilja við hana í lok 

vinnudagsins. Viðmælandi C lýsir upplifun sinni á þessu fyrirkomu lagi: „Yngra fólkið elskar 

þetta umhverfi en eldra var smá hrætt við þetta til að byrja með. Það þurfti marga fundi til að 

útskýra hvað þetta þýddi.“  

 Upplifun viðmælenda á breyttu vinnuumhverfi og vinnutíma samræmist fræðilegri 

umfjöllun. Reynda kynslóðin vill stöðugleika og jafnvægi á vinnustaðnum og forðast oft á 

tíðum breytingar. Með hverri kynslóð á eftir henni tók þetta að breytast og hefur í dag snúist 

upp í algjöra andhverfu sína þar sem ungt fólk þrífst á miklum breytingum og hræðast það að 

staðna í starfi. Miklar tækniframfarir eru að öllum líkindum að hluta til ástæða þess að þörf 

yngri kynslóða fyrir meiri sveigjanleika og auknu sjálfstæði er alltaf að aukast (Kelly o.fl., 

2016) 

6.2.2 Sveigjanleiki 

Viðmælendur voru sammála því að kynslóðirnar óski eftir mismiklum sveigjanleika en 

skoðanir þeirra á því voru töluvert mismunandi. Allir segjast finna fyrir því að yngri kynslóðir 

vilji meiri sveigjanleika sem samræmist fyrri rannsóknum (Hahn, 2011). Að mati viðmælanda 

C, E og G er yngra fólk mun sveigjanlegra á margan hátt og þrífast jafnvel á því. Viðmælandi 
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E talar um að áður fyrr vann fólk eftir ákveðinni starfslýsingu og var ekkert að fara út fyrir 

hana og tók því jafnvel illa ef að einhver kom inná þeirra svið. Viðmælandi C sagði:  

Ég finn mun að yngri kynslóðin vill meiri sveigjanleika sem er fullkomlega 
eðlilegt því samfélagið er að breytast svo mikið. Við erum miklu meira 
meðvituð um hvað það þýðir að vera starfsmaður, þetta er ekki lengur vinna 
frá 9-17. Það skiptir máli að hafa jafnvægi og sveigjanleika á vinnulífinu.  

Vinnuveitendur eru í aukum mæli farnir að bjóða starfsfólki upp á þann valmöguleika að vinna 

heiman frá þegar að sá valmöguleiki er framkvæmanlegur. Fyrir vikið er jafnvel hægt að ná 

ennþá betri framleiðni frá starfsmönnum. Viðmælendur B, D og F nefna allir að eldra fólk sé 

meira sveigjanlegt fyrir fyrirtækið að því leyti að yngri kynslóðin hugsar frekar um sinn tíma 

og vilji ekki sveigja hann til eða frá fyrir fyrirtækið. Viðmælandi B segist finna fyrir miklum 

mun á sveigjanleika milli kynslóðanna. Hann telur að ungt fólk eigi erfitt með að skilja að það 

geti ekki fengið frí frá vinnunni á þeim dögum sem að þeim henti en að eldra fólk sé mun 

tillitssamara og er reiðubúið að fórna sínum frídögum fyrir fyrirtækið.  

 Skoðanir viðmælenda eru í miklum samhljóm við fræðilega umfjöllun. Allir voru 

sammála því að þeir sjái breytingar á sveigjanleika á milli kynslóðanna og að með hverri 

kynslóð aukist óskir starfsmanna um sveigjanleika. Að mati rannsakenda skiptust svör 

viðmælendanna í tvo hópa þar sem öðrum þótti þessi þróun sjálfsögð og eðlileg miðað við 

breyttar aðstæður en hinum hópnum þótti þessi þróun töluvert neikvæð. Að mati rannsakenda 

metur síðari hópurinn þessar breytingar á neikvæðan hátt þar sem þau finna fyrir því að 

starfsmenn óski eftir auknum kröfum frá fyrirtækinu og því skapi það fleiri verkefni fyrir 

fyrirtækið til að leysa. Viðmælandi B nefnir að eldri kynslóðir séu reiðubúnari til þess að fórna 

sínum frídögum fyrir fyrirtækið samanborið við yngri kynslóðir og telja rannsakendur að þessi 

þróun eigi sér margar ástæður. Fyrri rannsóknir benda til þess að eldri kynslóðir beri 

umtalsverða meiri virðingu fyrir vinnuveitandanum og að yfirvöld hafi ávallt rétt fyrir sér, fyrir 

vikið sýnir kynslóðin mikla hlýðni (Andert, 2011). Yngri kynslóðir setja hins vegar vinnuna í 

annað sæti og sitt persónulega líf í það fyrsta og því er eðlilegt að stjórnendur finni fyrir því að 

starfsfólk óski eftir því í auknu mæli að fyrirtækið hliðri til (Kelly o.fl., 2016). 

6.2.3 Starfsánægja 

Vellíðan og starfsánægja á vinnustað getur skipt sköpum þar sem hún getur haldið fólki í starfi 

og aukið afköst. Því er mikilvægt að stjórnendur séu meðvitaðir um starfsánægju sinna 

starfsmanna. Viðmælendur voru sammála því að þeir finni ekki fyrir miklum breytingum á 

starfsánægju og starfsanda í gegnum tíðina á milli kynslóða. Viðmælendur D, F og G eru 
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sammála því að þeir finni ekki fyrir neinum breytingum sem að sé hægt að rekja til 

kynslóðabreytinga heldur að starfsánægja færi frekar eftir hvað væri í gangi inni á 

vinnustaðnum hverju sinni. Viðmælendur A og B segjast heldur ekki finna fyrir breytingu á 

starfsánægju en að þeir upplifi að þeir sem stjórnendur þurfi að leggja á sig meiri vinnu til þess 

að halda henni góðri hjá yngri kynslóðunum. Viðmælandi A tók í sama streng og segist finna 

fyrir því að yngri kynslóðir geri meiri kröfur til vinnuveitenda að það sé gaman í vinnunni.  

Viðmælanda A fannst einnig yngri kynslóðin gera meiri kröfur um það að það sé gaman 

í vinnunni. Viðmælanda E finnst breytingin aðallega hafa átt sér stað með þeim hætti að yngri 

kynslóðir eru duglegri að tjá sig varðandi óánægju sína. Hann nefnir að eldri kynslóðir haldi 

því frekar útaf fyrir sig ef að þau eru óánægð á meðan yngri kynslóðir séu mun opnari og láti í 

sér heyra. Að hans mati er starfsánægja líka undir starfsmönnunum komin og að þeir beri einnig 

ábyrgð á því að það sé góður starfsandi á vinnustaðnum, að það sé ekki einungis í höndum 

stjórnenda.  

 Þó svo að fyrri rannsóknir bendi ekki endilega til þess að mikil breyting hafi orðið á 

starfsánægju vildu rannsakendur kanna hvort að viðmælendurnir hefðu orðið varir við 

breytingar. Kynslóðir líkt og Reynda kynslóðin og Uppgangskynslóðin bera mikla virðingu og 

tryggð við vinnuveitendur líkt og áður hefur komið fram og því telja rannsakendur að þeir 

einstaklingar sem tilheyri henni tjái sig að jafnaði ekki um óánægju sína ef að hún er til staðar 

líkt og skoðanir E gáfu til kynna. Ástæður þess eru að þeirra viðhorf til vinnuveitenda er 

stéttaskipt og bera þau mikið traust til yfirvaldsins. Með tímanum hefur virðingin og tryggðin 

minnkað og því er líklegra að yngri kynslóðir standi ekki á skoðunum sínum ef að þau telja að 

eitthvað megi betur fara.  

6.3 Samskipti 

Góð samskipti á vinnustað eru nauðsynleg til þess að fyrirtæki geti náð hámarks árangri. 

Samvinna starfsfólks og samskipti hafa breyst í gegnum tíðina vegna breyttra samfélags 

aðstæðna og tækniþróunar. Mismunandi samskiptaleiðir og vilji til samvinnu getur skapað 

togstreitu og valdið misskilning á milli starfsmanna og því er mikilvægt að stjórnendur séu 

meðvitaðir um að möguleiki sé á togstreitu milli kynslóða.  

6.3.1 Samskiptaleiðir 

Allir viðmælendur eru sammála því að samskiptaleiðir hafi tekið breytingum með 

kynslóðunum að frátöldum einum. Viðmælandi F segir að hann finni ekki fyrir neinum 

sérstökum mun á samskiptum og að hann telji það frekar tengjast kúltúrnum á vinnustaðnum. 
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Að hans mati fara samskiptin frekar eftir því hvaða leiðir eru ákvarðaðar af vinnustaðnum en 

svo eru alltaf einhverjir einstaklingar sem að vilja koma nýjum hugmyndum á framfæri og eru 

sífellt að leita betri leiða en að hann upplifi að það komi frá öllum kynslóðum.  

Hinir viðmælendurnir voru allir sammála því að það væri stór munur á samskiptaleiðum 

og að hver kynslóð noti nýjar leiðir. Viðmælendurnir segja að eldri kynslóðir sækist meira í 

persónulegri samskipti og vilji frekar eiga í samræðum augliti til auglits eða taki upp símann 

og hringi. Þá sé það meira áberandi hjá yngri kynslóðum að nýta sér tölvupósta eða önnur 

samskiptaforrit í samskiptum við samstarfsmenn og stjórnendur. Að mati viðmælanda E hefur 

þessi breyting einnig skilað sér í þeirri mynd að samskiptin taki styttri tíma og eru oft á tíðum 

skilvirkari en hins vegar hafi þær einnig skapað ný vandamál. Hann nefnir að þegar mannlegi 

þátturinn í samskiptum minnki sé auðveldara að misskilja texta og skilaboð og að hans mati sé 

þessi þróun örlítið áhyggjuefni. Hann nefnir einnig að yngsta kynslóðin sem er nú að taka sín 

fyrstu skref á vinnumarkaði eigi upp til hópa ekki einu sinni tölvupóst og því veltir hann því 

fyrir sér hvernig samskiptin eigi eftir að vera í framtíðinni ef að tölvupóstur er nú þegar byrjaður 

að úreldast.  

Þróun samskiptaleiða hafa tekið miklum breytingum í gegnum tíðina og því eru svör 

viðmælenda,  að frátöldum viðmælanda F, í miklum samhljóm við fyrri rannsóknir. Líkt og 

viðmælendurnir nefna finna þeir fyrir þeirri breytingu að eldri kynslóðir kjósi heldur 

samskiptaleiðir sem að eru beinar líkt og samræður eða símtöl en yngri kynslóðirnar vilji frekar 

eiga samskipti með skjótum hætti líkt og með smáskilaboðum eða samskiptaforritum. Með 

aukinni tækniþróun hafi samskiptaleiðum fjölgað ásamt því að auðvelda samskipti á milli 

starfsfólks á vinnustöðum. Þessi þróun hefur þó bæði haft jákvæðar og neikvæðar afleiðingar í 

för með sér eins og viðmælandi E nefnir. Samskipti taka oft á tíðum styttri tíma og eru 

auðveldari í framkvæmd en hinsvegar eru auknar líkur á því að misskilningur geti átt sér stað. 

Því er mikilvægt að stjórnendur séu meðvitaðir um þær hættur sem að þessi þróun getur haft í 

för með sér og séu reiðubúnir að bregðast við vandamálum sem kunna að koma upp.  

6.3.2 Breytingar á samvinnu 

Töluvert ólíkar skoðanir voru meðal viðmælenda þegar þeir voru spurðir út í breytingar á 

samvinnu milli kynslóða. Viðmælendur C, D, F og G eru á þeirri skoðun að samvinna hafi ekki 

breyst eftir kynslóðunum og töldu að samvinna væri frekar uppbyggð af vinnustaðnum. 

Viðmælandi C nefnir að ef verkferlar eru vel uppbyggðir og skýrir þá eigi allir einstaklingar að 

geta gengið inn í hóp og unnið vel saman með samstarfsaðilum. Viðmælandi F sagði að hann 

aðhyllist hópavinnu og því kemur ekkert annað til greina þegar fólk vinnur með honum og því 
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getur hann ekki sagt að hann finni fyrir mun á samvinnu því allt hans fólk vinni einfaldlega í 

hópum. Að þeirra mati hafa ekki komið upp vandamál í þeirra fyrirtækjum sem að væri hægt 

að rekja til mismunandi vilja á samvinnu. Rannsakendur telja þessar skoðanir mjög rökréttar 

þó svo að fyrri rannsóknir bendi til þess samvinna hafi breyst á milli kynslóða. 

 Viðmælendur A, B og E telja sig finna fyrir mun á samvinnu að einhverju leyti. 

Viðmælandi A nefnir að hann upplifi að Y kynslóðin sé meira fyrir samvinnu heldur en fyrri 

kynslóðir sem að samræmist fræðilegri umfjöllun. Viðmælandi E segir að sín reynsla sé sú að 

samvinna hafi komið með X kynslóðinni. Hann sagði:  

Áður fyrr taldist það vera veikleiki ef að þú þurftir að leita til annars til þess 
að ræða hlutina, þá vissir þú ekki svarið sjálfur eða varst ekki að vinna þína 
vinnu. Með X kynslóðinni hefur komið meiri hópavinna og fólk fer af stað 
með vinnu í hópi, þá fái allir meira út úr því að mæta í hóp og vinna saman 
að fá nýjar hugmyndir og allt það.  

Hins vegar nefnir viðmælandinn að þetta geti einnig snúist upp í andhverfu sína og að ekki öll 

vinna eigi heima í hópum. Hópavinna hafi sína kosti en að það fylgi því líki sá kvilli að fyrirtæki 

verði hægari. Það sé mikilvægt að fólk geti komið saman og unnið í hópi og deilt sjónarmiðum 

en það megi ekki vera hamlandi. 

 Líkt og kom fram í fræðilegu umfjölluninni um kynslóðirnar hefur samband milli 

stjórnenda og starfsfólks tekið miklum breytingum. Reynda kynslóðin aðhyllist oft á tíðum 

mikilli stéttaskiptingu og ber mikla virðingu fyrir stjórnendum en með hverri kynslóð sem líður 

hefur þetta viðhorf þróast og má segja að stjórnskipulag innan flesta fyrirtækja sé nú orðið 

flatara. Þróunin á samvinnu hefur hins vegar ekki verið í eina átt þar sem Reynda kynslóðin og 

Uppgangskynslóðin kjósa mikla samvinnu en X kynslóðin vill starfa meira sjálfstætt og 

aðhyllist því samvinnu minna heldur en fyrri tvær, ólíkt upplifun viðmælanda E. Með komu Y 

kynslóðarinnar snérist þessi þróun hins vegar við því samkvæmt fyrri rannsóknum aðhyllist 

hún samvinnu líkt og eldri kynslóðirnar.  

 Þessar breytingar á samvinnu hafa líklegast margar skýringar. Með aukinni 

tæknivæðingu hafa samskiptaleiðir tekið miklum breytingum sem að líklega spila að 

einhverjum hluta inn í þessa þróun. Með tæknivæddari samskiptaleiðum minnka persónuleg 

samskipti og því er ekki ólíklegt að í upphafi aukinnar tækniþróunar hafi afleiðingar þess ekki 

verið nægilega rannsakaðar. Fyrir vikið hefur X kynslóðin ef til vill full nýtt allar 

tækninýjungar og ekki séð þörf á persónulegum samskiptum og því ekki aðhyllst samvinnu. 

Með tímanum hafi fólk hinsvegar rekið sig á vandamálin sem hafa fylgt þessari breytingu og 

því hafi samvinna síðar aukist með seinni kynslóðum. 
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6.3.3 Togstreita milli kynslóða 

Viðmælendur skiptust í tvo hópa hvað varðar togstreitu á milli kynslóða á vinnustaðnum. 

Viðmælandi A segist finna fyrir ákveðinni togstreitu milli X og Y kynslóðanna vegna þess að 

fyrrnefnda kynslóðin vilji frekar vinna sjálfstætt en síðnefnda þurfi meiri tilsögn. Í sínum 

rekstri hafi hann fundið fyrir árekstrum að þessu leyti. Viðmælandi B segist finna fyrir 

árekstrum í sínu fyrirtæki með þeim hætti að eldri kynslóðir taki að sér verkefni og vinni þau 

vel og með mikilli vandvirkni. Hins vegar sýni yngri kynslóðir oftar þá hegðun að taka við 

verkefnum og klára þau af miklum kappi og fái þá vandvirknin að finna fyrir því. Að hans mati 

hefur eldri kynslóðin litla þolinmæði fyrir þessum vinnubrögðum og því finni hann fyrir því að 

þessir hópar geti átt erfitt með að vinna saman í verkefnum. 

 Viðmælendur C, D, E, F og G segjast hins vegar ekki finna fyrir togstreitu á milli 

kynslóðanna. Nefndu viðmælendur E og F þó að ákveðin andi eigi það til að myndast og tóku 

bæði dæmi um að yngri kynslóðirnar vilji stundum sýna þeim eldri hvernig eigi að gera hlutina. 

Á móti kemur að eldri kynslóðir hafi stundum horft til þeirra yngri með því viðmóti að það sé 

búið að reyna að finna nýjar lausnir en að þær hafi ekki gengið og þá er tilgangslaust að reyna 

að finna nýjar leiðir aftur. Hins vegar voru þeir sammála um að þetta sé ekki á slæmum 

grundvelli og að báðar kynslóðir læri af hvor annarri, þegar að nýjar leiðir hafi skilað árangri 

hafi eldri kynslóðirnar tekið því með jákvæðu viðmóti og sýnt áhuga á að aðlaga sig eftir þeim.  

 Þó svo að fyrri rannsóknir gefi ekki til kynna að togstreita ríki á milli kynslóða telja 

rannsakendur að vegna þess hversu ólíkar þær eru þá væri það ekki óvanalegt. Þrátt fyrir það 

segjast einungis tveir viðmælendur finna fyrir ákveðinni togstreitu. Umhverfis- og 

samfélagsbreytingar í gegnum tíðína hafa mótað kynslóðirnar með mismunandi hætti og því 

eru þær að mörgu leyti mjög ólíkar. Seinni hópur viðmælendanna segjast finna fyrir því að 

kynslóðirnar séu ólíkar en að það myndi ekki vandamál sem er fagnaðarefni. Þessar skoðanir 

komu rannsakendum á óvart því miðað við hversu ólíkar kynslóðirnar eru töldu þeir að það 

myndi án efa skapa togstreitu oft á tíðum. 

6.4 Vinnubrögð 

Samhliða samfélagsbreytingum á vinnumarkaði frá einföldum bændasamfélögum yfir í 

iðnaðar- og þekkingarsamfélög hafa vinnubrögð tekið miklum breytingum. Áður fyrr voru störf 

tiltölulega einföld með þeim hætti að flækjustig þeirra var einfalt og ekki var þörf á menntun. 

Með aukinni tækniþróun og auknu flækjustigi starfa hafa vinnubrögð tekið breytingum og oft 

á tíðum krefjast þau aukins sjálfstæðis.  
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6.4.1 Sjálfstæði 

Ákveðinn samhljómur var í svörum viðmælenda varðandi sjálfstæði einstaklinga á milli 

kynslóða. Flestir þeirra voru á þeirri skoðun að mismunandi sjálfstæði tengist frekar menntun 

einstaklinga og starfsvettvangi frekar en að vera kynslóða tengd. Viðmælandi E nefnir að yngri 

kynslóðir séu almennt meira menntaðar heldur en eldri kynslóðirnar og í gegnum námið læri 

þau sjálfstæða hugsun. Þegar að þau komi svo inn á vinnumarkaðinn leysi þau úr vandamálum 

sem að skapast og eru oft á tíðum ekki tilbúin að láta gamla hunda segja sér svörin. Viðmælandi 

G nefnir að í fyrirtækinu sem hann starfi hjá séu störfin þess eðlis að þau krefjist sjálfstæðis frá 

starfsmönnunum og því finnur hann ekki beint mun á milli kynslóðanna. Að hans mati fer þetta 

eftir starfinu og á hvaða starfsvettvangi fólki starfi á. Viðmælandi D minntist einnig á það sama 

„þetta fer meira eftir starfinu og menntun frekar en kynslóðinni. Þeir sem hafa meiri menntun 

eru sjálfstæðari og nota öðruvísi vinnubrögð. Maður finnur mun á menntunarstigi.“  

Viðmælanda C fnnst unga kynslóðin vera frekar bjartsýn og að henni séu allir vegir 

færir. Þau eru duglegri að nýta tækifæri og ýti á eftir þróun í starfi. Hann bendir einnig á 

menntunina með orðunum „mér finnst frábært hvað ungt fólk er að koma út úr háskólum með 

mikið sjálfstraust og þorið.“ Viðmælandi A finnur fyrir mun á sjálfstæði og einnig viðmælandi 

F en hann telur þetta frekar einstaklingsbundið og hafi ekkert með kynslóðirnar að gera. Síðast 

nefnir viðmælandi B að, að hans mati að þá er ungt fólk langt frá því að vera sjálfstætt, allavega 

í því fyrirtæki sem að hann starfar hjá.  

 Svör viðmælenda gefa til kynna að enginn munur sé á sjálfstæði milli kynslóða og 

kemur sú niðurstaða rannsakendum töluvert á óvart. Fræðileg umfjöllun kynslóðanna bendir á 

að með hverri kynslóð óski einstaklingarnir eftir meiri sveigjanleika á vinnustað og með 

aukinni tækniþróun gerir það fólki betur kleift að leysa ný vandamál á sjálfstæðan máta. Hins 

vegar er einnig hægt að færa rök fyrir því að yngri kynslóðir reiði sig ef til vill of mikið á 

tæknina og að án hennar geti þau lítið unnið.  

 Líkt og kom fram í fræðilegu umfjölluninni um kynslóðirnar hefur sjálfstæði 

einstaklingsins aukist töluvert. Upphafið var með X kynslóðinni þegar að hún var skilin 

eftirlitslaus heima eftir skólatímann og því hafi börn þurft að reiða á sjálf sig (Salahuddin, 

2010). Eitt af einkennum Y kynslóðarinnar er sú mikla áhersla sem lögð var á börnin og var 

ríkt í uppeldi hennar að þeim væru allir vegir færir (Kelly o.fl., 2016). Þetta uppeldismynstur 

hefur að öllum líkindum haft hvetjandi áhrif á einstaklinginn og fyrir vikið hefur hann líklegast 

uppskorið aukið sjálfstæði.  
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6.4.2 Aðlögunarhæfni 

Flestir viðmælendurnir eru á þeirri skoðun að aðlögunarhæfni sé kynslóðabundin og telja að 

yngri kynslóðir eigi almennt auðveldara með að aðlagast breytingum að frátöldum einum. Það 

er í miklum samhljóm við fyrri umfjöllun sem að segir að eldri kynslóðir líkt og Reynda 

kynslóðin og Uppgangskynslóðin séu íhaldssamar og forðist breytingar á meðan seinni 

kynslóðir beinlínis óski eftir tíðum breytingum og vilja ekki staðna í starfi (Andert, 2011; Hahn, 

2011; Salahuddin, 2010).  

 Viðmælandi C nefnir dæmi frá sínum vinnustað þegar að sætaskipulagi var breytt hafi 

yngri kynslóðirnar tekið þeirri breytingu með jafnaðargeði en töluverð vinna hafi farið í það að 

sannfæra eldri kynslóðirnar. Að hans mati er þetta gott dæmi um það hversu mikill munur sé á 

aðlögunarhæfni milli kynslóðanna. Viðmælandi B segir að mikill munur sé á aðlögunarhæfni 

milli kynslóðanna hvað varðar tækni og tækninýjungar. Sú skoðun passar vel við fræðin þar 

sem yngri kynslóðir hafa alist upp með tæknibreytingum og kynslóðir líkt og X kynslóðin og 

Z kynslóðin þekki ekki heiminn án hennar (Iorgulescu, 2016; Kelly o.fl., 2016). Aftur á móti 

nefnir hann að yngri kynslóðir eigi stundum erfiðara með að temja sér vinnubrögð tengd 

þekkingu og reynslu sem að krefjist þroska. Viðmælandi F var eini viðmælandinn sem að telur 

að ekki sé munur á aðlögunarhæfni milli kynslóða. 

6.4.3 Tæknihæfni  

Allir viðmælendur eru sammála því að mikill munur sé á tæknihæfni milli kynslóða og kemur 

sú niðurstaða rannsakendum ekki á óvart. Viðmælandi E segir að ungt fólk sé duglegt að nýta 

sér tæknina til þess að finna nýjar leiðir og lausnir á verkefnum. Viðmælandi F er einnig 

sammála því að það sé munur á tæknihæfni en er hins vegar ekki endilega sammála því að það 

skili betri afköstum. Viðmælandi D nefnir að hann finni einnig fyrir því að yngri kynslóðir séu 

með betri tæknihæfni og tók það fram að á sínum vinnustað tíðkaðist það hjá eldri kynslóðunum 

að leita til þeirra yngri þegar að þeim vanti tæknilega aðstoð. Hann segir að eldri kynslóðir eyði 

ekki tíma í að reyna að leysa úr tæknivandamálum því að þau séu fljótari að leita til yngri 

kynslóða sem að leiðbeinir þeim. 

 Þessar skoðanir viðmælenda eru í samræmi við fyrri rannsóknir sem benda til þess að 

yngri kynslóðir búi yfir miklum tæknihæfileikum sökum þess að þau hafa alist upp með 

tækninni nánast allt sitt líf. Rannsakendum þótti gaman að heyra að eldri kynslóðir sýni því 

áhuga á að læra á tækninýjungar og að þau leiti til yngri kynslóða.  
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6.5 Stjórnun  

Skilvirk stjórnun er lykilatriði í velgengni fyrirtækja. Til þess að stjórnendur geti náð árangri 

þurfa þeir að vera skipulagðir og ná yfirsýn yfir verkefni fyrirtækisins ásamt því að stýra og 

leiðbeina starfsfólki. Þar sem einstaklingar eru jafn mismunandi og þeir eru margir þurfa 

stjórnendur að beita mismunandi aðferðum sem að henta hverjum og einum starfsmanni ásamt 

því að veita því endurgjöf. 

6.5.1 Einkenni og hlutverk stjórnanda 

Samkvæmt fræðilegri umfjöllun hefur stjórnun þróast frá því að vera töluvert fyrirtækjamiðuð 

hér áður fyrr í þá átt að vera einstaklingsmiðuð. Fyrir vikið er stjórnendum farið að vera 

umhugað um mannauðinn og einbeita sér að þeirra velferð. Viðmælendur voru beðnir um að 

segja hvað þeir töldu að einkenndi góðan stjórnanda og hvert hans hlutverk væri. Allir eru þeir 

sammála því að hlutverk hans sé að vera til staðar og að tryggja að starfsumhverfi starfsmanna 

sé gott. Þeir nefna einnig að hann þurfi að hafa yfirsýn og að hann fylgist vel með verkefnum 

fyrirtækisins. Þjónandi forysta er ein af kenningum fræðilegu umfjölluninnar og segir 

viðmælandi B að hann nýti sér þá kenningu. Að hans mati eru einkenni stjórnenda „ákveðni, 

sannfæring, sanngirni, góður að lesa í aðstæður og mjög góður í að hlusta ásamt því að vera 

traustvekjandi og samkvæmur sjálfum sér.“ 

 Líkt og kom fram í fræðilegri umfjöllun þá eru árangursríkir stjórnendur einnig 

leiðtogar. Viðmælandi E er á sama máli en honum finnst hlutverk stjórnanda að vera leiðtogi 

og taldi það mjög mikilvægt einkenni „þú verður að hafa leiðtogahæfileika, stjórnandi verður 

að vera með ástríðu og brjálaðan áhuga afþví það smitast niður til starfsmanna, ef maður er 

ekki með það er þetta mjög erfitt“. Viðmælandinn minntist einnig á það að titli fylgir hvorki 

virðing né völd. Viðmælandi D kom einnig inn á mikilvægan punkt sem styður við fræðin „ef 

fólki líður vel í vinnunni og það er ánægja þá verða afköstin og gæðin meiri.“ Viðmælandi G 

er einnig samhljóða því sem kemur fram í fræðunum en hann sagði:  

Ég held þetta sé  blanda af þjálfara, klappstýru og samstarfsmanni þannig 
þetta er ekki þú átt að gera A, B og C heldur við kennum þér að gera A, B og 
C og við hjálpum þér að gera A, B og C og við gerum A, B og C líka með 
þér.  

Fyrri rannsóknir gefa til kynna að stjórnendur séu í auknum mæli að leyfa undirmönnum 

sínum að taka meiri þátt í ákvörðunum. Allir viðmælendur voru sammála því að þeir reyni eftir 

bestu getu að leyfa undirmönnum sínum að taka eins mikinn þátt í öllum ákvörðunum ef 
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undirmennirnir hafa eitthvað með málið að gera. Nokkrir viðmælendur bentu einnig á að 

stjórnandi eigi að að leyfa fólkinu að eiga sigrana og ekki að draga þá né athyglina til sín.  

Viðmælandi F lýsti því þannig að: 

Mikilvægt í fari stjórnenda að þeir taki hausinn á sér útúr myndinni, þetta á 
ekki að snúast um stjórnandann sjálfan [..] ef stjórnandi tekur það til sín og 
eignar sér verkefnin sem hópurinn er að gera þá missir hann trúna hjá 
starfsfólki. Miklu frekar að ýta hrósinu að starfsfólki og þá veitir það meiri 
líkur á því að hópurinn taki að sér meiri verk og eftir því sem að maður hefur 
sterkari starfsmenn með sér þá virkar það betur. 

Vert er þó að taka það fram að einnig voru þeir sammála um að það færi líka eftir ákvörðunum. 

Stundum var betra að fá hugmyndir og skoðanir frá starfsmönnum þótt stjórnandinn sjálfur 

tæki sjálfa ákvörðunina og ýmsar ákvarðanir krefjast þess að einungis stjórnandinn taki þær.  

6.5.2 Stjórnunaraðferðir 

Samkvæmt fræðilegri umfjöllun hefur aðstæðubundin stjórnun skilað góðum árangri. 

Aðstæðubundin stjórnun gengur út á það að velja stjórnunaraðferð sem að hentar hverjum og 

einum einstakling og einnig hverjum ástæðum fyrir sig (Northouse, 2016; Spears, 1996).  Allir 

viðmælendur voru sammála því að einstaklingar óski eftir mismunandi stjórnunaraðferðum. 

Hins vegar var mismunandi eftir viðmælendum hvaða breytingu þeir sáu koma fram á milli 

kynslóðanna. Sú staðreynd kemur ekki á óvart þar sem allir viðmælendurnir starfa á ólíkum 

starsvettvangi. Viðmælandi G nefnir að hann finni fyrir því að með hverri kynslóð sé óskað 

enn frekar eftir flatara skipulagi heldur en það sem tíðkaðist áður fyrr. Viðmælandi E nefnir að 

hann finni fyrir því að eldri kynslóðir vilji láta segja sér fyrir verkum og að þau fari eftir 

fyrirmælum jafnvel þótt þeim líki ekki vel við fyrirmælin. Hann nefnir einnig að eldri kynslóðir 

vilji að ákvarðanir séu teknar af stjórnendum á meðan yngri kynslóðir óski frekar eftir því að 

fá að vera hluti af ákvörðununum. 

 Viðmælandi A nefnir að X kynslóðin sýni frekar frumkvæði á meðan að yngri kynslóðir 

vilja fá mikla tilsögn og helst vinna með öðrum. Viðmælandi B nefnir einnig að hann finni fyrir 

því að yngri kynslóðir þurfi á meiri stuðning að halda heldur en eldri kynslóðir. Jafnframt nefnir 

hann að það þurfi að koma öðruvísi að ungu fólki en að hann telji samt sem áður að það sé ekki 

endilega kynslóða tengt heldur frekar einstaklingsbundið. Viðmælandi C taldi að 

stjórnunaraðferðirnar væru starfsmiðaðar og að ef einstaklingur væri í verkefnamiðaðri vinnu 

þyrfti öðruvísi stjórnunaraðferðir samanborið við ef að einstaklingur væri í framlínu. 
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Viðmælandi D nefnir að í því fyrirtæki sem að hann starfi hjá sé verið að kenna stjórnendum 

að takast á við nýjar kynslóðir með því að nota nýjustu fræðin: 

Það er verið að einblína á 21.aldar stjórnun. Það er betra að reyna að efla þau 
og ýta undir sjálfstæði til þess að þau taki ákvarðanir sjálf og að þau hugsi 
sjálfstætt í staðin fyrir að stjórnendur segi þeim hvað þau eigi að gera. Nýjir 
stjórunarstílar eru enþá að aðlaga sig þessum nýju kynslóðum með því að 
reyna að mæta þeirra kröfum um aukið frelsi og jafnvægi. Breytingin er á þá 
vegu að nú sé áhersla á það að einstaklingar hafi áhrif á starfið í staðin fyrir 
að þeim sé skipað að fara eftir fyrirmælum. 

Þrátt fyrir þessi svör voru allir viðmælendur sammála því að þeir beiti ekki mismunandi 

stjórnunaraðferðum eftir kynslóðum. Allir viðmælendurnir að frátöldum einum sögðust nýta 

sér stjórnunaraðferðir með mismunandi hætti sem að fari eftir einstaklingum og aðstæðum. 

Aðstæðukenningin og umbreytingarforysta eru því aðferðir sem að allir viðmælendurnir segjast 

nýta í sínum störfum að frátöldum einum sem að leggur upp úr því að koma eins fram við alla 

starfsmenn.  

6.5.3 Endurgjöf 

Hugmyndafræði Path-goal kenningarinnar er sú að stjórnandi þurfi að hvetja sína undirmenn 

áfram til þess að ná persónulegum markmiðum og markmiðum fyrirtækisins (Daft, 2003). Sú 

breyting á endurgjöf sem hefur átt sér stað með hverri kynslóð eru óskir einstaklinga um 

reglulegri og tíðari endurgjöf (Kelly o.fl., 2016). Allir viðmælendurnir eru sammála því að með 

hverri kynslóð finni þeir fyrir auknum væntingum á endurgjöf frá þeim sem stjórnendum. 

Viðmælendur C, F og G nefna að þessi þróun sé líklegast að hluta til vegna tækniþróunar þar 

sem yngri kynslóðir eru sífellt að fá tilkynningar frá símum og samfélagsmiðlum og fyrir vikið 

eru þau orðin háðari endurgjöf.  

 Viðmælandi E nefnir að áður fyrr voru frammistöðumöt haldin einu sinni á ári en í dag 

hafi þetta breyst mikið og sé allavega ársfjórðungslega. Hann segist sjá þann mun á milli 

kynslóða hvað varðar endurgjöf að eldri kynslóðir séu óvanari að fá hrós til að mynda en yngri 

kynslóðir kalli beinlínis eftir því. Hugsunarháttur eldri kynslóða hafi verið í þá áttina að engin 

endurgjöf jafngildi því að það væri að gera vel í vinnunni. Hann nefnir að áður fyrr hafi hann 

fundið að fólki þætti jafnvel óþægilegt að fá hrós og endurgjöf frá stjórnendum en að í dag sé 

þetta orðið mun frjálslegra og fólk orðið opnara fyrir því að fá hrós. Viðmælandi B er einnig 

sammála viðmælanda E að eldri kynslóðin sé óvanari hrósi og að ungt fólk biðji frekar um hrós 

en að hans mati þá séu yngri kynslóðirnar viðkvæmari fyrir gagnrýni, ólíkt því sem viðmælandi 

E sagði. Viðmælandi F vill meina að yngri kynslóðir vilji fá endurgjöfina undir eins en eldra 
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fólk sé mun þolinmóðara og gangi ekki á eftir henni. Nokkrir viðmælendur benda einnig á að 

endurgjöfin hafi breyst að því leyti að yngri kynslóðin vill frekar fá hrós í hópi. 

 Það er töluvert mismunandi eftir viðmælendum hvernig endurgjöf þeir gefa sínum 

starfsmönnum sem styður fræðilegar kenningar þar sem breyttar aðstæður kalla á breyttar 

stjórnunaraðferðir. Viðmælandi E lýsir sinni endurgjöf á eftirfarandi hátt: ,,Ég nota mikið 

endurgjöf og finnst mikilvægt að gera það sem fyrst, ekki að safna henni saman. Ég vil veita 

eðlilega endurgjöf en ekki þvingaða því það er kominn tími á hana.“ Viðmælandi G lýsir sinni 

endurgjöf á mjög svipaðan hátt og segir að hann reyni að vera nálægt sínu fólki þannig að hann 

geti veitt því bæði uppbyggilega og leiðréttandi endurgjöf eins og hægt er. Viðmælandi  F vill 

meina að það fari eftir einstaklingnum sem styður einnig við fræðin, og hvernig endurgjöf 

hentar að hverju sinni. Hann segir; „Það fer eftir hvort manneskjan er innhverf eða úthverf. Ef 

þú ert úthverfur þá viltu fá umbunina á fundinum eða í áheyrn en ef fólk er innhverft þá vill 

fólk fá það skriflegt og geti prentað það út og geti horft á það.“  

Hvernig endurgjöf hentar best er einnig mismunandi eftir starfsgeira, viðmælandi A til 

að mynda telur endurgjöf í sínum starfsgeira „oftast er það í raun að gefa þeim aukafrí, eða í 

mínum geira þá eru oft bara kröfur um tíð starfsmannapartý sem maður reynir að komast til 

móts við.“ Viðmælandi D starfar hjá fyrirtæki þar sem frammistöðuviðtöl eru mjög regluleg 

og eru með mælikvarða (e. key performance indicators) sem mæla allt sem starfsmennirnir gera 

og fá þeir því stöðuga endurgjöf „þegar það eru góðir hlutir þá er verið að hrósa og ef það eru 

gerð mistök þá tryggi ég það að mistök eru til að læra af.“ 
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7 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að íslenskir stjórnendur fyndu fyrir breytingum 

á íslensku vinnuafli milli kynslóða. Enn fremur vildu rannsakendur komast að því hvort að 

kynslóðabreytingar hafi áhrif á stjórnunaraðferðir stjórnenda og hvaða aðferðir þeir nýti sér í 

sínu starfi. Þriðja og síðasta rannsóknarspurningin var hvort íslenskur raunveruleiki falli undir 

almennar kenningar um stjórnun. Samhliða miklum samfélagsbreytingum hafa nýjar kynslóðir 

tekið við á vinnumarkaði sem hafa myndað nýjar áskoranir þar sem hver kynslóð ber með sér 

mismunandi þarfir og væntingar (Twenge og Campbell, 2008). Það er ljóst að kynslóðirnar séu 

allar frábrugðnar hvor annarri og það er því mikilvægt að stjórnendur fyrirtækja séu meðvitaðir 

um kynslóðabreytingar til þess að geta mætt þörfum starfsmanna sinna. Rannsakendur töldu 

það vera mikilvægt fyrir framtíð fyrirtækja að kynna sér það hvort stjórnendur væru að þróast 

með kynslóðunum. Skilvirk stjórnun er ein af helstu ástæðum árangursríkrar frammistöðu. Eins 

og áður kom fram hafa fyrri rannsóknir sýnt fram á að stjórnun hafi áhrif á starfsánægju og þar 

af leiðandi á starfsmannaveltu sem hefur gríðarleg áhrif á frammistöðu og rekstarárangur 

fyrirtækja (Buchanan, 2010; Griffin, 1999; Nanjundeswaraswamy og Swamy, 2014; 

Salahuddin, 2010). Það er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að þau bregðist við þeim breytingum 

sem að fylgja nýjum kynslóðum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að íslenskir stjórnendur finni fyrir breytingum á 

vinnuafli milli kynslóða. Helstu atriðin sem flestir viðmælendur finna fyrir tengdum 

kynslóðabreytingum eru: fyrirtækjatryggð, vinnuumhverfi, samskipti og vinnubrögð. Þrátt 

fyrir það segjast þeir ekki beita mismunandi stjórnunaraðferðum eftir kynslóðum. Að þeirra 

mati er ekki hægt að nýta ákveðna aðferð fyrir hverja kynslóð heldur þurfi að beita mismunandi 

aðferðum byggða á einstaklingnum, aðstæðum og jafnvel eftir starfi einstaklinga. Þessar 

skoðanir samræmast vel við aðstæðukenninguna og stjórnunaraðferðir Daniel Goleman sem að 

báðar snúast um það að stjórnendur verði að nota mismunandi aðferðir við mismunandi 

aðstæður til þess að fá það besta út úr hverjum starfsmanni (Goleman, 2000; Northouse, 2016; 

Spears, 1996).  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að þrátt fyrir að viðmælendur finni fyrir 

kynslóðabreytingum á milli kynslóða þá aðlagi þeir ekki sínum stjórnunaraðferðum einungis 

eftir þeim breytingum. Rannsakendur telja að stjórnendur líti svo á að þrátt fyrir að greinilegur 

kynslóðamunur eigi sér stað þá vegi einkenni eintaklinginsins, aðstæður og eðli verkefna 

þyngra þegar kemur að vali á stjórnunaraðferðum. Þrátt fyrir að stjórnendur beiti ekki 

mismunandi stjórunaraðferðum eftir kynslóðum eru þeir þó meðvitaðir um þá breytingar og 
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reyna að koma í móts við nýjar kröfur og væntingar nýrra kynslóða. Rannsakendur telja að það 

sé gríðalega mikilvægt því án þeirrar vitneskju geti stjórnendur ekki komið til móts við þarfir 

starfsmanna sem að er nauðsynlegt til þess að fyrirtæki geti náð hámarks árangri. 

Heilt yfir komu niðurstöður rannsóknarinnar rannsakendum ekki á óvart en þó að 

einhverju leyti. Rannsakendur héldu því fram í upphafi rannsóknarinnar að viðmælendur 

myndu finna fyrir auknu sjálfstæði milli kynslóðanna og að togstreita væri algengt vandamál 

innan fyrirtækja. Þrátt fyrir að fræðin bendi til þess að með hverri kynslóð aukist sjálfstæði 

einstaklingsins þá sögðu viðmælendur að þeir telji að kynslóðabreytingar séu ekki ástæður 

þess. Rannsakendur héldu því einnig fram að viðmælendur fyndu reglulega fyrir togstreitu á 

milli kynslóða á vinnustaðnum vegna þess hversu ólíkar þær eru að mörgu leyti. Einungis tveir 

viðmælendur sögðust verða áskynja togstreitu á milli kynslóða á sínum vinustað sem að kom 

rannsakendum á óvart. Þrátt fyrir að kynslóðirnar séu ólíkar virðist starfsmönnum takast að 

vinna vel saman sem að er áhugavert. 

7.1 Fyrri rannsóknir  

Þessi rannsókn styðst að mestu leiti við erlendar fræðigreinar en ekki hafa verið gerðar margar 

íslenskar rannsóknir um stjórnunaraðferðir íslenskra stjórnenda eftir kynslóðum. Gerð var 

rannsókn á Íslandi árið 2011 þar sem rannsakað var hvort íslenskir stjórnendur séu að mæta 

þörfum Y kynslóðarinnar. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að stjórnendur voru 

sammála því að nýjar kynslóðir krefjist endurskoðunar á fyrri stjórnarhætti. Y kynslóðin var 

ekki eins trygg fyrirtækjum og setti vinnuna ekki í forgang. Að auki kom í ljós að Y kynslóðin 

leggi meiri áherslu á fríðindi og sveigjanlegan vinnutíma. Kostir kynslóðarinnar voru einnig: 

dugnaður, metnaður og mikil tæknikunátta (Guðrún Helga Magnúsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2011). Rannsakendur telja þessar niðurstöður vera mjög sambærilegar þessari 

rannsókn. Að auki var gerð rannsókn um viðhorf kynslóðanna til starfshvata. Í henni kom í ljós 

að áhugavert starf ásamt því að geta þróast í starfi er mikilvægt fyrir starfsmenn. Yngri 

kynslóðirnar leggja meiri áherslu á að fá tækifæri og sveigjanlegri vinnutíma.  Að auki var 

áherslan lögð á góð laun og að geta aflað sér auka tekna samanborið við að eldri kynslóðirnar 

vilja að starfið sitt sé gagnlegt og það sé komið vel fram við alla (Ingi Rúnar Eðvarðsson og 

Vera Víðisdóttir, 2015). Þessar niðurstöður eru alveg á sama máli og niðurstöður þessarar 

rannsóknar. Það er mjög mikilvægt fyrir stjórnendur að vita hvað það er sem hvetur fólk áfram. 

Það er því jákvætt að sjá að viðmælendur rannsóknarinnar eru að taka eftir þessum breyttu 

væntingum og reyna að koma til móts við þær.  
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7.2 Takmarkanir og tillögur að frekari rannsóknum 

Í rannsókn sem þessari geta ákveðnar takmarkanir legið fyrir sem að geta haft áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar. Þær helstu tengdust úrtakinu sem notast var við en þar sem 

viðmælendur voru einungis sjö talsins er ekki hægt að yfirfæra niðurstöður á heildar þýðið. 

Auk þess má hafa í huga að upplifun og skynjun viðmælenda í rannsókninni getur verið 

mismunandi og ekki er hægt að meta hvort hún sé eins hjá öllum. Niðurstöður eru einnig 

byggðar á einstökum túlkunum rannsakenda og því getur verið erfitt að alhæfa um niðurstöður 

að fullu. Hins vegar reyndu rannsakendur eftir bestu getu að gæta hlutleysis við úrvinnslu 

rannsóknarinnar.  

 Við gerð rannsóknarinnar áttuðu rannsakendur sig á því að stærsti hluti fræðilegrar 

umfjöllunar er frá erlendru grundu og því gæti sú umfjöllun haft ákveðnar skekkjur þar sem 

rannsóknin var framkvæmd á Íslandi. Vegna landafræðilegrar staðsetningu Íslands gætu 

samfélagslegar breytingar og þróun erlendis tekið tíma til þess að berast hingað til lands og því 

gætu skilin á milli kynslóða hérlendis verið töluvert ólík. Rannsakendur telja að þessi 

takmörkun hafi í raun að einhverju leyti áhrif á kynslóðirnar.  

Í framhaldi af rannsókninni gæti verið áhugavert að framkvæma könnun sem að 

rannsakar hvort að menntun eða starfsvettvangur stjórnenda hafi áhrif á skoðanir stjórnenda á 

kynslóðabreytingum. Við gerð þessarar rannsóknar sóttust rannsakendur eftir því að fá 

viðmælendur frá ólíkum starfsvettvangi en athyglisvert gæti verið að kanna hvort að marktækur 

munur sé á milli starfsvettvanga. Rannsakendur einblíndu ekki á að viðmælendur hefðu 

ákveðna menntun heldur einungis hvort að þeir störfuðu sem stjórnendur og því væri einnig 

áhugavert að kanna hvort að marktækur munur væri á svörum viðmælenda sem að búi yfir 

mismikilli menntun. 
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8 Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort að íslenskir stjórnendur séu meðvitaðir um 

kynslóðabreytingar á vinnuafli og hvernig þeir aðlagi sínum stjórnunaraðferðum eftir því. 

Tekin voru viðtöl við sjö stjórnendur í íslenskum fyrirtækjum og benda niðurstöður 

rannsóknarinnar til þess að þeir finni fyrir kynslóðabreytingum. Þrátt fyrir það virðast þeir hins 

vegar ekki aðlaga sínum stjórnunaraðferðum einungis eftir kynslóðabreytingum heldur telja 

þeir að val á stjórnunaraðferðum fari frekar eftir eðli verkefna, aðstæðum og eftir 

einstaklingum. Sá hugsunarháttur er í takt við margar stjórnunaraðferðir sem hafa myndast í 

seinni tíð og miðast við að stjórnendur einbeiti sér að sinna mannauðinum ólíkt eldri 

stjórnunaraðferðum sem að einblínti einungis á árangur fyrirtækisins. Fyrirvikið samræmist 

íslenskur raunveruleiki vel við nútíma stjórnunarkenningar. 

 Rannsakendur telja að rannsókn sem þessi sé gagnleg fyrir stjórnendur í þeim skilningi 

að til þess að þeir geti náð árangri í sínu starfi þurfi þeir að skilja mannauðinn sem að þeir starfi 

með. Þar sem mannauðurinn er sífellt að breytast þurfa stjórnendur að fylgjast með og vera 

meðvitaðir um þær breytingar sem eiga sér stað svo að þeir geti brugðist rétt við nýjum 

áskorunum.  
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10 Viðauki A 

 
Kynslóðabreytingar 

1. Finnst þér kynslóðirnar bera mismikla virðingu fyrir vinnustaðnum? 

2. Finnst þér kynslóðirnar bera mismikla tryggð við vinnustaðinn? 

3. Finnst þér kynslóðirnar skuldbinda sig mismikið við fyrirtækið? 

4. Finnur þú fyrir mun á metnaði eða afköstum á milli kynslóða? 

5. Finnur þú fyrir mun á starfsháttum á milli kynslóða?  

Hvernig mun? 

6. Finnur þú fyrir mismunandi samskiptaleiðum á milli kynslóða?  

Vilja eldri kynslóðir eiga í frekari mannlegum samskiptum en yngri meira til í 

samskipti á netinu? 

7. Finnst þér kynslóðirnar kalla eftir mismunandi mikilli endurgjöf frá stjórnendum? 

Hvernig þá? 

8. Sérðu mun á gildum á milli kynslóða?   

9. Finnst þér munur á samvinnu fólks á milli kynslóða? 

10. Finnst þér munur á sjálfstæði einstaklinga milli kynslóða? 

11. Finnst þér munur á sveigjanleika einstaklinga á milli kynslóða? 

12. Finnur þú mun á aðlögunarhæfni milli kynslóða? 

13. Finnur þú fyrir mun á tæknihæfni á milli kynslóða? 

14. Finnst þér munur á milli kynslóða hvað einstaklingar vilja fá frá vinnustaðnum? 

15. Finnst þér kynslóðirnar vilja láta stjórna sér á mismunandi máta? Getur þú útskýrt það 

frekar? 

16. Finnur þú fyrir togstreitu á milli kynslóðanna á vinnustaðnum? 

17. Hefur þú fundið fyrir breytingum á vinnuumhverfinu í gegnum tíðina? Vilja 

kynslóðirnar ólík umhverfi? Vill einhver vinna heima? 

18. Hefur þú fundið fyrir breytingum á vinnutíma? Er munur á milli kynslóða hversu 

miklum tíma þau eyða í vinnunni eða eru opnari fyrir því að eyða meiri tíma í 

vinnunni? 

19. Tekur þú eftir breytingum á starfsanda og starfsánægju? Í gegnum tíðina eða á milli 

kynslóða? 

20. Þegar þú tekur ákvarðanir eru þær gerðar einhliða af þér eða taka undirmennirnir þátt í 

ákvörðunartökunni?  
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21. Hvert af eftirtöldum stjórnunarstílum myndir þú segja að þú nýtir að jafnaði: Stýrandi, 

hvetjandi, þátttakandi eða veitandi. 

22. Horfir þú að jafnaði langt fram á veginn í þínu starfi eða einbeitir þú þér að 

verkefnum hvers dags fyrir sig?  

23. Finnur þú fyrir árekstrum milli kynslóða sem gætu orsakast útaf ólíkum venjum og 

gildum?  

 

Stjórnun 

1. Hvert er hlutverk stjórnanda að þínu mati? 

2. Hvernig myndir þú lýsa hinum fullkomna stjórnanda 

3. Hvernig samskipti áttu við undirmenn þína?  

Hafa samskiptin breyst í gegnum tíðina eða eru þau ólík eftir því við hvern þú ert að 

ræða? 

4. Hvernig myndir þú lýsa sjálfum/sjálfri þér sem stjórnanda? 

5. Beitir þú mismunandi stjórnunaraðferðum á milli kynslóða? Getur þú komið með 

dæmi? 

6. Hvernig endurgjöf notar þú á undirmenn þína?  

 


