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Formáli 

Þessi meistaraprófsritgerð er síðasti hlutinn í meistaranámi mínu í mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands og telst hún 30 ECTS-einingar. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar er að skoða það ferli sem Fiskistofa gekk í gegnum fyrstu árin eftir 

tilkynningu um flutning höfuðstöðva stofnunarinnar og þá þætti sem höfðu mest áhrif á 

uppgang innan Fiskistofu. Val viðfangsefnis orsakast af áhuga mínum á efninu sem og 

stofnuninni Fiskistofu. Sjálf hef ég ekki unnið hjá opinberri stofnun, en er forvitin um þá 

starfshætti og þau vinnubrögð sem tíðkast þar.  

Leiðbeinandi minn var Þórður S. Óskarsson og færi ég honum þakkir fyrir sína aðkomu 

að verkefninu. Sérstakar þakkir fær sviðsstjóri mannauðs- og fjármála hjá Fiskistofu fyrir 

að veita mér tækifæri til að koma inn á vinnustað sinn og afla mér viðmælenda í rannsókn 

þessari. Viðmælendur mínir fá allir sem einn sérstakar þakkir fyrir að taka mér vel og veita 

mér innsýn í sín daglegu störf og upplifanir þeim tengdum. Skólasystur mínar sem hafa 

verið mér samferða í náminu og hvatt mig áfram í þessu verkefni fá einnig miklar þakkir. 

MS-ritgerðin hefur valdið mér áhyggjum frá því að ég hóf nám í Háskóla Íslands. Í raun 

hafði ég enga trú á því að ég myndi ljúka við verkefnið. Ritgerðin hefur tekið lengri tíma 

en áætlað var og á köflum fannst mér verkefnið óyfirstíganlegt. Ég vil þakka öllum þeim 

sem höfðu trú á mér í gegnum þetta ferli og studdu við bakið á mér þegar ég þurfti á því 

að halda. Sérstakar þakkir fær Jóhannes Unnar eiginmaður minn og börn okkar fyrir sitt 

umburðarlyndi og stuðning. Áslaug vinkona og Birna Gísladóttir fá þakkir fyrir hvatningu 

og að hafa óbilandi trú á mér. Ég er svo sannarlega rík af fólki í kringum mig og þegar öllu 

er á botninn hvolft er það okkar dýrmætasta eign. Yfirstígum hindranir okkar og klárum 

þau verkefni sem fyrir okkur eru lögð, höldum svo áfram sigri hrósandi. 
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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um vegferð Fiskistofu eftir flutninga höfuðstöðva frá Hafnarfirði til 

Akureyrar. Markmiðið með rannsókninni var að skoða hvaða áherslur stjórnendur 

Fiskistofu höfðu eftir flutninga á höfuðstöðvum og hvernig upplifun starfsmanna 

endurspeglist í þeim áherslum. Að auki var skoðað hvort upplifun starfsmanna væri í takt 

við niðurstöður árlegra kannana SFR (Sameykis) um Stofnun ársins og hvort gætti áhrifa 

frá breytingum. Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð og tekin voru níu viðtöl við 

stjórnendur og starfsmenn Fiskistofu. Viðtölin fóru fram í apríl og maí 2019. Niðurstöður 

rannsóknar sýndu að þær breytingar sem stofnunin stóð frammi fyrir hafi kallað á breytta 

starfshætti meðal stjórnenda Fiskistofu þar sem velferð starfsmanna var höfð í fyrirrúmi 

samhliða uppbyggingu heilbrigðrar vinnustaðamenningar. Stjórnendur lögðu meðal 

annars sérstaka áherslu á virka hlustun, upplýsingamiðlun og uppbyggingu trausts. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í takt við uppgang Fiskistofu í könnun SFR um Stofnun 

ársins á árunum 2015 - 2018. 
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1 Inngangur 

Allt er í heiminum hverfult og breytingar eru óhjákvæmilegur hluti af lífi hvers og eins. 

Breytingar geta verið jákvæðar og neikvæðar í senn, en þar skipir þó mestu hvernig 

einstaklingurinn tekst á við breytingarnar sjálfar. Líklega er það þannig að framkvæmd 

breytinga gengur betur ef þær koma frá einstaklingnum sjálfum og erfiðara sé að aðlaga 

sig að breytingum sem hrundið er af stað af öðrum, sér í lagi ef upplifunin er sú að á þig 

halli. Breytingum fylgir oft á tíðum óvissa sem getur skapað hinar ýmsu tilfinningar á borð 

við ótta og efa. Breytingar innan skipulagsheilda geta kallað á sömu tilfinningar hjá 

starfsfólki, það á sérstaklega við ef starfsmaðurinn upplifir að hann hafi ekki áhrif á 

hvernig breytingunum verði háttað (Kotter, 2012).  

Um miðbik sumars árið 2014 tilkynnti þáverandi ríkisstjórn áform um að flytja skyldi 

höfuðstöðvar Fiskistofu frá Hafnarfirði til Akureyrar, að þeim flutningum skyldi vera lokið 

fyrir árslok 2015 og að starfsstöð í Hafnarfirði yrði lokað. Stór hluti starfsfólks stóð á 

þessum tímapunkti frammi fyrir því að flytjast búferlum til Akureyrar ellegar að láta af 

störfum. Í maí 2014 kom önnur tilkynning frá ráðherra þar sem hann lýsti breyttri tilhögun 

á flutningi höfuðstöðva sem fólst í því að starfsstöð í Hafnarfirði myndi vera opin svo lengi 

sem þar yrði starfsfólk, það er að segja að farið yrði eftir starfsmannaveltu. Starfsfólk átti 

því kost á að halda áfram störfum sínum í Hafnarfirði eða flytjast norður til Akureyrar og 

vinna í nýjum höfuðstöðvum þar. Eins og gefur að skilja upplifði starfsfólk stofnunarinnar 

starfsóöryggi sem endurspeglaðist í neikvæðri líðan fólks í starfi og hafði áhrif á starfsanda 

innan stofnunarinnar (Fiskistofa, 2018). Að sama skapi sýndi rannsókn Sylvíu 

Guðmundsdóttur (2016) að starfstryggð og traust til stjórnenda hefði beðið hnekki.  

Frá árinu 2005 hefur SFR (Sameyki) gert árlega könnun hjá opinberum 

skipulagsheildum þar sem lykilþættir í starfsumhverfi þeirra eru metnir (SFR, 2018). 

Niðurstöður könnunarinnar gefa stjórnendum vísbendingar um hver staðan innan 

stofnunarinnar er í augum starfsmanna sinna. Að auki sýna niðurstöður hvar stofnunin er 

stödd hvað varðar lykilþætti í starfsumhverfi í samanburði við aðrar stofnanir í sama 

stærðarflokki (SFR, 2009). Fyrir flutninga höfuðstöðva hafði Fiskistofa ekki raðað sér í 

efstu sætin sem gefur til kynna að starfshættir innan stofnunarinnar hafi ekki haft góð 

áhrif á vellíðan starfsmanna í starfi. Árið 2015 sýna niðurstöður könnunar um stofnun 

ársins að enn hafi hallað þar á og endar stofnunin það árið í 73. sæti af um það bil 80 
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stofnunum (SFR, 2015). Næstu ár má þó sjá mikinn stíganda upp á við og endar stofnunin 

í 7. sæti árið 2018 (SFR, 2018) sem bendir til þess að miklar umbreytingar hafi orðið á 

starfsháttum á þessum tíma.  

Markmið rannsóknarinnar sem hér birtist er að skoða hvaða áherslur stjórnendur 

Fiskistofu hafa haft eftir flutninga á höfuðstöðvum stofnunarinnar, hvort upplifun 

starfsmanna endurspeglist í þeim áherslum og þá hvernig. Eins er áhugavert að skoða 

hvort niðurstöður kannana SFR síðustu ár haldist í hendur við upplifun starfsmanna á 

breyttum starfsháttum innan Fiskistofu. Til þess að nálgast svör við þessum vangaveltum 

verður lagt upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar:  

• Hvaða áherslubreytingar urðu hjá stjórnendateymi Fiskistofu eftir 

flutninga höfuðstöðva frá Hafnarfirði til Akureyrar og endurspeglast þær 

áherslur í daglegum störfum innan stofnunarinnar? 

• Er upplifun starfsmanna í takt við niðurstöður kannana SFR og gætir enn 

áhrifa frá flutningi, á hvaða hátt? 
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla er farið yfir helstu þætti sem rannsakanda þótti tengjast efni verkefnisins. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða uppbyggingu innan Fiskistofu eftir erfiðar 

breytingar og flutninga höfuðstöðva stofnunarinnar frá Hafnarfirði til Akureyrar. Þeir 

þættir sem eru til umfjöllunar eru breytingar og þáttur stjórnenda og starfsmanna í 

breytingum, uppbygging heilbrigðrar skipulagsheildar og þættir í árlegum mælingum SFR 

um stofnun ársins. Einnig er fjallað um feril Fiskistofu frá tilkynningu um flutning og þar 

til flutningar höfuðstöðva voru yfirstaðnir og útkomu stofnunarinnar í mælingum SFR frá 

því að tilkynning um flutninga höfuðstöðva var kunngjörð.   

2.1 Breytingar  

Breytingar eru stöðugt ferli í nútímasamfélagi og eru með öllu óhjákvæmilegar ef 

framþróun á að eiga sér stað (Chemengich, 2013). Breytingar eru margþættir atburðir 

sem hafa áhrif á einstaklinginn í samfélaginu, starfsfólk, fyrirtæki, stofnanir og samfélagið 

í heild sinni (Elrod og Tippett, 2002). Breytingar eru því óhjákvæmilegur og stöðugur 

þáttur í starfsemi skipulagsheilda og snúa þær í grunninn að fólkinu sem innan 

fyrirtækjanna starfar (Magnea Davíðsdóttir, Jóhanna Gunnlaugsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2016).  

Breytingar innan skipulagsheilda geta verið með ýmsum hætti og það er breytilegt 

hvort þær eru gerðar á þann máta að þær veki athygli meðal almennings og hafi þannig 

áhrif út í samfélagið. Breytingar geta einnig verið miklar þó þær fari hljótt og ekki sé eftir 

þeim tekið á opinberum vettvangi. Tichi (1982) greindi frá þremur drifkröftum breytinga. 

Þessir drifkraftar eru tæknilegir (e. technical), pólitískir (e. political) og menningarlegir (e. 

cultural). Þegar tekist er á við breytingar, sama á hvaða formi þær eru, skiptir máli að átta 

sig á hvers kyns breytingar um er að ræða (Nadler og Tushman, 1989). 

2.1.1 Tegundir breytinga 

Skipulagsheildir eru sífellt að ganga í gegnum breytingar. Umfang, eðli og áhrif breytinga 

eru þó mismunandi eftir því hvernig og hversu stórvægilegar þær eru hverju sinni. 

Mikilvægt er fyrir stjórnendur að átta sig á hvers konar breytingar um er að ræða svo hægt 
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sé að bregðast við með sem bestum hætti og þær nái fram að ganga (Nadler og Tushman, 

1990).  

Nadler og Tushman (1989, 1990) settu fram líkan þar sem þeir flokka breytingar innan 

skipulagsheilda í tvo flokka sem eru annars vegar stefnumiðaðar og stigvaxandi breytingar 

(e. strategic and incremental) og hins vegar fyrirbyggjanlegar og viðbragðsmiðaðar 

breytingar (e. reactive and anticipatory). Þessum tveimur flokkum er svo skipt upp í fjórar 

víddir sem krossast og leiða af sér fjórar mismunandi tegundir breytinga (sjá töflu 1). 

Víddirnar fjórar sem Nadler og Tushman (1989, 1990) setja fram eru eftirfarandi: 

• Stefnumiðaðar breytingar (e. strategic changes) eiga sér ekki oft stað en eru 

nauðsynlegar skipulagsheildum til að lifa af og koma oftast til vegna 

utanaðkomandi áhrifa. Þessar breytingar eru oft erfiðar og hafa áhrif á 

skipulagsheildina alla. Þær krefjast þess alla jafna að allsherjarbreyting sé gerð 

hvað varðar endurskipulagningu á innviðum stofnunarinnar, allt frá 

endursköpun á stefnu, uppbyggingu, mannauði, ferlum og í sumum tilfellum 

gildum stofnunarinnar. 

• Stigvaxandi breytingar (e. incremental changes) eru á hinn bóginn algengar 

breytingar sem jafnvel er unnið með daglega. Þessar breytingar eru ekki 

einfaldar í sniðum en eru til þess gerðar að viðhalda framþróun skipulagsheilda, 

til dæmis hvað varðar tækniframfarir. Markmið slíkra breytinga er að auka 

skilvirkni innan skipulagsheildarinnar, án þess þó að breyta neinu stórvægilegu. 

Hér er unnið við að styðja innviði stofnunar, stefnu hennar og gildi.  

• Fyrirbyggjanlegar breytingar (e. anticipatory changes) koma til þegar 

stjórnendur skipulagsheilda telja að breytinga sé þörf svo að skipulagsheildin 

haldi stöðu sinni á samkeppnismarkaði. Þetta tengist þá spám stjórnenda fram 

í tímann en eru ekki endilega byggðar á gögnum til framtíðar öðrum en þeim 

sem stjórnendur trúa að muni eiga sér stað.  

• Viðbragðsmiðaðar breytingar (e. reactive changes) eru þegar breytingar eiga 

sér stað sem kalla á viðbrögð við utanaðkomandi þrýstingi. Þetta eru helstu 

ástæður breytinga að mati Nadler og Tushman (1989, 1990). 
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Tafla 1. Fjórar víddir breytinga (Nadler og Tushman, 1989, 1990).  

 Stigvaxandi breytingar Stefnumiðaðar breytingar 

Fyrirbyggjandi breytingar Forvarnaraðgerðir Endurskipulagning 

Viðbragðsmiðaðar 

breytingar 
Aðlögun Endurhönnun 

 

Þegar víddirnar sem fyrr eru nefndar tengjast leiða þær af sér fjórar mismunandi 

breytingar. Þær breytingar sem eru bæði stigvaxandi og fyrirbyggjandi kalla á 

forvarnaraðgerðir (e. tuning) sem snúast um að gera einfaldar breytingar í daglegum 

störfum innan skipulagsheilda sem starfsmenn finna ekki mikið fyrir. Stigvaxandi 

breytingar og viðbragðsmiðaðar breytingar kalla á aðlögun (e. adaptation) sem snýr að 

því að bregðast við utanaðkomandi vandamálum, atburðum eða þrýstingi. Stefnumiðaðar 

breytingar og fyrirbyggjandi breytingar kalla á endurskipulagningu (e. re-orientation) 

skipulagsheildarinnar þar sem fortíð hennar er höfð að leiðarljósi. Að lokum eru það 

stefnumiðaðar og viðbragðsmiðaðar breytingar, í þeim tilfellum er öllum ferlum og 

vinnuaðferðum breytt og er það oft sú breyting sem er hvað áhættumest og kallar á 

flestar tilfinningar hjá þeim starfsmönnum sem innan þeirrar skipulagsheildar starfa 

(Nadler og Tushman, 1990). 

2.1.2 Stjórnandinn í breytingaferli 

Samkvæmt Kotter (2012) spila stjórnendur einkar mikilvægt hlutverk í breytingaferlinu. 

Hann segir nauðsynlegt að lykilstjórnendur innan skipulagsheilda leiði breytingarnar svo 

mestar líkur séu á árangri. Stjórnendur þurfa að vera meðvitaðir um þau jákvæðu áhrif 

sem þeir geta haft á starfsmenn þegar kemur að breytingum og vinna í því að ná til þeirra 

sem hvað mest eru á móti sem og þeirra sem eru líklegir til að vinna með breytingunum 

(Kotter, 2012; Nadler, 1998). Samkvæmt Barrett (2002, 2011) er mikilvægt að stjórnendur 

sem leiða breytingar búi yfir næmni og tilfinningagreind (e. emotional intelligence). Rauði 
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þráðurinn í árangursríkum stjórnendaháttum er samtalið, upplýsingagjöfin og virk 

hlustun. Í erfiðum breytingum er mikilvægt að stjórnendur gefi starfsmönnum sínum 

tilfinningalegt svigrúm og skilning á að skoðanir eru mismunandi og hlusti á mótmæli eða 

athugasemdir starfsmanna. Breytingar ná ekki fram að ganga á einni nóttu (Inga Jóna 

Jónsdóttir, 2014; Barrett, 2011). 

Galpin (1996) segir að stjórnendur þurfi að vera gæddir sex eiginleikum ef þeir eiga að 

ná árangri við stjórnun breytinga. Þessir eiginleikar eru: Sköpunargáfa (e. creativity), góð 

teymisstjórnun (e. team orientation), virk hlustun (e. listening skills), þjálfunarhæfni (e. 

coaching skills), vilji til að deila ábyrgð (e. accountability) og geta til að sýna þakklæti með 

því að hvetja og umbuna (e. appreciativeness). Sköpunargáfa stjórnenda og vilji þeirra til 

að hafa opinn huga þegar kemur að hugmyndaauðgi starfsmanna sinna er mikilvæg í 

breytingaferlinu sjálfu þegar verið er að finna út hvaða leiðir eru heillavænlegastar fyrir 

skipulagsheildina og starfsmenn hennar (Galpin, 1996; Kotter, 2012). Teymisstjórnun og 

að setja saman rétta teymið í breytingaferli skiptir sköpum. Stjórnandinn þarf að geta sýnt 

starfsmönnum sínum traust og veitt þeim umboð til athafna ef breytingarnar eiga að ná 

fram að ganga (Galpin, 1996). Virk hlustun er sá þáttur sem margir telja mikilvægastan 

þegar kemur að samskiptum milli stjórnenda og starfsmanna. Þegar talað er um að 

stjórnendur noti virka hlustun er ekki aðeins átt við að þeir sitji hljóðir þegar 

starfsmaðurinn talar. Þegar notast er við virka hlustun er ekki einungis notast við eyrun 

heldur einnig hugann, hjartað og ímyndunaraflið. Það þarf að átta sig á því sem er sagt og 

ósagt, lesa líkamstjáningu viðkomandi, raddblæ hans og framkomu (Robertson, 2005). 

Mikilvægt er að starfsmaðurinn sjái að sá sem hlustar virkilega heyri það sem sagt er og 

að viðkomandi virði skoðanir hans og gildi (Robertson, 2005; Galpin, 1996). Virk hlustun 

er eiginleiki sem er mikilvægur en hann er ekki endilega meðfæddur og hafa rannsóknir 

sýnt fram á að þann eiginleika sé hægt að þjálfa upp meðal stjórnenda. Þó hefur ekki mikið 

verið fjallað um á hvaða hátt slík þjálfun geti farið fram (Inga Jóna Jónsdóttir, 2016). Virk 

hlustun í breytingaferli skiptir sköpum í erfiðum breytingum þar sem starfsmenn hafa 

mikla þörf fyrir að á þá sé hlustað og að hagsmuna þeirra sé gætt (Kotter, 2012). 

Þjálfunarhæfni er að mati Galpin (1996) mikilvægasti eiginleikinn ef breytingar eiga að 

ganga farsællega. Þjálfunin snýr að því að hámarka þá frammistöðu sem gildi og markmið 

breytinganna kalla eftir. Í breytingum getur stjórnandinn eða stjórnendateymið ekki eitt 

staðið undir því að breytingarnar gangi vel og er því mikilvægt að ábyrgðinni sé deilt með 
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fleiri starfsmönnum. Stjórnandinn þarf að vera fyrirmynd og sýna gott fordæmi með því 

að takast á við þá ábyrgð sem honum er falin og að sama skapi deila ábyrgð niður á aðra 

og kalla eftir að henni sé mætt (Galpin, 1996; Kotter, 2012). Í breytingaferli skal 

stjórnandinn eða stjórnendateymið bera ábyrgð á því að hvetja starfsmenn sína og 

umbuna þeim fyrir það sem vel er gert í því erfiða ferli sem breytingar eru innan 

skipulagsheilda (Galpin, 1996). Kotter (2012) telur það heillavænlegast að breytingaferlið 

sé brotið niður og að litlum jafnt sem stórum áfangasigrum sé fagnað. Stjórnendur þurfa 

að gera sér grein fyrir því að breytingar eru langhlaup og að hvatning, hrós og umbun þarf 

að eiga sér reglulega stað í ferlinu svo að starfsmenn hafi úthald á umbreytingatímanum 

(Galpin, 1996; Kotter, 2012).  

Rannsóknir sýna að munur sé milli stjórnenda á almennum atvinnumarkaði og hjá hinu 

opinbera. Niðurstöður rannsókna Boyne (2002) sýna að stjórnendur hjá hinu opinbera 

hafi sterkari þrá til að þjóna hagsmunum þjóðar sinnar en þeir sem starfa í einkageiranum. 

Þessar sömu rannsóknir sýndu einnig að opinberi vinnumarkaðurinn væri lokaðri fyrir 

breytingum en hinn almenni atvinnumarkaður.  

2.1.3 Starfsmaðurinn í breytingaferli 

Þó stjórnendur séu mikilvægir þegar kemur að því að leiða breytingar, má ekki gleyma 

hlutverkum starfsmannanna sjálfra og mikilvægi þeirra. Skipulagsheildir eru iðulega 

samsettar af einstaklingum sem raða sér frá toppi til framlínu og hvert einasta stöðugildi 

skiptir máli í breytingaferlinu. Stjórnendur geta haft áhrif á starfsmenn sína með því að 

hvetja þá og/eða umbuna þeim fyrir þátttöku í breytingaferlinu, en frumkvæðið verður 

að koma frá þeim sjálfum (Galpin, 1996). Ef starfsmaðurinn upplifir að stjórnandi hlusti á 

sig og að hagsmuna hans sé gætt, eru líkurnar á því að hann vinni með breytingunum 

þeim mun meiri (Kotter, 2012). 

Meiriháttar breytingar hafa alla jafna mikil áhrif á starfsmenn skipulagsheilda og eiga 

það til að hrista vel upp í öllu þeirra lífi. Þegar starfsmenn upplifa hættu á því að missa 

það sem þeir nú þegar hafa, þegar unnið er á móti gildum þeirra eða gerð er krafa um að 

þeirra daglegu vinnuskyldur taki breytingum, eru allar líkur á að starfsmenn sýni 

mótspyrnu. Starfsmenn eiga það til að vantreysta stjórnendum ef þeir sjá ekki ábatann af 

breytingunum, verða tortryggnir og velta fyrir sér ástæðum þess að stjórnendur séu að 

vinna með fyrirhuguðum breytingum, oft á tíðum vegna þess að þeir eru hræddir um að 
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stjórnendur beri sína eigin hagsmuni fyrir brjósti eða einungis hagsmuni 

skipulagsheildarinnar sjálfrar (Kotter, 2012). Þó er mikilvægt að hafa í huga að meiriháttar 

breytingar munu ekki ganga eftir nema flestir hlutaðeigandi séu reiðubúnir að taka þátt 

og jafnvel færa fórnir til skamms tíma. Þetta eru starfsmenn vanalega ekki tilbúnir að gera 

nema þeir sjái fram á skýran ávinning fyrir sig og trúi á að umbreyting sé möguleg (Kotter, 

2012). Þeir starfsmenn sem ekki sjá ávinning fyrir sjálfa sig af því að taka þátt í breytingum 

eru líklegri til að veita mótstöðu en þeir sem upplifa uppskeru (Karp, 2006).  

Starfsmenn í breytingaferli er hægt að setja í þrjá hópa. Minnsti hópurinn, eða um 20% 

starfsmanna skipulagsheilda, hefur tilhneigingu til að styðja við breytingar alveg frá 

byrjun. Um þriðjungur starfsmanna fer í andstöðu við breytingarnar og vinnur á móti 

þeim. Þeir sem eftir eru, eða nær helmingur starfsmanna, sitja yfirleitt hjá og bíða eftir 

því sem koma skal án þess að taka sýnilega afstöðu með eða á móti (Karp, 2006). 

Mikilvægt er að koma auga á þá einstaklinga sem eru fylgjandi breytingunum og virkja þá 

í að breiða út boðskapinn svo auðveldara sé að fá þá sem sitja til hliðar til að sjá 

ávinninginn af fyrirhuguðum breytingum. Að sama skapi er mikilvægt að draga úr óvissu 

og óánægju þeirra sem vinna á móti svo neikvæðu áhrifin mengi ekki aðra starfsmenn 

(Kotter, 2012; Karp 2006). Ein skilvirkasta leiðin til að draga úr óvissu er að veita 

starfsmönnum nægar upplýsingar um það sem koma skal og hafa upplýsingaflæðið gott 

samhliða breytingaferlinu (Kotter, 2012).  

Samkvæmt rannsóknum Boyne (2002) bera starfsmenn hins opinbera ekki jafn mikla 

hollustu til skipulagsheilda sinna eins og þeir sem starfa á almennum vinnumarkaði og því 

má velta fyrir sér hvort starfsmenn séu fljótari að hugsa sér til hreyfings séu breytingar 

fyrirhugaðar hjá opinberum stofnunum.  

2.2 Heilbrigði á vinnustað  

Hugmyndin um heilsueflandi vinnustað verður sífellt mikilvægari og hafa einkarekin 

fyrirtæki og opinberar stofnanir út um allan heim séð virði í því að efla heilsu starfsmanna 

sinna. Ef framgangur á að vera innan skipulagsheilda þarf að huga að því að halda 

starfsmönnum heilbrigðum, hæfum og áhugasömum. Vinnustaðurinn hefur bein áhrif á 

líkamlega, andlega, efnahagslega og félagslega líðan starfsmanna og hefur einnig í sumum 

tilfellum smitandi áhrif inn á heimili þeirra og samfélagið í heild sinni. Starfsmanni, sem 
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upplifir sig heilbrigðan, finnst hann hafa möguleika til að fullnægja eigin þörfum, hafa áhrif 

á og aðlagast umhverfinu og lifa innihaldsríku og góðu lífi (World Health Organization, 

e.d.). 

Ísland er engin undantekning þegar kemur að því að huga að heilbrigði starfsmanna og 

hefur það verið sett í lög nr. 46/1980 að öllum skipulagsheildum á Íslandi sé skylt að hafa 

skriflega áætlun hvað varðar öryggi og heilbrigði á vinnustað (Vinnuvernd, e.d.-a). Þegar 

talað er um öryggi og heilbrigði er ekki aðeins átt við líkamlega þætti heldur einnig þá 

andlegu, hér er einnig átt við málefni er varða líðan á vinnustað og er það orðið viðurkennt 

í meira mæli að skipulagsheildir sinni forvarnarstarfi til að vinna á móti einkennum á borð 

við kulnun, starfsþrot, einelti, áföll og streitu (Vinnuvernd, e.d.-b).  

Heilbrigði einstaklingsins sem starfsmanns og heilbrigði vinnustaðarins er ekki það 

sama en helst þó að mörgu leyti í hendur. Til að flokkast sem heilbrigður starfsmaður þarf 

viðkomandi að finna að hann tilheyri, að framlag hans skipti máli, hann þarf að hafa stjórn 

á verkefnum sínum, hafa stefnu, ramma og markmið. Starfsmaðurinn þarf að bera 

ábyrgðarskyldu og standa undir þeirri ábyrgð sem sett er á hann. Starfsmaðurinn þarf 

einnig að finna að hann hefur traust undir- og yfirmanna sinna sem og samstarfsaðila 

sinna (Lowe, 2010). Til að byggja upp heilbrigðan vinnustað verða starfsmenn og 

stjórnendur að taka höndum saman, sameinast um að efla og bæta heilsu, öryggi og 

vellíðan allra starfsmanna innan skipulagsheildarinnar og tileinka sér umbótamiðað 

hugarfar – því alltaf má gott bæta (World Health Organization, e.d.). Samkvæmt Graham 

Lowe (2010) snýst velgengni heilbrigðra skipulagsheilda um að stjórnendur átti sig á 

verðmæti þess mannauðs sem innan þeirra starfa og að hans mati eru starfsmennirnir 

lykillinn að langtíma árangri.  

2.2.1 Heilbrigð skipulagsheild – Líkan Graham Lowe 

Graham Lowe (2010) hefur í yfir þrjá áratugi starfað sem ráðgjafi á hinum almenna og 

opinbera vinnumarkaði með það að markmiði að skapa heilbrigt og afkastamikið 

starfsumhverfi. Í störfum sínum hefur hann safnað saman rannsóknargögnum sem að 

lokum leiddu til þess að úr varð líkan þar sem lykilþættir heilbrigðrar skipulagsheildar eru 

teknir saman. Samkvæmt Lowe (2010) er líkanið sett upp svo hægt sé að nota það sem 

leiðarvísi til þess að meta heilbrigði skipulagsheilda. Að hans mati er mikilvægt að þekkja 

grunnstoðir líkansins og átta sig á því hvernig þær tengjast saman. Þessar grunnstoðir 
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leiða til árangurs og eru einkennandi fyrir heilbrigða skipulagsheild, þær eru: Jákvæður 

starfsandi / vinnustaðamenning (e. positive culture), forysta sem tengir (e. inclusive 

leadership), lifandi vinnustaðir (e. vibrant workplaces) og áhugasamt starfsfólk (e. 

inspired employees). Í líkaninu gerir Lowe (2010) ráð fyrir að neðri reitirnir tveir séu 

forsenda þeirra efri og um leið mikilvæg forsenda árangurs til lengri tíma (sjá mynd 1). 

Mynd 1. Líkan Graham Lowe (2010) um heilbrigða skipulagsheild. 

 

  

Lifandi vinnustaður Áhugasamt starfsfólk 

Jákvæður starfsandi Forysta sem tengir 

Sjálfbær árangur 
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Forysta sem tengir 

Fyrsta grunnstoðin sem Lowe (2010) setur fram er Forysta sem tengir. Þess konar forystu 

telur hann mikilvægan hluta af heilbrigðum vinnustað (e. healthy organization). Forysta 

sem tengir er hvetjandi og lyftir andanum, sýnir umhyggju, byggir tengsl og traust, leggur 

áherslu á aðgerðir og tengist öðrum. Samkvæmt Lowe (2010) byggir þess konar forysta á 

sjálfsvitund. Samkvæmt líkaninu eru sex eiginleikar sem einstaklingurinn þarf að tileinka 

sér til að ná þeim árangri að vera leiðtogi sem tengir, þeir eru:  

• Hafa hvetjandi og jákvæð áhrif á starfsumhverfi sitt og starfsmenn  

(e. inspirational)  

• Umhyggja og stuðla að tengingu milli leiðtogans og samstarfsmanna hans  

(e. caring and connected)  

• Treysta öðrum og vera sjálfur traustsins verður (e. trustworthy and trusting)  

• Er aðgerðamiðaður (e. action-oriented) og hefur skýra sýn á hvert skal halda og 

taka mið af gildum og stefnu skipulagsheildarinnar, grípa svo sjálfur til aðgerða  

• Styrkir aðra (e. empowering), hafa fas sem er styrkjandi og valdeflandi fyrir alla í 

kringum sig  

• Vera meðvitaður um sjálfan sig, sjálfsvitund (e. self-aware). Vera meðvitaður um 

að eigin gjörðir hafa áhrif á aðra, sýna fordæmi og í raun ganga þau skref sem vilji 

er til að aðrir feti í kjölfarið  

Slík forysta er hluti af eða tilheyrir umbreytingaforystu (e. transformational) sem hvetur 

til sameiginlegrar framtíðarsýnar og gerir öðrum kleift að taka þátt. Slíkir leiðtogar hvetja 

aðra til að gera meira en þeir ætluðu eða jafnvel töldu mögulegt, en hjálpa til við að takast 

á við streitu með því að breyta persónulegum áhyggjum í viðleitni og veita nýjar lausnir. 

Lowe (2010) bendir jafnframt á að æskilegt sé að leiðtogahlutverkið einskorðist ekki 

aðeins við formlega stjórnendur heldur sé vinnustaðabragur með þeim hætti að allir geti 

tekið það hlutverk að sér að einhverju leyti. Þannig nái skipulagsheildin að vera heilbrigð 

og lifandi og eigi möguleika á varanlegum árangri í margbreytilegu umhverfi nútímans. 

 

 

Jákvæður starfsandi / vinnustaðamenning 
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Fræðimenn telja að vinnustaðamenning sé grundvöllurinn að því að skipulagsheildir nái 

árangri (Sörensen, 2002). Forystan gegnir lykilhlutverki þegar kemur að jákvæðri og 

heilbrigðri vinnustaðamenningu. Stjórnandinn eða leiðtoginn leiðir og gengur á undan 

með góðu fordæmi (Lowe, 2010). Einkenni heilbrigðrar menningar eru til að mynda góðir 

stjórnendur, sameiginlegar skoðanir, kjarnaviðhorf eða gildi (Lowe 2010; Deal og 

Kennedy, 2000). Gildin sem geta skilað jákvæðri vinnustaðamenningu og hafa jafnframt 

jákvæð áhrif á heilbrigði skipulagsheilda eru: Virðing (e. respect), ábyrgð (e. 

responsibility), heiðarleiki (e. honesty), sanngirni (e. fairness) og heilindi (e. integrity) 

(Lowe, 2010). 

Þá byggir heilbrigð vinnustaðamenning á sterkum grunngildum og skapar traust (Deal 

og Kennedy, 2000; Lowe 2010). Þar eru mikilvægir þættir: Hollusta (e. loyalty), gagnsæi 

(e. openness), umhyggja (e. caring), jafnræði (e. fairness), aðgengi (e. availability), 

samþykki/umburðarlyndi (e. receptivity), samkvæmni (e. consistency), áreiðanleiki (e. 

reliability) og trúnaður (e. discreetness). Þar sem heilbrigð vinnustaðamenning ríkir eru 

auðveld og góð samskipti manna á milli, eins komið fram við alla, starfsánægja meiri, 

vellíðan einnig og skipulagsheildin nær betri árangri (Lowe, 2010). 

Heilbrigð vinnustaðamenning stuðlar að samheldni starfsfólks, starfsánægju og 

vellíðan. Starfsfólk og stjórnendur þurfa þó að vera sammála þessum gildum og 

viðmiðum, sem ráða ríkjum innan skipulagsheildarinnar. Með þessu móti verður til 

sameiginlegur skilningur á stefnum og markmiðum skipulagsheilda. Innan heilbrigðrar 

vinnustaðamenningar er verkefnum deilt og fólk fær að bera ábyrgð sem eykur vellíðan 

og sjálfstraust sem svo aftur eykur afköst. Fólk upplifir sig frekar sem hluta af heild sem 

eykur fyrirtækjahollustu og það upplifir frekar sameiginlegt eignarhald verkefna. 

Starfsfólk er vinnusamara, með meiri framleiðni, sýnir aukna seiglu og við það eykst 

árangur skipulagsheildarinnar enn frekar (Lowe, 2010). 

 

Áhugasamt starfsfólk 

Forsendur þess að starfsfólk skipulagsheilda sé áhugasamt og virkt eru annars vegar 

forystan og hins vegar vinnustaðamenningin. Þegar þetta tvennt nær góðri samþættingu 

og styður hvort annað eru allar líkur á að leiðtogar og samstarfsfólk hvetji og styðji hvert 

annað þannig að starfsfólk verði áhugasamt, taki virkan þátt í uppbyggingu og þróun 
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skipulagsheildarinnar, leggi sig fram um að ná sameiginlegum árangri og hafi metnað fyrir 

hönd skipulagsheildarinnar (Lowe, 2010). 

Einnig skiptir upplýsingamiðlun miklu máli varðandi upplifun starfsfólks á að tilheyra 

heild, vera þátttakendur og hafa áhrif á framtíð vinnustaðarins. Svigrúm verður að vera 

fyrir rýni til gagns og umræður einlægar og opnar. Mistök verða að fá umfjöllun á þann 

veg að ætlunin sé að læra af þeim en ekki til að finna blóraböggul. Jafnframt er æskilegt 

að lærdómur og þekking nái að flæða vel innan skipulagsheildarinnar. Æskileg upplifun 

hjá starfsfólki er sú að það geti nýtt þekkingu sína, fái útrás fyrir sköpunarþörf, geti sýnt 

frumkvæði án þess að óttast dóm samstarfsfólks og leiti þannig nýrra lausna. Fyrrnefnt er 

jafnframt forsenda trausts í samskiptum. Þá fær skipulagsheildin starfsfólk sem hefur 

brennandi áhuga á starfinu og nær miklum árangri, upplifir jafnframt vellíðan á vinnustað 

og starfsánægju, fjarvistum fækkar og hollusta eykst (Lowe, 2010). 

Rannsóknir hafa skoðað tengsl á milli umbreytandi forystu og innri starfshvata og hvort 

þeim er miðlað í gegnum grunnþætti eins og sjálfræði, hæfni og tengsl (e. relatedness). 

Niðurstöðurnar sýndu að mikil tengsl voru á milli innri starfshvata og hæfni og að hluta til 

sjálfræði (Jensen og Bro, 2017).  

 

Lifandi vinnustaður 

Þegar áður greint fléttast saman í skipulagsheild eru allar líkur á að um lifandi vinnustað 

sé að ræða. Slíkur vinnustaður hefur jákvætt og gott orðspor sem hæfu starfsfólki þykir 

eftirsóknarvert. Það skilar sér í góðum faglegum og fjárhagslegum, sjálfbærum árangri 

skipulagsheildarinnar. Lowe (2010) álítur sérstaklega mikilvægt, þegar hefja á vegferð til 

jákvæðra breytinga, að skoða hversu tilbúin skipulagsheildin er til þess, tengja saman 

skipulag og menningu, samþætta stefnu og frumkvæði starfsfólks, tryggja víðtæka 

þátttöku þeirra og gefa tíma fyrir umræður, hugmyndavinnu og nýja þekkingu. Einnig er 

mikilvægt að hafa í huga að mismunandi gerðir skipulagsheilda hafa þörf fyrir mismunandi 

stjórnun og leiðtoga (Strömgrein, Eriksson, Ahlstrom, Bergman og Dellve, 2017; Lowe 

2010).  
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2.3 Stofnun ársins, könnun SFR 

Könnun SFR um stofnun ársins hefur verið gerð árlega frá árinu 2005. Könnunin er gerð 

að fyrirmynd könnunar VR (Verslunarmannafélags Reykjavíkur) um fyrirmyndarfyrirtæki 

ársins, þar sem lykilþættir í starfsumhverfi vinnustaðarins eru metnir. Könnunin nær til 

um 50.000 manns á opinberum vinnumarkaði (SFR, 2018). Starfsmenn á hinum opinbera 

vinnumarkaði eru u.þ.b. 23% heildarfjölda starfsmanna á Íslandi (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2015). Tilgangur könnunarinnar er tvíþættur; fyrir það fyrsta þá er verið 

að velja stofnun ársins og veita þeim stofnunum viðurkenningu sem hafa skarað fram úr 

í mannauðsmálum, í öðru lagi er hún hugsuð sem vettvangur fyrir starfsmenn til að koma 

skoðunum sínum á framfæri og láta stjórnendur vita af því sem vel er gert og einnig hvað 

betur megi fara.  

Niðurstöður könnunarinnar eru stjórnendum hafsjór upplýsinga og hagnýtur leiðarvísir 

um hvort úrbóta sé þörf og hvar. Niðurstöðurnar sýna stofnunum ekki einungis hvernig 

staðan er í augum starfsmanna heldur einnig hver staðan er í samanburði við aðrar 

stofnanir í sama stærðarflokki á Íslandi (SFR, 2009). Niðurstöður úr könnuninni eiga ekki 

að hafa neikvæð áhrif á metnaðarfulla stjórnendur þar sem þeir falla ekki í þá gryfju að 

leita að blórabögglum, þeir líta fremur á niðurstöðurnar sem tækifæri til umræðu innan 

stofnunarinnar sem leiða til breytinga og umbóta (Stjórnarráð Íslands, e.d.-b).  

Þeir lykilþættir sem skoðaðir eru hverju sinni eru stjórnun, starfsandi, launakjör, 

vinnuskilyrði, sveigjanleiki í vinnu, sjálfstæði í starfi, ímynd stofnunar, ánægja og stolt og 

síðari ár hefur þátturinn jafnrétti einnig verið tekinn til skoðunar. Mismunandi vægi er 

sett á hvern þátt en stjórnun vegur þyngst af öllum þáttum (SFR, 2009).  

2.3.1 Stjórnun 

Samkvæmt Mintzberg (2009) er eitt stærsta hlutverk stjórnandans að skapa öruggt 

vinnuumhverfi ásamt því að skapa aðstæður þar sem allir eru þátttakendur á 

vinnustaðnum. Mintzberg (2009) telur einnig mikilvægt að stjórnandinn þekki starfsmenn 

sína, styrkleika þeirra og veikleika, svo hann sé betur í stakk búinn til að útdeila verkefnum 

sem styðja við árangur starfsmannsins. Stjórnandinn þarf að vera fylginn sér og óhræddur 

við að taka á málum um leið og þau koma upp á yfirborðið, hann þarf að vera jákvæður í 

hvívetna, hvetjandi, opinn fyrir gagnrýni, góður hlustandi og lausnamiðaður.  
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Goleman (1998) skoðaði stjórnendur 200 fyrirtækja og komst að því að 

tilfinningagreind væri sá kostur sem þeir stjórnendur sem sköruðu fram úr byggju helst 

yfir umfram aðra. Samkvæmt Goleman er tilfinningagreind samsett af fimm þáttum: 

Sjálfsvitund, sjálfstjórn, eldmóði, samkennd og framúrskarandi samskiptahæfileikum. 

Tilfinningagreind er einnig atriði sem einkennir leiðtoga og í nútímastjórnun er 

leiðtogamennska lykilatriði (Linsky og Heifetz, 2017). Þeir stjórnendur sem einnig eru 

leiðtogar vinna að því að fá fólk í lið með sér með það fyrir augum að hámarka afkastagetu 

heildarinnar, bæði í þágu skipulagsheildarinnar og starfsmannanna sjálfra (Mintzberg, 

2009; Linsky og Heifetz, 2017). 

Stjórnandinn sem leiðtogi er einvörðungu hluti af stærri heild innan 

skipulagsheildarinnar, hann er einnig liðsmaður teymis. Hinn fullkomni liðsmaður að mati 

Lencioni (2016) býr yfir þremur mikilvægum eiginleikum sem eru tilfinningagreind, 

eldmóður og auðmýkt. Uppbygging trausts er helsta áhersla hins fullkomna liðsmanns 

ásamt því að setja hagsmuni teymisins sem hann stýrir í forgang með það að markmiði að 

hámarka frammistöðu þess. Hinn fullkomni liðsmaður forðast ekki að taka þátt í hollum 

ágreiningi við teymið sitt, hann fylgir þeirri stefnu sem skipulagsheildin hefur sett sem og 

ákvörðunum sinnar yfirstjórnar. Hann dreifir ábyrgð og treystir samstarfsmönnum sínum 

fyrir þeim verkefnum sem hann útdeilir.  

Af þeim þáttum sem mældir eru vegur stjórnun þyngst og er mikilvægasti þátturinn í 

heildarmatinu. Þessi þáttur er byggður á tíu spurningum um stjórnun, sem dæmi hvort 

viðkomandi starfsmaður geti leitað til síns næsta yfirmanns þegar hann þarf á honum að 

halda, hvort viðkomandi starfsmaður fái stuðning og hvatningu frá sínum næsta yfirmanni 

og hvort starfsfólki sé hrósað þegar það stendur sig vel (SFR, 2018). 

2.3.2 Starfsandi 

Starfsumhverfi hverrar skipulagsheildar fyrir sig er mótað af þeim ferlum og stefnum sem 

eru einkennandi fyrir hverja skipulagsheild og endurspeglast í gildum þeirra og menningu 

(Mintzberg, 2009).  

Starfsandi er beintengdur við vinnustaðamenningu og þar gegnir stjórnandinn og 

forystan í heild sinni mikilvægu hlutverki. Stjórnandinn gengur á undan með góðu 

fordæmi og gefur tóninn. Vinnustaðamenning snýst um að allir séu með á nótunum hvað 
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varðar gildi skipulagsheildarinnar og hún endurspeglast í því hvernig samskipti, hegðun, 

gildi og forysta kemur fram hjá skipulagsheildinni sjálfri. Vinnustaðamenningin er í 

grunninn allar skráðu og óskráðu reglurnar sem starfsfólk lærir á vinnustaðnum og 

hvernig starfsfólkið og forystan/stjórnandinn útfærir þær (Lowe, 2010). 

Vinnustaðamenning er ráðandi afl þegar kemur að þáttum á borð við starfsánægju, ímynd 

stofnunar/skipulagsheildar, frammistöðu starfsmanna og starfsmannaveltu. 

Vinnustaðamenningin getur fyrir alla þessa þætti verið jákvæð eða neikvæð (Mintzberg, 

2009).  

Matið á starfsanda er byggt á þremur spurningum sem snúa að starfsanda og 

samskiptum. Þær spurningar eru hvort starfsandinn sé venjulega afslappaður og 

óþvingaður, hvort samskiptin séu opin og hispurslaus meðal samstarfsmanna og hvort 

viðkomandi komi vel saman við samstarfsfólk sitt (SFR, 2018). 

2.3.3 Ánægja og stolt 

Hægt er að finna margar skilgreiningar yfir starfsánægju, en ein þeirra sem mikið hefur 

verið horft til er skilgreining Locke (1976) sem sagði starfsánægju vera jákvæða afstöðu 

til starfa viðkomandi sem verður til vegna mats á starfi hans og upplifun. Til viðbótar við 

þetta segja fræðimenn að starfsánægja feli í sér viðbrögð við samanburði á eigin 

starfsreynslu og væntingum til starfsins (Cranny, Smith og Stone, 1992). Samkvæmt 

rannsóknum hefur starfsánægja mikið forspárgildi þegar kemur að almennri vellíðan og 

hamingju einstaklingsins (Arney Einarsdóttir, 2007).  

Mintzberg (2009) telur að ánægja í starfi sé beintengd við hversu vel stjórnandinn 

þekkir styrkleika, veikleika og væntingar starfsmannsins til starfs síns og hvernig hann 

nýtir þessa þekkingu til að hámarka frammistöðu starfsmannsins á jákvæðan máta. Undir 

þetta tekur Arney Einarsdóttir (2007) og benda niðurstöður rannsókna hennar til þess að 

helstu áhrifaþættir starfsánægju séu góðir stjórnunarhættir og gott samband milli 

starfsmanna og stjórnenda ásamt því að starfsmaðurinn fái viðurkenningu á störfum 

sínum og eigi kost á framgangi í starfi.  

Flokkurinn ánægja og stolt er byggður á fjórum spurningum. Dæmi um spurningar í 

þessum flokki eru til dæmis hvort viðkomandi starfsmaður sé ánægður í starfi sínu og 

hvort að hann sé stoltur af þeirri stofnun sem hann starfar hjá (SFR, 2018).  
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2.3.4 Launakjör 

Stór hluti einstaklinga velur að eyða mestum hluta ævi sinnar í launaðri vinnu. Judge og 

félagar rannsökuðu tengsl milli launa og starfsánægju og komust að þeirri niðurstöðu að 

laun hefðu yfir höfuð lítil áhrif á starfsánægju og að hærra launaðir starfsmenn væru ekki 

endilega ánægðari í starfi en þeir sem væru lægra launaðir (Judge, Piccolo, Podsakoff, 

Shaw og Rich, 2010). Starfsmenn geta þó upplifað ósanngirni og óréttlæti ef ekki er 

samræmi á milli vinnuálags og umbunar (Maslach og Goldberg, 1998). Jafngildiskenning 

Adams (Longest, Rakich og Darr, 2000) dregur fram mikilvægi jafngildis fyrir starfsmenn. 

Ef starfsmenn upplifa að komið sé fram við þá af sanngirni er það þeim hvatning til að 

leggja sig fram í vinnunni og vænta má frammistöðu samkvæmt því (Longest o.fl., 2000).  

Þegar starfsmaður ákveður að segja starfi sínu lausu eru launakjör almennt ekki 

meginástæðan, rannsóknir sýna að stjórnendur hafa þar einna mest að segja og að 

starfsmaðurinn sé í raun að segja skilið við yfirmann sinn fremur en að hætta í starfi sínu 

(Goler, Harrington og Grant, 2018). Að framansögðu ber þó að nefna að flestir svara því 

til að þeir sinni starfi sínu vegna launaþáttarins (Jurgensen, 1978).  

Þetta er sá flokkur sem ávallt mælist lægstur í könnun SFR um stofnun ársins. Telja má 

að góð einkunn í þessum flokki sé á bilinu 3,5-5 (hæsta einkunn er 5). Dæmi um spurningar 

í þessum flokki eru til dæmis hvort laun starfsfólks stofnunarinnar séu ákvörðuð af 

sanngirni og hvort viðkomandi telji að vinnuveitandinn veiti svipuð, minni eða hærri laun 

en gert er á sambærilegum vinnustöðum (SFR, 2018).  

2.3.5 Vinnuskilyrði 

Hjá íslenskum stofnunum er það sett sem skilyrði að starfsaðstæður og skipulagning 

starfsumhverfis séu í lagi og að þar skuli taka mið af lögum nr. 46/1980 um hollustuhætti, 

aðbúnað og öryggi á vinnustöðum. Forstöðumenn hverrar stofnunar fyrir sig eru ábyrgir 

fyrir því að geta sýnt fram á að unnið sé virkt og árangursríkt vinnuverndarstarf, að sama 

skapi bera forstöðumenn ábyrgð á að skrifleg áætlun sé til staðar um öryggi og heilbrigði 

á vinnustaðnum (Stjórnarráð Íslands, e.d.-b). Stór hluti af vinnuvernd starfsmanna snýr 

að því að einstaklingurinn geti starfað í heilbrigðu umhverfi þar sem einelti, kynferðislegt 

og kynbundið áreiti og ofbeldi líðst ekki. Öllum stofnunum á Íslandi er skylt að móta stefnu 

og setja verklagsreglur er snúa að forvörnum og viðbrögðum gegn einelti og kynferðislegri 
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áreitni og fella þær inn í starfsmannastefnu sína eða jafnréttisáætlun. Ef upp kemur 

grunur um einelti á vinnustöðum ríkisins skal bregðast skjótt við, hlusta á sjónarmið allra 

er að málinu koma að gæta fyllsta trúnaðar og tillitssemi (Stjórnarráð Íslands, e.d.-b). 

Sjö spurningar eru settar upp í þessum flokki og eru þær til dæmis hvort ánægja sé 

með loftgæði, lýsingu, vinnuaðstöðu almennt og álíka (SFR, 2018).  

2.3.6 Sveigjanleiki í vinnu 

Stóraukin atvinnuþátttaka kvenna undanfarna áratugi er ein ástæða þess að kallað hefur 

verið eftir auknu jafnvægi á milli atvinnulífs og einkalífs og samhliða því eru kynjahlutverk 

innan veggja heimilisins orðin jafnari (Greenhaus og Beutell, 1985). Nútímafjölskyldan er 

þannig samsett að yfirleitt eru báðir foreldrar útivinnandi. Óhjákvæmilega hefur eftir því 

verið kallað að starfsmenn geti samræmt starfsskyldur sínar og ábyrgð gagnvart 

fjölskyldunni meðal annars með sveigjanlegum vinnutíma. Nú hefur öllum stofnunum 

ríkisins því verið lagt fyrir að gera starfsmönnum kleift að sinna þessum skyldum sínum 

hvað varðar samþættingu vinnu og fjölskyldulífs og skal það gert með því að bjóða upp á 

sveigjanlegan vinnutíma, hlutastörf eða með annarri hagræðingu (Stjórnarráð Íslands, 

e.d.-b).  

Samkvæmt Cunningham og Murray (2005) sýnir reynslan að starfsmaðurinn sýni 

jákvæðara viðhorf til vinnustaðarins þegar sveigjanlegur vinnutími er í boði en á sama 

tíma nýti fæstir starfsmenn sér þann sveigjanleika. Þegar kemur að því að skapa jafnvægi 

á milli vinnu og einkalífs er sveigjanleiki í starfi lykilatriði (McKinsey & Company, 2010). 

Þessi flokkur er byggður upp með fimm spurningum. Dæmi um þær spurningar eru til 

dæmis hvort svarandi eigi auðvelt með að samræma vinnu og fjölskyldulíf og hvort 

viðkomandi geti farið úr vinnu til að sinna aðkallandi erindum í sínu einkalífi (SFR, 2018).  

2.3.7 Sjálfstæði í starfi 

Einn af mikilvægum þáttum í valdeflandi starfsumhverfi er sjálfstæði í starfi, þar er 

heimildin til að hafa áhrif á hönnun, skipulag og framkvæmd starfsins sérstaklega 

mikilvæg ásamt þátttöku í ákvarðanatöku og tækifærum til áhrifa (Lowe, 2010). Ingrid 

Kuhlman (2009) segir að sjálfstæði í starfi sé mikilvæg breyta þegar kemur að vellíðan í 

vinnu. Hún segir að ef starfsmaður hefur áhrif á eigin vinnutilhögun og ef hann finnur að 
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honum sé treyst til að vinna verkefni sín upp á eigin spýtur, hafi það óumdeilanlega 

jákvæð áhrif á vellíðan. Þetta er í takt við rannsóknir sem hafa verið gerðar hvað varðar 

sjálfstæði í starfi með tilliti til árangurs, niðurstöður þar hafa sýnt að jákvæð tenging sé 

milli sjálfstæðis í starfi og árangurs, en til viðbótar hafi hún jákvæð áhrif á sjálfstraust 

starfsmanna þar sem þeir upplifa að þeim sé treyst fyrir störfum sínum (Naqvi, Ishtiaq, 

Kanwal og Ali, 2013).  

Stjórnandinn sjálfur og sú vinnustaðamenning sem er til staðar hjá skipulagsheildum 

hefur mikið að segja þegar kemur að sjálfræði í starfi. Aðgangur að bjargráðum og 

upplýsingum ásamt styðjandi stjórnun eykur upplifun á sjálfstæði í starfi og hefur jákvæð 

áhrif á innri starfshvöt og starfsánægju ásamt því að draga úr áhrifum álags og streitu 

(Lowe, 2010). Neikvæðir áhrifaþættir sem tengdir hafa verið við sjálfstæði í starfi eru 

einkenni um streitu og kulnun (Pisanti, van der Doef, Maes, Lazzari og Bertini, 2011). 

Mæling í flokknum sjálfstæði í starfi hófst árið 2014. Talið er að sjálfstæði í starfi vaxi 

með starfsaldri og aukinni reynslu. Allar líkur eru á að þeir sem eru með mannaforráð og 

stjórnendur upplifi meira sjálfræði í starfi. Dæmi um spurningar í könnun SFR um stofnun 

ársins í flokknum sjálfstæði í starfi eru til dæmis hvort viðkomandi starfsmanni finnist 

hann hafa áhrif á hvernig starf hans sé unnið eða hvort hann hafi næga yfirsýn yfir þá 

þætti sem krafist er af honum (SFR, 2018).  

2.3.8 Ímynd stofnunar 

Þegar einstaklingar taka ákvarðanir í lífi sínu huga þeir oftar en ekki að því hvernig sú 

ákvörðun hafi áhrif á þeirra persónulegu ímynd. Ímynd skipulagsheilda hefur að sama 

skapi áhrif á alla þá starfsmenn sem innan hennar starfa, en til viðbótar hefur hún áhrif 

út í samfélagið, bæði á þá sem tengjast starfsmönnum hennar og tilvonandi 

umsækjendum (Fombrun og Shanley, 1990). Ímynd stofnana skiptir máli fyrir starfsmenn 

og er beintengd við starfsánægju. Talið er að starfsánægja verði ekki eins mikil ef 

starfsmaðurinn upplifir að umræðan um vinnustaðinn sé neikvæð (Ingrid Kuhlman, 2009). 

Það er því mikilvægt að skipulagsheildir vinni í ímyndarsköpun eða taki rétt á málunum 

þegar slæm umfjöllun birtist. Góð ímynd skipulagsheilda er sterkt vopn þegar kemur að 

því að laða að hæft starfsfólk og efla góðan starfsanda inni á vinnustaðnum (Arney 

Einarsdóttir, 2007). Sú aðferð að laða að sér hæft starfsfólk með því að vinna vel í 

ímyndarsköpun hefur lengi verið við lýði, sér í lagi þar sem sérhæfing starfsmanna er mikil 
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og framboð lítið (Fombrun og Shanley, 1990). Gatewood og félagar (1993) komust að 

þeirri niðurstöðu að framboð upplýsinga um skipulagsheildir hefði mikið að segja þegar 

kæmi að ímyndarsköpun og hefði jákvæð áhrif á afstöðu umsækjenda. Þeim mun meira 

magn af upplýsingum sem hægt væri að nálgast, þeim mun betra.  

Í könnun SFR um stofnun ársins í flokknum ímynd eru svarendur beðnir um að meta 

það hversu jákvæða eða neikvæða afstöðu viðskiptavinir hafi til stofnunarinnar og hversu 

jákvæð eða neikvæð umræðan sé þegar stofnunina ber á góma (SFR, 2018). 

2.3.9 Jafnrétti 

Á Íslandi eru í gildi lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla þar sem öll mismunun 

á grundvelli kyns er óheimil (lög um jafna stöðu kvenna og karla nr. 10/2008). Markmiðið 

með lögunum er meðal annars að vinna gegn launamisrétti og annarri mismunun á 

grundvelli kyns, vinna gegn kynbundnu ofbeldi og áreitni og gera bæði konum og körlum 

kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf.  

Jafnlaunastaðall ber formlega heitið ÍST 85:2012 og er stjórnunarkerfi sem setur fram 

vinnuferli fyrir fyrirtæki og stofnanir með það að markmiði að fyrirtækið/stofnunin geti 

tryggt launajafnrétti innan sinnar skipulagsheildar (Staðlaráð Íslands, 2014). Staðallinn 

tryggir fagleg vinnubrögð sem fyrirbyggja eiga mismunun á grundvelli kyns. Árið 2017 var 

það lögfest að jafnlaunavottun innan skipulagsheilda skyldi byggja á jafnlaunastaðlinum 

fyrrnefnda og skyldi vera innleidd innan ákveðinna tímamarka (Stjórnarráð Íslands, e.d.-

a). Miðað er við að skipulagsheildir þurfi að taka sér góðan tíma í þessa innleiðingu en 

mismunandi tímamörk voru sett á skipulagsheildir eftir því hversu marga starfsmenn þær 

hafa. Þær skipulagsheildir sem eru með starfsmenn á bilinu 25 til 89 skulu vera búnar að 

innleiða vottunina fyrir lok árs 2022 (reglugerð um vottun á jafnlaunakerfum fyrirtækja 

og stofnana á grundvelli staðalsins ÍST 85 nr. 1030/2017).  

Jafnrétti er tiltölulega nýr þáttur í mælingum SFR og kom fyrst inn árið 2016 (SFR, 

2016). Þátturinn byggist á sex spurningum, til dæmis: Á mínum vinnustað njóta allir 

jafnræðis óháð t.d. aldri, kyni, uppruna, kynhneigð, eða trúar- eða lífsskoðana og á mínum 

vinnustað er skýr stefna um jafnrétti kynjanna (SFR, 2018). 
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2.4 Fiskistofa  

Fiskistofa (FS) er sjálfstæð stofnun sem heyrir undir Atvinnuvega- og 

nýsköpunarráðuneytið. Um starfsemi stofnunarinnar gilda lög nr. 36/1992 um Fiskistofu, 

með síðari breytingum. Fiskistofa annast stjórnsýsluverkefni á sviði sjávarútvegsmála, lax- 

og silungsveiði, hvalveiða o.fl. Hlutverk Fiskistofu er jafnframt að safna upplýsingum um 

framangreinda málaflokka (Fiskistofa, e.d.). Hjá Fiskistofu starfa liðlega 60 manns, á sex 

starfsstöðvum víðs vegar um landið (Fiskistofa, 2017).  

2.4.1 Flutningur höfuðstöðva Fiskistofu 

Um miðbik sumars árið 2014 tilkynnti Sigurður Ingi Jóhannsson, þáverandi sjávarútvegs- 

og landbúnaðarráðherra þau áform að flytja höfuðstöðvar Fiskistofu frá Hafnarfirði til 

Akureyrar (Fiskistofa, 2018). Þessi ákvörðun grundvallaðist á stefnuyfirlýsingu þáverandi 

ríkisstjórnar Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks í byggðamálum þar sem áhersla var 

lögð á mikilvægi þess að stuðla að fjölbreyttum atvinnutækifærum um allt land, meðal 

annars með dreifingu opinberra starfa til eflingar fyrir byggðir landsins (Stjórnarráð 

Íslands, 2013). Í upphafi var miðað við að fyrirhugaðir flutningar yrðu yfirstaðnir við lok 

árs 2015 og að öll störf stofnunarinnar myndu flytjast frá Hafnarfirði til Akureyrar. Þann 

10. september 2014 ritaði ráðherra bréf til starfsmanna FS þar sem hann sagði að flutningi 

höfuðstöðva FS frá Hafnarfirði til Akureyrar skyldi vera lokið eigi síðar en 1. janúar 2017. 

Starfsfólk stóð því frammi fyrir þeirri ákvörðun að flytjast búferlum ellegar láta af störfum 

(Fiskistofa, 2018). Við tók óvissuástand meðal starfsmanna FS sem hafði neikvæð áhrif á 

starfsanda og líðan fólks í starfi. Mikil andstaða var meðal starfsmanna og höfðu þeir 

gríðarlega þörf fyrir að ræða þá stöðu sem komin var upp, sem óneitanlega hafði mikil 

áhrif á starfsemi FS framan af. Í formála Eyþórs Björnssonar Fiskistofustjóra í ársskýrslu FS 

2014 sagði hann að þrátt fyrir öldurót þeirrar óvissu sem FS hefði búið við seinni helming 

ársins hefði samt sem áður tekist að halda uppi góðu og faglegu starfi innan 

stofnunarinnar og þar þakkaði hann einna helst þeim frábæra mannauði sem stofnunin 

bjó yfir á þessum tíma (Fiskistofa, 2014).  

Í byrjun maí 2015 tilkynnti sjávarútvegsráðherra starfsmönnum Fiskistofu að allir 

starfsmenn á starfsstöð í Hafnarfirði hefðu nú val um hvort þeir héldu áfram að starfa í 

Hafnarfirði eða færðu sig til Akureyrar, ef þau áform sem sett hefðu verið um flutning 
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næðu fram að ganga (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2015). Nýráðningar yrðu á 

Akureyri. Áður hafði verið tilkynnt um að þeir starfsmenn sem ætluðu sér að flytja til 

Akureyrar fengju flutningsstyrk sem næmi kr. 3.000.000 og yrði skattskyldur, til viðbótar 

yrði greiddur kostnaður við flutning búslóðar. Sá fyrirvari var settur á að starfsmenn 

þyrftu að skuldbinda sig Fiskistofu á Akureyri í tvö ár eða að öðrum kosti endurgreiða 

styrkinn í hlutfalli við þann tíma sem starfsmaður gegndi starfinu. Starfsfólki var einnig 

boðið að fljúga norður á kostnað Fiskistofu í tvígang með fjölskyldu sína til að kynna sér 

aðstæður og skoða húsnæði til búsetu. Þeir starfsmenn sem kusu að segja starfi sínu lausu 

voru ekki inntir eftir vinnuframlagi en fengu laun í uppsagnarfresti þangað til þeir höfðu 

fundið annað starf (Stjórnarráð Íslands, 2014). Að endingu var það aðeins Fiskistofustjóri 

sjálfur sem fluttist búferlum, aðrir starfsmenn létu af störfum eða völdu að halda áfram 

störfum sínum í Hafnarfirði. Störfin haldast því þar uns stöðugildin losna og munu þá 

flytjast til Akureyrar. Fyrir þennan flutning höfðu aðeins þrír starfsmenn fylgt stofnunum 

frá höfuðborg til landsbyggðar í þeim tilfellum sem opinberar stofnanir höfðu verið fluttar 

á landsbyggð frá höfuðborgarsvæði (Sveinn Arnarsson, 2014) svo fyrirfram taldist ekki 

líklegt að margir starfsmenn myndu fylgja starfi sínu á nýjan stað.  

Fiskistofustjóri flutti til Akureyrar í ágúst 2015 og hófst þá handa við að undirbúa 

flutning stofnunarinnar og ráða starfsfólk fyrir norðan í stað þeirra sem kusu að láta af 

störfum í Hafnarfirði. Til bráðabirgða var tekið húsnæði til leigu á 7. hæð í Borgum en 

fljótt var útséð um að það væri of lítið til að hýsa starfsemina til framtíðar. Að endingu 

fannst nægilega stórt rými undir stofnunina í sama húsi á 3. hæð og flutti Fiskistofa 

höfuðstöðvar sínar þangað í september 2016 (Fiskistofa, 2018).  

Mannauður Fiskistofu tók einhverjum breytingum strax í aðdraganda flutninganna. 

Þrír nýir stjórnendur tóku til starfa á þessum tíma í stað þeirra sem höfðu farið frá sem og 

nokkrir starfsmenn til viðbótar og höfðu þeir allir aðsetur í nýjum höfuðstöðvum á 

Akureyri. Í lok árs 2016 var heildarfjöldi starfsmanna með aðsetur á Akureyri orðinn 15 og 

hélst hann nokkuð stöðugur til ársloka 2017 en árið 2018 og 2019 var áætlað að fleiri 

stöður færðust á Akureyri. Því hefur starfsstöð í Hafnarfirði farið minnkandi á meðan sú 

nýja á Akureyri hefur stækkað (Fiskistofa, 2018). 

Sylvía Guðmundsdóttir (2016) gerði eigindlega rannsókn þar sem hún kannaði upplifun 

starfsmanna varðandi undirbúning og framkvæmd flutninganna og áhrif þeirra á líðan 
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starfsmanna. Tekin voru níu viðtöl bæði við stjórnendur og starfsmenn sem höfðu það 

sameiginlegt að hafa verið við störf hjá Fiskistofu í júní 2014 þegar tilkynning um flutning 

kom fram. Viðtölin fóru fram í nóvember 2015 og því endurspeglar niðurstaðan aðeins 

upplifun tiltekinna starfsmanna í byrjun ferilsins en tekur ekki á þáttum breytinga eftir að 

þeir höfðu mögulega fest sig í sessi. Niðurstöður Sylvíu voru á þá leið að undirbúningi 

flutninganna hefði verið ábótavant og ráðuneytið hefði ekki verið í stakk búið til að takast 

á við þá andstöðu sem starfsmenn sýndu flutningunum sem varð til þess að innleiðing 

breytinga tafðist. Til viðbótar sýndu niðurstöður að óvissan sem var til staðar varðandi 

flutningana hafði valdið starfsfólki mikilli vanlíðan og streitu. Einnig sýndu niðurstöður að 

það bæri á minnkaðri starfsánægju og starfstryggð og að traust til stjórnenda hefði beðið 

hnekki.  

2.4.2 Flutningi höfuðstöðva lokið 

Fiskistofa sagði í skýrslu sinni um flutning höfuðstöðva stofnunarinnar að staðan í byrjun 

árs 2018 væri öllu betri en árin þar á undan. Nú væri stofnunin á góðri leið með að ná 

vopnum sínum á ný. Starfsemin væri komin vel á veg og að ráðning og þjálfun nýrra 

starfsmanna hefði gengið vonum framar. Þó töldu stjórnendur stofnunarinnar að stórt 

skarð hefði verið höggið í mannauð Fiskistofu í kjölfarið flutningsákvörðunar stjórnvalda 

(Fiskistofa, 2018).  

Í skýrslu Fiskistofu um flutninginn er tekið fram að það sé að mörgu leyti ólíkt að starfa 

á tveimur stærstu starfsstöðvunum, á Akureyri og í Hafnarfirði, og að líkur séu á að 

starfsandi sé lakari í Hafnarfirði vegna óvissu um hversu lengi sú starfsstöð verði 

starfrækt. Starfsanda á Akureyri er lýst sem góðum. Fiskistofa gerir mánaðarlegar 

árangursmælingar hvað varðar starfsanda og starfsumhverfi og hefur útkoman úr þeim 

verið sú að marktækur jákvæður árangur hefur náðst á síðustu misserum (Fiskistofa, 

2018) sem gefur til kynna að uppgangur sé meðal starfsmanna eftir þær miklu breytingar 

sem stofnunin gekk í gegnum. Þegar fjallað er um stöðu stofnunarinnar og horfur telur 

Fiskistofa að mestu erfiðleikarnir við flutninginn séu að baki og að stofnunin sé í öflugu 

uppbyggingarstarfi, þróun og framsækni. Í lok árs 2017 hóf stofnunin umfangsmikla 

stefnumótunarvinnu sem stóð fram yfir mitt árið 2018 og var þar sett fram ný 

framtíðarsýn, stefna og meginmarkmið til næstu ára. Á heimasíðu stofnunarinnar 
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(Fiskistofa, e.d.) má sjá að eitt af þeim atriðum sem sett er fram í framtíðarsýn 

stofnunarinnar er:  

Fiskistofa er í fremstu röð meðal stofnana sem vinnustaður þar sem starfsfólk 

hlakkar til að koma í vinnuna og leggja sig fram. Fiskistofa getur valið úr hæfum 

umsækjendum í þau störf sem losna og miðlun þekkingar á milli starfsmanna er 

áberandi sérkenni. Starfsmannahópurinn er samheldinn, metnaðarfullur og 

vinnur markvisst í anda gildanna. Gleði er ríkjandi þáttur þar sem allt starfsfólk 

leggur sitt á vogarskálirnar. Starfsmenn og stjórnendur fá og veita reglulega 

endurgjöf og launakjör eru samkeppnishæf við það sem best gerist hjá ríkinu. Gildi 

Fiskistofu eru: traust, framsækni og virðing (Fiskistofa, e.d.).  

2.5 Niðurstöður Fiskistofu í könnun SFR – flokkur stærri stofnana 

Fiskistofa heyrir undir flokkinn stór stofnun. Í þeim flokki eru u.þ.b. 80 stofnanir sem taka 

þátt á ári hverju. Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður Fiskistofu frá árinu 2014 

þegar tilkynning um flutning höfuðstöðva átti sér stað. Á þeim árum sem undan voru hafði 

Fiskistofa aldrei raðað sér í efstu sætin svo ekki er talin ástæða til að fara frekar yfir þær 

niðurstöður.  

Árið 2014, sama ár og tilkynnt var um flutning höfuðstöðva var heildareinkunn 

Fiskistofu í öllum flokkum 3,58 og lenti stofnunin það ár í 65. sæti, en þess má geta að 

þær niðurstöður eru byggðar á svörum starfsmanna nokkrum mánuðum áður en 

tilkynning um flutning kom. Árið 2015 sýndi könnun SFR að óánægja hefði aukist meðal 

starfsmanna og var heildareinkunn stofnunarinnar það árið 3,54 og raðaðist hún í 74. 

sætið af þeim 79 stofnunum sem tóku þátt. Árið 2016 tók stofnunin sitt fyrsta stökk upp 

á við og lenti það árið í 43. sæti með heildareinkunnina 3,42. Þó Fiskistofa hafi raðast 

hærra árið 2016 en þau tvö fyrri er hægt að sjá að heildareinkunn hafði ekki hækkað, 

röðun stofnunarinnar var því aðeins samanburður við aðrar stofnanir sem einnig fengu 

lága einkunn þetta árið. Árið 2017 má segja að stofnunin hafi tekið hástökk upp listann, 

það ár var heildareinkunn 3,81 og stofnunin endaði í 14. sæti. Árið 2018 hélt stofnunin 

uppteknum hætti og endaði í 7. sæti í flokki stórra stofnana með heildareinkunn 4,25. 

Árið 2019 fékk Fiskistofa einnig góða heildareinkunn þó hún væri ögn lakari en árið á 

undan, en stofnunin endaði í 20. sæti það árið (sjá mynd 2).  



 

33 

 

 

Mynd 2. Röðun Fiskistofu í flokki stórra stofnana. 

Til viðbótar við þennan góða árangur fengu tveir sviðsstjórar Fiskistofu tilnefningu til 

Stjórnunarverðlauna Stjórnvísi árið 2018 (Stjórnvísi, 2018). Árið 2019 endurtók sagan sig 

og einn sviðsstjóri fékk tilnefningu ásamt Fiskistofustjóra sjálfum (Stjórnvísi, 2019).  
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2.5.1 Fiskistofa – Stjórnun 

  
Mynd 3. Könnun SFR, stjórnun. 

Á mynd 3 má sjá niðurstöður Fiskistofu í 

flokknum stjórnun í könnun SFR. Árið 2014 var 

niðurstaðan 3,49. Árið eftir tók fór einkunn 

heldur niður á við en tók að vaxa með miklum 

krafti árið 2016. Árið 2018 var einkunn 4,41 en 

lækkaði niður í 4,22 árið 2019.  

2.5.2 Fiskistofa – Starfsandi 

 

 Mynd 4. Könnun SFR, starfsandi. 

Á mynd 4 má sjá niðurstöður Fiskistofu í 

flokknum starfsandi. Vöxtur í þeim flokki var 

töluverður. Árið 2014 var einkunn 3,68, en fór 

ögn niður á við árið 2015. Frá því ári var 

stöðugur uppgangur til ársins 2018, en einkunn 

það ár var 4,35. Árið 2019 lækkaði einkunn í 

4,24.  

2.5.3 Fiskistofa – Ánægja og stolt 

 

Á mynd 5 má sjá niðurstöður Fiskistofu í 

flokknum ánægja og stolt. Eins og ætla mætti 

fór einkunn frekar niður á við árið 2015 eftir að 

tilkynning um flutning átti sér stað, en þá var 

útkoman 3,35. Næstu árin er bein lína upp og er 

fór einkunnin í 4,43 árið 2018. Árið 2019 lækkar 

hún aðeins og endar í 4,08.  

 Mynd 5. Könnun SFR, ánægja og stolt. 
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2.5.4 Fiskistofa – Launakjör 

 

 Mynd 6. Könnun SFR, launakjör. 

Á mynd 6 má sjá niðurstöður Fiskistofu í 

flokknum launakjör. Þessi flokkur hefur verið í 

stöðugum vexti frá árinu 2015 en þá var 

einkunnin 2,51 og endar árið 2019 með 

einkunnina 3,49. Þessar einkunnir eru lægri en í 

öðrum flokkum. 

2.5.5 Fiskistofa – Vinnuskilyrði 

 

Mynd 7. Könnun SFR, vinnuskilyrði. 

Á mynd 7 má sjá niðurstöður Fiskistofu í 

flokknum vinnuskilyrði. Ekki er að merkja mjög 

miklar breytingar á milli ára, en glögglega má sjá 

að einkunnin lækkar aðeins árið 2015 en hún var 

þá 3,89. Árið 2018 er einkunn orðin 4,32 en 

lækkar um 0,14 stig árið 2019 og stendur þá í 

4,18.  

2.5.6 Fiskistofa – Sveigjanleiki 

 

Mynd 8. Könnun SFR, sveigjanleiki. 

Á mynd 8 má sjá niðurstöður Fiskistofu í 

flokknum sveigjanleiki. Niðurstöðurnar haldast í 

hendur við flokkinn vinnuskilyrði og er varla 

hægt að sjá mun á milli þeirra tveggja. Árið 2015 

er einkunnin 3,89 líkt og í fyrrnefndum flokki en 

fer upp í 4,36 árið 2018. Árið 2019 lækkar hún 

svo örlítið og fer niður í 4,25.  
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2.5.7 Fiskistofa – Sjálfstæði í starfi 

 

Mynd 9. Könnun SFR, sjálfstæði í starfi. 

Á mynd 9 má sjá niðurstöður Fiskistofu í 

flokknum sjálfstæði í starfi. Líkt og í flokknum 

hér að ofan er ekki afgerandi munur á milli ára. 

Árið 2015 fær Fiskistofa einkunnina 3,89 og fer 

hæst í 4,36 árið 2018.  

2.5.8 Fiskistofa – Ímynd stofnunar 

 

Mynd 10. Könnun SFR, ímynd stofnunar. 

Á mynd 10 má sjá niðurstöður Fiskistofu í 

flokknum ímynd stofnunar. Á árunum 2014–

2017 óx ímynd töluvert að mati starfsfólks en 

virtist fara örlítið niður á við næstu tvö árin. 

Einkunn árið 2017 var 3,36 sem er í lægra lagi 

samanborið við einkunnir annarra flokka.  

2.5.9 Fiskistofa – Jafnrétti 

 

Mynd 11. Könnun SFR, jafnrétti, 

Á mynd 11 má sjá niðurstöður Fiskistofu í 

flokknum Jafnrétti. Mælingar í þessum flokki 

hófust fyrst árið 2016 og virðist Fiskistofu hafa 

vaxið ásmegin þar til árið 2018 en eins og allar 

aðrar niðurstöður það árið fær stofnunin aðeins 

lægri einkunn árið 2019 og endar í 4,45. Sú 

einkunn telst þó nokkuð há í samanburði við 

aðra flokka.  
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Rannsakandi telur áhugavert að skoða hvað liggi að baki þessum mikla viðsnúningi 

innan Fiskistofu sem hefur jafnframt gengið í gegnum viðamiklar breytingar á stuttum 

tíma og lagði þar áherslu á árin 2014–2018. Viðtöl fóru fram áður en niðurstöður fyrir árið 

2019 voru birtar. Starfsmenn sýndu mikla andstöðu við breytingarnar, en þrátt fyrir það 

virðast þeir hafa tekið slaginn og lent á fótunum, það er að segja ef taka má mark á könnun 

SFR og tilnefningum Stjórnvísi. Til að kafa dýpra ofan í málefnið tók rannsakandi viðtöl við 

nokkra núverandi stjórnendur og starfsmenn Fiskistofu og skoðaði hvaða áherslur 

stjórnendur hefðu og hvort þær endurspegluðust raunverulega í upplifun starfsmanna. 
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3 Aðferð 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvaða áherslur stjórnendur Fiskistofu hafa haft 

eftir flutninga á höfuðstöðvum stofnunarinnar, hvort upplifun starfsmanna endurspeglist 

í þeim áherslum og þá hvernig. Eins er áhugavert að skoða hvort niðurstöður kannana SFR 

síðustu ár haldist í hendur við upplifun starfsmanna á breyttum starfsháttum innan 

Fiskistofu.  

3.1 Gildi verkefnisins  

Fáar stofnanir hafa verið fluttar frá höfuðborgarsvæði til landsbyggðar og því ekki miklar 

upplýsingar hægt að finna hvað varðar farsæla endursköpun á vinnustaðamenningu á 

nýjum stað.  

Sylvía Guðmundsdóttir (2016) gerði rannsókn sína þegar flutningar voru enn í fullum 

gangi og sýna niðurstöður þar meðal annars merki um streitu og vanlíðan meðal 

starfsfólks. Stuttu seinna kemur sterkur stígandi upp á við hjá Fiskistofu í könnun SFR um 

stofnun ársins sem bendir til þess að breytingar hafi verið gerðar til hins betra hjá 

stjórnendateymi stofnunarinnar. Það styður enn frekar þá tilgátu að Stjórnvísi tilnefndi á 

tveimur árum þrjá stjórnendur af sjö manna stjórnendateymi til verðlauna fyrir störf sín.  

Þetta fannst rannsakanda mikilvægt að skoða nánar til að fleiri stofnanir og fyrirtæki í 

jafn viðamiklu breytingaferli gætu dregið lærdóm af. Tilgáta rannsakanda er sú að 

starfshættir þeir sem stjórnendur Fiskistofu virðast hafa tamið sér eigi í raun erindi til fleiri 

fyrirtækja en einungis þeirra sem standa í stórræðum.  

3.2 Aðferðafræðin 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir hvaða rannsóknaraðferð varð fyrir valinu og hvers 

vegna. Fjallað verður um hvernig rannsóknin fór fram og á hvaða hátt viðmælendur voru 

valdir. Farið verður yfir framkvæmd á greiningu gagna og að endingu verður fjallað um 

réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar.  

3.3 Eigindleg aðferðafræði 

Í félagsvísindum er að mestu unnið út frá tveimur mismunandi rannsóknaraðferðum, þær 

eru annars vegar megindlegar (e. quantitative) og hins vegar eigindlegar (e. qualitative) 
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(Padgett, 2008). Rannsakandi valdi að nota eigindlega rannsóknaraðferð sem hefur það 

að markmiði að kanna upplifun og reynslu viðmælenda sinna og kynna sér viðhorf þeirra 

til viðfangsefnisins sem um ræðir hverju sinni. Í eigindlegri aðferðafræði eru eiginleikar 

hlutar skoðaðir fremur en mælingar eins og gert er með notkun megindlegra rannsókna 

(Merriam, 2009). Eigindleg aðferðafræði byggir á viðtölum við einstaklinga sem gerir það 

að verkum að hægt er að ná fram dýpri skilningi á upplifun þátttakenda og viðmóti þeirra 

til viðfangsefnisins og er þannig ólík megindlegri aðferðafræði þar sem tölulegar 

staðreyndir eru útkoman (Esterberg, 2002). Ekki er hægt að alhæfa út frá niðurstöðum 

eigindlegra rannsókna eða ganga út frá því að það sama gangi yfir allan hópinn sem 

þátttakandi tilheyrir (Merriam, 2009).  

Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er ekki alltaf skýrt í upphafi hvaða upplýsingar geta 

komið fram (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Í grunninn byggjast eigindlegar rannsóknir upp 

á nokkrum mismunandi aðferðum en í þessari rannsókn er notast við viðtalsaðferð sem 

flokkast opin eða hálfopin viðtöl. Í opnum viðtölum notast rannsakandinn ekki við 

spurningaramma, þess í stað leyfir hann viðmælanda sínum að stýra umræðuefninu 

hverju sinni. Að þessu sinni nýtti rannsakandi sér hálfopin viðtöl þar sem umfjöllunarefnið 

er að mestu ákvarðað af rannsakandanum en upplifuninni er lýst af viðmælandanum. 

Farið er inn í viðtalið með fyrirfram ákveðinn spurningaramma sem aðstoðar rannsakanda 

að stýra flæðinu í viðtalinu. Þó er viðmælanda gefið rými til að fara út fyrir umræðuefnið 

sé þar eitthvað sem liggur viðkomandi á hjarta. Með þessum hætti gefst viðmælanda 

tækifæri til að leggja fram upplýsingar sem rannsakandi hafði ekki fyrirfram áttað sig á að 

skoða. Vegna þessa eru alltaf líkur á að spurningaramminn eða uppröðun spurninga taki 

breytingum í ferlinu sjálfu. Viðtalsramminn þarf ekki að vera meitlaður í stein, stundum 

þarf að bæta við spurningum eða breyta þeim svo hægt sé að kafa dýpra í viðfangsefni 

rannsóknarinnar hverju sinni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

3.4 Þátttakendur 

Rannsakandi ræddi við níu starfsmenn Fiskistofu, þrjá stjórnendur og sex almenna 

starfsmenn. Um það bil helmingur starfsmanna sem tóku þátt í rannsókninni flokkast 

undir nýja starfsmenn, þar er átt við að þeir hafi verið starfandi hjá stofnuninni samhliða 

eða eftir að flutningur höfuðstöðva átti sér stað. Hinn helmingur viðmælenda hefur lengri 
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sögu innan stofnunarinnar, voru þeir starfandi áður en tilkynning um flutninga átti sér 

stað og gerðu enn á þeim tíma sem rannsóknin var framkvæmd.  

Öflun þátttakenda var gerð í samvinnu við sviðsstjóra mannauðs- og fjármála sem veitti 

rannsakanda einnig leyfi til að vinna verkefnið. Rannsakandi bað fyrrnefndan sviðsstjóra 

um að hafa úrtakið sem fjölbreyttast, bæði með stjórnendum og almennum 

starfsmönnum sem og starfsmönnum sem höfðu verið til styttri og lengri tíma í starfi. 

Beðið var um að úrtakið endurspeglaði sem fjölbreyttastan hóp starfsmanna til að koma 

í veg fyrir að svörin væru einsleit. Þó að Fiskistofa sé flokkuð sem stór stofnun í könnun 

SFR eru starfsmenn einungis í kringum 65 talsins og eru þátttakendur í rannsókninni bæði 

karlar og konur. Vegna þessa þykir rannsakanda mikilvægt að halda trúnaði við hvern og 

einn viðmælanda sinn og leitast rannsakandi sérstaklega eftir því að halda 

persónueinkennum viðmælenda sinna leyndum. Vegna þessa verður notast við fornafnið 

„hann“ sem er vísun í karlkynsorðið viðmælandi. Þátttakendur verða enn fremur flokkaðir 

frá bókstöfunum A til I, þó ekki í sömu röð og viðtölin fóru fram til að koma í veg fyrir að 

hægt verði að greina viðmælendur út frá því hvenær viðtal hvers og eins átti sér stað. Öll 

viðtölin fóru fram innan Fiskistofu, bæði í Hafnarfirði og á Akureyri.  

Til að byrja með fengu mögulegir þátttakendur tölvupóst sem innihélt kynningarbréf 

(viðauki 1) sem rannsakandi hafði útbúið til að kynna verkefnið með von um þátttöku 

starfsmanna Fiskistofu. Eftir að viðkomandi hafði samþykkt að taka þátt í rannsókninni 

var honum sent þátttökusamþykki og trúnaðaryfirlýsing rannsakanda (viðauki 2) og 

samhliða því var tími viðtals ákveðinn. Í viðtölunum sjálfum notast rannsakandi við 

fyrirfram ákveðinn spurningaramma, sá rammi var aðeins mismunandi og ákvarðaðist það 

út frá því hvort starfsmenn hefðu verið starfandi þegar tilkynning um flutninga átti sér 

stað (viðauki 3) eða hvort þeir hefðu hafið störf eftir að flutningur átti sér stað (viðauki 4). 

3.5 Skráning og úrvinnsla gagna 

Viðtölin voru tekin upp í apríl og maí 2019. Viðtölin voru tekin upp á iPhone-síma 

rannsakanda sem og iPad eftir að leyfi hafði fengist frá þátttakendum. Tvöföld upptaka 

var gerð vegna þess að rannsakandi hafði áður lent í því að upptaka úr fyrri rannsókn hafði 

glatast. Hvert viðtal fyrir sig var skráð skilmerkilega og upptöku var svo fargað að rannsókn 

lokinni, en þessu hafði rannsakandi lofað öllum sínum viðmælendum.  
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3.6 Annmarkar á rannsókn 

Þegar notast er við eigindlega aðferðafræði er mikilvægt að átta sig á fyrir heildarmyndina 

að ekki er hægt að alhæfa út frá ályktunum rannsakanda því þær eru einvörðungu 

byggðar á túlkun hans sem að einhverju eða öllu leyti geta verið litaðar af skoðunum eða 

fyrirfram ákveðnum hugmyndum hans um rannsóknarefnið (Esterberg, 2002). Eins má 

velta því fyrir sér hvort þeir viðmælendur sem tóku þátt hafi verið einlægir í svörum sínum 

hvað varðar þeirra raunverulegu upplifun eða hvort að sú upplifun endurspegli upplifun 

annarra starfsmanna innan stofnunarinnar. Könnun SFR um stofnun ársins árið 2019 var 

nýyfirstaðin þegar viðtöl voru tekin, en útkomu mátti vænta að viðtölum loknum. Því var 

ekki verið að taka mið af þeirri útkomu þegar viðtölin voru tekin.  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar með ítarlegri umfjöllun um 

þá þræði sem mynduðust við greiningu og yfirferð á þeim níu viðtölum sem tekin voru við 

sex starfsmenn og þrjá stjórnendur Fiskistofu. Gert verður grein fyrir þemum og kóðum 

og vitnað í orð viðmælenda til frekari rökstuðnings og lesendum til glöggvunar. Upp úr 

gögnunum spruttu þrjú meginþemu sem farið verður yfir í undirköflum ásamt þeim 

kóðum sem tilheyra hverju þema fyrir sig. Fyrsta þemað er siglt á lygnari sjó, þar á eftir 

kemur þemað enginn fílabeinsturn og að lokum kemur þemað vöxtur á vinnustað.  

Í upphafi töldu flestir viðmælendur rannsakanda að mikið vatn hefði runnið til sjávar 

síðan flutningur höfuðstöðva Fiskistofu var tilkynntur og voru þeir vissir um að allt sem 

tengdist flutningnum væri að baki. Rannsakandi gat þó glögglega merkt að enn er mjög 

grunnt á þeim tilfinningum sem komu upp í breytingunum og fann að áhrifa þeirra gætir 

enn innan stofnunarinnar, bæði hjá nýjum og eldri starfsmönnum. Það er þó margt sem 

hefur breyst í kjölfar nýrra höfuðstöðva sem getur ekki annað en talist gott og upplifði 

rannsakandi að gleði og stolt væri ríkjandi meðal flestra viðmælenda og voru þeir flestir 

meira en tilbúnir að deila upplifun sinni með rannsakanda. 

4.1 Siglt á lygnari sjó 
Undir þemanu siglt á lygnari sjó eru kóðarnir þrír; áskoranir og tækifæri, lærdómur og 

viðvarandi áhrif. Í undirköflunum hér á eftir verður gerð grein fyrir hverjum kóða og vitnað 

í viðmælendur.  

Rannsakanda þótti sérstaklega skemmtilegt þegar viðmælendur notuðu líkindamál 

sem tengist sjávarútvegi og margir þeirra notuðu orðið ólgusjór þegar þeir lýstu því 

ástandi sem upp kom eftir tilkynningu um flutning höfuðstöðvanna. Viðmælandi G talaði 

sérstaklega um að innan stofnunarinnar væri enginn ólgusjór í gangi og vísaði þar í að nú 

væru breytingar afstaðnar og allt komið á lygnari sjó. Þetta þema er því innblásið af 

ummælum viðmælanda G og allra þeirra sem töluðu á sama hátt og hann.  
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4.1.1  Áskoranir og tækifæri 
Viðmælendur rannsakanda upplifðu ekki allir þegar tilkynning um flutning höfuðstöðva 

átti sér stað, þó höfðu þeir allir á einn eða annan hátt sett sig inn í þær breytingar sem 

urðu í kjölfar tilkynningarinnar eða „skipunarinnar“ eins og sumir kusu að kalla ákvörðun 

ráðherra. Eftir að flutningi höfuðstöðva lauk hefur mikið vatn runnið til sjávar en þó höfðu 

starfsmenn ýmislegt að segja um þær áskoranir og þau tækifæri sem flutningarnir höfðu 

í för með sér.  

Fyrsta áskorunin var að sætta sig við þær breytingar sem í vændum voru og komast í 

gegnum þann óvissutíma sem varð fyrst um sinn. Viðmælandi F sagði að fólk hefði fundið 

sterklega fyrir því hversu illa undirbúnir flutningarnir voru af hálfu ráðuneytisins og í 

ofanálag hefði ráðuneytið látið út úr sér mjög vanhugsaða hluti sem snertu illa við 

starfsfólki. Í raun hefði það verið svo að sögn F að starfsmenn sáu fyrir sér að ef þeir 

mættu ekki til vinnu norður á Akureyri í nánustu framtíð, væri litið svo á að viðkomandi 

hefði sagt upp störfum. Undir þetta tók viðmælandi G þegar hann sagði: „...auðvitað var 

fólk óánægt með þetta“ og að hans mati var það algjör fjarstæða að starfsmenn fyrir 

sunnan myndu taka upp á því að flytja norður til að halda vinnunni. Viðmælandi D sagði 

þetta hafa verið mjög slæman tíma, fullan af óvissu um það hvort starfsmenn myndu 

halda vinnu sinni og var þess fullviss á tímabili að hann þyrfti að hætta eftir örstuttan tíma 

en sagði það hafa verið nokkuð ljóst, að hvorki hann né aðrir starfsmenn hefðu haft neinn 

hug á að flytjast búferlum til Akureyrar þrátt fyrir að þeim hefði boðist styrkur til flutninga. 

Þess í stað hefði starfsmannahópurinn ákveðið að berjast fyrir því að fá að halda sinni 

vinnu fyrir sunnan. Viðmælandi F deildi sömu upplifun og sagði: 

Jú, auðvitað voru fyrstu viðbrögð allra og manns sjálfs að þetta væri út í hróa 
sko að bara, hvernig að þessu var staðið. Hins vegar held ég að það hafi nú 
verið svona, ég ætla nú ekki að kalla það þögull meirihluti, og kannski ekki 
einu sinni meirihluti, en það var það jú, eða ég meina, það var stór kjarni sem 
var kannski ekki tilbúinn til að halda uppi einhverjum óskaplegum 
uppreisnaranda gegn þessum hlutum og vill bara, fólk vill bara vinna sína 
vinnu á eigin forsendum og það skýrðist sem betur fer til þess að gera fljótlega 
að það væri nú ekki líkur á að, það lá mjög fljótlega fyrir að þú flytur ekki fólk 
eins og koffort til Akureyrar.  

Viðmælandi E lýsti ástandinu innan Fiskistofu eftir tilkynningu á þann veg að starfsfólk 

hefði upplifað að búið væri að gefa því fingurinn, að það væri eiginlega búið að reka það 
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og að þess vegna hefðu fáir verið tilbúnir að vinna með breytingunum til að byrja með. 

Hann sagði það vera áskorun að starfa innan hins opinbera og lýsti því á eftirfarandi máta: 

...sko þetta er stofnun, þetta er ríkisstofnun og við erum rekin á opinberu fé, 
það er staðreynd að það svona togast aðeins á þessi sjónarmið að efla 
landsbyggðina sem er pólitískt markmið og það að fara vel með fé. Þetta eru 
ofboðslega óhagkvæmar rekstrareiningar ...jájá þetta er pólitískt sko, það er 
bara þannig. En náttúrulega hryllingur að gera stofnun það að reka sig 
svoleiðis, það vill enginn reka sig svona.  

Viðmælandi D sagði að sér hefði fundist verst að upplifa hvernig ráðherrar gátu spilað 

með líf annarra og algjörlega umturnað lífi fjölda fólks í einni svipan. Að hans mati hefði 

það ekki verið réttlátt að ætla að svipta fjölda fólks störfum sínum, sér í lagi þar sem 

Hafnarfjörður væri að tæmast af ríkisfyrirtækjum. Hann sagði það á allra vitorði að það 

myndi kosta ríkið mun meira að reka stofnunina svona í framtíðinni og því hefðu 

útskýringar ráðherra á ástæðum flutninga fallið í grýttan jarðveg. Hann sagði: „Fólk getur 

bara litið í ársreikningana og séð hvað þetta kostar, og á hverjum lendir það? Það er 

náttúrulega bara skattborgurum. Þannig að menn geta bara séð hversu gáfulegt þetta 

var.“  

Önnur áskorun í upphafi var sú að margir innan stofnunarinnar sáu sér ekki fært að 

starfa áfram innan hennar og því mikil þekking sem hvarf á einu bretti. Viðmælandi E sagði 

að margir hefðu kosið að taka ekki þann slag sem í vændum var og þar með hefðu margir 

sagt upp störfum strax í byrjun, hann sagði: „Við missum fullt af þekkingu út, við erum 

ofboðslega undirmönnuð, ...við gátum sko ekki ráðið fólk því við vissum ekki hvort það 

yrði á Akureyri eða í Hafnarfirði.“ Að hans mati starfaði stofnunin of lengi við þau skilyrði 

að einungis var hægt að sinna einhvers konar nauðsynlegri grunnþjónustu og ekkert 

umfram það, hann sagði: „Maður var bara svona að reyna að sigla.“ Viðmælandi F sagði 

að eftir skipun ráðherra um flutninga höfuðstöðva hefði komið upp ástand til lengri tíma 

þar sem ráðningarbann var fyrir hendi og sagði: „Það er algjört limbó og það er ekkert 

hægt að ráða.“ Hann sagðist muna sérstaklega eftir einu atviki þar sem ráðningarbann var 

enn til staðar þar sem starfsmaður með mikla þekkingu var að hætta og ekki mátti ráða í 

hans stað. Viðmælandi F sagði að þá hefði hann reynt að sporna við þessu banni með því 

að segja: „Heyrðu, fyrirgefið en hann getur ekki labbað út þessi maður og enginn til staðar 

til þess að, eða sem er búinn að læra þetta, við verðum að auglýsa en það þýðir ekkert að 
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auglýsa eftir bara einhverjum, þetta þarf að vera súpermaður.“ Viðmælandi C var þessu 

einnig sammála og sagði: 

...það skiptir máli að missa ekki þekkinguna út eins og náttúrulega gerðist. Það 
varð bara þekkingargap heillengi þú veist, ...það er náttúrulega þannig að 
Fiskistofa er lítið annað en mannauðurinn sko og það var náttúrulega heilmikil 
þekking til sem var bara inni í höfðinu á fólkinu en ekki mikið bundin í ferlum 
sko, þannig það var sannarlega áskorun, ...auðvitað vorum við ekki með full 
vopn í svolítinn tíma.  

Viðmælandi D sagðist finna vel fyrir því að enn vantaði upp á þá þekkingu sem tapaðist 

á þessum tíma og að hans mati skipti það miklu máli fyrir Fiskistofu að þekkingin innan 

stofnunarinnar héldist þar og skipti sköpum í flóknum og sérhæfðum málum sem upp 

kæmu. Til viðbótar saknaði hann starfsfólksins sem hefði að hans mati margt hvert verið 

frábært og hefði farið vegna „einhverrar vitleysu“ sem vel hefði verið hægt að koma í veg 

fyrir. Viðmælandi A sagði einnig að mikil þekking hefði farið með nokkrum fyrrverandi 

starfsmönnum en hann taldi að vegna þess hve margir þeirra hefðu verið viljugir til að 

deila upplýsingum, jafnvel löngu eftir brotthvarf sitt, að sú þekking hefði að mestu komið 

til baka. Hann talaði einnig um að menn gætu grafið sig djúpt inn í málin og aflað sér 

upplýsinga ef einhverja þekkingu vantaði, eins og vant væri þegar menn ynnu að nýjum 

málum.  

Á ákveðnum tíma kom að vendipunkti innan stofnunarinnar, ráðningarbanni var aflétt 

og sú ákvörðun var tekin af hálfu ráðuneytisins að starfsstöðin í Hafnarfirði fengi að halda 

sér og að starfsmenn flyttust með starfsmannaveltu. Á þeim tímapunkti komu fram nýjar 

áskoranir sem sneru að því að starfsfólki myndi fækka í Hafnarfirði. Höfuðstöðvar skyldu 

flytjast norður til Akureyrar og fjölgun starfsmanna yrði þar. Að sama skapi var ákveðin 

áskorun fólgin í því að komast yfir þær tilfinningar sem flutningarnir höfðu í för með sér. 

Viðmælandi D sagði þetta hafa verið ákveðinn sigur fyrir starfsmenn eða eins og hann 

orðaði það: 

Þannig að það fór fljótlega að, eða allavega að lokum, að við höfðum aðeins 
betur. Þannig að þetta var ákveðið að það yrði starfsmannavelta. Þannig að 
það var besti kosturinn, bæði fyrir nýja fyrirtækið fyrir norðan því þá 
miðluðum við alltaf, það miðlast í rólegheitum öll reynsla, eða ekki reynsla 
heldur þekkingin – já ...en auðvitað er þetta búið að vera rosalega erfitt 
einhvern veginn, sko stofnunin var eiginlega bara eyðilögð, það var bara 



 

46 

þannig. Það var svo mikið áfall þarna og það hefur dregið svo mikinn dilk á 
eftir sér og þetta er svona.  

Allir viðmælendur voru sammála um að ákveðin áskorun væri fólgin í því að starfa í 

Hafnarfirði þar sem sú starfsstöð væri að dragast saman. Viðmælandi G sagði að hann 

fyndi vel fyrir því að fjölgunin væri fyrir norðan. Viðmælandi B sagði að vægið milli tveggja 

stærstu starfsstöðvanna, það er Akureyri og Hafnarfjarðar, væri hægt og rólega að færast 

norður og að það væri líklega önnur reynsla að vera þar sem fækkunin ætti sér stað heldur 

en að vera vaxtarmegin. Viðmælandi H talaði um að hann upplifði að „það sé nánast beðið 

eftir því að maður fari úr sætinu sínu“ svo að uppbygging á öðrum starfsstöðvum á landinu 

gæti átt sér stað. Hann sagði að hann myndi ekki sitja einn í sínu sæti eftir að allir aðrir 

væru hættir og að sú upplifun sem hann fyndi fyrir væri ekki þægileg. Þó hafði hann ekki 

áhyggjur af því að missa starf sitt eða hætta í bráð og sagði: „ ...svo er bara svo ótrúlega 

mikið af ungu fólki eftir þannig að gangi þeim vel að losna við það, við verðum lengi. Það 

fer ekkert í bráð.“  

Viðmælandi C sagði að það hefði verið allur gangur á því hvernig starfsmönnum gekk 

að komast yfir þær tilfinningar sem starfsmenn upplifðu í tengslum við flutningana. Hann 

sagði að þetta hefði tekið langan tíma en ekki allir starfsmenn hefðu verið óhressir með 

niðurstöðuna og vildu bara halda áfram. Hann sagði: „ ...og þeir sem voru hressir, eða þú 

veist, fannst þetta ekkert mál, voru líka bara að verða brjálaðir á endalausri umræðu um 

þetta, þú veist, að vera fastur að tala um eitthvað sem þú, vandamál sem þér finnst ekki 

vandamál.“ Viðmælandi E sagði „flutningstal“ hafa verið viðvarandi of lengi en sem betur 

fer væri það á undanhaldi. Hann taldi að þeir einstaklingar sem voru við störf fyrir 

flutninga og væru enn, myndu seint gleyma því sem á undan gekk en sagði til viðbótar: 

Einhvern tímann verður maður líka að segja „ef þú ætlar að vera hérna áfram, 
þá verðum við að byggja á þessum nýja grunni og verðum að vinna með því“ 
þú getur ekki, það er ekki hægt að taka alltaf upp flutningsspilið. Og líka 
ofboðslega einkennilegt, það sem hefur gerst er að það verður svo mikil 
gerjun af því við misstum svolítið mikið af fólki, ...við förum að ráða inn nýtt 
fólk. Og þetta fólk kemur náttúrulega inn á allt öðrum forsendum, það kemur 
á þeim forsendum að það sé að koma á vinnustað sem er fyrir norðan og það 
eru brjálæðislega mikil tækifæri fólgin í því.  

Tækifærin eru sannarlega fjöldamörg þegar höfuðstöðvar stórrar stofnunar eru fluttar 

út á land og þar voru flestir viðmælendur rannsakanda sammála. Tækifærin eru til dæmis 



 

47 

fyrir vel menntaða einstaklinga í leit að starfi við hæfi í sinni heimabyggð. Þeir 

viðmælendur sem teljast til nýrri starfsmanna og eru staðsettir fyrir norðan sögðu að 

þetta hefði verið gullið tækifæri fyrir þá að starfa við sitt fag. Einn starfsmaður fluttist 

búferlum þar sem hann fékk loksins tækifæri til að starfa á sínum heimaslóðum og annar 

starfsmaður sagðist loksins hafa fengið „draumastarfið sitt“ í sínum heimabæ. 

Viðmælandi B sagði að tækifærin í álíka dæmum og hjá Fiskistofu sneru ekki einungis 

að því að einstaklingar utan höfuðborgarsvæðis hefðu kost á sérfræðistörfum í sinni 

heimabyggð, heldur sneri það einnig að stofnuninni sjálfri. Hann sagði: „Í svona miklum 

breytingum skapast ákveðin tækifæri til þess að endur-uppfinna sig, ...það gæti verið gott 

bara þess vegna að flytja stofnanir svo að þú getir búið til nýja stofnanamenningu“ og vildi 

viðmælandi B þar meina að Fiskistofa hefði unnið vel úr því tækifæri. Viðmælandi A sagði 

að með nýju fólki sköpuðust ný tækifæri og talaði um að stofnunin hefði verið einstaklega 

heppin með þær ráðningar sem áttu sér stað frá því að ráðningarbanni var aflétt. Hann 

sagði: „ ...við vorum svo heppin með nýtt starfsfólk sem sannarlega setti sig inn af 

ofurkrafti.“ Hann sagði jafnframt: „ ...þú færð nýjar kröftugar sprengjur sem hérna, þú 

veist, rugga aðeins jafnvæginu, og gera þú veist, hafa góð áhrif.“ Margir viðmælendur 

rannsakanda höfðu orð á því að mannauðsstjóri Fiskistofu ætti stóran þátt í því hversu vel 

hefði unnist úr þeim tækifærum sem flutningur sem þessi hafði í för með sér. Viðmælandi 

I taldi mannauðsstjóra Fiskistofu eiga stóran þátt í hversu vel hefði gengið að fá 

starfsmenn til að snúa vörn í sókn og þætti einstaklega gott að ráðfæra sig við hann í öllu 

sem sneri að vinnunni og einnig stundum utan hennar. Undir það tók viðmælandi E þegar 

hann sagði: 

Ég held að, ég held að það sem að hafi heppnast best hafi verið ráðning 
mannauðsstjóra. Þetta er, vinnustaðurinn er fólk, og ef þú ert ekki með 
fúnkerandi mannauðsstjóra þá ertu í vandræðum. Það gekk rosa vel, 
náttúrulega fengum bara mjög kláran einstakling inn til þess að hérna, að leiða 
mannauðsmálin hérna. Og þú veist, sem hafði áður unnið í stjórnun og unnið 
á stórum vinnustað og bara hérna, hafði bara allan kaliber í þetta. Og kannski 
bara þurftum við það líka og fá smá ferska vinda inn sko. Þú veist, mér fannst 
það hafa rosalega mikið að segja að fá svona góðan mannauðsstjóra fyrir 
okkur öll. 

Tækifærin sem flutningarnir höfðu í för með sér snúa þó ekki einungis eða einvörðungu 

að mannauðinum og höfðu margir viðmælendur rannsakanda orð á því að 
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framúrstefnuleg vinnubrögð Fiskistofu núna væru að mörgu leyti komin til vegna flutninga 

höfuðstöðva og þeirrar „klemmu“ sem stofnunin lenti í þegar starfsemin varð dreifðari. 

Viðmælandi E sagði að stofnunin hefði sem betur fer haft rænu á því að nýta sér ferli sem 

fólst í ofboðslegum breytingum hvað varðar að endurskipuleggja sig og færa sig yfir í 

nútímann. Viðmælandi F talaði á sömu nótum og sagði að vegna endurskipulagningar 

næðu þau nú að halda betur utan um hlutina með færra fólki, hann sagði: „Ég held að 

þetta hafi sko, þegar upp var staðið, þá hefur þessi flutningur, það var ákveðið spark í 

rassinn, þú verður að láta hlutina ganga með öðrum hætti.“ Hann sagði einnig að hann 

væri sannfærður um að Fiskistofa væri skemmra á veg komin í upplýsingatæknimálum ef 

ekki væri fyrir flutninga höfuðstöðva því eina leiðin til að láta hlutina ganga hefði verið að 

vinna „massíft í fjarvinnslu“. Viðmælandi I taldi einnig að tækniframfarir innan 

stofnunarinnar hefðu verið miklar á undanförnum árum og að unnið hefði verið úr þeirri 

„tækniskuld“ sem hefði verið til staðar til fjölda ára. Tæknin hefði gert stofnuninni kleift 

að vinna á milli starfsstöðva og hefði Fiskistofu farist það vel úr hendi að mati viðmælanda 

I: „Mér finnst þetta ekkert mál, við höfum alveg tækni til að gera þetta.“  

4.1.2 Lærdómur 
Þegar viðmælendur voru spurðir um hvað hefði betur mátt fara í þessum breytingum voru 

svörin mismunandi. Viðmælandi E taldi eftir á að hyggja að ekki hefði verið hægt að ráða 

betur við hlutina, hann sagði: „Við réðum ekki þessari ákvörðun og við ráðum ekki 

pólitíkinni, ...og það gekk ekkert neitt rosalega vel, það er bara ekkert sem ég get tekið 

upp sem medalíuna og sagt – Já það gekk rosalega vel hjá okkur.“ Þó sagðist þessi sami 

viðmælandi vera sáttur og sagði að hann upplifði ekki að það hefði verið hægt að gera 

hlutina neitt öðruvísi eða betur og sagði: „Það er rosalega fínt stundum að horfa í 

baksýnisspegilinn og læra af hlutunum.“ Viðmælandi F sagðist aldrei hafa litið í 

baksýnisspegilinn og sagði að allt hefði gengið ótrúlega vel miðað við ástandið á sínum 

tíma. Hann sagði: „Það var bara rassgat í kringum okkur en það þýðir ekkert að væla yfir 

því, við bara gerum hlutina eins og við getum“ og honum fannst allir sem ákváðu að starfa 

áfram innan stofnunarinnar, sem og nýir starfsmenn, vinna vel með það. Hann sagði: 

„Þetta varð bara hvetjandi og við höfum reynt að líta á þetta undir jákvæðum formerkjum, 

hvernig við náðum að breyta hlutunum og laga hluti þannig að þeir hérna ganga sem sagt 

smurt við svona nýjar aðstæður.“ Viðmælandi C bætti nokkru við þegar hann sagði: 
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Sko, það var svo langur tími sem var óvissa og það var hræðilegt og erfitt og 
það skemmir og þess vegna er vinnustaðurinn lengur að jafna sig en ella. En 
það var ekki í okkar höndum að ákveða það þú veist, en ég held alveg að 
nokkurn veginn þú veist, auðvitað eru alveg einhver smáatriði sem maður 
hefði viljað að fólk gerði öðruvísi, ...en svona yfir höfuð held ég að við höfum 
gert margt rétt þú veist. Miklu meira rétt en ekki sko. Og það var frekar þannig 
að við gerðum ekkert rangt, heldur frekar kannski hefðum þurft að vera 
tilbúnari fyrr með þessa stefnu eða fyrr með..., held að miðað við aðstæður 
að fólk hafi verið að gera eins vel og það gat.  

Nokkrir viðmælendur hafa dregið persónulegan lærdóm af breytingaferlinu. 

Viðmælandi E sagði að hann hefði sjálfur valið að leggja það á sig að taka þátt í þessum 

breytingum og að hann hefði hugsað með sér: „Þetta er brjáluð reynsla að eiga í 

bankanum og hafa farið í gegnum svona“ og bætti við: „Ég vildi velja þetta fyrir mig og hef 

aldrei séð eftir því.“ Viðmælandi H talaði á svipuðum nótum þegar hann sagði að ef 

tilkynning kæmi núna um að stofnunin myndi flytja höfuðstöðvar sínar myndi hann ekki 

óttast, hans viðbrögð yrðu ekki: „Ó Guð, ég hef ekkert starf“ heldur yrðu viðbrögðin á þá 

vegu að hann myndi hugsa: „Þetta yrði frábær starfsreynsla fyrir mig og ég með þessa 

starfsreynslu gæti mögulega nýtt hana þegar ég færi að hugsa mér til hreyfings.“ 

Viðmælandi D taldi einnig að ef sama staða kæmi aftur upp myndi hann ekki óttast um 

starf sitt: „Ég myndi ekki stressa mig eins mikið í dag.“ Viðmælandi B var þessu sammála 

þegar hann talaði um að það hefði engin áhrif á sig þó öll starfsmannaveltan yrði færð á 

starfsstöð Fiskistofu í Vestmannaeyjum. Hann taldi sig vel geta sinnt sínu starfi þó að 

Fiskistofustjóri og allir aðrir stjórnendur tækju upp á því að flytja með 

starfsmannaveltunni til Eyja, en hann yrði áfram á sinni starfsstöð. Viðmælandi C sagði að 

það hefði í raun bara verið „ótrúlega gaman að taka þátt í þessu, þú veist, maður hefur 

lært ótrúlega mikið, ...það er auðvitað búið að vera gaman að fá að taka þátt í að beina 

þessu í annan farveg.“  

Viðmælandi B vildi meina að sá lærdómur sem draga mætti af flutningum Fiskistofu 

væri á þann veg að stundum væri gott að flytja höfuðstöðvar, svo hægt væri að hrista 

aðeins upp í hlutunum til að ákveðin hreinsun gæti átt sér stað og að þannig væri 

stofnunin betur í stakk búin til að takast á við þær breytingar sem ættu sér stað í 

nútímanum. Því var viðmælandi A sammála og taldi að þessi flutningur hefði verið löngu 

tímabær og að allar þær breytingar sem stjórnendur og starfsmenn hefðu unnið með 

hefðu einungis gert stofnuninni gott.  
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Stjórnendur eru kannski þeir sem sögðust draga hvað mestan lærdóm af breytingunum 

og þeir stjórnendur sem rannsakandi tók viðtal við töldu að þeir hefðu öðlast mikinn 

þroska í ferlinu, bæði sem persónur og eins stjórnendateymið sjálft. Einn stjórnandinn 

sagði: „Ég held bara að við séum búin að yfirstíga svo mikla erfiðleika að það er ekki, það 

þarf dálítið mikið til að það verði drama hérna þú veist. Og það er bara ekki þessi ótti við 

samskipti. Það er ekki ótti við að taka á hlutunum.“ Annar stjórnandi gekk lengra og sagði: 

Sko, við notuðum svolítið ráðgjafa hérna svoleiðis áður fyrr. Og hérna, við 
fórum náttúrulega í svona hópefli fyrir okkur sem stjórnendur til að ná vel 
saman og treysta okkur í að ræða við hvert annað um erfiðu málin. Við þurfum 
ekki beint ráðgjafa sem stjórnendur í dag þegar það kemur upp eitthvað 
drastískt, við ráðum alveg við það að ræða það sjálf. En svo höfum við 
náttúrulega unnið með fagfólki til að efla okkur og náð þessu þroskastigi ef 
svo má segja.  

Annar stjórnandi talaði á sömu nótum og sagði frá því að stjórnendateymið hefði verið að 

ræða ákveðið mál sem væri í erfiðari kantinum á fundi stuttu fyrir viðtalið. Á þeim fundi 

hefði stjórnendateymið áttað sig á því, að í því tilviki hefðu þau ekki haft þörf á að fá til 

sín ráðgjafa eða sérfræðing því að innan teymisins væri komin svo mikil reynsla, þeir 

treystu sér fullvel til að vinna í erfiðum málum án liðsinnis utanaðkomandi aðila.  

Stjórnendur töldu að allir innan stjórnendateymisins hefðu þurft að vaxa og þroskast 

og að það væri engin hætta á að það stoppaði í bráð. Einn þeirra talaði sérstaklega um 

Fiskistofustjóra í þessu samhengi og sagði: 

Ég meina, Fiskistofustjóri er ekkert undanskilinn þessu! Hann hefur líka þurft 
að læra og þroskast og vaxa en ég held að það sé alveg metnaður til þess að 
gera betur og trúðu mér, fyrir þessa flutninga þá held ég að stjórnendur hérna 
hafi ekki einu sinni vitað hvað þessi SFR-könnun var og þeim hefði ekki getað 
verið meira sama. Og það þú veist, við vorum ekki bara komin lengra í 
stjórnuninni þá, en núna skiptir þetta okkur máli. Ekki því við viljum sigra 
heldur því við viljum standa okkur vel og teljum okkur eiga innistæðu fyrir því.  

Nú er svo komið að höfuðstöðvar eru fluttar norður til Akureyrar og starfsemi 

Fiskistofu gengur betur. Þú lærir svo lengi sem þú lifir og er það nokkuð ljóst að flestir 

ættu að geta dregið lærdóm af þeim skakkaföllum sem þeir ganga í gegnum í lífinu. 

Viðmælandi C sagði: „ ...það eru alltaf áskoranir við og við og það sagði okkur líka bara 

það að þetta er bara eins og lífið, það er alltaf þú veist, þú getur alveg verið rosalega 

hamingjusamur en það eru alltaf einhverjar brekkur.“ Viðmælandi F talaði um að allir 
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væru alltaf að læra, bæði í lífi og starfi og að í hverri viku væri staðan tekin og einhver 

lærdómur dreginn af hverjum aðstæðum fyrir sig: „Við erum að taka stöðuna í hverri viku, 

skera fíl. Við erum að taka einn og einn lítinn bita“ og bætti við: „Maður myndi ekki nenna 

þessu ef þetta væri eitthvað helvítis FOKK, í alvöru talað. Ég kom hérna inn og átti alveg 

eins von á því að maður yrði bara í einhverja mánuði eða ár eða eitthvað sko, en þetta er 

bara búið að vera mjög spennandi og lærdómsríkt.“  

Viðmælandi E taldi að lærdóm mætti draga af þeim breytingum sem Fiskistofa stóð 

frammi fyrir, ekki einungis innan stofnunar heldur utan hennar líka. Hann sagði að hann 

langaði sérstaklega að koma því á framfæri og taldi það skipta miklu máli að það væri 

gengið í það strax í byrjun að eyða út allri óvissu. Ef línur væru óskýrar þá væri enn verra 

að vinna með þær breytingar sem í vændum væru fyrir allar stofnanir, sama hverjar þær 

væru. Hann ítrekaði að Fiskistofa væri opinber stofnun og að þau væru góð í því að skrá 

niður alla ferla, allar leiðbeiningar og allar stefnur og að allt þetta efni væri aðgengilegt 

öðrum til að læra af.  

4.1.3 Viðvarandi áhrif  
Þó að nokkuð sé liðið frá flutningum höfuðstöðva þykir rannsakanda að enn sé keimur af 

draugum fortíðar. Því voru ekki allir sammála. Viðmælandi C taldi að öll neikvæðni vegna 

flutninganna væri að mestu leyti búin. Þó talaði hann um að enn væri aðeins smithætta á 

milli eldri starfsmanna og þeirra nýju en tekið væri á þeim málum þegar það kæmi upp. 

Hann sagði að ef neikvæðni kæmi upp væri það ekki endilega sökum fortíðar heldur 

einungis vegna þess að það væri ekki alltaf hægt að gera öllum til hæfis. Viðmælandi A 

taldi að enn bæri á gremju innan herbúða í Hafnarfirði og sagði að mikill munur væri á 

milli að koma á þá starfsstöð samanborið við höfuðstöðvar Fiskistofu á Akureyri. Hann 

sagði: „Það var megn óánægja fyrir sunnan, bara mjög mikil og ég held að fólk sé ekkert 

búið að vinna sig út úr því enn þá, ...ég held að þetta sitji í fólki.“ Viðmælandi D taldi þetta 

rétt og sagðist vel finna fyrir þessum gömlu draugum. Hann sagði að ef eitthvað kæmi upp 

væri „pirringurinn“ fljótur að koma upp á yfirborðið þó að allir reyndu að gera sitt besta. 

Hann taldi að það myndi alltaf eima eftir af breytingunum á meðan eldri starfsmenn 

stofnunarinnar væru enn við störf þar sem óréttið sem það starfsfólk hefði verið beitt 

hefði verið svo mikið. Viðmælandi B hafði einnig fundið vel fyrir þessu og sagði að það 

stafaði af þessu ákveðin truflun. Hann sagði: 
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Í Hafnarfirði er ákveðin neikvæðni. Fólk líka upplifir breytingar á stofnuninni 
og svona aðferðum og nálgunum og það held ég að magni hvort annað hérna. 
Verði og hafi orðið til ákveðinn ósveigjanleiki eða eitthvað slíkt, mögulega út 
af flutningunum en mögulega er það nú bara í einhverju eðli þeirra sem vinna 
hjá ríkinu.  

Hann taldi að gremjan einskorðaðist við starfsstöð Fiskistofu í Hafnarfirði en taldi að það 

væri ekki vegna þess að það væri langt á milli þessara tveggja stærstu starfsstöðva, heldur 

spiluðu þarna einhverjar tilfinningar inn í, sem hann taldi að gerðu hlutina erfiðari en ef 

ástæðan væri áþreifanleg. Viðmælandi I var þessu sammála og sagði: „Maður finnur alveg 

svona gremju. Það er einhvers konar gremja sem ég næ ekki að skilja.“ Hann hélt áfram 

og sagði að honum fyndist þetta bara allt liðið og taldi að fólk þyrfti bara að átta sig á að 

á einhverjum tímapunkti þyrfti það bara að halda áfram. Hann sagði jafnframt: „ ...svo 

getur maður ekkert verið að dæma fólk, ...ég meina það var bara bylting, lítil bylting 

hérna.“ Að endingu í þessu máli sagði viðmælandi I: 

Ég held að sumir séu mjög kátir með að þú veist, og bara samt, sáttir við 
lausnina og allt það meðan aðrir eru eitthvað svona. Ég er ekkert alltaf að 
ræða þetta og ég held að fólk sé ekkert alltaf að ræða þetta. Fólk vill bara 
halda áfram og þannig. En hérna, maður finnur stundum að það er svona 
kannski, þolinmæði eða svoleiðis. Eins og það sé styttri þráðurinn gagnvart 
svona ef það kemur eitthvað upp á hjá þeim sem voru áður, sem ég myndi 
segja að væri kannski ekki endilega allir. Kannski 10% af þeim sem mögulega 
eru með gremjuna. ...Ég held þau hefðu meiri þolinmæði ef þau hefðu ekki 
lent í því að þurfa að berjast fyrir því að halda starfi sínu og þau eru kannski á 
ákveðnum stað og fá því framgengt líka, þannig að það eru svona kostir og 
gallar í því.  

Sumir viðmælendur rannsakanda upplifðu starfsstöðvarnar í Hafnarfirði annars vegar 

og á Akureyri hins vegar sem tvær mismunandi stofnanir. Sú upplifun birtist ágætlega í 

ummælum nokkurra viðmælenda. Viðmælandi D sagði: „En þetta eru í rauninni tvær 

stofnanir. Það er náttúrulega ný stofnun fyrir norðan, nýtt fólk á nýjum stað að búa til nýja 

stofnun.“ Viðmælandi B ræddi þetta einnig og taldi mikinn mun milli starfsstöðvanna 

tveggja, sér í lagi hjá starfsmönnum en minna hjá stjórnendum. Þó voru ekki allir á sama 

máli og sagði viðmælandi G að hann upplifði ekki að þessar tvær starfsstöðvar mynduðu 

tvær mismunandi stofnanir, hann sagði: „Á meðan maður sér stjórnandann koma á báða 

staði þá er þetta í lagi.“ Viðmælandi A sagði að hann hefði upplifað á köflum þessar tvær 

starfsstöðvar sem tvær mismunandi stofnanir en að honum fyndist nú orðið heldur léttara 
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yfir starfsstöðinni í Hafnarfirði og það væri til bóta. Viðmælandi H sagði það óumflýjanlegt 

að tvær stærstu starfsstöðvarnar upplifðu að einhverju leyti að starfsmenn innan þeirra 

störfuðu hjá mismunandi stofnunum, hann líkti þeim við bekki í skóla og sagði: 

Það er náttúrulega alltaf þannig að það geta verið, ef maður tekur tvo bekki í 
skóla. Það er alltaf inn í sitt hvoru herberginu að þá getur alltaf verið 
mismunandi bekkur. Hópurinn er alveg einn og sér, það er mismunandi 
hvernig hver hópur nær saman. 

Fjölmiðlaumræða í kringum breytingarnar var gríðarlega mikil og sögðu viðmælendur 

að hún hefði haft mikil áhrif á starfsmenn innan stofnunarinnar og að það sem fram hefði 

komið hefði ekki alltaf sýnt rétta mynd af því sem raunverulega var í gangi á 

vinnustaðnum. Þegar fjallað er um Fiskistofu í fjölmiðlum núna tækju starfsmenn því ekki 

alltaf fagnandi og upplifðu stundum að verið væri að ýfa upp gömul sár. Sama dag og 

rannsakandi hóf að taka viðtöl hafði birst umfjöllun á ónefndum fréttamiðli með 

yfirskriftinni „Stofnun upp á punt“, þar var fjallað um það að innan Fiskistofu væri 

glundroði og fullyrt að starfsánægja væri í molum. Rannsakandi fór hikandi inn á eina 

starfsstöð stofnunarinnar og sat hljóður hjá á meðan hann beið eftir að fyrsta viðtal 

hæfist. Þar heyrði rannsakandi starfsmenn ræða saman á meðan blöðunum var flett. Einn 

starfsmaður sagði: „Ég vildi bara óska þess að við fengjum einhvern tímann frið“ og annar 

starfsmaður svaraði: „Já þetta er óskiljanlegt, alveg ótrúlegt að einhver nenni að standa í 

þessu og ég skil bara ekki hvaða ástæður liggja þarna að baki.“ Rannsakandi túlkar 

svipbrigði og orð þeirra starfsmanna sem þarna voru sem svo að þeir hafi ekki verið 

sammála þeirri umfjöllun sem þarna fór fram en að hún hafi samt sem áður haft áhrif á 

þá. Í viðtölum við viðmælendur í rannsókninni bárust fjölmiðlaumræður í tal. Viðmælandi 

C talaði um að sér þætti leitt þegar fólk leyfði sér að fara með ósannindi í fjölmiðla sem 

væru á skjön við upplifun sína og annarra starfsmanna. Viðmælandi H talaði um að hann 

yrði „stressaður“ í hvert skipti sem hann heyrði af því að fjalla ætti um Fiskistofu í 

fjölmiðlum, hann sagðist ekki vita hver ástæðan fyrir því stressi væri því hann hefði oft 

upplifað það að fréttaumfjöllun væri í meira lagi stílfærð og ekki í takt við það sem 

raunverulega væri í gangi innan stofnunarinnar. Hann talaði um að það róaði hann 

vanalega þegar hann hefði heyrt eða lesið þá umfjöllun sem í gangi væri því hann vissi 

sannleikann sjálfur. Viðmælandi I velti fyrir sér hvort umfjöllun sem ætti sér stað í 

fjölmiðlum endurspeglaði raunverulega líðan starfsmanna innan stofnunarinnar því að 
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það neikvæða tal sem hann hefði lesið um í fjölmiðlum væri í „andstöðu“ við líðan hans í 

starfi. Hann velti fyrir sér hvort sú gremja sem hann upplifði að lægi undir niðri skyldi 

birtast á þennan hátt. Viðmælandi B var handviss um að sú neikvæða fjölmiðlaumræða 

sem hefði átt sér stað ætti rætur sínar að rekja til óhamingju einstakra starfsmanna en 

vildi ekki meina að hún snerti sig á nokkurn hátt þegar hann sagði: 

Allavega upplifi ég það ekki að það skipti neinu máli hvað einhver er að segja 
úti í bæ sko, af því að við vitum hver staðreyndin er. Umfjöllun í fjölmiðlum er 
eins og hvert annað backround noise fyrir mig sko af því hún getur sveiflast 
bara hingað og þangað. Fjölmiðlar á Íslandi eru meira og minna undir stjórn 
þeirra aðila sem vilja nota þá og það hérna hefur ekkert, það sko langoftast er 
það einhver hagsmunaaðili á bak við þó svo að það sé litli óánægði kallinn! 

Viðmælandi C talaði einnig um að ósönn umfjöllun í fjölmiðlum snerti ekki endilega við 

starfsmönnum og sagði: „Þetta er ekkert endilega að raska ró okkar allra en þetta er bara 

leiðinlegt, þú veist, óþolandi. Við sem viljum bara vera heiðarleg og að einhver geti bara 

farið með einhverjar örfáar staðreyndir og hitt bara upplogið þú veist.“ Viðmælandi D tók 

undir það að fjölmiðlaumræða hefði ekki mikil áhrif á starfsfólkið en var hræddur um að 

stjórnendur tækju hana of mikið inn á sig. Viðmælendur rannsakanda vildu samt ekki 

meina að fjölmiðlaumræðan hefði mikil áhrif út í samfélagið. Þeir væru sjaldnast spurðir 

út í neikvæða umræðu sem birtist og fengju oftar en ekki fáar eða engar athugasemdir 

um þá umfjöllun sem væri í gangi hverju sinni. Viðmælandi I sagði að aðeins ein 

manneskja hefði haft samband við sig þegar síðasta umfjöllun kom fram, viðmælandi H 

nefndi að tveir aðilar hefðu sent sér skilaboð mitt í þeirri sömu umræðu en að hann héldi 

að fólk væri bara ekki að „kippa sér upp við svona þvælu“. Viðmælandi G kannaðist ekki 

við neina „leiðindaumræðu“ þegar hann sagði: „Það skiptir engu máli hvað er sagt, hér er 

bara allt á eðlilegu róli, enginn ólgusjór í gangi.“ 

4.2 Enginn fílabeinsturn 
Undir þemanu enginn fílabeinsturn eru kóðarnir þrír; hlutverk og ábyrgð stjórnenda, 

samspil stjórnenda og starfsmanna og uppbygging trausts. Í undirköflunum hér á eftir 

verður gerð grein fyrir hverjum kóða og vitnað í viðmælendur.  

Rannsakanda þótti ummæli eins viðmælandans lýsandi fyrir þetta þema þegar hann 

talaði um að stjórnendur stæðu ekki uppi í fílabeinsturni. Rannsakanda þykir það 
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viðeigandi fyrir þemað í heild sinni þar sem það skín í gegn að ekki sé bil á milli stjórnenda 

og starfsmanna innan Fiskistofu.  

4.2.1 Hlutverk og ábyrgð stjórnenda 
Stjórnendateymi Fiskistofu er dreift milli tveggja stærstu starfsstöðvanna, í Hafnarfirði og 

á Akureyri. Frá árinu 2014 hefur teymið fengið inn nokkra nýja einstaklinga í skiptum fyrir 

þá sem ákváðu að leita á önnur mið eða hættu vegna annarra ástæðna. Nýir stjórnendur 

eru til staðar á báðum þessum starfsstöðvum. Viðmælendur rannsakanda höfðu miklar 

mætur og trú á Fiskistofustjóra og þeim verkum sem hann hefur unnið innan 

stofnunarinnar í þeim ólgusjó sem nú hefur lægt. Viðmælandi A minntist sérstaklega á 

það að Fiskistofustjóri hefði verið sá eini í stjórnendateyminu sem ákvað að sigla skútu 

sinni norður á Akureyri og taka þátt í þeirri uppbyggingu sem hefur átt sér stað þar. Hann 

sagði: „Fiskistofustjóri náttúrulega fór bara norður og náttúrulega vann bara í þessu og 

hann gerði það vel.“ Hann talaði um að frá því hann hóf sjálfur störf hefðu breytingar í 

stjórnun innan stofnunarinnar verið gríðarlegar og sagði: „Ég veit að fólk myndi ekki trúa 

því hvaða breytingar hafa átt sér stað, en þetta er allt til góðs, ...það er bara svo miklu 

betra skipulag á stjórnuninni.“ Viðmælandi D talaði einnig um Fiskistofustjóra og sagði að 

hann væri „réttur maður á réttum stað“ og að hann vissi ekki betur en að flestir 

starfsmenn stofnunarinnar væru honum sammála. Viðmælandi B sagði að starfandi 

Fiskistofustjóri væri með betri yfirmönnum sem hann hefði haft og taldi nokkuð ljóst að 

áhrif hans á stjórnendateymið í heild sinni væru mikilvæg þar sem það spannaði svo 

marga ólíka einstaklinga. Hann taldi að sama skapi að einn helsti og besti eiginleiki 

teymisins væri hversu ólík þau væru. Viðmælandi A taldi þetta einnig en sagði að sumir 

stjórnendanna gengju beinskeyttari til verks en aðrir, en að allir væru þeir mjög samtaka. 

Fleiri töluðu á þessum nótum og sagði viðmælandi F að innan stjórnendateymisins væru 

mjög mismunandi stjórnendur og að þeim fylgdi einnig mismunandi stjórnunarstílar. 

Hann sagði suma þeirra vera stífa, aðra hvatvísari og svo enn aðra mjög yfirvegaða. Hann 

sagðist sjá það skýrt hverjir þeirra þyrftu að hugleiða hlutina og hverjir væru tilbúnir að 

gefa svör á skömmum tíma. Þetta „combo“ taldi hann einkenna sigurlið. Viðmælandi I var 

á sama máli og sagði: „Þetta eru ólíkir einstaklingar – ég held að það sé það sterkasta og 

besta við þau sem stjórnendateymi.“ Hann taldi jafnframt að það væri óhjákvæmilegt í 
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hópi eins og þessum að upp kæmi stormur, þó sagðist hann aldrei merkja slíkt á þeim. 

Hann sagði: 

Ég náttúrulega sé það á þeim að þau eru ólík en nei, ég sé engan storm eða 
neitt. Ég held að þau nái oftast að komast að millivegi. Mér finnst 
Fiskistofustjóri líka ná að halda þeim svolítið góðum, hann er svo kurteis, 
þannig að hérna, ég held að þau séu bara alveg rosalega með ólíkar áherslur 
og kannski þeir sem eru afturhaldsseggir passi þá sem eru framsýnir svo þeir 
lendi á miðjunni, en ég vona að það sé ekki heftandi. Ég get samt ímyndað 
mér að einhverjir upplifi það heftandi, þeir sem vilja ekki breyta neinu að þeir 
hefti það, en mér finnst þetta ganga rosalega vel hjá þeim. 

Kurteisi Fiskistofustjóra var umtöluð meðal viðmælenda og gerðu A, C, D og G þessa 

eiginleika Fiskistofustjóra einnig að umræðuefni í viðtölum sínum. Viðmælandi C sagðist 

merkja það sérstaklega á Fiskistofustjóra að kurteisi væri persónulegt gildi hjá honum og 

að hann fyndi að það hefði áhrif á starfsmenn stofnunarinnar á þann hátt að „aldrei verði 

neinn uppvís af því að vera með dónaskap við annan samstarfsmann“. Hann sagði að 

auðvitað væri eðlilegt að allir væru kurteisir og kæmu vel fram en sú væri ekki alltaf raunin 

alls staðar. Hann sagði enn fremur: 

En mér finnst ég hafa séð það svo skýrt hvað hegðun stjórnenda, bæði æðsta 
en líka í næsta leveli, ...hversu mikil áhrif þeir sem stýra hvað varðar nánast 
best eða þannig, hvað þeir gera til að ná þessu fram, en þeim sem takast ekki, 
hvað meiri vitleysa nær að verða til þar. Mér finnst alveg, stjórnunin er og 
framkoma hjá stjórnendum skiptir mun meira en ég áttaði mig á. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvaða hlutverki þeir teldu að stjórnendur innan 

Fiskistofu ættu að gegna voru svörin margvísleg. Einn stjórnandinn sagði: „Ég myndi segja 

að helmingurinn af starfi mínu sé óskilgreint og ég gæti eiginlega ekki tínt saman sko.“ 

Hann hélt áfram og sagði: „Og náttúrulega, stjórnun á að vera stór hluti af því, ég segi á 

að vera og er það, en samt finnst mér ég aldrei hafa nægan tíma í það.“ Annar stjórnandi 

talaði á sömu nótum og sagði að hann myndi vilja eyða meiri tíma í stjórnunarstörf og 

minni í að vinna í tölvunni en að staðan væri bara ekki þannig, hann bætti við: „Og svo 

auðvitað erum við eins og aðrar stofnanir, stjórnendur eru svo hlaðnir sérfræðiverkefnum 

líka.“ Þriðji stjórnandinn sagðist helst vilja vera óþarfur þó að auðvitað þyrfti hann að hafa 

sýn. Hann sagði: 

Ég vil bara helst vera hérna sko, ég vil helst vera óþarfur, að það sé mitt 
hlutverk. Ef mér tekst það, að fólkið sem ég ber ábyrgð á vinni bara sitt verk, 
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þróar það áfram og þarf ekkert á mér að halda þá er það rosalega fínt. Mitt 
hlutverk er að halda því gangandi. ...Stjórnandi þarf að gæta þess að vera ekki 
of mikið að halda í stýrið og ég lærði þetta, mér fannst það ekki auðvelt sko.  

Hann sagði jafnframt að sem stjórnandi þyrfti hann að geta raðað saman hlutum til að 

koma breytingum áleiðis og gera þá betri og sagði: „Og bara líka hafa sans fyrir því að 

meðtaka það sem starfsfólkið hefur að segja sem er næst verkefninu, það fær brilljant 

hugmyndirnar, það er ekki bara ég sem fái þær sko.“ Starfsmenn voru sammála þessu og 

sagði viðmælandi A að stjórnendur ættu ekki að ganga inn í málin nema nauðsyn krefði. 

Hann talaði um að þeir hefðu nóg á sinni könnu og að hann upplifði að stjórnendur 

Fiskistofu væru reiðubúnir að grípa inn í og aðstoða ef eitthvað vandamál kæmi upp, en 

að öðrum kosti gæfu þeir honum og öðrum starfsmönnum frelsi til að sinna sínum 

störfum. Hann sagði: „Þeir eru alltaf til í að grípa inn í og aðstoða ef eitthvað er. Ég er ekki 

að segja að þeir eigi að fara út á vettvang eða neitt svoleiðis, heldur bara vinna með manni 

og leiðbeina, ég held að það hafi tekist alveg vel til og svoleiðis, ég veit ekki annað en að 

menn sýni hvoru öðru traust og virðingu.“ Viðmælandi G sagði: „Það má ekki ofstjórna 

sko, hér eru starfsmenn sjálfstæðir en það verður auðvitað að fylgjast með.“  

Allir stjórnendur töluðu um að átak hefði verið gert innan Fiskistofu til að auka vægi 

stjórnunar og styrkja stjórnendateymið. Þeir töluðu um að stjórnendur hefðu farið í 

markvissa þjálfun þar sem meðal annars var lögð áhersla á endurgjöf, starfsmannasamtöl 

og hvernig ætti að takast á við erfið starfsmannamál og að sú þjálfun hefði tekist mjög 

vel. Einn stjórnendanna sagði: „Ég held alveg fyrst og fremst að styrkir stjórnendur, að 

það sé lykilatriðið og ef maður ætti að gera eitthvað eitt þá væri það að þjálfa stjórnendur 

til að ná meiri árangri“ og bætti við: „Það er alltaf fyndið þegar það er talað um 

mannauðsmál sem mjúku málin, þau eru náttúrulega glerhörð þú veist, en það skiptir máli 

að vera þú veist – manneskjulegur!“ og átti þar við að framkoma stjórnenda væri mikilvæg 

í öllum samskiptum, bæði við aðra stjórnendur og samstarfsmenn. Þessu voru aðrir 

viðmælendur sem sinna stjórnunarstörfum sammála og töluðu um að stjórnun væri í 

grunninn „ofboðslega mikið samskipti“, þeir töluðu um að það skipti miklu máli að 

stjórnandinn væri aðgengilegur, að starfsfólk upplifði að það gæti nálgast yfirmann sinn 

með auðveldum hætti og að það væri hlustað á hvað starfsmenn hefðu að segja. Einn 

þeirra sagði: 
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Sko, við sem stjórnendateymi verðum að leggja okkur fram við að hlusta og 
við gerum það, alveg sko. Við höfum sérstaklega lagt okkur fram við virka 
hlustun og það virkar! Auðvitað erum við misgóð í því en við reynum öll okkar 
besta. Það er mér ekki eðlislægt þetta með virka hlustun en ég hef orðið betri 
í því með tímanum. 

Viðmælandi D taldi að stjórnendur hefðu virkilega unnið með það að hlusta á sína 

starfsmenn og sagði: „Ég hef alltaf getað leitað til míns yfirmanns, það hefur aldrei verið 

vandamál, hann hlustar á það sem ég hef að segja.“ Viðmælandi B taldi einnig að hans 

yfirmaður legði sig fram og talaði um að dyrnar stæðu alltaf opnar fyrir sig og að hann 

upplifði að á sig væri hlustað. Viðmælandi H tók undir orð samstarfsmanna sinna og 

upplifði á sama hátt að sinn stjórnandi sem og aðrir innan Fiskistofu væru til taks og 

reiðubúnir til að hlusta ef eitthvað bjátaði á.  

Hlustun var þó aðeins eitt af þeim atriðum sem bæði stjórnendum og starfsmönnum 

þótti mikilvæg og eftirtektarverð í fari þeirra sem fara með stjórnartaumana. Viðmælandi 

B talaði um formlegt og óformlegt hlutverk stjórnenda Fiskistofu. Hið formlega hlutverk 

sagði hann að væri „fyrst og fremst að tryggja það að stofnunin sinni hlutverki sínu sem 

henni er sett samkvæmt lögum“ og talaði þar um að regluverki skyldi vera fylgt og að það 

væri gert á þann máta sem reglur segðu til um. Hið óformlega hlutverk væri svo: 

...að vernda og byggja upp þennan vinnustaðaanda og kúltúr sem 
endurspeglast í gildunum, bæði innan stofnunar og utan. Það er að segja að 
efla traust, virðingu og framsækni bæði innan stofnunar og utan og hérna, 
tryggja það að slagkraftur okkar í okkar hlutverki gagnvart þeim sem eru í 
greininni og þeim almenningi sem að á svo einhverra hagsmuni að gæta, sem 
ég vil nú meina að fari nú oftast saman við langtímahagsmuni greinarinnar og 
sem sagt að gæta vel að þessum hagsmunum.  

Viðmælandi I talaði á sama hátt og viðmælandi B hér að ofan þegar hann sagði hlutverk 

stjórnandans vera tvíþætt: „Þeir hafa ákveðið hlutverk bara gagnvart lögum og svo hafa 

þeir ákveðið hlutverk gagnvart starfsmönnum og fjármálum. ...Þeir náttúrulega passa 

auðlindina og svo ertu með starfsmenn í því og þarft að hugsa um að þeim líði vel“ og 

bætti við að enginn væri eyland og að stofnunin þyrfti að vera í góðum samskiptum við 

aðrar stofnanir á Íslandi og erlendis í gegnum stjórnendur. Viðmælandi A sagði að 

stjórnendur bæru ábyrgð á því að halda tengslum út fyrir stofnunina og upplýsa 

starfsmenn um það sem þeir „þurfi að vita og vera upplýstir um, þó þeir þurfi nú ekki að 

vita allt“ en til viðbótar sagði hann stjórnendur einnig bera ábyrgð á því að vera í góðum 
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tengslum við sitt starfsfólk sem hann vildi meina að hann fyndi virkilega fyrir að væri ein 

þeirra helsta áhersla síðustu árin og bætti við að eftirfylgni hjá stjórnendum hefði einnig 

stórbatnað. Hann sagði að öll samskipti væru betri og upplýsingastreymi innan 

stofnunarinnar væri orðið „stórgott“. Viðmælandi D sagði að hann upplifði að stjórnendur 

fylgdust vel með líðan starfsfólksins og að þeim væri umhugað um að öllum liði vel í 

vinnunni og utan hennar. Viðmælandi H talaði um að sér fyndist stjórnendur hafa verið 

duglegir að halda öllum upplýstum um það sem væri í gangi hverju sinni og að þeirra 

aðalhlutverk að sínu mati væri að vera „raunverulegur stjórnandi“. Hann sagði: 

Það er í rauninni bara að fylgja sínu, ef að bara stjórnandi sé stjórnandi að 
hann fylgi því eftir, að það sé ekki einhver bara titill heldur þarf að, ef að 
eitthvað kemur upp á þá þarf að útdeila verkefnum, skipuleggja og fylgja eftir. 
Mér finnst það mjög mikilvægur þáttur og bregðast við ef eitthvað er, heldur 
en ef ekkert er gert þá fer þetta bara að rúlla niður.  

Þessu voru flestir sammála, bæði starfsmenn og stjórnendur, og töluðu um að kurteisi, 

virðing og hæfni til að hrósa samstarfsmönnum á réttum augnablikum gæti verið mikið til 

bóta. Viðmælandi E sagði að hlutverk stjórnandans að sínu mati væri „að vera svolítið 

sannur í því sem hann er að gera og aldrei, þú veist, bara ef hann getur mögulega gripið 

hlutina, gripið boltana, gengið inn í samtöl fólks, verið jákvæður og gefið af sér og allt 

þetta, þá held ég að þetta sé allt saman rosalega mikilvægt.“ Hann sagði jafnframt að um 

leið og stjórnandi væri farinn að standa sig að því að labba fram hjá kaffistofunni án þess 

að grípa inn í erfið samtöl, væri viðkomandi orðinn þreyttur og ætti að snúa sér að öðru. 

Hann talaði um að stjórnendur væru líka fólk og að allir starfsmenn og stjórnendur þyrftu 

að vera í þannig jarðvegi að þeir gætu hlúð að sér og vaxið.  

Innan Fiskistofu hafa stjórnendur þurft að taka á erfiðum starfsmannamálum sem hafa 

farið misvel í fólk að mati þeirra sjálfra. Einn stjórnandi sagði: 

Ég get sagt þér annað, einn af vísinum að því að ég held að hafi skilað okkur 
betri árangri þegar við tölum um stjórnun. Það er að það hefur verið tekið á 
erfiðum starfsmannamálum hérna sem hafa verið látin malla árum saman. Og 
það er bara þannig að það er stór hópur fólks sem er bara mjög þakklátur fyrir 
að það sé búið að tækla það. Þótt að viðkomandi sé kannski ekki sérlega 
ánægður með það, þá er stór hópur fólks á bak við sem er bara ohhhh, loksins 
einhver sem að gerir eitthvað. Það er enginn stikkfrír! Og ég held bara að 
starfið hérna sé súper faglegt, það er það sem ég held.  
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Viðmælandi H sagði að hann gæti treyst því að stjórnendur tækju á málum sem upp 

kæmu, hlutirnir fengju ekki að „grassera“ til lengri tíma og sagði: „Hér er enginn dauður 

fiskur í fjörunni, það er ekkert bara sem liggur og hér er tekið á málunum strax og kannski 

þurftu stjórnendur að læra það í flutningunum sko.“ Viðmælandi C notaði sama orðalag 

og viðmælandi H þegar hann talaði um að innan Fiskistofu fengju hlutirnir ekki að 

„grassera“, hann talaði um að stjórnendur tækju misjafnlega á málunum en að allir gerðu 

það á sinn hátt og sagði: „Ég myndi ekki segja að neitt fengi að grassera eitthvað án þess 

að ekkert gerist.“  

Allir viðmælendur töluðu á einn eða annan hátt um hæfni stjórnenda Fiskistofu sem 

þeir töldu að væri ekki meðfæddur eiginleiki. Viðmælandi A sagði að stjórnendur innan 

stofnunarinnar hefðu unnið sín störf af „heilindum“ og að hann væri viss um að sú hæfni 

sem þeir byggju yfir væri ekki fengin úr „einhverjum páfagaukalærdómi“ sem þeir myndu 

síðar gleyma. „Jú auðvitað er þetta samt einhver hæfileiki sem þarf til að sinna þessum 

stjórnunarstörfum en mér finnst þau halda sér við þetta og tekist vel við tengsl og annað 

og þau vita hvað þau eru að gera, hafa greinilega eitthvað kynnt sér málin.“ Viðmælandi 

C sagði að það væri ástæða fyrir því að stjórnun væri fræðigrein og að hann sæi muninn 

á þeim sem eru „in to it“ og þeim sem drægjust inn í stjórnunarstöður fyrir slysni. Að hans 

mati væru sumir eiginleikar meðfæddir en til að verða góður stjórnandi þyrfti viðkomandi 

að kynna sér fræðin. Viðmælandi E sagði að stjórnun snerist í grunninn um 

leiðtogamennsku og að það væru fræði sem allir þyrftu að kynna sér. Hann sagði að það 

væri enginn í hópi stjórnenda innan Fiskistofu sem héldi að þetta væri eitthvað meðfætt, 

„þetta eru fræði sem þú þarft að vinna með og læra og gera betur og hafa smá einhvern 

veginn, hvað á maður að segja, auðmýkt gagnvart þessu sko.“ Rannsakandi merkti það á 

öllum viðmælendum að starf stjórnandans væri ekki endilega hægt að skilgreina í fáum 

orðum og að starfið væri jafn margbreytilegt og litrófið. Þessum undirkafla er lokað með 

orðum eins stjórnandans sem rannsakandi tók viðtal við þegar hann sagði: 

Stjórnun snýst um stjórnun, þú veist. Stjórnun snýst um það að, að hérna ef 
einhverjum líður illa í vinnunni og mætir ekki nema annan hvern mánudag, þá 
að ræða það. Þetta eru oft leiðinleg mál, eru oft erfið mál en það er hlutverkið. 
Þú veist, stjórnun er að ræða það þegar einhver er hérna alltaf eitthvað í burtu 
meira en eðlilegt er, eða að frammistaðan er undir pari, eða þú veist. Þetta 
snýst um náttúrulega að vera með „fúnksjónal“ og heilbrigt starfsfólk sem 
ræður við verkefnin og að þú sért svolítið með það í fingrunum skilurðu, ræða 
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það sem þarf að betrumbæta og þú passir að styðja við það sem vel er gert. 
Það er ekki alltaf gaman, en það er ekki alltaf leiðinlegt heldur! Stjórnun snýst 
um fólk og stjórnendur eru líka fólk.  

4.2.2 Samspil stjórnenda og starfsmanna 
Innan Fiskistofu eru stöðurnar margvíslegar. Allir viðmælendur rannsakanda töluðu um 

samspil stjórnenda og starfsmanna og voru þar á einu máli um að innan stofnunarinnar 

væri komið eins fram við alla. Viðmælandi C talaði um að hjá Fiskistofu starfaði einn 

samheldinn hópur og sagði: „Það er ekkert bara þið og við“ og bætti við að stjórnendur 

legðu sig fram við að hlúa að heildinni. Viðmælandi G vildi ekki meina að hann liti öðruvísi 

á stjórnendur innan stofnunarinnar en aðra starfsmenn, taldi sig geta mætt þeim á 

jafningjagrundvelli og sagði: „Stjórnendur hafa leitað til mín og ég hef leitað til þeirra, mér 

hefur alltaf fundist gott samband á milli allra og finnst stjórnendur hafa lagt sig í líma við 

að gera hlutina jákvæða“ og bætti við: „Stjórnendur eru jákvæðir gagnvart 

starfsmönnum, það eru bara allir jákvæðir gagnvart öllum.“ Viðmælandi I sagði að hann 

gæti auðvitað bara talað út frá sjálfum sér en að hann hefði aldrei þurft að spila eitthvað 

annað hlutverk en að vera hann sjálfur í kringum samstarfsmenn sína og stjórnendur og 

sagði: 

Ég veit náttúrulega ekkert hvort að ég er einn um að upplifa það, en mér hefur 
alltaf fundist ég geta talað við alla hérna á jafningjagrundvelli, sama hvort það 
er stjórnandi eða einhver, það getur verið hver sem er, ég þarf ekkert að 
breyta minni framkomu. Ætli það sé ekki kjarni málsins, ég fæ bara að vera ég. 
Ég þarf ekkert að búa til neina serimóníu í kringum mig. Ég get talað við 
Fiskistofustjóra eins og ég tala við þig, ég held bara að það sé svolítið það, það 
er pínu jafningjagrundvöllur í gangi, ég held að það sé bara 
nútímavinnustaður, ég held að það sé svona óbein stýring, ekki svona bein 
alveg. Ég upplifi það ekki að það sé andað ofan í hálsmálið á mér.  

Viðmælandi I bætti við að hann væri óhræddur við að koma með hugmyndir og segja hvað 

honum byggi í brjósti innan vinnustaðarins og sagði: „Og líka mér er mætt, og að ég hafi 

líka eitthvað til málanna að leggja, það skiptir svo miklu máli fyrir mig að það sé hlustað á 

mig, ...að hver og einn hafi eitthvað til málanna að leggja og það er ekki sagt, nei nei, þú 

hefur ekkert vit á þessu og vertu ekki að skipta þér af.“ Hann sagði einnig að innan 

Fiskistofu væru hlutirnir ræddir, að starfsmenn mættu skilningi og að hlutunum væri ekki 

ýtt út af borðinu án þess að rödd þeirra sem vit hefðu á málefninu fengi að heyrast. 

Viðmælandi H sagði að samskipti stjórnenda og starfsmanna væru til fyrirmyndar að hans 



 

62 

mati og að þó að það væru margir stjórnendur innan stofnunarinnar að þá væri í rauninni 

enginn svona „boss man“ og bætti við: „Mín tilfinning er sú að hér eru allir bara 

starfsmenn, við erum að vinna að sama takmarkinu, hér er enginn yfir aðra hafinn.“ Hann 

bætti við að þó að stjórnendur og starfsmenn mættust á jafningjagrundvelli væri það 

auðvitað ekki það sama og að starfsmenn bæru ekki virðingu fyrir sínum stjórnendum og 

sagði: „Hér bera bara allir virðingu fyrir öllum og við hunsum ekkert yfirmenn okkar, það 

þurfa allir svo sem að fylgja því sem þeir leggja fyrir en við erum bara í þessu saman.“  

Hjá Fiskistofu eru ekki einungis tvær starfsstöðvar, í heildina eru þær sex ásamt því að 

sumir starfsmenn þurfa að vera á ferðinni í sínum störfum og því ekki auðvelt að halda 

utan um stóran og dreifðan hóp. Viðmælendur rannsakanda töluðu allir um að suma 

samstarfsmenn hittu þeir nánast aldrei. Til að ná upp samspili milli þeirra sem ekki sjást í 

eigin persónu hefur ýmislegt verið gert. Til að mynda var sett upp Workplace sem er 

stafrænn vettvangur fyrir starfsmenn þar sem allir geta sett inn það sem þeim býr í brjósti. 

Viðmælendur töluðu um að mannauðsstjóri væri mjög duglegur við að setja í gang 

umræður eða fá fólk til að spjalla saman og tengja hvert við annað. Dæmi um innslag frá 

mannauðsstjóra inn á Workplace hefði verið „hvað gefur þú frá þér í dag?“ og með þeim 

orðum minnti hann á að það skipti máli hvernig fólk kæmi fram. Viðmælandi C sagði að 

Workplace væri góður vettvangur til að benda á það sem vel væri gert og að það hefði 

verið eitt af því sem stjórnendur innan Fiskistofu hefðu tekið upp hjá sér að gera. Hann 

sagði Workplace líka vera ákveðinn „stemningarþátt“ þar sem „fólk geti deilt myndum og 

búið svona til og gefið hvert öðru feedback“ og að með þessu hefði líka upplýsingaflæði á 

milli starfsmanna aukist til muna og til bóta. Viðmælandi E sagði að frá því að eftir að 

Fiskistofa hefði tekið upp Workplace hefðu samskipti milli allra stóraukist, í raun hefði það 

„gengið alveg brjálæðislega vel“ og sagði þetta tól skipta sköpum fyrir „svona dreifða 

starfsemi.“ Hann bætti við „að það eru þeir sem eru á minni starfsstöðvunum, þeir upplifa 

oft svo mikla einangrun og að þeir tilheyri ekki og það pínulítið strokast út þegar allir eru 

komnir á einn stað með hlutina, raunverulega sko, eins og Facebook“. Viðmælendur G og 

D sögðust ekki mikið nýta sér Workplace en að þeir hefðu gaman af því að sjá hvað fólk 

væri að gera sem ynni ekki í mikilli nálægð við þá. Viðmælandi G bætti við að þessi 

vettvangur væri mjög jákvæður og sagði: „Einhvers staðar verður fólk að hittast, við erum 

öll í sitt hvoru lagi og alltaf bara inn á okkar skrifstofum, mér finnst þetta jákvætt.“ 
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Viðmælandi I nýtti sér Workplace mikið að eigin sögn, hann kynni vel að meta þann 

vettvang og sagði: 

Mér finnst bara, sko við tókum upp Workplace og mér finnst svo gaman að sjá 
þegar fólk er að deila sín á milli og sýna svona bæði, æj svona, sumir eru að 
peppa og setja eitthvað jákvætt út í loftið, við erum að gera þetta, við erum á 
sjónum og mér finnst það bara, við verðum einhvern veginn svona heild við 
það, fáum einn stað til þess. Og bara það að innleiða svona skemmtistað, eða 
svona þú veist, „ósensoraðan“ stað þar sem við erum saman, sko Workplace-
ið. Auðvitað er hægt að eyða einhverju þar ef það er mjög óviðeigandi en það 
hefur ekkert þurft, ekkert reynt á það held ég, kannski einu sinni. Og þar 
getum við verið, allir bara að peppa hvert annað upp svolítið sko.  

Hann bætti við að í byrjun hefði mannauðsstjóri Fiskistofu sett upp samskiptareglur 

fyrir Workplace sem voru samt svona frekar „loose“ en að þær hefðu einungis snúið að 

því að þetta væri vettvangur þar sem fólk kæmi fram af virðingu og kurteisi. Viðmælandi 

H sagði að hann nýtti sér einnig mikið Workplace en að hann notaði líka mikið símann og 

sagði: „Sko við notum líka mikið símann til að heyrast, ekki alltaf bara senda tölvupóst eða 

hittast á Workplace, líka bara stundum að heyra röddina í hvert öðru því það er svo 

persónulegt eitthvað.“ Hann talaði um að það væri gott sambland að nota vefinn, 

tölvupósta og símann og að þannig sköpuðust „betri kynni“ milli allra, bæði starfsmanna 

og stjórnenda því þá tengdist hann manneskjunni betur þó hann gæti ekki hitt hana í eigin 

persónu.  

Í viðtölunum var mikið rætt um gleði, gleði í starfi og að viðhalda gleði í öllum 

samskiptum. Í því samhengi fann rannsakandi ekki mun á hvort viðmælandi var stjórnandi 

eða starfsmaður og upplifði að samspil milli allra innan Fiskistofu væri litað gleði. 

Viðmælandi F sagði að mannauðsstjóri hefði verið „aðalsprautan“ í því að innleiða notkun 

á orðinu „gleði“ og vildi meina að til að byrja með hefði honum þótt það svolítið „corny“ 

en kunnað meira að meta það eftir því sem tíminn leið. Hann sagði að það svið sem hann 

starfaði á hefði orð á sér „fyrir að vera öll á einhverjum gleðipillum“ svo að eitthvað hefði 

nú virkað hjá mannauðsstjóranum við þessa innleiðingu. Viðmælandi I talaði mikið um 

gleði og sagði „venjulega er svona gleði og spjallað og svona eitthvað við alla“ og ítrekaði 

oft í gegnum viðtalið að innan Fiskistofu ríkti mikil gleði. Þegar rannsakandi sagði 

viðmælanda að þetta tiltekna orð væri mikið notað af öllum stjórnendum og 

starfsmönnum í viðtölunum sagði hann: „Já er það? Þetta er ómeðvitað“ en sagði svo eftir 
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smá umhugsun að líklega væri það þannig að orðið hefði tekið sér bólfestu meðal 

stjórnenda og starfsmanna innan stofnunarinnar. Viðmælandi C sagði að lögð væri 

áhersla á gleði innan stofnunarinnar og sagði að þó það skipti máli að vera fagleg að þá 

yrði einnig að hafa gleði, „við verðum að hafa gaman“. Það voru þó ekki allir smitaðir 

sömu gleðinni og taldi viðmælandi B að gleðin væri kannski meiri á einum stað en öðrum 

og sagði: „Það ríkir meiri gleði fyrir norðan“ og því var viðmælandi D sammála þegar hann 

sagði: „Já ég held að það sé mikil gleði alltaf á Akureyri, þar er líka allt svo nýtt og nýtt 

starfsfólk og svona, en hvort það vanti eitthvað upp á gleðina á öðrum stöðum veit ég 

ekkert um.“ Þó það ríki mismikil gleði milli vinnustöðva þá voru viðmælendur á báðum 

stöðum sammála því að innan Fiskistofu væri jákvæðni ríkjandi meðal starfsmanna og 

stjórnenda.  

Stjórnendur Fiskistofu sögðu rannsakanda að það væri vitað mál að gjörðir þeirra 

hefðu áhrif á samspil milli þeirra sjálfra og starfsmanna og að framkoma þeirra smitaðist 

þarna á milli. Stjórnendur settu í gang svokallað hrósverkefni þar sem þeir ákváðu að taka 

sig sérstaklega á með að hrósa starfsmönnum og hver öðrum og ekki aðeins á þann máta 

að hrósið væri yfirborðskennt, til dæmis hvað varðar fatnað eða útlit, heldur að hafa 

innihaldið eitthvað sem væri byggt á eftirtektarsemi. Í viðtölunum gat rannsakandi merkt 

á stjórnendunum að þeir væru virkilega spenntir fyrir þessu verkefni og er því betur lýst 

með orðum eins viðmælanda sem sagði: 

Núna erum við til dæmis án gríns, stjórnendahópurinn, við erum hérna í 
verkefni, við erum í þjálfun. Þetta snýst um að koma á hegðunarbreytingu 
sjáðu til. Við eigum öll að setja okkur markmið vikulega sem að snúa að því að 
annaðhvort ætlum við að vera með einhvers konar leiðandi endurgjöf, 
jákvætt annaðhvort innlegg, hrós eða eitthvað skilurðu, eða við ætlum að 
koma inn einhverjum stefnum, gildum og hérna, svona í samtölum og þetta 
er bara til að gera okkur meðvituð í rauninni um þennan þátt í starfi okkar. Og 
við setjum okkur þessi markmið og við þurfum að funda vikulega, tökum 
korters fundi þar sem við spyrjum bara: Hvernig gekk? Náðum við þessu? 
Gerðum við meira eða minna? Og við erum með skor sem er 25 stig á viku og 
við verðum alltaf að ná því. Og þetta snýst ekki um daglega stjórnun, snýst 
ekki um hvað við myndum hvort eð er gera, heldur þetta extra. Þannig að við 
erum að gera þetta markvisst og ég held bara að það sé rosalega auðvelt að 
sofna á verðinum ef maður er ekki alltaf að minna sig á þetta. 

Stjórnendur voru allir sammála um það að það hefði verið „challenge“ að byrja þetta 

verkefni og einn þeirra sagði að hann hefði „þurft að ögra sér og stíga út fyrir 
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þægindarammann sinn og virkilega leggja sig fram við að hrósa og veita endurgjöf.“ Annar 

sagði að til að byrja með hefði farið um hann „kjánahrollur“ í hvert skipti sem hann ákvað 

markvisst að hrósa starfsmanni og hefði fundið vel hversu óeðlilegt þetta var fyrir hann 

en á sama tíma nauðsynlegt. Þeir voru sammála um að allir hefðu þeir áður verið duglegir 

við að hrósa en að þetta væri svona meira og „dýpra“ en áður hefði verið. Þeir töluðu um 

að eftir aðeins örstuttan tíma í þessu verkefni hefðu þeir merkt það hjá starfsfólki að „fas“ 

þeirra hefði breyst gagnvart þeim sjálfum og talaði einn stjórnandinn sérstaklega um að 

hann fyndi fyrir því að hann fengi sjálfur hrós frá sínum undirmönnum sem hann taldi 

einnig mjög gott og sagði: „Hversu frábært er það þegar stjórnandinn er farinn að fá hrós 

frá sínum undirmönnum?“ Starfsmenn virtust merkja þetta átak hjá sér, talaði 

viðmælandi H mikið um mátt hróssins í sínu viðtali og sagði: 

En svo eins og hrós líka, það er – mér finnst minn yfirmaður vera mjög 
duglegur að hrósa og það er eitt af því sem skiptir líka miklu máli, mér finnst 
allavega það sem snýr að mér að stjórnendur eru mjög duglegir að láta 
starfsmann vita að hann er ekki bara þarna til að fylla sætið. Ég er búinn að 
skynja þetta í minn garð í langan tíma. ...Það er að hrósa, mér finnst það.  

Viðmælandi G talaði um að það hefði verið „einhver alþjóðlegur hrósdagur“ og að þá 

hefðu mjög margir starfsmenn tekið þátt og sent tölvupósta á milli sín þar sem fólk var að 

hrósa samstarfsmönnum allan daginn og að það hefði verið svolítið „öðruvísi og 

skemmtilegt.“ Viðmælandi E nefndi einnig alþjóðlega hrósdaginn og sagði: „Við erum 

með, við erum að benda á það sem vel er gert og vorum að senda á milli okkar pósta.“ 

Stjórnendur sögðu einnig að það væri mikilvægt að samskiptin milli þeirra og 

starfsmanna væru „hrein og bein“ og að hlutirnir væru útskýrðir á „mannamáli“. Einn 

stjórnandinn tók þetta málefni sérstaklega fyrir í sínu viðtali þegar hann sagði að það 

skipti máli að setja „skýrar línur“ og að það væri á tæru hvað ætlast væri til af 

starfsmönnum. Hann sagði að starfsfólk og stjórnendur innan Fiskistofu vissu vel hvað 

mætti og hvað mætti ekki og að stjórnendur þyrftu að setja gott fordæmi með því að finna 

sig ekki í því að „segja eitt en gera svo annað“. Þetta sagði hann að væri mikilvægt og eitt 

af þeim einkennum sem hann hefði sem stjórnandi sem og aðrir í stjórnendateyminu og 

að hann hefði sérstaklega fengið hrós frá sínum samstarfsmönnum hvað þetta varðaði. 

Annar stjórnandi tók málefnið einnig fyrir og sagði að ef einhverjar breytingar lægju fyrir 
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eða eitthvað annað sem þarfnaðist skilnings frá starfsmönnum að þá yrði að tala hreint 

og beint við þá. Hann sagði: 

Og kannski það að ákvarðanir, bara okey það eru nýjar dagpeningareglur eða 
það er nýtt þetta, það hef ég þú veist, við höfum reynt að víkjast ekkert frá því 
að koma því í umræðu bara af hverju gerðir þú þessar breytingar, þú veist, 
setja bara skýrt fram: Markmiðið með þessu, þú veist, af því yfirleitt erum við 
ekki að gera eitthvað bara af hverju, það er einhver ástæða fyrir því, og okey, 
það verða einhverjir ósáttir, en flestir skilja það þegar það er útskýrt fyrir þeim 
þú veist, sko að leggja áherslu á að reyna að útskýra. Ekki vera bara uppi í 
fílabeinsturni, bara strika þetta út og þetta má ekki lengur. Bara heyrðu, við 
þurftum að taka þetta út, dududud þú veist, og við minnum á að þetta er enn 
þá, eða sko að reyna að útskýra eins og hægt er. 

Rannsakandi túlkar þarna orð stjórnenda á þá vegu að mikilvægt sé að halda ekki 

starfsmönnum sínum í skugganum varðandi það sem verið er að vinna með, frekar setja 

þá á sama stall og þá sjálfa. „Ekki vera bara uppi í fílabeinsturni“ því að hjá Fiskistofu séu 

allir jafningjar.  

Þó að samspil starfsmanna og stjórnenda sé gott og að samstarfið gangi alla jafna mjög 

vel þá töluðu stjórnendur líka um það að starfsmenn ættu það til að vera fljótir að „snúa 

við bakinu“ þegar eitthvað hefði komið upp á. Einn stjórnandi minntist þess þegar þeir 

stóðu í breytingum vegna tilkynningar um flutning höfuðstöðva, að þá hefðu margur 

starfsmaðurinn snúið við þeim baki og að upp hefði komið að nokkrir stjórnendur voru 

„reknir út af fundi“ starfsmanna og stéttarfélags BHM, þrátt fyrir að stjórnendurnir sjálfir 

hefðu á þeim tíma verið í því stéttarfélagi. Annar stjórnandi sagði að það væri munur á 

starfsmönnum og stjórnendum og að hann hefði upplifað ósanngirni í sinn garð án þess 

að hafa gert neitt til að vinna sér það inn. Hann sagði: 

Það er munur á stjórnendum og starfsfólki og þú veist, við erum öll saman 
alveg frábær og ógeðslega vinsæl þegar við gerum eitthvað sem fólk græðir á, 
ég veit ekki hvernig ég get orðað þetta öðruvísi. Eitthvað sem fólk fær til sín. 
Ef að við erum að taka eitthvað af fólki þá hvessist tónninn. Alveg sama þótt 
við séum kannski búin að vera svoleiðis brjálæðislega í góðu formi í heilt ár 
sem stjórnendur, það kemur eitt tikk og þá er orðið kalt á toppnum, ekki 
gleyma því. Og þetta er bara mannlegt eðli. Ég, þú veist, veit ekki eiginlega 
hvernig ég get lýst því öðruvísi. Það er bara þannig að ef einhver upplifir að 
þeim finnist á sér brotið, ég hefði aldrei trúað því hvað sagan gengur hratt. 

Stjórnendur sögðu að þó að mikil rækt væri lögð í samband milli þeirra og annarra 

starfsmanna væri enn margt sem mætti vinna með. Einn þeirra sagði að vegna þess hve 
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dreifð starfsemin væri og hversu marga einstaklinga hann hefði á sínu sviði þá liði oft 

langur tími milli þess sem hann heyrði í eða sæi suma starfsmenn. Hann sagði: „Við erum 

vanbúin, við erum með fáar mannbjargir, við erum með risaverkefni en samt gengur þetta 

ágætlega allt saman!“  

4.2.3 Uppbygging trausts 
Þegar umræðan um traust kom upp í viðtölum rannsakanda var mikill munur á svörum 

þeirra sem voru stjórnendur eða höfðu einhverja stjórnunarreynslu og þeirra sem höfðu 

alla tíð starfað án þess að hafa mannaforráð. Stjórnendur virtust allir hafa unnið mikið 

með hugtakið en starfsmenn höfðu velt þessu minna fyrir sér og áttu stundum í 

erfiðleikum með að tengja við það. Í sumum viðtölum þurfti rannsakandi svolítið að 

útskýra hugtakið fyrir starfsmönnum og hvernig væri hægt að vinna með það innan 

vinnustaðarins en þá voru þeir flestir reiðubúnir að tengja það við sig og sína stjórnendur. 

Stjórnendur voru þó með svör sín á reiðum höndum og túlkar rannsakandi það sem 

ábendingu um að mikið hafi verið unnið með að byggja upp traust af hálfu stjórnenda þó 

að orðið sjálft sé kannski ekki mikið notað innan stofnunarinnar.  

Sumir viðmælenda töluðu um að byggja hefði þurft upp traust nánast frá grunni eftir 

tilkynningu um flutninga höfuðstöðva en að sú vinna hefði ekki getað hafist fyrr en að 

nokkrum tíma liðnum, viðmælandi I sagði að hann teldi rétt að það hefði þurft, 

viðmælandi E sagði að starfsmenn hefðu „skiljanlega misst allt traust til stjórnenda sinna“ 

þó þeir hefðu í raun ekki haft neitt með tilkynninguna að gera. Flestir viðmælendur 

rannsakanda vildu samt meina að traust starfsmanna til stjórnenda hefði ekki horfið með 

öllu meðan á ólgusjónum stóð. Viðmælandi C sagði að fólk hefði aldrei alveg misst traustið 

á þá stjórnendur sem voru vegna þess að „þeir gerðu alltaf það sem þeir sögðust ætla að 

gera“ og bætti við að traust væri að sjálfsögðu „áunnið“. Þessu voru allir viðmælendur 

rannsakanda sammála og þá sérstaklega stjórnendur. Einn sagði:  

Já, einmitt þetta snýst um að ávinna sér traust, þú getur ekkert annað en 
áunnið þér traust. Þú ávinnur þér traust með gjörðum þínum og mér, og fyrir 
þann hóp sem ég hef verið að vinna með þá skiptir rosalega miklu máli að 
hlutirnir standi sem sagðir eru. 

Einn stjórnandinn talaði um að hann tryði því að ef talað væri „tæpitungulaust“ við 

starfsmenn og komið fram við þá af virðingu og eins og „manneskjur“, væri auðveldara 
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að mynda traust milli manna en ella. Hann sagði að það væru engar reglur um það hvernig 

stjórnendur ættu að vinna sér inn traust starfsmanna sinna en að hann legði sig fram við 

að koma fram af „heiðarleika“, að koma til dyranna eins og hann væri klæddur og sleppa 

því alfarið að setja sig í „neinar stjórnendastellingar eins og fólk kallar það“. Stjórnendur 

voru einnig sammála því að traust væri áunnið með því að þeir sýndu fram á að þeir þorðu 

„að taka ákvarðanir og tækla erfiðu málin“. Einn stjórnendanna sagði: „Þú færð alveg 

meira traust ef fólk veit að þú lítur ekki í hina áttina þú veist, svo ég held að það sé alveg 

hérna „crusialt“ atriði“, annar talaði á svipuðum nótum og sagði að hann viki sér ekki 

undan erfiðum málum því það græfi undan trausti starfsmanna til hans.  

Viðmælandi D sagði að þegar mynda ætti traust liti hann til þess hvort stjórnandinn 

tæki góðar ákvarðanir og væri réttlátur og bætti við að sér þætti svo vera hjá Fiskistofu. 

Viðmælandi A talaði um að gjörðir og hátterni stjórnenda væri undirstaða þess að hann 

ynni sér inn traust. Hann sagði: 

Ef að stjórnandi já kemur vel fram og leiðbeinir og sýnir jafnframt að hann sé 
röggsamur og vilji vinna og skilji það sem er verið að gera þá ávinnur hann sér 
traust viðkomandi en verði ekki með neikvæðar athugasemdir ef eitthvað er 
heldur jákvæðar athugasemdir bara, þá held ég að hann vinni sér inn traust. 
Ég held það ekki bara, ég sé það til dæmis hjá mínum yfirmanni. 

Viðmælandi B talaði á sömu nótum og vildi meina að það væri mikilvægt að stjórnandi 

kynnti sér og skildi störf starfsmanna þegar mynda ætti traust milli einstaklinga. Hann 

talaði einnig um mikilvægi þess að stjórnandinn byggði upp traust á milli starfsmanna og 

sagði að það yrði að ríkja traust milli undirmanna og yfirmanna og það yrði að rækta það 

traust sem gerðist ekki sjálfkrafa. Hann sagði: „Vantraustið vex vegna þess að fólk hefur 

ekki þekkingu á störfum hvers annars og þá verður markvisst að rækta það og alls ekki að 

rækta vantraust“ en bætti við að stjórnendur innan Fiskistofu ynnu sérstaklega vel með 

að kynna hin ýmsu störf innan stofnunarinnar fyrir öðrum starfsmönnum. Margir 

viðmælendur rannsakanda sögðu upplýsingaflæði nauðsynlegt þegar kæmi að 

uppbyggingu trausts. Starfsmenn ættu betur með að treysta ef þeim væri haldið 

upplýstum og upplifðu ekki að verið væri að vinna „á bak við tjöldin“. Viðmælandi H sagði 

að hann ætti betra með að treysta „ef maður er upplýstur um það sem er í gangi, ...ef 

öllum er haldið upplýstum og að engir leynifundir séu í gangi einhvers staðar á bak við“. 

Viðmælandi G og A töluðu á sömu nótum og sögðust treysta því að þeim væri haldið 
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upplýstum um þá hluti sem væru mikilvægir fyrir þá í sínum störfum, viðmælandi G sagði: 

„Upplýsingaflæði er mikilvægt og okkur er haldið upplýstum að því marki sem þarf.“  

Þó upplýsingaflæði, áræðni, kjarkur og gagnsæi séu mikilvægir eiginleikar við 

uppbyggingu trausts eru allir starfsmenn og stjórnendur manneskjur og töluðu flestir 

viðmælendur um mikilvægi þess að fá að kynnast hver öðrum þegar kæmi að því að 

mynda traust milli manna. Viðmælandi C sagði: 

Líka bara, traust, þá þarftu líka að gefa pínu af sjálfum þér, þú veist. Ef þú 
segðir mér aldrei neitt af þér og enginn veit neitt um þig, af hverju ætti ég þá 
að treysta þér þó svo að þú sért svona fínn í vinnunni, þú veist. Þarft líka 
aðeins að gefa af þér að mínu mati ef þú ætlar að ná trausti af þeirri dýpt.  

Viðmælandi H sagði að hann þyrfti að kynnast fólki áður en hann myndaði traust. Hann 

sagðist ekki þurfa að fá að vita allt um viðkomandi en að hann þyrfti að ná upp góðum 

tengslum því þá hleypti hann fólki nær sér og myndaði „traustsamband“. Einn 

stjórnandinn sagði að hann legði sig sérstaklega fram við að mynda gott og jákvætt 

samband á milli sín og undirmanna sinna og sagði:  

Ég er meðvitaður um að eiga svona ef ég myndi kalla það persónuleg samtöl, 
en auðvitað getur það komið fyrir að maður tali um persónuleg mál, en ég á 
við svona létt samtöl. Ég fer alveg í hverri viku, þá er ég búinn að eiga gott 
spjall við hvern einasta starfsmann og fylgist með þeim, ég reyni að hlusta 
eftir, það er reyndar veikleiki hjá mér en ég reyni að passa upp á að hlusta 
hvort þessi sé að fara í frí, eða þessi var veikur, þessi hafði áhyggjur af barninu 
sínu og svona.  

Viðmælandi E talaði um að mikilvægt væri að stjórnandinn ætti í persónulegum 

samskiptum við starfsmenn sína svo að þeir ættu auðveldara með að nálgast þá ef 

eitthvað kæmi upp á í þeirra persónulega lífi. Viðmælandi A nefndi að hann hefði getað 

leitað til síns stjórnanda þegar hann hefði gengið í gegnum ákveðin persónuleg mál og 

hefði fundið fyrir stuðningi stjórnanda síns á þeim tíma. Hann sagði einnig að hann hefði 

kunnað að meta það þegar stjórnandinn hans spurði eftir framgangi mála af umhyggju.  

Stjórnendur voru sammála um að það gæti verið flókið að byggja upp traust á vinnustað 

sem væri með jafn dreifða starfsemi og Fiskistofa. Allir stjórnendurnir eru með 

starfsmenn á fleiri en einni starfsstöð og sögðu að þeir fyndu mest fyrir trausti 

starfsmanna sinna á þeirri starfsstöð sem þeir væru starfandi á. Einn sagði: 
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Það eru svo margar breytur, eins og bara þetta, við erum á sex stöðum á 
landinu og kannski þar sem ég er mest þá fann ég alveg að það gekk rosa hratt, 
en svo kannski hitti ég starfsfólk sem býr í Stykkishólmi bara þrisvar á ári og 
eitthvað, eðlilega tekur það þau mun lengri tíma að ná að treysta mér sko, eða 
treysta fólki.  

Stjórnendur sögðu að þeir væru meðvitaðir um að mælingar sýndu að starfsmenn bæru 

ágætis traust til stjórnenda Fiskistofu og að þeir fyndu það einnig hjá sér sjálfum. Þeir voru 

samt sammála því að það tæki lengri tíma að ávinna sér traust en að glata því þar sem 

„það þarf bara eitthvað eitt klúður og þá er það farið, maður þarf alltaf að vera á tánum“.  

4.3 Vöxtur á vinnustað 
Undir þemanu vöxtur á vinnustað eru kóðarnir tveir; menning og misfellur og upplifun 

starfsmanna. Í undirköflunum hér á eftir verður gerð grein fyrir hverjum kóða og vitnað í 

viðmælendur.  

Að þessu sinni notar rannsakandi sín eigin orð og upplifun sem yfirskrift og telur þau 

lýsandi fyrir þennan lokakafla í niðurstöðum. Hans upplifun er sú að Fiskistofa hafi vaxið 

mjög á síðustu árum þó að hann merki að ýmislegt eigi enn eftir að slípast til.  

4.3.1 Menning og misfellur 
Þegar viðmælendur rannsakanda voru spurðir um þá menningu sem væri innan Fiskistofu 

voru svörin mismunandi. Vegna þess hversu margar starfsstöðvarnar eru, voru flestir 

sammála um að hlutirnir væru mismunandi á hverri starfsstöð, þó að það væri ákveðinn 

„andi“ sem væri svipaður. Með nýrri starfsstöð og breyttum aðstæðum voru allir sammála 

um að vinnustaðamenning stofnunarinnar hefði tekið breytingum frá því að flutningar 

höfuðstöðva lágu fyrir, að það hefði verið „óhjákvæmilegt“. Eins og áður hefur verið nefnt 

töldu sumir viðmælendur að nýr vinnustaður hefði verið gott tækifæri fyrir Fiskistofu til 

að „enduruppfinna“ sig og móta nýja menningu innan stofnunarinnar henni til bóta.  

Þegar kom að mótun vinnustaðamenningar innan Fiskistofu eftir krefjandi tíma voru 

stjórnendur sammála um að fá starfsmenn með í þá uppbyggingu frá byrjun. Viðmælandi 

F sagði að starfsmenn innan Fiskistofu fyndu fyrir því að þar væri opin stjórnun, að 

samskipti milli starfsmanna og stjórnenda væru opinská og að öllum væri gefið færi á því 

að taka þátt í að móta framtíð vinnustaðarins. Þetta taldi hann að hefði verið upphaf að 

þeirri endursköpun sem fram hefði farið innan Fiskistofu, yrði áfram í gangi og væri 
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undirstaða þess að vinnustaðamenning gæti verið uppbyggjandi og nærandi. Viðmælandi 

C talaði um að lengi hefði vantað upp á að stofnunin hefði haft skýra sýn til framtíðar og 

að það hefði haft truflandi áhrif á starfsmenn stofnunarinnar um tíma. Svo hefði stofnunin 

farið í „rosa stefnumótunarvinnu“ með aðkomu bæði stjórnenda og starfsmanna. Hann 

sagði að línur hefðu byrjað að skýrast og að þar hefðu allir innan Fiskistofu byrjað að ganga 

í takt. Viðmælandi E tók undir þetta og sagði:  

Eitt af því sem hefur verið til vandræða síðustu ár er að fólki hefur ekki fundist 
vera nógu skýr framtíðarsýn hérna. Hún gæti ekki verið skýrari í dag. Þannig 
að það sem að hefur ekki verið að ganga vel, við erum þó að takast á við það 
og við erum komin með skýra framtíðarsýn, við erum með sóknaraðferðir 
hvernig við ætlum að ná henni.  

Hann talaði einnig um að stofnunin hefði tekið upp nýjar aðferðir í 

stefnumótunarvinnunni og að sér hefði þótt þær vinnuaðferðir skemmtilegri en hann 

þekkti áður. Hann sagði: „Við erum búin að innleiða hugmyndafræði 4DX frá Franklin 

Covey og það eru allir með í því. Þetta er í fyrsta skipti sem ég hef tekið þátt í stefnumótun 

sem er ekki drepleiðinleg“ og bætti við: „Þetta er raunverulega skemmtilegt og þetta 

virkar raunverulega og það er ótrúlega gaman – framtíðarsýn, stefnur og gildi!“ 

Viðmælandi H talaði á sömu nótum, sagði að honum hefði þótt gaman að taka þátt í þeirri 

stefnumótun sem hefði verið í gangi innan Fiskistofu og sagðist stoltur af því að hafa 

fengið að taka þátt í því starfi. Hann sagði það besta vera að í þeirri vinnu fengju 

starfsmenn af mismunandi starfsstöðvum tækifæri til að hittast og vinna saman. Hann 

sagði að til að búa til menningu yfir heildina þyrfti fólk að fá tækifæri til að hittast og 

kynnast og að það hefði verið eitt af því sem Fiskistofa hefði opnað fyrir.  

Viðmælandi C sagði að innan Fiskistofu hefði verið tekið upp á því að hafa eins konar 

„fræðslustundir“. Hann sagði að starfsmenn skiptust á að halda erindi og að efnið hverju 

sinni gæti bæði snúið að starfinu sjálfu eða einhverju sem fólk vildi deila úr einkalífi sínu. 

Hann sagði efnisvalið hafa verið fjölbreytt og nefndi fræðslu um veiðiheimildaforrit, 

hvernig væri að lifa með krabbamein, smíði á kajak og bætti við: „Það er bara alls konar 

og ekkert eitt rétt í því.“ Viðmælandi A fjallaði um hversu „frábært“ sér þætti að hafa 

svona erindi og sagði: „Þetta finnst mér gott, bara hittast annað slagið og koma saman, 

þó það sé ekki nema upplestur eða stutt námskeið“ og bætti við að allt svona gæti 

„aðstoðað mann í vinnunni, þó það sé ekki beint vinnan“. Viðmælandi G talaði á sömu 
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nótum en sagði að sökum fjarlægðar hefði vinnustaðurinn í heild sinni ekki oft tækifæri 

til að hittast, en að þau notuðust við tæknina þegar kæmi að þessum „fræðslustundum“ 

og að hann kynni því vel. Hann sagði að reynt hefði verið eftir fremsta megni að sameina 

allan hópinn árlega en að það hefði ekki alltaf tekist sem væri miður. Hann vildi þó meina 

að unnið hefði verið að því að sameina þá hópa sem væru aðgengilegir hver öðrum hverju 

sinni. Viðmælandi F talaði einnig um samgang milli aðila og þá menningu sem yrði til í 

þeirri samveru. Hann sagði að það lægi í hlutarins eðli að ákveðin menning yrði til innan 

starfsstöðvanna sjálfra sem ekki smitaðist á milli.  

Það er munur á húsnæðinu sem hýsir starfsstöðvar Fiskistofu annars vegar fyrir norðan 

og hins vegar fyrir sunnan. Viðmælandi E sagði að húsnæðið í Hafnarfirði hefði tekið 

miklum breytingum frá því að höfuðstöðvar fluttu, að áður hefði starfsstöðin verið 

fullmönnuð og á tveimur hæðum. Eftir að starfsfólki fækkaði hefðu gangarnir farið að 

tæmast og „stemningin“ dalað. Viðmælendur töldu það gæfuspor fyrir starfsstöðina í 

Hafnarfirði þegar ákveðið var að taka allt í gegn og gera vinnustaðinn „huggulegri“. 

Viðmælandi E sagði að þarna hefði „flutningsdraugurinn“ verið kvaddur, að nýtt upphaf 

hefði byrjað fyrir alvöru og taldi þetta nauðsynlegt skref í að gera nýjan og betri vinnustað 

fyrir þá sem þar starfa. Viðmælandi I talaði um að það hefði skipt hann og samstarfsmenn 

hans miklu máli að fá að gera „alls konar kósí“ hjá þeim. Að þeir hefðu fengið aðstoð frá 

hönnuði við að útbúa sameiginleg svæði, eldhúskrók, fundaraðstöðu og miðsvæði þar 

sem starfsmenn gátu komið saman bæði í leik og starfi. Hann sagði: 

Alveg geggjað, ég held að það hafi líka gert gott, þetta var ekki lengur bara 
svona stofnun heldur var þetta líka vinnustaður þar sem mátti og gefið leyfi 
fyrir aðeins kósí. Mér finnst gott að koma í vinnuna og það fyrsta sem maður 
sér er bara eitthvað svona kósí, ekki bara hvítir veggir.  

Hann talaði um að þeir starfsmenn sem hefðu haft áhuga á að taka þátt í þessari breytingu 

hefðu fengið tækifæri til þess og bætti við: „Það skipti rosalega miklu máli fyrir okkur.“ 

Hann sagði að áður hefði allt verið kalt og margar skrifstofur tómar. „Það var svolítið 

svona ekki góð upplifun að koma í vinnuna, það var eins og maður væri að mæta í fangelsi, 

en núna er setið á öllum skrifstofum og kósí hérna. Það er gott að vera í vinnunni.“ 

Viðmælandi F talaði um að „layoutið“ og umhverfið“ hefði tekið miklum breytingum og 

að það skipti máli bæði fyrir starfsmenn og aðra sem kæmu þar inn og sagði: „Það er 

rosalega gaman að koma hingað, það kom einn grásleppukarl hérna í gær sko og sagði: 
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„Ég er að leita að Fiskistofu?“ Hann sagði að þegar maðurinn hefði fengið svör um að hann 

væri á réttum stað hefði sá hinn sami varla trúað umbreytingunni á starfsstöðinni og bætt 

við: „Þetta skilar sér fyrir starfsfólkið.“ Viðmælandi G talaði um sameiginlega aðstöðu í 

Hafnarfirði og sagði hana sameina starfsmenn á starfsstöðinni. Hann sagði að það væri 

hvatt til þess að starfsmenn kæmu saman, fengju sér kaffi og spjölluðu í rólegheitum. 

Hann sagði þetta vera „öruggt svæði en nauðsynlegt fyrir svona dagsdaglega hluti“ og 

bætti við: „Já bara þar sem allir eru hlutlausir, hlutlaust svæði þar sem enginn ræður. Það 

er mikilvægt að geta komið bara örstutta stund.“ Hann bætti við að það væri mismunandi 

hversu félagslynt fólk væri og að enginn væri þvingaður til samveru en þarna væru góð 

tækifæri til þess. Viðmælandi I sagði það nauðsynlegt að búa til umhverfi þar sem fólk 

gæti kynnst: 

Ég held að ég hafi alltaf verið þannig, mér finnst gott að geta haft mitt frelsi til 
að spjalla við fólkið sem ég er að vinna með og svoleiðis, mér finnst það skipta 
svo miklu máli að maður nái að þjappa sér saman, ekki bara með vinnuna 
heldur bara spjall um hvað gerðir þú um helgina.  

Viðmælandi D sagði það mikinn mun eftir að allir fluttu saman á eina hæð, að það væri 

gott að slaka þar á en að það væri eitt sem vantaði tilfinnanlega. Hann sagði: „Mér fannst 

verst að missa mötuneytið, það er náttúrulega ákveðin menning í því.“ Hann sagði að 

stundum reyndi fólk að borða nestið sitt saman í miðrýminu en það væri bara ekki það 

sama og bætti við: „Þetta er auðvitað ákveðin skerðing á lífsgæðum að hafa ekki 

mötuneyti, tala nú ekki um ef fjölskyldan er þannig samsett að það er einhver annar í 

mötuneyti.“ Viðmælandi I saknaði þess einnig að hafa mötuneyti og sagði: 

Það er reyndar eitt sem ég hef út á að setja hér að það er enginn matur. Mér 
finnst það vera svona eiginlega stór mínus að það hefur aldrei verið náð að 
koma því á að við getum verið hér með mat. Kannski er það ítölsk aðferð en 
mér finnst það skipta svo miklu máli ef fólk ætlar að kynnast að geta verið 
með mat á staðnum.  

Hann talaði um að það tæki allt of mikinn tíma að hóa öllum saman til að fara út að borða, 

það væri „stressandi“ að ná því á hálftíma og dýrt að gera þetta alla daga. Viðmælendur 

rannsakanda töluðu um að þarna sætu starfsmenn í Hafnarfirði og á Akureyri ekki við 

sama borð. Viðmælandi B sagði að á starfsstöð Fiskistofu á Akureyri væri „allt til alls“ og 

aðstaðan því tilvalin til uppbyggingar á góðum vinnustað. Viðmælandi F talaði um að þar 

væri „allt milli himins og jarðar í gangi, Háskóli á fullri ferð, mötuneyti þar og allt hvað 
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eina“ og sagði að jákvæðnin þar væri í takt við „eðli nýrra staða“. Hann sagði að það væri 

svo margt í gangi þar sem hjálpaði „þannig að ég vil nú meina og náttúrulega, það er alveg 

klárt að svona nýr vinnustaður, þar er gleði“. Hann bætti við: „Það er náttúrulega munur 

á þessum tveimur vinnustöðvum, ...það sem er vandamál á einum stað er ekki vandamál 

á hinum.“ Viðmælandi F sagði að þegar verið væri að móta nýjan vinnustað þyrfti að vera 

ákveðin samhæfing þar á milli sem leiddi til þess að stundum hefði verið búið til nýtt 

vandamál fyrir sunnan sem hefði ekki verið áður og að sama skapi öfugt, en að þessi 

vandamál væru ekki af þeirri stærðargráðu að þau hefðu áhrif á heildina. Þó að 

vinnustaðirnir væru mismunandi þá töluðu sumir viðmælendur um að þeir hefðu tækifæri 

til að starfa á báðum þessum stöðum ef þeir vildu. Viðmælandi G sagði að það væri ekkert 

mál fyrir hann að vinna á hinni starfsstöðinni ef hann vildi tímabundið. „Mér stendur til 

boða að koma og vinna þarna í viku eða eitthvað ef ég vil“ og bætti við að það væri gott 

að vita af því ef hann skyldi taka upp á því að leigja sér hús á hinum staðnum og sagði: „Ég 

gæti starfað þar á daginn sko, ég er búinn að kynna mér það mál. Mín vinna er þannig að 

ég gæti það alveg tímabundið.“ Viðmælandi H sagðist fara annað slagið á milli og að hann 

ætti sitt afdrep á báðum stöðum. Viðmælandi E talaði einnig um sveigjanleikann hvað 

varðaði vinnuaðstöðu og sagði: 

Ég held líka og ekki síst fyrir þá sem eru hjá hinu opinbera, ég held að það séu 
bara svo ofboðslega miklar breytingar fram undan. Sko núna í dag erum við 
með „físíska“ vinnustaði þar sem fólk á að sinna sinni vinnuskyldu en hvað er 
að gerast? Þú getur í rauninni alls staðar unnið, allavega mjög mikið 
skrifstofustörf. Veiðieftirlitsmennirnir okkar geta það ekki, en ég get verið 
með tölvuna mína hvar sem er. Ég get og mér býðst að vinna heima hjá mér, 
mér býðst að vinna á kaffihúsi ef ég vil.  

Viðmælendur töluðu um að þeir kynnu að meta hversu nútímalegur vinnustaður 

Fiskistofa er og að það hefði áhrif á menninguna innan stofnunarinnar. Þeir töluðu um að 

þar væri „sveigjanlegur vinnutími innan ákveðinna marka“. Viðmælandi H sagði: „Mér 

finnst heilbrigt, eðlilegt og mikilvægt að vinna á vinnustað þar sem ég hef tök á að sinna 

mikilvægum fjölskyldumálum sem upp koma á vinnutíma“ og vísaði þar í að hann ætti 

börn sem þyrfti stundum að athuga með á skrifstofutíma. Hann talaði um að hafa verið 

að vinna áður á stað þar sem hann upplifði að hann væri með „gaffal í bakinu“ þegar hann 

þurfti að sinna einkaerindum og skreppa frá á vinnutíma og bætti við: „Þetta hef ég aldrei 

fundið hér.“ Viðmælandi E sagði að það væri fjölskyldustefna hjá Fiskistofu sem væri ekki 
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aðeins til á pappír: „Við erum með ekki bara fjölskyldustefnu sem er á pappír, heldur er 

hún til í alvörunni, sko“ og bætti við að það gilti ekki einungis um veik börn, heldur einnig 

ef starfsmenn ættu fullorðna foreldra sem væru veikir, „hverjum og einum er mætt á hans 

„basis“ og það skilar stofnuninni ánægðara starfsfólki“. Viðmælandi D sagði gott að vita 

til þess að hann hefði svigrúm til að sinna áríðandi verkefnum og að hann hefði stundum 

þurft að nýta sér það í gegnum árin, hann sagði: „Það er mjög góður sveigjanleiki hérna 

og þetta er fjölskylduvænt myndi ég segja.“ Viðmælandi H bætti enn við og sagði: 

Já mér finnst það mjög mikilvægt, það er bara stór partur af ánægju 
starfsmanna myndi ég segja, það er bara alveg þú veist. Auðvitað á 
álagstímum þá getum við bara valið, ókey ég skrepp í þetta en er bara aðeins 
lengur þennan dag í staðinn eða mæti fyrr eða eitthvað. Mér finnst það mjög 
gott. Og ég veit að ég þarf ekki að vera með bullandi samviskubit því hér er 
komið til móts við mig.  

Fleiri viðmælendur töluðu um að vinnustaðurinn þeirra væri nútímalegur og að það 

væri grundvallaratriði svo að menningin innan stofnunarinnar næði að blómstra. 

Viðmælandi E sagði að Fiskistofa væri með: 

...fjöldann allan af skráðum stefnum, heilsu- og viðverustefnu og 
starfsmannahandbókin og við erum nýbúin að fá jafnlaunavottun, það er 
enginn kynbundinn launamunur hjá okkur sko. Og við getum sagt það upphátt 
og það er aldrei stoppað. Það er viðvarandi unnið að einhverri framtíðarsýn 
og framsækni og þetta er manneskjulegur vinnustaður!  

Viðmælandi C gerði jafnlaunavottun sem Fiskistofa lauk nýverið að umræðuefni og 

sagði að hann og aðrir starfsmenn væru stoltir af því að það væri gagnsætt launakerfi hjá 

stofnuninni. Viðmælandi E talaði sérstaklega um stolt hvað varðar jafnlaunavottunina og 

sagði: „Konur á Íslandi eru með 75% launa karla í sambærilegum stöðum fyrir jafn marga 

tíma og svona, hvað er það?“ og bætti við að Fiskistofa hefði lokið við jafnlaunavottun 

löngu fyrir settan tíma því að þau settu jafnrétti í forgang. Viðmælandi D talaði um jafnan 

rétt kvenna og karla og sagði að Fiskistofa hefði lagt sig fram við að ráða konur í stöður 

sem áður töldust „karlastöður“, hann bætti við að „þær hafa algjörlega haft möguleika 

held ég, það er lagt upp úr því að segja að þær séu velkomnar, endilega sækja um“. 

Viðmælandi F talaði um að fjölgun kvenna á vinnustaðnum undanfarin ár hefði gert 

honum gott, hann sagði: „Þetta er mjög gott mál, eykur á fjölbreytnina hérna.“ 

Viðmælandi C sagði einnig að traust væri grundvallarstoð heilbrigðrar menningar og að 
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fólk fengi þar tækifæri til að vaxa og dafna, ekki aðeins í starfinu heldur einnig utan þess. 

Orð viðmælanda E ná að mati rannsakanda vel utan um undirkaflann í heild sinni og eru 

nýtt sem lokaorð, hann sagði:  

Ég held að heilbrigð vinnustaðamenning snúist um sko að gera ekki alltaf 
hlutina eins, ég held að heilbrigð vinnustaðamenning snúist um að það sé hlúð 
að fólki. Ég held að nútíminn í dag sé rosa hraður, það er brjálað álag og við 
þurfum að vera manneskjuleg. Og ég er ekkert að grínast, ég tel vera leitun að 
vinnustað sem er með jafn manneskjulegt umhverfi og Fiskistofa. Næra 
vinnustaðinn, já við þurfum að fagna sigrum, við þurfum að hérna náttúrulega 
einhvern veginn að stuðla að félagslífi. Það er heilbrigt og mjög uppbyggilegt 
og það sýna það allar rannsóknir að ef fólk veit deili á samstarfsfólki sínu, er 
það í sambúð?, á það börn?, hver eru áhugamálin og þetta, það skiptir allt 
saman máli. Maður þarf að skapa þann jarðveg líka. Og ég held að traust sé 
lykilatriði milli stjórnenda og starfsfólks þar sem er heilbrigð 
vinnustaðamenning.  

4.3.2 Upplifun starfsmanna 

Rannsakandi merkti það á viðmælendum að þeir fyndu almennt fyrir mikilli breytingu til 

hins betra og uppgangi í takt við niðurstöður könnunar SFR síðustu árin, þó var það í 

mismiklum mæli. Viðmælandi D upplifði að jákvæða svörunin kæmi mest megnis frá 

Akureyri þó að jákvæðnin væri einnig til staðar í Hafnarfirði, hann sagði: „En það kemur 

svo rosalega mikið af svörum frá nýju stofnuninni skilurðu, ég held bara að það komi 

margir plúsar þar í þessari könnun að norðan sko, ég held bara mjög margir.“ Hann sagði 

starfsfólk í Hafnarfirði vera ánægt en að hitt „hífi svolítið upp“. Viðmælandi F talaði á 

svipuðum nótum og sagði: 

Ef ég á að vera svolítið kvikindislegur, það er eitt sem ég er að hugsa þegar ég 
skoða þessar kannanir, það eru náttúrulega ekki sömu einstaklingarnir sem 
eru að greiða atkvæði og gerðu áður. Það var hér áður fólk sem skapaði 
neikvæðni í kringum sig, það eru alveg nokkrir einstaklingar og þar á meðal 
einstaklingar sem hafa skapað sko meira þrumuský yfir ýmsu og eru nú farnir. 
Þú veist, þannig að þetta er eitt. Ég er alveg viss um það að það eru ekki sömu 
einstaklingarnir að greiða atkvæði þarna og það er örugglega einn þáttur. 

Viðmælandi E taldi að uppgangurinn og viðsnúningurinn væri „miklu meira áþreifanlegur 

til dæmis á Akureyri þar sem allt þetta nýja fólk er á nýja vinnustaðnum sínum“ en merkti 

þó mun fyrir sunnan einnig. Hann bætti við: „Sko númer eitt að þetta er mikið til nýtt fólk 

og númer tvö þá er þetta án gríns frábær vinnustaður. Það er leitun að betri vinnustað hjá 

hinu opinbera, bara í alvörunni sýndu mér hann!“ Viðmælandi G taldi ekki mikið hafa 
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breyst í gegnum árin og sagðist alltaf hafa verið sáttur: „Það getur vel verið að einhvern 

tímann hafi eitthvað verið kraumandi undir niðri en ég bara er ekkert að velta mér upp úr 

því, ...hér er gott og hefur alltaf verið gott að vinna.“ Viðmælandi I merkti mikinn uppgang 

og sagði breytingarnar hafa haft jákvæð áhrif á flesta. Hann taldi að þær breytingar sem 

starfsmenn og stofnunin stóðu frammi fyrir hefðu í lokin verið jákvæðar og sagði: „Ekki 

neikvæðar, bara jákvæðar. Þetta er mjög lifandi og skemmtilegur vinnustaður, sko 

Fiskistofa.“ Viðmælandi B taldi að frá breytingum væru vinnubrögðin innan 

stofnunarinnar orðin mun faglegri, að það væru fastari skorður og betri stjórnsýsla. Hann 

sagði að hann merkti mikinn mun hvað varðaði almenna ánægju meðal starfsmanna en 

að hann hefði áhyggjur af því að ánægjumælingar færu dalandi. Hann sagðist ekki beint 

geta sett fingurinn á hvað það væri en að hann hefði tilfinningu fyrir því að óþolið 

innanhúss væri aðeins að vaxa. Á sama tíma taldi hann þó að Fiskistofa hefði ekki verið 

eins ofarlega og að stofnunin ætti skilið í könnun SFR síðustu ár, hann sagði: „Við erum 

alltof neðarlega, við áttum í fyrra að vera aðeins ofar miðað við stemninguna hér, en núna 

held ég að við komum til með að dala töluvert.“ Viðmælendur C og E töldu einnig að líkur 

væru á að mælingar færu ögn niður á við en töldu það ekki vera neitt til að tala um.  

Rannsakandi merkti greinilega að viðmælendur eru stoltir af vinnustað sínum og 

margir þeirra töluðu um hversu vel þeim liði í vinnunni. Viðmælandi A sagði: „Þegar maður 

hlakkar til að fara í vinnuna á hverjum morgni þá held ég að það segi allt.“ Viðmælandi E 

nefndi að hann hefði verið að tala við starfsmann stuttu fyrir viðtal sem hefði unnið lengi 

hjá Fiskistofu líkt og hann sjálfur og sagði: „Spáðu í því hvað það er skrítið að finnast 

skemmtilegra í vinnunni í dag en bara fyrir 10 árum.“ Viðmælandi F talaði um að hann 

væri alltaf umkringdur „gleðipillufólki“ og bætti við: „Fiskur er spennandi sem ég hefði 

aldrei trúað.“ Viðmælandi H sagðist stoltur af sínum vinnustað, að það væri skemmtilegt 

í vinnunni og að hann væri „virkilega“ ánægður. Hann bætti við: „en maður getur líka 

kannski horft aðeins á fólkið í kringum sig hvernig það er, maður kannski merkir það á 

þeim líka og ég get ekki annað séð en bara ánægju hjá þeim sem eru í kringum mig.“ 

Viðmælandi C talaði um að honum fyndist samstarfsmenn sínir alla jafna tala vel um 

Fiskistofu og sagðist nýlega hafa rætt við samstarfsfélaga sem hefði sagt sér að hann hefði 

aldrei unnið á betri vinnustað, hann taldi þetta viðhorf vera gegnumgangandi meðal 

starfsmanna og velti því fyrir sér hvort fólk væri nú til dags ekki hætt að vinna á stöðum 

sem þeim liði ekki vel á. Hann sagði: 
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Allir þurfa að átta sig á að allir bera ábyrgð á sjálfum sér. Það er enginn 
fangelsaður í vinnu, þú veist. Ef þú ert ekki sáttur þá er bara, þá getur þú 
kannski bara sagt upp og fundið þér vinnu annars staðar. Mér finnst það 
mikilvægt, sko stundum lætur fólk ...stundum kvartar fólk kannski yfir 
einhverju ár eftir ár, ég held að ég yrði ekkert þar sko, þá fer ég bara og geri 
eitthvað annað. 

 

 



 

79 

5 Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður ræddar í samhengi við fræðilegt yfirlit. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar var eins og áður sagði að skoða vegferð Fiskistofu frá tilkynningu um 

flutninga höfuðstöðva frá Hafnarfirði til Akureyrar og til dagsins í dag. Leitast var við að 

svara tveimur rannsóknarspurningum sem rannsakandi lagði upp með í byrjun. Fyrri 

rannsóknarspurning þessa verkefnis fjallar um þær áherslubreytingar sem áttu sér stað 

innan Fiskistofu eftir flutninga höfuðstöðva og hvernig þær endurspeglast í daglegum 

störfum innan stofnunarinnar. Seinni rannsóknarspurningin snýr að upplifun starfsmanna 

og hvort hún sé í takt við niðurstöður kannana SFR og til viðbótar er skoðað hvort enn 

gæti áhrifa frá flutningi höfuðstöðva og á hvaða hátt.  

Þær breytingar sem stjórnendur og starfsfólk Fiskistofu stóðu frammi fyrir árið 2014 

voru ákveðnar af stjórnvöldum og flokkast þær undir eina af þremur helstu drifkröftum 

breytinga samkvæmt Tichi (1982), það er að segja pólitískan drifkraft. Á þessum tíma 

fengu stjórnendur það verkefni að vinna með þeim breytingum sem áttu sér stað, án þess 

að hafa neitt um þær að segja. Samkvæmt Nadler og Tushman (1990) eru breytingar af 

þessum toga einna áhættumestar og til þess fallnar að framkalla sem flestar tilfinningar 

hjá þeim starfsmönnum sem starfa hjá viðkomandi skipulagsheild. Helst það í hendur við 

þá upplifun sem stjórnendur og starfsfólk lýstu í viðtölum sínum. Stjórnendur Fiskistofu 

fengu því ekki mikinn meðbyr í seglin til að byrja með, starfsfólk vann margt hvert á móti 

þeim, margir létu af störfum og í ofanálag var ráðningarbann í gildi. Uppbygging gat fyrst 

hafist eftir að stjórnvöld höfðu gefið það út að starfsmannaveltan myndi ráða för á 

starfsstöðinni í Hafnarfirði og ráðningarbanni var aflétt. Með ráðningu nýrra stjórnenda 

og starfsmanna hófst uppbygging og hægt var að leggja línurnar fyrir komandi misseri. 

Samkvæmt Galpin (1996) þurfa stjórnendur að vera gæddir sex eiginleikum ef þeir eiga 

að ná árangri við stjórnun breytinga. Innan stjórnendateymis Fiskistofu eru ólíkir 

einstaklingar og samkvæmt viðmælendum rannsakanda er ekki annað að merkja en að 

þar fari sterkur og samheldinn hópur sem í heild sinni nær utan um alla þessa þætti. Þeir 

eiginleikar sem stjórnendateymið býr yfir haldast í hendur við þær áherslur sem 

rannsakandi merkir úr viðtölum sínum. Virk hlustun er þar ofarlega, töluðu stjórnendur 

um að hún hefði sérstaklega verið ástunduð og merkir rannsakandi að starfsfólk hafi 

upplifað það. Sköpunargáfa starfsmanna fær einnig að njóta sín, þeir sérfræðingar sem 
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þekkja til málanna hverju sinni eru hvattir til að hafa rödd. Þjálfun starfsmanna og 

stjórnenda hefur fengið aukna vigt og töldu stjórnendur sig vera betur í stakk búna en 

nokkru sinni fyrr til að takast á við erfið mál þegar þau kæmu upp. Að sama skapi töldu 

viðmælendur að reynsla stjórnenda í erfiðum breytingum hefði þroskað og bætt þá í 

starfi. Stjórnendur leggja áherslu á það að deila ábyrgð og það finnur starfsfólk Fiskistofu. 

Hvatning og hrós hefur að sama skapi verið gert hærra undir höfði og fór þar af stað átak 

meðal stjórnenda Fiskistofu. Starfsfólk gat margt hvert merkt þetta átak og kunni vel að 

meta, einn viðmælandi talaði um að ótrúleg breyting hefði orðið í stjórnuninni frá því 

hann hefði hafið störf. Einn af þeim þáttum sem stjórnendur lögðu sérstaka áherslu á var 

að mynda traust og töluðu þeir um að sá þáttur væri hvað mikilvægastur í öllu ferlinu 

(Lowe, 2010; Lencioni, 2016). Stjórnendur Fiskistofu hafa myndað traust með því að taka 

á málum um leið og þau koma á yfirborðið, leyfa þeim ekki að malla undir niðri og sýna 

þannig kjark og áræðni (Mintzberg, 2009), miðlun upplýsinga gegnir einnig stóru hlutverki 

þegar kemur að því að mynda traust (Kotter, 2012) og töldu allir viðmælendur 

rannsakanda að sá þáttur hefði heppnast vel. Viðmælendur töluðu um að þeir upplifðu 

ekki að stjórnendur héldu upplýsingum hjá sér og að þeir væru meðvitaðir um framgang 

mála hverju sinni. Flestir viðmælendur töldu mikilvægt að stjórnendur og starfsfólk fengju 

að kynnast hvert öðru persónulega til að geta myndað ákveðið traust en þótti það erfiðara 

þegar starfsemin er dreifð. Stjórnendur hafa unnið sérstaklega í því að styrkja tengslin 

með því að gefa starfsfólki færi á að kynnast hvert öðru í gegnum fræðslustundir, veitt 

þeim tækifæri til að hittast reglulega í eigin persónu og mynda persónulegar tengingar og 

með því að nýta þá tækni sem í boði er, eins og til dæmis með Workplace. 

Áherslur stjórnenda Fiskistofu endurspeglast að mati rannsakanda í heilbrigðri 

uppbyggingu skipulagsheildarinnar þar sem grunnstoðirnar byggja á forystu sem tengir, 

jákvæðum starfsanda, áhugasömu starfsfólki og lifandi vinnustað (Lowe, 2010). 

Viðmælendur sögðu að stjórnendur væru hvetjandi, umhyggjusamir og að traust ríkti á 

milli stjórnenda og starfsmanna sem gerði þeim kleift að vera þeir sjálfir á 

jafningjagrundvelli. Viðmælendur töluðu allir um að vinnustaðamenningin væri góð, þó 

þeir hefðu mismikla þörf fyrir að leggja sitt á vogarskálarnar hvað hana varðar, en að 

stjórnendur hefðu lagt mikið á sig til að byggja hana upp í samstarfi við starfsfólkið sjálft. 

Vinnustaðamenning er samkvæmt fræðunum forsenda þess að skipulagsheildir nái 

árangri (Sörensen, 2002). Góð stjórnun og uppbyggjandi vinnustaðamenning hafa svo 
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hjálpað til við að gera starfsfólk Fiskistofu virka þátttakendur í uppbyggingu 

stofnunarinnar síðustu ár sem hefur gert það að verkum að vinnustaðurinn er orðinn 

eftirsóknarverðari en hann var áður (Lowe, 2010). 

Kenning rannsakanda var sú að stjórnendur og þeirra áherslubreytingar hefðu átt 

stærstan þátt í breytingu til batnaðar í niðurstöðum könnunar SFR og telur hann að svo 

sé að mestu leyti. Flestir viðmælendur töluðu þó um að líklega hefði nýtt starfsfólk einnig 

mikið um þetta að segja og þá sérstaklega þeir einstaklingar sem staðsettir væru á 

starfsstöðinni á Akureyri. Rannsakandi telur að sá þáttur spili stórt hlutverk í uppgangi 

innan Fiskistofu og styðji við þær áherslur sem stjórnendur hafa lagt vinnu í undanfarin 

misseri. Við þetta má bæta að það starfsfólk sem tók að endingu ákvörðun um að vinna 

með breytingunum og halda áfram störfum innan Fiskistofu, hefur einnig mikil áhrif og er 

samkvæmt Karp (2006) meirihluti starfsmanna sem upplifir erfiðar breytingar. 

Upplifun viðmælenda var sú að stjórnendur hefðu verið jákvæðari í breytingaferlinu 

en starfsfólk og að enn gætti áhrifa meðal starfsmanna frá tilkynningu um flutning. Sumir 

viðmælendur nefndu að það hefði truflandi áhrif á störf innan stofnunarinnar og að eldri 

starfsmenn hefðu minni þolinmæði þegar smávægileg mál kæmu upp. Samkvæmt 

rannsóknum Boyne (2002) hafa stjórnendur hjá hinu opinbera sterkari þrá til að þjóna 

hagsmunum þjóðar sinnar en þeir sem starfa í einkageiranum á meðan starfsfólk hins 

opinbera sýnir sinni skipulagsheild minni hollustu en þeir sem starfa í einkageiranum. 

Hlutverk allra þeirra er starfa innan Fiskistofu er fyrst og fremst að gæta hagsmuna 

þjóðarinnar, hvort heldur sem þeir eru stjórnendur eða starfsmenn. Einn viðmælandi 

hafði orð á því að áhrifa frá flutningnum höfuðstöðva myndi gæta allt þar til algjör 

endurnýjun starfsmanna hefði átt sér stað. Rannsakandi upplifir ekki að það sé skoðun 

meirihluta starfsmanna og telur að áhrif flutninga innan Fiskistofu séu á rólegri siglingu 

út.  
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6 Lokaorð 

Við val á viðfangsefni fyrir lokaritgerð var rannsakandi í nokkrum vandræðum. Síðustu ár 

hefur rannsakandi fylgst vel með umfjöllun um Fiskistofu í fjölmiðlum og hafði hann hug 

á að vinna verkefni um þá stofnun ef tækifæri gæfist. Nokkur smáverkefni voru unnin í 

náminu sem tengdust stofnuninni og fékk rannsakandi þannig tækifæri til að kynnast 

henni nánar. Hugmynd að efni rannsóknarinnar kom svo haustið 2018 í kjölfarið á 

fyrirlestri Sigrúnar Sigurðardóttur aðstoðarforstjóra Vínbúðarinnar (ÁTVR) þegar hún kom 

sem gestafyrirlesari í áfanganum Vellíðan, starfsumhverfi og forysta. Sá fyrirlestur fjallaði 

um Fyrirmyndarstofnun 2018 og þá vegferð sem ÁTVR fór í gegnum á sama tíma og 

stofnunin færðist hærra upp stigann í könnun SFR um stofnun ársins. Rannsakandi 

skoðaði í kjölfarið siglingu Fiskistofu í sömu könnun, þótti efnið áhugavert og ákvað að 

freista þess að fá leyfi til að skoða þeirra vegferð nánar.  

Rannsóknin gekk vonum framar og var rannsakanda vel tekið innan Fiskistofu. 

Ritgerðarskrifin tóku þó heldur lengri tíma en áætlað var og þótti rannsakanda stundum 

eins og hann tæki fleiri skref aftur á bak en áfram. Allt þetta gekk upp að lokum og eftir 

stendur ritgerð sem rannsakandi er stoltur af. Það sem rannsakanda fannst standa upp úr 

í þessu ferli var hversu faglegt og flott starf, stjórnenda og starfsfólks Fiskistofu er. Innan 

veggja Fiskistofu ríkir jákvæðni, fagmennska og skilningur á hinum ýmsu þörfum 

einstaklingsins bæði sem starfsmanns og sem persónu sem á líf utan vinnustaðarins. 

Rannsakandi tekur undir orð viðmælanda E þegar hann sagði að fleiri en Fiskistofa gætu 

dregið lærdóm af þeim ólgusjó sem stofnunin gekk í gegnum í fyrstu, að mikilvægt væri 

að eyða út allri óvissu strax í upphafi og að skipulagning í jafn viðamiklum breytingum 

þyrfti að vera betri frá byrjun, en sú skipulagning hefði þurft að koma frá ráðuneytinu. 

Hann sagði að öll sú óvissa sem starfsmenn stofnunarinnar stóðu frammi fyrir hefði unnið 

gegn þeim of lengi og að slíkt væri ekki vænlegt til árangurs. Það er persónulegt mat 

rannsakanda að stjórnendur og starfsfólk Fiskistofu hafi unnið vel úr þeim spilum sem þau 

fengu í hendurnar. Að endingu má velta fyrir sér hvort þessi könnun sé raunverulegur 

mælikvarði á því hvernig „ástandið“ er innan stofnana hverju sinni. Árið 2019 lenti 

Reykjalundur í 2. sæti í flokki stórra stofnana. Seinni hluta sama árs voru miklar sviptingar 

innan skipulagsheildarinnar í kjölfar uppsagnar Magnúsar Ólasonar yfirlæknis sem leiddi 

af sér frekari breytingar í röðum starfsmanna og mikla óánægju sem fjallað var um í 
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fjölmiðlum. Rannsakandi getur sér þess til að þær breytingar sem stofnunin stendur 

frammi fyrir nú muni hafa mikil áhrif á röðun þeirra í könnun SFR árið 2020. Rannsakandi 

spáir því að Fiskistofa muni halda áfram að raða sér ofarlega í könnun næsta árs ef 

stjórnendur og starfsfólk halda áfram að vinna af sama kappi og undanfarin misseri. 
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Viðauki 1 
Kynningarbréf 

Kynningarbréf 

Efni: Beiðni um þátttöku í rannsókn á vegum meistaranema við Háskóla Íslands. 

 

Kæri starfsmaður Fiskistofu. 

Um þessar mundir er ég að vinna að rannsókn minni sem er hluti af 30 ECTS eininga 

lokaverkefni til meistaraprófs í mannauðsstjórnun við Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. 

Tilgangur verkefnisins er skoða hvaða breytingar hafi orðið þess valdandi, að stofnunin 

hefur undanfarin ár, klifið hratt upp metorðastigann í árlegri könnun SFR um stofnun 

ársins.  

Með þátttöku í rannsókninni samþykkir þú að veita u.þ.b. 60 mínútna langt viðtal sem 

færi fram á þeim stað sem þú óskar eftir. Engin skuldbinding felst í þátttöku 

rannsóknarinnar og er þátttakendum heimilt að draga þátttöku sína til baka sé þess 

óskað, eins ef viðkomandi vill strika yfir einhver ákveðin ummæli mun það einnig vera 

samþykkt. Rannsóknin er gerð með samþykki Hildar Aspar Gylfadóttur, mannauðs- og 

fjármálastjóra Fiskistofu. Undirrituð mun gæta ítrasta trúnaðar varðandi allar þær 

upplýsingar sem fram koma í viðtalinu, nöfnum þátttakenda verður breytt, kyni, aldri og 

starfsheiti verður haldið leyndu sem og öllum öðrum persónugreinandi upplýsingum. Til 

að auðvelda úrvinnslu gagna er mikilvægt fyrir rannsakanda að hljóðrita öll viðtölin, 

hljóðupptökur munu ekki berast öðrum til eyrna. Öllum upptökum sem og afritunum 

verður eytt um leið og einkunn fyrir verkefnið hefur verið gefin. Það væri mér virkilega 

mikils virði ef þú gætir séð þér fært að vera þátttakandi í komandi rannsókn og vera 

þannig hluti af minni vegferð í þessu meistaranámi.  

 

Með von um góðar móttökur, 

Drífa Hrönn Stefánsdóttir 

dhs9@hi.is 
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Viðauki 2 
Þátttöku samþykki 

Samþykki fyrir þátttöku og trúnaðaryfirlýsing rannsakanda 

 

Kæri starfsmaður Fiskistofu. 

Um leið og ég ítreka hversu mikils virði þátttaka þín er mér þá þakka ég þér kærlega fyrir 

að gefa þér tíma til að deila með mér reynslu þinni og viðhorfum af þínum vinnustað. 

Rannsóknin hefur það að markmiði að skoða hvaða þættir það eru, út frá þinni upplifun, 

sem gera það að verkum að Fiskistofu hefur gengið betur síðastliðin ár en áður í könnun 

SFR um stofnun ársins. Rannsókn þessi er lokaáfangi minn í meistaranámi í 

mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Þórður Snorri Óskarsson, aðjúnkt 

við Háskóla Íslands.  

Með þátttöku þinni samþykkir þú að veita rannsakanda viðtal. Nauðsynlegt er fyrir 

rannsóknina að viðtalið verði hljóðritað, það er gert til að auðvelda alla úrvinnslu. 

Upptökur verða geymdar á öruggu svæði hjá rannsakanda og tekin verður skrifleg afritun. 

Að rannsókn lokinni verður rannsakanda gefin einkunn og þá verður öllum upptökum og 

afritunum tafarlaust eytt. Undirrituð mun gæta trúnaðar þar sem hula verður yfir öllum 

persónueinkennum þátttakanda svo að niðurstöður verði ekki hægt að rekja til þeirra. Ef 

þátttakandi vill á einhverjum tímapunkti í viðtali gera hlé á upptöku eða hætta viðtalinu 

alfarið verður rannsakandi við því. Eins er þátttakanda heimilt að draga þátttöku sína til 

baka, eða jafnvel hluta þeirra ummæla sem viðkomandi hefur haft uppi.  

Rannsóknin er gerð með samþykki Hildar Aspar Gylfadóttur, mannauðs- og 

fjármálastjóra Fiskistofu. Engin ummæli sem þátttakandi hefur uppi mun berast beint til 

hennar.  
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Ég undirrituð / undirritaður samþykki hér með þátttöku í rannsókn þessari 

 

 ___________________________________________________  

 Undirskrift þátttakanda 

 

Ég undirrituð heiti því að meðhöndla öll gögn sem rannsókninni tengjast með virðingu 

og varfærni og eyða þeim um leið og einkunn hefur verið gefin. Ég heiti fullum trúnaði 

varðandi allar þær upplýsingar sem tengjast þeim þátttakendum sem samþykkja 

þátttöku í rannsókn þessari. Allar upplýsingar sem fram koma í viðtalinu sjálfu eða 

undirbúningi í kringum það verða meðhöndlaðar sem trúnaðarupplýsingar og mun ég 

leggja mig alla fram við ekki verði hægt að rekja nein ummæli til einstakra þátttakanda.  

 

 ___________________________________________________  

 Undirskrift rannsakanda / Drífa Hrönn Stefánsdóttir 
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Viðauki 3 
Viðtalsrammi (starfsmenn EKKI starfandi sumarið 2014) 

Opnun: (eingöngu til glöggvunar fyrir rannsakanda) 

• Hvaða stöðu gegnir þú innan FS, hver eru þín helstu störf? 

• Hversu lengi hefur þú unnið hjá stofnuninni? 

 

Breytingar / flutningur höfuðstöðva: 

• Nú eru liðin nokkur ár frá því að tilkynnt var um flutning höfuðstöðva FS, hafa 

þessir flutningar haft einhver áhrif á þig síðan þú hófst störf hjá FS og hvernig þá?  

• Hver er þín upplifun á því hvernig eldri starfsmönnum gekk að sætta sig við þessar 

breytingar? Telur þú að það hafi verið munur þar á afstöðu yfirstjórnenda og 

starfsmanna í þessu ferli? 

• Út frá þinni upplifun, hvernig telur þú að best hefði verið að takast á við þær 

breytingar sem starfsmenn FS stóðu frammi fyrir?  

 

Könnun SFR: 

Á síðustu þremur árum má sjá töluverða breytingu til hins betra í árlegri könnun SFR 

um stofnun ársins sem send er út af Gallup. Allir flokkar sem skoðaðir eru koma mun betur 

út en fyrr en þá má sérstaklega nefna flokkana Stjórnun, Starfsandi og Ánægja og stolt, 

þessar niðurstöður benda til þess að mikil umbreyting hafi orðið til hins betra í 

starfsháttum Fiskistofu. Merkir þú þetta hjá þér sjálfri/sjálfum í þínu daglega starfi – og 

þá helst hvernig? 

• Hvað telur þú það helst hafa verið í stjórnun FS undanfarin ár sem hefur skapað 

jákvætt viðhorf starfsmanna til vinnustaðarins og stjórnenda? 

• Hverjar telur þú að hafi verið helstu áherslur stjórnenda síðustu ár þegar kemur 

að því að skapa góðan vinnustað? 

• Hvernig lítur þú á hlutverk stjórnenda hjá Fiskistofu og hvaða eiginleika telur þú 

að stjórnendateymið búi einna helst yfir? 

• Út frá þinni upplifun, hvernig hefur Fiskistofu gengið að byggja upp góð samskipti 

á milli starfsmanna og stjórnenda? 
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• Út frá þinni upplifun, hvernig telur þú að stjórnandi geti áunnið sér traust 

starfsmanna? 

• Hvað telur þú þurfa að koma til við uppbyggingu á heilbrigðri og nærandi 

vinnustaðamenningu? Er unnið með þau atriði hjá Fiskistofu? 

• Er það þín upplifun að stígandinn í könnun SFR um stofnun ársins endurspegli 

raunverulega breytingu á starfsháttum innan Fiskistofu? Hvað myndir þú helst 

telja að liggi þar að baki?  

• Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 
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Viðauki 4 
Viðtalsrammi (starfsmenn starfandi sumarið 2014) 

Opnun: (eingöngu til glöggvunar fyrir rannsakanda) 

• Hvaða stöðu gegnir þú innan FS, hver eru þín helstu störf? 

• Hversu lengi hefur þú unnið hjá stofnuninni? 

 

Breytingar / flutningur höfuðstöðva: 

• Nú eru liðin nokkur ár frá því að tilkynnt var um flutning höfuðstöðva FS, hvernig 

upplifðir þú ferlið frá því að tilkynning átti sér stað og þar til flutningur var 

yfirstaðinn? 

• Hvernig fannst þér starfsmönnum almennt ganga að sætta sig við þessa 

breytingar? - - Merktir þú mun þar á afstöðu yfirstjórnenda og starfsmanna í 

þessu ferli? 

• Hvernig upplifir þú stöðu þína innan stofnunarinnar eftir að flutningur var 

yfirstaðinn? - Fannst þér hagsmuna þinna vera gætt?  

-Telur þú stöðu þína vera trygga innan stofnunarinnar? 

• Gætir þú nefnt eitthvað sem þér fannst heppnast sérstaklega vel í 

breytingarferlinu? 

Gætir þú nefnt eitthvað sem þér fannst betur mega fara? 

 

Könnun SFR: 

Á síðustu þremur árum má sjá töluverða breytingu til hins betra í árlegri könnun SFR 

um stofnun ársins sem send er út af Gallup. Allir flokkar sem skoðaðir eru koma mun betur 

út en fyrr en þá má sérstaklega nefna flokkana Stjórnun, Starfsandi og Ánægja og stolt, 

þessar niðurstöður benda til þess að mikil umbreyting hafi orðið til hins betra í 

starfsháttum Fiskistofu. Merkir þú þetta hjá þér sjálfri/sjálfum í þínu daglega starfi – og 

þá helst hvernig? 

• Hvað telur þú það helst hafa verið í stjórnun FS undanfarin ár sem hefur skapað 

jákvætt viðhorf starfsmanna til vinnustaðarins og stjórnenda? 
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• Hverjar telur þú að hafi verið helstu áherslur stjórnenda síðustu ár þegar kemur 

að því að skapa góðan vinnustað? 

• Hvernig lítur þú á hlutverk stjórnenda hjá Fiskistofu og hvaða eiginleika telur þú 

að stjórnendateymið búi einna helst yfir? 

• Út frá þinni upplifun, hvernig hefur Fiskistofu gengið að byggja upp góð samskipti 

á milli starfsmanna og stjórnenda? 

• Út frá þinni upplifun, hvernig telur þú að stjórnandi geti áunnið sér traust 

starfsmanna? 

• Hvað telur þú þurfa að koma til við uppbyggingu á heilbrigðri og nærandi 

vinnustaðarmenningu? Er unnið með þau atriði hjá Fiskistofu? 

• Er það þín upplifun að stígandinn í könnun SFR um stofnun ársins endurspegli 

raunverulega breytingu á starfsháttum innan Fiskistofu? Hvað myndir þú helst 

telja að liggi þar að baki?  

• Er eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 


