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Formáli 

Rannsóknarritgerðin ,,Hér innanhúss hef ég allt“ – Upplifun stjórnenda á starfsánægju í 

íslenskum heildsölufyrirtækjum er lögð fram sem 30 ECTS- eininga ritgerð til meistaraprófs 

í mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.   

Leiðbeinanda mínum, Dr. Ásdísi Emilsdóttur Petersen, aðjúnkt við Viðskiptafræðideild 

Háskóla Íslands,  þakka ég fyrir góða leiðsögn, ánægjulegt samstarf og frábæra hvatningu. 

Einnig vil ég þakka viðmælendum rannsóknarinnar fyrir að gefa sér tíma með því að taka 

þátt í rannsókninni, deila einlægum svörum og treysta mér fyrir persónulegri reynslu. Án 

þátttöku þeirra hefði þessi rannsókn ekki verið möguleg. Þá vil ég færa fjölskyldu minni 

og vinum þakkir fyrir hvatningu, uppörvun og óbilandi trú á mér í gegnum allt ferlið. Ég 

tileinka árangur meistaragráðu minnar fjölskyldunni á Eiði og Kársnesbraut fyrir 

ótakmarkaða trú og ást frá fyrsta degi skólagöngu minnar á Íslandi.  
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Útdráttur 

Á undanförum árum hafa miklar breytingar átt sér stað í umhverfi heildsölufyrirtækja. 

Vöruúrval hefur aukist og samkeppni harðnað.  Það að vera stjórnandi í heildsölufyrirtæki  

felur í sér að afla  viðskiptatengsla, auka tekjur og halda verkefnum gangandi  fyrir 

starfsfólk. Þetta kallar á samspil á milli stjórnenda og undirmanna. Í rannsókninni ,,Hér 

innanhúss hef ég allt“- Upplifun stjórnenda af starfsánægju í íslenskum 

heildsölufyrirtækjum  var leitast við að draga fram reynslu og upplifun viðmælenda af 

starfsánægju og hvatningu á vinnustað. Gögnum var safnað með hálfopnum djúpviðtölum 

að hætti eigindlegra aðferða. Stuðst var við aðferð fyrirbærafræði við greiningu 

viðtalanna til þess að öðlast skilning á reynslu og upplifun þátttakenda á viðfangsefninu.  

Helstu niðurstöður benda til þess að flestir stjórnendanna voru ánægðir í starfi. 

Vísbending er um að starfsánægja tengist góðum samskiptum við samstarfsfólk, 

sanngjörnum launum, vinnuaðstæðum og krefjandi umhverfi. Það birtist í niðurstöðum 

þemagreiningar um að starfið þurfi að uppfylla væntingar, ávinningur hljótist af starfinu, 

vinnustaðamenning sé hvetjandi, gætt sé að jafnvægi í streituaðstæðum og ekki síst 

tækifærum stjórnenda til þess að vera leiðandi á markaði.      
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Abstract 

In previous years, many changes have taken place in the wholesale industry. Product 

range has increased, and competition hardened.  Being a wholesale administrator  

includes providing business relationships, increasing profit and keeping production going 

for employees. This calls for cooperation between supervisors and subordinate. In the 

inquiry, ,,Here in house, I got everything“- Management's experience of job satisfaction 

in the Icelandic wholesale industry in the inquiry by the experience of respondents with 

job satisfaction and incentives in the workplace. Data was collected with semi-open in-

depth interviews in the manner of qualitative methods. The phenomenology method was 

used to analyze the interviews in order to gain an understanding of the respondents’ 

experience of the subject.  

Primary data suggests that most administrators experience job satisfaction. Hints lead 

to it having to do with good communication with co-workers, fair wages, quality work 

conditions and a challenging environment. It appears in the results of the theme analysis 

that the job needs to meet expectations, bring benefits, workplace culture needs to be 

inspiring, watched out for balance in stressful situations and last but not least there need 

to be opportunities for administrators to be leading in their field. 
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1 Inngangur  

Á undanförnum árum hafa miklar breytingar átt sér stað í umhverfi heildsölufyrirtækja. 

Vöruúrval hefur aukist, umhverfisvænar vörur eru eftirsóttar og viðskiptavinir snúa sér æ  

meir að netverslun. Í ört breytilegu samkeppnisumhverfi stjórnenda er þörf á að kanna 

hvaða þættir geta haft áhrif á velgengni stjórnenda og árangur heildsölufyrirtækja. 

Í ljósi breytinga og harðnandi samkeppni er markmið þessarar rannsóknar að varpa ljósi 

á upplifun og reynslu stjórnenda af starfsánægju í heildsölufyrirtækjum. Störf stjórnenda 

í heildsölufyrirtækjum eru talin mjög víðfeðm. Samkvæmt rannsóknum eru helstu 

hlutverk þeirra að afla viðskiptatengsla, auka tekjur, halda verkefnum gangandi og eiga í 

samskiptum við fjölbreyttan starfsmannahóp (Chen, Chen, Tsui og Chiang, 2016; Qadri, 

2016). 

      Meginhvati rannsókninnar tengist starfsreynslu rannsakanda í heildsölufyrirtæki og 

námi í mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Rannsóknarviðfangsefnið um tengsl starfsánægjuþátta á árangur er rannsakanda 

hugleikið, enda virðast ekki áður hafa verið gerðar rannsóknir á starfsánægju meðal 

stjórnenda í heildsölufyrirtækjum á Íslandi.  

       Þátttakendur í rannsókninni eru tíu reynslumiklir stjórnendur í stórum 

heildsölufyrirtækjum. Allir hafa þeir meira en fimm ára starfsreynslu sem stjórnendur.   

Rannsóknin byggist á lykilhugtökum um hvatningu, starfsánægju og fjölbreyttu hlutverki 

stjórnenda. Hvatning er meðal annars skoðuð út frá skilgreiningu Singh (2016) um innri 

og ytri hvatningu, þar sem greinarmunur er gerður á hreinni ánægju sem hlýst af verki og 

verki sem aðallega er unnið vegna fyrirhugaðra launa eða fríðinda. Þá er litið til 

hvatakenningar Maslows (1943) sem flokkar hvataþarfir frá grunnþörfum yfir í 

öryggisþarfir, félagslegar þarfir, þörf fyrir sjálfsvirðingu og þarfir sjálfsins. Starfsánægja 

tekur mið af kenningu um að hún stuðli ekki aðeins að betri frammistöðu heldur spari hún 

fyrirtækjum kostnað vegna starfsmannaveltu (Chen o.fl., 2016). Litið er til kenningar 

Fredericks Herzberg (1991) um að ánægja starfsfólks felist í tækifærum til að þroskast í 

starfi og til kenninga Lockes (1976) um áhrifaþætti á starfsánægju. Fjölbreytt hlutverk 
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stjórnenda eru skoðuð út frá kenningum um hlutverk stjórnenda, persónueinkenni, 

þjónandi forystu, umbreytingaforystu og samskiptum. 

       Í þessari rannsókn er stuðst við eigindlega aðferðafræði, en þá er gagna aflað með 

viðtölum. Viðtölin eru greind og túlkuð samkvæmt fyrirbærafræðilegri aðferð til að öðlast 

skilning á upplifun þátttakenda á starfsánægju.  

Með því að draga fram áhrifaþætti sem geta haft áhrif á starfsánægju er vonast til að 

framlag rannsóknarinnar geti haft hagnýtt gildi fyrir stjórnendur í heildsölufyrirtækjum.  

Rannsóknarspurning sem sett er fram í þessu verkefni er: Hver er upplifun stjórnenda af 

starfsánægju í íslenskum heildsölufyrirtækjum?  

      Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla. Þar sem fyrsti kaflinn er inngangur. Í öðrum kafla 

er fræðilegt yfirlit um hvatakenningar, starfsánægju og hlutverk stjórnenda. Í þriðja kafla 

er framkvæmd rannsóknarinnar útskýrð og fjallað um aðferðafræði hennar. Í fjórða kafla 

birtast niðurstöður úr viðtölum við stjórnendur og meginþemun eru birt. Í fimmta kafla 

eru umræður um niðurstöður úr viðtölunum. Í lokin er rannsóknarspurningunni svarað og 

rætt um hagnýtt gildi rannsóknarinnar.  
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2 Fræðilegt yfirlit  

Í þessum kafla er fjallað um starfsánægju í ljósi skilgreininga, kenninga og rannsókna. 

Starfsánægju geta tengst önnur hugtök, svo sem hvatningarhugtakið. Í þessum kafla er 

fjallað um hvatningu, starfsánægju, stjórnendastíl, skilgreiningu á heildsölu og sköpun 

fjölbreytni á heildsölumörkuðum. 

2.1 Hvatning 
Hvatning er flókið hugtak sem samanstendur af væntingum, persónuleika einstaklings og 

innri og ytri hvatningu hans. Hvatning er almennt skilgreind sem sálfræðilegt ferli sem 

ákvarðar stefnu, kraft og stöðugleika í hegðun einstaklings, sem hefur orðið fyrir alls kyns 

áhrifum í gegnum tíðina og einkennir einstakling í sambandi við starf hans (Kanfer, 1990). 

Það má segja að hvatning sé hvorki eign starfsfólks eða vinnuumhverfis heldur er hún 

skilgreind sem sálfræðileg aðferð sem tengir saman starfsfólk og vinnuumhverfi. Hvatning 

er einnig skilgreind sem ferli varðandi áform einstaklings til að yfirfæra hæfileika sína yfir 

á vinnusviðið. Aðrar skilgreiningar á hugtakinu eru krafturinn sem býr í starfsfólki til að ná 

markmiðum sínum sem og  markmiðum fyrirtækisins og að fullnægja ófullnægðum 

þörfum starfsfólks. Samkvæmt Michael Armstrong (2006) er hvatning afl sem eykur, stýrir 

og viðheldur hegðun sem fær fólk til að hegða sér á ákveðinn máta. Að skapa gott 

vinnuumhverfi skiptir miklu máli til að ýta undir vinnusemi og starfsánægju, bæði fyrir 

starfsfólk og yfirmenn. Það sem felst í góðu vinnuumhverfi er einnig hvatning frá öðrum. 

Vinnuumhverfi sem samanstendur af hvatningu og drifkrafti hjálpar einstaklingum að 

auka afköst sín í vinnu og eykur tryggð hjá starfsfólki. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

hvatning starfsfólks hefur gríðarleg áhrif á hvernig það vinnur, það hugsar betur um sjálft 

sig, reynir að bæta sig í öllu því sem það gerir og gefur allt sitt í starfið. Þegar rætt er um 

hvatningu, þá er ekki nauðsynlegt að í henni felist fjárhagslegur ávinningur eða 

stöðuhækkun heldur að fólk fái tækifæri til að auka starfshæfni sína með því að bjóða því 

upp á verkefni og veita því þjálfun til að það þroskist í starfi sínu (Kovach, 1980).  

        Mikilvægt er að skapa starfsumhverfi þar sem hæfileikar starfsfólks nýtast til fulls. 

Það verður að geta deilt hugmyndum sínum, öðlast viðurkenningu fyrir þær og ekki síst 

að eiga möguleika á að innleiða hugmyndirnar. Það stuðlar að aukinni starfsánægju sem 

eykur framleiðni. Þegar starfsfólk finnur hvatningu í vinnunni verður það orkumeira og 
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fúsara að fylgja verkefnum allt til enda. Þá er starfsmaðurinn talinn áhugasamur og með 

mikinn drifkraft. En á móti þegar einstaklingur finnur enga hvatningu í starfi eða 

innblástur til ákveðins verks, er hann flokkaður sem áhugalaus eða að það vanti allan 

drifkraft. Þegar hvatning er ekki til staðar eru afköst minni hjá starfsfólki. Það að efla 

hvatningu þýðir að einstaklingur hefur vilja til að gera eitthvað ákveðið og þá verða 

afköstin meiri og fókusinn er settur á verkefnið (Lindner, 1998). 

  Niðurstöður Arndísar Vilhjálmsdóttur (2010) um starfstengda hvatningu birtust í 

Þjóðarspeglinum, ráðstefnu í félagsvísindum, árið 2010. Helstu niðurstöður hennar leiddu 

í ljós að hvatning, kunnátta, hæfni, þekking, viðhorf og umhverfisaðstæður höfðu hvað 

mest áhrif á frammistöðu hjá starfsfólki. Frammistaðan hélst fast í hendur við markmið, 

kunnáttu og hæfni. Samkvæmt hennar rannsókn voru kunnátta og hæfni starfsfólks lítils 

virði ef það fyndi ekki fyrir hvatningu í starfi og taldi hún að starfstengd hvatning væri 

hornsteinn  þess hvernig starfsfólk stæði sig í vinnunni og virtist það vera lykilatriði í því 

að  útskýra frammistöðu þess (Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010). 

  Kenneth A. Kovach (1987) framkvæmdi rannsókn á árunum 1980 til 1987 þar sem 

hann lagði fyrir spurningalista fyrir starfsfólk og stjórnendur og bað þau að nefna tíu 

vinnutengd hvatningaratriði, sem þeim fannst mikilvægust í vinnuumhverfinu. 

Niðurstöður leiddu í ljós tíu þætti: 1) að vinnan væri metin til fulls, 2) að finna að 

viðkomandi væri hafður með í ráðum, 3) samúðarfull hjálp varðandi persónuleg 

vandamál, 4) starfsöryggi, 5) góð laun, 6) áhugaverð vinna, 7) stöðuhækkun og vöxtur 

innan skipulagsheildar, 8) persónuleg tryggð gagnvart starfsfólki, 9) góð vinnuaðstaða og 

10) nærgætinn agi (Kovach, 1987). 

 Hvatning skiptir miklu máli í öllu því sem einstaklingur tekur sér fyrir hendur, hvort 

sem í því felst að framkvæma hluti út frá eiginlegri löngun sem kemur innan frá eða vegna 

umbunar og verðlauna sem koma utan frá (Singh, 2016). Næst verður farið í skilgreiningu 

á innri- og ytri hvatningu.  

2.1.1 Innri hvatning 

Innri hvatning er skilgreind á þann hátt að starfsmaður gerir eitthvað sem skapar honum 

ánægju, það hefur jákvæð áhrif á frammistöðu og hegðun. Innri hvatning kemur að innan, 

þegar starfsmaður gerir eitthvað eða tekur ákveðin verkefni að sér því það veitir honum 



 

13 

 

ánægju. Hann er ekki drifinn áfram af ytri viðurkenning eða þrýstingi. Innri hvatningu má 

lýsa sem andlegu og tilfinningalegu ástandi sem starfsmenn upplifa þegar þeir vinna að 

mikilvægu og gefandi verkefni. Þessi tilhneiging á sér stað innra með starfsmanni og 

hjálpar til við að bæta þekkingu og uppgötva nýja hluti af fúsum og frjálsum vilja. Allt frá 

fæðingu hefur manneskjan í sér að vera forvitin, fróðleiksfús og gáskafull. Hún sækir í að 

læra og uppgötva. Þessi tilhneiging er afar mikilvæg fyrir hugrænan, félagslegan og 

líkamlegan þroska og einnig til að byggja upp þekkingu og færni (Ryan og Deci, 2000; 

Singh, 2016).    

2.1.2 Ytri hvatning 

Ytri hvatning er skilgreind sem andstæða innri hvatningar. Ytri hvatning felur í sér athöfn 

sem er framkvæmd vegna þeirra verðlauna eða fríðinda sem fylgja framkvæmdinni 

fremur en vegna ánægjunnar (Singh, 2016). Góð dæmi um ytri hvatningu eru laun, 

bónusar/kaupaukar, launahækkanir og tækifæri til að bæta sig í starfi. Ytri hvatning er ólík 

innri hvatningu að því leyti að einstaklingur sinnir verkefni vegna ytri aðstæðna með það 

markmiði að vilja fá verðlaun fyrir. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar ytri hvatning er 

í boði fyrir starfsmenn dregur það oft úr hugmyndaflugi þeirra og getur sýnt tímabundna 

frammistöðu. Bæði innri og ytri hvatning eru mikilvægir þættir og best er ef verkefnin eru 

drifin áfram af hvoru tveggja (Singh, 2016; Deci, Cascio og Krusell, 1973). 

      Mikilvægt er að einstaklingar finni fyrir hvatningu í því sem þeir eru að gera, það eykur 

sjálfstraust og vilja til að ljúka verkefnum. Það mun auka starfsánægju að verki loknu ( 

Singh, 2016).  

2.1.3 Þarfapíramídi Maslow 

Abraham Maslow (1943) setti fram píramída um flokkun mannlegra hvata og í dag er enn 

mikið stuðst við hann. Kenningin snýst um að flokka helstu hvetjandi þarfir einstaklinga 

og setja þá upp í píramída. Þegar ákveðinni þörf hefur verið fullnægt tekur ný þörf við sem 

hvatning. Þarfapíramídi Maslow byggist á þremur forsendum. Í fyrsta lagi að 

einstaklingum sé raðað eftir mikilvægi þarfa. Það er frá grunnþörfum í flóknari þarfir eins 

og þörfum sjálfsins. Í öðru lagi þurfa einstaklingar að uppfylla þarfirnar í réttri röð; þeir 

þurfa að uppfylla grunnþarfirnar fyrst og síðan geta þeir uppfyllt fleiri þarfir. Í þriðja lagi 

þurfa einstaklingar á fimm þáttum að halda, sem eru flokkaðir eftir mikilvægi þeirra. 
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Þessir þættir eru: 1) grunnþarfir, 2) öryggisþarfir, 3) félagslegar þarfir, 4) þörf fyrir 

sjálfsvirðingu og 5) þarfir sjálfsins (sjálfsbirtingarþörf) (Rahman og Nurullad, 2014; 

Maslow, 1943).  

Þegar fjallað er um grunnþarfir er átt við helstu þarfir einstaklings eins og súrefni, 

fæðu, húsnæði og menntun. Þegar litið er á grunnþarfir í starfsumhverfinu út frá 

þarfapíramída Maslows má helst nefna að starfsfólk fái fullnægjandi laun, kaffitíma og 

gott starfsumhverfi. Þegar grunnþörfum einstaklings hefur verið fullnægt tekur næsti 

þáttur við sem er öryggisþörfin. Ef litið er til starfsumhverfis skipta starfsöryggi, 

stöðugleiki, stéttarfélög, sjúkratryggingar og eftirlaun máli. Þegar öryggisþörfum 

einstaklings hefur verið fullnægt taka félagslegar þarfir við en þær snúast um ástúð, 

samþykki og vináttu. Þegar lítið er á starfsumhverfið lúta félagsþarfir að því að starfsfólk 

kynnist samstarfsfélögum sínum betur og tilheyri. Þegar félagslegi þátturinn hefur verið 

uppfylltur tekur við þörfin fyrir sjálfsvirðingu, að ná völdum, árangri, afrekum, sjálfstrausti 

og athygli. Í starfsumhverfinu er þessi þáttur mjög ofarlega og á við um trú á eigin getu, 

viðurkenningu og að vera þátttakandi í ákvarðanatöku. Þegar sjálfsvirðingarþátturinn 

hefur verið uppfylltur tekur síðasti þátturinn við sem er sjálfsbirtingarþörfin. Þessi þáttur 

er efstur í píramídanum og snýst um að leyfa hæfileikum sínum að njóta sín og vera 

hugmyndaríkur. Einstaklingur verður ekki fullkomlega ánægður fyrr en hann hefur 

tilfinninguna að hann geti allt og vilji reyna meira. Þessi þáttur er afrakstur af öllum hinum 

þörfunum. Þegar litið er til starfsumhverfisins eru árangur, stöðuhækkun, sjálfsöryggi og 

fullt umboð mikilvægir þættir í þörfum sjálfsins (Rahman og Nurullah, 2014; Alderfer, 

1972; Maslow, 1943). 

     Hér hefur verið fjallað um hvatningu og þarfapíramída Maslow (1943). Það má segja 

að hvatning og þarfapíramídinn haldist í hendur þar sem aukin hvatning veldur aukinni 

löngun til að fara á næsta stig píramídans. Með því að fara ofar á þarfapíramídann, eykst 

jafnframt starfsánægja starfsfólks og því líklegra að það standi sig betur í vinnunni. En um 

það verður fjallað í skilgreiningum og kenningum um starfsánægju.  

2.2 Starfsánægja og kenningar 
Starfsánægja er upplifun og ákveðið tilfinningalegt ástand þar sem starfsmenn upplifa 

starf sitt á jákvæðan og ánægjulegan hátt. Starfsánægja stuðlar ekki aðeins að skilvirkari 
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og betri frammistöðu heldur sparar hún fyrirtækjum mikinn kostnað í formi minni 

starfstarfsmannaveltu (Chen o.fl., 2016). Það er kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki að ráða til 

sín starfsfólk og að þjálfa það upp. Þess vegna er mikilvægt fyrir þau að halda því og hugsa 

mjög vel um það því þá eykst starfsánægjan. Það sem stuðlar að starfsánægju hjá 

starfsmönnum er að fyrirtækið skilji væntingar þeirra til starfsins og að borin sé virðing 

fyrir vinnu þeirra og framlagi. Ánægt starfsfólk er því líklegra til að ná fram settum 

markmiðum, sem stuðlar að auknum afköstum. Óánægt starfsfólk getur aftur á móti 

valdið fyrirtækjum miklum skaða, haft áhrif á andann á vinnustað og stuðlað að aukinni 

starfsmannaveltu, til dæmis með því að draga úr ánægju þeirra og auka vanlíðan. Flest 

fyrirtæki bjóða í dag upp á gott og auðgandi starfsumhverfi. Það að ýta undir ánægju 

starfsmanna getur stuðlað að góðu viðmóti og aukið tryggð (Rahman og Nurullad, 2014; 

Noor og Jamil, 2014).    

2.2.1 Tveggja þátta kenning Herzbergs  

Bandaríski sálfræðingurinn Frederick Herzberg (1991) kom fram með tveggja þátta 

kenningu (e. two-factor theory) um starfsánægju. Hún snýst um það að peningar eða 

verðlaun hafi engin áhrif á starfsánægju heldur felist ánægja starfsfólks í tækifærum til að 

þroskast í starfi. Mannleg samskipti skipta einnig miklu máli því óánægja getur skapast ef 

félagsþörfum er ekki fullnægt. Í kenningu Herzbergs voru tveir þættir skoðaðir 

sérstaklega, það eru viðhaldsþættir (e. hygienic factors) og hvataþættir (e. motivating 

factors) (Herzberg, 1991). Viðhaldsþættir tengjast starfsumhverfinu svo sem 

vinnuaðstöðu, samskiptum við stjórnendur, launum, starfsheiti og starfsöryggi. 

Hvataþættir eru atriði eins og viðurkenning, árangur og afrek í starfi, ábyrgð, starfið sjálft 

og að þroskast í starfinu. Herzberg vill meina að hvataþættir eins og sjálfstæði og ábyrgð 

í starfi hafi mest áhrif á starfsánægju til lengri tíma. Ábyrgð í starfi og spennandi verkefni 

ýta undir að starfsfólk finni hvatningu í starfi og það að mynda sterk tengsl við vinnufélaga 

leiðir til meiri hamingju í starfi. Umbun eins og verðlaun eða tímabundnir 

bónusar/kaupaukar gera verkefnin aðeins spennandi til skamms tíma. Það getur verið 

dýrt að veita starfsfólki tímabundin verðlaun vegna þess að það krefst sífellt meira. Að 

mati Herzbergs eru verðlaun sú hvatningaleið hjá fyrirtækjum sem draga á endanum úr 

þroska, viðurkenningu og viljanum til að ná árangri (Herzberg, 1991; Boddy, 2008).    
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 Kenning Herzbergs gefur annars vegar hugmyndir um þá þætti sem styrkja 

starfsánægju og auka hvata/hvatningu og hins vegar þætti sem geta dregið úr 

starfsánægju. Tveggja þátta kenningin kemur með ákveðna vídd varðandi hvata og 

útskýrir bæði jákvæða og neikvæða þætti starfsánægju. Á þeim tíma þegar kenningin var 

sett fram var vinnuumhverfið allt annað en það er í dag. Í dag er það mun fjölbreyttara og 

mun öruggara en áður fyrr. Einnig hefur tæknibyltingin gjörbreytt öllu vinnulagi og það er 

jafnvel þörf á meiri samskiptum en áður. Mikilvægi samskipta hafa aukist og ekki síst er 

þörf fyrir starfsfólk sem býr yfir ólíkri hæfni (Tietjen og Myers, 1998). 

2.2.2 Áhrifaþættir starfsánægju 

Samkvæmt Edwin A. Locke (1976) eru sex mikilvægir áhrifaþættir varðandi ánægju í starfi, 

þeir eru: vinnan sjálf, laun, væntingar um stöðuhækkun, samstarf við samstarfsmenn, 

samvinna við yfirmenn og að lokum starfsaðstaða (Locke, 1976). Hér verður fjallað um 

þessa sex þætti. 

 Fyrsti þáttur varðar ánægju í starfi og tengist starfinu sjálfu. Það felur í sér að starfið 

eigi að vera áhugavert og krefjandi. Vinnan sjálf skuli vera innihaldsrík og mikilvægt er að 

geta þroskast í starfi. Starfsmenn verða ánægðari í starfi þegar þekking og geta þeirra er 

nýtt;  að starfið sé fjölbreytt og veiti þeim frelsi til að framkvæma vinnu sína, taka 

ákvarðanir og velja úr verkefnum (Locke, 1976). 

 Annar þáttur sem varðar laun felur í sér að peningar hjálpi einstaklingum að uppfylla 

frumþarfir eins og að kaupa í matinn. Samkvæmt Locke (1976) og Luthans (2002) hafa 

laun meiri áhrif á starfsánægju heldur en aðrir þættir og að það fylgi ákveðið réttlæti ef 

laun eru góð (Locke, 1976; Luthans, 2002). 

Þriðji þátturinn snýr að væntingum um stöðuhækkun. Það hefur mikil áhrif á 

starfsánægju ef einstaklingur fær stöðuhækkun og ákveðið öryggi fylgir með. Starfsþróun 

innan fyrirtækja hefur aukist mikið síðustu ár, sem eykur ánægju og sjálfstraust hjá 

starfsfólki. Starfsþróun felur meðal annars í sér starfstarfsmannaskipti, verkefnavinnu, 

aðgerðanám, þekkingu starfsmanna og markvissa þjálfun. Ávinningur starfsþróunar er sú 

að færni, þekking og kunnátta aukist hjá starfsfólki, sem getur þá leitt til launa- eða 

stöðuhækkunar, starfsþróun stuðlar einnig að nauðsynlegri framþróun og bætir 

starfsanda fyrirtækja (Locke, 1976; Luthans, 2002). 
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 Fjórði þátturinn er samstarf við yfirmenn. Hér er átt við að ef samstarf á milli 

yfirmanna og starfsfólks séu góð þá getur það haft góð áhrif á starfsánægju til lengri tíma 

og aukið líðan hjá starfsfólki. Hér er einnig átt við að afköst verði meiri hjá starfsfólki; þar 

af leiðandi minni kvörtun til yfirmanna. Með góðu samstarfi eykur það bæði ánægju hjá 

stjórnendum og starfsfólki og því líður betur, verður öruggara í starfi og og tengist betur 

starfinu (Luthans, 2002).   

 Fimmti þáttur snýr að samstarfsfélögum. Hér skiptir máli að starfsmannahópurinn sé 

samheldinn og að fólk aðstoði hvert annað. Ef starfsmönnum kemur ekki vel saman getur 

það haft áhrif á aðra innan hópsins sem veldur neikvæðum áhrifum. Aftur á móti ef það 

er mikil samheldni innan hópsins vegna jákvæðra umhverfa, getur það leitt til aukinna 

afkasta í vinnunni. Því meiri samheldni innan samstarfshópsins, því meiri afköst í vinnunni 

(Locke, 1976). 

 Síðasti þátturinn er starfsaðstaða. Locke (1976) vill meina að ef starfsaðstaða er góð, 

til dæmis snyrtileg, hrein og aðgengileg, getur það aukið ánægju hjá starfsfólki. Hackmann 

og Johnson (2004) bentu á að bætt vinnuaðstaða og aukin þægindi hjálpa ekki 

stjórnendum og starfsmönnum að vinna betur, heldur leiða til frekari ánægju í starfi og 

betra andrúmslofts innan fyrirtækisins. Vinnuaðstaða í nútímasamfélagi er mun betri en 

áður var og lagt er meira upp úr þægilegu starfsumhverfi en áður fyrr (Locke, 1976; 

Hackman og Johnson, 2004). 

 Samkvæmt Locke (1976) er samstarfshópurinn einn mikilvægasti þátturinn innan 

fyrirtækis. Það snýst ekki einungis um starfshópinn sem slíkan heldur hefur hann áhrif á 

að réttar og skynsamlegar ákvarðanir séu teknar. Það starfsfólk nær langt sem er gott í 

samskiptum, vinnur vel í hóp og getur stjórnað í mismunandi aðstæðum. Samkvæmt 

Locke (1976) er skýringin sú að lífsánægja er tengd  starfsánægju og starfsfólk vinnur 

lengur og betur ef starfsaðstaða er góð (Locke, 1976). Eins og má sjá í kenningum Locke 

(1976) þá leika stjórnendur stórt hlutverk varðandi áhrif starfsánægju á vinnustað.  

Næst verður fjallað um stjórnendur, hlutverk þeirra og persónueinkenni. 

2.3 Stjórnendur, umhverfið og leiðtogafræðin 
Það eru til margar skilgreiningar á hugtökum varðandi leiðtoga en þær eiga það flestar 

sameiginlegt að leiðtogar og stjórnendur séu einstaklingar sem hafa þann hæfileika að 
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leiða og hvetja fólk til að ná fram markmiðum sínum og sameiginlegum markmiðum sem 

hópurinn setur sér. Stjórnendur sjá einnig um það að hjálpa fólkinu sínu að takast á við 

breytingar. Fjöldi greina og bóka hafa verið skrifaðar um starf stjórnenda og leiðtoga og 

það hefur komið í ljós að það er munur á milli þessara tveggja hugtaka (Dubrin, 2007; 

Kotter, 1996).  

 Leiðtoginn á að vera sá sem axlar ábyrgð og sá sem hreyfir við fólkinu. Hann hefur 

sterkar skoðanir og lítur á þær sem leiðangur. Hann hefur ríka þjónustulund, hefur trú á 

öðrum og heldur jafnvægi í lífi sínu. Um er að ræða einstaklinga sem eru oftast tilbúnir að 

draga vagninn og þeir vita hvar styrkleikar og veikleikar sínar liggja (Dubrin, 2007). Blackler 

(2009) og Engerstrom (2001) sögðu að leiðtoginn stæði oft frammi fyrir aðstæðum sem 

væru oft ekki kjöraðstæður og þeir væru alltaf í umhverfi sem væri áskorun fyrir þá, sem 

mótaði og leiddi þá áfram í starfi sínu. Leiðtoginn finnur oftast lausn á vandamálunum 

sem liggja fyrir og vill eltast við breytingar og koma fram með „tillögur“ að breytingum og 

fylgja þeim eftir (Blackler, 2009; Engerstrom, 2001). 

 Kotter (1996) og Dubrin (2007) skilgreina stjórnanda sem einstakling sem sér um 

áætlanagerðir og eftirfylgni þeirra innan skipulagsheildarinnar. Þeir eiga að gæta þess að 

allt sé samkvæmt áætlun og auk þess að sjá um þróun ferla, starfshætti fyrirtækisins, 

skipulag innan þess, ráðningar og úthlutun verkefna og önnur verkefni sem geta komið 

upp (Dubrin, 2007; Kotter, 1996). Leiðtogi veitir innblástur, er hvatning fyrir starfsfólkið 

og mótar framtíðarsýn (Hughes, Ginnet og Gurphy, 2009). 

 Leiðtogar eiga að geta sameinað hæfni og sérþekkingu fólks og einnig stjórnað því. 

Þetta byggist allt á gagnvirku ferli milli fylgjenda og leiðtogans (Hughes o.fl., 2009). Kotter 

(1996) skilgreinir leiðtogahlutverk á þann hátt að hann eigi að búa yfir ákveðinni 

framtíðarsýn fyrir skipulagsheildina og finna leið til að ná fram markmiðum sínum. 

Samkvæmt Kotter (1996) miðla leiðtogar stefnu og sýn til fólks og hvetur það áfram til að 

laða fram það besta sem einstaklingur hefur upp á að bjóða. Leiðtogar geta verið margir 

innan tiltekins hóps en þeir eiga það sameiginlegt að efla fólk til dáða til að ná fram settum 

markmiðum og sigrast á hindrunum (Kotter, 1996).  

 Hlutverk stjórnenda innan fyrirtækis geta verið mismunandi, þau eru meðal annars að 

sjá til þess að hlutir innan fyrirtækisins séu framkvæmdir á réttan hátt, viðhalda núverandi 

kerfi og forðast miklar breytingar innan þess. Starfi þeirra fylgir mikil ábyrgð og auk þess 
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þurfa þeir sem stjórnendur að bæta árangur fyrirtækisins, framkvæma verkefni á réttum 

tíma, ásamt því að sjá um ráðningar og áætlanagerðir. Oft er talað um að hlutverk 

stjórnenda sé að stjórna og finna tækifæri fyrir fyrirtækið en að hlutverk leiðtoga sé að 

sjá um framkvæmdina og hjálpa fólkinu að ná fram markmiðum (Collins, 2009). 

Nútímastjórnendur eru margir ólíkir þeim eldri vegna þeirra tækninýjunga sem orðið 

hafa í samfélaginu. Stjórnun í nútímasamfélagi snýst meira um innri hvata, tilgang og að 

vera opnari fyrir nýjungum og breytingum. Þá eru stjórnendur orðnir miklu nánari 

starfsfólki sínu en áður. Þetta kallar á fyrirfram stjórnun og minni starfsmannaveltu innan 

fyrirtækis. Umhverfi stjórnenda í dag einkennist af mikilli samkennd og stjórnun þar sem 

betri taktur og markmið er í forystu (Northouse, 2019). 

Samkvæmt Kerfoot (2006) á starfsfólk það til að segja upp starfi sínu ef hvatning er 

ekki fyrir hendi á vinnustað. Ef viðkomandi finnur ekki að hann geti treyst yfirmanni eða 

ef ósætti verður við yfirmann, er það einnig líkleg ástæða til þess að starfsmenn segja 

upp. Stjórnendur í fyrirtæki þurfa að huga vel að starfsfólki sínu annars eiga þeir hættu á 

að missa starfsfólk og þekkingu. Forysta í fyrirtæki á að efla starfsfólkið og bæta 

frammistöðu þess (Kerfoot, 2006).  

Á undanförnum árum hefur sjónum verið beint að þjónustuhlutverki leiðtoga og 

stjórnenda, einkum hvað viðkemur samskiptum og virðingu. Þess vegna hefur 

stjórnunarstíll  leiðtoga breyst og leiðtogastíll er eitt af einkennum í nútímasamfélagi 

(Sigrún Gunnarsdóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). 

2.3.1  Tíu hlutverk stjórnenda  

Henry Mintzberg (1989) rannsakaði hlutverk stjórnenda í fyrirtækjum og komst að þeirri 

niðurstöðu að ef þeir þyrftu að sinna of mörgum verkefnum í einu og yrðu fyrir stöðugum 

truflunum þá næðu þeir ekki að ljúka verkefnum. Einbeitingin yrði ekki jafn mikil þegar of 

mörg verkefni væru á sama tíma. Í rannsókn sinni kom Mintzberg auga á tíu þætti sem 

hann flokkaði undir hlutverk stjórnenda. Út frá þeim má lesa hvaða hlutverk heyra undir 

þá í daglegu starfi til að fá meiri innsýn í störf þeirra. Þessa tíu þætti flokkaði Henry 

Mintzberg síðan í þrjá meginflokka. Það eru samskipti (e. interpersonal), 

upplýsingamiðlun (e. informational) og ákvarðanataka (e. decisonal) (Mintzberg, 1989). 
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Meginflokkur samskipta felur í sér þrjú hlutverk, það eru fyrirmynd (e. figurehead), 

leiðtogi (e. leader) og tengiliður (e. liaison). Í samskiptaþættinum er átt við að 

stjórnandinn er yfirmaður og fyrirmynd undirmanna sinna, hann á að hafa skýra sýn 

varðandi framtíð og hlutverk starfsmanna sinna og leiða þá og hvetja áfram. Hann er 

einnig tengiliður og á í stöðugum samskiptum við einstaklinga utan og innan fyrirtækis og 

fær meiri upplýsingar varðandi starfsfólk og allt sem gerist innan fyrirtækis. Það er hans 

hlutverk að passa upp á að öllum reglum sem skipulagsheildin setur sé framfylgt 

(Mintzberg, 1989; Mintzberg, 1973).  

Í meginflokkum upplýsingamiðlunar eru  þrjú hlutverk sem stjórnandi starfar eftir. Hér 

er um að ræða eftirlitsaðila (e. monitor), að miðla upplýsingum (e. disseminator) og að 

vera talsmaður (e. spokesperson). Stjórnandinn er sá sem stjórnar og á hann að fá 

upplýsingar frá ytra og innra umhverfi og miðla þeim áfram til undirmanna sinna. Hann er 

talsmaður og er ábyrgur fyrir starfi sínu varðandi ímynd fyrirtækisins. Hann á að koma 

fram fyrir hönd fyrirtækisins, sækjast eftir nýjungum og fylgja þeim eftir (Mintzberg, 

1989).  

 Í meginflokkum varðandi ákvörðunartöku eru fjögur hlutverk sem stjórnandi starfar 

eftir. Hann á að vera frumkvöðull (e. entrepreneur), leysa ágreining (e. disturbance 

handler), úthluta auðlindum (e. resource allocator) og vera samningamaður (e. 

negotiator). Þessi fjögur hlutverk eru mikilvægustu þættirnir í starfi stjórnanda. 

Stjórnandinn er sá sem stjórnar og tekur ákvörðun á grundvelli þeirra upplýsinga sem 

hann hefur í hendi sér. Hann er frumkvöðull í sínu starfi, af því hann leitar að nýjungum 

og betri leiðum fyrir fyrirtækið og leiðir breytingar fyrir hönd þess. Stjórnandi sér um að 

leysa ágreining milli starfsmanna og þau vandamál sem upp koma innan fyrirtækisins. Auk 

þess sér hann um auðlindir fyrirtækisins og hann er sá sem úthlutar auðlindum, til dæmis 

fjármagni og starfsfólki. Eitt af mörgum verkefnum sem stjórnandi tekur að sér er að vera 

samningsmaður, hann sér um samninga við viðskiptavini, birgja, starfsfólk og aðrar 

einingar innan fyrirtækis (Mintzberg, 1989).  

2.3.2 Samskiptakenningar (e. leader-member exchange theory) 

Samskiptakenning leiðtoga snýr að því að mikilvægt sé að þekkja samskipti innan og utan 

hópa. Leiðtogi á í mismunandi samböndum við sína undirmenn, sem eru mismunandi 
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uppbyggð. Sum eru traust en önnur ekki. Einhverjir starfsmenn eiga í nánu sambandi sín 

á milli og eru þau sambönd skilgreind sem innhópur (e. in-group). Mikið traust ríkir þar 

sem samskiptin eru góð, virðing ríkir og skuldbinding á milli manna. En starfsfólk sem á í 

samböndum sem teljast ekki góð eru kallaðir úthópur (e. out-group). Starfsfólk sem 

tilheyrir úthóp lýkur sinni vinnu og fer  heim. Samkvæmt samskiptakenningu leiðtoga eiga 

góðir hlutir sér stað í innhópi. Fólk innan hópsins fær meiri upplýsingar, hefur áhrif á 

leiðtogann, vinnur betur, er trúverðugra, og það ríkir meiri skuldbinding við fyrirtækið. Í 

samskiptakenningu leiðtoga og fylgjenda er lögð mikil áhersla á samskipti leiðtogans og 

fylgjenda. Sumir fræðimenn telja lykilinn að velgengni fyrirtækja og stofnana vera 

gagnkvæm samskipti. Helsti grunnur kenningarinnar er starfsánægja, sem leiðir að miklu 

leyti til þess að einstaklingar starfa áfram í þeirri vinnu sem þeir eru (Northouse, 2019; 

Megheirkouni, 2017).  

Hugmyndin á bak við samskiptakenninguna er sú að leiðtoginn þurfi að skapa 

gæðasambönd við starfsfólk sitt. Þau leiða til minni starfsmannaveltu, betri frammistöðu, 

meiri líkur eru á stöðuhækkun, meiri tryggð er við fyrirtækið, athyglin er meiri og 

stuðningur frá leiðtoga. Samskiptakenning leiðtoga er frábrugðin öðrum 

leiðtogakenningum því áherslan er á samskipti milli leiðtoga og fylgjenda hans að 

gagnkvæm samskipti séu lykillinn að velgengni fyrirtækja og stofnana. Ef samskipti eru 

góð eykur það líkur á starfsánægju en ef þau eru slæm aukast líkur á að einstaklingur leiti 

annað (Dae-seok Kang og Stewart, 2007). 

Ein útfærsla kenningarinnar byggir á fjölþáttakenningu (e. multidimensional), sem snýr 

að því að fjórir þættir hafi hvað mest áhrif á frammistöðu starfsmanna. Í fyrsta lagi er 

hvaða áhrifaþættir hreyfa við einstaklingum í starfi sínu, til dæmis vináttutengsl við 

samstarfsaðila. Í öðru lagi hollusta (e. loyalty) eða hversu hliðhollir starfsmenn eru 

fyrirtækinu. Í þriðja lagi framlag (e. contribution), hvað það er sem hver og einn 

starfsmaður leggur af mörkum til að ná fram markmiðum fyrirtækis og að lokum fagleg 

virðing (e. professional respect) (Jha, 2013). 

Ef allir þessir þættir eru sterkir gerir það leiðtoga auðveldara fyrir að höfða til 

starfsmanna sinna. Það getur leitt til þess að afköst aukist. Munurinn á því hvernig 

markmiðum er náð, í hópum sem kallast innan- eða utan hópur, er talsverður. Að vinna 

með innhópi gerir leiðtoganum kleift að ná betri árangri. Innhóps-meðlimir eru tilbúnir til 
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að gera meira en krafist er í starfslýsingunni og leita að leiðum til að ná markmiðum 

hópsins. Til að bregðast við meiri metnaði og hollustu veita leiðtogar þeim meiri ábyrgð 

og fleiri tækifæri skapast. Leiðtogar gefa meðlimi innhóps einnig meiri tíma og stuðning. 

Meðlimir úthópsins starfa á annan hátt. Í stað þess að reyna að vinna aukavinnu, vinna 

meðlimir hópsins eingöngu þá vinnu sem þeim er sett fyrir. Þeir gera það sem er krafist 

af þeim og ekki meira. Leiðtogar meðhöndla meðlimi úthóps á sanngjarnan hátt og 

samkvæmt formlegum samningi, en þeir veita þeim ekki sérstaka athygli. Fyrir aukatilþrif 

fá meðlimirnir staðlaðan ágóða, sem er skilgreindur í starfslýsingunni (Northouse, 2019).         

Hunt (2014) benti á að leiðtogar ættu að skapa sérstakt samband við alla undirmenn sína, 

svipað og samböndin sem lýst er sem sambönd innhópsins. Leiðtogar ættu að bjóða 

hverjum undirmanni tækifæri til að taka að sér ný hlutverk og skyldur. Enn fremur ættu 

þeir að hlúa að gæðasamskiptum með undirmönnum sínum. Í stað þess að einblína á 

muninn á milli innhóps og úthóps, þá benda leiðtogalíkön til þess að leiðtogar ættu að 

leita leiða til að byggja upp traust og virðingu meðal undirmanna og gera þannig alla 

vinnueininguna að innhóps-skipulagi. Einnig ættu þeir að líta út fyrir eigin vinnueiningu 

og skapa gott andrúmsloft og skipulag fyrir samstarfsfólk sitt (Hunt, 2014; Northouse, 

2019). 

Leiðtogar eiga í sérstöku sambandi við ákveðna einstaklinga, sem gera meira og fá 

meira. Leiðtogum eru varaðir við að láta meðvitaða eða ómeðvitaða hlutdrægni hafa áhrif 

á sig, svo sem kynþátt, kyn, þjóðerni, trúarbrögð eða aldur. Meginreglurnar, sem lýst er í 

samskiptakenningum, þjóna þeim tilgangi að vera góð áminning fyrir leiðtoga í að vera 

sanngjarnir og sýna jafnræði í því hvernig þeir nálgast hvern og einn af undirmönnum 

sínum (Northouse, 2019). 

2.3.3 Hugmyndafræði þjónandi forystu (e. servant leadership) 

Maðurinn á bak við kenningu um þjónandi forystu er Robert K. Greenleaf (1904-1990). 

Hann telur að bestu leiðtogarnir búi fyrst og fremst yfir hæfileikanum til að þjóna. 

Samkvæmt þessari kenningu er lögð áhersla á að veita gæðaþjónustu með því að draga 

leiðtogana frá regluverkinu. Þessi leið gerir það að verkum að umgengni leiðtoga við 

fylgjendur hans er byggð á virðingu. Hann heldur því fram að bestu leiðtogarnir hafi 

hæfileikann til að þjóna og finni alltaf bestu leiðina og nýjar leiðir til að þjóna þessum 

hópum (Greenleaf, 1977). Hugmyndafræðin hefur orðið vinsælli með hverju árinu, bæði 
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hérlendis og erlendis. Hún byggist ekki einungis á forystuþætti heldur snýr hún einnig að 

hinum mannlega þætti. Samkvæmt Robert K. Greenleaf (1977) einkennist þjónandi 

forysta að þeim forystustíl að horfa til framtíðar, einblína á innri styrk og sýna áhuga á því 

hvað aðrir eru að gera. Greenleaf byggir þessa hugmyndafræði á samskiptum, forystu og 

stjórnun, óháð hlutverki  skipulagsheildarinnar. Hann einblínir á framtíðarsýn 

forystunnar, að hafa forskot og að innri hvatning hjá einstaklingi skipti máli (Greenleaf, 

1977; Sigrún Gunnardóttir og Birna Gerður Jónsdóttir, 2013). 

Í rannsókn Sigrúnar Gunnarsdóttur og Birnu Gerðar Jónsdóttur (2013) beindu þær 

sjónum að þjónandi forystu í hugmyndafræði Roberts K. Greenleaf. Samkvæmt 

niðurstöðum þeirra er þjónandi forysta mikilvæg þar sem stjórnandi þekkir sjálfan sig, 

markmið sín og styrkleika og veikleika í samskiptum við fylgjendur. Í þjónandi forystu eru 

þrjár grunnstoðir: Innri styrkur, vald og traust. Þegar talað er um innri styrk er átt við að 

stjórnandi þurfi að þekkja sjálfan sig og út frá því getur hann þjónað fylgjendum sínum. 

Vald snýst um að taka frumkvæði í sínu umhverfi og hafa hæfileika til að rýna inn í 

framtíðina og læra af reynslu sinni. Traust milli fylgjenda og stjórnanda skiptir máli og að 

stjórnandi sjái samhengi hlutanna eftir bestu getu og hafi yfirsýn yfir alla hluti í 

skipulagsheildinni. Í þjónandi forystu er mikilvægt að stjórnandi sé sannfærandi, að hann 

sé auðmjúkur í samskiptum, búi yfir persónulegum styrk til að geta þjónað öðrum og að 

hann sé virkur stjórnandi; taki eftir smáu hlutunum og reyni eftir bestu getu að gæta 

hagsmuna starfsfólksins og efli þarfir fylgjenda sinna (Sigrún Gunnarsdóttir og Birna 

Gerður Jónsdóttir, 2013). 

Í leiðtogafræðum er forysta mikilvægt hugtak, því viðkomandi þarf að geta tekist á við 

aðstæður og leitt fylgjendur sína áfram. Þjónandi forysta snýst um að þjóna og finna 

þörfina hjá fylgjendum sínum og leiða þá áfram. Þjónandi forysta er því ólík annarri 

leiðtogahæfni því hún snýr meira að hinum mannlega þætti fremur en að taka stjórnina 

(Northouse, 2019). Fræðimaðurinn Larry C. Spears (2005) hefur sett fram tíu 

persónueinkenni sem einkenna leiðtoga sem búa yfir þjónandi forystu. Hvert einkenni er 

mikilvægt í starfi stjórnanda. Hér fyrir neðan má sjá lista yfir þessi tíu persónueinkenni. 
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2.3.4 Tíu persónueinkenni þjónandi leiðtoga  

Þjónandi forysta hefur þróast mikið á síðustu árum. Einn þeirra fræðimanna, sem hefur 

þróað forystustíl í kjölfar Greenleafs (1904-1990) er Larry C. Spears (2005). Samkvæmt 

honum einkennast persónueinkenni þjónandi leiðtoga af tíu þáttum: Hlustun, þjónustu, 

framsýni, vitund, sannfæringarkraftur, hvatningu, skuldbindingu gagnvart þróun annarra, 

samúð, þekkingu á orsakasamhengi og jákvæðu samfélagi (Spears, 2005). Hér verður gerð 

grein fyrir hverjum þætti.  

    Hlustun: Einn mikilvægasti eiginleiki sem leiðtogi þarf að búa yfir er hæfni í mannlegum 

samskiptum. Leiðtoginn hlustar á fylgjendur sína, sýnir þeim áhuga og reynir að leiðbeina 

þeim í þá átt sem þeir telja að sé rétt.  

Þjónusta: Stjórnendur, leiðtogar, starfsfólk og viðskiptavinir trúa því að 

skipulagsheildin starfi í þágu og þörf samfélagsins. Litið er á þjónandi forystu sem skyldu 

til þess að aðstoða og þjóna öðrum og eru sannfæringarkraftur og hreinskilni sterkar 

grunnstoðir í þeim efnum.  

Framsýni: Þjónandi leiðtogi þarf að taka að sér það hlutverk að meta hvort 

skipulagsheildin stefni í rétta átt þegar kemur að langtímamarkmiðum.  

Vitund: Þjónandi leiðtogi þarf að vera fær í að meta stöðuna. Það er mikilvægt að hann 

geti lesið starfsumhverfi sitt og skynjað þarfir starfsmanna, stjórnenda og viðskiptavina 

skipulagsheildarinnar. Leiðtoginn þarf að vera meðvitaður um hvað hann stendur fyrir. 

 Sannfæringarkraftur: Hér er átt við að leiðtoginn þurfi að geta sannfært fylgjendur 

sína til að fylgja sér með góðum rökum og sannfæra þá til að hlusta á sig. Í þessum þætti 

er mikilvægt að leiðtoginn misnoti ekki stöðu sína til að ná meira valdi heldur að sannfæra 

fylgjendur að hlusta á sig og fylgja hans hugmyndafræði. 

 Hvatning: Það er talið vera mikilvægur styrkleiki að geta hvatt og stutt aðra í starfi, 

einkum þegar vandamál steðja að. Sú aðferð skilar sér út í vinnustaðamenninguna, sem 

leiðir af sér að starfsfólk þorir að gera mistök og lærir af þeim.  

Skuldbinding gagnvart þróun annarra: Leiðtogi á að leggja áherslu á ávinningsþætti 

sem snúa að starfi, tilfinningum og persónulegum högum starfsfólks.  

     Samúð: Þjónandi leiðtogi hefur þann hæfileika að geta sett sig í spor annarra og getur 

sýnt samúð ef eitthvað kemur fyrir. Leiðtoginn lítur á fylgjendur sína sem einstaklinga sem 
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þurfa á skilningi og virðingu að halda til þess að geta þroskast í starfi, þannig að þeir geti 

tekist betur á við komandi verkefni. 

      Þekkja á orsakasamhengi: Þjónandi leiðtogi þarf að hafa þann möguleika opinn að ekki 

fáist einungis ein niðurstaða úr hverju verkefni sem hann og fylgjendur hans taka sér fyrir 

hendur. Hann þarf að læra af fortíðinni og reyna að bæta skilning á því að niðurstöður 

geti verið aðrar. 

Jákvætt samfélag: Þjónandi leiðtogi reynir að leggja ákveðna áherslu á að samfélagið 

innan skipulagsheildarinnar verði gott og sterkt (Spears, 2005). 

2.3.5 Umbreytingarforysta (e. transformational leadership)  

Umbreytingaforysta snýr að því að huga að tilfinningum, gildum, siðferði, stöðlum og 

langtímamarkmiðum. Forystuaðili býr til hvata fyrir einstaklinga og mætir þörfum þeirra.  

Umbreytingaleiðtoginn trúir á það að geta kveikt neista hjá fylgjendum sínum með 

sannfæringu, innblæstri og skýrri sýn á markmið. Umbreytingaforysta fær fylgjendur til 

að gera meira en ætlast er til af þeim. Því nær leiðtoginn fram með persónutöfrum sínum 

og skýrri sýn (Northouse, 2019).  

Umbreytingaforysta, eins og Burns (1978) skilgreinir hana í bók sinni Leadership, leggur 

hann áherslu á leiðtogann en einnig á forystu sem ferli. Bókin vísar til umbreytinga á fólki 

og fyrirtækjum og gengur út á að skoða áhrif leiðtogans í átt að meiriháttar umbreytingu 

á viðhorfi fylgjenda til stefnu og markmiða fyrirtækisins eða þess hóps sem við á. Burns 

(1978) gerir greinarmun á framkvæmdaforystu (e. transactional leadership) og 

umbreytingaforystu (e. transformational leadership). Báðar kenningar byggja á þeirri 

forsendu að hægt sé að nota hvata til að ná fram breytingum. Framkvæmdaleiðtoginn er 

þó líklegri til að beita refsingum og umbun til að ná því sem hann vill ná fram hjá 

starfsfólkinu en umbreytingaleiðtoginn trúir því að geta kveikt neista hjá fylgjendum með 

sannfæringu, innblæstri og skýrri sýn á markmið (Burns, 1978).  

Skilgreining Max Weber (1864-1920) á persónutöfrum tengist náðarvaldi (e. charisma) 

sem byggist á einstökum og óvenjulegum hæfileikum einstaklinga sem fólk flykkist um af 

fúsum og frjálsum vilja. Það trúir þrátt fyrir að einstaklingar með slíka eiginleika geti ekki 

og hirði ekki um að réttlæta gjörðir sínar eða ákvarðanir með skírskotun í hefðir eða 

skynsemi. Þótt náðarvald byggi á því sem er einstakt og óvenjulegt og vísi auðveldlega til 



 

26 

 

yfirnáttúrulegra hæfileika útvalins einstaklings hvílir þessi tegund valds á þeirri forsendu 

að það sé viðurkennt af fylgjendum, sem í raun veita náðarvaldsleiðtoganum völdin. 

Umbreytingaraðferðin er víðtæk og nær yfir margar hliðar og víddir leiðtogaferilsins. 

Almennt lýsir umbreytingaraðferðin því hvernig leiðtogar geta byrjað, þróað og 

framkvæmt verulegar breytingar í fyrirtækjum. Umbreytingarleiðtogar styrkja fylgjendur 

sína, og hjálpa þeim að þróast í breytingum. Þeir reyna að vekja einstaklinga til 

meðvitundar. Umbreytingarferlið bjó til menningu þar sem starfsmenn töldu sig vera með 

vald (e. empowered) og voru hvattir (e. encouraged) til þess að ræða hluti frjálslega og 

prófa nýja hluti í fyrirtæki sínu (Yukl, 1999).  

 Þegar verið er að móta nýjar breytingar, þá eru umbreytingaleiðtogarnir sterkar 

fyrirmyndir fyrir fylgjendur sína. Þeir eru öruggir, hæfir, mótaðir og tjá sig um sínar sterku 

hugsjónir. Leiðtogarnir hlusta á sína fylgjendur, einnig þau sjónarmið sem eru gegn þeirra 

eigin (e. opposing viewpoints). Oft skapast góð samvinna milli leiðtoga og fylgjenda þeirra. 

Fylgjendur bera mikið traust til leiðtoga sinna og trúa á hugmyndir þeirra. Þess vegna vilja 

fylgjendur reyna að líkja eftir leiðtogunum eða eltast við hugmyndir þeirra. Það er mjög 

algengt að umbreytingaleiðtogar skapi framtíðarsýn (e. vision). Hún verður til úr 

sameiginlegum hagsmunum einstaklinga og fyrirtækja. Framtíðarsýnin getur gefið 

leiðtoganum hugmynd um hvert fyrirtækið stefni í ferlinu, getur gefið henni merkingu (e. 

meaning). Leiðtogar þurfa einnig að vera ,,félagslegir arkitektar“, sem þýðir að þeir þurfa 

að taka virkan þátt í menningunni innan fyrirtækis síns og þurfa að móta merkingu 

(meaning) menningarinnar, hvað hún stendur fyrir. Fólkið í fyrirtækinu þarf að þekkja 

hlutverk sitt  vel og skilja hvernig það stuðlar að farsæld fyrirtækis síns (Hackman og 

Johnson, 2004). 

 Mason og fleiri (2014) bentu á að leiðtogarnir breyttust einnig í ferlinu, ekki einungis 

fylgjendur.  Í öllu ferlinu eru umbreytingarleiðtogar duglegir að vinna með fólkinu. Þeir 

byggja upp traust og eru góðir í samvinnu með öðrum. Þeir eru góðir í að hvetja annað 

fólk áfram og að fagna þegar eitthvað gengur vel. Umbreytingaraðferðin leiðir til þess að 

fólki innan fyrirtækisins líður betur með sjálft sig og líður eins og þeirra framlag skipti máli. 

Þetta líkan veitir innsæi í starf leiðtoga og gefur aðra mynd af honum heldur en 

hefðbundin viðskiptalíkön. Með umbreytingaforystu er lögð mikil áhersla á siðferði og 

gildi og mikilvægi fylgjenda í leiðtogaferlinu (Mason, Griffin og Parker, 2014). 
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 Munurinn á umbreytingarforystu og samskiptakenningu leiðtoga er sá að 

einstaklingur er að breyta áherslu sinni og umbreytir viðhorfum fylgjenda til stefnu og 

markmiða. Auk þess eru leiðtogar hennar álitnir skapandi, ástríðufullir og að þeir hafi 

skýra sýn á verkefnin. Leiðtogar sem heyra undir samskiptakenninguna nota meira 

fyrirskipanir í starfi sínu og samskiptin byggjast meira upp á við (Northouse, 2019; Mason 

og fleira, 2014).  

 Hér hefur verið fjallað um hvatningu, hvatakenningar, áhrifaþætti starfsánægju og 

forystufræði. Áður en aðferðafræði þessarar rannsóknar verður kynnt verður gerð grein 

fyrir markmiði heildsölufyrirtækja og þess markaðar sem þau starfa á. 

2.4 Heildsala og heildsölufyrirtæki  
Almenn skilgreining á heildsölumarkaði er að heildsölur séu fyrirtæki sem flytja inn vörur 

erlendis frá eða framleiða eigin vörur, selja til þriðja aðila sem síðan sér um sölu til 

neytenda  í verslunum. Á heildsölumarkaði er um að ræða vörur sem neytendur nota 

dagsdaglega. Það má halda því fram að heildsölufyrirtæki, sem flytja inn vörur og selja svo 

til neytenda, hafi mikil áhrif á neytendur varðandi vöruúrval, eftirspurn eftir ákveðinni 

vöru og samkeppni á markaði. Heildsölumarkaðurinn er talinn vera mjög stór markaður 

og ræðst stærðin af eftirspurn vörunnar (Kelsey, 1949). Á heildsölumarkaði starfa mörg 

fyrirtæki með umboð fyrir ákveðna vöru sem þau selja síðan í verslanir, það er 

smásöluverslanir. Neytendur kaupa vöru sína þar eða panta hana beint frá fyrirtækinu. 

Það sem er sérstakt við heildsölumarkað er sveigjanleikinn og hversu breytilegur hann er 

eftir þörfum neytenda. Salan getur verið mikil eða lítil eftir árstíðum og þörfum fólks. Það 

sem einkennir heildsölumarkaðinn er oftast fjölbreytileiki og mikið vöruúrval. Oftast er 

talað um að heildsala fari eftir þörfum neytenda og ákveðin samkeppni er ríkjandi á 

þessum markaði (Kelsey, 1949; Taylor, 1937). 

Samkvæmt Dobre-Baron (2015) er heildsala mikilvægur hlekkur í flutningi á vöru frá 

framleiðanda til neytenda. Fyrirtæki sem stunda slíka starfsemi gegna mjög mikilvægu 

hlutverki í efnahagskerfinu og skapa fjölda framleiðslustarfa og atvinnu í kringum það. Þá 

skapa smásölufyrirtæki, sem kaupa vörur og endurselja til viðskiptavina sinna, ákveðið 

flækjustig, því fjölbreytni og umfang rekstrar eru einkenni heildsala. Heildsölufyrirtæki 

taka þjónustustigið á næsta stig með því að skapa viðskiptamódel sem beint er að 
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viðskiptavinum. Staðreyndin er sú að heildsala getur dregið launakostnað upp og niður 

vegna þess hversu fjölbreytt hún er og hversu mikil eftirspurn er. Markaðir sem knúnir 

eru áfram af mikilli eftirspurn geta aukið verðmæti fyrirtækja og einnig vörutegunda 

(Dobre-Baron, 2015).  

Junji Nishimura (2004) fjallaði um heildsölumarkaði í grein sinni, sem birtist í Journal 

of Global Marketing. Söluaðferðir varðandi vörur eru mismunandi og ólíkar eftir þeim 

svæðum, sem fyrirtæki með umboð fyrir vöruna selja á. Fyrirtæki, sem eru með umboð 

fyrir ákveðna vöru, borga framleiðendum ákveðna upphæð, sem fjölga störfum í kringum 

þessi viðskipti. Heildsala virkar því sem einfalt viðskiptamódel en er hins vegar mjög flókið 

fyrirbæri. Ástæðan er salan sjálf, og í hversu miklu magni seljanda tekst að selja hana 

(Nishimura, 2004). 

2.4.1 Fjölbreytni í heildverslun 

Flækjustig, fjölbreytileiki og breytileiki eru algeng hugtök í heildsöluviðskiptum. Talað er 

um eðli markaðsafurða, form viðskipta, úrval vöru og þjónustu sem í boði er, 

viðskiptavinaumhverfi og fleira (Ashkan, Reza, Elham og Wee, 2018). 

 Með hliðsjón af þessum forsendum er hægt að flokka heildsölu í þrjá stóra flokka. Sá 

fyrsti snýr að klassískum heildsölum, annar að sáttasemjara í umboðsverslunum 

heildsöluviðskipta og þriðji snýr að aðstoðarfólki framleiðanda. Klassísku heildsölurnar 

eru venjulega heildsölufyrirtæki sem kaupa vörurnar frá framleiðendum, eða öðrum 

framleiðendum og endurselja þær síðan til smásölukerfisins eða til annarra rétthafa. Með 

sáttasemjara umboðsverslunar í heildsölu er átt við að finna jafnvægi og verð á milli aðila,  

með útboði og til þeirra sem selja vörurnar. Þriðji flokkurinn snýst um aðstoðarfólk 

framleiðanda en átt er við starfsmenn sem framleiða vörurnar (Dobre-Baron, 2015).  

 Samkvæmt Dobre-Baron (2015) eru klassísku heildsalarnir flokkaðir í þrjá flokka: í 

þeim fyrsta eru heildsalar sem bjóða upp á fulla þjónustu, annar snýr að heildsölum sem 

bjóða upp á takmarkaða þjónustu og í þeim þriðja eru heildsalar sem sjá um hillur 

söluaðila. Klassísku heildsalarnir, sem bjóða upp á fulla þjónustu, tákna flokk heildsala þar 

sem þjónusta er á breiðum grunni, svo sem að bjóða stóra geymslu fyrir vörur, fjölbreytta 

vöruflokka í fjölbreyttu úrvali og sérhæft starfsfólk sér um vörur og rekstur. Þeir tryggja 

tæknilega aðstoð, ráðgjöf og fulltrúa, fjármagna kaup og sjá um lánalínur fyrir vörur, 
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afhenda vöru til viðskiptavina og veita eftirfylgni eftir sölu. Venjulegir heildsalar, sem 

bjóða takmarkaða þjónustu eru að taka pantanir og selja svo til smásölu. Þeir eru 

sérfræðingar í ýmsum sölum og pöntunum fyrir vöru. Klassísku heildsalarnir, sem sjá um 

hillur smásölukerfisins, eru kallaðir „rekkir atvinnumanna“. Um er að ræða heildsala, sem 

hefur sitt eigið svæði eða verslunarrými til umráða í viðskiptanetinu eða innréttir hillur 

annarra smásöluaðila (Dobre-Baron, 2015). 

  Heildsala sem býður takmarkaða þjónustu er meðal annars smásöluheildsalar. Um er 

að ræða heildsölufyrirtæki sem sjá um umboð fyrir vörur erlendis frá og selja síðan til 

viðskiptavina og smásölu. Í heildsölufyrirtækjum er þörf á vörubifreiðum eða 

flutningstækjum (vörubíll atvinnumanns) til að keyra vöru út miðað við pantanir sem þeir 

fá. Hvert heildsölufyrirtæki sér umflutning vörunnar. Heildsöluverslunarfyrirtæki af 

gerðinni „netverslun“ sjá um pantanir og sendingar í pósti, það er úr vörulista sem þeir 

gera aðgengilega fyrir viðskiptavini sína. Sáttasemjarar varðandi heildsöluviðskiptin er 

sérstakur flokkur heildsala, sem semur um kaup og sölu á heildsöluvörunni,  en hafa ekki 

eignarhald á henni. Þeir starfa sem milliliðir (Davis, 2008; Ashkan o.fl., 2018). 

 

 Hér er lokið fræðilegu yfirliti um hvatningu, starfsánægju, stjórnunarhlutverk og 

skilgreiningu á heildsölumörkuðum. Í næsta kafla verður fjallað um rannsóknaraðferð 

þessarar rannsóknar. 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla eru aðferðafræðilegar undirstöður kynntar ásamt fræðilegum 

undirstöðum rannsóknaraðferðarinnar. Skýrt er frá framkvæmd rannsóknar, vali á 

þátttakendum, gagnaöflun, gagnagreiningu og réttmæti og áreiðanleika rannsóknar.  

3.1 Eigindleg aðferðafræði 
Í eigindlegri aðferðafræði er markmiðið að lýsa viðfangsefni og öðlast skilning á því 

umhverfi sem viðmælendur koma úr. Rannsóknaraðferðin er yfirleitt notuð þegar 

viðfangsefnið sem á að rannsaka beinist að upplifun og persónulegri reynslu einstaklinga; 

þannig má öðlast dýpri skilning á umhverfi einstaklingsins. Tilgangur með notkun 

eigindlegrar aðferðar í þessari rannsókn er að leggja áherslu á að heyra og sjá hvernig 

stjórnendur í heildsölufyrirtækjum skilja og upplifa umhverfið, fremur en að byggja 

niðurstöður á tölfræðilegum upplýsingum og alhæfa um þýði í rannsókn. Á meðal 

algengra viðfangsefna í eigindlegum rannsóknum er reynsla, viðhorf og merking. Í 

rannsóknaraðferðinni er byggt á aðleiðslu (e. induction), það er rannsakandi safnar 

gögnum með það að markmiði að til verði kenningar, tilgátur eða jafnvel hugtök. Í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er rannsakandi sjálfur rannsóknartækið og hann er sá 

sem greinir hugtök, býr til þemu út frá gögnum og setur sinn skilning á viðfangsefnið 

(Merriam, 2009; Padgett, 2008).  

      Í eigindlegum rannsóknum skiptir öllu máli að samskipti á milli viðmælenda og 

rannsakanda séu góð og traust og að virðing og trúnaður séu grundvallaratriði í 

samskiptum. Þeim mun meiri trúnaður og traust því betri verða viðtöl og gögn fá 

rannsakanda (Padgett, 2008). 

Í þessari rannsókn er notast við eigindlegar aðferðir fremur en megindlegar því þær 

hafa það fram yfir að gefa rannsakanda tækifæri til að öðlast dýpri skilning á ákveðnum 

málefnum og skyggnast inn í heim viðmælenda er varðar upplifun hans, einkalíf og reynslu 

(Padgett, 2008). Í rannsókninni sjálfri er notast við hálfopin viðtöl og stuðst við 

fyrirbærafræði. Í hálfopnum viðtölum er einn spyrill, rannsakandi spyr fyrirfram 

ákveðinna spurninga og býður viðmælanda að svara með eigin orðum og út frá eigin getu 

(Longhurst, 2010). Ekki er um að ræða röð staðlaðra spurninga. Viðtalsrammi er notaður 

til viðmiðunar í viðtölum og notuð ígrunduð kenning, sem felur í sér að rannsakandi safnar 
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gögnum, greinir þau og þau eru sífellt endurmetin sem og kenningin (Longhurst, 2010; 

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Með opnum viðtölum leitar 

rannsakandi eftir því að túlka starfsánægju stjórnenda í heildsölufyrirtækjum og þeirra 

upplifun af starfsánægju. 

3.1.1 Fyrirbærafræði 

Í eigindlegri aðferðafræði er lögð mikil áhersla á að skyggnast inn í upplifun og reynslu 

viðmælenda. Rannsóknaraðferðin býður upp á ýmsar áherslur. Í þessari rannsókn var 

stuðst við fyrirbærafræðilega nálgun þar sem markmiðið er að rannsaka upplifun og 

reynslu viðmælenda í þeirra umhverfi og leitast eftir því að skýra með hvaða hætti  

meðvitaðri reynslu þeirra er háttað. Markmið fyrirbærafræðilegra rannsókna er að kanna 

hvað það merkir að vera einstaklingur í þeim heimi sem hann starfar; auk þess að skilja 

betur upplifun einstaklingsins og skynja hvaða hlutir hafa þýðingu fyrir viðmælendur sem 

mynda umheim þeirra. Þessi aðferð og nálgun er heimspekileg og var sett fram til að 

rannsaka lífsreynslu þátttakenda og til að setja sig í spor þeirra sem einstaklinga. Lagt er 

upp með að rannsaka fyrirfram ákveðin fyrirbæri eins og þau kæmu fyrir í rauntíma og 

kanna gildi og merkingu þeirra í huga einstaklinga (Merriam, 2009; Orbe, 1998). 

       Fyrirbærafræðin er talin eiga rætur í heimspeki þýska heimspekingsins Edmunds 

Husserl (1859-1938). Hann lagði fyrstur fram grundvallarþýðingu fyrirbærafræði um 

mikilvægi þess að skilja upplifun og hvernig einstaklingur skynjar hana. Husserl, ásamt 

Martin Heidegger (1889-1976) og fleirum voru upphafsmenn hreyfingar sem hófst í 

Þýskalandi og dreifðist til Frakklands og Bandaríkjanna. Heidegger, Merleau-Ponty og 

Sarte þróuðu síðan hugmyndir Husserls enn frekar.  Þeir lögðu áherslu á mikilvægi þess 

að skilja upplifun og túlka hana, að einstaklingurinn væri samofinn öðrum þáttum, svo 

sem menningu, tungumálum og samböndum. Fyrirbærafræðin er eins og nafnið bendir 

til fræði um ákveðin fyrirbæri. Hugmyndir á bak við þessi fræði eru að leggja áherslu á 

reynsluna sjálfa og leitast eftir að skýra hvernig upplifunin umbreytist í að vera meðvituð 

hjá fólki (Merriam, 2009; Smith, ofl., 2009; Lee, 2002). 

       Í fyrirbærafræði verður rannsakandi að gera sér grein fyrir viðhorfum, tengslum við 

viðfangsefni og setja fyrri hugmyndir til hliðar til að hafa ekki áhrif á niðurstöður eða eigin  

sýn á fyrirbæri. Í öðru lagi er markmiðið að skynja og öðlast dýpri skilning hvað merking 
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þýðir, þeim mun meiri þekking og dýpri viðtöl því meiri skilningur verður á takmarkaðri 

vitneskju. Í þriðja lagi byggist fyrirbærafræðileg aðferð á því að reyna að uppgötva og 

öðlast meiri skilning á gildi fyrirbæra með því að spyrja spurninga. Í fjórða lagi byggja 

niðurstöður á aðleiðslu út frá gögnum sem eru lýsandi varðandi upplifun og reynslu 

viðmælenda og leiða til rannsóknarspurningar. Síðasta grunnatriðið er að þá liggur áhugi 

fyrirbærafræðinnar hjá persónunni. Hér er átt við að alltaf er talað um þátttakendur, 

meðrannsakendur og sögumenn en ekki einstaklinginn sjálfan (Orbe, 1998). 

  Í samhengi við fyrirbærafræðilegar rannsóknir þá eru djúpviðtöl algengasta aðferðin; 

viðtölin eru mikilvægt tól til að afla upplýsinga um upplifun og reynslu þátttakenda; einnig 

til að fá ítarlegri upplýsingar frá þátttakendum, hvernig þeir sjá heiminn og túlka með 

eigin orðum. Í fyrirbærafræðilegum rannsóknum eru djúpviðtöl mjög árangursrík leið því 

rannsóknarspurningarnar eru opnar. Þær gera þátttakendum kleift að tjá sig á eins opinn 

hátt og hægt er. Með opnum spurningum geta þátttakendur sagt sína reynslu með eigin 

orðum, sem hefur merkingu fyrir þá og hvernig þeirra upplifun er af ákveðnu fyrirbæri. Á 

þann hátt öðlast rannsakendur betur skilning á sjónarhorni viðmælenda og geta sett sig í 

þeirra spor og tengst þeim betur. Í fyrirbærafræðilegum rannsóknum er mælt með því að 

rannsakandi setji sína skoðun og hugmyndir um fyrirbæri til hliðar og gæti þess að vera 

eins hlutlaus og hægt er til að hafa ekki áhrif á svör viðmælenda og niðurstöður (Orbe, 

1998; Padgett, 2008; Sholokhova, 2018). 

3.1.2 Lýsing, samþætting og túlkun 

Viðtöl þessarar rannsóknar eru greind og túlkuð samkvæmt þremur greiningarstigum 

Lanigans (1988), það er lýsingu, samþættingu og túlkun (Lannigan, 1988 og Nicholls, 

2019). Hvað lýsingu varðar, þá er hvert viðtal afritað til að gefa rannsakanda tækifæri til 

þess að tengjast betur fyrirbærinu og fá ítarlegri lýsingu frá þátttakendum. Rannsakanda 

ber að huga að hlutlægni og leggja sína skoðanir og hugmyndir varðandi viðfangsefnið 

(fyrirbærið) til hliðar. Samþætting er skref númer tvö en þá er átt við að eftir að frásagnir 

hafa verið skrifaðar niður þá birtast ákveðin þemu sem mikilvæg eru fyrir fyrirbærið. Hér 

er mikilvægt að undirstrika orð og setningar sem koma fram og afrita viðtal varðandi 

reynslu og upplifun þátttakenda. Úr því verða til mörg þemu sem tengjast sama fyrirbæri. 

Þriðja og síðasta skrefið er túlkun. Í þessu lokaskrefi eru niðurstöður dregnar saman og 

samþættar og borin saman tengsl við mikilvægustu þemun er varðar fyrirbæri, og til að 
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finna skyldleika þarna á milli. Ekki er víst að merking finnist alltaf strax í upphafi þegar 

túlka á viðfangsefni. Endurskoða þarf þemu og  hugmyndir, hvernig þessi mikilvægu þemu 

tengjast við fyrirbærið og auka skilning á reynslu viðmælanda. Þetta ferli er mikilvægt 

samkvæmt Van Manen (2006) því túlkun á innihaldi  og kjarna viðtala leiða rannsakanda 

til rannsóknarspurningarinnar og hann uppgötvar um leið ýmsa þætti. Túlkun er mikilvæg 

því hún dregur fram mynd af reynslu og upplifun flestra viðmælenda, sem er mikilvægt 

varðandi túlkun á ákveðnum fyrirbærum sem verið er að rannsaka (Orbe, 1998; Lanigan, 

1988; Van Manen, 2006; Nicholls, 2019). 

3.2 Þátttakendur rannsóknar 
Í eigindlegum rannsóknum eru margar mismunandi leiðir til að velja þátttakendur. Í 

þessari rannsókn eru þeir valdir með markvissu úrtaki (e. theoretical sampling), út frá 

skilyrðum sem rannsakandi setti í upphafi rannsóknar (Padgett, 2008). Skilyrðin í þessari 

rannsókn eru að viðmælendur sinni stjórnendastarfi í heildsölufyrirtæki á Íslandi. Til að fá 

gott úrtak og fjölbreytt, þá ákvað rannsakandi að fá sem flesta sem gegna starfi 

stjórnenda í heildsölufyrirtækjum, frá framkvæmdastjórum til framleiðslustjóra, samtals 

tíu stjórnendur. Stjórnendurnir eiga það sameiginlegt að vera reynslumiklir stjórnendur í 

heildsölufyrirtæki. Allir gegna mismunandi stjórnunarstöðum innan heildsölufyrirtækis og 

þurfa að axla mismikla ábyrgð í starfi, sem gerir úrtakið fjölbreyttara og meira gagnsæi 

verður. Hér er um að ræða störf framkvæmdastjóra, mannauðsstjóra, sölustjóra, 

framleiðslustjóra og verkefnastjóra. Ákveðið var að takmarka ekki val á þátttakendum.  

Reynt var að fá stjórnendur af báðum kynjum til að koma í viðtöl. Fjórar konur og sex 

karlmenn eru þátttakendur í þessari rannsókn. Í einu fyrirtækjanna, sem skiptist í sjö 

deildir, eru tekin þrjú viðtöl en þar starfa ólíkir stjórnendur sem sinna mismunandi 

verkefnum. Ástæðan fyrir því að þessir tíu stjórnendur taka þátt er að stjórnendurnir hafa 

reynslu og þekkingu af viðfangsefninu og valdir með það í huga að geta svarað 

rannsóknarspurningunni.  

 Til að nálgast viðmælendur var kynningarbréf (sjá viðauka 2) sent til viðmælenda í 

tölvupósti og mannauðsstjóra hvers fyrirtækis. Í því var útskýrt hver markmið rannsóknar 

væru og bakgrunnur rannsakanda kynntur. Áður en viðtalið hófst var tekið fram að fyllsta 

trúnaðar væri gætt, auk nafnleyndar, og að ekki væri hægt að rekja svör viðmælenda. 
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Til að gæta fyllsta trúnaðar var nöfnum stjórnenda breytt. Gervinöfnin eru:  Anna, Pétur, 

Einar, Signý, Jón, Hildur, Dögg, Atli, Egill og Arnar.   

3.3 Gagnaöflun og greining gagna 
Í þessari rannsókn var gögnum safnað í formi viðtala að hætti eigindlegrar 

rannsóknaraðferðar. Tekin voru viðtöl við stjórnendur og einn spyrill, það er rannsakandi,  

sá um framkvæmd. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 10. janúar til 5. apríl 2020 í fjórum 

heildsölufyrirtækjum. Fimm viðtöl voru tekin upp á iPhone X síma, og voru tekin á 

skrifstofu hvers og eins stjórnanda á hefðbundnum vinnutíma. Seinni fimm viðtölin voru 

tekin upp á samskiptaforritið Skype, þar sem aðgengi að stjórnendum og fyrirtækjum var 

takmarkað í kjölfar kórónuveirufaraldurs og samkomubanns.  Í upphafi hvers viðtals var 

tekið fram að viðtalið væri nafnlaust, fulls trúnaðar gætt og útskýrt hvert markmið með 

rannsókn væri. Í upphafi hvers viðtals var spurt um bakgrunn til að koma viðmælendum 

af stað og opna sig áður en þeir svöruðu öðrum spurningum. Viðtalsramminn var 

sveigjanlegur og opinn og byggður á meginhugtökum rannsóknar um hvatningu og 

starfsánægju.  Viðtöl voru um 35 til 50 mínútna löng. Í kjölfar hvers viðtals afritaði 

rannsakandi hvert viðtal frá orði til orðs; einnig voru skráðar athugasemdir við viðtalið í 

formi hugleiðinga rannsakanda.  

3.4 Siðfræði rannsóknar  
Í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt að rannsakandi alhæfi ekki um niðurstöður eða 

reyni að hafa áhrif á svör viðmælenda. Hann leitast við að skilja félagslegar aðstæður hjá 

þátttakendum og að vera virkur hlustandi (Merriam, 2009). Einnig er mikilvægt að huga 

að réttmæti og áreiðanleika í eigindlegum rannsóknum, en með réttmæti er átt við hvort 

rannsóknarspurningu hafi verið svarað og hversu vel það tókst til (Padgett, 2008; 

Merriam, 2009). Hugtökum um réttmæti er skipt í tvennt, það fyrra snýr að innra 

réttmæti, sem þýðir hvort sú mynd sem dregin er fram í rannsókn í niðurstöðum standist 

samanburð við raunveruleikann. Seinna er ytra réttmæti, sem þýðir hvort alhæfa megi 

um niðurstöður. Með áreiðanleika er átt við hvort rannsakandi fái sömu niðurstöður ef 

rannsókn yrði endurtekin. Það getur aukið áreiðanleika að nota upptökutæki og að 

viðmælendur lesi yfir niðurstöður og hafi glósur með sér (Padgett, 2008; Merriam, 2009; 

Jensen, 2008).  
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       Við gerð þessarar rannsóknar gætti rannsakandi þess að réttlætis og áreiðanleika væri 

gætt, samanber skrif Merriams (2009) um mikilvægi trúverðugra niðurstaðna. 

Rannsakandi hugaði sérstaklega að eigin hlutleysi og var virkur hlustandi og spurði á móti 

ef eitthvað var óljóst. Rannsakandi gætti þess einnig að vera ekki með leiðandi spurningar 

eða ákveðin svör í huga. Til að auka áreiðanleika viðtals var farið nokkrum sinnum fram 

og til baka yfir afrit viðtala og merkt við tilvitnanir til rökstuðnings niðurstaðna. Þannig má 

sýna túlkun þeirra (Merriam, 2009).  

      Rannsakandi telur ekki hægt að alhæfa um niðurstöður sökum þess hversu fáir 

þátttakendur voru. Einnig telur rannsakandi að staða hans í rannsókninni geti haft áhrif á 

svör viðmælenda því hann starfar sem sölumaður í einu þessara fjögurra fyrirtækja en 

það getur haft áhrif á svör nokkurra viðmælenda; rannsakandi var því ekki hlutlaus. 

Rannsakandi gerði samt sitt besta til þess að láta stöðu sína ekki hafa áhrif á rannsóknina 

og leitaðist við að halda eigin reynsluheimi til hliðar.  

Aðferðafræðilegar undirstöður rannsóknar hafa nú verið kynntar. Í næsta kafla verða 

birtar niðurstöður rannsóknar.  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður úr viðtölum við stjórnendur í 

heildsölufyrirtækjum á Íslandi. Viðtölin voru greind með það markmið í huga að svara 

rannsóknarspurningu sem sett var í upphafi rannsóknar: ,,Hver er upplifun stjórnenda af 

starfsánægju í íslenskum heildsölufyrirtækjum?“ Fimm meginþemu spruttu upp við 

greiningu, það eru þemu sem varpa ljósi á upplifun og reynslu viðmælenda á fyrirbærinu 

sem til rannsóknar er. Fyrsta meginþema er uppfylla væntingar og undirþema þess er 

ábyrgð sem drífur mig áfram og allir róa í sömu átt. Annað meginþema er ávinningur og 

undirþema er að fyrirtæki sé í takt við tímann, og það er sigur ef því gengur vel. Þriðja 

þema er hvetjandi vinnustaðamenning og undirþema að gott væri að fá hvatningu og 

umbun, skapa tækifæri og spennandi að starfa í heildsölufyrirtæki. Fjórða meginþema er 

breytilegt umhverfi og undirþema er vinnustress og jafnvægi. Fimmta snýr að því að skapa 

ákveðin tækifæri og undirþema er lækkaður kostnaður, meira vöruúrval og að vera 

leiðandi á þessum markaði. Þessir þættir verða túlkaðir og úskýrðir hér fyrir neðan.  

4.1 Uppfylla væntingar 
Stjórnendur upplifa að þeir séu ánægðir í starfi; þeir hafa unnið lengi fyrir fyrirtækið og 

hafa þróað mér sér fyrirtækjamenningu og vilja ekki hætta í því starfsumhverfi sem þeir 

eru í. Þeir deila þeirri reynslu að vinna í heildsölufyrirtæki sé gríðarlega krefjandi, en þeir 

vilji axla þessa ábyrgð og leggja krefjandi vinnu á sig. Þeir eru á einu máli um að starf þeirra 

uppfylli væntingar varðandi sveigjanleika, gott vinnuumhverfi og samstarfsfólk. Flestir 

stjórnendurnir upplifa að margar ástæður liggi að baki ánægju þeirra í starfi; starfið 

endurspegli allar þarfir þeirra. Helstu þættir sem flestir stjórnendur lýsa sem jákvæðum, 

eru laun, samstarf, góður starfsandi og sjálfstæði varðandi vinnutíma. Með  öðrum orðum 

eru margir stjórnendanna á góðum launum og sveigjanlegur vinnutími er í boði; þá stjórna 

þeir sjálfir verkefnunum. Þessir þættir uppfylla væntingar varðandi starfsánægju í 

stjórnendastarfinu. Á móti getur starfið hins vegar verið mjög krefjandi varðandi verkefni 

sem þeir sinna hverju sinni og áreiti viðskiptavina er oft mikið. Margir stjórnendur deila 

þeirri reynslu að það sé hluti af því að vera stjórnandi að geta stjórnað og stjórnað 

verkefnum. Agi í starfi skiptir einnig máli, ekki má sýna „kæruleysi“ í starfi. Upplifun Önnu 

af starfinu uppfyllir væntingar hennar varðandi laun og hún hefur mikinn áhuga á að sinna 
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fjölbreyttum verkefnum. Þetta gerir það að verkum að hún hefur aldrei íhugað að yfirgefa 

vinnustaðinn. Reynsla Péturs er í takt við reynslu Önnu. Launin eru góð og það er 

sveigjanlegur vinnutími í þeim verkefnum sem þarf að sinna. Því til viðbótar er umsjón 

með allri sölu heildsala. Pétur lýsir þessu svo:  

...Ég hef alltaf gaman að mæta í vinnuna og vera partur af þessu fyrirtæki. 
Þessir þættir sem veita mér ánægju er samstarfsfólkið, vinnuumhverfið hérna 
og sveigjanlegur vinnutími, hér innanhúss hef ég allt... 

 

Flestir stjórnendur lýsa sveigjanleika í starfi stjórnanda, hann stjórni sínum vinnutíma og 

eigin frítíma. Það hjálpi til við að haldast lengur í starfi. Stjórnendur eru mjög ánægðir 

með þennan sveigjanleika og launin sem þeir hafa. Þeir upplifa að sveigjanleikinn sé einn 

af lykilþáttum hvað varðar líðan og  starfsánægju. Arnar er einn af þeim stjórnendum sem 

er ánægður með þetta en hann orðar þetta svo:  

.....Það er fullt af hlutum sem veita mér ánægju í starfi, hér hef ég þennan 
sveigjanlega vinnutíma, mitt starfsfólk er duglegt að vinna og ég er með 
aðstoðarmann sem hjálpar mér með alls konar verk og auðvitað eru það líka 
launin....  

 

Að vinna sem stjórnandi í heildsölufyrirtæki er í ýmsu svipað og stjórnendastarf á öðrum 

markaði, nema að flestir stjórnendanna upplifa að verkefnin séu mismunandi frá degi til 

dags og mismikil eftir dögum. Um sumartímann er meira að gera heldur en að vetri. 

Stjórnendur lýsa fjölbreytileika starfsins sem kosti.  Þeir telja starfsánægju sína tilkomna 

vegna ábyrgðar og því að mikið sé að gera.  Jón upplifir að starf sitt sem heildsala getið 

verið mjög gefandi:  

....mér hefur alltaf fundist gaman að vinna í heildsölu og gefandi umhverfi. Ég 
tel að þessi staða sem ég er í …vera mjög óstöðug og mikil vinna í þessu enda 
er það ekki auðvelt að vinna í breytilegu umhverfi af því hún er svo breytileg 
og einn dagur ekki eins og aðrir dagar og þess vegna reyni ég að vera á tánum 
og undirmenn hjá mér, ég er alltaf að láta þá vera á tánum og vera tilbúnir 
fyrir óvænta... 
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Flestir stjórnendanna upplifa að einn áhrifaþættur á starfsánægju sé hversu starfsfólk 

sinnir verkefnum sínum vel. Það gerir það að verkum að þeir treysta starfsfólkinu. Það 

stuðlar að trausti og virðingu milli stjórnenda og starfsfólks, sem létti álagið hjá 

stjórnendum. Einar er einn þeirra stjórnenda  sem lýsir því að ein höfuðástæða þess að 

hann sé ánægður í starfi  sé hversu heppinn hann er með samstarfsfólkið:   

....það er bara samstarfsfélagar, allir rosalegur góðir hérna og allir koma vel 
fram við… nóg að gera og stundum er mikilvægt að gera en það er bara hluti 
af starfinu, ég náttúrulega stjórna mínum tíma sjálfur og það eru góð 
samskipti milli mín og undirmanna minna, sem gerir vinnuna auðvelda... 

 

Fjórir stjórnendur lýstu því hvað það er mikilvægt að hafa þennan sveigjanleika í starfi og 

að launin séu í samræmi við væntingar. Þeir hafa sinnt þessu starfi lengi og þekkja sína 

vinnu mjög vel. Þeir lýsa einnig starfinu sem áskorun, sem þeir þurfa að glíma við en með 

góðu samstarfsfólki þá eiga þeir auðvelt með að taka þeirri áskorun; alltaf er hægt að kalla 

á aðra stjórnendur til að hjálpa sér. Það sem skiptir máli er að starfið sé vel launað, 

starfsfólk duglegt og að virðing sé borin fyrir starfinu. Þeir lýsa því að þegar grunnþættir 

séu uppfylltir þá séu þeir líklegri til að halda áfram í starfi. Arnar upplifir að margir aðrir 

þættir skipti máli sem veiti vellíðan í vinnunni; hann hefur aldrei velt því fyrir sér að hætta 

í sínu starfi og sækja um annað starf því starfið sé vel launað, fríðindi mikil og verkefnin 

krefjandi. Egill tók í sama streng og lýsir þessu svo:  

...Það eru fullt af hlutum sem gera mig ánægðan í starfi, hér hef ég þennan 
sveigjanlega vinnutíma, mitt starfsfólk er duglegt að vinna og ég er með 
aðstoðarmann sem hjálpar mér með alls konar verk og auðvitað eru það líka 
launin, sumir þessir þættir láta mig líða vel í vinnunni, ég hef líka mikið að gera 
í vinnunni og samstarfið milli mín og annarra stjórnenda er frábært, þetta 
gerir það að verkum að mér líður vel og ég hef aldrei hugsað að færa mig út 
fyrir fyrirtækið... 

 

Stjórnendur lýsa þeirri upplifun að mikilvægi starfsins, laun og að þeir sem manneskjur 

séu vel metnir í fyrirtækinu hafi áhrif á starfsánægju þeirra.  Flestir lýsa því svo að ef 

fyrirtækið kemur ekki vel fram við þá færu þeir annað. Eins og Hildur lýsir þá líður henni 

mjög vel í vinnunni og allt samstarfsfólkið kemur fram við hana af virðingu og það er létt 

andrúmsloft á vinnustað, sem gerir daginn skemmtilegri. Í hennar fyrirtæki hafa orðið til 
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ákveðnar „fjölskyldur“, sem gerir það að verkum að allir sem starfa innan fyrirtækisins 

starfa sem ein fjölskylda. Einnig upplifa stjórnendur að ef tengsl við starfsfólk séu góð þá 

eigi þeir auðvelt með að sinna vinnu sinni. Jón lýsir mikilvægi þess að fólk á skrifstofu 

borði hádegismat saman, það skapi léttara andrúmsloft á milli manna. 

4.1.1 ...hér er það ábyrgð sem drífur mig áfram...  

Ábyrgð endurspeglast í upplifun stjórnendanna af væntingum til starfsins. Þeir lýsa því að 

vinnuumhverfi þeirra sé gott og góður starfsandi spili þar inní. Þeim líði almennt vel í sinni 

vinnu. Flestir lýsa mikilli ábyrgð og krefjandi verkefnum en gott sé að eiga gott 

samstarfsfólk þegar starfað er í miklu samkeppnisumhverfi. Flestir stjórnendanna hafa 

starfað lengi í sama fyrirtæki og telja að ef ábyrgð fylgi ekki starfi þeirra þá sé hætta á því 

að missa áhuga á starfinu, jafnvel þótt laun séu góð. Pétur upplifir að þegar upp kemur að 

menn eru ekki allir á sömu ,,blaðsíðu“ í vinnunni hjálpi það honum að líða betur ef góður 

starfsandi er í hópnum. Flestir stjórnendanna lýsa því að mikilvægt sé að þeir séu vel 

upplýstir þegar eitthvað ,,stórt“ er í gangi innan fyrirtækisins, til dæmis þegar nýir 

stjórnendur koma inn eða skipurit breytist. Arnar, sem starfar sem sölustjóri, upplifir að í 

starfi stjórnenda sé mikilvægt að allt sé ,,uppi á borðinu“ til að geta brugðist rétt við. Í 

starfi sölustjóra er mikilvægt fyrir hann sjálfan að fá upplýsingar til að geta sinnt starfinu:  

...Mín upplifun er nokkuð góð, það eru alltaf upplýsingar á fyrirtækja- mailinu, 
varðandi  starfsmenn, hvað er fram undan og svoleiðis, það er alltaf skýrt 
innan fyrirtækis og allt fólk veit hvað fólk vinnur, ég fæ mikinn póst á dag af 
því ég er sölustjóri og það hefur verið mikið af pósti að ég hef ekki tíma til að 
lesa og svona en við sem störfum sem stjórnendur fáum marga pósta á dag 
og getur verið að ég hafi ekki tíma til að lesa allt upp en ég reyni að gera mig 
besta... 

 

Mörgum stjórnendanna finnst ánægjulegt að vinna í gefandi umhverfi, einkum því sem 

stuðli að þekkingu, sem þá eykur sjálfstraust þeirra. Þeir upplifa að það að vinna í heildsölu 

sé meira en hefðbundin vinna. Stöðugar breytingar hafi áhrif þar á. Huga þarf að örum og 

sífelldum breytingum með því að halda undirmönnum og samstarfsfólki á tánum. Pétur 

lýsir þessu svo:  

...jáa mér hefur alltaf fundist gaman að vinna í heildsölu og gefandi umhverfi. 
Ég tel að þessi staða… ég er í mjög óstöðugri stöðu og mikil vinna í þessu enda 
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er það ekki auðvelt að vinna í breytilegu umhverfi …af því hún er svo breytileg 
og einn dagur ekki eins og aðrir dagar og þess vegna reyni ég að vera á tánum 
og undirmenn með mér...  

 

Einar lýsir reynslu sinni af ábyrgð. Honum finnst gaman að axla ábyrgð og telur hana hjálpa 

honum að ná markmiðum sínum.  Persónuleiki hans spili einnig inní,  hann langar að sýna 

sig fyrir undirmönnum og vera fyrirmynd fyrir annað starfsfólk. Einar hefur þetta að segja 

þegar hann lýsir eigin upplifun af vinnunni:   

...ég hef kunnað það að axla ábyrgð, mér finnst gaman að taka ábyrgð og 
einnig í vinnunni, það hefur alltaf komið sér vel fyrir mig hérna og allt það. 
Fólkið sem vinnur hérna með góðu fólki og sveigjanlegur vinnutími, sem ég 
hef, ég stjórna mínum eigin tíma sjálfur og hefur gert það síðan ég var 
sölustjóri hérna, ég fæ hvatningu frá framkvæmdastjóra og umbun ef ég næ 
ákveðinni sölu og svoleiðis, annars hefur mér alltaf liðið vel hérna... 

 

Atli hefur sömu reynslu af ábyrgðarþættinum. Hann lýsir því svo að ábyrgðin hafi hjálpað 

honum að aðlagast starfinu, því honum finnst gott að þurfa að bera ábyrgð; það er honum 

hvatning að standa sig vel og hann vill vera góð fyrirmynd. Honum leiðist annars. Atli lýsir 

reynslu sinni:  

...ég er mjög ánægður í starfinu sem ég er í núna, starfið mitt er mjög stórt og 
ábyrgðin, það ýtir mér áfram í starfinu og hjálpar mér að standa mig betur í 
vinnunni, ég hef almennt ánægju hérna af vinnunni. Samstarfsfólk, 
undirmenn og allir sem vinna á skrifstofu, við erum allir að vinna saman og 
myndum sterk tengsl milli okkar, þá er auðvelt að vera glaður í vinnunni og 
ánægður…  

 

Aðrir stjórnendur lýsa svipaðri upplifun og Atli. Ábyrgð hjálpar þeim að fá sitt út úr 

starfinu, þeir fá sinn frið og samskipti eru góð við hina stjórnendurna. En um leið upplifa 

þeir að markaðurinn sé breytilegur og þeir þurfi að passa sig að líða ekki of vel í vinnunni. 

Þeir þurfa að vera á tánum og vera opnir í samskiptum við viðskiptavini.  

4.1.2 ...allir eru vinir sem róa í sömu átt... 

Niðurstöður sýna að stjórnendurnir lýsa trausti sem mikilvægum þætti í ábyrgð þeirra sem 

yfirmenn. Þegar stjórnendur lýsa hvernig samskiptum er háttað við undirmenn og 
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samstarfsfólk voru allir með sömu reynslu, að þau væru góð, mikil virðing ríkti og 

samskipti væru opin. Þessi samskipti hjálpuðu stjórnendum að skapa traust við 

samstarfsfólkið; þeir gætu treyst störfum þess. Hildur lýsir þessu svo:   

...mín samskipti við undirmenn og samstarfsmenn eru almennt góð, það er 
virðing á milli og hreinskilin samskipti okkar á milli, það eru engin vandamál 
heldur bara gott samtal og góð samskipti. Ég hef alltaf fundið hvað traust 
skiptir miklu þegar þú ert með undirmenn með þér, og skiptir öllu máli að 
samskipti eru góð og stundum fíflast ég í þeim til að létta aðeins vinnuna, það 
verður að hafa gaman í vinnunni... 

 

Einar og Atli leggja sérstaka áherslu á að samstarfsfólk skipti miklu máli í þeirra vinnu og 

það geti skapað vináttu til langs tíma. Þeir lýsa því að samstarfsfólkið hafi verið 

aðalástæða þess að þeir aðlöguðust fljótt vinnuumhverfinu. Einar lýsir reynslu sinni:  

...það sem veldur mér ánægju við starfið er starfsfólkið, mikil áskorun í 
vinnunni og það er eitthvað sem ýtir mér áfram í starfinu. Hér er ein stór 
fjölskylda og hópurinn er mjög samheldinn hérna hjá okkur...  

 

Hildur upplifir að það skapist ákveðin fjölskyldustemning þegar allir á skrifstofunni fari út 

að borða og hittist eftir vinnutíma. Hér sé um ákveðna menningu að ræða, sem hefur 

þróast innan fyrirtækis hennar. Margir stjórnendanna lýsa því hversu mikilvægt er að 

skapa enn  meira traust manna á milli. Auk þess lýsa stjórnendurnir því að þeir hafi starfað 

lengi í fyrirtækinu, þekki alla sem vinna með þeim og að það skapi ákveðna 

fyrirtækjamenningu innanhúss; það ,,auðveldi allt“, eins og Dögg lýsir því. Hún upplifir að 

það sé á við verðlaun að allir séu vinir sem ,,róa í sömu átt“. Fyrirtækið hefur komið vel út 

í öllum könnunum og meginástæðan er sú að starfsfólkinu líður vel í vinnunni og vilji sinna 

störfum sínum vel. Dögg lýsir því svo:  

...allir mjög vinalegir og hjálpsamir, ekki allir dagar eins en hér er gott fólk að 
vinna sem gerir það að verkum að dagurinn og vinnan verður auðveldari, 
þessir þættir sem mér þykir vænt um í mínu starfi eru margir, við höfum 
fengið margar viðurkenningar fyrir góðan rekstur, gott starfsfólk og erum með 
jöfnunarvottun. Þessi þættir veita mér mikla ánægju í starfi og okkur hefur 
gengið vel sem stjórnendur. Almennt þurfa allir að passa í fyrirtækinu að vinna 
sína vinnu og róa í sömu átt, þá erum við á réttri leið...  
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4.2 Ávinningur 
Annað þemað sem birtist í greiningu er ávinningur. Nánast allir stjórnendurnir lýsa því að 

það þurfi að vera sjáanlegur ávinningur í  starfi til að halda áfram að vinna vel. Ávinningur 

stjórnendanna var mismunandi, enda vinna þeir ólík störf í ólíkum fyrirtækjum. Einnig var 

mismunandi hvernig stjórnendur upplifa ávinninginn, allt eftir markmiðum. Þeir hafa 

misjafna reynslu af því að vinna í heildsölu og lýsa hvað dagarnir geta verið ólíkir en allir 

einkennast þeir af breytilegu starfsumhverfi. 

4.2.1  ...að halda fyrirtækinu í takt við tímann...  

Stjórnendurnir lýsa reynslu sinni af ávinningi og hvaða hindrunum þurfi að sigrast á til 

þess að ná markmiðum. Áskoranir mæta þeim á hverjum degi. Þeirra reynsla er sú að það 

sé ekki nóg að þeir séu stjórnendur, því starf þeirra felist einnig í að eiga í daglegum 

samskiptum við starfsfólk og viðskiptavini. Þeir lýsa því að í þessu viðskiptaumhverfi sé 

mikilvægt að geta tekið áskorunum og að láta þær ekki bitna á öðrum. Eins og Arnar lýsir 

sinni reynslu þá er helsta áskorunin að halda starfsfólkinu á ,,tánum“, finna nýja 

viðskiptavini og finna nýja markaði fyrir vöruna, einnig þurfi að huga að framsetningu og 

stölutölum. Reynsla Arnars er að honum finnst mikilvægt að standa frammi fyrir þessum 

áskorunum, til að gera betur í dag en í gær. Pétur upplifir að helsta áskorunin sé sú að 

koma sínum hugmyndum á framfæri til síns starfsfólks og hafa starfsmannaveltuna eins 

lága og hægt er. Einar lýsir því að áskorun sé hvernig maður bregst við. Hann notar 

ákveðinn tón þegar hann talar við viðskiptavini sína. Megináskoranir Jóns eru að ráða inn 

nýtt starfsfólk, þjálfa það og segja starfsfólki upp. Jón orðar þetta svo: 

...ég myndi segja þessi markaður væri mjög fjölbreyttur og áskorun sem ég 
mæti oftast hvað við höfum þurft að stækka og minnka á síðustu árum, þessi 
markaður er mjög fjölbreyttur og stundum þurfum við að segja upp fólkinu og 
ráða inn nýtt fólk eftir eftirspurn en auðvitað getur það líka verið áskorun að 
vera stjórnandi af því því fylgir ákveðin pressa sem getur stundum verið gott 
og slæmt...  

 

Reynsla Atla er að álagið og ábyrgðin séu miklar áskoranir í stjórnendastarfinu. Atli telur 

að sumir ráði ekki við það og finni stundum þetta ,,vinnustress“. Egill hefur samskonar 

reynslu og Jón og lýsir að ,,óvinsælar ákvarðanir“ séu miklar áskoranir fyrir hann:  
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....Helsta áskorun sem ég hef lent í er að taka erfiðar og óvinsælar ákvarðanir 
varðandi ákveðnar vörur eða gera breytingar. Þetta getur verið áskorun að 
stokka upp fólki og gefa tilmæli sem allir þurfa að virða, sem stjórnendastarf 
er mikil ábyrgð og það er mikil ábyrgð að taka breytingar inn á milli og halda 
fólkinu á tánum en inn á milli þurfa breytingar að vera sanngjarnar og taka 
þarf tillit til fólks...   

 

Dögg og Jón lýsa upplifun sinni á því að þegar mikið liggur við, þá missi þau stundum stjórn 

á skapi sínu. Egill og Arnar hafa þá reynslu að mestu áskoranirnar sem þeir mæti sé að 

„díla“ við óánægða viðskiptavini, segja upp starfsmönnum og setja markmið sem þeir ná 

ekki. Egill upplifir að honum myndi leiðast í vinnunni ef það væri engin áskorun; hann tæki 

henni fagnandi. Egill upplifir að í starfi stjórnenda felist alltaf áskoranir en þær séu mis 

miklar og því bregðist hann á mismunandi hátt við þeim. Flestir haf þá reynslu að áskorun 

í starfi hvetji þá áfram í starfi og gætu gert þá að betri stjórnendum með tímanum. Þeir 

hafi verið lengi í stjórnendastarfi sem geri það að verkum að þeir hafi þroskast í starfi og 

hafi meiri þekkingu til að leysa mál og takast á við áskoranir. Arnar lýsir því að hans helstu 

áskoranir séu þessar „óvinsælu ákvarðanir“, að skera niður starfsfólk og halda eftirspurn 

gangandi. Hann upplifir að honum líði „ömurlega“ þegar hann tekur ákvörðun sem er erfið 

en til að halda áfram að vaxa verði hann að taka erfiðar ákvarðanir til að halda 

starfseminni áfram, því að á endanum væri það hagnaður fyrirtækisins sem skipti máli.  

4.2.2 ...það er sigur ef fyrirtækið gengur vel... 

Stjórnendurnir upplifa ávinning af starfinu út frá nokkrum þáttum. Oftast lýsa þeir 

launum, sölutölum, að fá fleiri viðskiptavini, halda rekstrinum góðum og að fá 

bónus/kaupauka fyrir vel unnin störf. Eins og flestir stjórnendurnir lýstu þá væri ákveðinn 

ávinningur fólginn í því ef vel gengi í starfinu og ef fyrirtækið skilaði hagnaði. Á 

heildsölumarkaði væri mikilvægt fyrir stjórnendur að huga vel að hagnaði fyrir verkefnin 

og finna verkefni fyrir starfsfólkið.  Flestir hafa þá reynslu að það sé mikill sigur fyrir þá ef 

fyrirtækinu gengi vel og starfsfólk upplifi starfsöryggi. Einar lýsir því svo: 

...jáa helsti ávinningur minn í starfi er að komast lengra og geta náð árangri í 
mínu starfi, fá fleiri viðskiptavini, fá fleiri sölutölur og búa til fleiri kerfi í minni 
deild, ég tel að helsti ávinningur í starfi mínu sé að selja meira, fá betri 
sölutölur og tölurnar varðandi sölu og finna viðskiptamarkað... 
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Þrír stjórnendur lýstu því að þeirra helsti ávinningur í starfi væri að halda starfsmönnum 

sínum ánægðum og fá launahækkun fyrir góða frammistöðu. Þeir upplifa að ef reksturinn 

gangi vel þá fái þeir oft launahækkun. Flestir lýsa því sem hluta af ávinningi að stuðla að 

betri frammistöðu því það ýti þeim sjálfum áfram í starfi. Þeir lýsa því einnig að ávinningur 

tengist oft persónulegum markmiðum, sem þeir setja sjálfir fram. Markmið í starfi væri 

oft að fá umbun sem gæti verið bónus, meiri ábyrgð og að halda áfram í starfi. Tveir 

stjórnendanna, sem hafa starfað sem mannauðsstjórar, telja ávinning af þeirra starfi 

tengjast því að ráða inn hæft starfsfólk sem hentar fyrirtækinu og að láta starfsfólki líða 

vel í vinnunni. Hinir stjórnendurnir lýsa því að ávinningur felist í meiri ánægju í starfi, 

ávinningur snúist meira um persónulegan sigur eins og að fá betri viðskiptavini og auka 

tengsl við aðra í fyrirtækinu. Þegar um ávinning er að ræða í starfinu þurfi hann að vera 

raunhæfur. Egill lýsir reynslu sinni:  

...Minn helsti ávinningur í mínu starfi er að það sé nóg að gera hjá starfsfólki, 
halda eftirspurn eftir vörum hjá okkur, halda viðskiptavinum góðum og 
framleiða góðar vörur með góðu eftirliti, þetta er svona helsti ávinningur í 
mínu starfi...  

 

Aðrir stjórnendur lýsa ávinningi sem vexti fyrirtækis, því að geta skilað hagnaði og að 

standa undir samkeppni. Þeir lýsa því svo að á heildsölumarkaði sé mikilvægt að fá inn 

viðskiptavini og sjá að fyrirtækinu gangi vel. Það birtist vel í orðum Péturs:  

 ...Mín reynsla er góð, hún gefur mér ákveðið forskot og eiginlega markmið að 
ná, eins og ég sagði áðan þá er ávinningurinn mjög mikill í öllu stjórnandastarfi 
af því hún hjálpar mér að vera á tánum og hjálpar mér að það er hægt að gera 
betur, þetta er líka svona ávinningur varðandi starfið, ég vil að mitt starf sé 
fyrirmyndarstarf og hafa stjórn á öllu varðandi sölu, markaðssetningu, 
dreifingu og svo framvegis... 

 

Hildur og Dögg vilja sjá meiri ávinning af starfinu. Þær líta á ávinning sem hvatningu til að 

halda áfram að standa sig vel í vinnu; það væri alltaf plús ef sala gengi vel og viðskipavinir 

ánægðir. Þetta stuðli allt að samspili sem byrjar innanhúss og smitar út frá sér til 

viðskiptavina. Signý upplifir að persónulegur sigur í starfi væri helsti ávinningurinn, sem 

og að fá launahækkun og geta sótt endurmenntun. Þetta stuðli allt að samspili sem byrji 
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innanhúss og smiti út frá sér til viðskiptavina. Signý upplifir að persónulegur sigur í hennar 

starfi sé helsti ávinningurinn, sem og að fá launahækkun og fá tækifæri til 

endurmenntunar. Signý lýsir því svo:  

....Það eru nokkrir ávinningar í mínu starfi, það er að bæta mig enn frekar í 
starfinu, ég get fengið enn meiri launahækkun og aukið þekkingu mína meira, 
eins og ég get sagt þér að það er mikil ávinningur í sjálfu sér að ef fyrirtækið 
gengur vel og það skilar miklum hagnaði þá er það líka ávinningur að ég fæ 
bónus fyrir gott starf og svo framvegis...  

 

Helmingur stjórnendanna hefur þá reynslu að það felist mikill ávinningur í því að 

starfsfólki innan deilda þeirra líði vel í starfi. Þeir eru ánægðir ef starfsmönnum gengur 

vel. Arnar orðaði það að honum fyndist helsti ávinningurinn vera að halda sínu færasta 

starfsfólki innan deildar og að geta stækkað deildina hægt og bítandi. Hann upplifir þessa 

„litlu hluti“ sem skipta miklu máli, að geta sinnt vinnu sinni í friði og að vera laus við áreiti 

frá öðrum:  

 ...Í mínu starfi er helsti ávinningur að fá launahækkun, geta séð deildina mína 
stækka enn frekar. Fyrir mig er helsti ávinningur að geta gefið mínu starfsfólki 
ákveðið öryggi að mæta í vinnu og hafa öruggt vinnuumhverfi. Þetta er svona 
helsti ávinningur, það er líka ákveðinn ávinningur fyrir mig að halda mínu 
færasta starfsfólki, fá launahækkun í starfi og auðvitað þessir litlu hlutir, að 
geta unnið í friði og ekkert áreiti... 

 

4.3 Hvetjandi vinnustaðamenning 
Þriðja þemað sem birtist úr greiningu viðtala er hvetjandi vinnustaðamenning. 

Stjórnendurnir lýsa allir reynslu sinni af mikilvægi þess að stuðla að starfsþróun 

innanhúss, sækja meiri þekkingu og þegar við á að hjálpa starfsmönnum að færa sig til í 

starfi; starfsþróun stuðli að hollustu við fyrirtækið. Í heildsölufyrirtæki ríki mikil 

samkeppni og það er mikilvægt að stuðla að menningu sem ýti undir hollustu starfsfólks; 

þeir vilji ekki missa sitt færasta fólk. Flestir stjórnendurnir upplifa að starfsfólkið sé ánægt 

hjá fyrirtækinu, starfsmannavelta er lág og mikilvægt að stuðla að hvatningu og umbun; 

starfsfólk sýni fyrirtækinu hollustu ef heildsalan komi vel fram við það.  
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4.3.1 ...það væri gott að fá hvatningu og umbun... 

Stjórnendurnir deila sameiginlegri reynslu um þátt umbunar og hvatningar í 

vinnustaðamenningu. Flestir stjórnendurnir lýsa því svo að þar sem markviss hvatning og 

umbun er viðhöfð væri mikilvægt að forðast ofnotkun, því þá gæti starfsfólk verið háð því 

að fá alltaf umbun fyrir vel unnin störf. Flestir hafa þá reynslu að það sé náttúrlega gott, 

bæði fyrir þá og starfsfólkið að fá hrós eða gjafabréf, það auki ánægju starfsfólks. Einar 

lýsir reynslu sinni: 

..... það er náttúrlega mjög gott að geta fengið hvatningu fyrir góð verk eða 
umbun en þá finnst mér að það megi ekki vera of mikið af því heldur er 
mikilvægt að láta fólki  líða vel í vinnunni og hvatning og umbun er innifalið í 
því enda er það mikilvægt að allir starfsmenn séu ánægðir í vinnunni og öllum 
á að líða vel í vinnunni annars stækkar fyrirtækið ekki... 

 

Umbun og hvatning er mikilvægur þáttur en það má ekki gleyma því að vinnan skiptir líka 

máli og vegna samvisku sinnar vill Einar sinna vinnu sinni vel, óháð því hvort hann fái 

hvatningu og umbun fyrir vel unnin verk. Hann vill standa sig vel í starfi og vera öðrum 

fyrirmynd.  

Flestir stjórnendurnir hafa reynslu af því að allir þurfi á hvatningu og umbun að halda. 

Þeim finnst það gott sjálfum en telja samt að þeir þurfi hana ekki því þeir gegni 

stjórnendastöðu. Jón lýsir því að í hans deild sé mikilvægt að starfsfólki hans sé haldið „á 

tánum“. Hann  velti sér ekki of mikið upp úr umbun fyrir vel unnin störf en hann myndi 

klárlega gefa hrós ef vel gengi. Misjafnt var hvernig stjórnendur í heildsölufyrirtækjunum 

veittu hvatningu og umbun til starfsfólks en allir hafa þá reynslu að starfsmenn þurfi á 

hvatningu og umbun að halda. 

Einn stjórnandinn segist lesa sig vel til um störf stjórnenda auk þess sem hann fylgist vel 

með hvernig best er að koma fram við starfsmenn sína. Hann hefur þá reynslu að það hafi 

hjálpað sér að bæta stjórnunar- og samskiptaþekkingu sína, eins og hann lýsir:   

...Mín reynsla af hvatningu og umbun er góð. Eins og margar kenningar sýna 
sem ég hef lesið þá er mikilvægt að gefa starfsfólki hrós og umbun í sínu starfi 
ef það stendur sig vel. Það gefur því auka orku til að halda áfram að standa sig 
vel, það hafa allir gott að því að fá hrós, ég sjálfur fæ hrós frá öðrum 
stjórnendum hérna og það finnst mér æðislegt að fá...  
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Stjórnendurnir lýsa ávinningi af hvatningu og umbun í vinnustaðamenningu á þann hátt 

að það skapi bæði þeim sjálfum og starfsmönnum ákveðið ,,sjálfstraust“ til að standa sig 

vel í starfi; vinnan væri skemmtilegri ef vinnustaðamenningin væri hvetjandi. Stjórnendur 

lýsa því að hvatning og umbun sé ómissandi hluti af starfinu, eins og birtist vel í reynslu 

Egils:   

...í mína deild hef ég peningapott sem ég notað til að halda starfsfólk á 
tánum...þetta er eitthvað sem ég hef alltaf gaman af og vill að starfsfólk mitt 
sé á tánum varðandi vinnu sína. Annars finnst mér algjörlega að hvatning og 
umbun er ómissandi í starfinu, alveg sama hvaða starf það er... 

 

4.3.2 ...skapa tækifæri... 

Reynsla stjórnenda í rannsókninni gefur vísbendingu um að starfsþróun sé hluti af 

hvetjandi vinnustaðamenningu. Flestir stjórnendanna lýsa því að í heildsölu sé mikilvægt 

að halda í þá starfsmenn sem byggja á mikilli kunnáttu í starfi, með það markmið og í 

þeirri von að sú hæfni skili sér í starfið. Stjórnendurnir deila þeirri reynslu að stuðla þurfi 

að starfsþróun til að hjálpa starfsmönnum að staðna ekki. Flestir viðurkenna að 

starfsþróun þurfi að vera meiri í þeirra fyrirtæki. Allir stjórnendurnir lýsa því að þeir stuðli 

nú þegar að starfsþróun á vinnustaðnum, samanber lýsingu Atla:   

...mín reynsla er góð, alltaf gott að hafa starfsmenn sem sýna hollustu við 
fyrirtækið og hún stuðlar líka að starfsþróun, ef þú sýnir hollustu við fyrirtækið 
þá færð þú alltaf starfsþróun til að þróast meira og sækja meira eftir í starfi 
innan fyrirtækis.. 

 

Atli lýsir einnig hvernig hann sér starfsþróun fyrir sér í heildsölufyrirtækinu. Út frá reynslu 

væri mikilvægt að huga að færasta starfsfólkinu og þróa það áfram í starfi. Í 

heildsölufyrirtæki væri frábært að hafa starfsfólk sem búi yfir mikilli þekkingu; um leið 

væri hægt að veita því tækifæri til mögulegrar stöðuhækkunar.  

Dögg hefur þá reynslu að starfsþróun stuðli að hollustu við fyrirtækið. Ef starfsfólk sýni 

hollustu væri það líklegra til að fá stöðu- eða launahækkun. Einar og Arnar hafa tekið til 

sín starfsmenn úr öðrum deildum innan fyrirtækisins og það  sparar peninga í stað þess 
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að ráða nýtt fólk sem þurfi að þjálfa upp. Upplifun Atla er að starfsþróun stuðli að 

ákveðnum tækifærum fyrir fyrirtækið og hún sé líka sanngjarn ávinningur fyrir starfsfólk, 

sem vinnur starf sitt vel. Atli er einn af þeim stjórnendum sem starfaði fyrst sem 

sölumaður innan fyrirtækisins og hækkaði síðan um tign fyrir vel unnin störf.  

Flestir stjórnendur lýsa því að fyrirtæki þeirra gætu gert betur í að stuðla að þróun í 

störfum innanhúss, það skapi gott orðspor fyrir fyrirtækið. Hildur lýsir reynslu af 

ráðningum starfsfólks sem kemur frá öðrum fyrirtækjum; hún upplifir að það þyki 

eftirsóknarvert að starfa í hennar fyrirtæki.  

Reynsla Arnars varðandi starfsþróun er að það sé gott fyrir fyrirtækið að stuðla að 

starfsþróun, þá gefist tækifæri fyrir starfsfólkið  að halda áfram velgengni sinni innan 

fyrirtækisins. Hann lýsir upplifun af því að það sé alltaf vont að missa af góðu starfsfólki 

til annarra því þetta fólk hafi náð sér í ákveðna reynslu sem myndi líklega nýtast öðrum 

fyrirtækjum. Reynsla hans er einnig sú að starfsþróun stuðli að meiri hollustu við 

fyrirtækið. 

Anna tekur í sama streng þegar hún lýsir eigin upplifun af starfsþróun; það væri mikilvægt 

að stuðla að starfsþróun til þess að sérhver starfsmaður fái tækifæri til að sanna sig og 

komast áfram í starfi. Hún hefur góða reynslu af markvissri starfsþróun; hún lýsir því 

einnig að fyrirtæki sitt geti gert enn betur. Anna lýsir þessu svo:   

...Mín reynsla af starfsþróun í fyrirtæki er góð, ég hef reynslu af því að sækja 
meiri menntun eða kynningar til að bæta ofan á þekkingu sem ég hef. Mér 
finnst hvert fyrirtæki þurfa að hafa starfsþróun í gangi og hjálpa sínu 
starfsfólki að bæta þekkingu, hjálpa því að vaxa meira og mikilvægt að færa 
fólkið til…  

 

4.3.3 ... spennandi að starfa á heildsölumarkaði... 

Niðurstöður benda til þess að góð tengsl við samstarfsfólk eigi einnig þátt í góðri 

vinnustaðamenningu. Stjórnendur upplifa að það sé spennandi að starfa á 

heildsölumarkaði, störfin væru gefandi og skemmtileg. Upplifun Péturs er sú að honum 

hafi alltaf liðið vel í starfinu enda sæi hann mörg spennandi tækifæri á 

heildsölumarkaðnum.  
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Stjórnendurnir lýstu auknum tækifærum innan heildsölugeirans og mikilvægi þess að 

góður stjórnandi þurfi að geta komið til móts við starfsmenn af virðingu og uppfylla 

grunnþarfir þeirra, meðal annars launakröfur. Signý upplifir að það séu mörg tækifæri við 

að starfa á heildsölumarkaði. Í starfinu felist margar áskoranir sem byggja á þeirri færni 

sem hún hafði tileinkað sér í námi í háskóla. Hún lýsir reynslu sinni: 

...Mér var boðið gott starf, sem uppfyllti mínar þarfir, starf sem uppfyllti mína 
kunnáttu og svo framvegis. Mér finnst gaman að vinna í heildsölu og finnst 
gott að hafa gott fólk í kringum mig, þótt stjórnandastarf sé ábyrgðarstarf þá 
á það að vera skemmtilegt að vinna svona starf og starfið þarf að vera 
skemmtilegt til að maður hafi gaman að vinnunni... 

 

Atli lýsir reynslu sinni af hollustu við fyrirtækið. Ástæða hollustunnar er að það er alltaf 

komið vel fram við hann og starfið sjálft uppfylli þarfir hans. Meginástæðan eru launin og 

samstarfsfólkið. Honum þykir vænt um allt samstarfsfólk sem hann hafi kynnst í gegnum 

tíðina.  Hann byrjaði ungur að vinna í heildsölufyrirtæki en frá fyrsta degi hafi hann fengið 

góð laun og ákveðna hvatningu í starfi og myndi vilja starfa lengur ef stjórnin vildi halda 

honum. Hann upplifir að það sé gefandi að geta unnið í þessu umhverfi þar sem tækifærin 

væru mikil og launin góð. Hann hafi fengið sín tækifæri innan fyrirtækisins og væri í dag 

dreifingarstjóri, sem væri ákveðin hvatning og ávinningur fyrir hann: 

...ég fæ að gera það sem ég vil, ég stjórna minni deild, fyrirtækið hefur gert 
vel við mig og ég reyni að gefa til baka til fyrirtækisins, ég held að þetta starf 
og fyrirtækið hafi gefið mér þessar væntingar…ég er í starfi sem ég hef 
menntað mig í, ég er á góðum stað í lífinu, ég er almennt ánægður…  

 

Það, hvernig fyrirtækið heldur utan um starfsfólkið, endurspeglast í vinnustaðamenningu, 

samkvæmt reynslu Egils. Hann lýsir því hvernig honum hafi alltaf liðið vel í fyrirtækinu og 

það hjálpi honum að vaxa enn frekar í starfi. Hann lýsir starfinu sem eftirsóknarverðu og 

spennandi:   

...Þetta er náttúrlega spennandi fyrirtæki fyrst og fremst, fyrirtækið er stórt á 
íslenskum mælikvarða og gefur mér ákveðin tækifæri að læra meira, og fá 
reynslu og hvatningu í starfinu. Fyrirtækið hefur alltaf borgað mér laun, 
hjálpað mér að vaxa enn frekar í starfi og látið mér líða vel, það er mjög margt 
spennandi við þessa vinnu í þessu fyrirtæki...  
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4.4 Breytilegt umhverfi 
Fjórða þemað sem birtist úr greiningu viðtala er breytilegt umhverfi. Allir stjórnendurnir 

lýstu því að í mjög breytilegu umhverfi heildsölufyrirtækja sé mikilvægt að vera ,,á tánum“ 

og vera tilbúinn að aðlagast umhverfinu. Í hröðu breytingaumhverfi á vinnustað sé einnig 

mikilvægt að halda jafnvægi á milli einkalífs og vinnunnar.  

4.4.1 ...vinnustress... 

Stjórnendurnir lýstu því að þeir hefðu allir upplifað streitueinkenni í starfi en þau væru 

mismikil. Einkenni sem nefnd voru tengdust svefnleysi, áreiti og truflun við að halda 

einbeitingu. Það að vera stjórnandi skapi mikið „vinnustress“, eins og flestir stjórnendur 

höfðu reynslu af. Þeir upplifa að þegar í stjórnandastarf sé komið eigi sumir í erfiðleikum 

að taka ekki vinnuna með sér heim; stundum hafi mikið álag áhrif á svefn og líðan. Flestir 

stjórnendanna höfðu reynslu af streitueinkennum í hupphafi starfs. Umhverfið og starfið 

var nýtt, sem skapaði spennu við að sanna sig í starfi. Einar lýsir því svo að hann hafi 

stundum legið andvaka og hafi ekki borðað mikið þegar hann var nýtekinn við starfi 

sölustjóra. Signý lýsir einnig sinni reynslu og segir álagið hafi eitt sinn farið mjög illa með 

hana, þegar hún var að keyra sig út í vinnu. Dögg, sem starfar sem mannauðsstjóri, upplifir 

að hún hafi fengið streitueinkenni; henni leið illa bæði andlega og líkamlega, vegna þess 

að hún hafði tekið alltof mörg verkefni að sér og fannst hún vera í „botnlausri“ vinnu. Atli 

upplifði streituna á þann veg að honum fannst hann vera að kafna í verkefnum. Hann lýsir 

því svo: 

...jáa ég hef upplifað streitu, svona andvaka á kvöldin og svaf illa vegna 
verkefna eða að mikið var að gera, ég held að það hafi verið nokkuð gott að 
fá svona streitu til að átta mig á að ég get ekki allt heldur verð að taka tíma í 
að gera verkefnin vel í stað þess að gera þau fljótlega...  

 

Flestir stjórnendur upplifa að þegar tíminn hafi liðið þá hafi þeim betur tekist að takast á 

við streitu. Þeir stundi allir einhverjar íþróttir til að líða betur og til að koma í veg fyrir 

streitu; eins og Dögg og Signý, sem stunda jóga þrisvar í viku. Jón og Dögg stunda  

líkamsrækt fyrir utan vinnutíma og finnst þeim líða betur þegar þau stunda hana af kappi. 

Reynsla þeirra speglast í orðum Daggar: 
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...en ég stunda jóga og líkamsrækt til að láta mér líða betur, streita getur verið 
óþægileg en ég er að vinna í því að láta mér líða vel og upplifi ekki mikið af 
streitu, ég hef bara fengið streitu ef ég þarf að hugsa mikið, til dæmis að flytja 
nýjar vörur inn og fá fjárfesta í heimsókn og svoleiðis...  

 

Margir viðmælenda eiga það sameiginlegt að vera í stjórnendastarfi sem krefst mikilla 

samskipta og í þeirra starfi er mikið um áreiti, símtöl og fundarhöld, sem getur tekið á. 

Hildur lýsir því að hún fari út að hlaupa til að takast á við streitu og það hjálpi henni að 

taka betri ákvarðanir í starfi. Egill hefur ekki upplifað streitu í starfi en viðurkennir að hann 

hafi fengið „hnút í magann“ þegar hann var nýbyrjaður í starfinu:  

 

... ég hef aldrei upplifað neina streitu eða svoleiðis en ég upplifði smá streitu 
þegar ég var nýbyrjaður í starfinu það er langt síðan, ég hef fengið smá svona 
hnút í magann þegar það er mikið að gera, t.d. í sumar þá var meira að gera 
og svoleiðis, annars reyni ég að stunda líkamsrækt og fara út að hlaupa. Ég 
reyni að halda lífinu í jafnvægi... 

 

Pétur upplifir að streita í stjórnendastarfi geti verið þreytandi til langs tíma og óskar þess 

að geta haft meiri tíma fyrir sjálfan sig og fjölskyldu sína. Arnar upplifir að þegar hann 

þurfi að taka erfiða ákvörðun í vinnunni þá líði honum illa og þá taki streita og stress við.  

Hann hugsi mikið um það eftir vinnu hvort ákvörðunin hafi verið rétt eða röng. Hans 

upplifun er sú að streita sé partur af starfi stjórnenda en spurningin er hvernig unnið er 

úr henni. Þegar hann vill láta sér líða betur í vinnunni þá borðar hann hollan mat og reynir 

að sinna verkefnum sínum á skrifstofunni, ekki heima.  

4.4.2 ...að finna jafnvægi… 

Á þeim tímum þegar miklar breytingar standa yfir á vinnustaðnum upplifir helmingur 

stjórnenda að það geti leitt til togstreitu milli vinnu og einkalífs; með sveigjanlegum 

vinnutíma gætu þeir slakað meira á og fundið tíma á milli verkefna til að sinna sjálfum sér 

og fjölskyldunni. Þeir kunni að meta það að geta sinnt vinnu sinni heima og átt meiri tíma 

með fjölskyldu sinni. Signý lýsir sinni upplifun af þeirri togstreitu sem getur skapast milli 

vinnu og einkalífs: 



 

52 

 

...Það getur verið erfitt að taka vinnuna ekki með sér heim en ég gerði það 
þegar ég var nýbyrjuð í þessu starfi en með tímanum þá reyni ég að klára 
verkefnin hérna í vinnunni í stað þess að fara með þau heim, ég vil eiga meiri 
tíma með strákunum mínum, svo ég er að reyna að skilja vinnuna eftir og 
jafnvel mæti fyrr í vinnuna til að klára verkefnin í stað þess að taka þau með 
sér heim. Ég hef alltaf átt auðvelt með að aðskilja vinnu og einkalíf… 

 

Atli lýsir því að það sé ekkert mál að taka vinnuna með sér heim, en hann þurfi að passa 

sig að vinna ekki þegar „strákarnir væru vakandi“ heldur reyna að nota tímann þegar þeir 

væru sofnaðir. Hann reyni eins og hann getur að sinna verkefnum á skrifstofu sinni. Atli 

lýsir þessu svo: 

...Ég hef aldrei átt í erfiðleikum með að skilja að vinnu og einkalíf, ég reyni að 
taka ekki vinnuna með mér heim heldur klára það á skrifstofunni, ég passa 
mig að eiga frítíma með fjölskyldunni þegar ég get og hugsa ekki mikið um 
vinnuna þegar ég er með fjölskyldunni...  

 

Fyrir suma stjórnendur var lítið mál að aðskilja vinnu og einkalíf. Þeir hafa reynslu af því 

að með góðri skipulagningu eigi þetta ekki að vera neitt mál, en það þurfi að gæta 

jafnvægis til að allt gangi upp. Jafnvægi í lífinu auki skilvirkni í starfi og þeim líði þá mun 

betur í vinnunni. Jón lýsir því svo að til að halda jafnvægi þurfi stundum að skilja vinnuna 

eftir á skrifstofunni eða mæta frekar snemma til vinnu og ljúka því sem væri eftir, heldur 

en að taka verkefni með sér heim. Einar lýsir eigin upplifun af jafnvægi í starfi og einkalífi: 

...ég skil oftast vinnuna eftir hérna á skrifstofunni, ég tek aldrei vinnuna með 
mér heldur vil ég eiga tíma með fjölskyldunni og fara út að hlaupa. Þegar ég 
var nýbyrjaður þá vann ég aðeins lengur og reyndi að læra meira inn á starfið 
en með tímanum lærði ég þetta betur. Það hefur aldrei verið mikið mál fyrir 
mig að aðskilja einkalíf og vinnu ef ég skipulegg mig vel þá er þetta ekkert 
mál...  

 

4.5 Tækifæri  
Fimmta þemað sem birtist úr greiningu viðtala er tækifæri. Flestir stjórnendanna deildu 

þeirri reynslu að heildsölufyrirtæki skapi ákveðin tækifæri fyrir neytendur varðandi val, 

vöruúrval og samkeppni. Pétur upplifir að heildsala gegni mikilvægu hlutverki á 

neytendamarkaði og stuðli að ákveðnum tækifærum fyrir neytendur varðandi úrval og 
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endanlegt val. Eins og flestir stjórnendur lýsa, þá selji heildsalan mikið magn til þriðja 

aðila, oftast til smáverslana, viðskiptavina og einstaklinga. Nokkrir hafa þá reynslu að 

heildsalan hafi breyst mikið á undanförnum árum, það tekur einnig til vöruúrvals. 

Kauphegðun neytenda væri að breytast og markaðurinn þyrfti að sama skapi alltaf að 

bregðast rétt við og vera tilbúinn að breytast til að laða að viðskiptavini. Jón upplifir að 

viðskiptavinir kalli nú frekar eftir umhverfisvænni og hollari vöru. Fyrirtæki hans hafi 

breyst mikið síðan hann kom til starfa. Þeir upplifa flestir að störf á heildsölumarkaði 

krefjist þess að þeir þurfi alltaf að vera á tánum til að geta komið til móts við viðskiptavini 

og lýsa því að það skipti öllu máli. Það væri mikil samkeppni á þessum markaði, markaði 

sem er mjög brothættur. Ef salan minnkar þá fækkar verkefnum, sem auki líkurnar á að 

starfsfólk missi vinnuna. Jón lýsir eigin reynslu af hlutverki heildsölu í að skapa tækifæri 

fyrir neytendur:  

...mér finnst heildsala vera fyrirtæki sem gefur frá sér vörur á ódýru verði og 
einnig góðar vörur til neytenda. Mér finnst að heildsalar gegni mikilvægu 
hlutverki á neytendamarkaði vegna þess að hún skapar ákveðin tækifæri fyrir 
neytendur varðandi úrval og val, heildsalar eiga að hafa neytendur efst í huga 
og koma til móts við þennan markað... 

 

Atli lýsir reynslu sinni varðandi starfsemi heildsölu; hann upplifir að starf heildsala í dag 

snúist um kostnaðinn við að framleiða, flytja inn vöru og sjá hvernig markaðurinn þróast. 

Atli hefur einnig reynslu af því að starfið sé fjölbreyttara í dag en oft áður og telur að lítil 

fyrirtæki muni sækja í sig veðrið á komandi árum; einnig muni frumkvöðlafyrirtæki líklega 

enda sem heildsala eða að stór heildsölufyrirtæki muni kaupa þau til að koma í veg fyrir 

samkeppni og styrkja stöðu sína á markaði. Flestir stjórnendurnir lýstu því ítrekað að 

heildsölumarkaðurinn einkenndist af samkeppni.  

4.5.1 ... lækkandi kostnaður og meira úrval… 

Tækifæri og framtíðarmöguleikar heildsölumarkaða voru áberandi í lýsingum 

stjórnendanna. Flestir höfðu mjög sterkar skoðanir sem þeir byggðu út frá eigin skilningi 

og reynslu. Bestu tækifærin fyrir heildsölu í framtíðinni væri að færa hana yfir í netverslun 

og skapa sérstöðu þar. Þeir upplifa allir að færa þurfi heildsölustarfsemina yfir á annan 

markað, bjóða til dæmis upp á heimsendingu og einnig vörur sem ekki hafi áður sést á 
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íslenskum markaði. Í umhverfi heildsölu væri mikilvægt að gera breytingar inn á milli og 

vera í stöðugu sambandi við viðskiptavini til að auka tengsl og eftirlit. Flestir lýsa því svo 

að framtíðarmöguleikar á heildsölumarkaði væru á netinu og samfélagsmiðlum og  þessi 

bylting hefði í för með sér að „segja þurfi upp fólki“ til að skapa svigrúm til að lækka verð 

og auka úrval. Egill lýsir því svo að framtíð heildsala væri gríðarlega spennandi og 

tækifærin yrðu enn fleiri í náinni framtíð. Hann lýsir því að hans fyrirtæki væri að flytja 

starfsemi sína í nýtt húsnæði og það hefði í för með sér að fjögur dótturfyrirtæki yrðu 

sameinuð í eitt húsnæði. Með þessum breytingum væri fyrirtækið að taka stórt skref til 

framtíðar í þá átt að vera leiðandi á heildsölumarkaði og  vera samkeppnishæft til langs 

tíma. Helmingur stjórnenda upplifir að kauphegðun neytenda væri að fara yfir á netið og 

verslun muni einkennast af þessari tæknibyltingu. Sú upplifun speglast vel í lýsingu Atla:  

...framtíðin er á netinu og í netverslun, hingað til hefur fólk farið út í búð og 
keypt vörur frá okkur eða pantað í gegnum í síma en eftir nokkur ár verður 
miklu auðveldara fyrir neytendur að kaupa vörur á netinu og við verðum að 
bregðast við því með því að bjóða neytendum að kaupa vörur á netinu og á 
góðu verði... 

 

Stjórnendurnir lýsa því að það þurfi að bregðast hratt og örugglega við breytingunum til 

að koma til móts við viðskiptavini þeirra og neytendur. Meirihluti þeirra upplifir að það 

þurfi að leggja ,,extra“ á sig til að breytingarnar gangi upp. Arnar og Egill byggja á eigin 

reynslu og telja að það þurfi að vinna skref fyrir skref í rétta átt að netverslun, því þar ríki 

einnig mikil samkeppni. Það besta í stöðunni sé að reyna að vera skrefi framar og skara 

fram úr. Það þurfi að styrkja starfsemina fyrst, áður en næsta skref er tekið. Reynsla Jóns 

af áhrifum tækninnar á heildsöluna birtist í svörum hans:  

...við getum trúað að það verði meira um tækni sem við munum þurfa að 
notast…og því miður er þetta svona þá þurfum við að lækka 
starfstarfsmannakostnað og þess háttar kostnað en ég sé fyrir mér að framtíð 
okkar í heildsölu fari að miklu meira leyti fram á netinu og við værum leiðandi 
í okkar starfsemi...  

 

Misjafnt var hvernig stjórnendur lýstu hentugustu aðferðum til þess að ráðast í þessar 

breytingar. Nokkrir stjórnendanna lýstu því að breytingar innan fyrirtækis væru 
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mikilvægar en það þyrfti ekki endilega að segja upp fólki, heldur væri alltaf hægt að finna 

ný tækifæri fyrir starfsmenn og skapa enn frekari tækifæri; það væri betra en að skera 

niður. Einar leggur sérstaka áherslu á að halda starfsfólki, það væri alltaf hægt að finna 

önnur verkefni. Þrátt fyrir aukna netverslun liggi mörg ný tækifæri hjá 

heildsölufyrirtækjum, neytendum í hag.  

4.5.2 ...vera leiðandi á þessum markaði... 

Stjórnendurnir leggja allir áherslu á að það sé hlutverk þeirra að stuðla að því að vera 

leiðandi á markaði til að hafa forskot á samkeppnisaðila. Á þessum markaði ríki mikil og 

hörð samkeppni, sem gæfi neytendum ákveðið val og vöruúrval. Flestir stjórnendanna 

lýsa því að fyrirtækið hafi það að markmiði að vera leiðandi í öllu sem þeir gera og sum 

þessara fyrirtækja hefðu flutt í nýtt húsnæði til að koma vel fyrir varðandi samkeppni og 

reynt að ná forskoti. Egill lýsir sinni reynslu og segir að þá þurfi að framleiða ákveðið magn 

og ef það færi yfir eitthvað ákveðið ættu þeir í erfiðleikum með að framleiða aðrar vörur. 

En með nýju húsnæði færu þeir létt með það og gætu hækkað hlutfallið varðandi 

framleiðslu og innflutning. Markmið fyrirtækjanna væru hins vegar misjöfn út frá 

hagsmunum þeirra og sjónarhornum. Hér er um að ræða ólík sjónarhorn sem skarast 

vegna ólíkrar starfsemi þeirra. Eins og Einar lýsir þá væru markmiðin í hans fyrirtækið að 

búa til gæðavörur fyrir neytendur til að laða að fleiri viðskiptavini og skila inn meiri 

hagnaði. Markmið Péturs og Egils eru aftur á móti að vera stærstir, leiðandi og að taka 

forskot á hina heildsalana. Út frá sjónarhorni þeirra væri það mikilvægt þar sem fyrirtækið 

hefði keypt nýtt húsnæði. Reynsla Jóns er í samræmi við það sem Pétur og Egill upplifa og 

vill að fyrirtæki hans skari fram  úr varðandi vöruúrval, eftirspurn og þjónustu. Lesa má úr 

svörum þeirra að það ríki mikil samkeppni og það sé „barist“ um vöruúrvalið, viðskiptavini 

og ákveðin pláss á þessum markaði. Samkvæmt reynslu stjórnendanna liggja tækifærin á 

mismunandi stöðum en þeir sjá fyrir sér að þeirra fyrirtæki skari fram úr, verði leiðandi í 

því sem þau eru að gera. Upplifun þeirra við að vinna í heildsölu felur í sér mikla ábyrgð, 

þar sem fjölmörgum verkefnum þurfi að sinna til að uppfylla skilyrði um að gera fyrirtækið 

samkeppnishæft og vera ávallt skrefi framar.  

Margir stjórnendur upplifa einnig að það geti verið mjög erfitt að vinna í 

heildsölufyrirtæki, því enginn dagur væri eins. Það tæki á að vinna að svona mörgum 

verkefnum og sinna viðskiptavinum  frá degi til dags. Að vinna sem stjórnandi í heildsölu 
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snerist fyrst og fremst um það að hafa stjórn á öllum verkefnum og hafa heildarmynd af 

því hvaða hlutir virka. Reynsla Arnars er að mikilvægt sé að aðaláherslan liggi í því að skila 

hagnaði fyrir fyrirtækið; margra klukkutíma vinna lægi oft þar að baki, eins og hann orðar 

það:  

...við viljum gera betur varðandi okkar starfsemi, við viljum endurmeta vörur, 
vinna og vera leiðandi á þessum markaði þar sem um breytilegt umhverfi sé 
að ræða og skila hagnaði, það fer mikil vinna í það… 

 

Anna og Signý, sem starfa sem mannauðsstjórar, deila þeim skilningi að markmið þeirra 

sé að geta ráðið inn fólk sem hentar í vinnustaðamenningu fyrirtækisins; einnig að geta 

komið til móts við starfsmenn sem ættu í erfiðleikum varðandi vinnu sína. Þær lýsa því að 

ef fyrirtækið ætli að hafa það sem markmið að vera stærst og leiðandi í heildsölu þá þurfi 

fyrst að huga að starfsmönnum og færa jafnvel besta starfsfólkið yfir á aðrar deildir til að 

skapa rými fyrr starfsþróun. Fremur en að ráða nýtt starfsfólk spari þetta fyrirtækinu mikla 

fjármuni.  

 

Eftir að sameiginlegur skilningur stjórnenda hefur verið greindur samkvæmt þriggja þátta 

greiningaraðferð fyrirbærafræðinnar, birtist í lokin sameiginlegt fyrirbæri eða kjarni (e. 

essence), sem gefur vísbendingu um heildarniðurstöðu; í þessari rannsókn um 

starfsánægju í síbreytilegu umhverfi heildsölufyrirtækja. Kjarnahugtakið úr 

fyrirbærafræðilegri greiningaraðferð þessarar rannsóknar er ,,traust samskipti“. 

Niðurstöður rannsóknar verða ræddar í næsta kafla.   
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5 Umræða  

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á upplifun og reynslu stjórnenda í 

heildsölufyrirtækjum af starfsánægju á vinnustað. Hér verða niðurstöður ræddar og 

mátaðar í ljósi fyrri rannsókna. Í lokin verður rannsóknarspurningu svarað.  

 Eins og fram kom í niðurstöðukafla birtust fjölmargir þættir sem áhrifaþættir á 

starfsánægju í heildsölufyrirtækjum. Traust samstarfsfólk, hvatning, laun og 

vinnuumhverfið skiptir miklu máli. Flestir stjórnendurnir upplifðu að starfið væri í takt við 

væntingar. Samskipti við samstarfsfólk er ríkur áhrifaþáttur og það að eiga kost á 

sveigjanlegum vinnutíma. Helstu niðurstöður bentu einnig til þess að stjórnendur í 

heildsölufyrirtækjum sinni fjölbreyttum störfum í breytilegu umhverfi, þar sem neytendur 

hafa áhrif á starfsemina. Fyrri rannsóknir, eins og rannsókn Kovachs (1987) sýndi einnig 

fram á þessa áhrifaþætti, það er að hvatning í vinnu skipti máli, vinnan sé metin til 

fullnustu og að starfsöryggi, góð laun og góð vinnuaðstaða hafi áhrif á starfsánægju 

(Kovach, 1987). Niðurstöður í þessari rannsókn bentu einnig til þess að langflestir 

stjórnendur vildu starfa áfram í fyrirtækinu og þróast enn frekar í starfi. Það er í samræmi 

við niðurstöður Arndísar Vilhjálmsdóttur (2010) um áhrif hvatningar á frammistöðu 

starfsfólks. Stjórnendurnir kjósa að vinna í krefjandi umhverfi þar sem þekking, kunnátta, 

hæfni og góðar umhverfisaðstæður er haft að leiðarljósi. Sumir stjórnendanna vildu 

einnig sækja í enn meiri þekkingu. Langflestir upplifðu að það að vinna í heildsölufyrirtæki 

sé gefandi starf og enginn dagur eins. Í tveggja þátta kenningu Herzbergs (1991) kemur 

fram að verðlaun eða peningar hafi engin áhrif á starfsánægju heldur aðeins ef 

starfsmenn fái tækifæri til að þroskast í starfi. Það er í samræmi við niðurstöður þessarar 

rannsóknar. Flestir stjórnendanna mæltu með starfsþróun í starfi og það ýtti einnig undir 

ákveðinn hagnað fyrir fyrirtækið að stuðla að starfsþróun innanhúss. Flestir bentu einnig 

á að starfsþróun skapaði ákveðin tækifæri fyrir starfsfólk. Margir höfðu unnið lengi í 

fyrirtækinu og höfðu fengið sín tækifæri til að komast á þann stað sem þeir væru núna.  

 Athyglisvert er að skoða niðurstöður í ljósi hvatakenninga Maslows (1943) en hann 

hélt því fram að í góðu starfsumhverfi þyrftu laun að vera fullnægjandi, en það er í 

samræmi við niðurstöðu þessarar rannsóknar. Ef launaþáttur er uppfylltur þá veitti það 

starfsánægju. Stjórnendurnir lýstu mikilvægi öryggis, þeir upplifðu að í þeirra starfi þyrfti 

að vera öryggi, en það hefði áhrif á hversu vel þeir héldust í starfi. Þá var lögð áhersla á 
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félagslegar þarfir en stjórnendur upplifðu að það skipti máli að kynnast samstarfsfólkinu 

mjög vel. Í fjórða lagi er þörfin fyrir sjálfsvirðingu, en viðmælendur upplifðu starf sitt sem 

mikilvægt í heildsölufyrirtækjunum og þeir töldu að þeir hefðu völd sem stjórnendur. Þeir 

upplifðu að þeir hefðu öðlast vissa viðurkenningu í starfi og að þeir væru þátttakendur í 

ákvarðanatökum. Fimmta skrefið í þarfapíramída Maslows (1943) var þörfin fyrir sjálfið 

en niðurstöður rannsóknar bentu til þess að viðmælenur vildu alltaf ,,meira“ í sínu starfi. 

Þeir vildu skila fyrirtækinu meiri hagnaði, finna nýja viðskiptavini og halda sinni velgengni 

áfram. Þeir höfðu greinilega sjálfstraust til að gera hlutina og þeir upplifðu að þeir gætu 

alltaf gert betur. Einnig bentu niðurstöður rannsóknar til þess að viðkomandi þyrfti að 

vera metnaðarfullur til að gegna starfi stjórnanda. Eins og stjórnendur lýstu þá vildu þeir 

hafa áhrif á að fyrirtækið yrði leiðandi í heildsölu og vera stærst á markaði. Hér er ákveðin 

hvatning sem rekur þá áfram í starfi, sem er í samræmi við skilgreiningu Armstrongs 

(2006) um áhrif hvatningar. 

 Flestir stjórnendur upplifðu ávinning af starfinu. Þeir sækjast eftir því að skapa hagnað 

fyrir fyrirtækið, vilja halda velgengni sinni í störfum og halda í duglegt starfsfólk. 

Persónulegur ávinningur þeirra felst í að halda færasta starfsfólkinu, hækka sölutölur, fá 

launahækkun og halda rekstrinum góðum. Þeirra upplifun varðandi starfsánægju í 

heildsölufyrirtækjum var að eiga í góðum samskiptum við samstarfsfólkið, geta sinnt 

vinnu sinni vel, fá ný tækifæri og hafa áhrif á stjórnunina.  

 Stjórnendur í heildsölufyrirtækjum sýndu mismunandi stjórnendastíl enda voru störf 

þeirra innan fyrirtækisins ólík og ábyrgð mismunandi. Eins og kom fram í fræðilegri 

umfjöllun þá er stjórnandi í fyrirtæki eins og leiðtogi, hann leiðir og hvetur fólk áfram 

(Northouse, 2019). Það kom fram í niðurstöðum að stjórnendurnir voru almennt vinalegir 

við samstarfsfólkið. Þeir komu fram við undirmenn sína af virðingu og sáu um að 

skipuleggja starfshætti fyrirtækisins. Eins og fram kom í hugmyndafræði um þjónandi 

forystu búa bestu leiðtogarnir fyrst og fremst yfir hæfileikum til að þjóna. Þeir sem tileinka 

sér þennan stjórnendastíl þurfa að þekkja sjálfan sig og eigin markmið (Greenleaf, 1977). 

Þessi stíll á við um suma stjórnendur í rannsókn. Nokkrir höfðu sett sér markmið og þeir 

höfðu sterkar skoðanir varðandi það  hvernig fyrirtækið ætti að koma fram við 

starfsmenn. Þeir sýndu undirmönnum sínum mikið traust, sem er í samræmi við áherslur 

um mikilvægi góðra samskipta (Northouse (2019). Spears (2005) benti á að  stjórnendur 
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byggju yfir ákveðnum persónuleikum en langflestir viðmælendur úr rannsókninni höfðu 

yfir þeim að ráð, það er að vera meðalframsýnn, búa yfir vitund, að hvetja og hlusta. Eins 

og Einar og Arnar upplifðu er mikilvægt að leyfa starfsfólkinu að vaxa og dafna. Þegar á 

heildina er litið þá er stjórnunarstíll stjórnendanna mismunandi; þeir aðlagast sínum stíl 

með tímanum. Þeir sóttu í meiri þekkingu og kunnáttu, en með aukinni þekkingu upplifa 

þeir sig öruggari í starfi. Þannig verði þeir einnig enn betri starfsmenn. Þeir upplifðu að 

geta höndlað þá pressu sem er á þeim í síbreytilegu umhverfi, en það er í samræmi við 

kenningu Rahmans og Nurullad (2014) um starfsánægju og mikilvægi þess að geta 

höndlað streitu. Það er í ósamræmi við niðurstöður Mintzbergs (1989) um að það hafi 

áhrif á einbeitingu stjórnenda að verða stöðugt fyrir truflunum.  

       Til að svara rannsóknarspurningunni um upplifun stjórnenda í heildsölufyrirtækjum 

af starfánægju þá skiptir samstarfsfólk, vinnuumhverfi, krefjandi verkefni, og sanngjörn 

laun mestu máli. Niðurstöður gefa einnig vísbendingu um að það sé mikil áskorun að vera 

stjórnandi en með góðri vinnu samstarfsfólks geri það starfið auðveldara; traust samskipti 

skipta gegna þar lykilhlutverki. Stjórnendur upplifðu störf í heildsölufyrirtækjum 

krefjandi, mörg verkefnanna snéru að neytendamarkaði en það töldu stjórnendur 

meginástæðu þess að þurfa að vera stöðugt á tánum til að bregðast við sífelldum 

breytingum og óskum viðskiptavina.  

  Flestir stjórnendanna upplifðu streitueinkenni. Þau tengdust oft starfsmannaveltu, 

starfsþróun og óvinsælum ákvörðunum. Niðurstöður rannsóknar bentu einnig til þess að 

þegar kæmi að stjórnendastarfi þá væri mikilvægt að huga að starfsmönnum; starfsmenn 

þyrftu ákveðið svigrúm og tækifæri til að sanna sig. Þegar stjórnendur lýstu ávinningi af 

störfum sínum þá lýstu flestir hagnaði, fjölbreyttum verkefnum, persónulegum sigrum og 

möguleikum á launahækkun.  

  Niðurstöður benda til þess að stjórnendastarf í heildsölufyrirtækjum sé krefjandi starf 

og feli í sér mikla ábyrgð. Starfið snýr að mörgum þáttum, ekki síst samskiptum við 

starfsmenn og viðskipavini.  Með traustum og hvetjandi samskiptum við samstarfsfólk og 

viðskiptavini verður vinnuumhverfið hvetjandi og stuðlar að aukinni hollustu og 

starfsánægju.   
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Lokaorð  
Í rannsókn þessari var leitast við að öðlast skilning á upplifun stjórnenda af starfsánægju 

í heildsölufyrirtækjum á Íslandi. 

       Takmarkanir rannsóknar eru nokkrar og geta haft áhrif á niðurstöður. Öll fyrirtækin 

eiga í samkeppni á sama markaði. Það getur hindrað það að viðmælendur ræði nægilega 

djúpt og opinskátt um starfsemina. Annað sem getur haft áhrif á niðurstöður er að 

helmingur viðtala fór fram í gegnum samskiptaforritið Skype. Í Skype-viðtölunum var ekki 

eins góður grundvöllur fyrir ítarleg og djúp svör, enda reyndust viðmælendur töluvert 

stuttorðaðri. Þessi viðtalsaðferð var þó samþykkt í ljósi samkomubanns vegna 

kórónuveirufaraldurs. Þá er vegna smæðar rannsóknar ekki hægt að alhæfa um 

niðurstöður, enda byggjast niðurstöður eingöngu á upplifun og reynslu viðmælenda í 

rannsókn. Eigi að síður getur  framlag rannsóknar verið hagnýtt. Stjórnendur í 

heildsölufyrirtækjum geta nýtt niðurstöður til að gefa traustum samskiptum gaum. Þörf 

er á góðum og traustum samskiptum í öru breytingaumhverfi heildsala, enda eru 

vísbendingar um að verslun sé í auknum mæli að færast á netið og starfsumhverfið að 

breytast. Stjórnendur í þessari rannsókn deila þeirri reynslu að með aukinni 

tæknivæðingu sé mikilvægt að huga að starfsþróun og hvetjandi og traustum samskipum.  

       Í ljósi þess að heildsala á Íslandi er á tímamótum er lagt til að framhaldsrannsókn verði 

gerð og stuðst bæði við megindlega og eigindlega aðferð, þar sem notaðar yrðu í senn 

staðlaðar spurningar og viðtöl; þannig má fá skýrari mynd af starfsánægju stjórnenda. 

Einnig væri áhugavert að taka viðtöl við samstarfsmenn og fá frekari innsýn í starfsánægju 

í heildsölufyrirtækjum. Með því að huga enn betur að hvatningu og starfsánægju geta 

heildsölufyrirtæki tekið skref í áttina að því markmiði að vera meðal fremstu 

heildsölufyrirtækja á samkeppnismarkaði. 
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Viðauki-1 

Viðtalsrammi 

Bakgrunnspurningar 

1. Aldur, menntun, núverandi starfsheiti? 
2. Hversu langt er síðan þú varst stjórnandi? 
3. Hversu marga undirmenn hefur þú? 
4. Sóttist þú eftir meiri ábyrgð eða var þér boðið þetta starf vegna góðra launa? 
 

Spurning um starfsánægju og heildsala 

Hver er þín upplifun af vinnustað þínum? Hver er þín upplifun af samvinnu við 

samstarfsfélaga/ undirmenn? Getu þú lýst því nánar? 

Hver er þín reynsla af hvatningu og umbun í þínu starfi? 

Getur þú lýst því hvað það er sem veldur þér ánægju í þínu starfi? 

Hver er þín upplifun af starfsánægju og hvað þarf að gera til að auka hana að þínum mati? 

Hver er þín upplifun varðandi það að vinna í heildsölufyrirtæki?  

Hver er þín upplifun varðandi ávinning í þínu starfi? 

Hver er þín reynsla varðandi ávinning? 

Getur þú lýst hver ávinningur þinn er í þínu starfi? 

Getur þú lýst helstu áskorun þinni sem stjórnanda í þínu starfi? 

Hvað er heildsölufyrirtæki? Getur þú útskýrt það nánar? 

Hvert er markmið heildsölufyrirtækisins? 

Hver er framtíð heildsölufyrirtækis að þínu mati? 

Hver er þín upplifun varðandi upplýsingamiðlun innanhúss? 

Hver er þín reynsla af samskiptum innanhúss? 

Getur þú lýst því hversu mikilvæg upplýsingamiðlun er fyrir þig sem stjórnanda? 

Getur þú lýst því hvernig þú sem stjórnandi nærð að aðskilja vinnu og einkalíf? 

Hefur þú upplifað streitu? Er hún meiri en áður og hvernig lýsir það sér? 

Svefn, líkamleg einkenni eða sálfræðileg? 

Getur þú lýst þínum framtíð?
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Viðauki-2 

Kynningarbréf 

 

Upplýst samþykki vegna þátttöku í rannsókninni „Hér innanhúss hef ég allt“- Upplifun 

stjórnenda af starfsánægju í íslenskum heildsölufyrirtækjum. 

 

Sæl/ll 

Ég heitir Óliver Thanh Tung Vu og er meistaranemi í mannauðsstjórnun við Háskóla 

Íslands. Ég er að gera meistararannsókn sem fjallar um starfsánægju stjórnenda í 

heildsölufyrirtækjum. Leiðbeinandi minn er dr. Ásdís E. Petersen. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna upplifun og starfsánægju stjórnenda um 

störf þeirra í heildsölufyrirtækjum og mun ég notast við eigindleg viðtöl til þess að safna 

gögnum. Þó svo að heildsölumarkaðurinn á Íslandi hafi farið vaxandi hefur ekkert verið 

fjallað um hann að mínu viti. Sé ég því mikið tækifæri í því að fara djúp ofan í starf 

stjórnenda í heildsölufyrirtækjum til þess að auka þekkingu á þessum markaði.  

Viðtölin verða tekin upp en nöfn viðmælenda munu ekki koma fram í 

rannsóknargögnum og svör því órekjanleg. Fullur trúnaður mun ríkja með allar þær 

upplýsingar sem viðmælandi kemur til með að gefa rannsakanda og mun viðmælandi geta 

hætt þátttöku hvenær sem er og án þess að gefa upp ástæðu. 

Ef þú samþykkir að taka þátt mun rannsakandi hitta þig á þeim tíma sem hentar þér best 

og taka eigindlegt viðtal við þig sem mun taka 35 til 50 mínútur.  

Ég hef hugsað mér að taka viðtölin á tímabilinu 27. janúar til 5. apríl 2020. Hefur þú tök á 

því að koma í viðtal kl. 11 af einhverjum af þessum dögum? 

Ef óskað er eftir frekari upplýsingum er hægt hafa samband við rannsakanda, annað hvort 

með því að senda tölvupóst á...eða hringja í síma...  

Með fyrirfram þökk,  

Óliver Thang Tung Vu.  
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