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Formáli 

Rannsóknarverkefnið „Passa upp á sjálfan sig“ – Upplifun millistjórnenda af starfsánægju 

hjá opinberum stofnunum á Íslandi er lagt fram sem 12 eininga lokaverkefni til BS prófs í 

viðskiptafræði við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Fimm millistjórnendur hjá 

opinberum stofnunum hafa gert mér kleift að gera þessa rannsókn. Ég vil þakka þeim fyrir 

að gefa sér tíma til þess að taka þátt í rannsókninni. Jafnframt vil ég þakka 

millistjórnendunum fyrir einlæg og persónuleg svör en þeir hafa lagt sitt af mörkum til að 

varpa ljósi á starfsánægju hjá opinberum stofnunum á Íslandi.  

Leiðbeinanda mínum, dr. Erlu S. Kristjánsdóttur dósent við Viðskiptafræðideild, þakka ég 

fyrir mjög góð ráð og ábendingar á meðan á vinnslu rannsóknar stóð. Jafnframt þakka ég 

fjölskyldu minni fyrir uppörvun og stuðning.  
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Útdráttur 

Millistjórnendur eru mikilvægir tengiliðir í skipulagsheildum þar sem þeir brúa bilið milli 

yfirmanna og starfsmanna; því er mikilvægt að skoða þátt þeirra í velgengni fyrirtækja. 
Markmið rannsóknarinnar, „Passa upp á sjálfan sig“ – Upplifun millistjórnenda á 

starfsánægju í opinberum stofnunum á Íslandi, var að öðlast skilning á því hvernig 

millistjórnendur upplifa starfsánægju. Í þessari rannsókn var sjónum beint að 

starfsánægju með því að varpa fram rannsóknarspurningunni: „Hvernig upplifa 

millistjórnendur starfsánægju hjá opinberum stofnunum á Íslandi?“ Notast var við 

eigindlega rannsóknaraðferð og tekin viðtöl við fimm millistjórnendur í opinberum 

stofnunum. Viðtöl voru greind og túlkuð samkvæmt fyrirbærafræðilegri aðferðafræði til 

þess að öðlast skilning á upplifun þátttakenda á starfsánægju í opinberum stofnunum. 

Fræðilegt sjónarhorn rannsóknar var út frá kenningum um stjórnun, með áherslu á 

starfsánægju og millistjórnendur. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að 

millistjórnendur upplifðu mikið vinnuálag, neikvæða hópamyndun og bresti í 

upplýsingamiðlun. Þemun sem birtust voru: Skilvirkt verklag, ósýnilegar fylkingar, „input“, 

„passa upp á sjálfan sig“ og „sjá árangurinn“. Lagt er til að efla þurfi skilvirkar boðleiðir í 

upplýsingamiðlun og samskiptum til þess að ýta undir heilbrigðan starfsanda, vellíðan og 

starfsánægju millistjórnenda í opinberum stofnunum á Íslandi.  

Lykilhugtök rannsóknar:  Upplýsingamiðlun, samskipti, ábyrgð, heilbrigður starfsandi og 

hvati.  
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1  Inngangur 

 

Undanfarin ár og áratugi hafa fræðimenn í auknum mæli beint sjónum sínum að mikilvægi 

starfsánægju á vinnustað. Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á upplifun 

millistjórnenda af starfsánægju hjá opinberum stofnunum á Íslandi. Rannsókn Ingu Jónu 

Jónsdóttur (2009) sýnir fram á aukið hlutverk millistjórnenda hjá stofnunum og 

fyrirtækjum. Millistjórnendur brúa bil milli yfirmanna og starfsmanna og eiga því að hafa 

möguleika á að hafa góða yfirsýn yfir það sem er að gerast á vinnustöðum.  Starfsmaður 

ber jákvæðar tilfinningar til starfs síns ef hann er ánægður í starfi (Inga Jóna Jónsdóttir, 

2009). Því má leiða að því líkum að tilfinningar millistjórnenda, jákvæðar sem neikvæðar, 

skili sér inn í starfsmannahóp og þaðan til viðskiptavina. Niðurstöður nýlegra rannsókna 

sýna að árangursrík samskipti þurfa að vera opin og hreinskipt milli yfir- og undirmanna 

(Argenti, 2013) og niðurstöður rannsóknar Jönu Katrínar Knútsdóttur, Sigrúnar 

Gunnarsdóttur og Kára Kristinssonar (2019) á Landspítalanum  gefa til kynna að þættir 

eins og starfsálag og góður stuðningur vega þungt þegar talað er um kulnun í starfi (Jana 

Katrín Knútsdóttir, Sigrún Gunnarsdóttir og Kári Kristinsson, 2019).  

  Í þessari rannsókn er notast við eigindlega rannsóknaraðferð og tekin viðtöl við fimm 

millistjórnendur í opinberum stofnunum. Viðtöl eru greind og túlkuð samkvæmt 

fyrirbærafræðilegri aðferð til þess að öðlast skilning á upplifun þátttakenda á 

starfsánægju í opinberum stofnunum. Allar þessar stofnanir starfa í almannaþágu og því 

nauðsyn að huga að mikilvægi millistjórnenda þegar kemur að vellíðan í starfi og tengsl 

starfsánægju við árangur. 

  Ímynd þessarra stofnana hefur áhrif á upplifun almennings á starfsemi þeirra.  Því 

getur rannsókn sem þessi skapað þekkingu á hvernig millistjórnendur upplifa 

starfsánægju innan opinberra stofnana.  Hagnýtt gildi rannsóknar getur falist í því að bæta 

starfsumhverfi millistjórnenda hjá opinberum stofnunum. 

Meginhvati þessarar rannsóknar er að kanna hvernig millistjórnendur hjá opinberum 

stofnunum upplifa eigin starfsánægju.  Nám rannsakanda í viðskiptafræði og starf hjá 
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opinberri stofnun vakti áhuga rannsakanda á hlutverki millistjórnenda í miðlun upplýsinga 

og vellíðan á vinnustað.  

Í rannsókninni er sjónum beint að kenningum um starfsánægju og millistjórnendur.  Byggt 

er á hugtökum um upplýsingamiðlun, samskipti, ábyrgð, heilbrigðan starfsanda og hvata.  

Fjallað er um hugtakið starfsánægju út frá fræðum um stjórnun.  

Rannsóknarspurning þessarar rannsóknar er: Hvernig upplifa millistjórnendur 

starfsánægju hjá opinberum stofnunum á Íslandi? 

 Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla. 

Fyrsti kafli er inngangur þar sem fjallað er um markmið rannsóknar og 

rannsóknarspurningu. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun um opinberar stofnanir, 

millistjórnendur, starfsánægju, upplýsingamiðlun, samskipti, ábyrgð, heilbrigðan 

starfsanda og hvata. Í þriðja kafla er útskýrð framkvæmd rannsóknar.  Fjallað er um 

eigindlega rannsóknaraðferð, hvernig þátttakendur eru valdir, öflun gagna og 

takmarkanir á rannsókninni. Í fjórða kafla birtast niðurstöður úr viðtölum við 

millistjórnendur hjá fimm opinberum stofnunum á Íslandi. Í fimmta kafla eru umræður 

um niðurstöður og þær tengdar við fræðin. 
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2 Fræðikafli  

 

Í þessum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar, svo sem skilgreiningu 

á opinberum stofnunum og millistjórnendum. Lykilhugtök tengd starfsánægju eru 

skilgreind,  það er upplýsingamiðlun, samskipti, ábyrgð, heilbrigður starfsandi og hvati.  

Byrjað er á að skilgreina hlutverk opinberra stofnana. 

2.1 Opinber stofnun 
Skipulagsheild (e. organisation) er samheiti yfir stofnanir, fyrirtæki og félög sem eru drifin 

áfram af markmiði. Ferlar og vinnulag er samhæft í verklag sem byggist á ýmiskonar 

reglum og áætlunum (Daft, 2001). Skilgreining á opinberri stofnun samkvæmt Harold 

Gortner (2006) er sú að meginmarkmið stofnunarinnar er að sjá almenningi fyrir góðri 

vöru eða þjónustu, frekar en eigendum eða hluthöfum (Gortner o.fl., 2006). 

Í íslenskum lögum kemur fram að opinber starfsemi ríkisins skiptist í þrjá hluta eftir 

hvers eðlis hún er.  Þeim er skipt upp í hluta A, B og C. Í þessari rannsókn er fjallað um 

stofnanir sem teljast til A hluta, en það er sú starfsemi sem er fjármögnuð að mestum 

hluta af skatttekjum. Undir A hluta falla verkefni af samfélagslegum toga. Þótt 

ríkisstofnunum sem falla undir A hluta sé ætlað að starfa sjálfstætt, þá eru þær yfirleitt 

mjög tengdar ráðuneytunum. Yfir stofnuninni er oftast forstjóri sem er skipaður af 

ráðherra, en hjá sumum er einnig stjórn sem ber ábyrgð á rekstri stofnunarinnar og sér 

um stefnumótun. Undir A-hluta flokkast um 160 stofnanir ríkisins. Sem dæmi um A- hluta 

eru heilbrigðisstofnanir, sýslumanns- og lögreglustjóraembætti, framhaldsskólar og 

háskólar (Stjórnarráð Íslands, e.d.). 

Í næsta kafla er fjallað um hvaða hlutverk millistjórnendur gegna hjá fyrirtækjum og 

stofnunum. 

2.2 Millistjórnendur 
Undanfarin ár hafa fyrirtæki og stofnanir í auknum mæli ráðið millistjórnendur til starfa. 

Hugmyndin er að dreifa valdi og minnka álag hjá æðstu yfirmönnum (Blandford, 1997). 

Millistjórnendur eru meðal annars yfirmenn starfsmanna í framlínu sem hafa mestu 
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samskipti við viðskiptavini.  Efstu stjórnendur, það er forstjóri eða framkvæmdastjóri eru 

yfirmenn millistjórnenda. Um fleiri stjórnunarlög geta verið að ræða, en það fer eftir 

atvinnugreinum (Inga Jóna Jónsdóttir, 2009).   

Á 20. öld var verkefni millistjórnenda fyrst og fremst að manna starfsstöðvar, deila út 

verkefnum, fylgjast með starfsfólki og passa upp á fjármagn. Áherslan var á verkefnin en 

lítil áhersla var á starfsmennina sjálfa og samskiptahlutann. Millistjórnendur tóku við 

fyrirmælum að ofan og sáu um að framfylgja þeim. Á tíunda áratug síðustu aldar breyttust 

áherslur, þegar ný viðmið um mannauðsstjórnun, áhersla á nýsköpun og alþjóðasinnaðrar 

viðskiptastefnu komu fram. Í framhaldi lögðu fræðimenn meiri áherslu á mikilvægi starfs 

millistjórnenda. John B. Quinn (1985) var með þeim fyrstu til að beina sjónum að 

mikilvægi millistjórnenda í nýsköpun. Hann sagði að millistjórnendur væru í 

forystuhlutverki til að koma á framfæri hugmyndafræði, megingildum og forgangsmálum 

til að fá starfsmenn til að samsama sig við og fylkja sér um. Leggur hann sérstaklega 

áherslu á samskiptahlutverkið og miðlun upplýsinga í því sambandi. Í sömu rannsókn 

kemur fram mikilvægi þess að millistjórnendur hvetji starfsmenn. En almennt er talið að 

hvatning leiði til vellíðunar og starfsánægju (Inga Jóna Jónsdóttir, 2009). 

Þegar ný stefna er mótuð og innleidd, leika millistjórnendur lykilhlutverk. Samkvæmt 

skipuriti stofnana og fyrirtækja eru millistjórnendur staðsettir á milli starfsfólks og 

yfirmanna. Þeir hafa því yfirsýn yfir alla starfsemi fyrirtækisins eða stofnunarinnar. 

Millistjórnendur eru í þeirri aðstöðu að geta nýtt formlegar og óformlegar leiðir til að 

hvetja starfsmenn til að taka þátt og vera virkir. Hlutverk þeirra er að koma á fót  

athafnasamfélagi, með góðu vinnuskipulagi, gagnkvæmum samskiptum og 

upplýsingamiðlun, ásamt góðri samvinnu til að þróa nýja þekkingu (Inga Jóna Jónsdóttir, 

2009). 

Millistjórnendur eru mikilvægir þegar breytingar eiga sér stað hjá fyrirtækjum og 

stofnunum. Þeir þurfa að kynna sér vel hugmyndafræðina á bak við breytingarnar, því 

þeirra hlutverk er að kynna þær fyrir starfsmönnum og auðvelda aðlögun þeirra. Vegna 

þekkingar sinnar og yfirsýnar koma oft nýjar hugmyndir frá millistjórnendum (Floyd og 

Wooldridge, 1994; Inga Jóna Jónsdóttir, 2009; Nonaka og Takeuchi, 1995). 

Á undanförnum árum hafa orðið breytingar á störfum sem kalla á nýjar áskoranir 

millistjórnenda, svo sem aukinn fjölbreytileiki starfsfólks. Fyrirtæki og stofnanir sem búa 
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yfir fjölbreyttum starfsmannahópi og hafa möguleika á að virkja ólíka hæfileika 

starfsmanna, geta staðið vel að vígi. Vaxandi fjölbreytileiki á vinnustöðum vísar til dæmis 

í  aldur, kyn, trúarbrögð, kynhneigð, menntun og reynslu. Aldurssamsetning fólks á 

vinnustöðum er að breytast og vinnuviðhorf oft ólík milli kynslóða. Fjölgun er á 

menntuðum konum á vinnumarkaði og þá sérstaklega í „karllægum“ störfum. Konur eiga 

það til að lenda á „glerþaki“, en það er ósýnileg sterk hindrun sem minnihlutahópar verða 

fyrir á vinnustað til dæmis í sambandi við framgang í starfi.  Einnig hefur menntun áhrif á 

fjölbreytileika á vinnustöðum og getur það valdið gapi milli faglærðra og ófaglærðra 

starfsmanna. Stjórnun fjölbreyttra menningarhópa felur í sér stjórnun sem miðar að því 

að hjálpa öllum starfsmönnum án tillits til aldurs, kyns eða menntunar, að ná árangri í 

starfi (Jones og George, 2018). 

 Mikilvægt er fyrir millistjórnendur að huga að þessu þar sem fjöldi jákvæðra 

niðurstaðna kemur fram þegar hópur fólks með fjölbreytt sjónarmið kemur saman. Með 

því að leggja áherslu á fjölbreytileika í mannauðsstjórnun fæst víðtækari þekking, færni 

og hæfileikar sem nýtast til þess að ná skipulagsmarkmiðum (Golembiewski, 1995).  

Innan skipulagsheilda eru oft hindranir í kerfum og samskiptum sem ýta undir 

mismunun.  Aðgangur starfsmanna að óformlegum tengslanetum getur verið 

takmarkaður. Konur og minnihlutahópar eru oft á jaðrinum. Takmörkuð starfsreynsla 

minnihlutahópa kemur í veg fyrir að þeir geti unnið sig upp í skipulagsheildinni og svo eru 

staðalímyndir eða fordómar einnig hindranir sem ýta undir mismunun (Jones og George, 

2018). 

Margvíslegar hindranir myndast við að stjórna fjölbreytileika á áhrifaríkan hátt í 

stofnunum. Sumar hindranir eiga uppruna sinn í einstaklingnum sem skynjar, aðrar eru 

byggðar á þeim upplýsingum og kerfum sem hafa byggst upp með tímanum varðandi þá 

manneskju sem litið er á. Til að vinna bug á þessum hindrunum og stjórna fjölbreytileika 

á áhrifaríkan hátt verða stjórnendur að búa yfir, eða þróa með sér ákveðin viðhorf og gildi 

sem og færni sem þarf til að breyta viðhorfum og gildum annarra (Jones og George, 2020). 

Stjórnendur geta tekið ákveðin skref til þess að breyta viðhorfum og gildum og stuðla 

að skilvirkri stjórnun fjölbreytileika. Þessi skref eru að tryggja skuldbindingu 

yfirstjórnenda, auka nákvæma skynjun,  meðvitund um fjölbreytileika og fjölbreytilega 

hæfileika, stuðla að sveigjanleika, fylgjast með hvernig starfsmenn eru metnir og efla 
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starfsmenn til þess að sniðganga hegðun sem ýtir undir mismunun (Jones og George, 

2020). 

Íslensk lög  um jafna meðferð á vinnumarkaði (86/2018) gera ráð fyrir að allir séu jafnir 

samkvæmt lögum ,,óháð kynþætti, þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri 

starfsgetu, aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum eða kyntjáningu, svo sem hvað 

varðar: 

a. aðgengi að störfum, sjálfstæðri atvinnustarfsemi eða starfsgreinum, þ.m.t. við 

ráðningar og framgang í starfi, 

b. aðgengi að náms- og starfsráðgjöf, starfsmenntun og starfsþjálfun, 

c. ákvarðanir í tengslum við laun, önnur starfskjör og uppsagnir og 

d. þátttöku í samtökum launafólks eða atvinnurekenda, þ.m.t. þau hlunnindi sem 

þau sem þau veita félagsmönnum“ (nr. 86/2018).  

Millistjórnendur gegna lykilhlutverki við stjórnun fjölbreytileika á vinnustað. 

Samkvæmt David Guest (1997) eru millistjórnendur í þeirri aðstöðu að vera í miklum 

samskiptum við starfsfólk yfir daginn. Með virkri upplýsingamiðlun eru þeir einhvers 

konar brú milli æðstu stjórnenda og starfsmanna.  Með öflugri upplýsingamiðlun miðla 

þeir framtíðarsýn fyrirtækis og stefnu til starfsmanna (Inga Jóna Jónsdóttir, 2009; 

Nonaka og Takeuchi, 1995). 

Þar sem staða millistjórnenda er að vera „brú“, þá gerðu Ricardo Azambuja og Gazi 

Islam (2018) rannsókn á stóru brasilísku bókhaldsfyrirtæki. Þeir studdust við aðferð 

„eþnógrafíu“ (vettvangsrannsókn), til þess að skoða millistjórnendur út frá tengslamáta 

þeirra. Sjónum var beint að hegðun þeirra og samskiptum til þess að komast að því í 

hverju starf þeirra fólst. Niðurstöður gáfu til kynna að sumir stjórnendur væru 

sveigjanlegir og gerðu fyrirbyggjandi ráðstafanir en aðra skorti sjálfsákvörðunarrétt og því 

að finnast þeir tilheyra öðrum. Skortur var á nálægð eða tengslum millistjórnenda við aðra 

stjórnendur (Azambuja og Islam, 2019). Næst er hugað að kenningum og niðurstöðum 

rannsókna á vellíðan og starfsánægju á vinnustöðum.  
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2.3 Starfsánægja 
Hugtakið starfsánægja hefur verið skilgreint á ýmsan hátt:  

,,Með starfsánægju er átt við viðhorf til vinnu sem fela í sér huglæg og tilfinningaleg 

viðbrögð gagnvart ákveðnu starfi. Það sem hefur áhrif á þessa tilfinningu eru yfirleitt 

vinnuaðstæður, samskipti við starfsmenn og stjórnendur, möguleiki á stöðuhækkun og 

launin” (Ingunn B. Vilhjálmsdóttir og Jóhanna K. Gustavsdóttir, 1999, bls. 15).  

 Edwin A. Locke (1968) er á svipuðum nótum er hann talar um að starfsmenn beri 

tilfinningaleg viðbrögð til starfs síns. Ef starfsmaður er ánægður í starfi, ber hann jákvæðar 

tilfinningar til starfsins. Einnig leggur hann áherslu á að ef gildi starfsmanns samræmist 

gildum skipulagsheildar, eru meiri líkur á auknum jákvæðum tilfinningum til starfsins. 

Þættir sem geta haft áhrif á starfsánægju er sjálf vinnan, starfsumhverfi, laun og 

persónuleiki starfsmanns (Duffy og Richard, 2006).  

 Starfsánægja er það mikilvæg að fræðimennirnir Cambra, Melero og Vázquez (2014) 

leggja áherslu á að þarfir og væntingar starfsmanna séu uppfylltar á undan þörfum 

viðskiptavina (Cambra o.fl., 2014). Samkvæmt Armstrong (2009) fer starfsánægja eftir 

viðhorfi starfsmanns til starfs síns. Sé viðhorfið jákvætt, tengist starfsmaður 

skipulagsheildinni betur.  Jafnframt skuldbindur hann sig skipulagsheildinni meira ef hann 

upplifir starfsánægju. Á sama hátt ef viðhorf til starfsins er neikvætt, eru meiri líkur á 

óánægju í starfi (Armstrong, 2009).  

Sumir hafa svokallaða köllun í starfi.  Þá upplifir fólk löngun og innri þörf til að sinna 

ákveðnum störfum, án þess að vita af hverju þessi köllun stafar (Árelía E. Guðmundsdóttir, 

2010). Samkvæmt Cambra o.fl., (2014) tengist köllun í starfi gjarnan styrkleikum 

viðkomandi starfsmanns, sem hann notar til að ná árangri. Köllun í starfi, þar sem 

styrkleikar viðkomandi fá að njóta sín eykur á starfsánægju og því að starfsmaður haldist 

lengur í starfi (Camra o.fl., 2014). Samkvæmt rannsóknum eykst framleiðni með ánægðu 

starfsfólki, fjarvistum fækkar, starfsmannavelta er minni og hollusta starfsfólks er meiri 

(Azeem, 2010). 

Frederik Herzberg (2002) lagði fram kenningu um starfsánægju byggða á 

þarfapýramída Maslows um líkamlega þætti, öryggi, kærleik, virðingu og sjálfsbirtingu. 

Herzberg kallaði kenningu sína ,,tveggja þátta kenningu“. Samkvæmt niðurstöðum hans 

taldi hann þarfir starfsmanna vera tvær en ekki fimm, eins og Maslow hafði gert ráð fyrir.  
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Þarfirnar eru: Viðhaldsþarfir (e. hygiene needs) og hvatningaþarfir (e. motivator needs). 

Herzberg taldi að það að uppfylla viðhaldsþætti gæti útrýmt óánægju starfsmanna, en 

hefði að sama skapi ekki áhrif til að hvetja þá til dáða. Þættir sem Herzberg taldi auka 

ánægju starfsmanna kallaði hann hvatningaþætti, þeir auka framlegð og starfsánægju.  

Um er að ræða þætti sem tengjast starfinu, til dæmis starfið sjálft, ábyrgð í starfi, 

möguleiki á viðurkenningu, persónulegur árangur og stöðuhækkun. Viðhaldsþætti  sem 

má finna í ytra umhverfi starfsins, svo sem vinnuaðstæður, starfsskilyrði, grunnlaun, 

stefna fyrirtækis og tegund stjórnunar, veita ekki beina starfsánægju, en með viðhaldi 

þeirra er hægt að koma í veg fyrir óánægju í starfi (Herzberg, 2002). 

Lengi vel náði þessi kenning ekki miklu flugi en í henni er ekki gert ráð fyrir að 

starfsmaður geti haft skoðanir á hlutum eða lagt á þá mat.  Herzberg var frumkvöðull í því 

að sýna fram á að bæði starfsánægja og óánægja væri oftast afleiðing af ólíkum þáttum 

en ekki ólík viðbrögð við sömu þáttum eins og áður var talið (Herzberg, 2002). 

Samkvæmt Herzberg er það starfið sjálft sem hvetur fólk til dáða en ekki ytri þættir 

eins og laun og yfirmenn. Herzberg hélt því fram að nauðsynlegt væri að auðga starfið svo 

starfsmenn upplifi meira af hvetjandi þáttum (e. job enrichment) og það sé stöðugt 

stjórnunarferli. Herzberg lýsir því að starfið verði að hafa nægilega miklar áskoranir til að 

nýta hæfni starfsmanna til fulls. Starfsmenn sem sýna vaxandi hæfni ættu að fá aukna 

ábyrgð (Herzberg, 2002). 

Starfsumhverfi starfsmanna í heilbrigðisþjónustu hefur áhrif á líðan í starfi, 

starfsmannaveltu og gæði veittrar þjónustu (Aiken o.fl., 2008; Aiken o.fl., 2012; Maslach 

o.fl., 2001; McHugh o.fl., 2011; Vahey o.fl., 2004).  Þegar starfsumhverfi er gott þá er átt 

við að mönnun sé hæfileg, álag sé hóflegt, samvinna starfsmanna og stuðningur 

stjórnenda sé góð og starfsfólk upplifi sig sem þátttakendur í ákvarðanatökuferlinu (Jana 

Katrín Knútsdóttir, Sigrún Gunnarsdóttir og Kári Kristinsson, 2019). 

Langvarandi streita getur haft neikvæð áhrif á starfsánægju á vinnustað, samanber 

rannsókn sem gerð var á þróun starfsumhverfis á Landspítala. Í þeirri rannsókn var 

viðfangsefnið að kanna hvernig ljósmæður og hjúkrunarfræðingar meta starfsánægju, 

starfsumhverfið, einkenni kulnunar og gæði þjónustu á Landspítalanum (Jana Katrín 

Knútsdóttir, Sigrún Gunnarsdóttir og Kári Kristinsson, 2019). 
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Niðurstöður rannsóknarinnar á Landspítalanum sýndu mikilvægi þess að efla 

starfsumhverfi til muna, með velferð sjúklinga og starfsfólks í huga. Einnig styðja 

niðurstöður fyrri rannsóknir á Landspítala um sama efni, þar sem þjónusta, stuðningur 

stjórnenda og hæfileg mönnun hafa mikil áhrif. Þættir eins og hóflegt starfsálag, góður 

stuðningur og stjórn á verkefnum vega þungt (Jana Katrín Knútsdóttir, Sigrún 

Gunnarsdóttir og Kári Kristinsson, 2019).  

Niðurstöður Arneyjar Einarsdóttur o.fl. (2019) á hönnun starfa og starfsánægju í 

sérfræðistörfum meðal hjúkrunarfræðinga, verkfræðinga og stjórnenda leiddu í ljós að 

undirliggjandi þættir sem hafa einna mest áhrif á starfsánægju þessara stétta er mikilvægi 

starfs, fjölbreytt verkefni, vinnuaðstæður, endurgjöf og sjálfstæði í ákvarðanatökum.  Þá 

kemur fram að bæta má endurgjöf frá öðrum til þessara hópa. Einnig sýndu niðurstöður 

að bæta megi vinnuaðstæður og sjálfstæði í ákvarðanatökum hjá hjúkrunarfræðingum. 

Meðal verkfræðinga og stjórnenda má skapa sterkari upplifun á mikilvægi starfa þeirra 

(Arney Einarsdóttir o.fl., 2019). 

Deildarstjórar á leikskólum eru millistjórnendur með ábyrgð á leikskólakennurum, 

leiðbeinendum og ófaglærðu starfsfólki. Niðurstöður meistararannsóknar Evu Hrannar 

Jónsdóttur (2016) um starfsánægju meðal deildarstjóra leiddu í ljós að jákvæð tengsl eru 

milli sjálfræðis í starfi og starfsánægju.  Deildarstjórar í leikskólum eru jafnframt nokkuð 

ánægðir með sín verk. Þeir upplifa þó umtalsvert vinnuálag, sérstaklega er varðar 

ákvarðanatökur tengdar starfinu. Almennt eru hlutverk deildarstjóra í leikskólum skýr, en 

ósamræmanlegar starfskröfur skapa neikvæð tengsl við starfsánægju.  Stuðningur 

yfirmanna og samstarfsmanna skipta deildarstjóra miklu máli varðandi starfsánægju (Eva 

Hrönn Jónsdóttir, 2016). Þau samskipti leiða hugann að miðlun upplýsinga.  

2.4 Upplýsingamiðlun 
Hugtakið upplýsingamiðlun er útskýrt þannig að flutningur upplýsinga svo sem 

hugmynda, skoðana, gilda og talna, berist á þann máta að sá sem móttekur skilji 

upplýsingar á þann hátt sem ætlast er til (Jones og George, 2018). 

Stjórnandi sem sendandi skilaboða þarf að senda skýr skilaboð, það er kóða skilaboð í 

táknum sem móttakandinn skilur. Stjórnandi verður að velja viðeigandi samskiptaleið og 

vera viss um að móttakandi fái skilaboðin. Stjórnandi forðast að halda aftur af 
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upplýsingum og passar að þau brenglist ekki á milli starfsmanna. Mikilvægt er að 

upplýsingar séu nákvæmar til þess að forðast sögusagnir (Jones og George, 2018). 

Tengsl eru milli ánægju starfsfólks með upplýsingamiðlun innan fyrirtækja og hollustu 

þess við vinnustaðinn. Æðstu yfirmenn hafa mestu áhrif á að upplýsingamiðlun sé góð. 

Þeir sjá um að miðla gildum sem hafa áhrif á hvernig starfsmenn horfa á starfið sitt og 

fyrir hvað það stendur (Chen o.fl. 2005; Downs og Adrian, 2004; og Hargie o.fl. 2002). Því 

óánægðara sem starfsfólk er með streymi upplýsinga, því minni er hollustan við 

fyrirtækið, fjarvera eykst og aukning verður á starfsmannaveltu (Hargie o.fl. 2002).  

Henry Mintzberg (1975) rannsakaði dagleg störf stjórnenda í viðamikilli rannsókn. 

Markmið hans var að greina helstu verkefni þeirra.  Byggt á eigin rannsóknum og annarra, 

greindi Mintzberg verkefni stjórnenda í 10 helstu verkefni, sem hann skipti síðan í þrjú 

meginhlutverk. Þau eru: Samskiptahlutverk, upplýsingahlutverk og ákvarðanahlutverk 

(Mintzberg, 1975).  

Upplýsingahlutverkinu er lýst þannig að í gegnum tengslanet getur stjórnandi aflað 

nauðsynlegra upplýsinga fyrir fyrirtækið. Það gerir hann á eftirfarandi hátt: Safnari (e. 

monitor) en þá notar stjórnandi tengslanet sitt til að safna upplýsingum úr innra og ytra 

umhverfi, meðal annars með óformlegu spjalli. Miðlari (e. disseminator): Stjórnandi 

miðlar upplýsingum til starfsmanna sinna. Talsmaður (e. spokesman): Stjórnandi stjórnar 

þeim upplýsingum sem fyrirtækið vill koma á framfæri út á við, svo sem til fjölmiðla og 

hagsmunaaðila (Mintzberg, 1975).   

Paul Argenti (2013) leggur höfuðáherslu á góða upplýsingamiðlun og að upplýsingar 

komi frá stjórnendum á æðstu stöðum. Þá upplifir starfsmaður sig sem mikilvægan 

starfskraft og finnur fyrir öryggistilfinningu. Tryggð starfsmanns í garð fyrirtækisins eykst.  

Árangursrík samskipti þurfa að vera opin og hreinskipt milli yfir- og undirmanna, 

upplýsingar þurfa að vera skiljanlegar, berast á réttum tíma og ekki vera 

mótsagnakenndar. Gildi starfsmanna og þarfir hafa breyst með aukinni menntun, 

starfsmenn hafa í auknu mæli áhuga á því fyrirtæki sem þeir starfa hjá og leggja sig fram 

um að standa sig.  Það krefst enn betra og opnara upplýsingaflæðis milli starfsmanna og 

stjórnenda (Argenti, 2013). 
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Argenti (2013) telur að magn upplýsinga sé ekki aðalatriðið, heldur að skilaboð séu 

innihaldsrík og rétt tímasett (Argenti 2013). Það leiðir hugann að því hvernig 

samskiptamáta er háttað hjá millistjórnendum í opinberum stofnunum.   

2.5 Samskipti 
Samskipti eru mikilvæg í stjórnun samkvæmt fræðimönnum (Heifetz og Linsky, 2002). 

Hæfileikar til að tengjast öðru fólki og hafa skilvirk og góð samskipti er grundvöllur 

árangursríkrar forystu. Stjórnandi er ekki stjórnandi nema árangursrík samskipti eigi sér 

stað.  Til að vinna að sameiginlegum markmiðum þarf stjórnandi að ná samstarfsfólki á 

sitt band. Stjórnandinn hefur áhrif á andann innan skipulagsheildar og ákveður aðgerðir 

(Barret, 2013). 

Samkvæmt Jones og George (2018) eru góð samskipti frá stjórnanda að miðla 

fyrirmælum og stefnu, byggja upp samvinnu, samstilla hegðun og frammistöðu 

starfsfólks, bætt ákvarðanataka, aukin skilvirkni og meiri gæði (Jones og George, 2018).  

Samskipti eru skilaboð sem færð eru mörgum í einu eða frá einum aðila til annars.  Þau 

geta verið hvort sem er orðuð eða tengd táknum. Uppbyggileg samskipti frá stjórnanda 

til starfsmanna eru mikilvæg. Stjórnandi verður að geta lesið í hópinn og áttað sig á 

aðstæðum. Áhrifarík samskipti er grundvöllur áhrifaríkrar stjórnunar, ásamt hæfileika 

stjórnanda til að tengjast fólki, hvetja og leiða starfsmenn áfram (Barret, 2013).   

Rannsóknir hafa sýnt að góðir stjórnendur eiga í góðum samskiptum við starfsfólk og 

eiga auðvelt með að fá starfsfólk með sér til að vinna að markmiðum. Jafnframt krefjast 

árangursrík samskipti þess að stjórnendur geti séð fyrir sér komandi verkefni.  Mikilvægt 

er að stjórnendur velji réttan tíma og aðstæður til að skýr skilaboð komist til starfsmanna.  

Stjórnandi þarf að hlusta á og skilja starfsmanninn og takmarka truflun til að 

samskiptamáti sé góður. Til að flutningur skilaboða til starfsmanna sé árangursríkur, þarf 

stjórnandi að þróa með sér ákveðna sýn eða stefnu (Barret, 2013). 

Í íslenskri meistararannsókn um starfsánægju framhaldsskólakennara benda 

niðurstöður til þess að sterk jákvæð fylgni sé á milli samskipta á milli stjórnenda og 

starfsfólks. Þá var há fylgni á milli starfsánægju og ánægju með stjórnun og næsta 

yfirmann. Það sem vó þyngst var fylgni á milli starfsánægju og upplifunar starfsmanna um 

að starf þeirra væri mikils metið af yfirmönnum (Hildur Þorsteinsdóttir, 2019).  
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 Samskipti geta flækst þegar það þarf að hafa samskipti við bæði innri og ytri 

hagsmunaaðila. Þess vegna er grundvöllur góðra samskipta að hafa skýra stefnu.  Því 

stærri og fjölbreyttari sem starfsmannahópurinn er,  getur stefna og upplýsingaflæði 

orðið flóknari.  Skýr framtíðarsýn er mikilvægari eftir því sem stjórnendur eru hærra settir, 

því orðspor og ábyrgð skipulagsheildar er í þeirra höndum bæði innan og utan stofnunar. 

Stjórnendur þurfa að búa yfir samskiptahæfni og hæfni til að koma upplýsingum á 

framfæri. Með því að ræða við starfsfólk, nota virka hlustun, spyrja starfsfólk álits, nota 

óyrta tjáningu eins og að horfa í augu fólks, þá þéttir það starfsmannahópinn.  

Árangursríkast er að miðla upplýsingum persónulega til starfsfólks (Barret, 2013).  

Samkvæmt Mintzberg (2011) er hlutverk stjórnandans lærdómsferli og því er ekki 

hægt að læra að vera stjórnandi fyrr en viðkomandi hefur gegnt starfinu. Læra þarf af 

reynslu og þeim mistökum sem gerð eru. Hann heldur því fram að máttur samskipta sé 

mikilvægasti þátturinn í stjórnun. Mintzberg segir stjórnandann vera miðlægan 

gagnagrunn (e. nerve center) sem býr yfir öllum upplýsingum sem starfið byggist á og 

hann hafi heildarsýn yfir skipulagsheildina (Mintzberg, 2011). 

Stjórnandi verður því að vera í góðum samskiptum við sitt starfsfólk. Mintzberg (2011) 

telur stjórnandann vera í ráðgjafarhlutverki sem hugar að starfsmannahópnum og 

einstaklingum innan hans. Hann þarf því að vera í góðum samskiptum við það starfsfólk 

sem heyrir undir hann. Markmið stjórnandans er að virkja sína starfsmenn enn betur. Það 

gerir hann með því að hvetja til þess að starfsfólk þrói sig sjálft.  Hlutverk stjórnandans er 

að efla og hvetja hópinn og samvinnu innan hans og finna út úr ágreiningsmálum. 

Stjórnandinn er í lykilstöðu til þess að stuðla að og viðhalda góðri menningu á sínum 

starfsvettvangi, sem snýr að innviðum stofnunar eða skipulagsheildar (Mintzberg, 2011). 

Hlutverk stjórnandans er að sjá til þess að koma nýjum upplýsingum í ferli eða 

framkvæmd. Stjórnun framkvæmda skiptist í tvennt, annars vegar virka stjórnun (e. 

proactive) og hins vegar viðbragðsstjórnun (e. reactive). Þegar stjórnun er virk, er 

verkefnum markvisst hrint í framkvæmd.  Viðbragðsstjórnun er notuð út á við til að fást 

við hindranir sem hafa mögulegar breytingar innan starfseiningar skipulagsheildarinnar. 

Til að bregðast við flóknum viðfangsefnum þarf stjórnandi stundum að vera í hlutverki 

samningamanns, sem þarf að eiga í samningaviðræðum við eigin eða aðrar 



 

20 

skipulagsheildir. Þá er mikilvægt að vera í góðum samskiptum við sitt nánasta 

samstarfsfólk (Mintzberg 2011). Samskiptum fylgir ábyrgð. 

2.6 Ábyrgð stjórnenda 
Stjórnendurnir sjálfir bera höfuðábyrgð á árangri starfsmanna, stjórnun skipulagsheilda 

og auðlinda. Í krafti ábyrgðar, valds og verkefna taka stjórnendur ákvarðanir sem hafa 

áhrif á hegðun og ákvarðanir starfsmanna. Það er á ábyrgð stjórnenda að leiða starfsmenn 

sína áfram, styðja og hvetja. Vinna stjórnenda er til lítils ef þeir geta ekki þróað og eflt 

starfsmenn sína (Dincu ofl., 2015).  

Eitt mikilvægasta starf stjórnenda, ásamt þekkingu á rekstri fyrirtækja, er hæfni í 

mannlegum samskiptum, að tengjast starfsmönnum sínum og þekkja styrkleika þeirra og 

veikleika. Með eflingu mannauðs, geta þeir deilt ábyrgð og fengið aðstoð starfsmanna 

sinna við að leysa vandamál (Dincu o.fl., 2015). 

Heimur stjórnenda getur verið þversagnakenndur. Samkvæmt Kibort (2004) er 

mikilvægt að stjórnendur hugi að eftirfarandi fimm aðalatriðum: 

1) Þekkir sögu fyrirtækisins til að byggja framtíðina á og beri virðingu fyrir 
fyrirtækinu og starfsmönnum þess. 

2) Greinir stöðu fyrirtækisins vel til að geta stjórnað því. 
3) Hugsar út fyrir rammann, til að finna nýjar leiðir. 
4) Kemur á samstarfi, dreifir ábyrgð og hlustar á hugmyndir og tillögur frá 

starfsmönnum. 
5) Breytingastjórnun.  Leggur áherslu á að breyta því sem er ekki gott á sama tíma 

og hann heldur í það sem vel er gert (Kibort, 2004).  
 

Samkvæmt Parkes (2007) er það á ábyrgð stjórnenda að hvetja starfsfólk sitt til dáða 

og stuðla að umhverfi þar sem starfsmenn upplifa að þeir skipti máli, geti komið 

skoðunum og hugmyndum sínum á framfæri og finnist gaman í vinnunni (Parkes, 2007). 

Það er einnig á þeirra ábyrgð að koma auga á vandamál og leysa úr þeim, áður en stefnir 

í óefni, ásamt því að gera alltaf ráð fyrir varaáætlun.  Mikilvægt er að keppa stöðugt að 

því að ná markmiðum, fyrirtækinu til heilla (Dincu ofl., 2015). 

Samkvæmt Henry Mintzberg er ákvarðanahlutverk (e. decisional role) eitt af þremur 

helstu verkefnum stjórnenda. Í þessu hlutverki eru ákvarðanir teknar á þeim 

þekkingargrunni sem stjórnandi hefur aflað sér í upplýsingahlutverkinu. Frumkvöðull (e. 

entrepreneur) er sífellt að láta hugann reika til að fá nýjar hugmyndir og finna leiðir til að 
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betrumbæta. Frávikastjórn (e. disturbance handler): Hér þarf stjórnandi að hafa hraðar 

hendur til að finna lausnir (Mintzberg, 1975). Dæmi um frávikastjórnun er COVID-19 

veiran, þar sem stjórnendur fyrirtækja þurfa að leysa mál hratt og bregðast við óvæntum 

áskorunum. Jafnframt þarf stjórnandi að geta verið sáttasemjari.  

Annað af helstu verkefnum stjórnenda samkvæmt Mintzberg (1975) er úthlutun 

auðlinda (e. resource allocator), en mikilvægasta auðlind stjórnenda er tíminn sem þarf 

að skiptast á milli starfsmanna og annarra. Samningamaður (e. negotiator): Stjórnandi 

hefur völd til að taka ákvarðanir hér og nú.  Hann tekur þátt í samningaviðræðum við innri 

og ytri hagsmunaaðila (Mintzberg, 1975). 

Valdefling hefur rutt sér til rúms á síðustu árum. Valdefling merkir að gefa vald til 

einhvers. Vald getur þýtt heimild eða umboð til athafna, en þá er starfsmönnum sem eru 

alla jafna fyrir utan ákvarðanatökuferil, veitt umboð til ákvarðana (Thomas og Velthouse 

1990; Rowlands, 1995).  

Niðurstöður fjölmargra rannsókna sýna að veruleg fylgni er á milli starfsánægju og 

frammistöðu í starfi. Sterkasta fylgnin er milli starfsánægju í störfum sem krefjast 

margbreytileika og sjálfræðis. Einnig kemur fram að jákvæð tengsl eru á milli starfsánægju 

og valdeflingar þegar litið er til þess að sjálfræði er þáttur valdeflingar (Bentley o.fl, 2013). 

Heilbrigður starfsandi getur einnig haft áhrif á starfsánægju.  

2.7 Heilbrigður starfsandi 
Undanfarna áratugi hefur kastljósinu verið beint æ meira að  andlegum og líkamlegum 

þáttum í vinnuumhverfinu og því hvað telst heilbrigt og óheilbrigt vinnuumhverfi.  

Hugtakið sálfélagslegt vinnuumhverfi er notað í þessu samhengi  (e. psychosocial working 

environment), en sálfélagslegt vinnuumhverfi getur verið allt frá einelti til umhverfis þar 

sem lögð er áhersla á heilsueflandi vinnustað með því að ,,bæta vinnuskipulag, 

vinnuumhverfi, hvetja til virkrar þátttöku og stuðla að áframhaldandi þroska 

einstaklingsins.  Heilsuefling á vinnustöðum er ætlað að efla mannauð vinnustaða með 

bættri heilsu og líðan“ (landlaeknir.is, e.d.). 

Mat og þekking á sálfélagslegu umhverfi er nauðsynlegt til að hægt sé að stefna að 

heilsueflandi vinnustað.  Árangursvísar geta til dæmis snúið að starfsánægju, 

upplýsingamiðlun, samskiptum og stjórnun (Siegrist, 1996). Leiða má líkum að því að 

vinnutími nái yfir einn þriðja af vökutíma einstaklinga. Stór hluti af félagslegri og sálrænni 
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reynslu manna ætti því að gerast á vinnustað. Því má ætla að sú reynsla hafi áhrif á heilsu 

og líðan.  

Kenning H. Karasek o.fl. (2007) um kröfur, stjórn og stuðning bendir til að með auknum 

kröfum atvinnurekenda, er enn þýðingarmeira að starfsmaður upplifi að hann sé við 

stjórn í starfi.  Ójafnvægi á þessum þáttum getur valdið streitu og álagi.  Stuðningur frá 

yfirmönnum og samstarfsmönnum hefur einnig góð áhrif á líðan starfsmanna  (Karasek 

o.fl., 2007). Rannsókn sem gerð var í Svíþjóð sýndi fram á að kulnun í starfi stafaði af 

sálfélagslegu álagi eins og skorti á stuðningi frá yfirmönnum og upplifun starfsmanna á að 

hafa litla stjórn á starfi sínu (Lindeberg. o.fl., 2011). 

Kenningar um sanngirni  á vinnustað fjalla um siðferði, réttlæti, hlutleysi og hafa þá 

sem málin varða með í ákvarðanatökum, ásamt því að yfirmenn hafi tillitsemi og kurteisi 

að leiðarljósi í samskiptum sínum við starfsmenn (Kivimaki o.fl., 2002 og Nieuwenhuijsen 

o.fl., 2010).  Slíkir þættir hafa ekki einungis áhrif á vinnuumhverfi, heldur einnig andlega 

og líkamlega líðan að vinnu lokinni, svo sem samskipti við fjölskyldu (Heponiemi o.fl., 

2008; Rasmussen o.fl., 2011).  

Skilgreining á vinnuálagi er upplifun viðkomandi starfsmanns á því álagi sem hann 

stendur frammi fyrir. Um getur verið að ræða viðfangsefni, aðstæður og fleira,  kröfur um 

að komast yfir verkefni innan tiltekins frests, kröfur um ákvarðanatökur og jafnvel 

tilfinningatengdar kröfur við viðskiptavini eða skjólstæðinga. Ágreiningur um hlutverk á 

vinnustað, þar sem fólk er ekki sammála um markmið vinnunnar eða upplýsingaflæði er 

óskýrt, getur valdið vanlíðan. Túlkun starfsmanns á upplýsingum eða óskýr skilaboð um 

til hvers ætlast er af honum, til dæmis varðandi ákvarðanatöku getur valdið óöryggi og 

ágreiningi (Arnold o.fl., 2005; Tube og Collins, 2000). 

Ef væntingar um hlutverk starfsmanns koma úr mörgum mismunandi áttum, svo sem 

frá samstarfsmönnum, yfirmönnum og skjólstæðingum er hætta á ágreiningi og óöryggi 

um stöðu og getur slíkt valdið starfsmanni vanlíðan (Arnold o.fl., 2005; Tube og Collins, 

2000). Hlutverkaágreiningur getur stafað af upplýsingaskorti, óskýrum fyrirmælum um til 

hvers er ætlast af starfsmanni og árekstrum, þar sem starfsmaður upplifir að kröfur til 

hans séu ósamræmanlegar.  Slæm afköst, léleg tímastjórnun, kvíði, minni hollusta við 

vinnustað og minni starfsánægja eru afleiðingar hlutverkaágreinings.  
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Hlutverkaágreiningur er sá þáttur sem hefur einna mest áhrif á sjálfsmat starfsmanns á 

vinnustað (Tube o.fl., 2000; S. Jönsson, 2012). 

Stjórnun á vinnustað er meginþátturinn varðandi líðan og starfsánægju, þar sem 

sanngjörn stjórnun skiptir höfuðmáli fyrir vellíðan starfsfólks (Jönsson, 2012). Sanngjörn 

stjórnun er þegar starfsmaður upplifir sanngjarna framkomu af hálfu yfirmanna, þar sem 

réttlætis og jafnræðis er gætt. Stjórnunarstíllinn er þá kurteisi, gott upplýsingaflæði, góð 

samskipti, stuðningur og virðing. Lygar, slúður, trúnaðarbrot, rangar ásakanir og 

niðurlægjandi framkoma viðgangast ekki þegar stjórnun er sanngjörn (Fujishiro og 

Heaney, 2009; Jönsson, 2012). Vellíðan starfsmanna hefur meðal annars verið rannsökuð 

á Íslandi.  

Árið 2016 var gerð rannsókn á streituvaldandi þáttum í starfsumhverfi millistjórnenda 

í opinberri þjónustu og einkum blínt á afleiðingar þeirra. Rannsókn Sigríðar 

Halldórsdóttur, Hafdísar Skúladóttur, Hjördísar Sigursteinsdóttur og Þóreyar 

Agnarsdóttur (2014) á hjúkrunardeildarstjórum leiddi í ljós að skýr tengsl voru milli 

streituvaldandi þátta í starfsumhverfi, stoðkerfisverkja og ófullnægjandi svefns (Sigríður 

Halldórsdóttir o.fl., 2014).  

Á Íslandi er vinnuvernd bundin í lögum. Vinnuverndarlög nr. 46/1980 voru gefin út af 

Alþingi og tóku gildi 1. janúar 1981. Þau fjalla um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 

vinnustöðum.  Í fyrstu grein kemur fram að með lögunum skal leitast við að: 

a. Tryggja öruggt og heilsusamlegt starfsumhverfi, sem jafnan sé í samræmi við 
félagslega og tæknilega þróun í þjóðfélaginu. 

b. Tryggja skilyrði fyrir því, að innan vinnustaðanna sjálfra sé hægt að leysa öryggis- 
og heilbrigðisvandamál, í samræmi við gildandi lög og reglur, í samræmi við 
ráðleggingar aðila vinnumarkaðarins og í samræmi við ráðleggingar og fyrirmæli 
Vinnueftirlits ríkisins. 

Vinnueftirlit ríkisins hefur eftirlit með að lögum sé fylgt og að starfsmenn snúi heilir 

heim  þegar starfsdegi líkur. Áhersla er á í lögum að vinnan og vinnustaðurinn valdi 

starfsmönnum ekki líkamlegum, andlegum eða félagslegum skaða (Lög um aðbúnað, 

hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, 1980). 

Í öðrum kafla vinnuverndarlaga er jafnframt lögð áhersla á öryggis- og 

heilbrigðisstarfssemi innan fyrirtækja og samskipti atvinnurekenda og starfsmanna.  

Atvinnurekandi/verkstjóri á að stuðla að góðum aðbúnaði, hollustuháttum og öryggi á 
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vinnustað í nánu samstarfi við starfsmenn (Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á 

vinnustöðum, 1980). Í vinnuverndarlögum er því hugað að samskiptum atvinnurekenda 

og starfsmanna. Hvernig er þá hvatningu og umbun háttað meðal millistjórnenda? Hvetur 

hvatning til starfsánægju?  

2.8 Hvatning  
Hér verður fjallað um helstu kenningar tengdar hvatningu og umbun. Þegar talað er um 

hvatningu má segja að átt sé við sálfræðilegt ferli sem er í senn stefnuverkandi, sjálfviljugt 

og marksækið. Í því felst að atferlið hefur ákveðinn tilgang frekar en að það sé 

tilviljanakennt. Atferli einstaklinga getur bæði verið jákvætt og neikvætt. Oft er talað um 

að hvatning byggi á þremur þáttum, það er stefnu, styrk og úthaldi.  Hvatning vekur 

einstaklinga til að gera eitthvað, hvort sem það er þörf eða eitthvað annað sem vekur 

áhuga.  Ólíklegt er að einstaklingur breyti skyndilega um atferli nema að einhver hvatning 

liggi að baki (Landy og Conte, 2013) 

Viðurkennd formúla fyrir hvatningu er: 

Frammistaða = (hvatning x geta/hæfileikar)-aðstæðubundnir þættir.  

Ef hvatning er ekki til staðar skiptir hæfnin ekki máli samkvæmt þessari jöfnu, því ef 

tala er margfölduð með núlli verður hún alltaf núll.  Á sama hátt getur smá aukning á 

hæfni margfaldað frammistöðu með hvatningu (Landy og Conte, 2013).  Samkvæmt 

Kotter (1996) er eitt það erfiðasta sem stjórnandi tekst á við, er að fá fólk til að breyta 

hegðun. Í þeim tilgangi skiptir hvatning miklu máli.  Hvatning hefur þau áhrif að 

einstaklingar einblína á ákveðið lokatakmark og hún gefur einnig orku og úthald sem þarf 

til að viðhalda atferli við tiltekið verkefni. Hvatning er kraftur sem veitir orku og verður til 

þess að einstaklingur hefst handa. Hún gefur atferlinu stefnu í þá átt að ná tilteknu 

markmiði og hún viðheldur þeim krafti sem til þarf til þess að ná markmiðinu (Landy og 

Conte, 2013).  

Í upphafi var álitið að eðlishvöt væri meðfædd hneigð sem stýrði hegðun 

einstaklingsins.  Hún gerði ekki ráð fyrir samspili einstaklings og umhverfis en einblíndi á 

innri orsakir hegðunar.  Í framhaldi komu fram önnur hugtök eins og  þörf (e. need), hvöt 

(e. motive) og drifkraftur (e. drive).  Árið 1943 setti Maslow fram þarfakenningu.  Hann 

gerði ráð fyrir að þörf væri meðfædd eins og eðlishvötin en tók líka mið af 

umhverfisþáttum. Maslow gerði ráð fyrir fimm þörfum, það er líkamlegum grunnþörfum, 
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öryggisþörfum, félagsþörfum, viðurkenningarþörfum og sjálfsbirtingu. Ein þörf vaknar 

þegar annarri hefur verið fullnægt (Landy og Conte, 2013; Muchinsky, 2006). 

Um svipað leiti kom atferlissinnin Skinner fram á sjónarsviðið með atferliskenningar.  

Áherslur atferliskenninga beindust að umhverfinu en ekki eðlishvöt og innri hvötum. 

Áhersla var lögð á að hægt væri að mæla árangur.  Hvatning til ákveðinnar hegðunar fór 

því eftir umbun og refsingu  (Landy og Conte, 2013).  

Árangurslögmálið (e. law of effect) er grundvöllur umbunarkenningar samkvæmt 

Thorndike (1927).  Líkur aukast á að jákvæð hegðun sé endurtekin og dregur úr líkum á 

að neikvæð hegðun verði endurtekin. Umbunarkenningin byggir á þremur breytum,  

hvata (stimulus), viðbragði (response) og umbun (reward). Hvati er breyta  sem kallar fram 

ákveðið viðbragð við hegðun.  Á vinnumarkaði getur viðbragð verið mæling á ákveðinni 

hegðun í starfi eins og fjarvistum, framleiðni, slysatíðni og fleiru. Umbunin felst í einhverju 

sem telst verðmætt í huga starfsmanna og markmiðið er að hvetja til endurtekningar á 

þeirri hegðun (Muchinsky, 2006). 

Á áttunda áratug síðustu aldar fóru vinnusálfræðingar að nýta umbunakenninguna við 

hvatningu starfsmanna og þá hvert hlutverk umhverfisins væri í að auka hvatningu þeirra, 

það er hvernig eitthvað í umhverfinu getur leitt til þess að starfsmaður endurtaki 

hegðunina og bæti frammistöðu sína (Muchinsky, 2006). 

Markmiðakenning  (e. goal setting theory) fellur einnig undir atferliskenningar. 

Kenningar um markmiðasetningu þróuðust í lok 7. áratugar síðustu aldar og setti Locke 

(1968) fram kenningu um markmiðasetningu.  Samkvæmt henni er drifkrafturinn í 

starfshvatningu sá að starfsfólk reyni að ná markmiðum í störfum sínum og vinni leynt og 

ljóst að þeim markmiðum (Landy og Conte, 2013). Það að ná markmiðinu hvetur til 

ákveðinnar hegðunar (Locke, 1968). Markmið þurfa að vera skýr, sértæk, raunhæf og 

mælanleg.  Starfsfólk þarf að samþykkja þau og fá endurgjöf á þau. Setji starfsmenn sér 

markmið eru vísbendingar um að hvatning mælist hærri varðandi frammistöðumarkmið 

(Erez og Zidon, 1984). 

Megintilgangur með markmiðum er að stýra hegðun fólks þar sem markmiðið er 

grunnurinn að hvatningu. Þessi kenning hefur þróast í heildstæða kenningu um 

starfshvatningu (Landy og Conte, 2013). Locke (1968) aðlagaði hugtakið markmið að 

starfshvatningu. Sé markmið ekki krefjandi verður starfsmaður síður sáttur við að ná 
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markmiði sínu. Kenningin skoðar hvað veldur því að markmið hafi áhrif á frammistöðu, 

svo sem að stjórna hegðun og athygli, mynda seiglu, virkja viðleitni og hvetja 

einstaklinginn til að setja sér skýra og viðvarandi sýn að markmiðum.  Til að markmið hafi 

jákvæð áhrif á frammistöðu þurfa tvö skilyrði að vera uppfyllt.  Í fyrst lagi þarf viðkomandi 

að hafa markmið að stefna að og vita hverju hann á að ná.  Í öðru lagi verður hann að 

samþykkja að vinna að markmiðinu. Markmiðið þarf að vera eitthvað sem 

einstaklingurinn sækist eftir og finnst í senn krefjandi en viðráðanlegt (Muchinsky, 2006).  

Markmiðssetning er mun áhrifaríkari þegar einstaklingur fær endurgjöf.  Hún gerir kleift 

að skoða frammistöðu tengda markmiðum.  Á sama hátt hefur endurgjöf án markmiða 

lítil sem engin áhrif á frammistöðu (Landy og Conte, 2013). 

Andstæðingar þessarar kenningar telja að breytingar á eðli vinnu hafi áhrif þar sem 

störf verða sífellt flóknari og viðameiri.  Þetta kallar á hugrænni vinnu og flækir því 

rannsóknir á þessu sviði.  Þeir telja að taka þurfi breytur eins og hæfni og þekkingu inn í 

módelið.  Kenning þeirra „Levels of explanatory in Goal Settings“ fjallar um ásetning eða 

tilgang.  Þar kemur fram að það að geta bent á markmið sem viðkomandi virðist vinna að 

útskýri ekki hegðun hans að fullu.  Markmið eru mikilvægasti undanfari hegðunar en 

spurningunni um hvaðan markmiðin koma er ósvarað.  Locke og Latham (1990) hafa aftur 

á móti haldið því fram að markmið komi frá hugtökum eins og gildi eða hvöt.  Þarfir hafa 

áhrif á hvöt, hvöt hefur síðan áhrif á markmið og markmið hafa síðan áhrif á frammistöðu.  

Nútímakenningar vinna út frá þessum kenningum (Landy og Conte, 2013). 

Tegundum hvatninga má skipta niður í innri og ytri þætti. Með ytri þáttum hvatningar 

er átt við verðlaun sem koma frá umhverfinu. Það er áþreifanleg umbun eins og til dæmis 

laun, fríðindi, stöðuhækkun og starfsöryggi. Þetta eru atriði sem samið er um við 

starfsmann og stjórnandi hefur ekki endilega áhrif á. Það eru þættir sem fylgja stöðu 

starfsmannsins í fyrirtækinu. Með innri þáttum hvatningar er átt við huglæga umbun, 

eitthvað sem veldur einstaklingi ánægju eða góðri tilfinningu og vellíðan. Dæmi um innri 

hvatningu á vinnustað væru tækifæri til að nýta hæfni og þekkingu við lausn ögrandi 

verkefna, axla ábyrgð, takast á við áskoranir og vera viðurkenndur. Þetta eru þættir sem 

stjórnandi getur að miklu leyti haft áhrif á. Hvatning af þessu tagi verður einnig fyrir 

áhrifum frá öðrum starfsmönnum og umhverfinu (Rees og McBain, 2004; Vansteenki, 

Lens og Deci, 2006). Fræðimenn hafa talið að innri hvatning endist betur, það er hvetji og 
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viðhaldi betur hegðun einstaklings heldur en ytri hvatning eins og laun. Þó góð laun séu 

hvati til vinnu fyrir starfsmann er fólk fljótt að aðlagast og áhrifin af þeim hverfa fljótt. Það 

er því mikilvægt að stjórnendur geri sér grein fyrir þessu og skapi gott vinnuumhverfi þar 

sem starfsmaðurinn er hvattur áfram af sjálfum sér (Furnham, 2005).   

Mikilvægasta áskorun stjórnenda er að hvetja starfsfólk skipulagsheilda. Til að 

starfsmenn vinni vinnuna þurfa þeir hvatningu. Jákvæð hvatning á æskilega frammistöðu 

eða hegðun er árangursríkari en neikvæð hvatning eða refsing á óæskilega hegðun. 

Stjórnendur sem ná árangri gera sér grein fyrir þessu og átta sig á að það er mismunandi 

hvað hvetur hvern og einn starfsmann og því er nauðsynlegt að stjórnandinn þekki 

starfsfólk sitt vel. Einnig er mismunandi hvað mikið þarf af umbuninni til þess að hún virki 

sem umbun. Það er því ekki nein ein leið til að hvetja alla starfsmenn og getur því oft 

reynst stjórnendum erfitt að finna réttar leiðir til að hvetja starfsmenn sína áfram (Staren, 

2009).  

Hér er lokið yfirferð um kenningar, fræði og lagaumhverfi sem snýr að stjórnun, 

millistjórnendum og áhrifaþáttum á starfsánægju. Næst verður framkvæmd þessarar 

rannsóknar lýst.  
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3 Aðferðafræði 

 

Í þessum kafla eru aðferðarfræðilegar undirstöður rannsóknarinnar kynntar. Skýrt er frá 

rannsóknaraðferð, vali á þátttakendum, gagnaöflun og gagnagreiningu.  

 

3.1 Rannsóknaraðferð 
Í þessari rannsókn er unnið eftir eigindlegri aðferðafræði.  Samkvæmt Sharan B. Merriam 

(2009) er eigindlegri rannsóknaraðferð skipt upp í þrjá hluta, djúpviðtöl, athugun og 

skrifleg gögn. Þessi rannsókn er eigindleg, byggð á djúpviðtölum við fimm millistjórnendur 

hjá opinberum stofnunum á Íslandi. Djúpviðtöl eru ekki leiðandi, þar sem ekki er verið að 

leita eftir ákveðnum svörum.  Spurningarnar eru opnar og gefa því viðmælendum kost á 

að svara frá eigin hjarta (Merriam, 2009). 

Samkvæmt John W. Creswell (2007) og Uwe Flick (2011) lýsa viðmælendur ákveðnum 

aðstæðum eða viðfangsefni í eigindlegum rannsóknum. Viðmælendur eru svo spurðir 

nánar út í svör sín til þess að fá dýpri skilning á upplifun þeirra.  Í eigindlegum rannsóknum 

er leitast við að skoða óljóst samtímafyrirbæri, eins og til dæmis hegðun og það hvernig 

fólk upplifir sig í ákveðnum aðstæðum. Upp úr gögnunum birtast svo kenningar og tilgátur 

um upplifun, reynslu og skilning viðmælenda. Reynt er að nema reynslu viðmælenda en 

ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður.  Út frá þessum niðurstöðum getur verið hægt að 

varpa ljósi á rannsóknaspurninguna (Creswell, 2007; Flick, 2011). 

Í þessari rannsókn er stuðst við fyrirbærafræðilega nálgun, sem er ein tegund 

eigindlegrar rannsóknaraðferðar. Þar sem tilgangur þessarar rannsóknar er að öðlast 

skilning á upplifun og reynslu millistjórnenda á starfsánægju þá er stuðst við 

fyrirbærafræði. Fyrirbærafræði á rætur að rekja til heimspeki Edmunds Husserl (1859-

1938) og Martins Heidegger (1889-1976). Fyrirbærafræði leitast við að fást við hina 

eiginlegu hreinu vitund. Félagsfræðilegt sjónarhorn fyrirbærafræði rannsakar félagslega 

hegðun og hvernig einstaklingar þróa með sér skilning með samskiptum (Creswell, 2007; 

Flick, 2011).  

 Fyrirbærafræði (e. phenomenology) gerir ráð fyrir félagslegum mótuðum veruleika. 

Með þvi að leiða í ljós dulda þætti næst nýr veruleiki, sem getur verið ný þekking sem leitt 
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getur til sköpunar. Ferlið er flæðandi og því mótast veruleikinn á ný við nýja þekkingu. 

Skynjun er ekki það eina sem fyrirbærafræðin lýsir, heldur varpar hún einnig ljósi á kjarna 

viðfangsefnisins, það er að fá fram kjarnann í reynslunni. Kjarninn (e. essence) er svo 

skoðaður í samhengi við annað (Creswell, 2007; Sigríður Halldórsdóttir (2013).  

3.2 Val á þátttakendum 
Þátttakendur rannsóknar eru fimm. Allir eru þeir millistjórnendur í opinberum stofnunum 

á Íslandi. Meirihluti vinnur í umhverfi vaktakerfis. Rætt var við þrjá karla og tvær konur 

með margra ára starfsreynslu á sínu sviði. Rannsakandi sendi á þá kynningarbréf og 

viðtalsbeiðni í tölvupósti. Þeir voru upplýstir um að viðtölin væru trúnaðarmál, aðeins 

rannsakandi hefði aðgang að þeim og að nöfn þeirra kæmu ekki fram. Allir fengu 

gervinöfn; það er gert til þess að viðhalda trúnaði. Nöfn millistjórnendanna í rannsókninni 

eru Logi, Almar, Pála, Veigar og Blær.   

3.3 Gagnaöflun og takmarkanir rannsóknar 
Í fyrirbærafræðilegum rannsóknum er gagna aflað frá viðmælendum sem hafa reynslu af 

því viðfangsefni sem verið er að rannsaka (Creswell, 2007). Gagnaöflun byggist á 

eigindlegum viðtölum. Viðtalsramminn tók mið af rannsóknarspurningunni og 

lykilhugtökum rannsóknar. Viðtölin voru tekin á tímabilinu 9. október til 20. nóvember 

2019 á vinnustöðum viðmælenda. Öll viðtölin voru hljóðrituð, afrituð frá orði til orðs og 

hlustað eftir tóni raddar, blæbrigðum og öðru sem getur haft áhrif á rannsókn. Einnig var 

hlátur, ræskingar og þagnir skráðar. Lengd viðtala var frá 40 til 70 mínútur.  

Takmarkanir rannsóknar tengjast reynslu rannsakanda á að vinna hjá opinberri 

stofnun. Það getur ýtt undir fyrirframgefnar hugmyndir. Til þess að skilja betur reynslu og 

upplifun millistjórnenda hefur rannsakandi reynt að halda eigin reynsluheimi til hliðar (gr. 

epoche), en fyrirbærafræðin leggur áherslu á þann þátt. 

3.4 Gagnagreining 
Í þessari rannsókn er stuðst við greiningaraðferð Richard Leo Lanigan (1988) og Mark P. 

Orbe (1998). Þeir skipta fyrirbærafræðilegu greiningaraðferðinni í þrjú stig, lýsingu, 

samþættingu og túlkun.  

Lýsing (e. description): Á fyrsta stigi tekur rannsakandi viðtöl, afritar þau og les yfir. 

Rannsakandi tryggir að hann sé meðvitaður um einhliða afstöðu sína og hlutdrægni með 
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því að stöðva um tíma fyrirfram getgátur um fyrirbærið. Rannsakandi leggur áherslu á að 

lýsa en ekki útskýra fyrirbærin og að safna nákvæmum og lifandi lýsingum af upplifunum 

viðmælenda. Allar lýsingar eru jafn mikilvægar (Lanigan, 1988 og  Orbe, 1998).  

Samþætting (e. reduction): Á þessu stigi birtast þemu, sem skiptast svo í yfir- og 

undirþemu. Samþættingin felst í að draga saman megininnihald. Sama þemað kemur  

ítrekað upp með ólíku orðalagi, þetta þema tengist oft tilteknu hugtaki. Á þessu stigi þarf 

að taka ákvörðun um hvaða hlutar lýsingarinnar eru mikilvægir og hverjir ekki. 

Rannsakandi greinir afritunina, hendir út þemum, hugmyndum og hugtökum til þess að 

skerpa á.  Til þess að samþættingin takist vel er frjálst ímyndunarafl (e. imaginative 

variation) mikilvægt. Þættir í upplifun viðmælenda eru endurspeglaðir.  Andstæður 

finnast oft í þessum þáttum og rannsakandi getur þá fundið út hvaða þemu eru mikilvæg 

í upplifun viðmælanda. Fyrst er afritaða viðtalið lesið yfir, svo er viðtalið lesið aftur yfir og 

orð og orðasambönd undirstrikuð sem eru mikilvæg hvað varðar upplifun viðmælanda. 

Að lokum er merkt við eða dreginn hringur utan um meginþemu í viðtalinu.  Eftir þessa 

samþættingu eru byrjunarþemun lesin aftur og þá spretta upp mörg möguleg þemu. 

Hérna er notast við frjálsa hugmyndaflugið og þá kemur oft í ljós að ofaukið er um þemu, 

þau skarast eða eru tilviljanakennd (Lanigan, 1988 og  Orbe, 1998). 

Túlkun (e. interpretation): Síðasta stigið felst í túlkun. Mikilvægasti þáttur á þessu stigi 

er að fækka þemum og koma auga á aðalatriði niðurstaðna (Lanigan, 1988). Markmiðið 

með túlkun er að finna merkingu eða tilgang (e. meaning) sem ekki kom fram á fyrri 

stigum.  Þá er þemunum fækkað eða þau einfölduð. Út frá þessum lokaþemum kemur í 

ljós kjarninn (e. essence)  í niðurstöðunum (Lanigan, 1988 og  Orbe, 1998). 

Aðferðarfræðilegar undirstöður hafa nú verið kynntar og í næsta kafla verða 

niðurstöður þessarar rannsóknar birtar. 
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4 Niðurstöður  

 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum úr viðtölum við fimm millistjórnendur í 

opinberum stofnunum á Íslandi. Viðtölin voru greind með það að markmiði að svara 

rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi: Hvernig upplifa millistjórnendur 

starfsánægju hjá opinberum stofnunum á Íslandi? Fimm meginþemu spruttu upp við 

greiningu. Þau eru: Skilvirkt verklag, ósýnilegar fylkingar, „input“, „passa upp á sjálfan sig“ 

og „sjá árangurinn“. Þemun endurspegla niðurstöður viðtalanna og hjálpa til við að fanga 

upplifun millistjórnenda af starfsánægju á vinnustað. 

4.1 Skilvirkt verklag 
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að upplýsingamiðlun innan vinnustaða er misjöfn eftir 

stofnunum. Upplifun meirihluta millistjórnenda er sú að hún sé ekki nógu góð. 

Upplýsingar eiga það til að berast of seint, fólk gleymist í tölvupóstsamskiptum og að það 

sé mikið um misskilning í tölvupóstsamskiptum. Logi lýsir því þannig að  

„Upplýsingaflæðið, það örugglega mætti vera betra, það er þessi keðja, ég á að miðla til 

allra eða ég á að miðla til næsta yfirmanns/undirmanns og þeir miðla til sinna. Mér finnst 

sú keðja oft á tíðum bresta“.  Á sama tíma upplifir Veigar að það er „...full vinna að sjá til 

þess að allar upplýsingar berist. Það er mjög auðvelt að klúðra því“.  

Hjá flestum stofnununum eru skipulögð fundarhöld eða vinnufundir þar sem farið er 

yfir mikilvæg málefni.  Einnig er mikið um tölvupóstsamskipti, en upplifun á þeim er 

misjöfn. Nokkrum millistjórnendum finnst gott að senda út stöðluð tíðindi á alla til að 

koma upplýsingum á framfæri. Blær lýsir reynslu sinni á þann hátt að mikið sé um 

misskilning í tölvupóstssamskiptum og Veigar upplifir að „...fólk gleymist stundum í 

tölvupóstum“ og hans reynsla er að það getur tafið framgang mikilvægra málefna.  

Meirihluti millistjórnenda lýsti því að ef upp koma ágreiningsmál á vinnustaðnum þá 

eru til skipulagðir verkferlar sem farið er eftir. Þeir geta þá leitað til næsta yfirmanns eða 

mannauðsstjóra ef málin eru of veigamikil. Meirihluti millistjórnenda upplifði hins vegar 

að verkferlarnir fyrir daglega upplýsingagjöf væru ekki nægilega skilvirkir og að það getur 

haft áhrif á gæði samskipta.  
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Á vinnustaðnum hjá meirihluta millistjórnendanna er opið allan sólarhringinn.  Þeir 

mæta sjálfir til vinnu á dagtíma, en undirmenn vinna á vöktum, dag og nótt. 

Millistjórnendur upplifðu að vaktakerfið hefði áhrif til hins verra á flæði upplýsinga. Eins 

og Logi lýsir því:  

 

Það tekur langan tíma að ná til allra til þess að miðla eða annað slíkt. Hlutirnir ganga ekki 

alltaf 100% upp. Þetta er ekki eins og að vinna á skrifstofu þar sem allir eru á staðnum 

frá 8-16 og þú getur náð til allra yfir daginn.  

 

Upplifun Almars og Pálu er sú að upplýsingaflæði innan vinnustaðar sé gott. Það sem 

hefur jákvæð áhrif á flæðið eru stuttar boðleiðir, góður innri vefur og tíð fundarhöld.  

Staðsetning í húsi hefur áhrif á þeirra upplifun. Þeir upplifa að það að vinna á sömu hæð 

og yfirmenn, fara með þeim í mat og kaffi, geti brotið niður múra og auðveldað 

upplýsingaflæðið. Eins og Almar orðar það: 

 

Ég er á sömu hæð og yfirmenn mínir, það er náttúrulega mjög stutt á milli. Þá er maður 

líka meira í kaffi...þá eru þetta miklu styttri boðleiðir. Ég hugsa að það hjálpi líka svolítið 

til, staðsetningin í húsinu. Manni finnst þetta aðgengilegra fyrir mann.  
 

Niðurstöður leiða í ljós að upplifun millistjórnenda á upplýsingamiðlun er að skortur 

er á skilvirku verklagi.  

4.2 Ósýnilegar fylkingar 
Allir viðmælendurnir fimm töluðu um að samskipti við næstu yfirmenn væru góð. Allir 

viðmælendur höfðu þó upplifað ósýnilegar fylkingar innan vinnustaðar hvort sem það eru 

fylkingar milli deilda, milli kynslóða, eða milli faglærðra og ófaglærðra starfsmanna. 

Þessar fylkingar höfðu slæm áhrif á starfsánægju meirihluta millistjórnenda, samanber 

upplifun Loga á hópamyndun og andúð á yfirstjórninni. Reynsla hans er að hann er ekki 

lengur hluti af heildinni og getur ekki tekið þátt í félagslegu starfi á vegum vinnunnar:  

 

 Ég tek ekki þátt í neinu sem heitir félagsstarf hérna, ég kem ekki nálægt því. Það þýðir 

ekkert fyrir mig að fara í útilegu með þeim sem er að vinna hérna eða í partý. Partýið 

breytist bara í að spurja mig afhverju ég hef hlutina svona og af hverju þetta sé ekki 
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öðruvísi. Fólk gerir ekki greinarmun á því að vera að gera félagslega hluti eða að vera í 

vinnunni.  

 

 Pála upplifir karllæga vinnustaðamenningu.  Konur eru þar í minnihluta og húmor 

vinnustaðarins gengur út á að gera lítið úr konum. Pála upplifir einnig að hún þurfi að vera 

ákveðnari en aðrir á vinnustaðnum til þess að það sé hlustað á það sem hún hefur að 

segja. Reynsla hennar er að hún þurfi að útskýra hlutina oftar og að vera málefnalegri en 

karlkyns vinnufélagar, samanber lýsingu hennar á því að „sumir hlusta á konur, aðrir ekki“. 

Hún upplifir að þessi mismunun sé kynslóðaskipt og að „...sem betur fer er þetta að 

breytast“.  

Á sama tíma upplifir Blær mikið „gap“ milli faglærðra og ófaglærðra starfsmanna. Þeir 

faglærðu eru oft á tíðum með hroka gagnvart þeim ófaglærðu og þeir ófaglærðu eru 

óöryggir í sínu starfi fyrir. Dugmikið starfsfólk hefur verið fengið sem hópstjórar eða 

vaktstjórar án þess að hafa stjórnunarreynslu eða þekkingu til að deila verkefnum. Þetta 

verður til þess að mikið er um ágreiningsmál á vinnustaðnum. Sem millistjórnandi þarf 

Blær að stíga inn í ágreiningsmál og leysa úr þeim. Hún upplifir að starfsandinn hafi mikil 

áhrif á starfsánægju hennar og hún lýsir því að „...það er bara alger fylgni þarna á milli 

sko, ef starfsfólkið er ánægt þá er ég ánægðari“.   

Veigar lýsir því að hann vinni á stórum vinnustað og hann upplifir að sumir einstaklingar 

hafi meira vægi en aðrir og lýsir því að „...eðlilega inná svona stórum vinnustað þá eru 

einhverskonar ósýnilegar fylkingar. Þessi hefur vægi og þessi ekki. Ég reyni 

einhvernveginn ekki að vera að skipta mér að því“. Hann vill sjálfur ekki taka þátt í þessari 

hópamyndun og lýsir því að hann sé persónulega ekki í „...vandræðum með neinn“.  

Almar lýsir því að það sé markvisst verið að brjóta niður múra á vinnustaðnum. Á 

undanförum árum hefur vinnustaðamenningin breyst til hins betra eftir að fólk byrjaði að 

vinna í opnara rými, fólk hittist frekar í kaffi og spjallar meira saman í pásunum sínum. 

Opnara rými og aukin fræðsla varð til þess að starfsfólk fær að „... vita hvað aðrir eru að 

gera og hafa skilning á því“. Almar upplifir að staðsetningin í húsinu hafi hjálpað til við að 

brjóta niður múra og að það hafi góð áhrif á starfsánægju.  

Allir viðmælendurnir töluðu um að flest samskipti væru góð en að „fólk er náttúrulega 

misjafnt“ (Almar). Samskiptin einkennast af hópamyndun fólks, hvort sem það séu 
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skoðanir, starfsaldur eða menntun sem hefur áhrif á þessa hópa. Þemað sem spratt uppúr 

gögnunum var ósýnilegar fylkingar. 

4.3 „Input“ 
Þrátt fyrir að millistjórnendur upplifi ýmsa hnökra í samskiptum sínum og miðlun 

upplýsinga þá lýsa þeir jákvæðri reynslu af ábyrgðarsviði sínu. Allir millistjórnendurnir 

upplifðu sína ábyrgð mikla. Þrír millistjórnendur upplifðu að ábyrgðin væri öll þeirra. Þó 

svo að þeir geti dreift ábyrgð eða verkefnum til starfsfólks þá bera þeir endanlega ábyrgð 

og þurfa að svara fyrir ef eitthvað bregður út af, samanber upplifun Pálu:  

 

Ég náttúrulega ber ábyrgð á því sem kemur inn í deildina til mín. ...Þess vegna er mikilvægt 

fyrir mig að vera með yfirsýnina, vita hvað er í gangi hérna, ég þarf að svara fyrir ef 

eitthvað kemur fyrir. Þannig að ábyrgð mín er í rauninni gríðarlega mikil.  

 

Almar upplifir að starfslýsingin hans rammi inn hvert hans ábyrgðarsvið er og hann 

upplifir að hann fái að hafa „input“ í hvernig honum finnist hlutirnir eiga að vera. Á sama 

tíma upplifir Blær sig hafa fullt umboð til þess að breyta og bæta, að „yfirmaðurinn er ekki 

mikið á bakinu á mér með vinnuna“,  en samt sem áður minnist hún á að hún beri allar 

ákvarðanir undir næsta yfirmann. 

Hvað varðar þátttöku í ákvörðunum þá upplifa allir viðmælendur að það sé hlustað á 

það sem þeir hafa að segja, þeir hafa „input“.  Pála upplifir hins vegar að hún þurfi að vera 

ákveðnari heldur en karlarnir á vinnustaðnum til þess að það sé hlustað. Henni finnst hún 

„...stundum þurfa að vera ákveðnari,...útskýra hlutina betur en karlarnir“. 

Allir millistjórnendurnir lýstu ábyrgðarsviði sínu á þann hátt að þeir bæru „nánast“ fulla 

ábyrgð. Þegar millistjórnendurnir lístu þátttöku sinni í ákvörðunartöku þá spratt upp 

þemað „input“.   

4.4 „Passa upp á sjálfan sig“ 
Allir millistjórnendurnir upplifðu að það væri gríðarlegt álag á þeirra vinnustað. Hvort sem 

það er í vinnuni sjálfri eða utan vinnu. Allir lýstu þeir mikilvægi þess að aðgreina vinnu, 

einkalíf og að fara ekki með vinnuna heim. En á sama tíma er oft hringt í þau utan 

vinnutíma, hjá sumum á nóttunni.  Þessi upplifun þeirra á sífelldu áreiti hefur áhrif á 



 

35 

langvarandi streitu í starfi og áhrif á starfsánægju. Samanber orð Veigars: „Ég er rosalega 

mikið bókaður, oft næ ég ekki einu sinni að taka hádegismat“  

Þegar spurt var um starfsandann þá var yfirleitt fyrsta svar viðmælenda jákvætt, en þegar 

leið á viðtölin komu upp mótsagnir hjá meirihluta millistjórnenda. Logi lýsir því að ef hann 

hefði þá reynslu að allt væri ómögulegt og óréttlátt þá myndi hann segja upp starfi sínu 

eða fara til sálfræðings. Þegar líður á viðtalið er hann beðinn um að lýsa því hver 

draumastaðan hans væri í sambandi við starfsánægju. Logi lýsir upplifun sinni á þann hátt 

að „Draumastaðan væri sú að það gætu allir verið ánægðir saman, en ég tel það 

ómögulegt“.  

Reynsla Blævar er sú að hún hlakkar til að mæta í vinnuna en skömmu síðar í viðtalinu 

er hún í mótsögn við sjálfa sig þegar hún lýsir því að hún ætli „...ekkert að vera hérna 

endalaust.... Maður er ekki eilífur í starfi...Þegar ég eiginlega áttaði mig á því, að það 

væri... það er í rauninni leiðin út“.  

Þrátt fyrir mótsagnakenndar lýsingar varðandi starfsánægju voru flestir sammála um 

að hreyfing, næring, nægur svefn og vinir/fjölskylda væri mikilvæg til þess að fást við 

vinnuálag. Pála lýsir því svo að sem yfirmaður þá er það í hennar verkahring að passa upp 

á hina starfsmennina, millistjórnendurnir gleymast og að hún „...verður að passa upp á 

sjálfa sig“.  

4.5 „Sjá árangurinn“ 
Helstu innri hvatar millistjórnenda til þess að halda starfi sínu áfram og að vera ánægðir 

eru að ná árangri og að „gleðja aðra“. Allir minntust á að árangur væri meginhvati þeirra, 

„að sjá framvindu af hlutunum“ og „að setja mál í farsælan farveg“, hvort sem það var 

persónulegur árangur, svo sem framgangur í starfi eða árangur tengdur verkefnum. 

Upplifun meirihluta millistjórnenda er að þeirra hvati sé að gefa af sér, að gleðja aðra, 

hvort sem það er viðskiptavinir, skjólstæðingar eða starfsmenn. Meginmarkmið Almars 

er ekki hagnaður fyrir fyrirtæki heldur að þjónusta skjólstæðinga. Blær lýsir því svo að 

„...ef starfsfólkið er ánægt, þá er ég ánægðari“.  

Annar mikilvægur innri hvati er hrós, að fá viðurkenningu. Aðeins einn millistjórnandi, 

Almar, upplifði það að fá nægilegt hrós frá sínum yfirmönnum, þeir séu duglegir að hrósa 
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og geri það á persónulegan hátt. Eins og hann lýsir því: „Ekki bara tölvupóstur til allra -

Takk- heldur persónulegt hrós“.  

Meirihluti millistjórnendanna upplifir það að fá hrós frá sínum yfirmönnum, en að það 

sé oft á tíðum ópersónulegt. Þeir lýsa því að yfirmennirnir hrósi í tölvupóstssamskiptum 

og segi til dæmis  „Vel gert“. Reynsla millistjórnendanna er hins vegar að bein samskipti 

hafi meiri áhrif.   

Meirihluti millistjórnendanna lýsti mikilvægi þess að hrósa ekki of mikið, annars missir 

það marks. Upplifun þeirra er að þeir vita það sjálfir þegar þeir eru að gera góða hluti og 

kunna að meta að fá hrós fyrir það.  Eins og Veigar lýsir því að það er „...tilgangslaust 

þvaður ef það er alltaf verið að hrósa“.  

Að lokum upplifir Logi það að fá mjög sjaldan hrós, það kemur einstaka sinnum fyrir að 

hann fái hrós frá utanaðkomandi aðilum eða samstarfsaðilum en að það sé mjög 

sjaldgjæft. Eins og hann lýsir því að „meira að segja að þegar við höfum reynt að fara í 

svona verkefni að hrósa, þá kemur einhver til manns og segir - Núna verður þú að hrósa 

einhverjum - En það á enginn að hrósa þér“.   

Aðal drifkraftur millistjórnenda er tengdur því að ná markmiðum sínum og þemað sem 

spratt upp er „sjá árangurinn“.  

 

Samantekt 

Með því að greina svör millistjórnenda um lykilhugtök rannsóknarspurningarinnar er 

tengist upplýsingamiðlun, samskiptum, ábyrgð, heilbrigðum starfsanda og hvata, þá 

birtist í fyrirbærafræðilegri greiningu sameiginlegur skilningur um hvern þátt. Í ljósi þess 

að eitt af hlutverkum millistjórnenda er að vera „brú“ á milli yfirmanna og undirmanna þá 

er samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar skortur á skilvirkum boðleiðum  sem hafa 

áhrif á starfsánægju millistjórnenda. Niðurstöðurnar verða ræddar í næsta kafla og 

mátaðar við fræðin.  
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5 Umræða 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á upplifun millistjórnenda á starfsánægju 

í opinberum stofnunum á Íslandi. Greiningin var gerð út frá upplifun millistjórnenda á 

upplýsingamiðlun, samskiptum, ábyrgð, heilbrigðum starfsanda og hvata. Hér á eftir eru 

rædd þau þemu sem birtust sem niðurstöður þessarar rannsóknar og þau mátuð í ljósi 

fyrri rannsókna.  

 

Millistjórnendurnir upplifa upplýsingamiðlun innan vinnustaðarins á misjafnan hátt. 

Meirihluti millistjórnendanna lýsa því að upplýsingaflæðið sé ekki nægilega gott og tengist 

það oft á tíðum vaktakerfi. Starfsmenn eru ekki alltaf á staðnum frá 8-16 á daginn og því 

erfiðara að miðla upplýsingum til allra. Á sama tíma upplifðu þeir millistjórnendur sem 

starfa á sömu hæð og yfirmennirnir, að boðleiðir séu styttri og engir múrar á milli fólks; 

upplýsingaflæðið innan vinnustaðarins er gott.   

Athyglisvert er að millistjórnendur lýsa því að miðlun upplýsinga eigi það til að bresta 

og að mikið sé um misskilning í tölvupóstsamskiptum.  Samkvæmt Jones og George (2018) 

er mikilvægt að stjórnandi velji viðeigandi samskiptaleið og sé viss um að móttakandi fái 

skilaboðin og skilji þau á þann hátt sem ætlast er til. Vísbendingar eru um að 

millistjórnendur í þessari rannsókn þurfi að huga betur að því hvernig þeir miðla 

upplýsingum. Athyglisvert er að sjá hvernig vaktakerfi og staðsetning í húsinu getur haft 

mikil áhrif á upplýsingaflæði. Nálægð starfsmanna á vinnustað getur aukið gæði 

upplýsingamiðlunar og haft góð áhrif á samskipti og  skilvirkt verklag. 

 

Millistjórnendurnir upplifa samskipti á mismunandi hátt. Reynsla Loga um að hann 

blandi síður geði við starfsfólk vegna andúðar á yfirstjórn leiðir til þess að hann heldur sig 

til hlés, en það getur haft áhrif á óánægju í starfi. Þetta samræmist meistararannsókn 

Hildar Þorsteinsdóttur (2019) um að há fylgni sé milli starfsánægju og ánægju 

starfsmanna á stjórnun og næsta yfirmanni.  

Allir viðmælendurnir upplifðu ósýnilegar fylkingar á vinnustaðnum sínum. Þessar 

ósýnilegu fylkingar höfðu slæm áhrif á upplifun millistjórnenda á starfsánægju, en 
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samkvæmt Mintzberg (2011) er stjórnandinn í lykilstöðu til þess að stuðla að og viðhalda 

góðri menningu á sínum starfsvettvangi (Mintzberg, 2011). 

Fjölbreytileikinn er mikill í þessum stofnunum, fólk á öllum aldri, konur og karlar, 

faglærðir og ófaglærðir. Millistjórnendur og stjórnendur í þessum stofnunum virðast eiga 

erfitt með að stjórna þessum fjölbreytta hópi fólks. Fordómar, mismunun og ágreiningmál 

eru tíð. Samkvæmt Robert Golembiewski er mikilvægt að huga að stjórnun fjölbreytileika, 

en þá fæst víðtækari þekking og færni sem nýtast til að ná skipulagsmarkmiðum 

(Golembiewski, 1995). Mikilvægt er fyrir stjórnendur að vinna bug á þessum hindrunum, 

breyta viðhorfum og gildum, til þess að stuðla að skilvirkri stjórnun (Jones og George, 

2020).   

 

Meirihluti millistjórnendanna upplifði ábyrgð sína mikla, ábyrgð þeirra væri skýr og 

flestir upplifðu að umboð þeirra væri mikið. Pála lýsti því að hún „ber fulla ábyrgð“  og 

allir millistjórnendurnir lýstu reynslu sinni af því að fá að vera með í ákvarðanatöku og að 

þeir hefðu „input“ (Logi). Þetta samræmist niðurstöðum Arneyjar Einarsdóttur o.fl. (2019) 

að þeir þættir sem hafa einna mest áhrif á starfsánægju er mikilvægi starfs, fjölbreytt 

verkefni, vinnuaðstæður, endurgjöf og sjálfstæði í ákvarðanatöku (Arney Einarsdóttir 

o.fl., 2019). Þetta samræmist einnig íslenskri meistararannsókn (2016) um að jákvæð 

tengsl séu milli sjálfræðis í starfi og starfsánægju (Eva Hrönn Jónsdóttir, 2016). Það bendir 

til þess að sjálfstæði millistjórnenda í starfi auki á starfsánægju.  

Upplifun íslensku millistjórnendanna samræmist kenningum Herzbergs (1966) um að 

jákvæðir þættir tengdir starfinu sé til að mynda ábyrgð. Samkvæmt Herzberg verður 

starfið að hafa nægilega miklar áskoranir til að nýta hæfni starfsmanns til fulls. Þá 

samræmist þetta einnig rannsóknum Bentley o.fl. (2013) um að veruleg fylgni er milli 

starfsánægju og frammistöðu í starfi. Sterkasta fylgnin er milli starfsánægju og starfa sem 

krefjast margbreytileika og sjálfræðis. Einnig kemur fram að jákvæð tengsl eru milli 

starfsánægju og valdeflingar þegar litið er til þess að sjálfræði er þáttur valdeflingar 

(Bentley o.fl, 2003).  

Þetta virðist benda til þess að ábyrgð stjórnenda fylgi skilvirkum boðleiðum, eins og Almar 

lýsti því að „þetta er bara klippt og skorið“.  
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Upplifun millistjórnendanna á heilbrigði, hvort sem það var andlegt heilbrigði, 

heilbrigður starfsandi eða líkamlegt heilbrigði, bendir til þess að betur má fara. Nokkurra 

mótsagna gætti um reynslu millistjórnenda á heilbrigðum starfsanda, samanber lýsingar 

um að hlakka til að mæta í vinnuna en á sama tíma að leita að „leið út“. Logi lýsti því að 

ekki sé allt ómögulegt en á sama tíma segir hann að það væri ómögulegt að allir gætu 

verið ánægðir saman. Hér gæti verið vísbending um þreytu í starfi sem síðar getur leitt til 

kulnunar. Þetta samræmist niðurstöðum rannsóknar Lindeberg o.fl. (2010) sem sýndi 

fram á að kulnun í starfi stafaði til dæmis af skorti á stuðningi frá yfirmönnum (Lindeberg. 

o.fl., 2010).  

Millistjórnendurnir voru meðvitaðir um mikilvægi góðs svefns, mataræðis og 

hreyfingar þannig að líkamlegt heilbrigði virðist vera þeim ofarlega í huga. Hins vegar 

virðist álag á vinnustað og óskilvirkni í upplýsingamiðlun hafa áhrif á að þeir nái að „passa 

upp á sjálfan sig“. Þrátt fyrir mikið vinnuálag virðast millistjórnendurnir í þessari rannsókn 

huga að góðum svefni og líkamlegu heilbrigði. Það er þýðingarmikið samkvæmt Karasek 

(2007) að starfsmaður upplifi að hann sé við stjórn í starfi því að ójafnvægi getur valdið 

streitu og álagi. Rannsókn Sigríðar Halldórsdóttur o.fl. (2014) leiddi í ljós að skýr tengsl 

voru milli streituvaldandi þátta í starfsumhverfi, stoðkerfisverkja og ófullnægjandi svefns. 

Samkvæmt meistararannsókn Evu Hrannar Jónsdóttur (2016) um starfsánægju 

deildarstjóra á leikskólum þá leiddu niðurstöður í ljós að stuðningur yfirmanna og 

starfsmanna skipta deildarstjóra miklu máli varðandi starfsánægju. Leiða má að því líkur 

að millistjórnendurnir fái ekki næginlegan stuðning og utanumhald frá sínum yfirmönnum 

þar sem þeir upplifa að það gleymist að „passa“ upp á þá.  

En hver er þá hvati millistjórnenda til þess að halda áfram í starfi? 

 

Allir millistjórnendurnir lýstu því að þeirra helsti hvati væri að „sjá árangurinn“ 

(Veigar). Með því að setja sér markmið þá hafa millistjórnendur lagt áherslu á að setja 

málefni í farsælan farveg og að gera starfsmenn ánægðari. Það er mikilvægt samkvæmt 

kenningum Locke (1968) að drifkraftur í starfshvatningu sé að starfsfólk nái markmiðum í 

störfum sínum (Landy og Conte, 2013). Þetta samræmist einnig kenningu Herzberg um 

hvatningaþætti sem auka framlegð og starfsánægju (Herzberg, 2002). Það að sjá árangur 

er því mikilvægur hvati hjá millistjórnendum.  
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Upplifun meirihluta millistjórnendanna var að hrós frá yfirmönnum væri af 

skornum skammti, það er að vera viðurkenndur. Logi upplifði það að fá sjaldan hrós og 

Pála upplifði hrós í tölvupóstsamskiptum, en samkvæmt Barret (2013) er árangursríkast 

að miðla upplýsingum persónulega til starfsfólks (Barret, 2013).  Það er áhugavert 

samanber kenningar Rees og McBain (2004), Vansteenkiste, Lens og Deci (2006) um 

mikilvægi þess að vera viðurkenndur og samkvæmt Furnham (2005) þá er innri hvati 

talinn endast betur heldur en sá ytri og mikilvægt er fyrir millistjórnendur að gera sér 

grein fyrir því. Einnig er mikilvægt að skapa gott vinnuumhverfi þar sem millistjórnandinn 

er hvattur áfram af sjálfum sér (Furnham, 2005). Hér hafa þau þemu sem birtust sem 

niðurstöður þessarar rannsóknar verið rædd. 

 

Samantekt 

Í þessari rannsókn hefur rannsakandi leitast við að svara rannsóknarspurningunni: 

Hvernig upplifa millistjórnendur starfsánægju í opinberum stofnunum á Íslandi?   

Millistjórnendur þessarar rannsóknar upplifðu að starfsánægja mætti vera meiri, 

upplýsingaflæði betra og boðleiðir skilvirkari.  Jafnframt upplifðu þeir óæskilegan 

samskiptamáta og að þeir vildu sjá árangur í starfi, bæði persónulegan og 

verkefnatengdan. Reynsla millistjórnendanna var að þeir hefðu vægi í ákvarðanatöku á 

vinnustað en að þeir þyrftu að „passa upp á sjálfan sig“ og huga að góðum lifnaðarháttum 

til að vera betur færir um að ýta undir starfsánægju á vinnustað. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um að huga þurfi að eftirfarandi 

þáttum sem geta aukið ánægju millistjórnenda í starfi:  

• Aukin upplýsingamiðlun. Nauðsynlegt er að skilgreina hvernig upplýsingamiðlun 
á að vera háttað, hver eigi að sjá um að koma henni á framfæri og við hverja.  

• Mikilvægt er að efla gæði samskipta og gera þau aðgengilegri. 

• Huga þarf að því að minnka álag og auka stuðning við millistjórnendur frá 
yfirmönnum.  

• Vanda hrós og viðurkenningu.  

Sé hugað að þessum þáttum getur það aukið framlegð millistjórnenda,  hollustu í starfi 

og starfsánægju. 
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Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig millistjórnendur í opinberum stofnunum 

á Íslandi upplifa starfsánægju á vinnustað. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að þörf sé á skilvirkari boðleiðum til 

að auka starfsánægju millistjórnenda í opinberum stofnunum á Íslandi. Til að efla 

skilvirkari boðleiðir er mikilvægt að upplýsingamiðlun og samskipti séu góð.  

Vegna smæðar rannsóknar er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður, en með reynslu 

millistjórnenda í huga og innsýn inn í upplifun þeirra á starfsánægju er vísbending um að 

efla megi skilvirkari boðleiðir á vinnustað.  

Framlag rannsóknarinnar getur haft hagnýtt gildi. Þekkinguna er hægt að nýta með því að 

millistjórnendur, mannauðsstjórar og yfirmenn öðlist betri skilning á mikilvægi 

starfsánægju millistjórnenda og hvernig þeir geti brugðist við, með aukinni 

upplýsingamiðlun, bættum samskiptum, auknum stuðningi við millistjórnendur og minna 

vinnuálagi.  

Í ljósi niðurstaðna er brýnt að hvetja til fleiri og ítarlegri rannsókna. Þar sem 

millistjórnendur bera ábyrgð á samskiptum milli yfirmanna og starfsmanna er lagt til að 

dýpka niðurstöður enn betur með blandaðri rannsókn og stærra þýði, þar sem 

millistjórnendur svara stöðluðum spurningum um starfsánægju og niðurstöðum fylgt eftir 

með viðtölum.  Það er mikilvægt í ljósi þeirrar ábyrgðar sem millistjórnendur bera í að vera 

,,brú” milli yfirmanna og starfsmanna. 
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Viðauki I 
Viðtalsrammi 

 

1. Kyn? 

2. Hvað ertu búinn að vera lengi starfandi hjá ... 

3. Hvað er langt síðan þú varðst deildarstjóri? 

4. Hvers vegna ákvaðst þú að vinna á þessum starfsvettvangi/vinnustað? 

5. Hver er upplifun þín af miðlun upplýsinga á vinnustaðnum?  

- Lýsa hvernig miðlun upplýsinga er  háttað við næsta yfirmann, við 

mannauðsstjóra og undirmenn. 

6. Hver er reynsla þín af samskiptum við þinn næsta yfirmann? 

- Mannauðsstjóra 

- Undirmenn 

7. Lýstu hvernig þú tekur á ágreiningsmálum sem koma upp á vinnustað.  

- Dæmi um samskiptaferli?  

o Hverjar eru þá boðleiðirnar 

8. Viltu segja frá hvernig dæmigert verkefni er sem þú vinnur í starfi þínu.  

- Ábyrgð á verkefnum skipt milli starfsfólks?  

- Þín ábyrgð á verkefnum? 

9. Hver er þín reynsla af trausti innan samstarfshópsins 

- Getur þú falið starfsmanni ábyrgð og treyst því að það verði innt af hendi. 

(stuðningur) 

10. Hver er reynsla þín af umboði þínu í starfi og möguleika á þátttöku í 

ákvörðunum? 

- Hver er upplifun þín af því að vera með í ákvörðunartöku?  

o Dæmi? 

- Upplifir þú að það sé hlustað á það sem þú hefur að segja? 

11. Hvernig upplifir þú að vinna á þessum vinnustað samskiptalega séð? 

12. Það er oft talað um hvatningu á vinnustað. Hvað er það sem hvetur þig áfram í 

þínu starfi? 
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- Getur þú  gefið dæmi um hvatningu sem hefur stuðlað að starfsþróun eða 

framgangi í starfi? 

13. Lýstu upplifun þinni af hrósi og viðurkenningu í þínu starfi.  

14. Hvernig upplifir þú starfsanda innan vinnustaðarins? 

- Hvernig upplifir þú áhrif starfsandans á ánægju þína í starfi? 

15. Hvaða leiðir eða aðferðir notar þú til að halda þínum anda heilbrigðum? 

16. Hvernig sérðu fyrir þér drauma vinnustað í sambandi við starfsánægju? 
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Viðauki II 
Kynningarbréf 

 

 

Komdu sæl/l. 

Ég undirrituð, Emilía Björg Atladóttir, er nemandi á þriðja ári til BS-prófs í 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ég er að gera rannsókn til að kanna hvernig 

millistjórnendur upplifa starfsánægju hjá opinberum stofnunum á Íslandi. Áætluð útskrift 

er vorið 2020. Dr. Erla S. Kristjánsdóttir dósent er leiðbeinandi verkefnisins.  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á upplifun millistjórnenda á starfsánægju í 

opinberum stofnunum. Brýn nauðsyn er að koma auga á þá þætti sem nauðsynlegir eru 

til eflingar vellíðunar í starfi. Niðurstöður rannsóknar geta haft hagnýtt gildi fyrir 

millistjórnendur, yfirmenn og mannauðsstjórnun í opinberum stofnunum til þess að 

betrumbæta vinnuumhverfið.  

Viðtöl verða tekin í næstu viku. Rannsóknin er trúnaðarmál og verða gögn ekki 

rekjanleg. Vegna reynslu þinnar væri ég mjög þakklát fyrir þátttöku þína í þessari 

rannsókn.  

Með von um jákvæðar undirtektir,  

 

Emilía Björg Atladóttir  

Netfang. 

Sími. 

 

 
 

 

 

 


