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Útdráttur 

Mannauðurinn er ein sú mikilvægasta auðlind sem hver skipulagsheild hefur á að 

skipa hverju sinni. Starfsánægja starfsmanna hefur jákvæð áhrif á starfsárangur og þar 

með framleiðni og árangur fyrirtækja. Fjölmargir þættir hafa áhrif á starfsánægju. 

Niðurstöður rannsóknar um áhrif stjórnunar og ólíkra stjórnunarkenninga á 

starfsánægju hafa greint niðurstöður um jákvæð tengsl. Aftur á móti hafa fáar 

rannsóknir rýnt í áhrif stjórnunar á starfsánægju út frá því á hvaða lífsskeiði 

starfsmaðurinn er staddur, þ.e. hvort hann teljist sem nýliði eða fullgildur starfsmaður. 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna áhrif stjórnunaraðferða næsta yfirmanns á 

starfsánægju nýliða sem og áhrif umbreytingarstjórnunar á starfsánægju nýliða. 

Rannsóknarspurningar voru „Hvaða áhrif hefur stjórnunaraðferð næsta yfirmanns á 

starfsánægju nýliða?“ og „Hvaða áhrif hefur umbreytingarstjórnun á starfsánægju 

nýliða?“ Valin voru af hentugleika tvö fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu. Þátttakendur 

rannsóknar voru einstaklingar sem höfðu starfað hjá fyrirtækinu í 12 mánuði eða 

skemur. Til að svara rannsóknarspurningum rannsóknar var framkvæmd eigindleg 

hálf-opin viðtalsrannsókn. Í heildina voru tekin viðtöl við 12 einstaklinga. 

Niðurstöður rannsóknar gefa vísbendingar um að ef stjórnunaraðferð næsta yfirmanns 

einkennist af góðum samskiptum, sem bera megineinkenni skilnings og trausts. 

Jafnframt að hagsmunir og framkoma hans endurspegli háa tilfinningagreind þá hafi 

það jákvæð áhrif á starfsánægju nýliða. Eins sýna niðurstöður vísbendingar um að 

beri næsti yfirmaður hluta af einkennum umbreytingastjórnunar, þ.e. hugræn áhrif (e. 

idelized influence) og einstaklingsmiðuð tillitssemi (e. individual consideration), þá 

hafi hann jákvæð áhrif á starfsánægju nýliða.  
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Abstract 

For every organization their most valuable resource is human resources. Where 

employee satisfaction plays a significant role in job performance and, accordingly, 

business productivity and performance. Results from research on the effects of 

management and different management theories on job satisfaction indicate that there 

is a positive correlation. On the other hand, relatively few studies have examined the 

effect of management on job satisfaction based on the period of life the employee 

belongs to within the organization, i.e., whether he is a new employee or not. The 

purpose of this study was to assess the influence of manager's leadership methods and 

the influence of transformational leadership on new employee job satisfaction. The 

research questions were “What impact does leadership style have on new employee’s 

job satisfaction?” and “What impact does transformational leadership have on new 

employee’s job satisfaction?” Two companies in the capital area were selected using a 

convenience sample. Participants in the study were employees who had worked for 

the company for 12 months or less. A semi-structured qualitative interview study was 

conducted to answer the research question. A total of 12 individuals were 

interviewed. The results of the study indicate that if the manager's leadership method 

is characterized by good communication, with understanding and trust at the 

forefront. As well as manager´s emphasis and behavior reflect a high level of 

emotional intelligence, it has a positive effect on new employee’s job satisfaction. 

Similarly, the results indicate that if managers bear some of the characteristics of 

transformational leadership, i.e., idealized influence and individual consideration, it 

has a positive effect on new employee´s job satisfaction. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni til meistaragráðu í forystu og 

stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun við Viðskiptadeild Háskólans á Bifröst.  

Leiðbeinandi verkefnisins var Gylfi Dalmann Aðalsteinsson dósent í 

mannauðsstjórnun við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ég vil færa honum mínar 

bestu þakkir fyrir stuðning, aðstoð við efnisval, gagnlegar ábendingar og faglega 

leiðsögn.  

Einnig vil ég þakka fyrirtækjunum sem tóku þátt í rannsókninni ásamt öllum 

viðmælendum rannsóknar kærlega fyrir að gefa af tíma sínum og leggja rannsókninni 

lið með því að deila upplifun sinni og reynslu á rannsóknarefninu.  

Samstarfsfélögum mínum þeim Örnu Frímannsdóttur og Jóni Karli Árnasyni vil ég 

þakka innlegg og stuðning við úrvinnslu gagna í rannsókninni. Samnemendum mínum 

og vinkonum mínum Guðrúnu Árný Guðmundsdóttur og Lindu Helgadóttur vil ég 

þakka gott samstarf, hvatningu og stuðning út í gegnum námið. 

Að síðustu vil ég þakka eiginmanni mínum Gunnþóri Steinari Jónssyni fyrir 

yfirlestur, leiðsögn, óbilandi trú, hvatningu og stuðning. Að auki vil ég þakka 

börnunum mínum Birgi Braga og Bjarka Steinari fyrir umburðarlyndi, þolinmæði og 

stuðning í gegnum námið. Það er fyrir tilstuðlan stuðnings og hvatningu mannsins 

míns og barnanna minna að ég náði að sigla í gegnum þetta nám og skila verkinu 

mínu í hús.  
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1. Inngangur 

Fyrirtæki sem búa yfir ánægðu starfsfólki vegnar betur því ánægja starfsmanna hefur 

jákvæð áhrif á starfsárangur þeirra sem aftur hefur jákvæð áhrif á framleiðni og 

árangur fyrirtækja (Bakotić, 2016; Judge o.fl., 2001). Jafnframt eru þau fyrirtæki sem 

leggja áherslu á gildi mannauðs eftirsóknarverðari vinnustaðir en þau sem gera það 

ekki (Torrington o.fl., 2019). Enn fremur hafa rannsóknir greint að ánægðir 

starfsmenn eru tryggari og helgaðri sínum fyrirtækjum en ella sem og að óánægja í 

starfi hefur tengsl við aukna starfsmannveltu, auknar fjarvistir, óstundvísi og 

heilsukvilla starfsmanna (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín 

Gústavsdóttir, 1999). Því má greina að mikilvægasta auðlind sem hver skipulagsheild 

hefur á að skipta hverju sinni er mannauðurinn (e. human capital) (Armstrong og 

Taylor, 2020; Ebberts, 2018; Ionel o.fl., 2010).  

Fjölmargar rannsóknir, jafnt hérlendis sem erlendis, hafa rýnt í hugtakið 

starfsánægja (e. job satisfaction) og áhrifaþætti þess (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og 

Jóhanna Kristín Gústavsdóttir, 1999; Landy og Conte, 2016). Þrátt fyrir fjölda 

rannsókna ríkir ekki samrómur innan fræðagreinarinnar á skilgreiningu hugtaksins. Sú 

skilgreining sem er hvað algengust er skilgreining Edwin A. Locke frá árinu 1976 þar 

sem hann skilgreinir starfsánægju sem ánægjulega og jákvæða tilfinningu viðkomandi 

sem hlýst af eigin mati á sínu starfi, byggða á eigin reynslu og upplifun í starfi 

(Arnold o.fl., 2005; Saari og Judge, 2004). Til að efla mannauðinn og afköst hans þarf 

að huga að fjölmörgum þáttum en rannsóknir á starfsánægju hafa greint marga 

áhrifaþætti (Aziri, 2011; Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín 

Gústavsdóttir, 1999; Landy og Conte, 2016). Sem dæmi má nefna þætti eins og 

stuðningur, vinnuumhverfi, tækifæri til frama, laun, menntun, þjálfun, sjálfræði í 

starfi, starfsandi, starfskröfur, streita, félagsleg samskipti og stjórnandi.  

Ef litið er nánar til áhrifaþáttar stjórnandans þá spilar stjórnunarvandi stórt 

hlutverk í vanlíðan starfsmanna en jákvæð áhrif á starfsánægju starfsmanna ef 

samskipti milli yfirmanns og starfsmanns eru góð (Bogler, 2002; Long og Thean, 

2011; Nobile og McCormick, 2008; Sousa-Poza og Sousa-Poza, 2000). Stjórnun (e. 

leadership) eða forysta, þá hvað útskýrir og skilgreinir hana, hefur einnig verið 

hugarefni fræðamanna um langt skeið (Northouse, 2018). Út frá þeim rannsóknum 

hafa ýmsar kenningar sprottið. Ein þeirra er kenningin um umbreytingarstjórnun (e. 

transformational leadership). Það sem einkennir umbreytingarleiðtoga er að þeir eru 

mjög virkir og hvetjandi stjórnendur. Jafnframt er einkennandi að þeir búa yfir mikilli 
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hvatningu, eru styðjandi, umhyggjusamir og tillitsamir, veita endurgjöf og leiðsögn. 

Þeir dreifa valdi og ýta undir þroska og sjálfstraust meðal starfsmanna sinna (Burns, 

1978; Northouse, 2018).  

Fjölmargar rannsóknir hafa rýnt í tengsl stjórnunar á starfsánægju út frá 

fjölmörgum stjórnunar kenningum, þ.m.t. umbreytingarstjórnun, sem og út frá hinum 

ýmsu starfssviðum með niðurstöðum um jákvæð tengsl. Rannsóknir á áhrif 

umbreytingarstjórnunar á starfsánægju greina að þeir stjórnendur sem bera einkenni 

umbreytingarstjórnunar hafa gífurleg áhrif á að ýta undir, auðga og efla starfsánægju 

sinna starfsmanna og draga úr starfsmannaveltu (Belias og Koustelios, 2014b; 

Boamah o.fl., 2018; Ejimofor, 2007; Hanaysha o.fl., 2012; Park og Pierce, 2020; Sun 

og Wang, 2017). Aftur á móti hafa fáar rannsóknir rýnt í áhrif stjórnunar á 

starfsánægju út frá hvaða lífsskeiði starfsmaðurinn tilheyrir innan 

skipulagsheildarinnar, þ.e. hvort hann teljist til nýliða eða ekki (Bauer o.fl., 2019; 

Kang og Zhang, 2020; Tao o.fl., 2017).  

Fyrstu dagar og mánuðir í starfi eða þar til einstaklingur telst fullgildur 

starfsmaður er krefjandi tími sem einkennast af miklum umbreytingum (Bradt, 2010; 

Dessler, 2013). Ekki síst fyrir nýliðann heldur einnig skipulagsheildina sjálfa. 

Einstaklingurinn er að læra á og aðlagast nýju umhverfi, ferlum, fólki og menningu og 

að sama skapi er skipulagsheildin að kynnast og aðlagast honum. Það er mikilvægt að 

standa vel að ráðningu, móttöku og aðlögun nýs starfsmanns því ferlið er langt og 

kostnaðarsamt. Margir þættir hafa áhrif á að rétt manneskja sé ráðin inn sem og vel sé 

staðið að móttöku og aðlögun. Þættir eins og t.a.m. formlegt móttökuferli, 

nýliðafræðsla, skilgreind fóstra, vinnuaðstaða og vinnustaðamenning (Dessler, 2013; 

Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Aftur á móti hafa áhrif 

stjórnanda á farsæla aðlögun og ánægju nýliða lítið verið rannsökuð. 

1.1. Rannsóknarmarkmið og rannsóknarspurning 

Eins og greint hefur verið frá hér að framan þá spilar stjórnandi stórt hlutverk í 

starfsánægju starfsmanna sem og að jákvæð áhrif hljótast af umbreytingarstjórnun á 

starfsánægju starfsmanna en að skortur er á rannsóknum út frá því á hvaða lífsskeiði 

starfsmaðurinn er á. Á þeim grundvelli sem og þess að eitt mikilvægasta tímabil í 

lífsskeiði starfsmanna eru fyrstu mánuðir í starfi viðkomandi er það markmið þessarar 

rannsóknar að rýna í áhrif stjórnunaraðferða næsta yfirmanns á starfsánægju 

starfsmanna sem teljast til nýliða. Enn fremur er það markmið rannsóknar að rýna í 
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áhrif umbreytingastjórnunar á starfsánægju nýliða. Rannsóknarspurningar rannsóknar 

eru því:  

➢ Hvaða áhrif hefur stjórnunaraðferð næsta yfirmanns á starfsánægju nýliða? 

➢ Hvaða áhrif hefur umbreytingarstjórnun á starfsánægju nýliða? 

Viðmið rannsóknar um það hverjir teljast til nýliða verður lagt við 12 mánaða 

starfsaldur. Það er gert til að auka dreifni og stærð úrtaks. Einnig á grundvelli þess að 

ekki eru til skilgreind mörk um það hvenær einstaklingur telst fullgildur starfsmaður. 

Þó bendi rannsóknir til að fyrir nýjan starfsmann að ná mögulegri hámarks 

frammistöðu taki það hann allt að 12 mánuði (Gallup, 2019). Það geti þó verið ólíkt 

milli einstaklinga sem og út frá eðli starfs og starfsemi fyrirtækja hvenær 

einstaklingar hefur náð því marki.  

1.2. Hagnýtt og fræðilegt gildi 

Fræðilegt gildi rannsóknar er fyrst og fremst að bæta við þá litlu þekkingu sem fyrir er 

á áhrifum stjórnunar næsta yfirmanns á starfsánægju nýliða og öðlast skilning á 

áhrifum og merkingu sambandsins. Hagnýtt gildi rannsóknar fyrir atvinnulífið liggur í 

því að öðlast þekkingu og skilning á hvaða áhrif stjórnun næsta yfirmanns hefur á 

starfsánægju nýliða. Þar sem ferli ráðningar, móttöku og þjálfun nýliða er tímafrekt 

og kostnaðarsamt ferli þá ættu niðurstöður að nýtast atvinnulífinu til að átta sig enn 

fremur á því hvaða þátt næsti yfirmaður spilar í farsælli aðlögun og ánægju nýs 

starfsmanns. Upplýsingar sem gætu skilað aukinni framleiðni og árangri fyrirtækja.  

1.3. Uppbygging verkefnis 

Auk undirkafla telur verkefnið í heild átta kafla. Í kjölfar inngangs kemur kafli um 

fræðilega umfjöllun þar sem meginhugtök rannsóknar verða tekin fyrir auk þess sem 

gerð verður grein fyrir stöðu rannsókna á þeirra fræðasviði. Að lokinni fræðilegri 

umfjöllun tekur við kafli um aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem rannsóknaraðferð, 

úrtak rannsóknar, öflun gagna, réttmæti og áreiðanleiki ásamt siðferðislegum 

álitamálum rannsóknar verða gerð greinagóð skil. Þar á eftir verður farið yfir helstu 

niðurstöður rannsóknar. Upp frá því taka svo við umræður og lokaorð ásamt 

heimildaskrá og viðaukum.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Í eftirfarandi hluta verður farið yfir og veitt innsýn inn í þá fræðilegu umfjöllun sem 

liggur til grundvallar þeim hugtökum sem rannsóknin tekur til. Að auki verður gerð 

grein fyrir stöðu rannsókna á því sviði.  

2.1. Mannauður 

Flest okkar verja stórum hluta tímans og ævinnar á vinnumarkaði. Vinnan er því stór 

hluti af okkar lífi sem hefur þar af leiðandi mikil áhrif á okkar líf (Landy og Conte, 

2016). Það skiptir okkur því máli að líða vel í vinnunni. Að auki skiptir það okkur 

máli að finnast maður vera hluti af vinnustað, fá að sinna verkefnum í samræmi við 

hæfni okkar og þekkingu, takast á við áskoranir og eiga góð tengsl við samstarfsfólk 

okkar. Allt þetta skiptir máli og hefur áhrif á okkar líf, líðan og sjálfsmynd. Áhrifin 

eru þó ekki í eina átt því það sama gildir um atburði sem eiga sér stað í lífi okkar utan 

vinnu en þeir hafa að sama skapi áhrif inn í vinnuna okkar. Aðgreiningin á milli vinnu 

og einkalífs er því ekki klippt og skorið. Sú vitneskja og aukin meðvitund hefur leitt 

til vaxandi umræðu um að vinnan eigi að vera okkur gefandi og gjöful þannig að það 

hafi jákvæð áhrif á líf okkar (Armstrong og Taylor, 2020; Landy og Conte, 2016).  

Þessi vaxandi umræða helst í hendur við þróun starfa og þróun samfélags en 

samfélag okkar manna hefur tekið miklum breytingum á stuttum tíma. Á síðastliðnum 

30 árum hefur átt sér stað aukin alþjóðavæðing og hröð tækniþróun, þ.m.t. þróun 

gervigreindar og sjálfvirknivæðingar, sem hefur leitt til þess að nútímasamfélag 

einkennist af óvissu og örum breytingum (Armstrong og Taylor, 2020; Arnold o.fl., 

2005; Landy og Conte, 2016). Allt breytingar sem einnig eru hluti af og hafa áhrif á 

nútíma vinnuumhverfi.  

Til að verða ekki undir í þessari öru þróun og samkeppni þá þurfa fyrirtæki 

stöðugt að vera á tánum og búa yfir mikilli aðlögunarhæfni. Þar spilar lykil hlutverk 

að fyrirtæki hlúi vel að mannauð sínum því árangur þeirra veltur í auknum mæli á 

færni og þekkingu hans. Þau fyrirtæki sem leggja áherslu á gildi mannauðs eru 

eftirsóknarverðari á markaði (Torrington o.fl., 2019) sem og þau fyrirtæki sem búa 

yfir ánægðu starfsfólki njóta meiri velgengni en önnur enda ýtir það undir framleiðni 

þeirra og fyrir vikið rekstrarafkomu þess (Bakotić, 2016). Þá greina rannsóknir að 

ánægðir starfsmenn eru líklegir til að dvelja lengur í starfi og líklegri til að sýna af sér 

þegnhegðun (e. organizational behaviour) (Hughes o.fl., 2015). Hegðun sem vísar til 

þess að starfsmaður gengur lengra í sínum störfum en af honum er krafist. Sem leiðir 
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af sér minna vinnuálag og streitu meðal samstarfsfélaga. Óánægður starfsmaður er 

líklegri til að segja starfi sínu lausu og sýna af sér fjandsamlegri hegðun gagnvart 

stjórnendum og skipulagsheildinni í heild (Hughes o.fl., 2015). Því er mannauðurinn 

sú auðlind sem er hverri skipulagsheild mikilvægust (Armstrong og Taylor, 2020; 

Ionel o.fl., 2010).  

2.2. Starfsánægja 

Skilgreining á hugtakinu starfsánægja (e. job satisfaction) og helstu áhrifaþáttum þess 

hefur verið hugarefni fræðamanna um langt skeið en fyrstu rannsóknir á hugtakinu má 

rekja allt aftur til þriðja áratug síðustu aldar (Aziri, 2011; Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gústavsdóttir, 1999; Landy og Conte, 2016). 

Hugtakið taki til viðhorfs einstaklings um hversu vel viðkomandi líkar eða líkar ekki 

við starf sitt (Mulki o.fl., 2008). Tengist því líðan þeirra í starfi og þeim tilfinningum 

sem viðkomandi ber til þess (Roelen o.fl., 2008). 

Þó að baki hugtakinu liggi fjölmargar rannsóknir, jafnt hérlendis sem erlendis, 

þá ríkir ekki einhugur meðal fræðamanna um hver sé rétta skilgreiningin enda 

hugtakið bæði vítt og flókið. Að baki liggja því margar og mismunandi skilgreiningar 

á hugtakinu. Af þeim skilgreiningum sem komið hafa fram þá er það skilgreining 

Edwin A. Locke, bandarísk sálfræðings, frá árinu 1976 sem hefur verið hvað 

algengust (Arnold o.fl., 2005; Saari og Judge, 2004). Samkvæmt þeirri skilgreiningu 

þá er starfsánægja ástand eða tilfinning sem er jákvæð eða ánægjuleg sem 

einstaklingur öðlast í kjölfar mat hans á eigin starfi, byggða á sinni starfsreynslu og 

upplifun í starfi. Af öðrum skilgreiningum má nefna skilgreiningu Robbins og Judge 

(2013) en þeir skilgreina starfsánægju sem þær jákvæðu tilfinningar sem einstaklingur 

upplifir í kjölfar þess að hafa lagt mat á eiginleika starfs síns. Hins vegar skilgreindi 

Luthan (2011) starfsánægju einstaklings út frá því hversu mikið starfið uppfyllir 

væntingar viðkomandi um starfið. Til viðbótar má nefna skilgreiningu Hulin og Judge 

(2003) en samkvæmt þeirra skilgreiningu þá er starfsánægja einstaklings samblanda 

af sálfræðilegum þáttum og margþátta viðbrögðum. Þá margþátta viðbrögðum sem 

samanstandi af tilfinningalegum (e. affective), vitsmunalegum (e. cognitive) og 

hegðunarlegum (e. behavioral) þáttum gagnvart sínu starfi. Að endingu má nefna 

skilgreiningu Ingunnar Bjarkar Vilhjálmsdóttur og Jóhönnu Gústavsdóttur (1999). 

Samkvæmt þeim þá vísar starfsánægja til viðhorfs einstaklings til vinnu. Viðhorf sem 

feli í sér bæði tilfinningaleg og huglæg viðbrögð gagnvart tilteknu starfi og að 

áhrifaþættir þess séu samskipti við samstarfsfólk og stjórnendur, vinnuumhverfi og 
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aðstæður sem og laun og möguleiki til stöðuhækkunar. Þrátt fyrir að það ríki ekki 

samkomulag milli fræðamanna um skilgreiningu hugtaksins þá eiga þær allar 

sammerkt að starfsánægja vísi til þess að hér sé um að ræða jákvætt viðhorf og 

jákvæðar tilfinningar sem afleiðing af mati viðkomandi á eigin starfi. Þar að auki eiga 

nýjustu skilgreiningar það sameiginlegt að í mati viðkomandi felist samanburður. 

Samanburður þá á eigin væntingum og því sem hann telur sig verðskulda í samræmi 

við upplifun og reynslu í starfi (Ásta Bjarnadóttir, 2000). 

2.2.1.  Kenningar um starfsánægju 

Í gegnum tíðina eða frá upphafi rannsókna á hugtakinu starfsánægja hafa fræðamenn 

sett fram margar mismunandi kenningar. Margar hverjar tengjast hugtakinu hvatningu 

en hugtökin eru nátengd (Hughes o.fl., 2015; Landy og Conte, 2016). Þá hafa 

kenningar um starfsánægju og kenningar um hvatningu oft verið settar undir sama 

hatt. Tengsl hugtakanna eru talin grundvallast á því að ánægja einstaklings eykst 

þegar honum tekst ætlunarverk sitt, sérstaklega þegar verkefnið krefst fyrirhafnar 

(Hughes o.fl., 2015). 

Af þeim kenningum sem settar hafa verið fram má nefna t.a.m. tveggja þátta 

kenningu Frederick Herzberg (e. Herzberg´s two-factor theory) (Landy og Conte, 

2016; Lundberg o.fl., 2009; Luthans, 2011). Sú kenning er talin vera með fyrstu 

nútíma kenningum um starfsánægju og hefur fengið hvað mesta fræðilega umfjöllun. 

Hún heyrir undir flokk kenninga sem nefnast þarfakenningar og vísar til þess að ólíkir 

þættir stuðli að ánægju starfsmanna og stuðla að starfsleiða eða óánægju. Kenningin 

horfir annarsvegar til innri þátta (e. intrinsic motivators) sem nefndir eru 

hvatningarþættir (e. motivational factors). Það eru þættir sem tengjast starfinu sjálfu, 

eins og ábyrgð í starfi, umbun og endurgjöf. Hinsvegar líti hún til ytri þátta (e. 

extrinsic motivators) sem nefndir eru viðhaldsþættir (e. hygenic factors). Þeir tengjast 

ytri þáttum starfsins, líkt og stefna skipulagsheildar, starfsöryggi og laun. Innri þættir, 

þ.e. hvatningarþættirnir, séu þeir þættir sem að leiða af sér starfsánægju og hvatningu 

í starfi. Þá þættir eins og eðli starfs, ábyrgð í starfi, þróun í starfi, möguleiki á 

starfsframa, sjálfræði í starfi, umbun, endurgjöf, afrek og viðurkenning. (Landy og 

Conte, 2016; Lundberg o.fl., 2009; Luthans, 2011). Aftur á móti eru það ytri þættirnir, 

s.s. viðhaldsþættirnir, sem leiði til starfsleiða og skapi óánægju í starfi. Þeir þættir sem 

teljast til viðhaldsþátta eru þættir eins og starfsöryggi, laun, vinnuaðstæður og 

umhverfi, stefna og stjórn fyrirtækja sem og félagslegt umhverfi, þ.e. samband og 

tengsl einstaklings við samstarfsfólk og stjórnendur. Séu þessir þættir í lagi þá koma 
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þeir í veg fyrir starfsleiða og óánægju í starfi en þeir nægi ekki til til að ýta undir og 

skapa starfsánægju. Til þess þurfi hvatningaþætti, þætti sem að tengjast starfinu sjálfi. 

Einungis þeir skapi starfsánægju. Þegar kenningin kom fyrst fram vakti hún bæði 

athygli og vinsældir meðal stjórnenda einkum vegna þess hve einföld hún er. Hún 

hefur þó hlotið gagnrýni fyrir það að þeir þættir sem tilgreindir eru í kenningunni 

henti ekki öllum störfum og þar af leiðandi hafi ekki sömu áhrif á alla (Landy og 

Conte, 2016; Lundberg o.fl., 2009; Luthans, 2011).  

Önnur áhugaverð kenning sem gengur út á sanngirni og jafnræði er 

jafngildiskenning Adams (e. Equity theory) (Furnham, 2005; Huczynski og 

Buchanan, 2013). Inntak kenningarinnar snýr að því hvernig einstaklingur leggur mat 

á jafnræði og sanngirni sem honum hlotnast í starfi í samræmi við framlag. Ef 

viðkomandi upplifir að komið sé fram við hann af sanngirni þá upplifir hann aukinn 

hvata og ánægju í starfi. Einnig tekur hún til samanburðar. Nánar tiltekið að 

einstaklingur ber sig saman við aðra í kringum sig sem eru í sambærilegri stöðu og 

gerir samanburð á framlagi og útkomu út frá sanngirni, bæði hjá sér og öðrum. Ef 

útkoman er sú sama en misræmi er í framlagi þá upplifir viðkomandi ósanngirni. Það 

getur leitt til óánægju og minnkað framlag. Til að mynda þá upplifir einstaklingur 

óánægju í starfi ef honum hlotnast sú vitneskja að samstarfsfélagi hans sem sinnir 

sambærilegu starfi er með hærri laun en hann. Fræðamenn hafa gagnrýnt kenninguna 

því hún tekur ekki til greina að samanburður einstaklinga, þá hvaða viðmið og 

umburðarlyndi þeirra varðar, getur verið frábrugðin. Samt sem áður þá er hún gagnleg 

stjórnendum því hún ýtir undir og stuðlar að jafnræði sem aftur dregur úr þeim 

neikvæðum áhrifum sem skapast getur milli starfsfólks þegar það upplifir ranglæti 

(Furnham, 2005; Huczynski og Buchanan, 2013). 

Þá má nefna væntingakenningu Vroom (e. Expectancy theory) en hún tekur til 

ákvörðunartöku einstaklinga og þeirra væntinga sem viðkomandi hefur af þeim 

(Armstrong og Taylor, 2020; Landy og Conte, 2016). Kenningin tekur til þess ferlis 

sem viðkomandi fer í gegnum í ákvörðunartöku, þ.e. þegar einstaklingur stendur 

frammi fyrir ákvörðun um framkvæmd verkefnis. Þá þess mats sem viðkomandi 

leggur til um eigin frammistöðu um framkvæmd verkefnisins og þeirrar umbunar sem 

af því hlýst. Ferlið sem viðkomandi fer í gegnum og það mat sem viðkomandi leggur 

á ákvörðun sína er því annarsvegar byggt á því hversu eftirsóknarverð umbunin er 

viðkomandi og hins vegar á væntingum og trú viðkomandi til sjálfs síns við 

framkvæmd verksins. Hún gerir því ráð fyrir að einstaklingar hafi mismunandi þarfir 
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og meti því niðurstöður ákvörðunar á ólíkan máta. Aftur á móti er kenningin 

vitsmunaleg því hún greinir að í samræmi við mat og skynjun viðkomandi af 

aðstæðum sínum í vinnu þá hegði hann sér á rökrænan máta og því styðjist hann við 

skynsemi við ákvörðunartökuna. Fyrir það hefur kenningin verið gagnrýnd. Að hún 

taki ekki með í reikninginn áhrif tilfinninga og persónuleika einstaklinga á ákvarðanir. 

Misjafnt sé hversu skynsamt fólk er sem og misjafnt er milli manna hvað þeir telja 

skynsamlegt. Þrátt fyrir það þá er kostur hennar sá að hún er einstaklingsmiðuð. Þar 

sem hún horfir til og skýrir tengsl umbunar og frammistöðu út frá einstaklingnum 

sjálfum (Armstrong og Taylor, 2020; Landy og Conte, 2016).  

2.2.2.  Áhrifaþættir 

Út frá þeim fjölda rannsókna sem framkvæmdar hafa verið á starfsánægju gefur að 

líta fjölda áhrifaþátta (Aziri, 2011; Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín 

Gústavsdóttir, 1999; Landy og Conte, 2016). Þeir áhrifaþættir sem tilgreindir hafa 

verið má skipta niður í annarsvegar þætti sem telja til huglægra þátta og hins vegar 

hlutlægra þátta. Dæmi um áhrifaþætti eru vinnuaðstæður, vinnuumhverfi, kyn, laun, 

menntun, stuðningur, þjálfun, félagsleg samskipti, persónuleiki einstaklinga, sjálfræði 

í starfi, starfsandi, tækifæri til frama og stjórnendur. 

Áhugavert er að sjá að það má merkja ákveðna þróun í gegnum rannsóknir til 

hvaða þátta vísindamenn hafa horft til (Ásta Bjarnadóttir, 2000). Þar sem fyrstu 

rannsóknir litu til þátta eins og aðbúnaður, laun og vinnuumhverfi í samræmi við 

vinnuframlag einstaklinga. Þá var litið svo á að þessir þættir tryggðu starfsánægju sem 

leiddi af sér aukin afköst. Síðan beindu vísindamenn rannsóknum sínum að 

félagslegum þáttum sem orsaka starfsánægju. Þáttum eins og samskipti við yfirmenn 

og samstarfsmenn sem og andrúmsloft vinnustaðar. Ef þessir þættir væru í lagi þá ýtti 

það undir ánægju í starfi. Í framhaldinu beindu vísindamenn sjónum sínum að þáttum 

sem tengdust eiginleikum og innihaldi starfa. Þáttum eins og að starfsfólk hefði 

tækifæri til að nýta eigin hæfni og færni til þróunar og vaxta í starfi, nytu ábyrgðar í 

starfi, hefðu kost á að vinna að fjölbreyttum verkefnum og tækifæri til að vinna 

sjálfstætt. Þá þeirri tilfinningu starfsmannsins um að búa yfir sjálfstæðu vali eða 

ákvörðunum í sínu starfi. Einnig þeim möguleika til að annarsvegar hafa áhrif á 

núverandi starf eða hinsvegar skipta um starf hvort sem er innan eða utan 

skipulagsheildar. Nýjustu rannsóknir hafa litið fremur til þátta sem beinast beint að 

starfsmanninum sjálfum, þá hans þörfum og eiginleikum fremur en eiginleikum 

starfsins (Ásta Bjarnadóttir, 2000). 
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Til grundvallar liggja því margvíslegir þættir sem áhrif geta haft á 

starfsánægju einstaklings. Ef við lítum fyrst til áhrifa hlutlægra þátta líkt og aldurs á 

stafsánægju þá greina rannsóknir að með hækkandi aldri aukist starfsánægja (Riza 

o.fl., 2018; Robbins og Judge, 2013). Ástæðan sé á grundvelli þess að eldra fólk er 

ánægðara í starfi vegna þess að það hefur öðlast meiri þroska í lífi og starfi, hlotið 

betri sess innan skipulagsheildarinnar, eru nægjusamari og viðhafa auknara frelsi. 

Hafa öðlast meira sjálfstæði og eiga oftar en ekki betra samband og tengsl við bæði 

samstarfsmenn og yfirmenn (Ásta Bjarnadóttir, 1994; Riza o.fl., 2018; Smith, 2007). 

Aftur á móti má greina vísbendingar í rannsóknum um að áhrif starfsaldurs séu öfugt 

farið. Að starfsaldur dragi úr ánægju sökum þess að eftir því sem þú dvelur lengur í 

sama starfi eru auknar líkur á starfsleiða því tækifæri til vaxta og þróunar eru færri 

(Riza o.fl., 2018). Hafa skal í huga að áhrif hlutlægra þátta á starfsánægju hafa óbein 

áhrif og þarf því að skoða þá með tilliti til starfstengdra þátta (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gústavsdóttir, 1999). 

Af huglægum þáttum þá er einn þeirra þátta hvatning, sem komið var inn á hér 

að ofan. Líkt og kenning Herzberg´s vísar til þá séu það innri hvatar eins og ábyrgð í 

starfi, þróun og endurgjöf sem dæmi fremur en ytri þættir eins og laun og 

vinnuaðstaða sem hvetji fólk áfram í starfi. Enn fremur greina rannsóknir frá því að 

jafnt hvatning sem og umbun ýti undir aukna starfsánægju einstaklinga sem ekki 

einvörðungu hafa jákvæð áhrif á aukna framleiðni þeirra og hegðun heldur einnig á 

viðhorf og hugsun í jákvæða átt. Þannig verði áhugi einstaklings meiri, þeir ákveðnari 

og viljugri til að standa sig vel í starfi (Kovach, 1987; Landy og Conte, 2016). Skortur 

á hvatningu í starfi leiðir af sér auknar fjarvistir, áhugi dvínar og starfsánægja 

minnkar (Fournies, 1999; Kovach, 1987). Mikilvægir þættir til að stuðla að aukinni 

hvatningu, vellíðan og ánægju starfsmanna er regluleg, uppbyggjandi, jákvæð og 

heiðarleg endurgjöf og hrós yfirmanna.  

Þegar kemur að starfsánægju þá skipta samskipti einstaklinga við stjórnendur 

miklu máli (Belias og Koustelios, 2014a; Ellickson og Logsdon, 2002; Kim, 2002; 

Rad og Yarmohammadian, 28; Snow, 2001; Tsai, 2011). Þar á ofan greina 

niðurstöður rannsókna að gott samband sé meðal mikilvægari áhrifa þátta til að stuðla 

að starfsánægju. Að auki að samband starfsmanns við yfirmann sé mikilvægara en 

samband þess við samstarfsfólk þess (Sousa-Poza og Sousa-Poza, 2000).  

Í samskiptum starfsmanna við stjórnendur skiptir traust miklu máli þar sem 

þeir sem að bera meira traust til síns yfirmanns eru ánægðara í starfi heldur en ella 
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(Madlock, 2008). Auk þess að þeir stjórnendur sem búa yfir góðri hæfni í samskiptum 

ýta undir starfsánægju sem og að hana megi auka með því að efla samskiptahæfni 

stjórnenda. Endurgjöf stjórnanda spilar því einnig stórt hlutverk, þ.e. að stjórnandi 

veiti starfsfólki sínu endurgjöf á frammistöðu þess (Armstrong og Taylor, 2020; Ott 

og Van Dijk, 2005). Með reglulegri endurgjöf um frammistöðu eykst áhugi 

starfsmanna sem leiðir til aukinnar ákefðar starfsmannsins að vilja leggja hart að sér í 

starfi sem aftur hefur áhrif á ánægju þeirra í starfi. Regluleg endurgjöf leiðir einnig af 

sér að einstaklingurinn upplifir meiri tilgangi í starfi og að hann sé metinn að 

verðleikum. Sem og þeir finna fyrir auknu trausti og ábyrgðartilfinning eykst sem allt 

ýtir undir aukna ánægju í starfi (Armstrong og Taylor, 2020; Lunenburg, 2011). Aftur 

á móti getur engin endurgjöf eða slæm endurgjöf haft neikvæð áhrif, þ.e. ýtt undir 

kvíða starfsmanna og skapað vinnutengda streitu (Sparr og Sonnentag, 2008). Þar af 

greinir að margir af þeim þáttum sem ráða því hvort einstaklingur er ánægður eða 

óánægður í starfi eru á valdi stjórnandans (Hughes o.fl., 2015). 

2.3. Stjórnun og forysta 

Hlutverk og ábyrgð stjórnanda er af margvíslegum toga (Hitt o.fl., 2012). Til þeirra 

helstu verka sem hver stjórnandi ber ábyrgð á má nefna stefnumótun, áætlunargerð, 

skipulagningu og stjórnun mannaflans. Hvernig stjórnendum tekst til þessara verka 

getur skipt sköpum fyrir rekstarafkomu, velgengni og árangur fyrirtækisins. Það hefur 

því löngum verið hugarefni fræðamanna hvað skilgreinir árangursríkan stjórnanda 

(Northouse, 2018).  

Við fyrstu sýn er hægt að ætla að hugtökin stjórnun (e. management) og 

forysta (e. leadership) séu eitt og sama hugtakið (Kotter, 2008; Northouse, 2018). 

Hugtökin eru að mörgu leyti lík því bæði hugtökin fela í sér að ná settu marki á 

skilvirkan og hagkvæman máta en einnig að hafa áhrif á og vinna með fólki. Aftur á 

móti er margt sem greinir þau að. Fræðamenn hafa greint að það sem að skilgreinir 

stjórnandann frá leiðtoganum er grundvallað á því að hans meginhlutverk sé að 

framkvæma hluti rétt, þ.e. skipuleggja og gera áætlanir, leysa úr óreiðu, skipuleggja 

ferla og verk, stýra og útdeila verkum, samræma og sinna eftirliti. Hins vegar sé það 

hlutverk leiðtogans að framkvæma rétta hluti með því að leiða og hvetja sína 

fylgjendur í átt að skilgreindu markmiði, koma í veg fyrir óreiðu og hvetja til 

jákvæðra breytinga og nýsköpunar. Enn fremur að leiðtogamennska sé ferli þar sem 

leiðtoginn hafi áhrif á einstaklinga í átt að sameiginlegu settu marki (Kotter, 2008; 

Northouse, 2018). Stjórnandi sé þá sá aðili sem búi yfir þessu formlega og skilgreinda 
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valdi sem fylgir stöðu hans innan skipulagsheildarinnar. Hvort sem það er fyrir alla 

skipulagsheildin eða undirdeildir hennar. Vald sem að leiðir til fjölmargra 

samskiptahlutverka innan skipulagsheildarinnar. Úr þeim samskiptum hljótast honum 

nauðsynlegar upplýsingar til að bæði taka ákvarðanir en einnig til að framkvæma 

áætlanir fyrir þá heild eða einingu sem hann stýrir (Hitt o.fl., 2012; Kotter, 2008; 

Northouse, 2018).  

Út frá rannsóknum Mintzberg (1989) á störfum stjórnanda skipulagsheilda má 

greina hlutverk stjórnanda í þrjá hluta, þ.e. upplýsingahlutverk (e. information role), 

ákvörðunarhlutverk (e. decisional role) og samskiptahlutverk (e. interpersonal role). 

Undir hverjum hluta eru svo undirhlutverk. Hlutverk sem stjórnandi þarf að bregða 

sér í til að ná árangri í starfi. Á mynd 1 hér fyrir neðan má sjá framangreind þrjú 

hlutverk og þau undirhlutverk sem þar falla undir.  

 

Mynd 1. Hlutverk stjórnandans (Mintzberg, 1989). 

Eins og sjá má á mynd 1 þá fellur undir samskiptahlutverk það hlutverk 

stjórnandans að vera formlegur yfirmaður (e. figurehead), leiðtogi (e. leader) og 

tengiliður (e. liason) (Mintzberg, 1989). Sem formlegur yfirmaður er stjórnandi þar 

fyrst og fremst aðilinn sem veitir skýra leiðsögn um til hvers hann ætlast af sínum 

undirmönnum og er til staðar fyrir sína undirmenn þegar á þarf að halda. Veitir þeim 

aðstoð, stuðning og leiðsögn. Hann er jafnframt ábyrgur fyrir ráðningum síns 

mannauðs en ekki síst þjálfun þeirra. Sem leiðtogi þá er það í hans hlutverki á 

grundvelli þess að hver og einn starfsmaður vinni að settum markmiðum á 

hagkvæmastan og áhrifaríkastan máta. Þá sér hann um að samræma þarfir hvers og 

eins við markmið skipulagsheildarinnar. Lykilatriði í því hlutverki er að vera sínum 

starfsmönnum hvatning. Sem tengiliður er það í hans hlutverki að útdeila til sinna 

undirmanna viðhlítandi verkefnum (Mintzberg, 1989). 

Hlutverkin sem falla undir upplýsingahlutverk stjórnandans er fyrst til að 

nefna hlutverk hans sem eftirlitsaðili (e. monitor) (Mintzberg, 1989). Þar ber 

stjórnandi ábyrgð á að fylgjast náið með breytingum innan starfssvið 
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skipulagsheildarinnar og safna saman viðeigandi upplýsingum svo hægt sé að 

bregðast við ef þörf krefur. Þá felur það einnig í sér eftirlit með mannaflanum. Að 

hann sé að sinna sínum störfum og skyldum með framgang skipulagsheildarinnar að 

leiðarljósi. Þá ber hann ábyrgð á að miðla (e. disseminator) og útdeila, eins skjótt og 

unnt er, þeim upplýsingum sem hann aflar til allra hagaðila. Til að allir sem á þeim 

upplýsingum þurfa að halda, hafi þær nauðsynlegu upplýsingar um verkefnin og 

markmiðin sem vinna þarf að. Stjórnandi sinnir líka hlutverki talsmanns (e. 

spokeperson) og er hann talsmaður jafnt inn á við sem út á við. Inn á við ber hann 

ábyrgð á að vera talsmaður síns mannafla innan skipulagsheildarinnar. Þar sem 

honum er t.a.m. skylt að veita öllum öðrum innan skipulagsheildarinnar, þ.e. öðrum 

ákvörðunartökuaðilum, upplýsingar um framvindu sinnar einingar. Út á við liggur 

ábyrgð hans í t.a.m. samskiptum við birgja og viðskiptavini. Til dæmis við 

samningagerð þeirra vara og/eða þjónustu sem skipulagsheildin er að kaupa eða selja 

(Mintzberg, 1989). 

Þau hlutverk sem að falla undir hlutann um ákvörðunarhlutverk eru hlutverk 

frumkvöðuls (e. enterpreneur), meðhöndlun truflunar (e. disturbance handler), 

úthlutun auðlinda (e. resource allocator) og samningaaðili (e. negotiator) (Mintzberg, 

1989). Að baki öllum ákvörðunartökum liggja upplýsingar. Til þess að stjórnandi geti 

tekið ákvarðanir tengt sinni skipulagsheild og þeim verkefnum sem unnið er þar þarf 

hann að búa yfir og hafa aðgang að nýjustu upplýsingum. Í hlutverki sínu sem 

eftirlitsaðili ber honum að hafa auga með tækifærum. Þegar slíkt tækifæri birtist setur 

hann sig í hlutverk frumkvöðuls þar sem markmiðið er að betrumbæta og aðlaga sína 

skipulagsheild að örum breytingum í umhverfinu. Á meðan stjórnandinn í hlutverki 

frumkvöðulsins leitar tækifæranna til að aðlaga skipulagsheildina að síbreytilegu 

umhverfi þá skipar hann einnig hlutverki aðila sem er sífellt á tánum að bregðast við 

hinum ýmsum truflunum í umhverfinu. Þrýstingi og truflunum á borð við yfirvofandi 

verkfall, ágreining milli starfsmanna, mögulegra gjaldþrota birgja eða stórra 

viðskiptavina. Við slíkum breytingum tekur hann stefnumótandi ákvarðanir. Hann ver 

því verulegum hluta af tímanum sínum í hlutverki samningaaðila. Tengt þessu ber 

hann svo ábyrgð á úthlutun og nýtingu auðlinda, að tíma þeirra, aðgengi og 

fjármunum sé vel varið (Mintzberg, 1989).  

Þegar horft er til stjórnunar og forystu má greina að ein af helstu áskorunum 

sem þeir takast á við eru samskipti enda felst meira en helmingur af tíma þeirra í sér 

samskipti (Griffin o.fl., 2019; Hughes o.fl., 2015). Til að góður stjórnandi geti bæði 



 

22 

veitt og móttekið upplýsingar þarf hann að eiga góð og árangursrík samskipti við 

fólkið í kringum sig sem stuðlar þá að sameiginlegri ákvörðunartöku (Griffin o.fl., 

2019). Samskiptafærni stjórnandans þarf því að vera rík en meðal færni þátta er 

áformuð og virk hlustun en niðurstöður rannsóknar greinir jákvæð tengsl milli þess að 

starfsmenn upplifi að næsti yfirmaður iðki virka hlustun og helgunar (e. employee 

engagement) í starfi (Inga Jóna Jónsdóttir, 2021). Að auki leiða árangursrík samskipti 

af sér aukið traust sem stuðlar að sterkari liðsheild sem eykur líkur á að ná settum 

markmiðum (Felfe og Schyns, 2004; Hughes o.fl., 2015).  

2.3.1. Traust 

Fyrir skilvirkni og árangur stjórnunar og forystu er heiðarleiki og traust mikilvægir 

þættir (DuBrin, 2016). Hugtakið traust hefur verið skilgreint sem sú trú sem 

viðkomandi leggur á einlægni orða annarra sem og áætlanir þeirra og tilgang. Einnig 

hefur það verið skilgreint sem trú viðkomandi á heiðarleika, hæfni og persónuleika 

leiðtogans (Robbins o.fl., 2020). Það má því segja að hafi einstaklingur trú á 

heilindum og áreiðanleika annarra þá sé traust til staðar. Innan hugtaksins traust hafa 

fræðamenn greint fimm víddir. Víddirnar eru einlægni (e. openness), heilindi (e. 

integrity), samkvæmni (e. consistency), hollusta (e. loyalty) og færni (e. competence). 

Einlægni snýr að vilja yfirmanns til að miðla og deila hugmyndum og upplýsingum. 

Heilindi snýr að því hvort yfirmaðurinn sé sannsögull og heiðarlegur. Samkvæmni 

snýr að því hvort samkvæmni sé í orðum og gjörðum yfirmanns. Hollusta snýr þá að 

því hvort starfsmenn beri traust til sín yfirmanns um að hann gæti hagsmuna þeirra. 

Færni snýr að þeirri hæfni og þekkingu, jafnt tæknilegri sem og mannlegri, sem 

yfirmaður býr yfir (Robbins o.fl., 2020). Af þessum fimm víddum þá virðist heilindi 

vega hæst við mat á hvort einstaklingur sé traustsins verður (Tan og Tan, 2000).  

Eiginleikar hugtaksins traust eru nokkrir (Ásta Dís Óladóttir og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2017). Fyrir það fyrsta má nefna að þá er traust breytilegt. 

Það myndast yfir tíma, getur vaxið, hnignað og jafnvel horfið. Er ekki línulegt heldur 

einskonar hringrás. Þá getur það tekið langan tíma að byggja upp traust en eitt atvik 

getur eyðilagt það (Robbins o.fl., 2020). Traust er meðvitað á milli aðila og er bundið 

við og byggt á ástandi samskipta manna á milli. Það byggir á aðgerðum og er því hluti 

af tilgangi sambandsins óbeint. Því er ekki hægt að þvinga á fólk heldur er það byggt 

á vali fólks og er stundum til reynslu á meðan einstaklingar prófa sig áfram (Ásta Dís 

Óladóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2017).  
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Innbyggður eiginleiki áreiðanleika og trausts er að vera fölskvalaus, þ.e. að 

vera ósvikinn og heiðarlegur um persónuleika sinn, gildi og trú (DuBrin, 2016). Fyrir 

starfsmann að bera traust til síns yfirmanns þá þarf hann að hafa trú á því að hann sé 

áreiðanlegur, hæfur sínu starfi og heiðarlegur (Sirdeshmukh o.fl., 2002). Því þurfi 

stjórnendur að vera samkvæmir sjálfum sér til að öðlast traust sinna undirmanna 

(DuBrin, 2016). Til þess þurfi hann að setja fordæmi og standa við orð sín. Þegar 

stjórnendur standa frammi fyrir vandkvæðum þá skuli þeir leita lausna í stað þess að 

leita uppi og benda á hver sé sökudólgurinn. Þegar kemur að viðkvæmum málum og 

persónulegum málum tengt skipulagsheildinni, hvort sem það er gagnvart einstökum 

starfsmönnum eður ei, þá skuli hann ávallt viðhafa trúnað. Að öðrum kosti á hann á 

hættu að glata trausti sinna starfsmanna. Stjórnandi ætti því ávallt að leggja ríka 

áherslu á að koma fram við aðra líkt og hann krefst af þeirra framkomu við sig. 

Jafnframt leggja áherslu á heillindi og því sem talið er siðferðislega rétt (DuBrin, 

2016). Þeir starfsmenn sem bera traust til sinna yfirmanna eru líklegri og viljugri til að 

samþykkja ákvarðanir þeirra og bera traust gagnvart því að þeir brjóti ekki á 

hagsmunum og réttindum þeirra (Robbins o.fl., 2020). Yfirmenn sem vinna náið með 

sínum undirmönnum virðast njóta ríkara traust en þeir sem gera það ekki (Andersen, 

2005). Þar skiptir þó stærð skipulagsheildar máli. Þeir yfirmenn sem hafa marga 

undirmenn búa ekki yfir eins ríku tækifæri á því að starfa náið með sínum 

undirmönnum og þar með byggja tengsl við þá en þeir yfirmenn sem hafa fáa 

undirmenn. Þeir eru í betri aðstöðu til að starfa náið með sínu fólki og mynda þannig 

betri tengsl (Andersen, 2005). 

Rannsóknir greina að traust til forystu og stjórnunar hafi marktækt jákvæð 

áhrif á starfsafkomu þ.m.t. frammistöðu (e. performance), þegnhegðun (e. 

organizational citizenship behavior), starfsánægju (e. job satisfaction) og hollustu (e. 

organizational commitment) (Cho og Ringquist, 2011; Dirks og Ferrin, 2002). 

Starfsmenn sem að bera traust til sinna yfirmanna eru því almennt jákvæðari, 

ánægðari og árangursríkari í sínum störfum. Einnig eru þeir líklegri til að dvelja 

lengur í sínum störfum (Robbins o.fl., 2020). Sem dregur úr starfsmannaveltu en 

starfsmannavelta er kostnaðarsamur liður í rekstri fyrirtækja. Þá má greina frá 

niðurstöðum evrópskra rannsóknar Anderson og Kovac (2012). Þær greindu frá því að 

þeir starfsmenn sem upplifa að yfirmaður sinn hafi trúa á sér, beri hag þeirra fyrir 

brjósti og veiti þeim stuðning bera marktækt meira traust til sinna yfirmanna en þeir 

sem upplifa það ekki. Þar að auki greina rannsóknir að líffræðilegar breytur hafa áhrif 
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á traust einstaklinga til yfirmanna (Chang o.fl., 2016). Konur bera t.a.m. meira traust 

til yfirmanna en karlar. Eldri starfsmenn, bæði í lífaldri og starfsaldri, bera minna 

traust til yfirmanna sinna en þeir yngri. Það er talið grundvallast í því að þeir sem 

eldri eru séu líklegri til að hafa annað hvort sjálfir orðið fyrir trúnaðarbresti eða orðið 

vitni af slíku. Þá bera starfsmenn í einkageiranum meira traust til stjórnenda en 

starfsmenn hins opinbera (Chang o.fl., 2016).   

Þeir stjórnendur sem meðvitaðir eru um mikilvægi trausts milli síns og sinna 

undirmanna sem og líta ekki á að traust fylgi sjálfgefið stöðu sinni hafa tækifæri á að 

þróa og byggja það upp (Robbins o.fl., 2020). Til að öðlast og byggja upp traust er 

mikilvægt að stjórnendur iðki opin og heiðarleg samskipti. Að vera opin og 

hreinskilinn með þær ákvarðanir sem teknar eru stuðlar að öryggi. Að sýna af sér 

sanngirni er annar mikilvægur þáttur. Sem og að segja sannleikann. Þó erfitt geti 

reynst mörgum að heyra sannleikann þá er lygi líklegri til að rýra traust. Stjórnandi 

þarf einnig að segja hvað sér finnst því með því að gefa starfsmönnum tækifæri á að 

skilja og þekkja sinn stjórnanda þá er traust líklegra til að fylgja með. Að sama skapi 

er mikilvægt að vera samkvæmur sjálfum sér en þannig vita starfsmenn við hverju 

þeir eiga að búast sem jafnframt veitir þeim öryggi. Þá er mikilvægt fyrir stjórnanda 

að standa við gefin loforð því forsenda trausts er áreiðanleiki. Stjórnendur þurfa 

jafnframt að halda trúnaði og sýna það að starfsmenn geti leitað til þeirra með 

persónuleg mál sín án þess að vera hræddir um að þeim sé lekið til annarra. Að lokum 

er mikilvægt að stjórnendur sýni af sér öryggi. Að vera sjálfsöruggur smitar út frá sér 

og því hefur óöruggur yfirmaður neikvæð áhrif á sína undirmenn (Robbins o.fl., 

2020).  

2.4. Stjórnunarkenningar 

Sá þáttur sem talin er hafa hvað mest áhrif á líðan og hegðun starfsmanna er sá 

stjórnunarstíll sem stjórnandi tileinkar sér (Hughes o.fl., 2015). Í takt við þróun 

samfélaga má sjá að bæði stjórnun og aðferð til stjórnunar hafa tekið breytingum en 

upp úr þeim aragrúa af rannsóknum á hvað skilgreinir árangursríka stjórnun og 

forystu hafa sprottið fram fjölmargar kenningar (Northouse, 2018). Meðal þeirra er 

kenningin um umbreytingarstjórnun (e. transformational leadership).  

2.4.1. Umbreytingarstjórnun  

Kenningin á rætur sín að rekja til James M. Burns (1978). Tilkoma rannsókna hans 

grundvallaðist á því að honum þótti þáverandi greiningar á stjórnun ekki taka til 
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greina mikilvæga þætti og þar af leiðandi takmörkuð. Rannsóknir hans leiddu til 

hugmynda um umbreytandi forystu. Þar sem áherslan er á leiðtogann/stjórnandann en 

jafnframt því að stjórnun/forysta sé ferli. Ferli sem feli í sér að bæði stjórnendur og 

hans undirmenn á gagnkvæman máta ýta hvort öðru upp á hærra stig siðferðis og 

hvatningar (Yasir og Mohamad, 2016). Áherslan er því á tengsl milli 

leiðtogans/stjórnandans og undirmanna hans sem að einkennist af gagnkvæmum vilja 

til að efla bæði persónulegan og faglegan vöxt beggja (Northouse, 2018).  

Bernard M. Bass (1985) útvíkkaði kenningu Burnes með því að útskýra nánar 

þau sálrænu kerfi (e. psychological mechanisms) sem liggja til grundvallar 

umbreytingarstjórnunar. Þessi sálrænu kerfi eða þættir stundum nefnd fjögur i-in (e. 

the four i´s) eru hugræn áhrif (e. idealized influence), hvetjandi hvatning (e. 

inspirational motivation), vitsmunaleg örvun (e. intellectual stimulation) og 

einstaklingsmiðuð tillitssemi (e. individulized conideration). Umbreytingarstjórnandi 

hefur hugræn áhrif á sína undirmenn á þann hátt að hegðun hans er undirmönnum til 

fyrirmyndar (Bass, 1985; Northouse, 2018). Umbreytingarstjórnandi er fyrirmynd 

sinna undirmanna á alla vegu. Hann leggur áherslu á sannfæringu, tekur á erfiðum 

málum, hegðar sér siðferðislega og byggir upp traust. Til grundvallar þessara áhrifa 

liggur traust og virðing. Þeir stjórnendur sem hafa hugræn áhrif á sína undirmenn 

njóta trausts og virðingar til að taka ákvarðanir fyrir hagsmuni heildarinnar. Slíkt 

traust og virðing er undirmönnum innblástur og hvatning til að vilja líkja eftir sínum 

stjórnanda og samsama sig gildum og hugsjónum hans. Hann býr einnig yfir hvetjandi 

hvatningu þar sem hann leggur fyrir undirmenn sína aðlaðandi og hvetjandi 

framtíðarsýn til jafns við að ögra þeim með væntingum sínum en um leið miðlar 

bjartsýni. Honum jafnframt tekst að fá undirmenn sína til að vilja ná eigin 

markmiðum sem og upplifa að þeir hafi rödd og skipti máli í þeim verkefnum sem 

þeir sinna. Þá hefur umbreytingarstjórnandi áhrif á vitsmunalega örvun með þeim 

hætti að hann hvetur og örvar nýsköpunar hugsun með því að leita hugmynda hjá 

öðrum, taka áhættur og ögra forsendum. Jafnframt hvetur hann undirmenn sína til að 

kanna nýjar leiðir og leita uppi ný tækifæri en honum er umhugað um persónulegan 

vöxt sinna fylgjenda. Með því að leggja áherslu á tækifærin til að vaxa og læra fremur 

en að beina sjónum á útkomu eða niðurstöður þá gefur það undirmönnum tækifæri til 

að læra og leita tækifæra fremur en að fara öruggu leiðina. Út frá einstaklingsmiðaðri 

tillitssemi þá leggur hann upp úr því að hlusta á sína undirmenn og hlúa að þörfum 

hvers og eins (Bass, 1985; Northouse, 2018). Það krefst þess af 
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umbreytingarstjórnandanum að hafa samskiptaleiðir milli sín og sinna undirmanna 

opnar. Hlusta á og vera umhugað um þarfir einstaklinga. Bera kennsl á þarfir og koma 

til móts við hvern og einn út frá þeim stað sem þeir eru. Sjá til og stuðla að þjálfun sé 

í samræmi við það og bera kennsl á framlag hvers og eins. Þessum ofangreindum 

þáttum er tekið mið af í mælitækinu MLQ (e. Multifactor Leadership Questionnaire) 

sem er hvað algengasta mælitækið til að mæla einkenni umbreytingarhegðunar meðal 

stjórnenda (Northouse, 2018).  

Ef dregið er saman það sem kenningin felur í sér og telur til einkenna 

umbreytingarleiðtoga þá má nefna fyrst að hann er hvetjandi og virkur stjórnandi sem 

hefur skýra framtíðarsýn og býr yfir miklum persónutöfrum (e. charisma), útgeislun 

og er fyrirmynd sinna undirmanna (Burns, 1978; Northouse, 2018). Hann tekur tillit 

til þarfa og tilfinninga sinna starfsmanna og veitir þeim virkan stuðning og endurgjöf. 

Leggur áherslu á hvatningu, vitsmunalega örvun og dreifingu valds. Með dreifingu 

valds til sinna undirmanna veitir hann þeim umboð til athafna og hvetur þau til að 

huga vel að umhverfi sínu og eigin starfi. Með hvatningu og umhyggju nær hann að 

efla þroska þeirra og sjálfstraust. Enn fremur veitir hann þeim innblástur með því að 

skora vitsmunalega á þau, veita hverjum og einum athygli út frá þeirra þörfum sem og 

hvetur þau til að standa sig vel og leggja harðar á sig framar eigin hagsmunum í átt að 

sameiginlegum tilgangi, marki eða framtíðar sýn. Þessir þættir miða að eflingu 

starfsmanna sem talið er að leysi enn fremur úr læðingi sköpunarkraft þeirra og 

þekkingu. Þættir sem gera það að verkum að mögulegt er að gera tilraunir og læra af 

mistökum sem ýtir undir nýsköpun og þróun. Leiðtogar sem bera einkenni 

umbreytingarleiðtoga leiða til aukinnar frammistöðu, frekari hvatningu í starfi, 

hollustu og ánægju í starfi, njóta traust og virðingar. Í gegnum sterka framtíðarsýn og 

útgeislun hvetja þeir til jákvæðra breytinga jafnt hjá sínum undirmönnum sem og hjá 

skipulagsheildinni. Það skal þó tekið fram að þó stjórnandinn dreifi valdi til 

starfsmanna sinna til að hafa áhrif á störf sín og umhverfi þá liggur loka 

ákvörðunarvaldið í hans höndum (Bass og Riggio, 2006; Burns, 1978; Northouse, 

2018).  

Kenningin hefur verið mikið rannsökuð og greina þær að umbreytingarforysta 

sé áhrifarík forystukenning (Northouse, 2018). Hún hefur notið vinsælda á grundvelli 

þess að hún er auðskilin og einstaklingar ná að tengja hugmyndafræði 

umbreytingarforystu við forystu, þ.e. einstakling sem fer frammi með skýra 

framtíðarsýn og leiðir fólk áfram. Einnig á grundvelli þess að kenningin leggur 
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áherslu á gagnkvæm ferli og tengsl milli leiðtogans og hans undirmanna. Að sama 

skapi sökum þess að kenningin leggur áherslu á þarfir, gildi og siðferði sinna 

undirmanna. Kenningin hefur einnig hlotið gagnrýni. Helsta gagnrýnin sem hún hefur 

fengið er að það er erfitt að skilgreina og afmarka hugtök kenningarinnar 

nákvæmlega. Hugtök eins og að vera umboðsmaður breytinga, skapa framtíðarsýn og 

byggja upp traust sem dæmi (Northouse, 2018). Enn fremur hafa rannsóknir greint að 

skörun er á milli sálrænu kerfanna fjögurra (e. the four I´s) sem bendir til að afmörkun 

milli þeirra er ekki skýr (Tracey og Hinkin, 1998). Þær niðurstöður eru í samræmi við 

rannsóknir á réttmæti MLQ mælikvarðans en þær greina að fylgni sé há á milli 

sálfræðikerfanna fjögurra og gefur vísbendingu um að kerfin fjögur séu ekki aðskildir 

þættir (Northouse, 2018). Þá hefur hún einnig verið gagnrýnd fyrir það að erfitt sé að 

greina bein orsaka tengsl milli umbreytingarleiðtoga og þeirra breytinga sem að eiga 

sér stað meðal undirmanna hans og skipulagsheildarinnar í heild. 

2.4.1. Umbreytingarstjórnun og tilfinningagreind 

Óumdeild eru áhrif tilfinningalegs ástands, aðgerða og hegðunar stjórnanda og/eða 

leiðtoga á hans undirmenn og/eða fylgjendur (Goleman, 2004). Stjórnandi sem að býr 

yfir hárri tilfinningagreind hefur jákvæð áhrif á sína undirmenn og því mikilvæg 

hæfni að búa yfir. Hvað skilgreini hugtakið tilfinningagreind hefur verið hugarefni 

fræðimanna. Fyrir liggja margvíslegar skilgreiningar. Þó einhver munur sé á þeim 

skilgreiningum þá byggja þær á áþekkum hugmyndum. Það er hæfni einstaklings til 

að geta brugðist við, hlustað og mætt ólíkum aðstæðum og einstaklingum með 

skilningi (Sechelariu, 2012). Eða eins og Salovey og Mayer (1990) skilgreina 

tilfinningagreind sem hæfni einstaklings til að þekkja, gera sér grein fyrir, skilja og 

hafa áhrif á jafnt eigin tilfinningar sem og annarra.  

Goleman (2004) talar um tilfinningagreind skilgreinda út frá nokkrum sviðum. 

Það svið tilfinningagreindar sem hann nefnir mikilvægast er sjálfsvitund. Það snýr að 

því að skilja og þekkja allar eigin tilfinningar, jafnt jákvæðar sem neikvæðar. Átta sig 

á gildum, styrkleikum og veikleikum. Þekkir eigin takmörk, tekur gagnrýni vel og 

leitar sér aðstoðar með það að marki að efla sig sem stjórnanda. Það feli í sér að 

stjórnandi þurfi að vera í góðum tengslum við sjálfan sig. Við það bætir Goleman 

(2004) að til þess að framangreint sé náð það þarf viðkomandi stjórnandi að búa yfir 

þeirri hæfni að hafa stjórn á eigin tilfinningum. Þá felur tilfinningagreind það í sér að 

geta lesið í tilfinningar annarra, sýna samkennd og tekið tillit til þeirra. Að síðustu 

nefnir hann hæfni stjórnandans til tengslastjórnunar þar sem stjórnandi á gott með að 
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leiðbeina öðrum, eru áhrifagjarnir og sannfærandi. Byggja upp aðra og rækta 

styrkleika þeirra og virkja hæfileika þeirra. Bera kennsla og sýna skilning jafnt 

styrkleikum og veikleikum undirmanna sinna. Veita uppbyggilega endurgjöf og 

leggja rækt við tengsl og viðhalda þeim. Þá eigi þeir gott með að leysa úr ágreiningi 

því þeir eiga auðvelt með að setja sig í spor annarra og skilja sjónarmið þeirra. Það 

gerir þeim svo kleift að finna sameiginlegan flöt manna á milli (Goleman, 2004).  

Rannsóknir hafa greint tengsl milli umbreytingarstjórnunar og 

tilfinningagreindar (Neal M. Ashkanasy og Tse, 2000; Barling o.fl., 2000; Gardner og 

Stough, 2002; Palmer o.fl., 2001). Þar sem greina má jákvæð tengsl milli 

tilfinningagreindar og þriggja undirþátta umbreytingarstjórnunar, þ.e. hugræn áhrif, 

hvetjandi hvatning og einstaklingsmiðuð tillitssemi (Barling o.fl., 2000). Stjórnandi 

sem ber einkenni umbreytingarstjórnunar sýnir samkennd, hvatningu, sjálfsvitund og 

sjálfstraust (Bass, 1985; Burns, 1978). Þættir sem eiga samhljóm við skilgreiningu 

Goleman á tilfinningagreind (Goleman, 2004). Umbreytingarstjórnendur notar 

tilfinningar til að hvetja undirmenn sína áfram og koma sýn sinni á framfæri (Conger 

og Kanungo, 1994). Hann er næmur á að átta sig á þörfum undirmanna sinna, sýnir 

samúð og áttar sig á tilfinningalegu ástandi þeirra. Sem leiðir af sér meðal annars að 

undirmenn gera meira en það sem er vænst er af þeim (Palmer o.fl., 2001).  

2.4.2. Umbreytingarstjórnun og starfsánægja 

Í því síbreytilega umhverfi sem einkennir nútímasamfélag er nauðsynlegt að 

einstaklingar í stjórnunarstöðu beri merki umbreytingarleiðtoga. Innan fræðasviðs 

umbreytingarstjórnunar hafa rannsóknir rýnt í tengsl umbreytingarstjórnunar við 

starfsánægju með niðurstöðum um jákvæð tengsl (Belias og Koustelios, 2014b; 

Boamah o.fl., 2018; Ejimofor, 2007; Hanaysha o.fl., 2012; Park og Pierce, 2020; Sun 

og Wang, 2017). Niðurstöður þeirra rannsókna greina að njóti starfsmenn leiðsagna 

stjórnanda sem bera merki umbreytingarleiðtoga þá hafi það jákvæð áhrif á ánægju 

þeirra í starfi auk þess sem það auðgi þau og efli sem og dragi úr starfsmannaveltu. 

Það er í samræmi við þær rannsóknir sem greint var frá hér að framan um tengsl 

óánægju í starfi og aukinnar starfsmannaveltu (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og 

Jóhanna Kristín Gústavsdóttir, 1999). Mikilvægt er að lágmarka starfsmannaveltu eins 

og kostur er því aukinni starfsmannaveltu fylgir aukinn kostnaður sem hefur slæm 

áhrif á rekstarafkomu fyrirtækja (Armstrong og Taylor, 2020). Kostnaður sem ekki 

eingöngu er falin í kostnaði tengt ráðningarferli, þ.e. auglýsingu, viðtölum og þjálfun. 

Heldur einnig sóun á tíma stjórnandans sem betur væri farið til annarra verka. Einnig 
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má nefna að á þessum tíma á sér stað viðbótar sóun þar sem framleiðni minnkar. Þar 

fyrir utan hefur há starfsmannavelta áhrif á starfsandann innan skipulagsheildarinnar 

sem aftur hefur áhrif á þjónustu og ánægju viðskiptavina (Luthans, 2011). Vert er þó 

að taka til greina að starfsmannavelta í mátulegu magni er af hinu góða því hún kemur 

í veg fyrir stöðnun á þekkingu og hæfni mannaflans (Dalton o.fl., 1982).  

2.5.  Nýliði 

Þó niðurstöður rannsókna um tengsl umbreytingarstjórnunar og starfsánægju greini 

jákvæð tengsl þá hafa fáar rannsóknir rýnt í þessi tengsl út frá því á hvaða lífsskeiði 

starfsmaðurinn er innan skipulagsheildarinnar, þ.e.a.s. hvort hann sé fullgildur 

starfsmaður eða nýliði. Mikilvægt er að rýna í þennan þátt því veruleikinn sem mætir 

nýliða í starfi grundvallast ekki einvörðungu á því að takast á við nýtt starf heldur á 

það sér stað í óþekktu umhverfi með ókunnugu fólki (Ballard og Blessing, 2006; 

Rollag, 2007).  

Fyrir framtíð nýs starfsmanns hjá fyrirtæki skipta fyrstu dagar í starfi miklu 

máli (Friedman, 2006; Hacker, 2004; Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 

2008). Flestir nýliðar taka ákvörðun um hvort þeir vilji halda áfram störfum hjá 

viðkomandi skipulagsheild fyrstu daga og vikur í starfi (Hacker, 2004). Þar skiptir 

upplifun nýliða af hans fyrstu kynnum af nýjum vinnuveitanda máli því hún hefur 

áhrif á viðhorf, starfsánægju og vinnuframlag viðkomandi til lengri tíma. Þá upplifun 

af vinnuaðstöðu og skipulagi en einnig samskiptum við samstarfsfólk og stjórnendur. 

Þeir sem upplifa fyrstu kynni sín á jákvæðan hátt eru síður líklegir til að hverfa á 

braut á fyrstu mánuðum í starfi (Hacker, 2004).  

Samkvæmt rannsóknum Gallup í Bandaríkjunum þá greinir fimmtungur 

starfsmanna frá því að þeir hafi annað hvort ekki fengið skipulagt nýliðunarferli (e. 

onboarding) eða að upplifun þeirra af henni hafi verið slæm (Wetherell og Nelson, 

2021). Aftur á móti eru 70% þeirra sem upplifa nýliðunarferlið á jákvæðan hátt 

ánægðari með vinnustaðinn sinn og þrisvar sinnum líklegri til að segja að starfið 

þeirra sé besta starfið (Gallup, 2019; Wetherell og Nelson, 2021). Þau fyrirtæki sem 

stuðla að vel skipulagðri móttöku nýliða standa því betur að vígi en þau fyrirtæki sem 

ekki gera það (Dessler, 2013; Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008).  

Farsæl og árangursrík aðlögun nýliðans hefst strax á fyrsta degi (Bradt, 2010; 

Dessler, 2013). Hún veltur á því að hann nái að aðlagast umhverfinu, nái að mynda 

tengsl við samstarfsfólk sitt, tileinki sér þá ferla sem fyrir eru og aðlagist menningu, 

væntingum og gildum sem einkenna vinnustaðinn. Ferli sem getur tekið mislangan 
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tíma, verið margslungið og einkennst af miklum umbreytingum. Jafnt fyrir nýliðina 

sem og skipulagsheildina sjálfa því til jafns við það að nýr starfsmaður er að aðlagast 

og læra inn á nýtt starf þá á sama tíma er skipulagsheildin að aðlaga sig að honum 

(Bradt, 2010; Dessler, 2013).  

Til að aðlögun nýs starfsmanns takist vel til hafa rannsóknir greint frá ýmsum 

áhrifaþáttum sem hafa þar áhrif líkt og skilgreint móttökuferli, að viðkomandi hljóti 

nýliðafræðslu, viðkomandi fái skilgreinda fóstru og að vinnuaðstaðan sé tilbúin 

(Dessler, 2013; Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Þættir sem 

greina má samhljóm við niðurstöður rannsókna Gallup á hvaða þætti starfsmenn telja 

mikilvægasta í nýliðunarferlinu (Wetherell og Nelson, 2021). Þeir greina þrjá þætti 

mikilvægasta. Fyrst má nefna tækifæri til að mynda félagsleg tengsl við fólkið í 

nærumhverfi þess. Þá má nefn að þjálfun þeirra stuðli að því að svara tveimur 

veigamiklum spurningum annars vegar að þekkja og skilja starfsemi 

skipulagsheildarinnar og hins vegar hvernig viðkomandi passi inn í þá starfsemi. Sem 

og þjálfunin veiti þeim viðeigandi upplýsingar og þjálfun í þeirri færni sem starfið 

krefst til að ná fullum afköstum. Það er því ekki að undra að nýliðinn metur þennan 

þátt mikilvægan í aðlögunarferli sínu hjá nýjum vinnuveitanda. Þrátt fyrir það telja 

einungis þriðjungur nýliða sig vera undirbúna til að takast á við starf sitt að 

nýliðunarferli loknu. Að lokum er það framsetning, skipulag og framkvæmd 

nýliðunarferlisins, þ.e. móttaka, aðlögun og þjálfun nýliðans að hún sé skýr og 

skilmerkileg (Wetherell og Nelson, 2021).  

Það er því ljóst að vel skilgreind nýliðafræðsla sem felur í sér að nýliðanum 

eru veittar upplýsingar og fræðsla um starf viðkomandi á markvissan hátt, starfsemi 

skipulagsheildarinnar en einnig menningu, venjum og siðum þess hefur jákvæð áhrif á 

nýliðann (Dessler, 2013; Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Á 

þann hátt að hún dregur úr álagi hjá nýliða, eykur öryggi hans, skapar jákvæð tengsl 

hans við skipulagsheildina og stuðlar að nýliðinn hljóti tækifæri til að gera sitt besta 

við að leggja sitt af mörkum. Jafnframt dregur það úr hættu á óþarfa mistökum sem 

og að nýliðinn nær fyrr að skila af sér hámarks afköstum. Ávinningur skipulagsheilda 

sem standa vel við móttöku, aðlögun og þjálfun nýliða er að það dregur bæði úr 

óþarfa starfsmannavelta sem og rekstrarkostnaði fyrirtækja. Kostnaði sem hlýst af því 

að ráða og þjálfa nýja starfsmann sem og minni framleiðni sem hlýst af  þessu tiltekna 

stöðugildi (Dessler, 2013; Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 
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Líkt og framan greinir þá stuðlar góð þjálfun að því að nýliði nái að afkasta 

því sem ætlast er til af honum skjótar en ella (Dessler, 2013). Þjálfun nýliða þarf því 

að fela í sér fræðslu og þjálfun svo hann hljóti þá færni og hæfni sem til þarf til að 

sinna starfinu en ólíkar aðferðir eru milli skipulagsheilda hvernig að því er staðið 

(Cirilo og Kleiner, 2003; Dessler, 2013). Þá er nauðsynlegt að hann hljóti upplýsingar 

um til hvers er ætlast af honum sem og hvernig mat á frammistöðu hans er háttað. 

Ávinningur skipulagsheilda af ígrundaðri nýliðaþjálfun er ekki bara aukin afkastageta 

heldur einnig aukin ánægja í starfi, minni streita sem og aukin hollusta við 

skipulagsheildina. Því til viðbótar skiptir gott tengslanet máli til að hraða aðlögun inn 

í starfið og stuðla að góðum afköstum (Rollag, 2007). Þau fyrirtæki sem eru hvað 

árangursríkust í að þróa sína nýliða lögðu áherslu á að nýliðinn hefði gott tengslanet. 

Tengslanet sem nýliðinn geti leitað til í sínu aðlögunarferli. Enn fremur hafa slík 

tengsl sem nýliðinn myndar við sína samstarfsmenn þessa fyrstu daga og vikur í starfi 

þau áhrif að tengsl nýliðans við skipulagsheildina eru meiri, starfsánægja meiri og 

hollusta sömuleiðis (Rollag, 2007; Wetherell og Nelson, 2021).  

Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að nýliðin sjálfur gegni virku hlutverki í 

eigin aðlögunarferli og þá að þeir sem búa yfir frumkvæði (e. proactive newcomers) 

nái meiri árangri þegar lítur að samþættingu í starfi og starfsánægju. Hinsvegar er 

óljóst hvort samhengisþættir eins og stjórnunarstílar sem nýliðar upplifa skipti máli. Í 

nýlegri rannsókn Bauer o.fl. (2019) leiddu niðurstöður þeirrar rannsóknar í ljós að 

lykillinn að því að nýliði aðlagist vel sínu starfi og upplifi meiri starfsánægju er ef 

einstaklingur búi yfir frumkvæði sem og þjónandi forysta (e. servant leadership) 

mælist hátt. Niðurstaða sem bendir til þess að bæði leiðtogastíll og hegðun nýliða 

skipti máli í fyrir farsæla aðlögun nýliða. Það er að segja að nýliðar gætu upplifað 

starfsánægju og náð að passa við störf sín einfaldlega með því að vera leidd af 

þjónandi leiðtogum. Í rannsókn Kang og Zhang (2020) þar sem tengsl siðferðilegrar 

forystu (e. ethical leadership) og aðlögun nýliða voru skoðuð greindu niðurstöður að 

siðferðileg forysta hefði jákvæð áhrif á jákvæðar tilfinningar starfsmanna sem tengjast 

aðlögun nýliða á jákvæðan hátt.  

Rannsókn Tao o.fl. (2017) rýndi í áhrif leiðtogastíls á tengsl áforms nýliða um 

að hætta (e. new employee intention to leave) og frammistöðu hans í starfi. Horft var 

til tveggja leiðtogastíla, þ.e. ágengur/ofbeldisfullur leiðtogastíll (e. abusive leadership) 

og siðferðilegur leiðtogastíll (e. ethical leadership). Niðurstöður þeirra rannsókna 

leiddu í ljós að þeim mun meiri sem áform nýliða var um að hætta þeim mun minni 
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var frammistaða hans í starfi, s.s. neikvæð áhrif. Einnig greindu niðurstöður að 

ágengur/ofbeldisfullur leiðtogastíll jók þessi neikvæðu áhrif en að siðferðilegur 

leiðtogastíll hjálpaði til við að hlutleysa þau áhrif.  

3. Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum hluta verður farið yfir aðferðafræði rannsóknar þar sem tilgreind verður 

rannsóknaraðferð ásamt úrtaki rannsóknar, framkvæmd hennar, sem og úrvinnsla og 

greining rannsóknargagna. Einnig verður farið yfir réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknar ásamt siðferðilegum álitamálum.  

3.1. Rannsóknaraðferð 

Á grundvelli rannsóknarspurninga rannsóknar „Hvaða áhrif hefur stjórnunaraðferð 

næsta yfirmanns á starfsánægju nýlið?“ og „Hvaða áhrif hefur umbreytingarstjórnun á 

starfsánægju nýlið?, markmiðar rannsóknar, að öðlast innsýn inn í áhrif 

stjórnunaraðferða næsta yfirmanns á starfsánægju nýliða sem og að áhrif þess hafa 

lítið verið rannsökuð, var stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð (e. qualitative 

research method). Þegar það er lítil þekking og fáar rannsóknir innan fræðasviðsins á 

sambandi hugtaka er stuðst við eigindlega rannsóknaraðferð þar sem markmiðið er að 

dýpka skilning og finna mynstur (Edmondson og McManus, 2007).  

Ólíkt megindlegri rannsóknaraðferð, þar sem samfélög og veruleiki manna er 

rannsakaður með því að mæla, magnbinda og skrásetja með tölum, þá felur eigindleg 

rannsóknaraðferð í sér að öðlast skilning á reynslu, upplifun og viðhorfum 

einstaklinga og hópa með því að afla ganga út frá þeirra túlkun á eigin veruleika 

(Bryman, 2016). Hún leitast við að skoða og skilja ákveðin fyrirbæri sem og félagsleg 

ferli þess sem upplifir þá út frá merkingu og samhengi atburða. Því sé félagslegur 

veruleiki manna óstöðugur og túlkun ávallt háð hinu síbreytilega samhengi og ferlum 

samskipta. Eigindleg rannsóknaraðferð gefur rannsakanda kost á að öðlast dýpri 

skilning á viðfangsefni rannsóknar þar sem aðferðafræðin veitir aukin sveigjanleika. 

Sveigjanleika til að skilja merkingu en einnig grípa ferli, breytingar og þróun. 

Niðurstöður eigindlegra rannsókna fela ekki í sér tölulegan samanburð heldur spretta 

úr þeim hugtök og/eða þemu sem lýsa því hvað er mögulega sameiginlegt með 

reynslu eða upplifun einstaklinga eða mismunandi hópa. Þannig er hægt að setja fram 

mögulega kenningu sem byggð er á hinni eigindlegu rannsókn sem svo má í 

framhaldinu sannreyna með megindlegri rannsókn (Bryman, 2016; Edmondson og 

McManus, 2007) 
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Mögulegar aðferðir við gagnasöfnun í eigindlegum rannsóknum eru t.a.m 

þátttökuathugun, viðtöl og rýnihópar (Bryman, 2016). Í þessari rannsókn var stuðst 

við viðtalsrannsókn en slík aðferð gefur kost á að öðlast dýpri skilning á upplifun, 

viðhorfi og reynslu einstaklinga. Í viðtalsrannsóknum gefst viðmælanda tækifæri á að 

greina og skýra frá eigin merkingu og veruleika. Jafnframt eru viðtalsrannsóknir góð 

aðferð til gagnaöflunar þegar t.d. þarf að ræða viðkvæm málefni (Bryman, 2016).  

Á grundvelli eðli rannsóknaraðferða eigindlegra rannsókna, þ.e.a.s. 

sveigjanlegt, óformfast og þar af leiðandi ógagnsærra ferli, er ekki unnt að endurtaka 

rannsóknina til að fá sömu niðurstöður (Bryman, 2016). Því er ekki hægt að alhæfa 

um niðurstöður rannsóknar yfir á stærri hópa samfélagsins. Markmið þessarar 

rannsóknar var ekki að alhæfa um niðurstöðurnar heldur fyrst og fremst að öðlast 

innsýn inn í upplifun og reynslu viðmælenda. Aðrir ókostir eigindlegra 

rannsóknaraðferða er nálægð rannsakanda við þátttakendur. Hún getur verið mikil og 

því getur það haft áhrif á að hlutdrægni rannsóknar aukist. Einnig getur 

rannsóknarferlið sjálft verið tímafrekara þar sem hvert viðtal getur tekið allt að 

klukkustund sem og vélritun viðtala er tímafrek (Bryman, 2016). 

3.2. Úrtak rannsóknar 

Stuðst var við almennt markmiðsúrtak (e. generic purposive sampling) við val á 

þátttakendum í rannsóknina en það felur í sér að velja þátttakendur út frá markmiði 

rannsóknarspurningar (Bryman, 2016). Viðmælendur rannsóknar voru nýliðar í starfi 

eða nánar tiltekið einstaklingar sem starfað höfðu hjá fyrirtæki í 12 mánuði eða 

skemur. Valið á þessum tíma var byggt á niðurstöðum rannsókna sem benda til að það 

taki nýjan starfsmann allt að 12 mánuði að ná mögulegri hámarksframmistöðu 

(Gallup, 2019). Einnig á grundvelli aðgengis og tíma voru viðmælendur rannsóknar 

valdir með hliðsjón af hentugleika (e. convenience sample). Hentugleikaúrtök taka 

mið af þægindi og aðgengi rannsakanda að nálgast þátttakendur (Bryman, 2016). Í 

gegnum kunningja- og vinatengsl var haft samband við tvö íslensk fyrirtæki. Bæði 

fyrirtækin samþykktu þátttöku. Fyrirtækin teljast bæði til stórra fyrirtækja með 70 

starfsmenn eða fleiri samkvæmt flokkun VR stéttarfélags árið 2021 (VR stéttarfélag, 

e.d.). Annað fyrirtækið, hér eftir nefnt fyrirtæki A, starfar á íslenskum markaði en hitt 

fyrirtækið, hér eftir nefnt fyrirtæki B, starfar á bæði íslenskum og erlendum markaði. 

Bæði eru með dreifða starfsemi. Á grundvelli nafnleyndar verða fyrirtækjunum ekki 

lýst nánar. Markmiðsúrtök og hentugleikaúrtök eru tegund úrtaka sem flokkast undir 

úrtök án líkinda (e. non-probability sampling method) þar sem ekki allir hafa jafnan 
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möguleika á að lenda í úrtaki og því ekki hægt að alhæfa um niðurstöður rannsóknar 

yfir á þýði (Bryman, 2016). 

Hvort fyrirtæki fyrir sig útvegaði úrtakslista af einstaklingum sem hófu störf á 

árinu 2021 og höfðu unnið 12 mánuði eða skemur. Heildarfjöldi í úrtaki frá fyrirtæki 

A var 22 starfsmenn. Af þeim samþykktu sex aðilar þátttöku sem samsvarar 27,3% 

svarhlutfalli. Heildarfjöldi úrtaks frá fyrirtæki B var 28 starfsmenn. Af þeim 

samþykktu sex aðilar þátttöku sem gefur 21,4% svarhlutfall. Heildarfjöldi 

viðmælanda voru því 12 talsins eða 24% af samanlögðum úrtökum. Viðmælendur 

voru á aldrinum 21 til 47 ára með meðalaldur upp á 29,3 ár. Af þeim voru átta 

karlmenn og fjórar konur. Meðalstarfsaldur viðmælenda voru 6 mánuðir en minnst 

höfðu viðmælendur unnið 2 mánuði en mest 11 mánuði. Á grundvelli fyrirheita um 

trúnað þá var öllum viðmælendum rannsóknar gefin handahófskennd dulnefni. Í töflu 

1 hér fyrir neðan má sjá yfirlit yfir dulnefni viðmælenda auk helstu upplýsinga. 

Tafla 1. Helstu upplýsingar um viðmælendur rannsóknar 

Viðmælandi Dulnefni Kyn Aldur Starfsaldur  

Viðmælandi 1 Gunnar Karl 21 árs 8 mánuðir 

Viðmælandi 2 Jón Karl 28 ára 8 mánuðir 

Viðmælandi 3 Jóna Kona 22 ára 5 mánuðir 

Viðmælandi 4 Anna Kona 25 ára 4 mánuðir 

Viðmælandi 5 Sigurður Karl 25 ára 8 mánuðir 

Viðmælandi 6 Guðmundur Karl 27 ára 7 mánuðir 

Viðmælandi 7 Bára Kona 38 ára 11 mánuðir 

Viðmælandi 8 Pétur Karl 47 ára 4 mánuðir 

Viðmælandi 9 Halldór Karl 29 ára 8 mánuðir 

Viðmælandi 10 Sigríður Kona 27 ára 2 mánuðir 

Viðmælandi 11 Elías Karl 25 ára 3 mánuðir 

Viðmælandi 12 Arnar Karl 38 ára 4 mánuðir 

3.3. Framkvæmd rannsóknar 

Framkvæmd voru hálf-opin einstaklingsviðtöl (e. semi-strutctured interviews) þar sem 

tekin voru viðtöl við einn einstakling í einu og stuðst við fyrirfram ákveðin 

viðtalsramma (Bryman, 2016). Viðtalsramma sem inniheldur opnar spurningar þar 

sem markmiðið er að afla upplýsinga um reynslu, upplifun og viðhorf viðmælanda. 

Notast var við hálf-opin viðtöl því þau gefa aukið rými til sveigjanleika. Í slíkum 
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viðtölum hefur rannsakandi spurningarnar sér til hliðsjónar, sem ákveðin leiðarvísi 

um mögulegar spurningar tengt viðfangsefninu á meðan viðtali stendur. En með því 

að hlusta og skilja er brugðið út frá honum eftir svörum þátttakenda. Með það að 

markmiði að öðlast enn fremur dýpri skilning á upplifun og merkingu viðkomandi og 

draga út þá þætti sem rannsóknin bendir á að vert væri að skoða betur (Bryman, 

2016). 

Ferli rannsóknar var í nokkrum skrefum. Fyrsta skrefið fól í sér að semja 

spurningar í viðtalsramma (sjá viðauka 1). Að því loknu var næsta skref að setja sig í 

samband við möguleg fyrirtæki. Fyrir tilstuðlan vina- og kunningjatengsla setti 

rannsakandi sig í samband við mannauðsstjóra tveggja fyrirtækja og kynnti markmið 

og tilgang rannsóknar (sjá viðauka 2). Að fengnu samþykki og úthlutun úrtaks hófst 

boðun þátttakenda í rannsóknina þar sem leitast var eftir sjálfboðaliðum. Boðun í 

viðtöl fóru fram í vikunni fyrir áætlaðan tíma viðtals (sjá viðauka 3). Viðtölin sjálf 

fóru öll fram í janúar mánuði 2022, nánar tiltekið í viku tvö og fjögur, á þeim tíma 

sem hentaði viðmælanda hvað best. Í ljósi gildandi sóttvarnaraðgerða vegna 

heimsfaraldursins Covid-19 og til að gæta fyllsta öryggis fóru öll viðtölin fram í 

gegnum samskiptaforritið Microsoft Teams. Viðmælendur voru ýmist staðsettir á 

vinnustað eða heima fyrir á meðan rannsakandi var staðsettur á eigin heimili. Tekin 

voru í heildina 12 viðtöl og var heildarlengd viðtala á bilinu 41 til 72 mínútur með 

meðal heildartíma upp á 51 mínútu. Áður en viðtölin fóru fram var hverjum 

viðmælanda sent bréf um upplýst samþykki (sjá viðauka 4) með tölvupósti sem var 

sent á vinnutölvupóst viðkomanda. Í bréfinu var greint frá markmiði rannsóknar. 

Hvað fælist í þátttöku, það er viðtal í gegnum samskiptaforrit og áætlaðan tíma þess. 

Auk þess var þeim gert grein að fyrir úrvinnslu og greiningu gagna væru viðtölin 

tekin upp og svo loks vélrituð orðrétt. Jafnframt var þeim gert grein fyrir að fyllsta 

trúnaði yrði gætt, að öll persónugreinaleg gögn yrðu afmáð við úrvinnslu gagna og að 

þau yrðu nýtt eingöngu fyrir þessa rannsókn sem yrði svo eytt að rannsókn lokinni. 

Við upphaf hvers viðtals var tryggt að viðmælendur hefðu haft tök á að lesa í gegnum 

bréfið. Þeir sem ekki höfðu haft kost á fengu útskýringu á innihaldi bréfsins. 

Samþykki allra viðmælanda var tryggt áður en eiginlegt viðtal hófst. Til viðbótar 

upplýsinga um upplýst samþykki og samþykki fyrir upptöku og vélritun viðtalsins 

voru allir viðmælendur upplýstir um fyrirkomulag viðtals að hér væri um opið 

viðtalsform að ræða með það að marki að heyra upplifun og reynslu viðmælanda og 

því ekki um rétt eða röng svör að ræða. Jafnframt var þeim tilkynnt að ekki væri skylt 
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að svara einstökum spurningum og að þau gætu hætt þátttöku án útskýringa hvenær 

sem er. Þar sem meirihluti þátttakenda höfðu fleiri en einn skilgreindan yfirmann þá 

hófst viðtalið á samtali um hvaða yfirmann þátttakendur ættu að taka mið af. 

Rannsakandi leiðbeindi þátttakendum að miða svör sín við mat á stjórnunaraðferðum 

og samskiptum næsta yfirmanns á þeim yfirmanni sem þátttakendur höfðu verið í 

hvað mestum samskiptum við. 

Viðtölin voru öll hljóðrituð með forritinu OBS studio (Open Broadcaster 

software). Við lok viðtala var öllum þátttakendum þökkuð þátttakan. Að auki voru 

allir viðmælendur upplýstir um að ef þeir hefðu spurningar eða viðbótar vangaveltur 

að loknu viðtali væri þeim frjálst að hafa samband við rannsakanda. Jafnframt tryggði 

rannsakandi leyfi hjá viðmælendum um að fá að hafa samband við sig að lokinni 

yfirferð og greiningu rannsakanda á viðtali til að tryggja réttmæti rannsóknar. Allir 

viðmælendur gáfu samþykki fyrir því. Þegar gögnin höfðu verið yfirfarin og greining 

rannsakanda á viðtali hvers og eins lá fyrir þá var aftur haft samband við hvern 

viðmælanda. Beðið var um álit á greiningu rannsakanda á viðtali og greiningu og 

hvort hún væri í samræmi við upplifun viðmælanda. Þetta var gert til að sannreyna 

niðurstöðurnar og auka réttmæti og trúverðugleika rannsóknarniðurstaðna.  

3.4. Mælitæki rannsóknar 

Við gerð spurninga í viðtalsrammann, sem unnin var í samvinnu við leiðbeinanda, var 

tekið mið af rannsóknarspurningum rannsóknar, þ.e. áhrif stjórnunaraðferða næsta 

yfirmanns á starfsánægju nýliða og áhrif umbreytingarstjórnunar á starfsánægju 

nýliða. Til að ná utan um rannsóknarspurningarnar tók rannsakandi mið af þekktum 

viðurkenndum og stöðluðum mælitækjum til að mæla annarsvegar hugtakið 

starfsánægja og hinsvegar hugtakið umbreytingarstjórnun.  

Fyrir hugtakið starfsánægja var stuðst við íslenska útgáfu af QPS Nordic, 

Norræna spurningalistanum um sálfélagslega þætti í vinnu (e. General Questionnaire 

for Psychological and Social Factors at Work) (Hólmfríður K. Gunnarsdóttir, 2009). 

Spurningalistinn mælir atriði sem tengjast einstaklingnum sjálfum, sem og starfi og 

samskiptum á vinnustað. Tilgangur mælitækisins er að mæla upplifun einstaklings af 

þeim félagslegum og andlegum aðstæðum sem viðkomandi upplifir á vinnustað. 

Stuðst var við styttri útgáfu listans, þ.e. QPS Nordic 34+.  

Fyrir hugtakið umbreytingarstjórnun var stuðst við mælitækið MLQ (e. 

Multifactor Leadership Questionnaire) en mælitækið hefur að geyma spurningar sem 

mæla og bera kennsla á leiðtogahegðun (Bass og Avolio, 1996). Innan mælitækis eru 
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tuttugu atriði sem mæla umbreytingar hegðun stjórnanda. Við hönnun spurninga var 

MLQ Form 5X Short útgáfa listans höfð til hliðsjónar en margar rannsóknir á sviði 

stjórnunar, forystu og leiðtogafræða hafa stuðst við þennan lista með það að marki að 

kanna áherslur umbreytingar- og viðskiptastjórnunar/forystu.  

Heildar fjöldi spurninga í rammanum voru tuttugu og tvær talsins ásamt undir 

spurningum. Dæmi um spurningar í viðtalsrammanum eru: Hvernig myndir þú lýsa 

samskiptum þínum við yfirmann þinn? Telur þú að yfirmaðurinn þinn sé meðvitaður 

um að það sem hann/hún segir og gerir að það hafi áhrif á aðra í kringum sig? Hvað 

ýtir undir starfsánægju þína? Hvort telurðu að yfirmaður þinn leggi meiri áherslu á 

eigin hagsmuni eða hagsmuni heildarinnar? 

3.5. Úrvinnsla og greining gagna 

Öllum gögnum rannsóknar var aflað í gegnum hálf opin einstaklingsviðtöl. Við 

greiningu og úrvinnslu gagna var stuðst við kóðunar- og þemagreiningu (e. coding 

thematic analysis) til að bera kennsl á og greina merkingu og mynstur gagnanna 

(Bryman, 2016). Að lokinni framkvæmd viðtala voru þau vélrituð orðrétt upp úr 

hljóðritunum með ritvinnsluforritinu Microsoft Word. Þá næst var opin kóðun 

framkvæmd (e. inductive coding) þar sem viðtölin eru lesin endurtekið og hugtök, 

atriði og þættir sem voru sameiginleg í frásögn viðmælenda voru kóðaðir saman. 

Atriði sem eru endurtekin í gegnum öll viðtölin og mynda ákveðið mynstur og tengja 

þau saman. Kóðum rannsóknar var flokkað niður eftir efni en einnig var hverjum 

kóða gefinn litur til aðgreiningar. Þar næst var framkvæmd þemagreining þar sem 

kóðar gagnanna voru flokkaðir saman í sameiginleg þemu. Með þessu fást yfir- og 

undir þemu sem lýsa reynslu og upplifun viðmælenda rannsóknar (Bryman, 2016). 

Lögð var áhersla á að lofa kóðum og þemum rannsóknar að spretta fram úr gögnunum 

og gætt var vel að því að eigin reynsla og viðhorf rannsakanda hefði ekki áhrif á 

niðurstöður rannsóknar. Að lokinni úrvinnslu og greiningu komu fram tvö þemu og 

fjögur undirþemu. Yfirþemun voru „samskipti“ og „tilfinningagreind“. Undir 

samskipti féllu svo undirþemun „skilningur“ og „traust“ en undir tilfinningagreind 

féllu undirþemun „framkoma“ og „hagsmunir“.  

3.6. Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Í allri rannsóknarvinnu er mikilvægt að tryggja vísindaleg vinnubrögð og gæði 

rannsóknar (Bryman, 2016). Meðal mælinga á gæði rannsóknar er áreiðanleiki (e. 

reliabilty) og réttmæti (e. validity). Þar sem réttmæti rannsóknar snýr að því að verið 
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sé að mæla þá hugsmíð, hugtak eða viðfangsefni sem rannsókninni er ætlað að mæla. 

Á hinn bóginn snýr áreiðanleiki rannsóknar að stöðugleika mælinga frá einum 

tímapunkti til annars. Rannsókn telst því áreiðanleg ef sömu niðurstöður fást við 

endurtekningu rannsóknar. Þar sem eigindlegar rannsóknir eru ekki eins formfastar og 

megindlegar rannsóknir þá hafa þessi hugtök lítillega aðra merkingu (Bryman, 2016).  

Þegar kemur að áreiðanleika eigindlegra rannsókna er erfitt að tryggja hann 

þar sem það er ekki hægt að fullyrða um að ef rannsóknin yrði endurtekin að sömu 

niðurstöður fengjust (Bryman, 2016). Hægt er þó að stuðla að áreiðanleika eigindlegra 

rannsóknar með því að halda ítarlega skráningu á rannsóknarferlinu. Slík ítarleg 

skráning gefur þá kost á að aðrir ótengdir aðilar geti yfirfarið og gengið úr skugga um 

að ekki sé fyrir bjögun af hálfu rannsakanda sem og lagt mat á hvort sammæli fáist á 

niðurstöðum. Þegar talað er um réttmæti eigindlegra rannsókna þá er talað um að 

innra réttmæti sé styrkleiki þeirra því rannsakandi í samskiptum við viðmælendur sína 

öðlast innsýn og skilning á samhengi þess félagslega veruleika sem viðmælandi 

upplifir. En innra réttmæti snýr að því hvort raunverulegt orsakasamband sé milli 

breyta rannsóknar, það sé ekki einhver önnur breyta sem hafi áhrif. Aftur á móti er 

ytra réttmæti veikleiki eigindlegra rannsóknar því hún snýr að alhæfingargildi, þ.e. 

hvort alhæfa megi niðurstöður rannsóknar yfir á stærri hópa (Bryman, 2016). 

Í öllum rannsóknum er hætta á áhrifum rannsakanda á niðurstöður rannsóknar. 

Vegna nálægðar rannsakanda í eigindlegum rannsóknum er mikilvægt að hann geri 

sér grein fyrir mögulegum áhrifum sínu, gæti þess að vera ekki leiðandi í spurningum 

og haldi eigin skoðunum og viðhorfum frá (Bryman, 2016).  

Til að auka trúverðugleika rannsóknar var gætt að ítarlegri skráninguí gegnum 

allt rannsóknarferlið. Eins gætti rannsakandi eftir fremsta megni að halda eigin 

skoðunum og viðhorfum frá, vandaði vel til framkvæmd viðtala og lagði áherslu á að 

gefa viðmælendum tíma og rými á að tala sínu máli. Að auki var lagt upp með að 

styrkja innhaldsréttmæti (e. content validity) rannsóknar með því að hanna spurningar 

í viðtalsrammann út frá stöðluðum mælitækjum. Að lokum var trúverðugleiki 

rannsóknar styrktur á tvenna vegu. Annarsvegar með því að út í gegnum öll viðtölin 

leitaðist rannsakandi eftir því að fá staðfestingu á skilning rannsakanda á því sem 

viðmælandi hafði að segja. Hinsvegar að fá viðmælendur rannsóknar til að yfirfara 

túlkun rannsakanda á þeirra veruleika að lokinni greiningu viðtals til að draga úr allri 

mögulegri bjögun.   

  



 

39 

3.7. Siðferðileg álitamál 

Í rannsóknum skal tryggja að farið sé eftir ákveðnum siðareglum (Bryman, 2016). Að 

þátttakendur rannsókna njóti tilhlýðilegrar verndar og komið sé í veg fyrir að þeir 

hljóti nokkurn skaða af þátttöku sinni í rannsókninni. Farið sé heiðarlega og rétt að í 

öllum þáttum rannsóknarferilsins.  

Öllum viðmælendum rannsóknar var gert kunngjört, við boðun í viðtöl, um 

markmið og tilgang rannsóknar auk upplýsinga um rannsakanda og ábyrgðarmann 

hennar. Hvað fælist í þátttöku, þ.e. að um væri að ræða viðtalsrannsókn tekin af 

rannsakanda. Jafnframt var tekið fram að trúnaði yrði heitið sem og að öllum 

persónugreinalegum gögnum yrðu afmáð við úrvinnslu og því ekki unnt að rekja 

niðurstöður til þátttakenda. Að auki var tekið fram að gögnum yrði eytt að rannsókn 

lokinni. Þá var öllum þeim sem samþykktu þátttöku gert grein fyrir að viðtölin yrðu, 

fyrir úrvinnslu og greiningu gagna, hljóðrituð og svo vélrituð orðrétt. Við upphaf allra 

viðtala fór rannsakandi yfir fyrrgreind atriði ásamt því að skýra fyrir þeim 

fyrirkomulag viðtals sem og að þeim væri ekki skylt að svara einstökum spurningum 

sem og að viðkomandi gæti hætt þátttöku hvenær sem er í ferlinu án útskýringa. 

Samþykki viðmælanda fyrir þátttöku ásamt samþykki á upptöku og vélritun fyrir 

greiningu gagna var tryggt áður en viðtal hófst.  

Með þessu byggði rannsakandi traust við viðmælendur rannsóknar og jók þar 

líkur á viðmælendur upplifðu sig örugga á að deila reynslu með rannsakanda. Allt 

þættir sem skapa aukin gæði rannsóknar (Bryman, 2016). 

4. Niðurstöður 

Í þessum hluta verða niðurstöðum rannsóknar gerð greinagóð skil og hvernig þær 

svara rannsóknarspurningunum: 

➢ Hvaða áhrif hefur stjórnunaraðferð næsta yfirmanns á starfsánægju nýliða? 

➢ Hvaða áhrif hefur umbreytingarstjórnun á starfsánægju nýliða? 

Niðurstöður byggja á mati á níu yfirmönnum en einungis fjórir af þeim 12 

viðmælendum sem tóku þátt voru með sama yfirmanninn. Fyrst verður skilmerkilega 

farið yfir niðurstöður þemagreiningar. Síðan verða öðrum niðurstöðum rannsóknar 

gerð góð skil en þar má nefna niðurstöður um hvaða eiginleika þátttakendur telja að 

stjórnendur eigi að bera, lýsingu á fyrstu dögum þátttakenda í starfi, niðurstöður um 

starfsánægju þátttakenda og að lokum greint frá niðurstöðum um mat þátttakenda á 

áhrif samskipta og stjórnunaraðferða næsta yfirmanns á starfsánægju þeirra. 
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Niðurstöður verða birtar með bæði beinni og óbeinni vísan til orða þátttakenda 

rannsóknar. Til að gæta fyllsta trúnaðar var þátttakendum rannsóknar gefin 

handahófskennd dulnefni. 

4.1. Niðurstöður þemagreiningar 

Við úrvinnslu og greiningu gagna á þeim tólf viðtölum sem framkvæmd voru komu 

fram tvö yfirþemu og fjögur undirþemu sem greina mátti í gegnum öll viðtölin. Yfirlit 

yfir þemun má sjá hér í töflu 2. 

Tafla 2. Yfirþemu og undirþemu. 

4.1.1. Samskipti 

Fyrsta yfirþema rannsóknar er „samskipti“ sem tekur til samskipta þátttakenda við 

sinn næsta yfirmann. Einróma samhljóm mátti greina meðal þátttakanda um hvernig 

megi lýsa samskiptum sínum við næsta yfirmann en allir þátttakendur nefndu að 

upplifun þeirra af samskiptum sínum við sinn yfirmann séu góð. Þau eigi auðvelt með 

að eiga samskipti við hann, þau séu þægileg, opin og flæði vel. Líkt og Guðmundur 

segir „uuu þau eru bara mjög góð. Þú veist maður bara uuu já það er, já hún er bara 

mjög, þú veist almennileg og og já... ég hef í raun ekkert út á samskiptin að setja.“ 

Sem og Sigurður nefnir: 

Mjög góðum. Það er mjög gott að tala við hana og og þægilegt einhvern 

veginn. Það er alveg bara sama hvort maður þurfi að senda skilaboð út af 

einhverju eins og út af tölvupóst eða eitthvað eða hvort maður þarf að tala 

við hana face to face að þá er alltaf mjög þægilegt. 

Til viðbótar lýstu þriðjungur þátttakenda því að samskipti þeirra við yfirmann 

einkenndist af jafningjabrag þar sem að yfirmaður gat verið í sínu hlutverki sem 

yfirmaður en á sama tíma félagi.  

Sko ég tala alveg við hana eins og yfirmann en síðan líka er hægt að tala 

við þann yfirmann eins og vin eða vinkonu. Og það er það sem mér finnst 

svo jákvætt. Af því ég hef ekki upplifað það áður skilurðu ... já já get 

spjallað við þann einstakling eins og í mat eða eitthvað þannig um bara 

eitthvað allt annað [hlær lágt] um kærastan minn þess vegna [brosir og 

hlær] skilurðu (Anna) 

Þema 1 Þema 2 

Samskipti Tilfinningagreind 

• Skilningur • Framkoma 

• Traust • Hagsmunir 
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Bara vel sko við erum bara svona félagar sko það er ekkert svona, maður 

finnur ekkert svona að hann sé yfir mér eða eitthvað svoleiðis, bara góðir 

félagar og spjöllum svona bara um allt sko (Halldór) 

4.1.1.1. Skilningur 

Þegar rætt var nánar um samskipti þátttakenda við yfirmann kom í ljós að samskipti 

þeirra við sinn yfirmann einkenndust af skilningi þar sem virk hlustun og áhugi var 

áberandi. Það skilgreinir fyrra undirþema samskipta.  

Allir þátttakendur töluðu um að þeirra yfirmaður ætti auðvelt með að hlusta og 

tileinki sér virka hlustun. Jafnframt greindu allir þátttakendur frá því að yfirmaður 

þeirra sýndi þeim áhuga á því sem viðkomandi hafði að segja. Þegar þau leiti til 

yfirmanns síns þá sýni hann þeim skilning á því sem þau hafi fram á að færa.  

Bara bæði hlusta og hún leiðir samræðurnar og hefur áhuga á því sem ég 

hef að segja við hana og bara leiðir samtalið áfram líka, og svona já bara 

gott flæði. (Jóna) 

Já algjörlega og hún er alveg með svona virka hlustun. Það liggur við að 

það komi svona hjá henni „ já þér finnst það sem sagt, ég skil“ það er 

alveg bara mjög gott. (Sigurður) 

Anna lýsir því að það sé hægt að ræða um alla hluti við sinn yfirmann. Jón 

lýsir því sömuleiðis en að auki að hann sé óhræddur við að ræða við hann um hvað 

sem er. Arnar er á sömu nótum og þau en lýsir því að sinn yfirmaður sé mjög opinn 

fyrir því sem hann hefur að sýna og segja frá. 

Ég myndi segja að hann sé nokkuð góður, hann er nokkuð góður, hann er 

mér finnst hann vera mjög opin við því sem ég hef að segja og hann hefur 

bæði sagt það og sýnt mér að þú veist að þegar ég hef hugmyndir og kem 

þeim á framfæri þá er hann tilbúin í að, þá er hann mjög opin fyrir því að 

skoða þær og framkvæma. (Arnar) 

4.1.1.2. Traust 

Annað undirþema samskipta er traust. Traust endurspeglaðist í samskiptum 

viðmælenda við sinn yfirmann þegar þau mættu annarsvegar hindrunum í starfi þar 

sem þau leita óhrædd aðstoðar eða ráðleggingar. Hinsvegar þegar þau voru uppvís um 

mistök í starfi þá bera þau traust til yfirmanns því tekið var á því á uppbyggilegan 

hátt.  

Tæplega helmingur þátttakenda höfðu sjálfir orðið uppvísir um eigin mistök í 

starfi. Rúmlega helmingur höfðu ekki sjálfir gert nein mistök í starfi en höfðu orðið 

vitni af viðbrögðum yfirmanns þegar samstarfsfélagar þeirra höfðu gert mistök í 
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starfi. Hvort sem það var út frá eigin reynslu eða orðið vitni af hjá samstarfsfélögum 

sínum þá var einróma samhljómur meðal þátttakanda að viðbrögð yfirmanna þeirra 

við mistökum í starfi voru á þá leið að það sé viðurkennt að svona gerist og allir lendi 

einhvern tímann í því. Líkt og Anna segir „Ef það þarf að gera einhverja risa 

leiðréttingu þá þarf maður að fá leyfi frá yfirmanni og hún já bregst alltaf vel við. 

Þrátt fyrir að þetta voru kannski mistök okkar eða eitthvað svoleiðis.“ og Guðmundur 

lýsir: 

Umm bara mjög bara vel. Það er þú veist ég hef alveg gert já ég hef gert 

mistök í starfi og en það er aldrei þú veist alla vegna finnst mér það vera 

mórallinn hérna innan fyrirtækisins eða alla vegna innan þessarar deildar 

að það er bara þú veist bara það er einhvern veginn það gera allir einhver 

mistök og það er ekkert verið að þú veist að leita mann uppi hérna. 

(Guðmundur) 

Mikilvægt sé að við tökumst á við þau strax, lærum af því og höldum áfram. Eins og 

Pétur greinir frá „Það er frekar ætlast til þess að fólk viðurkenni þá mistök sín og drífi 

þá í því að laga hlutina.“ Yfirmaður bregðist ekki illa við mistökum heldur fremur af 

auðmýkt en gagnrýni. Þá veiti yfirmaður leiðsögn um hvernig hægt sé að greiða úr 

bæði með beinni leiðsögn en einnig leitað lausna í samvinnu við starfsmann. Líkt og 

greina má í svörum Jónu, Guðmundar og Halldórs: 

Bara leiðbeinir manni og ég hef reyndar ekki gert nein stór mistök en ég 

hef orðið vitni af og það var bara við reddum þessu skilurðu ekkert vera 

að stressa þig, bara byrjaðu bara að gera þetta og þetta, og bara þú veist 

við reddum þessu skilurðu. Það er ekkert... ég hef alla vegna ekki orði 

vitni af öðru. (Jóna) 

Þú veist það hefur komið fyrir eins og þegar ég var að byrja að þá gerði 

ég mistök, og þá var bara komið til mín og sýnt mér þú veist hérna þú átt 

frekar að gera þetta svona og þá var bara þú veist ekkert, enginn einhver 

reiði eða neitt. Það var bara sýnt manni hvernig maður ætti að gera þetta 

og svo bara sagt þú veist það gera allir mistök og ekkert, já ekkert meira 

en það sko. (Guðmundur) 

Sko, uuu jú það var þarna eitt, uuu mistök sko það var bara einmitt klúður 

sem ég fann einmitt, það var einmitt bara svipað, ég hringdi í hann og 

spurði hann hvað væri best að gera og við bara töluðum saman og hann 

sagði já talaðu við þennan og þennan og finnum út úr því. Bara tekið í 

róleg heitum ekkert stress eða svoleiðis. (Halldór) 

Þá lýstu viðmælendur því að þau væru óhrædd við að ræða mistök við yfirmann sinn 

því þau beri traust til hans að bregðast ekki illa við. Líkt og Sigurður lýsir „Ef ég hef 

klúðrað einhverju að þá er ég aldrei eitthvað hræddur við að, að fara að tala við hana. 
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Því hún bara tæklar það ótrúlega vel.“ og Sigríður „Bara þú veist að þetta gerist og 

það þyrfti að ræða það þá bara.. ég væri alla vega ekki smeyk við að viðurkenna það.“  

Þátttakendur höfðu allir nema einn reynslu af því að leita ráða hjá yfirmanni 

hafi þeir mætt hindrunum í starfi. Sá eini sem gerði það ekki leitar  alltaf ráða hjá 

teyminu sínu og útskýrir „Það er svona oftast betra að leita þangað því að þeir hérna 

þetta er bara þannig hérna veggir sem maður er að lenda á að maður þarf bara að tala 

við teymið frekar en yfirmann.“ (Elías) Viðtökur teymisins hafa verið góðar.  

Meðal viðmælenda sem leitað hafa ráða hjá yfirmanni var einróma 

samhljómur um viðbrögð yfirmanna og hvað einkenni viðbrögð þeirra. Þátttakendur 

upplifi góðar viðtökur af hálfu yfirmanns leiti þeir til hans um úrlausn einhverja 

vandkvæða sem þeir standa frammi fyrir. Líkt og Halldór lýsir „Þau eru góð, þau eru 

bara mjög góð... þó maður hafi verið endalaust að hringja í hann þá var samt alltaf 

góð viðmót“ og Bára lýsir „Bara þú veist vel eða þú veist það er ekki eins og hún sé 

eitthvað uuuu geturðu þetta ekki sjálf eða.“ Gott sé að leita til yfirmanns og 

skilaboðin séu að hann sé hér til að aðstoða og við leysum þetta í sameiningu. Líkt og 

Anna lýsir: 

Hún hefur spurt mig hvað myndir þú vilja gera. Eins og einhvern tímann 

var ég að spyrja um leiðréttingu og eitthvað tengt reikningum og hversu 

mikið ég mætti koma til móts við viðskiptavininn og hún spurði einmitt 

hvað finnst þér, hvað myndir þú vilja gera? Og hún leyfir mér að gera það 

sem mér fannst rétt. (Anna) 

Einnig nefndu viðmælendur að ef yfirmaður gat ekki leyst úr vandamálinu þá 

sé leitað úrlausna í samvinnu við aðra innan fyrirtækisins. Líkt og Jón og Arnar lýsa: 

Já bara nánast daglega sko. Þá þú veist maður sendir bara á hann eitthvað 

því það er alltaf eitthvað nánast daglega sem þú veist ekki alveg hvernig 

þú átt að tækla og þá sendi ég yfirleitt á hann[...] það er ekkert mál og 

hann er einmitt með svör við öllu og ef ekki þá bara spyr hann einhvern 

annan fyrir mann sko. (Jón) 

Þessi fáu skipti sem ég hef farið til hans með eitthvað svoleiðis þá hefur 

hann bent mér í rétta átt, talaðu við þennan eða talaðu við hinn sko, og 

verið frekar jákvæð ég hef svo sem engu yfir því að kvarta. (Arnar) 

Fimm þátttakendur nefndu að þeir leituð ráða við úrlausn hindrana jafnt hjá yfirmanni 

sem og teymis og einhverjir byrja á því að leita ráða hjá samstarfsfélögum áður en 

leitað er til yfirmanns. Líkt og Jóna lýsir „Bara pota í þann sem er við hliðina á mér, 

bara næsta og næsta og næsta og bara þangað til við finnum út úr þessu [...] en ef það 

er þess eðlis að ég þarf að tala við hana að þá er ekkert mál að tala við hana“ 
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Þá nefna viðmælendur að starfsmenn séu hvattir til að leita sér aðstoðar séu þeir 

strand líkt og Guðmundur lýsir 

Ég hef aldrei upplifað neitt annað en bara svona mjög jákvætt viðhorf 

þegar maður er að koma með spurningar [...] ég upplifi það, þá er það 

svolítið að það er verið að hvetja mann til þess að frekar að í staðinn fyrir 

að vaða bara áfram og gera einhverja vitleysu að frekar þá leita til 

einhvers sem að getur leiðbeint manni af því að þú veist það er í rauninni 

verra að þarna vaða áfram og gera eitthvað vitlaust heldur en að þú veist 

fá svona nákvæmar útskýringu á því. Þannig að maður er hvattur til þess 

að leita til og fá aðstoð ef maður þarf þess. (Guðmundur) 

Þá lýsti Sigurður því hvernig yfirmaður hans væri fyrirmynd þegar kæmi að því að 

standa frammi fyrir einhverju sem þú hvorki kannt né veist. 

Ég er búinn að læra af henni að geta verið bara verið eitthvað já ég er 

ekki alveg viss með þetta ég ætla að spyrja þennan sem veit þetta betur og 

þá sendi ég einhverjum tæknimanni eða einhverjum í verslun sem að ég 

veit að veit þetta og þá bara svona já. Mér hefur alla vegna fundist 

auðveldara að játa það að ég viti ekki allt við viðskiptavini og 

samstarfsfélaga eftir þetta sko. (Sigurður) 

4.1.2. Tilfinningagreind 

Annað yfirþema rannsóknar er tilfinningagreind sem endurspeglaðist í framkomu, 

hegðun og áherslum næsta yfirmanns viðmælanda. Framkoma, hegðun og áherslur 

sem höfðu jákvæð áhrif á meirihluta viðmælenda. 

4.1.2.1. Framkoma 

Fyrra undirþema tilfinningagreindar snýr að framkomu næsta yfirmanns. Þar sem 

framkoma næsta yfirmanns flestra viðmælenda einkennist af því að hann aðlagi 

framkomu sína að hverjum og einum, þ.e.a.s. út frá þeirra þörfum, aðstæðum og 

skilningi. Allir viðmælendur voru beðnir um að leggja mat á framkomu yfirmanns 

síns nema tveir. Af þeim tíu sem spurðir voru var það þeirra mat að svo væri líkt og 

Anna lýsir „já ég held hún aðlagi sig en hún er bara nice við alla sko[...] já, já 

klárlega.“ Bára er á sömu nótum og Anna og byggir mat sitt á samskiptum sínum við 

yfirmann sem hún lýsir svo: 

Alveg ég held að það sé alveg 100%. Án þess að vita það 100% en það er 

bara það sem ég og hún þú veist, en en við náttúrlega tölum oft um mjög 

stundum viðkvæm málefni út af því að þú veist að rekstrarstjórinn er 

partur af starfinu mínu þannig að það er oft kannski viðkvæm málefni og 

hún segir mér hitt og þetta og þá sé ég að hún er búin að fara öðruvísi að 

ákveðinni manneskju en mér þú veist. (Bára) 
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Sama má greina í lýsingum Péturs en til grundvallar mati sínu tengir hann það 

við að hún geri það til að ná tengingu við fólkið sitt eins og hann lýsir  „Já einmitt, já 

ég myndi segja það sko [...] en já ég myndi samt segja það að hún leggi sig fram við 

það að ná svona réttri tengingu við fólk til þess að láta hlutina ganga“ Sigríður segir 

sinn yfirmann sömuleiðis aðlaga sig að hverjum og einum að hann átti sig á því að 

einstaklingar eru á ólíkum stað með ólíkar þarfir. Það byggi hún á því að hann gefi sér 

lengri tíma en öðrum líkt og hún lýsir „Já sko ég veit alla vegna að hann gefur mér 

lengri tíma heldur en hinum sem að hafa verið þarna mun lengur“  

Jóna lýsir því að hún telji að yfirmaður sinn aðlagi sig að þörfum hvers og 

eins, að það sé hennar upplifun, en að hún geti ekki lagt fullt mat á það þar sem hún 

geti ekki lagt mat á það út frá sjónarhóli annarra eins og hún lýsir:  

Nú bara þekki ég það ekki. Við erum mjög góðar vinkonur við allar hérna 

í [Nefnir deild fyrirtækis]. Og ég veit ekkert rosa mikið hvernig samskipti 

hennar eru við aðra. [...]mér finnst það líklegt já en ég hef enga þekkingu 

á því hvernig hún kemur fram við aðra en mér fyndist það líklegt já að 

hún komi bara fram við alla eftir þörfum hvers og eins. (Jóna) 

Sigurður er á sömu nótum en hann er ekki viss en telur að hún gerir það en hann lýsir 

því „Ég er bara ekki viss. Ég held að hún komi eins fram við alla. Við erum líka bara 

svo geðveikt náinn hópur. Við erum öll svo geðveikt miklir vinir einhvern veginn.“ 

Jón lýsir því hvernig yfirmaður sinn áttar sig á stöðu undirmanns síns og mætir 

honum út frá hans þörfum eins og hann lýsir: 

Já ég held hann aðlagi sig bara eftir hverjum og einum. Þú veist ég var í 

viku þarna að vinna í Reykjavík í desember og þú veist þá sá maður þetta 

bara svolítið. Eins og það er einn þarna sem að verður svolítið svona 

tense og þú veist hann þurfti að fara heim því það sprakk einhver lögn í 

húsinu hans og hann var alveg para panikkaði og þurfti [Nafn yfirmanns] 

að róa hann niður og e-ð svona þannig að hann... en svo fór hann bara að 

hlægja þegar hann var farinn skilurðu og þannig að það er bara að hann 

aðlagar sig bara að hverju og einum sko. (Jón) 

Gunnar taldi þó sinn yfirmann ekki aðlaga sig að þörfum hvers og eins en leggi 

áherslu á að hún komi ekki illa fram við neinn eins og hann lýsir: 

Hún er ekki vond við neinn. Hún er alveg skemmtileg við alla en að 

sjálfsögðu spjallar hún meira við annað fólk sem að hún kemur betur við 

og er búin að vinna kannski lengur með og þær eru kannski vinkonur. 

Maður skilur það alveg. [...] sko sumir þurfa kannski meiri hjálp en hún 

er samt einhvern vegin alltaf eins sko. (Gunnar) 
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Þá einkennist framkoma næsta yfirmanns af því að hann sé meðvitaður um 

áhrif sín á aðra í umhverfinu. Af 12 viðmælendum voru 11 spurðir hvort að þeirra 

mati þeirra yfirmaður væri meðvitaður um að hegðun hans og gjörðir hefði áhrif á 

aðra í kringum sig. Allir nema tveir voru sammála því að þeirra næsti yfirmaður bæri 

sig þannig að hann eða hún væri meðvituð um að það sem viðkomandi segi eða geri 

hafi áhrif á fólkið í kringum sig. Viðmælendur nefna því til stuðnings að viðkomandi 

yfirmaður sé bara þannig persónugerð líkt og Jón lýsir: 

Uuuu já já en ekkert eitthvað .... ég held hann sé ekkert að pæla 

rosalega mikið í því endilega, en enda held ég að hann þurfi þess 

ekkert heldur. Hann er ekki þannig týpa ... þú veist hann er ekki 

fara að segja e-ð sem hann á ekki að vera segja sko. Ég held svona 

einhvern veginn að hann komist bara í gegn með það á því að vera 

hann bara sko. (Jón) 

Sama mátti greina á lýsingu Halldór en hann nefndi að sinn yfirmaður væri þannig 

einstaklingur sem hafi aðgát í nærveru sálar líkt og hann lýsir „Já ég myndi segja 

það...bara tilfinning að hann sé bara svoleiðis persóna, eða maður heyrir það bara 

hvernig hann talar það er svona aðgát í nærveru sálar“ Sigurður nefnir það sama að 

sinn yfirmaður sé þannig einstaklingur líkt og hann lýsir: 

Mér finnst hún bara vera svona þannig týpa. Ekki svona hún er ekki týpan 

sem að segir bara hvað sem er og e-ð svoleiðis og dílar við það seinna 

einhvern vegin. Heldur bara alltaf bara ótrúlega indæl og góð einhvern 

veginn. (Sigurður) 

Sigríður segist ekki mikið hafa hugsað út í það með sinn yfirmann en að hún hafi ekki 

orðið vitni að öðru og meti því svo að hann geri það upp að vissu marki „Upp að 

einhverju marki já, ég hef ekki mikið hugsað út í það.“ Pétur og Elías lýsa báðir 

hvorir fyrir sig sinn næsta yfirmann vera meðvitaðan um það út frá áherslum á góð 

samskipti. Elías segir „Já ég myndi halda það sko að hún passi sig sko, að hafa, að 

það séu góð samskipti og svona“. Pétur lýsir: 

Já klárlega vegna þess að ég held að það sé einmitt þannig þegar fólk 

spáir mikið í samskiptum og vandar sig í samskiptum að þá er það 

væntanlega vegna þess að það sé meðvitað um það að ef það gerir það 

ekki þá getur það haft slæm áhrif sko. (Pétur) 

Bára er á sömu nótum um sinn yfirmann en hún metur hegðun núverandi yfirmanns 

vera svo að hún sé meðvituð um áhrif og gjörðir á annað fólk í kringum sig byggt á 

fyrri reynslu líkt og hún lýsir: 
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Þannig að ég sé, að þú veist já að það hefur aldrei verið neitt þannig að 

maður er alveg úúú hefði hún átt að segja þetta af því maður er náttúrlega 

eða ég hef alveg verið á ehhh ef það er hægt að taka einn yfirmann minn 

hér áður sem dæmi að þú veist að hún er alls ekki, hún er andstæðan við 

hana varðandi þetta því hún sagði hluti á deildarfundum sem að sko fólk 

er ennþá í sjokki yfir. Þú veist þannig að út af því að ég hef verið á hinum 

endanum á skalanum þú veist. Þannig að mér finnst auðvelt að segja að 

nei hún er það ekki þannig að já hún er meðvituð um það. (Bára) 

Fyrir Gunnar var erfitt að meta hvort hans yfirmaður væri meðvitaður um að hegðun 

sín og gjörðir hefðu áhrif á aðra í umhverfinu. Fyrir Arnar þá telur hann sinn yfirmann 

ekki vera meðvitaðan um að hegðun hans hafi áhrif á aðra í kringum sig en að hann 

viti af því, sé að læra og hans jafningjar í starfi séu að veita honum endurgjöf um slík 

líkt og hann lýsir  

Ég hef það á tilfinningunni að hann sé að læra það...ég hérna ég held 

kannski svolítið að hann missi sig stundum og átti sig kannski alveg á því 

en á sama skapi þá er hann náttúrlega að rísa í fyrirtækinu og komin með 

meiri og meiri hérna s.s. responsibility þannig að mér svona sýnist, sýnist 

svona að hans peers séu svona að hafa það samtal við hann, líka þannig 

að ég held að hann viti af því en ég held að hann átti sig samt ekki alltaf á 

því. (Arnar) 

Að lokum einkennist framkoma næsta yfirmanns viðmælanda út frá því hvort 

hann eða hún væri í hugum viðmælenda fyrirmynd í starfi og/eða öðrum. Það var mat 

allra viðmælenda að þeirra yfirmaður væri fyrirmynd í starfi fyrir öðrum. Líkt og Jóna 

segir „Já ég myndi segja það“, Anna sömuleiðis „Já alveg örugglega“ og Pétur 

sömuleiðis „Já ég skynja það þannig“ og sama má heyra frá Sigríði „Já ég myndi 

halda það alla vegna ég meina hann stendur sig vel“.  

Viðmælendur voru allir á því að þeirra yfirmaður væri fyrirmynd fyrir þeim í 

starfi nema tveimur. Bára tók heilshugar undir að hennar yfirmaður væri fyrirmynd 

fyrir henni í starfi eins og hún lýsir „Já 100%. Ég væri alveg til í að vera tækla hluti 

eins og hún gerir sko“. Halldór lýsir því sömuleiðis „Já hann er það alveg, hann er 

mjög svona, hann er þú veist alveg góður gaur sko maður sér það alveg á honum sko 

og hann reynir að gera allt rétt og gera allt sem hann getur.“ Pétur lýsir því eins út frá 

hans samskiptum við sinn yfirmann á þeim stutta tíma sem hann hefur þekkt 

viðkomandi þá sé hún honum fyrirmynd í starfi líkt og hann lýsir: 

Já ég er svo sem ekki búin að þekkja hana lengi en eins og mín samskipti 

hafa verið og auðvitað veit ég ekki nákvæmlega af því að ég er bara búin 

að vera svo stutt og veit því ekki nákvæmlega hverju hún var að skila af 

sér eða ekki en ég meina allt sem að snýr að mér persónulega og því sem 
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að við höfum verið í samskiptum um það hefur allt alveg staðist og verið 

til fyrirmyndar algjörlega. (Pétur) 

Fyrir Elías sá hann samhljóm milli síns bakgrunns við sinn yfirmann og að hans mati 

væri hann til í að takast á við sömu hluti og hans yfirmaður líkt og hann lýsir: 

Já ég myndi segja það ummm já algjörlega svona uuuu já hún náttúrlega 

er svona kannski með sambærilegan eða svipaðan bakgrunn og maður sér 

hvað hún er að gera og manni langar að kannski að gera e-ð svipað 

einhvern tímann. (Elías) 

Sama má greina frá svörum Jónu en hún lýsir því „sko já algjörlega ég myndi alveg 

vilja vinna mig upp hérna og ég sé mig alveg vilja vera eins og hún skilurðu bara 

hvernig hún hagar sér og vinnur vinnuna sína“ Lýsingar Önnu eru á sömu nótum 

„Umm hún er góður yfirmaður, sem dæmi og hefur unnið sig upp í fyrirtækinu“.  

Þá lýsir Sigurður því hvernig hegðun yfirmanns hans sé honum til 

fyrirmyndar. Að yfirmaður hans hafi sýnt honum ákveðna hegðun í starfi hafi haft þau 

áhrif á hann að hann þori að gera slíkt hið sama. Hegðun sem einkennist af því að 

vera einstaklingur sem líti út fyrir að vera með mikið sjálfsöryggi og virðist vita allt 

og kunna. Aftur á móti kunni hún ekki allt og viti ekki allt og þegar slíkar aðstæður 

hafi komið upp þá tali hún mjög opið og hreinskilið um það. Sem hafi haft þau áhrif á 

viðkomandi að hann á auðveldara með að viðurkenna fyrir bæði viðskiptavinum og 

samstarfsfólki að hann viti ekki allt og það er í góðu lagi líkt og hann lýsir: 

Já algjörlega hún alltaf svona lítir út fyrir að vera með allt á hreinu og svo 

eins og um daginn þá sagði hún já ég er ekkert viss um þetta ég spyr bara 

þennan hér. Þá var maður bara já ok hún er ekki með allt á hreinu en 

virkilega lookar fyrir það [brosir og hlær lágt] [...] ég er búinn að læra af 

henni að geta verið bara verið e-ð já ég er ekki alveg viss með þetta ég 

ætla að spyrja þennan sem veit þetta betur og þá sendi ég einhverjum 

tæknimanni eða einhverjum í verslun sem að ég veit að veit þetta og þá 

bara svona já. Mér hefur alla vegna fundist auðveldara að játa það að ég 

viti ekki allt við viðskiptavini og samstarfsfélaga eftir þetta sko. 

Sigríður nefnir að hennar yfirmaður sé fyrirmynd í starfi því hún horfi til þess hvernig 

hann tekur stjórn líkt og hún lýsir „Já mér finnst hann alla vegna hann er, ég hef t.d. 

ekki mikið verið í að leiða á fundum og svoleiðis en hann er greinilega þannig að 

hann tekur stjórnina í þessu“ en bætir því við að þó hann sé að taka stjórn þá upplifi 

hún fundi langdregna en telur að mögulega sé það vegna þess að yfirmaður sinn vilji 

hafa rými til að taka svona óformlegt spjalla um daginn og veginn sem hún telji líka 

vera gott eins og hún lýsir: 
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Kannski já eina sem að ég hugsa sem ég myndi gera öðruvísi mér finnst 

stundum sko við það sem ég hef verið að bera saman við áður eru kannski 

að fundirnir geta tekið dálítið langan tíma umm en ég held líka sko að það 

sem að hann sé kannski að hugsa er að þú veist við erum að hittast 

sjaldan umm þannig að það er líka gott að geta tekið t.d. aðeins einhverjar 

svona casual samræður. (Sigríður) 

4.1.2.2. Hagsmunir 

Annað undirþema tilfinningagreindar endurspeglast í áherslum næsta yfirmanns á 

hagsmuni og velgengni. Allir viðmælendur rannsóknar nefndu að þeirra næsti 

yfirmaður legði áherslu á hagsmuni heildarinnar fremur en sinna eigin. Líkt og 

Sigurður lýsir því „Ó guð nei! Miklu frekar við sem hóp.“ Arnar nefnir byggt á hans 

samskiptum við hann þá sé það hans tilfinning að yfirmaður hans leggi áherslu á 

hagsmuni heildarinnar. Líkt og greina má á hans svörum: 

Mm nei kannski ekki þetta meira bara svona tilfinning [...] en miðað við 

þessi samtöl sem maður hefur [...] mér finnst hann vera mjög s.s. 

sensitive fyrir því að horfa á hópinn og hvernig hann geti aðstoðað til að 

koma hlutunum áfram þú veist hann hefur alveg harðar kröfur [...] en mér 

finnst samt vera alveg skilningur fyrir, fyrir heildinni og hvað þarf að 

gera og því að hlutirnir gangi ekki alveg beint upp. (Arnar) 

Halldór talaði um það sömuleiðis „Já ég myndi segja að mér finnst mjög sterkt svona 

hagsmunir heildarinnar sko... þá aðallega eins og fyrir fyrirtækið [...] ég finn að það sé 

meira heildarhagsmunir þannig að það þóknist öllum sko“ Sigríður er á sömu nótum 

„Mér finnst hann leggja áherslu á þarna markmið teymisins og hverju við ætlum að 

ná.“ Jón sömuleiðis svarar því til að hann leggi áherslu á hagsmuni heildarinnar meira 

en sinna eigin líkt og hann lýsir:  

Nei ég myndi alls ekki segja það sko og það er náttúrlega líka hluti af 

held ég af vinnunni hans að sjá til þess að heildin sé að skila ákveðinni 

söluprósentu og sé að standa sig vel og hringja nógu mikið og svoleiðis. 

Þannig það er bara vinnan hans að halda okkur á tánum og þú veist hann 

pikkar í okkur ef menn eru e-ð að slaka á. Þannig að ég held hann leggi 

ekki bara sína hagsmuni fyrir það sko. (Jón) 

Sama mátti heyra á svörum Guðmundar „Jú mér finnst hún alltaf vera með svona 

hópinn fyrst sko. Alla vega eins og ég skynja það, já já það er yfirleitt bara svona já 

ekkert sem að ég hef tekið eftir annað en það sko.“ Elíasar svör eru í takt við aðra „Já 

já ég myndi segja að teymið klárlega, að það gangi vel og verkefnin gangi vel að það 

sé alltaf í forgangi umm alla vegna hef ég ekki skynjað neitt annað hingað til.“ Svör 

Jónu voru á sömu nótum „Mín upplifun er sú, er að alla vega miðað við það, að mér 
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finnst að hún setji sína hagsmuni ekki fram fyrir hagsmuni [Nefnir deild fyrirtækis].“ 

Því til stuðnings tekur hún dæmi þannig ef deildin nær ekki markmiðum sem 

yfirmaður yfirmanns hennar hefur sett deildinni þá taki hún það á bringuna líkt og hún 

lýsir: 

Sko já það er eitt sem að eins og við erum með svona símtöl þar sem við 

eigum að hringja út x mörg á viku og s.s. yfirmaðurinn hennar setur henni 

einhver verkefni, yfirmaðurinn minn setur gefur e-ð loforð og... svo... 

hérna... stenst ekki loforðið þá náttúrlega... [...] að hún tekur þá skellinn 

og segir þú veist bara en ekki við skilurðu. (Jóna) 

Pétur lýsir sínum yfirmanni eins og tekur dæmi svari sínu til stuðnings. Þar sem 

yfirmaður hans hafði áttað sig á því að það þjónaði ekki hagsmunum hans hóps að 

sækja vikulega fundi með allri deildinni, líkt og hann lýsir: 

Að við vorum svona farin að tala um þurfum við öll að vera saman á 

vikulegum fundum? Til dæmis var [Nefnir nafn teymis] teymið hætt á 

þessum vikulegum fundum með [Nefnir nafn teymis] teyminu því þeir 

voru með svo sérhæfða...og hún leitaði bara til okkar og við til 

hennar...að það var óþarfi að vera skilurðu með [Nefnir fjölda] á Teams 

fundum. (Pétur) 

Gunnar lýsir því að hans yfirmaður leggi fyrst og fremst áherslu á hagsmuni 

fyrirtækisins fremur en þeirra hagsmuni, þ.e. deildarinnar, en að hann telji að það sé 

grundvallað af fyrirmælum sem hún fái frá þeim sem eru ofar í skipuritinu. Hann 

tekur þó fram að hún myndi aldrei láta neinn í sinni deild taka skell fyrir eitthvað sem 

að hún hafi gert vitlaust. Líkt og hann lýsir: 

Sko hún hugsar náttúrlega alltaf um hagsmuni fyrirtækisins fyrst og 

fremst en kannski ekki um starfsmennina sem hún er yfir. Hún náttúrlega 

fékk líklegast bara þær leiðbeiningar til að gera þetta [...] en hún myndi 

samt ekki henda þér undir rútuna ef hún myndi gera e-ð vitlaust þannig. 

(Gunnar) 

Anna svarar ekki með fullri vissu en það er hennar tilfinning að hennar yfirmaður 

leggi áherslu á hagsmuni hópsins líkt og hún lýsir „ég er ekki alveg viss en ég hef það 

alla vegna á tilfinningunni að það sé meira þannig“. Aftur á móti er Bára viss í sínum 

svörum og tekur dæmi því til stuðnings eins og hún lýsir: 

Já sko t.d. verkefni sem ég er að gera hérna megin [viðmælandi notar 

hendur til að undirstrika mál sitt og lyftir þeim upp til vinstri] gæti 

mögulega kannski tengst einhverri deild sem er hérna megin 

[Viðmælandi færir hendur til hægri] þá biður hún mig við skulum tjekka 

á þeim hvort við getum ekki bara tekið þetta global og látið alla vinna 
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eins þannig að það sé betra fyrir alla og allir eru njóta ávinnings af því. 

(Bára) 

Þá liggja áherslur næsta yfirmanns flestra viðmælenda á að þeirra undirmenn 

fái að njóta velgengni í starfi. Allir viðmælendur nema tveir upplifa að þeir fái að 

njóta eigin velgengni í starfi líkt og Arnar lýsir „sko ég meina já, hérna þú veist það 

eru engir bikarar [Brosir og hlær]... þú veist en ég meina já ég held við tökum alveg 

tíma í að þú veist, í að, í að s.s. fagna sigrum“. Sigríður lýsir sömuleiðis „mér finnst 

þetta bara vera dálítið svona samvinna og eins og hann hefur alveg nefnt ef ég hef gert 

e-ð þá er það kannski bara svona já hún fann út úr þessu og þannig umm mér finnst 

það bara svona ekkert neikvætt þannig.“ Þá sömu upplifun má greina í svörum 

Guðmundar:  

Það er alveg ef maður stendur sig vel að þá fær maður alveg að vita af því 

og hérna og svona já þú veist að manni er alveg hrósað og maður fær 

alveg kredit fyrir það sem maður gerir. (Guðmundur) 

Jóna er á sömu nótum um að hún og samstarfmenn hennar fái að njóta velgengni í 

starfi og að hennar yfirmaður taki eftir því og láti vita af því líkt og hún lýsir:  

Já hún er alltaf að senda á alla bara vá þú stóðst þig vel í dag skilurðu eða 

við fáum alltaf svona daglega eða vikulega report og hún bara peppar 

mann sjúklega mikið. (Jóna) 

Svör Sigurðar eru í takt við hina en hann segir „mhmm já alveg 100%“. Máli sínu til 

stuðnings tekur hann dæmi um vikulega sölufundi en þar leggur yfirmaður áherslu á 

hrósa þeim sem hafa staðið sig vel, líkt og hann lýsir:  

Það er alveg alltaf á þriðjudögum erum við með svona fundi og hérna þá 

förum við yfir sölutölur síðustu viku og það er alveg bara e-ð ef ég er 

með 15 [nefnir vöru fyrirtækis] eða e-ð þá kemur alltaf [Nafn 

viðmælandi] er komin með 15 [Nefnir vöru fyrirtækis] og stendur sig svo 

vel. Alveg hérna. [Viðmælandi leikur eftir yfirmanni sínum á mjög 

hvetjandi hátt] og svo kemur kannski með og [nafn samstarfsmanns] með 

14 [nefnir vöru fyrirtækis] og hún er svo nálægt honum. Alveg hér bara. 

Og þá bara alltaf, að þá fylgir þessu alltaf „þið eruð svo mögnuð og 

æðisleg“ og við bara alveg, förum alveg hjá okkur. (Sigurður) 

Svör Halldórs eru eins en lýsir því ekki bara út frá áherslum yfirmanns heldur líka 

samstarfsfélögum sínum: 

Já mér finnst ég njóta þess og maður fær alveg hrósið og fólk alveg sér að 

það sem maður leggur mark og ég hef ekki lent í því að einhver sé að 

eigna sér það sko alla vegna og maður hefur alveg fengið hrós frá öðrum 

að þessi reddaði þessu eða tók eftir þessu til dæmis. (Halldór) 
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Jón svarar á svipuðum nótum að hans yfirmaður sé að hrósa ef vel gengur og þá 

sérstaklega fyrstu daga og vikur í starfi en að hans samstarfsmenn séu sömuleiðis 

duglegir að hrósa. Líkt og hann lýsir: 

Já já eða mér finnst það svo sem mest í kannski í byrjun að maður fékk 

alveg hrós um að maður væri að standa sig vel og e-ð svona [...] líka bara 

strákarnir sem eru að gera það sama og ég skilurðu, þú veist að voru að 

hrósa manni þannig að jú að maður fær alveg að þú veist maður upplifir 

það alveg frá yfirmönnunum að þeir væru ánægðir og þú veist og eru að 

virða það sem maður geri. (Jón) 

Anna aftur á móti lýsir því að yfirmaður sendir vikulega pósta þar sem farið sé 

yfir tölfræði úr starfi hvers og eins. Þar sé starfsmönnum hrósað fyrir að ná 

markmiðum en veitt endurgjöf ef þau nást ekki. Hún upplifi þetta mat ekki sanngjarnt 

þar sem að viðmiðin um að ná ákveðnum markmiðum eins og t.d. ákveðnum fjölda 

símtala sé ekki sanngjörn þar sem mörg símtöl eru flókin í úrvinnslu og geta verið 

tímafrek líkt og hún lýsir:  

Sko það er sent á mann vikulega varðandi tölfræði og kannski bent á 

hvað hefði mátt betur fara í vikunni eða hvað gekk vel. Ummm þannig að 

það er alveg hrósað manni þá vikulega ef manni gengur vel en mögulega 

út frá tölfræðinni að núna eins erum við að svara símtölum og þá kannski 

er skoðað mikið magn símtala en kannski einhverja daga var maður bara 

að díla við erfið mál og ná þá færri símtölum. Og ef ég læt ekki yfirmann 

minn vita af því þá mögulega kemur út úr tölfræðinni eins og ég hafi ekki 

verið að standa mig. Og þá fæ ég kannski þau skilaboð umm að 

þriðjudagurinn hefði mátt ver betri hjá þér sem dæmi. (Anna) 

Gunnar metur sömuleiðis stöðu sína svo að hann fái ekki að njóta velgengni í starfi. 

Aftur á móti telur hann það ekki vera sök síns næsta yfirmanns heldur sé það sök 

annarra stjórnenda í fyrirtækinu. Líkt og hann segir „Nei en það er náttúrlega ekki 

henni að kenna. Ég myndi kenna öðrum stjórnendum í fyrirtækinu því um.“ Út frá 

hans sjónarhorni þá lítur hann á það að ef þér gangi vel í starfi þá ætti þér að vera 

verðlaunað með launahækkun og að það hafi verið settar reglur sem hans næsti 

yfirmaður hafði ekkert með það að segja sem að koma í veg fyrir launahækkanir. Það 

hafi verið uppsett bónuskerfi í fyrirtækinu þegar hann hóf störf sem að hann tengir 

beint við að ef þér gengur vel í starfi þá færðu fyrir viðvik þitt bónusgreiðslu ofan á 

föst laun. Fyrirtækið hafi fyrir skemmstu fellt þetta kerfi niður og þar af leiðandi 

upplifir hann ekki að hann fái að njóta velgengni í starfi. Líkt og hann greinir frá „Ef 

þú ert að standa þig betur en aðrir í kringum þig þá átt þú náttúrlega skilið 

launahækkun en þau svona ýta því í burtu sko.“ Nefnir þó að hann fái hrós fyrir vel 
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unnin störf og honum þyki gaman að fá slíkt en tengir ekki við framlag sitt við að fá 

að njóta velgengni í starfi samanborið við aðra líkt og hann lýsir: 

Og það er alveg gaman að sjá það en mér finnst kannski frekar 

ósanngjarnt ef ég er búin að vera að gera meira en flestir hérna inni 

síðustu átta mánuði að ég sé t.d. á sömu launum og aðrir. (Gunnar) 

4.2. Aðrar niðurstöður 

4.2.1. Eiginleikar stjórnenda 

Þátttakendur voru beðnir um að nefna hvaða eiginleika þeir telji að stjórnandi eigi að 

bera almennt byggt á eigin reynslu, jafnt úr núverandi starfi sem og fyrri störfum frá 

þeirra starfsferli. Aukinheldur voru þau beðin um að meta hvað af fyrrgreindum 

eiginleikum þau meti að sinn núverandi yfirmaður búi yfir. Á mynd 2 hér fyrir neða 

má sjá orðaský með þeim eiginleikum sem nefndir voru af fleiri en einum 

þátttakenda. 

 

Mynd 2. Eiginleikar sem stjórnandi eigi að bera nefnd af fleiri en einum.  

Á mynd 2 má sjá að sá eiginleiki sem flestir þátttakendur nefndu að stjórnandi 

eigi að bera almennt var að sýna skilning. Þá skilning á aðstæðum starfsmanna og 

verkefnum þeirra. Þar á eftir kom eiginleikinn að vera til taks. Þá að það sé auðvelt 

aðgengi að yfirmanni, hann sé innan handar og að hægt sé að stóla á hann. Dæmi um 

aðra eiginleika nefnda voru að stjórnandi þyrfti að vera ákveðinn og strangur en ekki 
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of strangur. Að hann gæti þess að öllum reglum sé fylgt og fylgi eftir verkefnum. 

Hann sé viðræðuhæfur og með gott viðmót. Að hann sýni starfsmönnum sínum 

áhuga, taki stöðuna á þeim reglulega og upplifi að þeir séu einhvers virði. Sé jafningi 

og hluti af teyminu. Alltaf til í að hjálpa og veita leiðsögn. Sem og geti sömuleiðis 

móttekið upplýsingar, miðlað þeim og útdeilt verkefnum. Eiginleikana sem 

þátttakendur nefndu má skipta í annarsvegar huglæga þætti, sem vísar til eiginleika 

stjórnandans, og hlutlæga þætti, sem vísar til kerfislegra þátta í starfi stjórnandans, 

eins og sjá má skipt hér niður á mynd 3. 

 

Mynd 3. Eiginleikar stjórnanda skipt í hlutlæga og huglæga þætti og fjöldi þeirra sem 

nefndi hvert atriði.  

*Bláar súlur eru huglæg atriði en dökkbláar súlur eru hlutlæg atriði. 

Myndi 3 sýnir glögglega að viðmælendur rannsóknar leggja meiri áherslu á 

huglæga þætti en hlutlæga þætti. Huglæga þætti sem tengjast samskiptum og 

framkomu yfirmanns sem einkennast af skilningi, að viðkomandi yfirmaður sé til 

taks, tilbúin að veita aðstoð, hlusti og sýni áhuga, beri virðingu, sýni gott viðmót, er 

traustur, sanngjarn og þolinmóður. Hlutlægu þættirnir tengjast meira verkefnum 

yfirmannsins. Að hann sé ákveðinn, tileinki sér faglega stjórnun, er jafnframt jafningi 

og leiðtogi, búi yfir þekkingu á starfsemi og verkefnum, geti útdeild og miðlað 

upplýsingum, er skipulagður og fylgi hlutum eftir.  
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Allir þátttakendur töldu að af þeim eiginleikum sem að stjórnandi ætti að bera 

almennt að sinn næsti yfirmaður byggi yfir þeim að fullu eða hluta. Jón sagði „sko ég 

myndi í rauninni bara segja alla þessa eiginleika. Ég var í rauninni bara að lýsa þeim 

þannig séð.“ Anna sagði „uuu bara alla sko“. Sigurður sagði:  

Öllum. Hún er æðisleg [viðmælandi leggur áherslu á orðið æðisleg] Ég 

bara... ég hef unnið á þó nokkrum vinnustöðum og ég er í fyrsta sinn 

actually bara hamingjusamur í starfi sem er alveg rosalegt.  

Guðmundur sagði „sko ég myndi segja að hún er alveg með... með bara já allt af 

þessu...“ Bára nefndi „Bara allt sem ég sagði“ og Pétur sagði „Já ég hafði hana í huga 

þegar ég var að fara yfir þetta af því að mér finnst hún hafa... þó þetta sé stuttur tími 

þá finnst mér hún hafa sýnt þetta allt saman.“ 

4.2.2. Fyrstu dagar í starfi 

Þátttakendur voru beðnir um að lýsa fyrstu dögum í starfi. Þá móttöku fyrsta daginn, 

hvernig viðmótið var frá næsta yfirmanni og samstarfsfélögum, líðan þeirra þessa 

fyrstu daga og vikur, sem og hvernig aðlögun og þjálfun í starfið gekk fyrir sig. Af 

lýsingum þátttakenda í rannsókninni má greina að bæði fyrirtækin er með vel 

skilgreint nýliðaferli . Þar sem að markmið ferlisins hjá báðum fyrirtækjunum taki við 

frá fyrsta degi að starfsmaður byrji rólega. Í fyrirtæki A er lögð áhersla á stutta 

viðveru fyrstu daga líkt og Jón og Guðmundur lýsa: 

Og hérna fyrstu dagurinn var bara mjög stuttur. Var bara í tvo klukkutíma 

eða e-ð? Og svo lengdum við þetta alltaf með hverjum deginum af því 

þetta er svo mikið af upplýsingum og þannig að fyrsta vikan var bara 

mjög góð. (Jón) 

Það er alveg gefið þú veist þú ert að mæta fyrst einhverja styttri daga og 

fá svona bara að kynnast starfinu og það er alveg vika og svo ertu bara 

með þú veist það er bara einn einstaklingur þú veist eða starfsmaður sem 

er bara þú ert í raun bara að svona ghosta skilurðu að elta og sem að sýnir 

þér allt og matsalinn og bara hvernig allt virka og kerfin og allt. 

(Guðmundur) 

Allir þátttakendur frá fyrirtæki A voru ánægðir með þetta fyrirkomulag líkt og 

Guðmundur lýsir „Þú veist það er bara mjög mjög vel, mjög vel staðið að þjálfun 

nýrra starfsmanna hérna“ Allir nema einn eins og hún lýsir: 

Sko ég byrjaði á einhverjum tveim tímum og svo byrjaði ég á fjórum 

tímum næsta daginn og mér fannst það eiginlega bara óþarfi að vera e-ð 

að mæta tvo tíma skilurðu og fara svo heim [...] Æ að ég sé bara að koma 
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hérna inn í tvo tíma og skoða lógóinn og e-ð svona [...] mér fannst það 

bara algjörlega tilgangslaust þú veist ég lærði ekki neitt. (Jóna) 

Það hefði ekki gefið henni næga innsýn í starfið og því fremur kosið að byrja á 

þjálfuninni strax líkt og hún lýsir „ég hefði bara viljað mæta bara í vinnuna og fylgjast 

með og þú veist þú færð ekkert innsýn í starfið á tveim klukkutímum“ (Jóna). 

Í fyrirtæki B er lögð rík áhersla á við nýja starfsmanninn að þeir þurfi ekki að 

vera komnir í fulla framleiðni strax. Líkt og Pétur lýsir: 

Fyrstu mánuðina og vikurnar er maður að gera voða lítið og það er meira 

segja skýrt tekið fram að þú átt ekki að vinna fyrsta mánuðinn þú átt bara 

að læra [...] það er engin pressa á að þú þurfir að fara að framleiða e-ð eða 

skila einhverju af þér. (Pétur) 

Allir viðmælendur lýstu móttöku yfirmanns og samstarfsfélaga vel. Það hafi verið 

gott og þeir upplifðu sig velkomna. Líkt og Jóna lýsir „Já algjörlega því fólkið hérna 

er alveg að spjalla og það eru allir að ræða saman og já mér leið bara vel já.“ Anna 

lýsir því sömuleiðis „Bara góð ég man ekki nógu vel eftir því samt. En það eru allir 

mjög nice“. Sigurður segir einnig „Mjög gott. Hún var svona ótrúlega jolly og happy 

manneskja einhvern veginn“ og Guðmundur „Það var bara já það var bara tekið vel á 

móti manni og þarna já allir mjög almennilegir.“ Bára lýsir því að móttökur hafi verið 

góðar „Bara þú veist hún var góð“ Elías nefnir viðmótt sömuleiðis hafi verið gott „Já 

bara mjög gott sko“ og Arnar sömuleiðis lýsir því opnu „Bara mjög opið sko“. 

Bæði fyrirtækin eru með vel skilgreinda þjálfunaráætlun og vel skilgreint 

þjálfunarferli. Í fyrirtæki A er þjálfun starfsmanns byggð upp þannig að nýr 

starfsmaður fær skilgreindan þjálfa, sem er samstarfsmaður viðkomandi. Nýliðinn 

fylgist með þjálfaranum fyrst um sinn, hvernig hann sinnir starfinu og síðan tekur 

nýliðinn sjálfur við starfinu í nokkrum skrefum. Líkt og Gunnar og Sigurður lýsa 

Já þetta byrjar bara með því að ég hlusta á hana kannski fyrstu þrjá 

dagana og svo byrja ég kannski að vera á músinni að smella á í tölvunni 

og síðan bara byrja ég kannski bara að svara í símann og hún á músinni 

og síðan bara svara ég alveg. (Gunnar) 

Og síðan tekur bara fastur starfsmaður hún [Nafn starfsmann] hún tók 

bara við mér og þjálfaði mig. Og þá byrjaði ég bara á því að horfa á hana 

í starfi eða s.s. að vinna og svo tók ég við einn og einn dag og svo var það 

bara jæja hérna er tölva og nú áttu að geta þetta. Og maður var þannig séð 

tilbúinn. (Sigurður) 

Þjálfun í starfi hjá fyrirtæki B er sett upp með skírum hætti í gegnum 

þjálfunaráætlun sem er aðlöguð hverju starfi fyrir sig auk þess að stór hluti áætlunar 
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er að öðlast fræðslu og upplýsingar um starfsemi fyrirtækisins í heild sinni. Líkt og 

Halldór lýsir  „ég fékk e-ð plan sem ég átti að fylgja, það eru allskonar námskeið á 

netinu sem ég átti að fara í gengum og svo fór ég á fundi með hinum og þessum og 

svona sko“ og Bára lýsir: 

Það var svona þjálfunaráætlun og hérna sem að sko hvert svið í rauninni 

er með frá mannauðsdeildinni sem hún svo aðlagar að hverju starfi og það 

er í rauninni bara mikið að kynnast þú veist fyrirtækinu og hvernig það er 

og hvernig það fúnkerar og þú veist að átta sig. (Bára) 

Síðan er hverjum nýliða falin fyrirfram ákveðin verkefni af yfirmanni þar sem 

markmiðið er að nýliðinn nái tökum á verkefninu og starfinu í rólegheitum. Líkt og 

Bára og Sigríður lýsa  

Svo svona var hún með e-ð ákveðin verkefni í huga til að taka við strax 

og var í rauninni bara sýndi mér svona þú veist hvað það væri að fara að 

stefna í þannig að ég fékk svona rólega kynnti mér það. Það var aldrei 

neitt e-ð svona þú veist einhver svona flýti þessa fyrstu dagana. (Bára) 

Þeir voru rólegir og ég fékk samt frekar snemma fannst mér í rauninni var 

þú veist fyrsti dagurinn að setja upp tölvuna og setja allt upp og gengum 

um skrifstofurýmið og síðan var í rauninni fékk ég svona lítið verkefni 

sem var í raun bara ég mátti kíkja á og fá hjálp með ef þurfti og það var e-

ð sem að tók svona kannski 2/3 daga. Það var s.s. alveg innan fyrstu 

vikunnar umm og mér fannst það einmitt mjög þægilegt því þetta er 

svona að komast inn í svona kerfi þá var þetta þægilegt lítið verkefni. 

Umm já þannig að já að lýsa því í orðum svona rólegt en samt svona 

lærdómsríkt. (Sigríður) 

Þá er hluti af þjálfunaráætluninni hjá fyrirtæki B að allir nýliðar fundi með ákveðnum 

fjölda einstaklinga sem staðsettir eru á mismunandi stað í skipuritinu. Þessir fundir 

eru óformlegir en fela í sér samtal milli nýliðans og samstarfsfélag hans um störf og 

verkefni þess aðila. Markmiðið er að dýpka skilning nýliðans á starfsemi fyrirtækisins 

og stækka tengslanet hans líkt og Pétur lýsir: 

Þetta var bara fólk sem ég átti að hitta bara sem fyrst til þess þá bara að 

kynnast því og já auðvitað í leiðinni verkefnum þeirra og hvernig þau 

tengjast verkefninu sem ég er að vinna [...] ég fékk sko og allir sem eru 

að byrja að þeir fá skotleyfi þannig séð að ræða við [nefnir fjölda] manns 

í kringum þig e-ð svoleiðis og það er listað upp bara hvaða fólk þetta er 

[...] Þetta sló algjörlega tvær ef ekki fleiri flugur í einu höggi að maður 

kynntist einmitt starfseminni, yfirmönnum hverra deildar, þetta voru 

alltaf teymisstjóra eða yfirmenn í hverri deild sem maður var að hitta og 

kynntist fólkinu persónulega.[...] Þá var alltaf að fjölga hérna já hæ takk 

fyrir síðast þannig að maður.. að það finnst mér bara svo mikilvægt. 

(Pétur) 
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Tveir þátttakendur í fyrirtæki B höfðu þó viljað sjá þjálfunaráætlunina hagnýtari. Að 

þjálfunin hafi verið of einskorðuð við að skilja starfsemi fyrirtækisins fremur en að 

kenna þeim beint á þau kerfi sem þau sinna. Að þjálfun og kennsla á þau forrit sem 

þeir þurfi að nota í sínum störfum hafi verið fyrir hendi en að það hefði mátt vera 

meiri áhersla á þann þátt. Líkt og Arnar nefnir „Já já það er náttúrlega alltaf þjálfun í 

ákveðnum forritum og þú veist og ákveðnum hlutum sem að gæti farið betur og svo 

sem ég og hún talað um“. Pétur nefnir einnig „Þetta er frábært ferli en ég sé það 

reyndar núna að það vantar meiri áherslu á sjálfan hugbúnaðinn því nú stend ég hér og 

er farinn að vinna við hugbúnaðinn og ég bara kann ekkert á hann.“  

Flestir viðmælendur töluðu um að þeirra næsti yfirmaður hafi tekið stöðuna á 

upplifun og framgangi nýliðans þessa fyrstu daga og vikur í starfi. Sumir fylgdu vel 

eftir með reglulegu spjalli á meðan aðrir gerðu það ekki. Líkt og Sigurður og Pétur 

lýsa: 

Já algjörlega, bara kíkja við og spyrja hvernig gangi og hvernig mig 

líkaði við þetta og hvort ég hefði einhverjar spurningar til hennar og 

svona já. Svona general check in eða þannig. Svo bara hvað... hvort það 

var á viku tvö eða e-ð þá settumst við niður og hún bara jæja hvernig líst 

þér á þetta og svona tók svona ítarlegra. (Sigurður) 

Svona one on one fundir og þá tók ég alltaf með [Nafn yfirmanns] og 

[Nafn yfirmanns] var alltaf að spyrja hvernig líður þér með þetta, þetta og 

hitt [...] Svona fundi sem að voru á tímabili vikulega í upphafi „ hvernig 

gengur, hvað vantar þig núna?“ [...] fyrstu mánuðina alveg vikulega svo 

fór þetta yfir í að vera mánaðarlega. (Pétur) 

Þrír viðmælanda nefndu að yfirmaður þeirra hefði ekki tekið reglulega stöðu á 

líðan á framgangi líkt og Gunnar lýsir „Þannig að nei hún var ekkert að tékka á mér 

þannig séð.“ og Anna „ekki mjög mikið reyndar ekki mikið“. Anna bætir við að hún 

hefði viljað að yfirmaður hefði tekið stöðuna oftar líkt og hún lýsir „kannski bara 

kanna stöðuna á mér oftar eða að taka mig á fund um það hvernig mér lýst á þetta eða 

e-ð svoleiðis.“. Halldór er á sömu nótum hann sé ánægður með þjálfunina í starfið en 

öll eftirfylgni og utanumhald mátt bæta af hálfu yfirmanns því leiðbeinandi hans tók 

stöðuna á honum reglulega. Hann lýsir því svo „Þú veist að þegar maður byrjar nýr að 

mér fannst vanta svona að það sé haldið utan um mann og það sé komið og spurt 

hvernig gengur þér og þú veist ertu búinn að skoða þetta eða e-ð“  

Um líðan í starfi þessa fyrstu daga og vikur lýstu viðmælendur að 

heildaránægja og líðan hafi verið góð en að þessir fyrstu dagar og vikur hafi verið 

ruglingslegir, einkennst af streitu, kvíða og spennu, mikið upplýsingaflæði, mikið að 
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læra en skemmtilegir. Líkt og Gunnar lýsir „sko mér fannst það alveg spennandi að 

náttúrlega prófa nýtt starf og svona. Allt öðruvísi en ég hafði verið að gera. En já ég 

myndi bara segja að ég væri bara frekar ánægður hérna.“ og Anna lýsir „Bara 

skemmtilegir, smá stressandi það var mjög mikið af upplýsingum sem ég þurfti að 

læra á stuttum tíma [viðmælandi brosir og hlær lágt] en það var mjög gaman sko. Ég 

var strax mjög spennt fyrir þessu starfi.“ Sigurður lýsir einnig að það hafi verið mikið 

að læra en að það hafi verið jafnframt spennandi eins og hann lýsir 

Spennandi, þetta var rosalega áhugavert starf og þetta var svona 

spennandi að vera partur af þessu einhvern veginn uuuu líka svolítið 

yfirþyrmandi þetta var náttúrlega rosalega mikið af upplýsingum. Alveg 

bara og öll þessi forrit til þess að sjá um pantanir og svona. Hvort sem 

það var [Viðmælandi nefnir tegundir kerfa] eða bara nefndu það. Það var 

svo mikið að læra. En aðallega spennandi held ég sko. (Sigurður) 

Þá lýsti Sigríður því hvernig umhverfið sem tók á móti henni hafi verið rólegt og það 

hafi hjálpað henni. Líkt hún lýsir: 

Því þetta var mér fannst ég koma inn í umhverfi því ég var þú veist það er 

oft þannig að maður er að byrja í nýju starfi og það getur verið stressandi 

og svona og ég get oft miklað hlutina kannski fyrir mér og svona en 

fannst bara þú veist ég kom inn í þetta teymi og þú veist þeir eru ekkert 

að stressa sig og þetta var frekar rólegt umhverfi. (Sigríður) 

Elías talaði um þennan skilning sem hann upplifði fyrir því að sem nýliði þá ertu ekki 

komið með full tök á starfinu og mikið að meðtaka þessa fyrstu daga og vikur. Líkt og 

hann lýsir 

Það var verið að troða helling af upplýsingum í hausinn á manni og 

maður er ekkert endilega að skilja allt en á sama tíma var fullur skilningur 

á því af öllum og hérna fólk er alveg meðvitað um það að það tekur tíma 

að koma sér inn í þetta þannig að það var svona mjög vel tekið á móti 

manni hérna myndi ég segja og hérna svona það var allt klárt sko og það 

var búið að undirbúa mjög vel. Maður fann það. (Elías) 

4.2.3. Starfsánægja 

Allir 12 þátttakendur rannsóknar meta starfsánægju sína á heildina góða. Jón nefnir að 

hún sé betri í þessu starfi en nokkurs staðar annars staðar „Svona heilt yfir er hún góð 

og betri en hún hefur verið nokkur staðar annars staðar hjá mér held ég.“ Jónu segist 

líða vel „Mér líður bara vel hérna og andrúmsloftið hérna er bara mjög gott.“ Sigurður 

líður sömuleiðis vel og er spenntur að mæta til vinnu „Bara mjög vel. Bara ég er 

spenntur að mæta í vinnuna og finnst gaman í vinnunni og það svona já“.  
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Það er öllum viðmælendum skýrt til hvers er ætlast af þeim í starfi sem og 

hver markmiðin þeirra eru. Líkt og Guðmundur lýsir „Já ég veit það nákvæmlega“ og 

Anna sömuleiðis „Að ég sinni verkefnum að ég standi mig og svari og umm sé s.s. að 

ég sé nice við viðskiptavini og viðskiptavinirnir séu sáttir. Já og halda í 

viðskiptavinina [brosir].“ Einnig eins og Elías lýsir „Já ég myndi segja það já það er 

nokkuð vel skilgreint“ og Bára sömuleiðis „Já klára þau verkefni sem ég fæ [Brosir]“. 

Fyrir einum viðmælanda, Halldór, er það ljóst í dag en það hefur ekki verið allan 

tímann líkt og hann segir „Já en það var svolítið, mér fannst það svolítið óljóst á 

tímabili.“ 

Allir þátttakendur upplifa að einhver þekking eða færni sem þeir koma með í 

farteskinu nýtist þeim vel í starfi í dag. Einhverjir upplifðu að fyrra nám nýtist þeim í 

starfi í dag á meðan aðrir tengdu reynslu úr fyrra starfi nýtist þeim inn í núverandi 

starf. Líkt og Sigurður og Elías lýsa:  

Já algjörlega. Ég hérna átti og rak mína eigin verslun þannig að það 

svolítið svona var svolítið góður punktur til að byrja á. Já já algjörlega. 

Svo líka vann ég sem stuðningsfulltrúi grunnskóla og það kenndi mér 

þolinmæði [Brosir] þannig ég tel mig hafa mikla þolinmæði.(Sigurður) 

Fór að læra þetta og starfið er í því sem ég var að læra og ég get nýtt mér 

þá þekkingu og séð að námið hefur klárlega hjálpað mér. (Elías) 

Allir viðmælendur voru beðnir um að meta starfsánægju sína á skalanum núll 

til tíu. Á mynd 2 má sjá einkunnir sem þátttakendur gáfu starfsánægju sinni og fjölda. 

 

Mynd 4. Mat á eigin starfsánægju á skalanum 0-10. 
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Eins og sjá má á mynd 4 þá gáfu tíu af 12 viðmælendum starfsánægju sinni 

einkunnina sjö eða hærri og sex einkunnina átta eða hærri. Tveir gáfu lægri einkunn 

en sjö þar sem annar gaf starfsánægju sinni einkunnina sex komma fimm en hinn 

einkunnina sex. Reiknað meðaltal af svörum viðmælenda er 7,75. 

Við mat á hvaða þættir í starfi eflir starfsánægju þeirra þá voru ýmsir þættir 

nefndir t.a.m. samstarfsfólk, góður félagsskapur, sveigjanleiki í vinnu, traust, 

verkefnin sem þau sinna, upplifa árangur af störfum sínum og þjónusta viðskiptavini. 

Sá þáttur sem var sammerktur meðal flestra viðmælenda voru þættir sem tengjast 

samskiptum við fólk, það er samstarfsfólkið þeirra, en níu af 12 viðmælendum nefndu 

þann þátt sem efli starfsánægju þeirra. Líkt og Guðmundur og Halldór lýsa því: 

Ég myndi segja að það væri fólki hérna. Þú veist það er svona ungt fólk 

hérna og það er skemmtilegt í vinnunni sko þegar maður er og þú veist og 

já. Það er aldrei aldrei eða þú veist maður er alltaf með einhverju 

skemmtilegu fólki. (Guðmundur) 

Mér finnst það alla vegna vera félagskapurinn og mórallinn mér finnst 

það mikilvægt sko [...] já bara svona mórallinn í vinnunni þó það sé 

brjálað að gera að þá sé samt allir hvað segir maður að það sé enginn 

pirraður eða fúll sko mér finnst það drepa svo mikið niður þegar það er 

neikvæðni. (Halldór) 

Líkt og þeir þá nefnir Jóna starfsfólkið en bætir við að góð samskipti geri það að 

verkum að hún sé til í að takast á við hvaða verkefni sem er líkt og hún lýsir: 

Starfsfólkið... það er bara... mér finnst bara allir vera æði hérna og allir eru 

tilbúnir að... mér finnst ég geta tekist á við hvaða verkefni sem er því það 

vilja allir hjálpa mér. (Jóna) 

Sigurður er á sömu nótum en nefnir líka gleðina við að þjónusta viðskiptavininn:  

Starfsfólkið. Þau eru æðislegt teymi sem við erum með. Og ég veit það 

ekki... ég hef mjög gaman af þessu human contact að þú veist tala við 

viðskiptavini og hjálpa þeim. Þegar ég næ að [Nefnir þjónustu fyrirtækis] 

og það þakkar manni fyrir það gefur manni mikla ánægju. Þannig að ég 

held að það sé bara aðal bara. (Sigurður) 

Jón er á sömu nótum en bætir við að það efli starfsánægju hans mikið að finna og 

upplifa árangur af sínum störfum líkt og hann lýsir: 

Góður félagsskapur á vinnustaðnum og mórall og hitta fólkið og talað um 

það sem manni finnst skemmtilegt inn á milli og svona og bara þegar það 

gengur vel og þú ert kannski að selja mikið að þá hefurðu gaman að þessu 

og þú veist það er gaman að tala við fólkið og bara þú veist það er gaman 

að ná árangri. Hvort sem það er í vinnu eða einhverju öðru. (Jón) 
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Pétur er á sömu nótum og Jón en nefnir það að upplifa þennan skilning og finna að 

framleiðni eykst í teymisvinnunni. Það sé þessi skilningur, kraftmikið samstarf og 

þetta flæði milli deilda og verkefna í fyrirtækinu sem tengist samskiptum hans við 

fólk innan fyrirtækisins. Líkt og hann greinir frá: 

Já það eflir náttúrlega alltaf starfið að fá aukinn skilning [Brosir] [...] að 

finna framleiðnina eða framleiðina aukast í teymisvinnunni. [...] þetta er 

eiginlega svona að það sé svona meira dýnamík í svona meiri 

teymisvinnunni eða s.s. vinnu okkar teymis við önnur teymi það er 

eiginlega það sem að [...] já já og það er árangur í starfi. (Pétur) 

Arnar nefnir traust, að það efli hans starfsánægju og tengir þá traustið sem hann 

upplifir, að annað fólk sýni honum. Þá traust til að taka ákvarðanir og sinna sinni 

vinnu en einnig að upplifa jákvætt viðhorf í kringum sig líkt og hann lýsir: 

Það er náttúrlega þú veist mhmm ég held að traust sé stór hluti að maður 

finni það að fólk treysti manni og hérna þú veist treysti manni að taka 

ákvarðanir og svona treystir því að maður vinni starfið sitt án þess að vera 

að micro mangae... að sama skapi að vera á staðnum ef maður hefur 

spurningar og náttúrlega almennt jákvætt viðhorf í kringum mann 

náttúrlega bætir það skilurðu þannig að ég held að það svolítið svona 

compination af þessum tveim hlutum. (Arnar) 

Bára nefnir sömuleiðis að það sem að efli hennar starfsánægju sé sveigjanleikinn og 

traustið sem hún upplifir í vinnunni líkt og hún lýsir: 

Ég myndi segja sko flexibility-ið bara traustið þú veist að það að já mér 

finnst ótrúlega skemmtilegt að vera með fjölbreytt verkefni. Mér finnst 

rosalega skemmtilegt að s.s. að þetta er global. (Bára) 

Sigríður nefnir verkefnin sín að þau séu skemmtileg og sömuleiðis tækifæri til að læra 

á ný kerfi sem að eflir starfsánægju sína en nefnir líka sömuleiðis aðgengi að 

samstarfsfólki sínu að vita að hún geti leitað til þeirra líkt og hún lýsir:  

Alla vegna skemmtileg verkefni, emm ég hef gaman af þessum 

verkefnum sem ég er að gera og ég veit núna t.d. líka að ég hef kost á því 

að taka námskeið í þarna á forrit sko sem mig hefur langað til að læra á 

[...] og mér finnst það alveg spennandi en mér finnst líka gott þú veist 

upp á þessa starfsánægju í rauninni að ég hef í rauninni líka greiða leið að 

öllum núna, ég get alltaf hringt í fólk. (Sigríður) 

Anna nefnir samstarfsfólk líka og bætir við að hún sé búin að eignast góðar vinkonur 

og vini í starfi og það skipti hana mjög miklu máli líkt og hún greinir frá: 

Félagskapur. Það er ég er búin að eignast góðar vinkonur og vini í starfi 

og mér finnst það skipta mjög miklu máli og ég einhvern veginn small 
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bara inn strax [...] Það skiptir miklu máli finnst mér. Ef maður er að vinna 

með fólki sem maður nær ekki að tengja við þá er bara allt eða það er 

bara leiðinlegt í starfi oft þá. (Anna) 

Til viðbótar nefnir hún verkefnin sem hún sinnir. Henni finnist gaman að vinna með 

tölur og alltaf þótt tölfræði og stærðfræði skemmtileg. Líkt og hún lýsir:  

alltaf þegar ég er að vinna með einhverjar tölur í raun og veru. Mig hefur 

alltaf fundist stærðfræði skemmtileg og tölfræði [brosir og hlær] þannig 

að mér finnst það skemmtilegt að vera að reikna e-ð út og svona. Þótt það 

sé mjög einföld dæmi bara þetta mínus þetta og plús þetta eða e-ð. Bara 

svona já. Smá púsluspil stundum eða einhverjar leiðréttingar og svona. 

(Anna) 

Elías tengir sömuleiðis þætti sem efla hans ánægju við það að hann hefur mikinn 

áhuga á starfinu en einnig frelsið sem hann hefur í starfi og tækifæri til þróunarvinnu 

líkt og hann lýsir: 

Umm það er náttúrlega bara hef bara mikinn áhuga á þessu, fór að læra 

þetta og starfið er í því sem ég var að læra og ég get nýtt mér þá þekkingu 

og séð að námið hefur klárlega hjálpað mér þar og að fá svolítið frelsi í að 

hérna útfæra hlutina á sinn hátt og hérna að fá að koma með input í það 

og að vera líka að gera e-ð nýtt að vera að skapa e-ð nýtt og vera í þessari 

þróunar vinnu það er mjög gaman sko þannig að ég myndi segja það sem 

svona það helst. (Elías) 

Þættir nefndir af viðmælendum sem sá þáttur starfs þeirra sem dragi úr 

starfsánægju þeirra voru t.a.m. erfiðir viðskiptavinir, endurtekin verkefni, þröngsýnt 

fólk, upplifa ekki árangur af vinnu sinni, erfið samskipti, lítill stuðningur, neikvæðni 

og fjarvinna. Allir þátttakendur nema tveir nefndu þætti í starfi sínu sem þeir upplifa 

að dragi úr starfsánægju þeirra. Af þeim sem nefndu þætti sem draga úr starfsánægju 

þeirra þá nefndu flestir eða átta af tíu þætti sem tengjast samskiptum. Þá samskipti við 

erfiða viðskiptavini líkt Sigurður nefnir „aðallega bara leiðinlegir kúnnar“ og Jóna 

lýsir:  

Jú kannski bara að viðskiptavinurinn er að drulla yfir mann þá verður 

maður svona ohh. Það er kannski það sem að en þú veist maður skellir 

bara á og þá er það bara búið en maður tekur oft með sér á koddann sem 

er frekar leiðinlegt. Það er svona eina. (Jóna) 

Gunnar er á sömu nótum og lýsir því hversu lýjandi samskiptin við viðskiptavini geta 

verið fyrir hann eins og hann segir: 

[viðmælandi hugsar] mmm umm það er náttúrlega sko að mér finnst 

mjög mikil neikvæðni í vinnunni sjálfri. Þú veist það hringir enginn inn 
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og þakkar manni fyrir sko. Það er alltaf e-ð vesen. Það er náttúrlega 

verður frekar þreytt eftir smá tíma. (Gunnar) 

Sama má heyra frá svörum Önnu en hún væri til í að sleppa því að eiga samskipti við 

viðskiptavinina: 

Uuuu já að vera að mikið að tala í síman við viðskiptavini. Ég væri til í 

að sleppa símanum í raun og veru og sinna þá bara verkefnum. [...] já það 

geta margir verið dónalegir í gegnum síman því miður. (Anna) 

Sömuleiðis nefna þátttakendur erfið samskipti við samstarfsfólk sitt sem einkennist af 

þröngsýni eða neikvæðni líkt og Halldór lýsir: 

Já það er meira að það dregur alltaf úr mér svona neikvæðni frá öðrum 

eða þú veist þessi fílingur að það sé allt ómögulegt og líka þegar fólk 

sinnir ekki sinni vinnu, það getur farið í mig. (Halldór) 

Sama mátti greina á svörum Báru sem lýsir því hvað það getur verið hamlandi að 

koma ekki verkefnum áfram sökum erfiðra samskipta við samstarfsfólk sitt. Líkt og 

greina má: 

Sem á erfitt með mannleg samskipti það er mjög erfitt það er mjög erfitt 

það getur verið mjög þú veist dregur fólk niður og maður kemst ekki 

áfram í einhverju verkefni út af einhverjum einum aðila og hérna en þú 

veist það er ekki við verkefnið eða fyrirtækið að saka en hérna þannig er 

það bara með mannleg samskipti stundum er það erfitt og stundum er það 

ekki. (Bára) 

Til viðbótar nefnir Bára þátt sem dregur úr starfsánægju hennar en það er skortur á 

samskiptum við samstarfsfólk sitt vegna fjarvinnu sökum heimsfaraldursins Covid-19 

sem reynist henni þungbær því hún sé svo mikil félagsvera. Líkt og hún lýsir:  

ég er að vinna heima. Ég á rosalega erfitt með að vera ein svona mikið. 

Verandi svona extrovert og mikil félagsvera að þá er þetta bara það 

erfiðast sem ég held ég geri. Þetta væri ekki svona því þetta hefur ekkert 

með vinnuna sjálfa að gera. Þetta hefur meira með aðstæðurnar að gera. 

Þetta er Covid 

Sigríður er á sömu nótum og nefnir í tengslum við þessar aðstæður sem hún er í núna 

að vera heima að þá er ekki þessi greiða leið að samstarfsfólkinu hennar og það dragi 

úr starfsánægju hennar. Líkt og hún lýsir: 

mér finnst alveg fínt að vinna heima frá og svona en mér finnst samt 

vanta dálítið umm kannski þessi daglegu samskipti það er er einhvern 

vegin dálítið svona þreytandi líka að vera svona heima [...] svona verður 

dálítið þreyttur kannski og þá erfiðara að byrja á verkefnunum[...] það er 
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þarna einhvern veginn að vera heima og þegar ég fer á skrifstofuna þá þú 

veist maður getur ekki borðað í matsalnum og e-ð. 

Jón og Guðmundur ræða um endurtekinn verkefni sem þann þátt sem að dragi úr 

starfsánægju líkt og Jón lýsir „Hún detti aðeins niður stundum þegar þú ert búin að 

vera að gera það sama mikið“ og Guðmundur lýsir „Maður er bara að gera svolítið 

það sama hérna aftur og aftur og þetta bara svona þetta svona umm mér sko líður 

ekkert illa hérna skilurðu en mér er bara svona farið að leiðast svolítið.“ Jón bætir við 

að það hafi haft áhrif á hann þegar fyrirtækið felldi niður bónuskerfið. Líkt og hann 

lýsir: 

En það var fellt niður núna fyrsta janúar og ég var reyndar ekki ánægður 

með það og er reyndar ekki ennþá. Þannig að það var svona það sem ég 

hef verið minnst ánægður með sko. (Jón) 

Fyrir Pétur þá er það sem dregur úr starfsánægju hans hið gangstæða við það sem að 

eflir starfsánægjuna líkt og hann greinir frá „Að þú sérð ekki árangur af vinnunni og 

þú færð ekki hjálp við verkefnin sem að þú getur ekki leyst og svona að upplifa það 

að maður sé að tvígera hluti.“ 

4.2.4. Áhrif næsta yfirmanns á starfsánægju nýliða 

Í lok viðtals voru viðmælendur spurðir um mat þeirra á hvaða þátt samskipti og 

stjórnunarhættir næsta yfirmanns spili í starfsánægju þeirra. Allir sögðu að samskipti 

og stjórnunarhættir næsta yfirmanns spili stóran þátt í starfsánægju þeirra. Það skipti 

mjög miklu máli fyrir starfsánægjuna og þessi fyrstu skref í starfi, líkt og Pétur lýsir: 

Það skiptir mjög miklu máli í starfsánægjunni, varðandi starfsánægjuna 

að þú sért með þetta góðan yfirmann eins og ég hef greinilega verið að 

lýsa [Brosir] uuuu varðandi þessi fyrstu skref í starfi [...] Þannig að ég 

myndi segja að það myndi skipta mjög miklu máli og hefur áhrif á 

starfsánægju. (Pétur) 

Einnig lýsa þátttakendur því að ef þeirra yfirmaður væri ekki eins og hann er 

þá væru þau ekki lengur þar sem þau eru líkt og Halldór greinir frá „Ég myndi eflaust 

ef maður fengi einhvern yfirmann sem að væri hundleiðinlegur og fúll eða e-ð þá 

myndi ég eflaust bara, þá myndi ég ekki höndla það og ekki nenna því.“ og Gunnar 

sömuleiðis lýsir : 

Ef ég væri með einhvern annan sem væri leiðinlegri þá myndi það gera 

allt illt verra og þá myndi ýta miklu fleirrum í burtu því hún er alveg 

mjög skemmtileg. [...] þú hugsar ekki um að hætta í vinnunni á hverjum 

degi af því að yfirmaðurinn er leiðinlegur (Gunnar) 
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Jón er á sömu nótum, að hann spili stóran þátt, en bætir við að ef samskipti og 

stjórnunarhættir yfirmanns væru ekki góð þá væri starfsánægja hans minni, líkt og 

hann segir „Ég held það ef að samskiptin á milli okkar væru ekki góð og 

stjórnunarhættir hans væru eitthvað sem mér líkaði ekki þá væri starfsánægjan 

örugglega minni í kjölfarið sko.“ Elías lýsir því sömuleiðis en nefnir hvernig 

yfirmaðurinn ber ábyrgð á verkefnum hans og að honum líði vel í vinnunni eins og 

hann greinir frá „Mjög stóran þátt þau eru náttúrlega ábyrgð fyrir því að verkefnin 

sem ég er að gera séu spennandi og hérna já og að mér líði vel í vinnunni líka.“ Jóna 

bætir við að það skipti hana máli að vera ekki hrædd við yfirmann sinn og nefnir 

hversu mikilvægt það er hennar líðan að yfirmaðurinn heilsar og býður góðan daginn 

og það veki hjá henni hlýju líkt og hún greinir frá: 

Sko mikið því að ef þetta væri ekki svona... sko mig langar ekki að vera 

hrætt við yfirmanninn minn þannig að af því að við erum vinkonur þá 

líður manni betur og maður er miklu þægilegri [...] Þannig að hún spilar 

mikið inn í það, bíður manni góðan daginn og að yfirmaðurinn manns 

brosir til manns það lætur manni fá smá hlýju og svona. (Jóna) 

Guðmundur er á sömu nótum og talar um hvernig hans yfirmaður er hluti af hópnum 

og hvað það skipti hann miklu máli, líkt og hann segir: 

Það spilar alveg alveg svolítið stóran þátt sko [...] hún er þú veist maður 

veit að hún er yfirmaður en hún er samt svo mikið hluti af hópnum og 

svona hún er svo mikill talsmaður hópsins og hún þú veist er mjög 

skilningsrík með allt þú veist uuuu maður getur alltaf leitað til hennar og 

svona veit að maður er með svona svona þarna einhvern sem að hún er 

alltaf að bakka mann upp skilurðu. Þannig að hún það spilar alveg mikið 

inn í starfsánægju mína alla vegna hérna.(Guðmundur) 

Anna nefnir sömuleiðis hversu mikilvægt það er fyrir hennar starfsánægju að finna 

þessi tengsl við sinn yfirmann og það að geta leitað til hans ef eitthvað er, líkt og hún 

greinir frá:  

Já hún spilar mikið inn í starfsánægju mína af því að ef ég er með 

yfirmann sem ég gæti ekki leitað til ef það væri eitthvað þá myndi maður 

augljóslega ekki líða vel í starfi. Ég get alltaf leitað til hennar ef það er 

eitthvað. Bara hvað sem er í raun og veru. Þannig að já stóran þátt. 

(Anna) 

Á sömu nótum og Anna og Guðmundur nefnir Bára hversu miklu máli það 

skiptir hana að hafa þetta traust, líkt og hún segir „Já ég myndi segja að ef ég væri 

ekki með hana sem yfirmann og svona þetta traust og þessi samskipti þá er ég ekkert 

viss um að ég gæti farið í gegnum þetta starf hér heima og þú veist.“ Sama nefnir 
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Sigurður hvað það skipti máli og spil stóran þátt fyrir sig að upplifa sig öruggan og 

þetta traust gagnvart yfirmanni, líkt og hann segir: 

Mikinn [...] það er gott að tala við hana þannig að ef að þú veist að ef ég 

hef átt slæman dag þá eins og það var einn dagur þar sem mér leið alls 

ekki vel og ég bara svona heyrðu má ég tala við þig í smá stund og hún 

bara já ekkert mál og settumst inn á kaffistofu og það var ótrúlega gott að 

spjalla við hana og hún bara já ok og hún gaf mér ráð og var voða nice og 

mér finnst það mjög þægilegt að vita að ég get farið í vinnuna og verið í 

svona safe space eða þannig. (Sigurður) 

Arnar greinir frá því sama með að upplifa og finna þetta traust milli sín og yfirmanns 

að það sé einn af stóru punktunum í hans starfánægju. Að það séu góð samskipti líkt 

og hann greinir frá „myndi segja að það sé náttúrlega stór hluti sko [...]að finna traust 

frá þínum yfirmanni í rauninni [...]ég myndi segja að það séu einn af stóru punktunum 

að það sé góð samskipti þar á milli“ Þá nefnir Bára hversu  mikilvægt sé að 

samskiptin við yfirmann séu góð líkt og hún lýsir:  

Þó að verkefnin séu frábær og skemmtileg ef að yfirmaðurinn er ekki ef 

að samband þitt við yfirmann þinn er ekki traust og mutual respect þá 

skiptir engu máli hvað verkefnið er skemmtilegt það verður ekki eins 

gaman í vinnunni bara 150%. (Bára) 

5. Umræða 

Markmið rannsóknar var að skoða áhrif stjórnunar næsta yfirmanns á starfsánægju 

nýliða, nánar tiltekið meðal einstaklinga sem unnið hafa 12 mánuði eða skemur hjá 

vinnuveitanda. Með eigindlegri hálf-opinni viðtalsrannsókn var leitað svara við tveim 

rannsóknarspurningum rannsóknar. Annarsvegar hvaða áhrif hefur stjórnunaraðferð 

næsta yfirmanns á starfsánægju nýliða og hinsvegar hvaða áhrif hefur 

umbreytingarstjórnun á starfsánægju nýliða. Leitast var eftir að glæða niðurstöður 

dýpri skilning og innsýn á upplifun, viðhorfum, reynslu á áhrifum stjórnunaraðferða 

og samskipta næsta yfirmanns á starfsánægju nýliða.  

5.1. Niðurstöður 

Við greiningu á gögnum rannsóknar leiddu niðurstöður í ljós yfir þemun samskipti og 

tilfinningagreind. Undir fyrra þemanu samskipti greindu niðurstöður að allir 

þátttakendur rannsóknar upplifðu góð samskipti við sinn næsta yfirmann. Samskiptin 

séu þægileg, opin og flæði vel. Þau einkennist af jafningjabrag en einnig skilningi og 

trausti. Skilningur í samskiptum þeirra við yfirmann sinn endurómaði í gengum virka 

hlustun hans og sýndum áhuga á því sem þau hefðu að segja eða fram að færa. Slíkur 
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skilningur geri það að verkum að þau séu óhrædd við að ræða við sinn yfirmann og 

því hægt að ræða alla mögulega hluti við viðkomandi. Traust í samskiptum þeirra við 

sinn yfirmann einkennist af því að þau óhikað og óhrædd leita aðstoðar eða 

ráðleggingar til hans mæti þau hindrunum í starfi. Þau treysti því að hann sé þeim 

innan handar og leiði þau áfram í samvinnu við sig eða aðra innan 

skipulagsheildarinnar til lausnar á þeim vandkvæðum sem þau eru að takast á við 

hverju sinni. Að sama skapi beri þau traust til síns yfirmanns á grundvelli þess að þau 

treysta því að viðbrögð hans einkennist ekki af gagnrýni verði þau uppvísa um mistök 

í starfi heldur taki á því á uppbyggilegan máta. Enn fremur séu viðbrögð yfirmanna 

þeirra við mistökum að slíkt gerist. Mikilvægt sé að bregðast strax við, læra af því og 

halda áfram.  

Framangreind lýsing á samskiptum viðmælenda við yfirmann sem einkennist 

af því að vera fyrir það fyrsta góð. Einnig rík af skilningi, þar sem yfirmaður sínir 

virka hlustun og áhuga, sem og trausti þar sem einstaklingar geta óhindrað leitað til 

síns yfirmanns er í samræmi við niðurstöður rannsókna (Griffin o.fl., 2019; Inga Jóna 

Jónsdóttir, 2021). Þær greina að mikilvægur þáttur í samskiptum starfsmanns og 

næsta yfirmanns er áformuð og virk hlustun næsta yfirmanns en ennfremur til að 

stjórnandi geti átt árangursrík samskipti við sína undirmenn þá þarf hann að geta til 

jafns móttekið upplýsingar sem og miðlað þeim með virkri hlustun og áhuga. Einnig 

eru þær í samræmi við rannsóknir Anderson og Kovac (2012) um að þeir starfsmenn 

sem að upplifa stuðning og að yfirmaður beri hag þeirra fyrir brjósti upplifi meira 

traust. Þá er það í samræmi við að af árangursríkum samskiptum verður til traust. 

Traust og heiðarleiki eru mikilvægir þættir fyrir skilvirkni og árangur stjórnunar 

(DuBrin, 2016). Góð samskipti við stjórnanda hafi jákvæð áhrif á starfsánægju 

(Sousa-Poza og Sousa-Poza, 2000). 

Undir öðru þema rannsóknar, tilfinningagreind, einkenndist framkoma og 

hegðun hjá næsta yfirmanni meirihluta þátttakanda af ríkri tilfinningagreind. Þar sem 

framkoma næsta yfirmanns einkennist af því að hann aðlagi sig að þörfum hvers og 

eins. Hún sé einstaklingsmiðuð þannig að yfirmaður mætir þeim á þeim stað sem hans 

undirmaður er og sýni aðstæðum viðkomandi og þörfum skilning. Þá sé yfirmaður 

meirihluta þátttakanda að þeirra mati meðvitaður um þau áhrif sem hegðun hans og 

gjörðir hafa á fólk í nær umhverfi þess. Sama mátti sjá við mat þátttakenda á hvort 

yfirmaður þeirra væri þeim fyrirmynd í starfi. Jafnt út frá hegðun og framkomu eða út 

frá þeim árangri sem þeirra yfirmaður hafði náð þá var það mat meirihluta þátttakenda 
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að þeirra yfirmaður væri þeim fyrirmynd. Allir lögðu mat sitt á að þeirra yfirmaður 

væri öðrum í kringum þau fyrirmynd. Til viðbótar þá var tilfinningagreind yfirmanna 

viðmælenda rannsókna rík þegar koma að áherslum þeirra á hagsmuni og velgengni. 

Þar sem allir viðmælendur rannsóknar nefndu að þeirra yfirmaður legði áherslu á 

hagsmuni heildarinnar fremur en sinna eigin. Aukin heldur liggja áherslur yfirmanna 

flestra viðmælenda rannsóknar á að þeirra undirmenn fái að njóta velgengni í starfi.  

Sú lýsing er í samræmi við fyrri rannsóknir um birtingamynd hegðunar 

stjórnanda sem býr yfir hárri tilfinningagreind (Goleman, 2004). Það felur í sér ekki 

eingöngu að geta lesið í tilfinningar annarra, tekið tillit til þeirra og sýnt þeim 

samkennd. Heldur einnig hæfni stjórnandans til tengslastjórnunar sem felur í sér að 

hann eigi gott með að leiðbeina öðrum. Rækta tengslin og viðhalda þeim. Leggja 

áherslu á að byggja upp aðra, rækta styrkleika þeirra og veita uppbyggilega endurgjöf 

(Goleman, 2004). 

Af þessum framangreindum þemum má greina samhljóm við tvö af þeim 

sálrænu kerfum sem liggja til grundvallar umbreytingarstjórnunar. Annarsvegar 

hugræn áhrif þar sem viðmælendur rannsóknar upplifa traust í samskiptum sínum við 

yfirmenn sem er undirstaða hugrænna áhrifa umbreytingastjórnunar. Þeir beri 

hagsmuni þeirra fyrir brjósti og þeir eru þeim fyrirmynd. Sem eru önnur einkenni 

hugrænna áhrifa umbreytingarstjórnanda. Með því að hegða sér siðferðisleg byggir 

hann upp traust (Bass, 1985; Northouse, 2018). Það traust og sú virðing sem slíkir 

stjórnendur njóta er undirmönnum þess innblástur og hvatning til að vilja samsama 

sig þeim og vilja líkja eftir þeim. Hinsvegar er samrómur við sálræna kerfið 

einstaklingsmiðuð tillitssemi. Þar sem yfirmenn þátttakenda hlusta á sína undirmenn 

og sína þeim áhuga. Aðlaga framkomu sína að hverjum og einum, er meðvitaður um 

gjörðir sínar, er umhugað um þarfir þeirra og velgengni (Bass, 1985; Northouse, 

2018).  

Af framangreindum niðurstöðum, þ.e. að niðurstöður greina vísbendingar um 

að yfirmenn þátttakenda búi yfir ríkri tilfinningagreind sem og samhljóm mátti greina 

við tvo af fjórum sálrænum kerfum umbreytingarstjórnenda, þ.e. hugræn áhrif og 

einstaklingsmiðum tillitsemi, má greina samhljóm við niðurstöður rannsóknar um 

tengsl tilfinningagreindar og umbreytingarstjórnunar. Niðurstöður rannsóknar Barling 

o.fl. (2000) greindu jákvæð tengsl milli tilfinningagreindar og þriggja af fjögurra 

sálrænna kerfa umbreytingarstjórnunar, þ.e. hugræn áhrif, hvetjandi hvatning og 

einstaklingsmiðuð tillitsemi.  
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Þá greina niðurstöður rannsóknar vísbendingar um að starfsánægja allra 

þátttakenda sé góð miðað við eigið mat en meðaltal af mati þátttakenda á starfsánægju 

var 7,75. Jafnframt að allir þátttakendur upplifa að þau viti til hvers er ætlast af þeim í 

starfi sem og hver markmið þeirra. Til viðbótar nefndu allir þátttakendur að þau 

upplifi að þekking og eða færni sem þeir höfðu hlotið úr fyrra námi eða starfi nýtist 

þeim að einhverjum hluta í starfi þeirra í dag. Þættir sem rannsóknir hafa greint að 

hafi jákvæð áhrif á starfsánægju einstaklinga (Ásta Bjarnadóttir, 1994; Judge o.fl., 

2001; Landy og Conte, 2016). Þeir sem að upplifa ánægju í starfi eiga það sammerkt 

með öðrum sem upplifa ánægju í starfi að þekkja vel hvað er ætlast til af þeim í starfi 

sem og upplifa að þeir komi með þekkingu eða færni inn í starfið sem nýtist þeim. 

Greina mátti sammerkan hljóm milli þeirra þátta sem meirihluti þátttakenda 

nefndu sem þann þátt sem efli starfsánægju þeirra en það voru þættir tengt 

samskiptum þeirra við fólkið í nærumhverfi þess. Nánar tiltekið góð samskipti við 

samstarfsfólkið, góður starfsandi á vinnustaðnum, skemmtilegur félagsskapur. Það er 

í samræmi við niðurstöður rannsókna (Ásta Bjarnadóttir, 2000). Séu samskipti 

starfsmanna við fólk í þeirra nær umhverfi í lagi þá sé starfsánægja góð. Aðrir þættir 

nefndir voru verkefnin sem þau sinna, að þau efli ánægju þeirra, sveigjanleiki og 

traust en að auki að upplifa árangur af vinnu sinni. Þættir sem eru í samræmi við 

tveggja þátta kenningu Herzberg um að þættir sem tengjast starfinu sjálfu efli 

starfsánægju einstaklings (Landy og Conte, 2016; Luthans, 2011).  

Líkt og við þætti sem efla starfsánægju þátttakenda þá greindu niðurstöður 

rannsóknar að sá þáttur sem flestir þátttakendur nefndu að drægi úr starfsánægju 

þeirra tengist samskiptum við fólk. Það er að segja þá erfiðum samskiptum við 

viðskiptavini, erfið samskipti við samstarfsfólk sem einkennist af þröngsýni og/eða 

neikvæðni sem og skort af samskiptum við samstarfsfólk sitt sökum fjarvinnu í kjölfar 

heimsfaraldursins Covid-19. Til viðbótar nefndu viðmælendur endurtekin verkefni og 

að upplifa ekki árangur af vinnu sinni. Þættir sem jafnframt eru í samræmi við 

niðurstöður rannsókna (Aziri, 2011; Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín 

Gústavsdóttir, 1999; Lundberg o.fl., 2009). 

Þó líðan allra viðmælenda einkenndist af streitu, kvíða og spennu, miklu 

upplýsingaflæði og lærdómi í byrjun starfs þá nefndu allir þátttakendur að 

heildaránægja þeirra og líðan þessa fyrstu daga og viku góða og skemmtilega. Allir 

þátttakendur lýstu jákvæðri upplifun af nýliðferlinu inn í fyrirtækið. Skýringu á því 

má finna í því að viðmælendur lýstu allir góðum viðtökum af hálfu næsta yfirmanns 
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og samstarfsfélaga. Að þeir hafi upplifað sig velkomna. Aukin heldur upplifðu allir 

skýrt aðlögunar og þjálfunarferli þar sem áhersla var á að byrja rólega hjá báðum 

fyrirtækjunum en einnig hjá fyrirtæki B að ekki væri þrýstingur á full afköst strax. Þá 

höfðu yfirmenn flestra þátttakenda eftirlit með stöðu og líðan þeirra þessa fyrstu daga 

og mánuði í starfi. Til viðbótar töluðu viðmælendur vel af tilteknu fyrirkomulagi í 

fyrirtæki B þar sem lögð er áherslu á að nýliðinn hljóti tækifæri á að kynnast 

samstarfsfólki sínu hvaðan æva af úr skipuritinu. Markmið þar sé að styrkja tengslanet 

og þekkingu á starfsemi fyrirtækisins. Allt eru þetta þættir sem rannsóknir greina að 

dragi úr óöryggi, kvíða, streitu og spennu meðal nýliða (Dessler, 2013; Ingi Bogi 

Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008; Rollag, 2007; Wetherell og Nelson, 2021). 

Það auki vellíðan þeirra, styrki tengslanet þeirra innan skipulagsheildarinnar og 

stuðlið að því að einstaklingur komist upp í full afköst fyrr.  

Þá nefndu heilt yfir allir viðmælendur rannsóknar að samskipti og 

stjórnunarhættir næsta yfirmanns spili stóran þátt í starfsánægju þeirra. Að ef 

samskiptin og stjórnunarhættir yfirmanns þeirra væru ekki góð þá væri starfsánægjan 

minni. Jafnframt nefndi meirihluti þátttakanda það að ef yfirmaður þeirra væri ekki 

eins og hann er, hefði ekki þá eiginleika sem viðkomandi ber þá væru þau ekki lengur 

starfandi hjá fyrirtækinu. Til samræmis við þá niðurstöðu þá er áhugavert að sjá að 

allir þátttakendur töldu að af þeim eiginleikum sem þau nefndu og töldu að stjórnandi 

eigi að bera almennt, sinn næsti yfirmaður byggi yfir að fullu eða hluta. Að auki 

greindu niðurstöður að sá eiginleiki sem flestir þátttakendur nefndu að stjórnandi eigi 

að bera almennt var að sýna skilning. Þar á eftir kom eiginleikinn að vera til taks og 

veita aðstoð. Þættir sem flokka má sem huglæga þætti í fari stjórnandans og eru í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar um árangursríka stjórnendur (Andersen og 

Kovač, 2012; Felfe og Schyns, 2004; Hughes o.fl., 2015; Robbins o.fl., 2020).  

Til að svara rannsóknarspurningum rannsóknar um hvaða áhrif 

stjórnunaraðferð næsta yfirmanns hafi á starfsánægju nýliða gefa niðurstöður 

rannsóknar vísbendingar um að stjórnunaraðferð næsta yfirmanns hafi jákvæð áhrif á 

starfánægju nýliða. Það er að segja ef stjórnunaraðferð næsta yfirmanns og samskipti 

hans við nýliða einkennist af góðum samskiptum þar sem ríkir skilningur og traust og 

framkoma hans og áhersla í hagsmunum beri einkenni ríkrar tilfinningagreindar. Við 

spurningunni um hvaða áhrif umbreytingarstjórnunar á starfsánægju nýliða gefa 

niðurstöður rannsóknar vísbendingu um að ef stjórnandi beri einkenni hugrænna áhrif 

og einstaklingsmiðaðra tillitssemi þá hafi hann jákvæð áhrif á starfsánægju nýliðans. 
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Niðurstöður sem eru í samræmi við þær rannsóknar sem rannsakað hafa áhrif 

stjórnunarstíla á starfsánægju nýliða (Bauer o.fl., 2019; Kang og Zhang, 2020; Tao 

o.fl., 2017). 

5.2. Takmarkanir og styrkleiki rannsóknar 

Þær annmarkarnir rannsóknar sem fyrst er til að taka liggur í því að hér er um að ræða 

lýsing á reynslu, viðhorfum, upplifunum og áhrifum 12 viðmælenda. Þær endurspegla 

því einungis þeirra veruleika og því ekki hægt að alhæfa um niðurstöður á aðra hópa 

eða einstaklinga (Bryman, 2016). Þá má til taka úrtaksaðferð rannsóknar en stuðst var 

við hentugleika úrtak sem tekur mið af aðgengi rannsakanda að þátttakendum. 

Rannsakandi nálgaðist þátttakendur í gegnum vina- og kunningjatengsl. Sem gerir það 

að verkum að ekki allir hafa jafnan aðgang að þátttöku í rannsókninni og þar af 

leiðandi ekki unnt að alhæfa um niðurstöður rannsóknar (Bryman, 2016). Þá er vert að 

hafa bak við eyrað að það er alltaf möguleiki fyrir hendi að þeir einstaklingar sem að 

buðust til að taka þátt í rannsókninni séu einstaklingar sem upplifa reynslu sína og 

áhrif af stjórnunaraðferðum og samskiptum við næsta yfirmann jákvæða. 

Sömuleiðis má velta fyrir sér hvort að mælitækið MLQ sem stuðst var við, við 

gerð spurninga í rannsókninni, til að meta vægi umbreytingarstjórnunar hjá næsta 

yfirmanni hafi náð tilætluðum árangri. Þar sem rannsóknir á réttmæti þess greina háa 

fylgni milli sálfræðikerfanna fjögurra (Northouse, 2018).  

Að lokum er vert að horfa til mögulegra áhrifa af heimsfaraldrinum Covid-19. 

Mögulegt er að áhrifa faraldursins gæti á tvennan máta. Fyrst út frá því að á þeim tíma 

sem rannsóknin var framkvæmd, þá á grundvelli samkomutakmarkana og öryggis 

viðmælenda, fóru öll viðtölin fram í gegnum samskiptaforritið Teams. Þar má velta 

fyrir sér hvort það að rannsakandi og viðmælandi hafi ekki setið augliti til auglitis hafi 

haft áhrif á upplifun og þar af leiðandi á túlkun rannsakanda á reynslu viðmælenda. 

Síðan út frá þeim forsendum að allir viðmælendur hófu störf á árinu 2021. Á tímum 

þar sem heimsfaraldurinn Covid-19 hafði mikil áhrif á líf allra í þjóðfélaginu, þ.m.t. 

starfshætti og skipulag fyrirtækja. Taka þarf með í reikninginn áhrifa þess á upplifun 

viðmælenda af sínum aðstæðum. Ef áhrifa heimsfaraldursins hefði ekki gætt hvort 

upplifun viðmælenda hefði verið önnur.  

Þó um eigindlega rannsókn sé að ræða og þar af leiðandi ekki unnt að alhæfa 

um niðurstöður rannsóknar þá liggur styrkur rannsóknar í því að veita innsýn og 

djúpan skilning á reynsluheim viðmælenda. Til viðbótar liggur styrkur hennar í því að 

stuðst var við viðurkennd mælitæki, til að mæla bæði hugtök rannsóknar, við gerð 
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spurninga í viðtalsramman. Þó rannsóknir á réttmæti MLQ mælitækisins hafi greint 

háa fylgni milli þeirra fjögurra sálfræðikerfanna sem liggja að baki 

umbreytingarstjórnun þá er það það mælitæki sem er hvað mest notað til að mæla 

einkenni umbreytingarstjórnunar (Northouse, 2018).  

Í öllum rannsóknum er hætt á að áhrifa sé gætt af hálfu rannsakanda en áhrif 

þeirra geta verið meiri í eigindlegum en megindlegum. Til að koma til móts við þau 

áhrif vandaði rannsakandi sig vel við framkvæmd viðtalanna og lagði ríka áherslu á 

að gefa viðmælendum sínum rými í sinni frásögn. Þá var vel gætt að því að tryggja 

áreiðanleika rannsóknar með ítarlegri skráningu og þar af leiðandi gæði hennar aukin. 

Þá var réttmæti hennar og trúverðugleika aukinn með því að út í gegnum öll viðtölin 

leitaðist rannsakandi eftir því að fá staðfestingu á skilningi sínum. Aukreitis fékk 

rannsakandi hvern og einn viðmælanda til að yfirfara túlkun rannsakanda á veruleika 

þeirra til að draga úr mögulegum rangfærslum. 

5.3. Framlag rannsóknar 

Fræðilegt framlag rannsóknar liggur í nokkrum þáttum. Fyrir það fyrsta þá bætir hún 

við þá litlu þekkingu sem liggur að baki áhrifa stjórnunaraðferða næsta yfirmanns á 

starfsánægju nýliða. Líkt og gert var kunngjört hér í fræðikafla þá er óljóst hver áhrif 

samhengisþátta eins og stjórnunarstíla er á starfsánægju nýliða. Rannsakandi fann 

einungis þrjár rannsóknir tengt þessu viðfangsefni. Allar greindu þær jákvæð tengsl 

milli þeirra leiðtogastíla sem til grundvallar lágu í þeirra rannsókn við aukna 

starfsánægju nýliða. Enginn af þeim tók til áhrif umbreytingarstjórnunar. Eftir því 

sem rannsakandi best veit þá er þessi rannsókn sú fyrsta sem rannsakar áhrif 

umbreytingarstjórnunar á starfsánægju nýliða. Framlag rannsóknar liggur því í formi 

framlags um aukna þekkingu á sambandi hugtaka rannsókanar. Þó fyrst og fremst í 

þeirri innsýn sem veruleiki, upplifun og reynsla þátttakanda rannsóknar varpar á áhrif 

stjórnunaraðferða næsta yfirmanns á starfsánægju þeirra. Með vísbendingar um 

niðurstöður um jákvæða áhrif.  

Til jafns við framangreint framlag inn í svið vísinda og fræða þá er gildi 

hennar sömuleiðis mikilvægt fyrir atvinnulífið. Þar sem skipulagsheildir öðlast hér 

innsýn inn í reynsluheim nýliða sem gefa vísbendingar um að beri yfirmaður einkenni 

niðurstöður rannsóknar. Það er sýni skilning og traust í samskiptum. Sem og 

framkoma þeirra og áherslur í hagsmunum einkennist af ríkri tilfinningagreind að af 

því hljótist aukin starfsánægja meðal nýliða. Nýta má því þá innsýn sem niðurstöður 
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rannsóknar leiða að til að styrkja svið stjórnunar og þá þann þátt sem stjórnandi spilar 

í nýliðunarferli nýliðans.  

Til viðbótar er hér listi yfir atriði sem er mikilvægt fyrir stjórnendur að hafa í 

huga þegar kemur að starfsánægju nýliða. Listi sem tekur mið af niðurstöðum þeirra 

rannsókna sem hér hafa verið til umfjöllunar sem og þeim vísbendingum sem þessi 

rannsókn varpar ljósi á.  

• Stjórnandi taki virkan þátt í nýliðunarferlinu alveg frá fyrsta degi. 

• Tryggi góðar viðtökur fyrstu daga og vikur í starfi. Að viðkomandi upplifi sig 

velkominn.  

• Vera með skýrt aðlögunar- og þjálfunarferli þar sem áhersla er á að byrja 

rólega.  

• Tryggja að nýjum starfsmanni sé skýrt hverjar væntingar og markmið með 

starfi hans séu. 

• Leggi rækt við samskipti sín við nýja starfsmanninn. 

o Sýni skilning, áhuga og iðki virka hlustun. 

o Byggi upp traust með því að vera til taks og veita stuðning. 

• Leggi rækt við að skilja og þekkja styrkleika viðkomandi. Mæti viðkomandi 

þar sem hann er, taki tillit til aðstæðna og sýni samkennd. 

• Sé meðvitaður um eigin framkomu og áhrifum á aðra.  

• Sé fyrirmynd og umhugað um velgegni, þarfir og hagsmuni viðkomandi. 

Það er mat höfundar rannsóknar út frá niðurstöðunum að næsta skref væri að 

prófa kenningu rannsóknar með megindlegri rannsóknaraðferð. Kenning sem vísar til 

að ef stjórnunaraðferð næsta yfirmanns einkennist af góðum samskiptum ríkum af 

skilningi og trausti. Sem og framkoma og hagsmunir yfirmanns beri merki ríkra 

tilfinningagreindar. Þá hafi stjórnunaraðferð og samskipti næsta yfirmanns jákvæða 

áhrif á starfsánægju nýliða. Aukin heldur beri stjórnunaraðferð næsta yfirmanns 

einkenni umbreytingarstjórnunar sem feli í sér hugræn áhrif og einstaklingsmiðaða 

tillitssemi þá hafi umbreytingarstjórnun jákvæð áhrif á starfsánægju nýliða. Með 

megindlegri rannsóknaraðferð t.d. rafrænni spurningakönnun send á tilviljunarkennt 

úrtak einstaklinga sem starfað hafa hjá fyrirtækjum í 12 mánuði eða skemur. Slík 

rannsókn gæfi kost á að skoða þá tilgátu kenningar að stjórnunarstíll næsta yfirmanns 

skipti máli fyrir starfsánægju nýliða. Niðurstöður slíkra rannsóknar gefa möguleika á 

alhæfingar gildi sem er styrkur megindlegra kannana (Bryman, 2016).  
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6. Lokaorð 

Úr greiningum gagna rannsóknar greina niðurstöður að allir viðmælendur áttu góð 

samskipti við sína yfirmenn. Hjá meirihluta viðmælenda þá einkenndust samskipti 

þeirra við yfirmann af skilningi og trausti. Þá einkenndist framkoma og áhersla 

hagsmuna meðal meirihluta yfirmanna þátttakenda af ríkri tilfinningagreind. Einnig 

greindu niðurstöður að á grundvelli þess að móttaka, þjálfun og aðlögun nýliða var 

góð hjá báðum fyrirtækjunum þá var starfsánægja jákvæð. Enn fremur að 

starfsánægja allra viðmælenda var góð. Þeir viti allir til hvers sé ætlast af þeim í starfi 

sem og hver markmið þeirra eru. Þau upplifi að sú færni og þekking sem þau komu 

með inn í starfið nýtist þeim í dag. Þeir þættir sem auka og letja starfsánægju 

meirihluta þátttakanda hafi bæði með samskipti þeirra við fólk að gera, hvort sem það 

var samstarfsfólk eða viðskiptavinir. Góður félagskapur og góð samskipti við 

samstarfsfólk þeirra eflir þau en erfið samskipti við viðskiptavini og samstarfsfólk 

letji ánægju þeirra. Þá nefndu flestir viðmælendur þann eiginleika sem þeir telja að 

yfirmaður eigi almennt að bera vera skilningur, einnig að vera til taks og veita aðstoð. 

Sömuleiðis greindu niðurstöður að allir viðmælendur, af þeim eiginleikum sem þau 

nefndu, sinn yfirmann bera að fullu eða hluta. Að lokum voru allir þátttakendur 

rannsóknar sammála því að stjórnunaraðferð næsta yfirmanns og samskipti við hann 

spili stóran þátt í starfsánægju þeirra. Niðurstöður rannsóknar gefa vísbendingu um að 

einkennist stjórnunaraðferð og samskipti næsta yfirmanns við nýliða af góðum 

samskiptum sem grundvallast af skilningi og trausti. Sem og ef tilfinningagreind 

yfirmanns er há þar sem hann beinir sjónum sínum að því að aðlaga framkomu og 

hegðun að þörfum hvers og eins sem og leggur áherslu á hagsmuni heildarinnar og 

hver og einn fái að njóta sín. Þá hafi stjórnunaraðferð og samskipti yfirmanns jákvæð 

áhrif á starfsánægju nýliða.  

Niðurstöður rannsóknar gefa því vísbendingu um að þáttur næsta stjórnenda 

skipti máli fyrir starfsánægju nýliða. Niðurstöður sem er í samræmi við fyrri 

rannsóknir á þessu svið. Að sama skapi eru niðurstöður í samræmi við fyrri 

rannsóknir á sviði starfsánægju, stjórnunar og umbreytingarstjórnunar.  

Þegar horft er yfir fræðasvið sem snýr að nýliðanum og til þeirra fjölmörgu 

áhrifaþátta sem áhrif hafa á móttöku, aðlögun og þjálfun nýrra starfsmanna eru 

máltækin „Í upphafi skal endinn skoða“ og „Lengi býr að fyrstu gerð“ vel viðeigandi. 

Því ljóst er að afar mikilvægt er að vanda vel til verka þegar kemur að móttöku, 
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aðlögun og þjálfun nýs starfsmanns. Þar má ekki líta framhjá mögulegra áhrifa næsta 

stjórnenda líkt og þessi rannsókn bendir til.  
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8. Viðaukar 

8.1. Viðauki 1 - Viðtalsramminn 

Viðtalsrammi 

Spurningar til viðmiðunar 

Almennt 

□ Hvert er þitt starf hjá fyrirtækinu? Og hver eru þín helstu verkefni? 

□ Hvað hefur þú verið lengi í þessu starfi? 

□ Hver er starfstitill þíns næsta yfirmanns 

Næsti yfirmaður 

□ Byggt á þinni reynslu, hvaða eiginleika telur þú að stjórnandi eigi að bera 

almennt?  

o Hverja af þessum eiginleikum telur þú að þinn núverandi yfirmaður búi 

yfir?  

□ Hvernig myndir þú lýsa samskiptum þínum við yfirmann þinn? 

o Áttu auðvelt með að ræða við yfirmann þinn? Á hann auðvelt með 

hlustun? 

o Sýnir yfirmaðurinn þinn þér áhuga?  

o Hvernig bregst yfirmaðurinn þinn við mistökum í starfi? 

▪ Eru mistök í lagi? Er hann/hún gagnrýninn á mistök? 

▪ Hvernig bregst hann/hún við eigin mistökum? 

□ Telur þú að yfirmaðurinn þinn sé meðvitaður um að það sem hann/hún segir og 

gerir að það hafi áhrif á aðra í kringum sig? 

o Ef já, að hvaða leyti? Hvernig birtist það?  

o Myndir þú segja að hann/hún væri fyrirmynd (í starfi)? Er hann/hún 

fyrirmynd þín? 

□ Hvort telurðu að yfirmaðurinn þinn leggi meiri áherslu á eigin hagsmuni eða 

hagsmuni heildarinnar? 

o Myndir þú segja að hann/hún upphefji eigin styrkleika og árangur 

fremur en styrkleika þíns, velgegni og stolt?  

□ Ef þú mætir hindrunum í starfi? Hvernig leysir þú þær? 

o Geturðu eða hefurðu leitað ráða hjá þínum yfirmanni? 

o Hvernig bregst hann/hún við? 

▪ Hvetur hann sitt fólk til að finna lausnir á eigin spýtur? 

▪ Leitar hann/hún ólíkra sjónarmiða við lausn vandamála?  
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□ Hvernig stendur yfirmaður þinn fyrir teymisstarfi og samvinnu? Leggur hann ríka 

áherslu á teymisstarf? 

o Kemur hann eins fram við alla eða nálgast hann hvern og einn út frá 

þörfum, hæfni og getu einstaklingsins? 

o Myndir þú segja að það hafi jákvæð eða neikvæð áhrif á þig? 

□ Þegar kemur að ákvörðunartökum sem hefur áhrif á þitt starf og ykkar deild/hóp 

hvernig birtist það?  

o Er hann einn sem að tekur ákvörðun eða takið þið ákvörðun í 

sameiningu?  

o Byggja ákvarðanir á hag heildarinnar eða hans hagsmunum? 

□ Hvernig birtist valdboðun og dreifing hjá þínum yfirmanni? 

Starfsánægja 

□ Ef þú hugsar til baka til fyrstu daga í starfi hvernig myndir þú lýsa þeim? Hvernig 

var aðlögun, móttöku og þjálfun háttað? 

o Hvernig myndir þú lýsa móttöku þíns yfirmanns fyrstu daga í starfi? 

▪ Hvernig var viðmót hans/hennar? 

o Hvað var gott? Hvað hefði mátt gera betur? 

□ Hvernig myndir þú lýsa líðan þinni í starfi fyrstu daga og vikur í starfi? 

□ Á heildina litið hvernig myndir þú meta starfsánægju þína í dag? 

o En ef þú ættir að meta hana á skalanum 0-10? 

□ Hvað ýtir undir starfsánægju þína? 

□ Hvað dregur úr starfsánægju þinni? 

□ Lýstu fyrir mér vinnuálagi í starfi? Er mikið að gera/lítið að gera? Hefur þú stjórn 

á þínu vinnuálagi? 

□ Veistu til hvers er ætlað af þér í starfi? Hver markmið þín eru?  

□ Nýtist þekking þín og færni í starfi? 

□ Upplifir þú að starf þitt og vinna sé metin að verðleikum? 

□ Eru einhverjir þættir í vinnunni þinni sem mætti bæta eða breyta? 

□ Hvaða þátt spilar samskipti og stjórnunarhættir þíns næsta yfirmanns í starfánægju 

þinni? 

Að lokum 

□ Er eitthvað sem þú myndir vilja bæta við eða ræða um? 

 

  



 

89 

8.2.  Viðauki 2 - Kynningarbréf rannsóknar 

 

Kynningarbréf vegna rannsóknar 

Reykjavík, xx.desember 2021 

Kæri viðtakandi, 

Íris Björg Birgisdóttir heiti ég og hef samband við þig vegna rannsóknar minnar um 

áhrif stjórnunar á starfsánægju nýliða á tímum Covid. Rannsóknin er lokaverkefni 

mitt til meistaragráðu í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun við 

Háskólann á Bifröst.  

Rannsóknir hafa greint jákvæð áhrif stjórnunar á starfsánægju starfsmanna en lítið 

hefur verið rannsakað áhrif þess á ánægju starfsmanna sem teljast nýir í starfi. Þar 

sem mannauður er mikilvægasta auðlind hverrar skipulagsheildar og mikilvægt að 

standa vel að móttöku nýrra starfsmanna þá er það markmið þessara rannsóknar að 

öðlast innsýn í áhrif næsta stjórnanda á starfsánægju nýrra starfsmanna á tímum 

Covid.  

Ég leita því til þín vegna þátttöku starfsmanna þinnar skipulagsheildar sem unnið hafa 

12 mánuði eða skemur. Niðurstöður rannsóknar gæfu ykkur tækifæri til að öðlast 

innsýn í áhrif og samhengi stjórnunaraðferða næsta yfirmanns og starfsánægju 

starfsmanna sem teljast nýir í starfi. Slík innsýn getur gefið vísbendingar um það sem 

gott er gert en einnig þá þætti sem betur mega fara. Þættir sem styrkja ánægju, 

vellíðan og árangur fyrirtækisins.  

Um er að ræða eigindlega rannsókn þar sem tekin verða viðtöl af undirritaðri. 

Tímasetning viðtals er áætluð í byrjun árs en nákvæm tímasetning og staðsetning 

verður ákveðin í samræmi við hvern þátttakenda. Áætlaður tími viðtals er 30-60 

mínútur.  

Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður rannsóknar er Gylfi Dalmann Aðalsteinsson dósent í 

mannauðsstjórnun, gylfidal@hi.is.  

Fyllsta trúnaði er heitið og mun öll úrvinnsla og meðferð gagna vera í samræmi við 

reglur persónuverndar. Öll persónugreinanleg gögn verða afmáð í úrvinnslu og því 

ekki unnt að rekja niðurstöður til þátttakenda. Rannsakandi hefur einn aðgengi að 

frumgögnum rannsóknar og verður þeim eytt að rannsókn lokinni. Þátttaka er valfrjáls 

og heimilt að hætta þátttöku hvenær sem er í rannsóknarferlinu án útskýringar.  

Það er einlæg von mín að fyrirtæki þitt hafi áhuga á að taka þátt í rannsókninni. Allar 

frekari upplýsingar um rannsóknina og einstaka þætti hennar er hægt að nálgast hjá 

undirritaðri. 

Með fyrirfram þökk og kveðju,  

Íris Björg Birgisdóttir 

S:659-4336 

E-mail: irisb20@bifrost.is 
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8.3.  Viðauki 3 - Kynningarbréf/tölvupóstur til þátttakenda 

Sæl/l 

Íris Björg Birgisdóttir heiti ég og hef samband við þig vegna viðtals í 

meistararannsókn mína sem [Nafn] sendi til þín fyrr í dag. Líkt og [Nafn] nefndi í 

póstinum þá snýr rannsóknin að því að skoða áhrif stjórnunaraðferða næsta yfirmanns 

á starfsánægju einstaklinga sem hafa starfað í 12 mánuði eða skemur á tímum Covid. 

Slík innsýn gefur mikilvægar upplýsingar og vísbendingar um það sem gott er gert en 

einnig þá þætti sem betur mega fara.  

Þátttaka í rannsókninni felur í sér viðtal tekið af mér í gegnum Teams á þeim tíma 

sem þér hentar best á tímabilinu mánudagsins x.janúar til föstudagsins x.janúar. 

Áætlaður tími viðtals er 30 til 60 mínútur. 

Fyllsta trúnaðar er heitið og mun öll úrvinnsla og meðferð þeirra upplýsinga sem fram 

koma í viðtalinu fara eftir ýtrustu reglum um persónuvernd. Þannig verður öllum 

persónugreinanlegum upplýsingum afmáð við úrvinnslu og því ekki hægt að rekja 

niðurstöður til þátttakanda. 

Líkt og [Nafn] nefndi þá er þátttaka valfrjáls en þátttaka þín og framlag væri vel þegin 

því þín upplifun og reynsla skiptir máli.  

Hefur þú áhuga á að taka þátt? Það væri gott að heyra frá þér sem fyrst svo hægt sé að 

finna hentugan tíma.  

Með fyrirfram þökk og von um jákvæðar undirtektir, 

Íris Björg Birgisdóttir 

S:659-4336 
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8.4.  Viðauki 4 - Upplýst samþykki 

 

Upplýst samþykki 

Ég undirrituð/aður samþykki hér með þátttöku í viðtal sem er hluti af rannsókn á 

áhrifum stjórnunaraðferða næsta yfirmanns á starfsánægju einstaklinga sem starfað 

hafa 12 mánuði eða skemur í starfi. 

Umsjón með rannsókninni og ábyrgðaraðilar eru Íris Björg Birgisdóttir meistaranemi 

í forystu og stjórnun með áherslu á mannauðsstjórnun við viðskiptadeild Háskólans á 

Bifröst og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent í mannauðsstjórnun við 

viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Tekin verða viðtöl við að minnsta kosti tíu einstaklinga úr atvinnulífinu sem hafa 

hafið störf á nýjum vinnustað á síðustu tólf mánuðum. Áætlaður tími viðtals er 30 til 

60 mínútur. Fyrir úrvinnslu og greiningu gagna verða viðtölin hljóðrituð og vélrituð 

orðrétt.  

Fyllsta trúnaðar er heitið og mun öll úrvinnsla og meðferð þeirra upplýsinga sem fram 

koma í viðtalinu fara eftir ýtrustu reglum um persónuvernd. Þannig verður öllum 

persónugreinanlegum upplýsingum afmáð við úrvinnslu og því ekki hægt að rekja 

niðurstöður til þátttakanda.  

Gögn rannsóknar verða einungis notuð í þessu verkefni og í engum öðrum tilgangi. 

Rannasakandi hefur einn aðgang að frumgögnum sem geymd verða á tölvu 

rannsakanda. Öllum gögnum, bæði hljóðupptöku og öðrum skjölum, verður eytt að 

rannsókn lokinni. Þátttakendur verða upplýstir um niðurstöður rannsókna. 

Þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum og þú getur dregið þig í hlé hvenær 

sem er án skýringa.  

Ef upp vakna spurningar getur þú haft samband við mig í gegnum netfangið 

irisb20@bifrost.is eða í síma 659-4336. Einnig er hægt að hafa samband við 

leiðbeinanda rannsóknar í gegnum netfangið gylfdal@hi.is. 

 

Með fyrirfram þökk og kærum kveðju, 

Íris Björg Birgisdóttir, meistaranemi við Háskólann á Bifröst 

Undirskrift rannsakanda: ___________________________________________ 
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