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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvað einkennir afburðastarfsmenn að mati 

stjórnenda. Lögð var áhersla á að skoða hvort þau einkenni væri hægt að tengja við 

skilgreiningar fræðimanna á tilfinningagreind og/ eða fimm þátta líkaninu og þannig 

álykta sem svo að starfsmenn með háa tilfinningagreind væru allajafna líklegri til að 

verða betri starfsmenn en þeir sem ekki hafa háa tilfinningagreind. Gerð var eigindleg 

rannsókn og tekin viðtöl við átta stjórnendur ýmissa fyrirtækja og stofnanna. 

Rannsóknin og skýrslugerð var unnin á tímabilinu maí 2009 til ágúst 2010.  

Fræðileg viðmið sem stuðst var við eru ýmsar skilgreiningar og kenningar á 

frammistöðu, tilfinningagreind og fimm þátta líkaninu. Valdar voru úr þær 

skilgreiningar sem eru hvað þekktastar og umdeildastar og tekið mið af þeim við 

úrvinnslu niðurstaðna. Fræðimenn hafa rannsakað hversu mikil áhrif vitsmunagreind, 

þekking og/ eða menntun fólks hefur á frammistöðu þess. Í viðtölunum þótti því 

forvitnilegt að heyra jafnframt skoðun stjórnenda á mikilvægi þessara þátta. Þær voru 

svo bornar saman við kenningar fræðimanna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að hægt sé að tengja einkenni 

afburðastarfsmanna við tilfinningagreind og fimm þátta líkanið. Það er að segja þau 

einkenni sem stjórnendur nefndu hvað helst má í öllum tilfellum tengja á einhvern hátt 

við skilgreiningar fræðimanna á þeim líkönum sem notuð voru til viðmiðunar. Hins 

vegar benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að bæði tilfinningagreind og fimm 

þátta líkanið spái helst fyrir um frammistöðu í störfum þar sem reynir á félagslega færni 

og eigi því sérstaklega við um þjónustustörf og þar sem mikið samstarf eða hópavinna á 

sér stað. Þessir þættir hafa ekki endilega áhrif á eiginlega verkefnatengda frammistöðu, 

sem er í samræmi við það sem fræðimenn halda fram. Ennfremur kom í ljós að 

stjórnendur telja greind og menntun starfsmanna ekki hafa afgerandi áhrif á hvort þeir 

stæðu sig vel í starfi en þó væri til bóta að vera greindur og menntaður. Vænlegast til 

árangurs væri að vera greindur tilfinningalega og vitsmunalega og menntun yki færni 

starfsmannsins í að takast á við ýmis vandamál. 
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Formáli 

Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni mitt til meistaraprófs í mannauðsstjórnun frá 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ritgerðin er 30 ECTS einingar og var unnin á 

tímabilinu maí 2009 til ágúst 2010.  

Bestu þakkir kann ég öllum þeim er aðstoðuðu og veittu mér stuðning við gerð 

hennar. Fyrst og fremst fær Gylfi Dalmann leiðbeinandi minn, þakkir fyrir góða og 

skýra leiðsögn og alla þá aðstoð er hann veitti til að leiðbeina mér í rétta átt.  

Ég vil ekki síður þakka fjölskyldu minni fyrir þá ómældu þolinmæði sem þau hafa 

sýnt mér við gerð ritgerðarinnar og þá sérstaklega sambýlismanni mínum Guðjóni 

Óskari Guðmundssyni og börnum mínum Atla Ólafi Guðjónssyni og Sylvíu Lind 

Jóhannesdóttur. Að lokum vil ég þakka Þorgerði Magnúsdóttur og Birnu Olgeirsdóttur 

fyrir að lesa ritgerðina yfir og koma með nytsamlegar ábendingar. 
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1 Inngangur 

Eftirfarandi rannsókn er eigindleg rannsókn sem hefur þann tilgang að rannsaka hvað 

það er sem einkennir framúrskarandi starfsmenn, hvort um einhverja sameiginlega 

eiginleika sé að ræða og hvort þeir endurspegli kenningar fræðimanna um 

tilfinningagreind og fimm þátta líkanið. Til að leita svara við þessum spurningum voru 

tekin viðtöl við átta stjórnendur ýmissa stofnana og fyrirtækja og þeir beðnir um mat sitt 

á því hvað einkenni afburðastarfsmenn. Reynt var að hafa hópinn og starfsvettvang hans 

sem ólíkastan til að fá fjölbreytt svör.  

Fyrirtæki og stofnanir þurfa að gera ákveðnar kröfur til starfsmanna sinna ætli þau 

að ná árangri. Þar sem einstaklingar eru jafn misjafnir eins og þeir eru margir er ljóst að 

starfsmönnum gengur misvel að ná þeim árangri og frammistöðu sem ætlast er til af 

þeim. Ekki er ávallt auðvelt að meta frammistöðu einstakra starfsmanna en til þess má 

þó nota margar aðferðir. Ein þeirra er svokallað frammistöðumat þar sem starfsmenn 

eru metnir út frá ýmsum þáttum. Frammistöðumat gefur skipulagsheildum tækifæri til 

að fylgjast með árangri hvers og eins en sumir einstaklingar virðast ávallt ná betri 

árangri en aðrir. Í því samhengi er gjarnan talað um framúrskarandi eða 

afburðastarfsmenn. Margir vilja skara fram úr en hvort sem það er í starfi eða á öðrum 

vettvangi er það ekki öllum gefið. Í ljósi þessa er forvitnilegt að skoða hvort þeir sem 

skari framúr í starfi búi yfir einhverjum sérstökum persónueiginleikum. Hægt að ná 

góðum árangri á mörgum sviðum lífsins en í þessari rannsókn er augunum beint að 

frammistöðu og árangri í starfi og leitast við að skoða hvað það er sem skilur á milli 

hinna hefðbundnu miðlungs starfsmanna og þeirra sem eru skrefi framar og sýna 

framúrskarandi árangur. Margir þekktir fræðimenn, til dæmis Salovey og Mayer (1990) 

og Goleman (1995) hafa sett fram líkön sem skilgreina tilfinningagreind og eru þau 

notuð til viðmiðunar í rannsókninni. Gengið er út frá því að ef hægt sé að finna tengsl 

milli eiginleika, sem stjórnendur telja einkennandi fyrir sína bestu starfsmenn, við 

skilgreiningar á tilfinningagreind að þá sé hægt að tengja háa tilfinningagreind við 

afburðaframmistöðu. Einnig þykir við hæfi að bera saman niðurstöður rannsóknarinnar 

við persónuleikalíkan sem nefnist fimm þátta líkanið (e. Big five) en í því eru 

skilgreindir fimm meginþættir sem meðal annars er hægt að nýta til að spá fyrir um 

hegðun eða frammistöðu fólks. Þess skal getið að megináhersla er þó á að skoða tengsl 

við tilfinningagreind, enda er það efni sem rannsakendur hafa sýnt mikinn áhuga hin 
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síðustu ár og um mikilvægi hennar eru mjög skiptar skoðanir. Í ljósi þessa þykir höfundi 

áhugavert að leggja sitt af mörkum til rannsókna á þessu sviði. 

Fræðimenn hafa lengi haft áhuga á og rannsakað þann mun sem er á milli 

persónueiginleika fólks og fer áhuginn á slíkum rannsóknum síst dvínandi. Settar hafa 

verið fram ýmsar kenningar og skilgreiningar á persónueinkennum en ekki hefur náðst 

algjör samstaða um hversu mikil breidd þurfi að vera í líkönunum. Sumir telja nóg að 

skilgreina fimm einkenni á meðan aðrir telja æskilegra að hafa þau sex eða fleiri. Flest 

líkönin eru þó byggð upp á svipuðum grunni. Aukin áhugi er einnig á hugtakinu 

tilfinningagreind en það þykir meðal annars getað spáð fyrir um væntanlega 

frammistöðu eða velgengni og er því fengur fyrir fyrirtæki og stofnanir þar sem það 

getur auðveldað þeim að koma auga á hæfustu einstaklingana. Þó eru skiptar skoðanir á 

notagildi þess og sumir halda því fram að hugtakið og skilgreiningar þess séu ofmetnar 

og að tilfinningagreind ein og sér hafi ekki mikil áhrif á frammistöðu heldur þurfi fleira 

að koma til eins og vitsmunagreind og/ eða þekking. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda hins vegar til þess að tilfinningagreind hafi 

áhrif á frammistöðu og að vitsmunagreind efli fólk enn frekar. Séu einstaklingar bæði 

með háa tilfinningagreind og greindir séu þeir líklegri til að ná afburðaárangri. Það þarf 

þó að rannsaka þessi tengsl enn frekar og skoða jafnframt hvort munur geti verið á 

mikilvægi tilfinningagreindar milli ólíkra starfa. Niðurstöður má einnig tengja við fimm 

þátta líkanið, það er að segja að tengja má hluta þeirra eiginleika sem stjórnendur telja 

einkenna sína bestu starfsmenn við líkanið.  

Uppbygging ritgerðarinnar er á þann hátt að fyrri hluti hennar er tileinkaður 

fræðilegri umfjöllun um helstu þætti er tengjast efni rannsóknarinnar og síðari hlutinn 

gerir grein fyrir aðferðarfræði og niðurstöðum. Byrjað er á inngangi þar sem gerð er 

grein fyrir helstu efnistökum ritgerðarinnar. Því næst hefst fræðileg umfjöllun sem 

snertir fleti eins og frammistöðu, tilfinningagreind og fimm þátta líkanið. Þegar rýnt 

hefur verið í helstu hugmyndir og skilgreiningar fræðimanna á rannsóknarefninu er gerð 

grein fyrir þeirri aðferðarfræði sem notuð var við framkvæmdina og þátttakendur 

kynntir. Að lokum eru  niðurstöður kynntar en það er gert á þann hátt að hvert þema er 

kynnt sérstaklega og síðan eru helstu niðurstöður dregnar saman. Endað er á umræðum 

þar sem rannsakandi veltir fyrir sér niðurstöðum, ber þær saman við sambærilegar 

rannsóknir og setur fram tilögur að framtíðar rannsóknum. 
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2 Fræðileg umræða 

Undanfarna áratugi hafa komið fram ýmsar kenningar sem tengjast á einhvern hátt 

frammistöðu starfsmanna og gerðar hafa verið fjölmargar rannsóknir á því viðfangsefni. 

Hins vegar eru ekki margar rannsóknir sem hafa það markmið að skoða eiginleika þeirra 

sem skara fram úr og teljast afburðastarfsmenn að mati stjórnenda. Það er forvitnilegt að 

skoða hvað það er sem skilur á milli miðlungs starfsmanna og þeirra sem skara fram úr. 

Fræðimenn hafa leytað svara við því hvað einkum hafi áhrif á árangur starfsmanna og 

lengi vel hefur verið  talið að vitsmunagreind hafi hvað mest áhrif á frammistöðu og 

velgengni. Fyrir nokkrum áratugum fóru hins vegar að koma fram kenningar um að 

tilfinningagreind væri hvað mikilvægust í þessu samhengi. Upphafið að hugtakinu 

tilfinningagreind má rekja allt til fræðimannsins Thorndike sem setti meðal annars fram 

þá kenningu í kringum 1920 að félagsgreind hefði áhrif á getu fólks til að lynda við aðra 

og færni í mannlegum samskiptum (Landy, 2005). Aðrir fræðimenn, til dæmis Salovey 

og Mayer (1990) og svo Goleman (1995) ásamt fleirum hafa síðar gert rannsóknir á 

þessu hugtaki sem sýna fram á að einstaklingar sem hafa háa tilfinningagreind hafa 

tilhneigingu til þess að vegna betur almennt í lífinu. Fræðimenn hafa þó gagnrýnt sumt í 

rannsóknum þessara manna, sérstaklega líkan Golemans sem þykir í raun eingöngu 

upptalning á félagsfærni og að ekki hafi verið settar fram staðfestar rannsóknir á 

gagnsemi líkansins. Margar skilgreiningar á tilfinningagreind hafa verið settar fram en í 

eðli sínu eru þessar skilgreiningar byggðar á svipuðum hugmyndum þó einhver 

áherslumunur sé á milli þeirra. Í þessari rannsókn er stuðst við og bornar eru saman 

helstu kenningar og líkön þeirra fræðimanna sem taldir eru frumkvöðlar hugtaksins. 

Rannsakað var hvað stjórnendur telja einkenna sína bestu starfsmenn og hvort tengja 

megi þau einkenni við skilgreiningar á tilfinningagreind og eða fimm þátta líkanið. 

Fleiri þættir eru samkvæmt rannsóknum taldir hafa áhrif á frammistöðu og þarf að hafa í 

huga að einkenni sem flokkast undir tilfinningagreind séu ekki endilega ein og sér 

ástæða framúrskarandi árangurs, það er að segja að það eitt og sér að hafa háa 

tilfinningagreind sé ekki endilega ástæða fyrir velgengni. Talið er að til dæmis greind 

og/ eða menntun og fleira hafi hugsanlega áhrif á hversu vel hverjum starfsmanni 

vegnar á sínum vinnustað. Rannsóknir hafa gefið til kynna að tilfinningagreind hafi þó 

hvað mest áhrif á frammistöðu (Goleman, 2000) en Van Rooy og Visewesvaran (2004) 

benda á að líklegt sé að tilfinningagreind og vitsmunagreind hafi ef til vill bæði 

samverkandi áhrif á frammistöðu og frekari rannsókna sé þörf.  
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3 Frammistaða  

Eitt helsta markmið fyrirtækja og stofnana er að ná árangri í því sem þau vinna að. Það 

er svo hlutverk starfsmanna að sjá til þess að viðunandi árangur náist og þar spilar 

frammistaða þeirra stórt hlutverk. Frammistaða starfsmanna er því mikilvægur þáttur 

sem öll fyrirtæki þurfa að huga að. Þess ber að geta að oft gætir misskilnings á milli 

hugtaksins frammistaða annars vegar og svo árangurs. Hægt er að skýra muninn þannig 

að frammistaða er ákveðin hegðun sem leiðir af sér einhvern tiltekinn árangur. Hver 

einstaklingur getur að miklu leyti stjórnað eigin hegðun og þar með frammistöðu en 

ekki endanlegum heildarárangri. Hver einstaklingur getur því lagt sig fram um að vera 

einn hlekkur í því að góður árangur náist. Það er svo undir mörgum öðrum þáttum 

komið hvernig hverjum og einum gengur að ná tilætlaðri frammistöðu því einstaklingar 

búa yfir misjafnri hæfni og styrkleikum. Það hefur færst mjög í aukana að fyrirtæki 

fylgist markvisst með frammistöðu starfsmanna sinna, hvort sem það eru stjórnendur 

eða almennir starfsmenn. Ein af þeim aðferðum sem hægt er að nota og fengið hefur 

aukna athygli er svokallað frammistöðumat en það er mikilvægur hluti 

starfsmannastjórnunar og nauðsynlegt skipulagsheildunum til að hægt sé að hámarka 

árangur. Matið er notað til að bera kennsl á styrk og veikleika starfsmanna og er 

framkvæmt með formlegum eða óformlegum hætti (Riggio, 2003 og Muchinsky, 2006). 

Áhugi á hugtakinu frammistaða hefur aukist síðustu ár og menn hafa gert sér grein 

fyrir mikilvægi þess í árangri fyrirtækja. Sonnentag og Frese (2002) benda hins vegar á 

að lítil áhersla hafi þó verið á að skilgreina nákvæmlega hvað hugtakið frammistaða 

felur í sér. Campbell (1990) lýsir því þannig að gerð og innihald hugtaksins sé í raun 

ennþá ekki full skilgreint og þegar hugtakið sé skoðað þurfi að gæta að því að greina á 

milli þess er lítur að þætti hegðunar annars vegar og hins vegar árangursins. Hegðun 

endurspeglar það sem einstaklingurinn gerir í vinnuaðstæðum sínum en hegðunin þarf 

að vera viðeigandi þannig að hún samræmist markmiðum skipulagsheildarinnar og 

athöfnin sem framkvæmd er þarf að vera mælanleg til að teljast vera hluti af 

frammistöðu. Skipulagsheildir ráða starfsmenn frammistöðu þeirra vegna, það er að 

segja þær ætlast til að starfsmenn, sem ráðnir eru til starfa, standist þær kröfur sem 

settar eru fram hvað varðar frammistöðu, því árangur fyrirtækisins veltur á hegðun og 

þar með frammistöðu þeirra. Það fer svo eftir eðli starfsins hvaða hegðun þarf að beita 

til að ná fram frammistöðu sem skilar tilætluðum árangri. Hafa þarf í huga að þrátt fyrir 

að hegðunin sé eins og best verður á kosið er ekki öruggt að útkoman verði eins og 
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ætlast er til. Margir aðrir þættir geta hafa áhrif á árangurinn þrátt fyrir að starfsmaðurinn 

skili sínu framlagi óaðfinnanlega (Campbell, 1990 og Campbell o.fl. 1993).  

Þegar skilgreina á frammistöðu er mikilvægt að gera greinarmun á milli 

verkefnatengdrar frammistöðu annars vegar og hins vegar huglægrar frammistöðu. 

Verkefnatengd frammistaða lýtur að hæfni einstaklingsins til að takast á við tæknilegar 

hliðar starfsins. Huglæg frammistaða snertir hins vegar þætti sem styðja 

skipulagsheildina, til dæmis félagslega þætti og felst í því að aðstoða samstarfsmenn, 

setja fram hugmyndir að bættum verkferlum og fleira. Samkvæmt Sonnentag og Frese 

(2002) er þrennt sem þarf að hafa í huga þegar bornar eru saman þessar tvær 

skilgreiningar: 

 

 Athafnir sem tengjast verkefnatengdri frammistöðu eru misjafnar eftir störfum 

en athafnir tengdar huglægri frammistöðu eru nánst þær sömu í öllum störfum. 

 

 Verkefnatengd frammistaða er tengd hæfni en huglæg frammistaða er tengd 

persónuleika og hvatningu. 

 

 Verkefnatengd frammistaða er vel skilgreind og felur í sér ákveðna hegðun eða 

hlutverk á meðan huglæg frammistaða er undir hverjum og einum komin. 

Campbell (1990) bendir einnig á að munur sé á verkefnatengdri frammistöðu og 

huglægri frammistöðu en segir jafnframt að misjafnt sé eftir störfum hvaða hegðun sé 

æskileg til að ná þeim frammistöðu staðal sem til er ætlast. Hann hefur sett fram átta 

þátta líkan, sem skilgreinir frammistöðu eftir mismunandi störfum, en með því reynir 

hann að ná yfir alla mögulega þætti af starfsframmistöðu. Hann lýsir þeim á eftirfarandi 

hátt: 

 Verkefnatengd frammistaða er sú hegðun sem einstaklingur framkvæmir sem 

hluta af ákveðnu starfi og er sú mikilvæga grunnhegðun sem aðskilur eitt starf 

frá öðru.  

 Hegðun sem tengist ekki bara ákveðnu starfi en á sér stað engu að síður. Dæmi 

um þetta væri sölustarf þar sem aðal verkefnið fælist í afgreiðslu en í einstaka 

tilfellum gæti starfsmaðurinn þurft að sinna öðru eins og þjálfun nýrra 

starfsmanna.  
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 Munnlegar og skriflegar kynningar þar sem starfsmenn eru metnir á því hvernig 

þeir koma efninu frá sér en ekki eingöngu á innihaldi efnisins. Frammistaðan 

felst í því að túlka og kynna efnið fyrir fjölda annarra starfsmanna.  

 

 Frammistaða getur verið metin eftir því hversu mikið starfsmaðurinn leggur á 

sig, annað hvort daglega eða undir sérstökum kringumstæðum. Hér er horft til 

þess hversu fólk er tilbúið að skuldbinda sig starfinu. 

 

 Frammistöðu er hægt að meta eftir því hversu agaðir einstaklingarnir eru og 

löghlýðnir. Sem dæmi má taka einstaklinga sem fara almennt eftir lögum og 

reglum og misnota til að mynda ekki vímuefni. 

 

 Í þeim störfum sem krefjast mikills samstarfs er hægt að meta frammistöðu eftir 

samstarfsvilja, hjálpsemi og hversu góð fyrirmynd viðkomandi er. 

 

 Störf sem krefjast þess að einstaklingur sinni stjórnunarhlutverki og hrósi eða 

refsi fyrir áðurnefnda þætti. Hér felst frammistaðan í því hversu vel tekst til við 

að stjórna og eiga í samskiptum við undirmenn. 

 

 Stjórnunarframmistaða snýst um að hafa hagsmuni skipulagsheildarinnar í 

fyrirrúmi en felur ekki endilega beina umsjón í sér. Dæmi um þetta eru störf 

stjórnenda sem hafa það verkefni að setja fram stefnu og leiða starfsmennina í 

rétta átt svo fyrirtækið nái markmiðum sínum. 

3.1 Frammistöðumat 

Til að hægt sé að meta hversu vel einstaklingar standa sig í starfi er nauðsynlegt að 

framkvæma svokallað frammistöðumat. Frammistöðumat er aðferð til að mæla árangur 

starfsmanna og hefur verið skilgreint sem ferli við að meta hversu vel starfsmenn sinna 

störfum sínum samanborið við fyrirfram ákveðna staðla Samkeppni milli fyrirtækja 

hefur aukist mjög og því vilja fyrirtækin getað greint á milli frammistöðu starfsmanna 

sinna og þannig komið auga á slaka og eða góða frammistöðu. Því kemur ef til vill ekki 

á óvart sú aukning sem hefur orðið í notkun frammistöðumats þar sem frammistaða 

skipulagsheildarinnar er jú háð frammistöðu starfsmanna (Riggio, 2003 og Murphy og 

Margulies, 2004). Coens og Jenkins (2000) benda á að í raun séu fá stórfyrirtæki sem 
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ekki noti frammistöðumat á einn eða annan hátt enda skipti miklu máli að huga að 

þessum þætti þar sem hann getur haft áhrif á hvort góður heildarárangur náist.   

Tilgangur með frammistöðumati er margvíslegur og má horfa á hann út frá þremur 

nokkuð ólíkum sjónarhornum. Fyrst er það sjónarhorn starfsmannsins en góð endurgjöf 

hjálpar honum að átta sig á því hvað hann gerir rétt og hvað ekki. Einnig veitir 

endurgjöfin honum mikilvægar upplýsingar um markmið skipulagsheildarinnar. 

Tilgangur frammistöðumats eins og það snýr að yfirmönnum er hins vegar sá að það er 

grundvöllur ákvarðana hans um starfsmenn, til dæmis hverja á að reka eða veita 

stöðuhækkun. Það hjálpar honum að leggja mat á hversu vel starfsmenn ná markmiðum 

sínum og skipulagsheildarinnar og eykur líkur á að endurgjöf verði markviss og 

uppbyggileg. Auk þess hefur það hvetjandi áhrif á samskipti yfir- og undirmanna um 

starfið og þau verkefni sem liggja fyrir. Hvað skipulagsheildina sjálfa varðar þá veitir 

frammistöðumat upplýsingar um framleiðni einstakra starfsmanna eða hópa, hægt er að 

leggja mat á hversu vel starfsmannaval og ráðningar ganga og koma auga á þá 

starfsmenn sem standa sig vel og veita þeim viðeigandi umbun. Gott frammistöðumat er 

einnig upplýsingabrunnur og veitir upplýsingar um þætti eins og hvort þörf sé á þjálfun 

eða fræðslu og því hvort sérstök þróunar- eða átaksverkefni eins og til dæmis 

þjálfunarátak eða skipulagsbreytingar skili skipulagsheildinni einhverjum ávinningi. 

Þannig er hægt að leggja kalt mat á skilvirkni þeirra inngripa sem skipulagsheildin ræðst 

í (Murphy og Margulies, 2004, Grote, 1996 og Riggio, 2003). 

Ungt fólk, sem komið hefur inn á vinnumarkaðinn síðustu ár, gerir mun meiri kröfur 

um upplýsinga- og endurgjöf á frammistöðu sína heldur en eldri kynslóðir hafa gert. Í 

dag er því mikilvægara en áður að skipulagsheildir framkvæmi frammistöðumat og veiti 

endurgjöf þannig að starfsmenn geti ávallt verið meðvitaðir um hvernig þeir standa sig 

og geti bætt sig. Fyrirtæki verða því að gæta að því að þessum þáttum sé sinnt ella eiga 

þau á hættu að missa frá sér starfsmenn. Þetta á sérstaklega við um ungt fólk með 

sérfræðiþekkingu (Conrad og Matuson, 2009). 

Til eru margar aðferðir til að mæla frammistöðu en í grófum dráttum má skipta þeim 

í tvo flokka samkvæmt Fletcher (2001) og Riggio (2003), annars vegar huglæga nálgun 

sem tekur á þáttum eins og samstarfshæfni, viðhorfi og fleiru og hins vegar hlutlæga 

nálgun sem felst í að mæla verkefnatengda frammistöðu. Í mörgum tilfellum er 

auðveldara að notast við hlutlæga mælikvarða eins og fjölda stykkja sem framleidd eru, 

söluupphæðir, magn eða tíma sem fer í ákveðið verkefni. Huglægir mælikvarðar 

byggjast hins vegar á dómgreind og persónulegu mati þess sem metur frammistöðuna en 
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það eykur líkur á matsvillum. Stundum er þó nauðsynlegt að beita huglægum 

mælikvörðum vegna þess að ekki er ávallt hægt að hlutbinda allar mælingar. Oft eru 

þessar tvær aðferðir notaðar saman en mestu skiptir að notaðir séu þeir mælikvarðar 

sem eiga við í hverju tilviki fyrir sig svo niðurstaða matsins gefi raunhæfa mynd af 

frammistöðu starfsmannsins. Í flestum tilfellum er það næsti yfirmaður sem metur 

starfsmenn sína en þó er það þekkt að samstarfsmenn, undirmenn og viðskiptavinir geri 

það (Grote, 1996 og Riggio, 2003). 

3.2 Frammistöðustjórnun  

Frammistöðumat eitt og sér skilar takmörkuðum árangri fyrir skipulagsheildina ef það 

er ekki notað á markvissan hátt. Það verður hins vegar mjög mikilvægt verkfæri fyrir 

stjórnendur ef rétt er farið með það og getur hjálpað þeim að ná fram æskilegri hegðun 

starfsmanna (Daniels, 2000). Þegar frammistöðumat er notað jafnt og þétt, á markvissan 

hátt til að skerpa áherslur og auka skilning á gildum og stefnu skipulagsheildarinnar 

með því að skýra til hvers er ætlast af starfsmönnum verður til markviss 

frammistöðustjórnun sem miðar að því að beina kröftum starfsmanna í þá átt sem 

skipulagsheildin ætlar sér að fara. Frammistöðustjórnun hefur verið skilgreind sem 

stefnumiðuð aðferð til að auka skilvirkni skipulagsheilda með því að bæta frammistöðu 

starfsmanna og þróa færni hópa og einstaklinga. Hún er stöðugt ferli sem felur í sér 

endurgjöf sem horfir til framtíðar frekar en fortíðar. Frammistöðustjórnun er heildræn 

aðferð til að skýra markmið og draga fram mælikvarða fyrir skipulagsheildina, deildir, 

hópa og starfsmenn. Hún skýrir frammistöðumatskerfi skipulagsheildarinnar, fyrir hvað 

er umbunað, skerpir áherslur varðandi þjálfun og starfsþróun, tryggir markvissa 

endurgjöf, samskipti og þjálfun, veitir starfsmönnum augljósari möguleika til 

starfsþróunar og býr til kerfi sem auðveldar stjórnendum að henda reiður á skilvirkni og 

frammistöðu þannig að hægt sé að bregðast við í tíma og á viðeigandi hátt. 

Frammistöðustjórnun snýst því ekki bara um að fylla út eyðublöð og veita 

starfsmönnum endurgjöf heldur er hún virkt stjórntæki sem hefur ákveðinn tilgang 

(Beardwell og Holden, 2001). 
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4 Tilfinningagreind 

4.1 Saga tilfinningagreindar  

Upphafið að hugtakinu tilfinningagreind má rekja til fræðimannsins Edward Thorndike 

sem kom fram með hugtakið félagsgreind í kringum 1920. Hann setti fram þá kenningu 

að félagsgreind hefði áhrif á getu fólks til að lynda við aðra og takast á við aðstæður þar 

sem samskipti eiga sér stað. Hann hélt því fram að félagsgreind væri annars eðlis en 

hlutbundinn greind og námsgreind og lagði til að miðað yrði við þrjár tegundir greinda, 

hlutbundna, vélræna og félagsgreind. Hugmyndir hans vöktu víða athygli en leiddu þó 

ekki til mikilla rannsókna á þessu sviði að svo stöddu. Hann er þó einna þekktastur fyrir 

lögmálskenningu sína (e. law of effects) en hans helsta rannsóknarefni var hegðun dýra 

og með rannsóknum sínum fann hann samband milli hegðunar og afleiðinga 

hegðunarinnar. Ef ákveðin hegðun leiðir af sér jákvæð viðbrögð er líklegra að hegðunin 

sé endurtekin. Gefi hegðun af sér neikvæðar afleiðingar eru hins vegar minni líkur á að 

hún sé endurtekin. Þessar niðurstöður þóttu athyglisverðar og hafa haft mikil áhrif innan 

sálfræðinnar og hafa aðferðirnar meðal annars verið nýttar í skólastofum til að ná fram 

æskilegri hegðun nemenda og halda uppi aga. Thorndike þróaði jafnframt þekkt 

greindarpróf, CAVD, sem er í dag ein af undirstöðum þeirra greindarprófa sem nú eru 

notuð til að mæla til dæmis félagsgreind og tilfinningagreind, en þessi próf eru meðal 

annars talin geta spáð fyrir um velgengni og frammistöðu í starfi með því að greina 

persónueinkenni fólks (Landy, 2005 og Thorndike, 1968). 

Á svipuðum tíma steig fram annar fræðimaður að nafni David Wechsler en hann 

setti fram þá kenningu að greind fælist í að búa yfir nauðsynlegri hæfni eða getu til að 

ná árangri í lífinu. Hann taldi að greind væri best mæld með persónueinkennum, 

tilfinningalegu ástandi og vitsmunagreind og að mæla þyrfti alla þessa þætti til að fá 

heildarmynd yfir greind fólks. Hann taldi einnig að taka þyrfti mið af menntun, 

menningu og samfélagslegum þáttum þegar greind væri mæld. Hann þróaði fyrsta 

staðlaða greindarprófið ætlað fullorðnum, hinn svokallaða Bellevue-Wechsler kvarða og 

einnig Wechsler greindarkvarðann fyrir börn. Á þessum tíma þóttu þessir mælikvarðar 

þeir bestu sem til voru en Wechsler var þó ljóst að þeir voru langt frá því að vera 

fullkomnir. Taldi hann jafnframt að einstaklingar væru ekki eins ólíkir og sumir 

fræðimenn vildu halda fram heldur væri fólk í raun mjög líkt í eðli sínu og ýmsir 

eiginleikar manna ættu sín blómaskeið. Ákveðnir eiginleikar og hæfileikar geta til 
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dæmis einkennt einstaklinga á einu aldurskeiði en ekki öðru. Wechsler vann við 

rannsóknar- og fræðistörf allt sitt líf og fann upp marga kvarða sem ætlaðir voru til að 

mæla greind á einhvern hátt. Hann setti til dæmis fram ákveðna vísitölu (e. quotient) 

sem aðferð til að reikna út og bera saman einstaklinga hvern við annan í stað þess að 

skoða eingöngu vitsmunalega hæfileika þeirra. Mælikvarðinn eða vísitalan tekur mið af 

þeim breytileika á hæfni sem verður með aldrinum og auðveldar rannsakendum að 

koma auga á afbrigðileika. Wechsler gaf út fjölda bóka og greina og missti aldrei sjónar 

á ófullkomleika greindarprófa sinna og hann taldi þau aðeins gagnleg með samtengingu 

við aðrar klíniskar rannsóknir (Alic, 2010 og Wechsler, 1974). 

Í kringum 1940 setti sálfræðingur að nafni Abraham Maslow fram líkan sem nefnist 

þarfapýramídinn. Kenning hans er enn notuð í dag til að skilja mannlegar þarfir eins og 

hvatningu og hvernig þróun og hegðun einstaklinga á sér stað. Hugmynd Maslows 

byggir á að allar manneskjur hafi fimm meginþarfir en hver þeirra vegi misþungt. 

Grunnþörf allra manna séu þær líffræðilegu þarfir sem þarf til að halda lífi eins og 

matur, vatn, svefn og hlýja. Næst komi svo þörfin fyrir öryggi, þörfin fyrir að vera 

elskaður, sjálfsöryggi og að endingu þörfin fyrir að njóta viðurkenningar. Í hvern flokk 

setur hann svo nánari skilgreiningu á hverjum þætti fyrir sig. Ýmsar útgáfur hafa verið 

settar fram og aðlagaðar af upphaflega pýramídanum og margir hafa kosið að bæta við 

flokkum og gera hann ítarlegri með allt að sjö til átta flokkum. Áhrifa frá líkaninu má 

rekja allt til vinnustaða þar sem starfsmenn hafa oft mikla þörf fyrir að hljóta 

viðurkenningu fyrir störf sín en vinnuveitendur þurfa að vera meðvitaðir um að skapa 

umhverfi sem gerir starfsmönnum kleift að ná markmiðum sínum. Til að einstaklingur 

geti átt möguleika á að ná árangri og hljóta viðurkenningu þarf að gæta þess að þeim 

þörfum, sem á undan koma, sé fullnægt. Fimmta og síðasta þörfin sem Maslow 

skilgreinir, þörf fyrir viðurkenningu, er sú sem mest áhrif hefur á frammistöðu og 

velgengni einstaklinga í starfi. Hún tengist áskorunum og tækifærum sem starfsmenn 

takast á við og hefur því áhrif á hvernig til tekst. Þörf manna fyrir starfsframa og 

viðurkenningu er misjöfn og eins og tilfinningagreind þá er þessi þáttur á misháu stigi 

hjá fólki. Því er líklegt að einstaklingar með mikla þörf fyrir viðurkenningu leggi meira 

á sig til að ná árangri að því gefnu að öðrum þörfum sem á undan koma sé fullnægt 

(Maslow, 1987 og Chapman, 1995-2010). 

Á áttunda áratugnum steig fram maður að nafni Howard Gardner með hina 

svokölluðu fjölgreindarkenningu. Samkvæmt Gardner (1993) búa allir einstaklingar yfir 

mörgum greindum en eru missterkir í hverri þeirra. Hann segir að hver greind eigi sitt 
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svæði í heilanum og að þær þroskist mishratt. Þær átta greindir í það minnsta, sem hann 

telur alla búa yfir, eru málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

umhverfisgreind. Hægt sé að styrkja alla þætti að einhverju marki og efla þá sem 

veikastir eru enda þótt hæfileikar einstaklinga liggi í eðli sínu á mismunandi sviðum og 

umhverfi og aðstæður sem börn alist upp í geti haft töluverð áhrif á hvaða 

greindarþættir styrkist mest. Samskipti og sjálfsþekking, sem eru tvær af þeim greindum 

sem Gardner telur upp, eru jafnframt þær sem falla undir tilfinningagreind, sem er talin 

hafa áhrif á frammistöðu og velgengni fólks í lífinu og í starfi. Samskiptagreind byrjar 

að þroskast strax hjá ungabörnum þegar þau byrja að greina umhverfi sitt og 

einstaklingar sem eru sterkir á þessu sviðið vilja gjarnan vera innan um annað fólk og á 

oftast góð og jákvæð samskipti við aðra. Sjálfsþekking felur í sér að þekkja eigin 

tilfinningar og vera meðvitaður um eigin styrk og veikleika (Gardner, 1993). 

Tilfinningagreind flokkaði Gardner (1993) í tvo flokka, innri og ytri samskipti. Sá fyrri, 

innri samskipti tekur til þess að fólk geti áttað sig á eigin tilfinningum, skilið þær, greint 

á milli þeirra og nýtt þær til að vera leiðbeinandi um æskilega hegðun og viðbrögð. Ytri 

samskipti snúi hins vegar að hæfileikanum til að átta sig á tilfinningum annarra, 

skapgerð þeirra og hvað það er sem hvetur þá áfram. Þessir þættir eru þeir sem 

fræðimenn hafa síðar nýtt í líkön og skilgreiningar á tilfinningagreind (Liptak, 2005). 

Maður að nafni Wayne Payne var einn af fyrstu fræðimönnum til að setja fram hið 

eiginlega hugtak tilfinningagreind árið 1985. Kenning hans gengur út á að samfélagið 

hafi bælt niður tilfinningar fólks og að það sé uppspretta vandamála eins og fíknar, 

þunglyndis, veikinda, trúarlegs ágreinings og ofbeldis. Hann telur að fólk hafi ekki 

nægilegan skilning á eðli tilfinninga og hversu mikilvægur hluti þær séu í lífi hvers og 

eins. Með skrifum sínum vildi Payne meðal annars vekja athygli á mikilvægi tilfinninga 

og setja fram hugtök, aðferðir og verkfæri til að þróa tilfinningagreind (Troy o.fl. 2010 

og Payne, 1985). 

 Beasley (1987) notaði hugtakið tilfinningagreind í grein sinni The emotional 

quotient. Þar heldur hann því fram að hugtakið sé einn helsti mælikvarðinn til að meta 

eiginleika/hæfileika einstaklinga til að finna og tjá tilfinningar. Þeir sem hafi háa 

tilfinningagreind hafi jafnframt mikla þörf fyrir að tjá sig á opinskáan hátt um 

tilfinningar sínar og hafa hlýlegt viðmót. Mikilvægt sé að gera ekki lítið úr þörf þeirra 

tilfinningaríku að tjá tilfinningar. Beasley telur að tilfinningagreind hafi mikil áhrif á 

samfélög og samskipti og að ýta þurfi undir að einstaklingar geti tjáð tilfinningar sínar 



17 

 

og þannig losað um þær því annars geti þær brotist út sem ofbeldi og reiði. 

Tilfinningagreind geti því haft mikil áhrif á hvernig fólki vegnar í samskiptum og tekst 

á við tilfinningar sínar. Það má einnig lýsa þessu þannig að einstaklingar séu 

misviðkvæmir og þeir viðkvæmu séu opnari og líklegri til velgengni. Beasley telur að 

einstaklingar sem séu opnir og leyfi tilfinningum að flæða séu almennt afslappaðri og 

ánægðari því það hafi neikvæð áhrif að bæla niður tilfinningar. Þær félagslegu aðstæður 

og umhverfi sem fólk býr við telur hann geta haft áhrif á þróun tilfinningagreindar 

einstaklinga en það sé þó að einhverju leyti meðfæddur hæfileiki. 

Salovey og Mayer (1990) framkvæmdu ítarlega rannsókn á tengslum félagsfærni og 

hæfni á tilfinningasviðinu. Í framhaldi settu þeir fram hugtakið tilfinningagreind en það 

hefur þótt nýtilegt til að spá fyrir um árangur á ýmsum sviðum. Þeir kynntu sína 

útfærslu á hugtakinu árið 1990 og settu fram líkan sem inniheldur þá þætti sem þeir telja 

falla undir tilfinningagreind. Líkaninu var upphaflega skipt í þrjá yfirflokka ásamt 

undirflokkum sem útlista vel hvað hver yfirflokkur felur í sér. Megininntak 

skilgreiningar þeirra er að einstaklingar búa yfir mismunandi hæfni til að átta sig á eigin 

tilfinningum sem og annarra. Það hafi svo aftur áhrif á hversu vel einstaklingar stjórna 

og bregðast við tilfinningum, eða með öðrum orðum að viðbrögð manna við ýmsum 

atvikum eða hegðun eru mismunandi eftir því hversu háa tilfinningagreind þeir hafa. 

Líkan þeirra hefur verið haft til hliðsjónar við gerð annarra líkana sem á eftir komu þó 

sumum þáttum hafi verið breytt eða fjölgað (Salovey og Mayer, 1990 og Plessis og 

Plessis 2008). 

Einn þeirra fræðimanna sem fylgdu í kjölfarið með nýja skilgreiningu á hugtakinu 

var Daniel Goleman (1995) en hann hélt því fram að tilfinningagreind samanstæði af 

fimm meginþáttum. Það sem hann kom fram með umfram þá sem á undan komu er 

tenging hvatningar við tilfinningagreind. Líkan Golemans er því yfirgripsmeira en til 

dæmis líkan Salovey og Mayer en hann taldi að það þyrfti víðari skilgreiningu en önnur 

líkön ná yfir. Eftir að hugmyndir hans litu dagsins ljós jókst umræðan um 

tilfinningagreind til muna og sú staðhæfing að tilfinningar hefðu áhrif á frammistöðu. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á hugtakinu meðal annars hvaða áhrif 

tilfinningagreind hefur á frammistöðu í starfi. Ein helsta ástæða þess að Goleman vakti 

athygli á tilfinningagreind er að hann taldi að henni væri að hraka og að einstaklingum 

gengi verr að hafa stjórn á tilfinningum sínum í dag en áður (Eyþór Eðvarðsson, 2001 

og Christie o.fl. 2007). Goleman (1995) vill meina að tilfinningagreind skipti jafnvel 

meira máli en greind í mörgum tilfellum og að kenna eigi börnum strax í æsku að 
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þroska og þróa með sér tilfinningagreind. Hann áréttar þó að tilfinningagreind ein og sér 

hafi ekki endilega allt um það að segja hvernig einstaklingum vegnar í lífinu því 

vitsmunagreind og aðrir þættir þurfi einnig að vera til staðar, það sé því samspil margra 

þátta sem stjórnar því hvernig til tekst (Richter, 2006).  

4.2 Tilfinningagreind – skilgreiningar 

Tilfinningagreind er sett saman úr tveimur hugtökum, annars vegar tilfinningum og hins 

vegar greind. Salovey og Mayer (1990) skilgreina tilfinningar meðal annars sem 

skipulögð viðbrögð við ákveðnum atburði hverju sinni og þeim gjörðum sem koma í 

kjölfarið. Tilfinningar séu því ekki tilviljunarkennd viðbrögð sem einkennist af óreiðu 

heldur skipulagt ferli sem á sér stað við vissar aðstæður. Tilfinningar koma fram við 

aðstæður sem skapast annað hvort innra með einstaklingnum eða af ytri aðstæðum. 

Hægt er að aðgreina tilfinningar frá skapi/skapgerð á þann hátt að þær eru ákafari. 

Tilfinningar geta haft áhrif á hvernig einstaklingum gengur í félagslegum samskiptum 

eða öllu heldur hvernig fólk skilur og stjórnar tilfinningum sínum og er gjarnan talað 

um tilfinningagreind í því samhengi.  

Greind hefur verið skilgreind á misjafnan hátt eftir tímabilum. Einna helst hefur 

verið horft til skilgreiningar Wechslers þar sem segir að greind sé samansafn eða víðtæk 

geta einstaklingsins til að hegða sér samkvæmt ákveðnum tilgangi, að hugsa rökrétt og 

takast á áhrifaríkan hátt við umhverfi sitt. Hugtakinu greind hefur verið skipt í marga 

flokka og má þar meðal annars nefna vitsmunagreind, félagsgreind og tilfinningagreind. 

Félagsgreind tengist því hvernig einstaklingar takast á við félagsleg samskipti og getu 

þeirra til að skilja og stjórna öðrum. Tilfinningagreind er hluti af félagsgreind og hefur 

áhrif á getuna til að átta sig á eigin tilfinningum, sem og annarra, og greina á milli ásamt 

því að vinna úr þeim upplýsingum sem liggja fyrir varðandi hegðun og atburðarás. 

Þessar tvær tegundir greindar tengjast báðar samskiptahæfni og eru því ekki svo ólíkar í 

eðli sínu. Tilfinningagreind hefur jafnframt áhrif á hvernig fólk metur og tjáir 

tilfinningar. Þeir sem tjá tilfinningar sínar á nákvæman hátt eru fljótari að skynja og 

bregðast við eigin tilfinningum og lýsa þeim fyrir öðrum. Tilfinningar er hægt að að tjá 

á margan hátt, til dæmis með orðum eða líkamstjáningu eins og andlitssvip eða 

handahreyfingum (Salovey og Mayer, 1990). 

Salovey og Mayer (1990) skilgreina tilfinningagreind sem hæfileikann til að átta sig 

á eigin tilfinningum, sem og annarra, og að getað brugðist við þeim upplýsingum til að 

taka rökréttar ákvarðanir. Talið er að þeir sem hafa háa tilfinningagreind eigi auðveldara 
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með að vinna úr þeim tilfinningum sem upp koma og taka ákvarðanir út frá þeim. Sem 

dæmi má nefna að sá sem áttar sig á skapgerð annarra á auðvelt með að spá um 

framkomu þeirra í nánustu framtíð og veit því hverju von er á. Ferlið, sem felst í því að 

átta sig á eigin tilfinningum og annarra, er því hægt að nýta til að stjórna og bregðast við 

ákveðinni hegðun og takast á við vandamál. Salovey og Mayer (1990) benda líka á að 

einstaklingar sem hafa háa tilfinningagreind séu allajafna líklegri til að nálgast 

vandamál með jákvæðu hugarfari og finna skapandi og sveigjanlegar lausnir á þeim 

hindrunum sem þeir mæta. Með því að nálgast verkefnin á þennan jákvæða hátt aukist 

líkur á viðunandi niðurstöðu og góður árangur næst frekar.  

Salovey og Mayer (1990) hafa þróað og sett fram líkan með hugtökum sem þeir 

tengja tilfinningagreind. Á mynd 1 má sjá hugtakasmíð þeirra þar sem sett eru fram á 

myndrænan hátt tengsl ýmissa þátta við tilfinningagreind. Þess ber að geta að líkanið 

sem hér er sýnt er fyrsta líkanið sem þeir settu fram. Síðar hönnuðu þeir nýrri og 

endurbætta útgáfu þar sem bætt hafði verið við fjórða hugtakinu. 

 

 
 

Eins og sjá má inniheldur líkanið þrjá yfirflokka og hver og einn þeirra hefur svo 

undirþætti sem gefa skýra lýsingu á innihaldi þeirra. Flokkunum má lýsa á 

eftirfarandi hátt: 

 

 Mat og tjáning á tilfinningum vísar til þess að hafa hæfileika til að skynja og átta 

sig á eigin tilfinningum og að getað tjáð þær. Það felur einnig í sér að getað greint 
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tilfinningar annarra og sýnt þeim samkennd. Fólk með háa tilfinningagreind á 

samkvæmt því sem Salovey og Mayer (1990) segja auðvelt með að tjá sig um 

eigin tilfinningar bæði með orðum og án orða, til dæmis með andlits svipbrigðum 

eða öðrum líkamshreyfingum. Þeir sem eiga erfitt með að opna sig og tala um 

tilfinningar sínar eru gjarnan sagðir bældir en það getur hindrað þá frá árangri á 

mörgum sviðum. Sýnt hefur verið fram á tengsl milli þunglyndis og þess hvernig 

fólk nær að tjá tilfinningar, það er að segja að talið er að það geti leitt til 

þunglyndis ef einstaklingar byrgja inni tilfinningar sínar. Hæfileikinn til að 

skynja tilfinningar annarra og geta sett sig í spor þeirra er ekki síður mikilvægur 

en skynjun eigin tilfinninga er talin einkenna þá sem hafa mikla tilfinningagreind. 

Það getur haft mikil áhrif á velferð og velgengni einstaklinga hvernig fólk það 

umgengst og samkennd er eitt af því sem styrkir og eflir einstaklinga. Sá 

stuðningur og hvatning sem fólk sýnir hverju öðru er nauðsynlegur til að 

einstaklingar nái að fóta sig í lífinu og hefur áhrif á líðan og velferð. 

 

 Stjórnun tilfinninga tekur til þess að hafa stjórn á eigin tilfinningum og skapi. 

Hegðun endurspeglast oft af því hvernig skapi einstaklingurinn er í og mikilvægt 

er að viðkomandi geti stjórnað því hvernig hegðun hans birtist öðrum. Jákvæð 

skapgerð hefur áhrif á daglegt líf fólks og þeir einstaklingar, sem taldir eru hafa 

háa tilfinningagreind, sjá hlutina yfirleitt frá jákvæðu sjónarhorni og vilja gjarnan 

forðast neikvæðni. Það hvernig fólk tekst á við ýmis mistök og vandamál fer 

mikið eftir skapgerð og má lýsa því þannig að hinir jákvæðu líti á vandamál sem 

áskorun á meðan neikvæðir verða til dæmis reiðir og sjá ekki lausnir úr 

vandanum. Salovey og Mayer (1990) tala um að viðbrögð manna við hegðun 

annarra sé einnig hluti af tilfinningagreind, það er að segja hæfileikinn til að 

bregðast á rökréttan hátt við því sem aðrir segja eða framkvæma. Það gæti til 

dæmis falist í að sýna ekki viðbrögð við neikvæðri hegðun annarra eða að hrósa 

fyrir jákvæða hegðun svo eitthvað sé nefnt.  Bolchover (2008) bendir á að 

fyrirtæki og stofnanir séu í auknu mæli að veita skapgerð athygli og tengja það 

árangri. Komið hafi fram vísbendingar um tengsl frammistöðu starfsmanna og 

skapgerð þeirra, sérstaklega þegar kemur að ákvörðunartökum, sköpunargáfu, 

hópavinnu, samningagerð og stjórnun. Það má því draga þá ályktun samkvæmt 

Salovey og Mayer (1990) og Bolchover (2008) að þeir sem hafa góða stjórn á 
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tilfinningum sínum og búa yfir jákvæðri skapgerð séu með háa tilfinningagreind 

og því líklegri til að vegna vel í því sem þeir taka sér fyrir hendur. 

 

 Hagnýting tilfinninga snýst um að nýta sér og virkja tilfinningar sínar til góðs, 

meðal annars til að leysa ýmis vandamál því skap og tilfinningar hafa áhrif á 

hvernig við bregðumst við ýmsum aðstæðum. Til dæmis er mikilvægt að fólk 

hafi þann eiginleika að vera sveigjanlegt, skapandi í hugsun við lausn 

vandamála, geti beint athygli sinni að brýnustu verkefnum hverju sinni og sé 

hvetjandi og jákvætt. Þeir sem eru sveigjanlegir og eiga auðvelt með að aðlagast 

eru líklegri til að ná árangri og skapa sér tækifæri til velgengni því þeir eru 

opnari fyrir hinum ýmsu hugmyndum. Jákvæðni getur haft áhrif á skapandi 

hugsun enda eru jákvæðir einstaklingar móttækilegri fyrir nýjum hugmyndum en 

þeir sem eru neikvæðir. Þeir sem nýta sér skapandi hugsun við lausn verkefna ná 

frekar góðum árangri og því skiptir miklu að tileinka sér jákvæða hugsun. Fólk 

sem hefur skilning á tilfinningum er einnig líklegra til að geta einbeitt sér að því 

sem máli skiptir hverju sinni og útilokað eða sett til hliðar önnur mál 

tímabundið. Sem dæmi má nefna einstakling sem glímir við vandamál í 

einkalífinu en getur sett þau til hliðar á meðan unnið er að öðrum verkefnum, til 

að mynda á vinnustað. Undir nýtingu tilfinninga fellur líka hæfileikinn til að 

vera tilfinningalega hvetjandi, það er að segja að einblína á það jákvæða þannig 

að öll vandamál og verkefni séu leyst með jákvæðu hugarfari. Það getur 

einfaldlega hindrað velgengni ef fyrirfram er ákveðið að verkefni gefi af sér 

neikvæða útkomu eða að vandamál muni ekki leysast. Það er því einkar 

mikilvægt að hvetja sjálfan sig áfram á jákvæðan hátt (Salovey og Mayer, 1990). 

 

Mayer og Salovey (1997) varð síðar ljóst að líkanið var ekki nógu yfirgripsmikið og 

að bæta þyrfti við fjórða flokknum til að líkanið yrði fullnægjandi að þeirra mati. Þeir 

hönnuðu því nýtt og endurbætt líkan þar sem bætt hafði verið við fjórða þættinum sem 

þeir kusu að nefna skilning á tilfinningum, en honum má lýsa á eftirfarandi hátt:  

 

 Skilningur eða getan til að skilja tilfinningar er samkvæmt Mayer og Salovey 

(1997) hæfni til að skilja og greina sambandið milli hinna ýmsu tilfinninga sem 

búa innra með okkur, skynja ástæður og afleiðingar hegðunar, getað skilið 

flóknar tilfinningar og mótsagnakennt ástand og getað skilið umbreytingar á 
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tilfinningum. Einstaklingar sem eiga auðvelt með að skilja tilfinningar geta 

greint tengingu orða og hegðunar við ákveðnar tilfinningar. Sem dæmi má nefna 

tengsl sorgar við missi eða tengingu gleði við jákvæðan atburð (Brackett og 

Salovey, 2006). 

 

Samkvæmt Goleman (1995) og Goleman o.fl. (2004) felur tilfinningagreind í sér að 

vera greindur á eigin tilfinningar. Þau ólíku nöfn sem tilfinningagreind hefur fengið er 

ein helsta ástæða þess að rannsakendur hafa ekki orðið sammála um eina skilgreiningu. 

Tilfinningagreind hefur meðal annars verið nefnd nöfnum eins og læsigreind, 

persónugreind, félagsgreind og samskiptagreind. Skilgreiningarnar eru svo breytilegar 

og vettvangurinn vex það hratt að rannsakendur eru sífellt að endurskilgreina sínar eigin 

skilgreiningar á tilfinningagreind. Þrátt fyrir að skilgreiningarnar séu mismunandi 

virðast þær frekar vera mótsvar við hvor annari en mótsögn (Van Rooy og Viswesvaran, 

2004).  

Tilfinningagreind er yfirleitt skipt í fjóra þætti þó fimm þátta líkön séu vissulega 

viðurkennd og gild (Van Rooy og Visewesvaran , 2004). Þegar Goleman (1995) setti 

fyrst fram sína skilgreiningu á tilfinningagreind innihélt hún fimm yfirflokka, 

sjálfsvitund, sjálfsstjórn, hvatningu, félagsvitund og tengslastjórnun. Í hverjum flokki er 

að finna undirflokka sem skilgreina nánar hvern yfirflokk. Þeim má lýsa á eftirfarandi 

hátt: 

 

 Sjálfsvitund snertir þætti eins og að vera meðvitaður um eigin tilfinningar sem 

og annarra, nákvæmt sjálfsmat og sjálfstraust. Þessi flokkur snertir því fleti eins 

og að skilja eigin tilfinningar og skapgerð og hvaða áhrif það hefur á aðra. Þeir 

sem eru meðvitaðir um sjálfa sig þekkja vel sjálfa sig og geta greint styrk og 

veikleika sína og þekkja þarfir sínar og hvatir. Til að einstaklingar geti stjórnað 

eigin tilfinningum er lykilatriði að þeir þekki þær og viti hvernig þeir bregðast 

við. Þeir einstaklingar sem hafa sjálfsvitund eiga auðvelt með að tjá sig um eigin 

tilfinningar og geta tekið neikvæðri gangrýni á uppbyggilegan hátt. Þeir eiga 

ekki erfitt með að viðurkenna mistök og líta gjarnan á þau sem lærdóm. Fólk 

með mikla sjálfsvitund er yfirleitt raunsætt og bregst yfirleitt ekki við af hvatvísi 

heldur íhugar vel hvað best sé að gera í hverju tilviki fyrir sig. Það hefur trú á 

eigin virði og getu og tekur yfirleitt vel ígrundaðar ákvarðanir (Goleman, 1995 
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og Goleman o.fl. 2004). Það hvernig einstaklingar sjá sjálfa sig og meta getur til 

dæmis haft mikil áhrif á velgengni þeirra segir Nebenzahl (2009).  

 

 Sjálfsstjórn þýðir að einstaklingur hafi stjórn á sjálfum sér og er hér átt við 

þætti eins og hversu vel fólki tekst að stjórna eigin tilfinningum, hvötum og öðru 

því sem þeir greina hjá sjálfum sér. Sjálfsstyrkur, traust, bjartsýni, 

aðlögunarhæfni, samviskusemi, árangursþörf og frumkvæði falla hér undir. Þeir 

sem ekki hafa mikla sjálfsstjórn eiga á hættu að missa stjórn á sjálfum sér við 

ýmsar aðstæður, það er að segja að ekki þarf mikið til að þeir sýni óæskilega 

hegðun. Það krefst sjálfsstjórnar að halda aftur að sér þegar þess er þörf og 

einstaklingar sem missa stjórn á sér og eru hvatvísir eiga frekar á hættu að missa 

tökin á aðstæðum þegar síst skyldi. Fólk sem hefur mikla sjálfsstjórn gengur því 

betur í starfi enda bregðast þeir yfirleitt við óvæntum uppákomum á yfirvegaðan 

hátt og taka frekar rökréttar ákvarðanir. Þeir einstaklingar eru líklegri til 

árangurs í starfi því þeir búa yfir þeirri sjálfsstjórn sem þarf til árangurs enda 

agaðir og drifnir áfram af innri hvöt og áhuga. Ef við gerum okkur ekki grein 

fyrir tilfinningum okkar tekst okkur ekki að stjórna þeim heldur stjórna þær 

okkur. Sjálfsstjórn kemur því í veg fyrir að einstaklingar verði fangar eigin 

tilfinninga. Hún hjálpar okkur einnig að hafa skýra hugsun og að truflandi 

tilfinningar slái okkur ekki út af laginu. Sjálfsstjórn leyfir líka ákveðið gegnsæi 

sem þýðir að vera einlægur, opinskár við aðra og að fólk sýni hvort öðru heilindi 

en það eykur traust milli manna (Goleman, 1995 og Goleman o.fl. 2004). 

 

 Hvatning tekur til þeirrar innri hvatar sem fólk hefur til að ná markmiðum 

sínum og viljann til að ná afburðaframmistöðu. Þeir sem eru árangursdrifnir hafa 

þessa sífelldu þörf fyrir að vilja gera betur og sætta sig ekki við meðalárangur. 

Hún felur líka í sér að hafa vilja til að skuldbinda sig þeim verkefnum sem unnin 

eru hverju sinni og að stefna ávallt að sameiginlegum markmiðum 

skipulagsheildarinnar. Frumkvæði fellur einnig hér undir en sá eiginleiki felur í 

sér að sjá tækifærin þegar þau gefast og grípa þau. Fólk sem tekur frumkvæðið 

hefur tilhneigingu til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og eru óhræddir við 

ákvarðanatökur. Bjartsýni á líka við hér og þeir sem eru bjartsýnir láta hindranir 
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ekki stöðva sig í að ná tilætluðum árangri heldur halda áfram að nálgast 

markmið sín af eldmóði (Goleman, 1995). 

 

 Félagsvitund eða félagsfærni merkir að einstaklingar geta áttað sig á og skilið 

tilfinningar annarra og eiga auðvelt með að hegða sér í samræmi við það. Í 

þessum þætti er komið inn á atriði eins og samkennd en hún er grundvallar 

hæfni félagsvitundar. Fólk sem býr yfir félagslegri færni hefur gjarnan 

þjónustuvilja og getur sett sig í spor annarra hvað varðar líðan og upplifun og 

sýnir þessa samkennd. Félagsvitund felur líka í sér að hlusta og sjá sjónarmið 

annarra, sýna skilning og bregðast rétt við hegðun og tilfinningum annarra. Þessi 

atriði hafa mikið um það að segja hvort einstaklingar nái til dæmis góðum 

árangri í samskiptum þar sem samskipti ganga mikið út á að greina líðan annarra 

og hafa getu til að bregðast við á skynsamlegan hátt. Þetta þýðir í raun að vera 

góður mannþekkjari, skilningsríkur og næmur á líðan annarra en það auðveldar 

mjög allt samstarf við aðra. Á mörgum vinnustöðum reynir mjög á þessa 

eiginleika og því er æskilegt að styrkja og þróa félagslega færni starfsmanna eins 

og kostur er. Þeir sem hafa mikla félagslega færni eiga auðvelt með að tjá sig og 

ná oft að hrífa aðra með sér og því er þessi eiginleiki sérstaklega mikilvægur 

fyrir leiðtoga og stjórnendur (Goleman, 1995 og Goleman o.fl. 2004). 

 

 Tengslastjórnun má á ýmsan hátt líkja við félagsvitund enda snýst hvort 

tveggja um samskipti og félagsleg færni hefur eins og áður sagði mikið að segja 

um það hvernig okkur tekst til í samskiptum við aðra. Undir tengslastjórn 

sameinast hinir þrír flokkarnir, sjálfsvitund, sjálfsstjórn og félagsvitund. 

Tengslastjórnun tekur til sýnilegustu tækjanna sem notuð eru eins og til dæmis 

leiðtogahæfni, sannfæringakrafts, breytingastjórnun, ágreiningsstjórnun og 

hæfileikann til að vinna í hóp eða öðru samstarfi. Lykilatriði hér er að hafa hæfni 

í að stjórna tilfinningum annarra til að getað haft áhrif á þá. Sú framkoma og 

hegðun sem fólk sýnir hefur áhrif á viðbrögð annarra og sumir virðast eiga 

auðveldara með að hrífa aðra með sér og fá þá til að fylgja sér. Samkvæmt 

Goleman o.fl. (2004) er þessi þáttur einn sá mikilvægasti til að fólk að nái 

árangri í starfi, sérstaklega í stjórnunarstörfum.  
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Goleman (2000) kaus síðar að breyta skilgreiningu sinni og fækka yfirflokkum úr 

fimm í fjóra þegar hann tók út þáttinn um hvatninguna. Upphafið að skrifum Golemans 

(1995) um tilfinningagreind má eins og áður sagði rekja til þeirrar skoðunar hans að að 

tilfinningagreind hafi minnkað hjá fólki og að einstaklingum gangi verr en áður að 

stjórna sjálfum sér. Því sé brýnt að bregðast við og leggja áherslu á að styrkja og þróa 

þessa eiginleika. Það verður best gert með því að vera meðvitaður um umhverfi sitt og 

upplifanir og því hvernig við bregðumst við ýmsu áreiti. Það sé fyrst og fremst spurning 

um að þekkja sjálfan sig því það auki líkur á réttum viðbrögðum við hegðun annarra 

(Eyþór Eðvarðsson, 2001). 

Einn helsti munur þeirra tveggja líkana sem hér hafa verið kynnt er að líkan Salovey 

og Mayers er byggt á viðurkenndum staðli fyrir greind og hefur á bak við sig 

vísindalegar rannsóknir sem viðurkenndar eru innan vísindasamfélagsins. Líkan 

Golemans er hins vegar talið einblína að mestu á félagsfærni og Goleman hefur ekki sett 

fram viðurkenndar rannsóknir sem styðja kenningar hans heldur dregið fram óstuddar 

ályktanir (Taksic og Mohoric, 2006 og Landy, 2005). 

Séu dregin saman helstu einkenni tilfinningagreindar út frá ofantöldum 

skilgreiningum má ganga út frá því að einstaklingar með háa tilfinningagreind séu 

samkvæmt Thompson (2008): 

 

 Meðvitaðir um eigin tilfinningar og hvað það sé sem hvetur þá áfram. 

 

 Geti bent á þá styrkleika og veikleika sem þeir búa yfir. 

 

 Jákvæðir á lífið og tilveruna, orkumiklir og reyni stöðugt að bæta árangur sinn. 

 

 Geti hrifið aðra og fengið þá í lið með sér. 

 

 Hafi mikla samstarfshæfileika og eigi auðvelt með að vinna í hóp.  

 

 Meðvitaðir um líðan annara og geti sett sig í spor þeirra.  

 

 Sveigjanlegir og geti aðlagað sig hinum ýmsu aðstæðum.  

 

 Þoli álag og streitu.  

 

 Eigi auðvelt með að leysa vandamál og reyni stöðugt að finna nýjar 

leiðir/aðferðir. 
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4.3 Þjálfun tilfinningagreindar 

Thompson (2008) bendir á líkt og Goleman (2000) að hægt sé að styrkja og þjálfa 

tilfinningagreind og það nýtist ekki eingöngu í starfi heldur einnig almennt í lífinu. Hina 

hefðbundnu greind, vitsmunagreind sé hins vegar síður mögulegt að þjálfa eða bæta. 

Þegar þjálfa á tilfinningagreind þurfi að byrja á að meta hvernig hún er á ákveðnum 

tímapunkti og fara í nokkurskonar sjálfsmat. Rannsóknir hafa meðal annars sýnt fram á 

gagnsemi þess að kenna og þjálfa tilfinningagreind samkvæmt Mackay o.fl. (2010). 

Sem dæmi má taka að gerð var tilraun á tveimur samanburðarhópum sálfræðinema sem 

sýndu marktækar niðurstöður á þjálfun tilfinningagreindar. Báðir hóparnir voru látnir 

taka próf áður en tilraunin hófst og var annar hópurinn í framhaldi látinn gangast undir 

fjögurra vikna kennsluprógram sem ætlað var að styrkja og bæta þá þætti er falla undir 

tilfinningagreind. Sex mánuðum síðar tóku báðir hóparnir aftur próf sem mældi 

tilfinningagreind. Niðurstöður voru þær að einstaklingar sem fengu þjálfun mældust 

mun hærri á prófunum, það er að segja þeir komu betur út hvað tilfinningagreind varðar. 

Aðrar sambærilegar rannsóknir sýna sömu niðurstöður sem bendir til að kennsla og 

þjálfun í tilfinningagreind sé gagnleg og geti haft áhrif á velgengni. Þjálfun 

tilfinningagreindar er í meginatriðum byggð þannig upp að þátttakendur eru þjálfaðir í 

að skilja og átta sig á eigin trú, hugmyndum, tilfinningum, gildum, væntingum, 

markmiðum og sjálfsmynd. Þessir þættir eru undirstaðan að persónuleika hvers og eins. 

Þessu er náð fram með kennsluaðferðum, sem fela í sér mikil samskipti, eins og 

umræðuhópum, hlutverkaleikjum og paravinnu þar sem einstaklingar deila reynslu, 

tilfinningum sínum og fleiru. Þessar aðferðir voru meðal annars nýttar til að auka 

tilfinningagreind þátttakenda og fá þá til að skilja betur hvernig hægt er að nýta hana á 

árangursríkan hátt (Mackay o.fl. 2010). 

Connor o.fl. (2008) segja að allir einstaklingar geti byggt upp og styrkt hæfni sína á 

sviði tilfinningagreindar. Þó sé æskilegast að það sé gert strax á unga aldri og þeir sem 

koma að uppeldi barna ættu að byrja snemma að þjálfa hæfni tilfinningagreindar. Það sé 

hægt að gera með því að nota sérstakt námsefni sem þróað hefur verið til þessa. 

Námsefnið leggur áherslu á að styrkja sjálfsstjórn, efla sjálfstraust, auka félagslega 

færni og samskiptahæfni ásamt því að ýta undir ábyrgðarkennd. Rannsóknir hafa meðal 

annars sýnt að með þessu móti sé hægt að kenna fólki allt frá unga aldri að hafa stjórn á 

tilfinningum sínum og takmarka streitu og aðra þætti sem hafa neikvæð áhrif á lífið 
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(Lantieri, 2008). Samkvæmt Richter (2006) er sérstaklega brýnt að kenna og þjálfa 

hæfni tilfinningagreindar strax í bernsku því börn séu móttækilegri en fullorðnir. 

4.4 Tilfinningagreind og frammistaða  

Þó flestir geri sér grein fyrir mikilvægi þess að standa sig vel í starfi er ekki þar með 

sagt að öllum takist jafnvel upp. Staðreyndin er sú að mikill munur er á frammistöðu 

einstaklinga og eflaust má finna margar ástæður þar að baki. Samkvæmt Goleman 

(2000), Goleman o.fl. (2004) og Landy (2005) var framkvæmd rannsókn á um 500 

fyrirtækjum til að skoða hvort tilfinningagreind hefði áhrif á frammistöðu. Niðurstöður 

gáfu til kynna að tilfinningagreind hefði sérstaklega þýðingu því hærra settir sem 

starfsmenn eru. Þegar skoðuð var verkþekking, vitsmunagreind og svo aftur 

tilfinningagreind kom í ljós að best stóðu sig þeir sem hafa háa tilfinningagreind. Þeir 

sem sköruðu fram úr og voru betri en meðalstarfsmenn voru því iðulega með hærri 

tilfinningagreind. Vissulega skiptir þekking og greind jafnframt máli en er þó talin hafa 

minni áhrif á frammistöðu einstaklinga en tilfinningagreind. Hægt sé að skýra allt að 

70% af frammistöðu með tilfinningagreind og hin 30% má skýra með fagkunnáttu og 

vitsmunagreind. Vægi tilfinningagreindar virðist aukast eftir sem ofar dregur innan 

valdastiga fyrirtækja og í stjórnunarstöðum mátti til að mynda rekja allt að 85% 

mismunar á milli meðalstarfsmanna og afburðastarfsmanna til tilfinningagreindar eða 

þáttum henni tengdum. Þann mun sem er á almennum starfsmönnum og stjórnendum 

hvað varðar vægi á tilfinningagreind má útskýra á þann hátt að árangur stjórnenda 

byggist mikið til á félagsfærni og því hvernig þeim tekst til við að virkja aðra. 

Yfirburðir á sviði tilfinningagreindar hafa samkvæmt þessu því meiri áhrif heldur en 

vitsmunagreind. Þetta þýðir þó ekki að tilfinningagreind ein og sér geri einstaklinga að 

afburðastarfsmönnum því það er í raun samspil margra þátta sem þarf að koma til því 

talið er að stjórnendur þurfi að vera greindir og hafa tilfinningagreind til að hámarka 

frammistöðu sína. Má túlka þetta þannig að tilfinningagreind sé það sem skilur að 

meðalstarfsmann og afburðastarfsmann sé gengið út frá að önnur hæfni sé sambærileg 

enda ríkt í afburðastarfsmönnum að þeir beina gjarnan tilfinningum sínum í réttan 

farveg og eru virkir á tilfinningasviðinu (Goleman o.fl. 2004). Kemper (1999) og Plessis 

og Plessis (2008) segja að lengi vel hafi verið talið að greind ein og sér hafi áhrif á 

frammistöðu og velgengni og oft sé gengið út frá því að hinir ýmsu sérfræðingar og 

fræðimenn hafi mikla vitsmunagreind. Greind sé hins vegar eingöngu einn af mörgum 

þáttum og hefur ein og sér lítil eða engin marktæk áhrif á velgengi. Hæfni á fleiri 



28 

 

sviðum þurfi að koma til sérstaklega tilfinningagreind enda geti vægi hennar verið 

tvöfalt meira en vitsmunagreindar (Goleman, 1995). Rannsókn Taksic og Mohoric 

(2006) styður þá kenningu að tilfinningagreind hafi jákvæð áhrif á marga hluti í daglegu 

lífi, meðal annars næmni á líðan annarra sem og eigin líðan, lundarfar, samskipti og 

fleira. Einstaklingar með háa tilfinningagreind séu líklegri til að ná árangri, sérstaklega í 

stjórnunarstöðum og öðlast meiri lífshamingju almennt. Kemper (1999) bendir á að 

vitneskjan um hugsanleg áhrif tilfinningagreindar á frammistöðu sé ekki ný af nálinni 

heldur séu fyrirtæki fyrst nú að vakna til vitundar um mikilvægi hennar. 

Van Rooy og Viswesvaran (2004) segja að sumir fræðimenn telji að 

tilfinningagreind geti vissulega gefið vísbendingar um hvað það er sem hefur áhrif á 

frammistöðu í starfi því aðeins er talið að vitsmunagreind skýri um 25% af 

frammistöðu. Það sé því allt eins líklegt að tilfinningagreind hafi meiri áhrif og skýri 

það sem upp á vantar. Það þarfnist þó frekari rannsókna og enn skorti kenningar sem 

sérstaklega fjalla um tengsl tilfinningagreindar við starfsframmistöðu. Þar sem 

vitsmunagreind getur ekki að fullu skýrt hvað það er sem hefur áhrif á frammistöðu í 

starfi hafa rannsóknir aukist mjög í leit að því sem upp á vantar. Það sé þó ekki 

tímabært að fullyrða um tengsl tilfinningagreindar við frammistöðu.  

 Í ljósi þess að rannsóknir hafa gefið af sér mismunandi niðurstöður hvað varðar 

tengsl milli tilfinningagreindar og frammistöðu í starfi ákváðu Cote og Miners (2006) 

að setja fram líkan sem skoðaði tengsl frammistöðu við bæði vitsmunagreind og 

tilfinningagreind. Eins og áður sagði hafa þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

tilfinningagreind gefið misvísandi niðurstöður og töluvert ósamræmi verið á milli 

þeirra. Sumar hafa gefið til kynna að tengsl séu til staðar og að einstaklingum með háa 

tilfinningagreind vegni betur í starfi en aðrar sýna engin eða ósamræm tengsl. 

Samkvæmt niðurstöðum Cote og Miners (2006) hefur hvort tveggja samverkandi áhrif 

og jákvæð tengsl milli þessa tveggja greinda styrkist eftir því sem vitsmunagreind er 

lægri. Það hafi verið sýnt fram á að þeir sem hafi lága vitsmunagreind nái betri 

frammistöðu með ýmis verkefni í starfi ef tilfinningagreindin er há. Tilfinningagreind 

bæti því upp skort á vitsmunagreind að einhverju marki. 

Goleman (2000) og Kemper (1999) benda á að þó einstaklingar hafi háa 

tilfinningagreind hafi þeir ekki endilega náð tökum á þeirri tilfinningalegu hæfni sem 

nauðsynleg sé í tilteknu starfi heldur eykur það líkur þessara einstaklinga til að læra 

nauðsynlega hæfni. Til að sýna afburðaframmistöðu þurfi fólk að búa yfir styrk um það 

bil sex einkenna tilfinningagreindar sem helst dreifast á þá fjóra kjarnaflokka sem 
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skilgreindir hafa verið. Því sé ekki nægilegt að hafa háa tilfinningagreind til að ná 

velgengni í starfi heldur þurfi fólk að kunna að nýta sér hana. 

Einnig er viðeigandi að velta fyrir sér hvaða áhrif menntun hefur í þessu samhengi 

enda hefur menntun ávallt verið talin efla og styrkja einstaklinga og í mörgum störfum 

er hún nauðsynleg. Liptak (2005) bendir hins vegar á að þegar einstaklingar koma út á 

vinnumarkaðinn eftir nám búi þeir vissulega yfir ýmiskonar hæfni og þekkingu til að 

sinna ákveðnum störfum en það eitt og sér dugi skammt til að ná góðum árangri í starfi. 

Margir komi því til með að reka sig á að þeir séu illa undirbúnir fyrir ýmis hlutverk í 

lífinu og í tengslum við vinnuna. Rannsóknir bendi til að ekki sé nóg að búa yfir 

vinnutengdri hæfni og þekkingu heldur þurfi annað og meira að koma til ætli 

einstaklingar að ná framúrskarandi árangri. Hér er til dæmis átt við félagsfærni sem er 

hluti af tilfinningagreind. Vinnuveitendur hafa því í auknu mæli lagt áherslu á að leggja 

mat á tilfinningagreind væntanlegra starfsmanna. Þar sem hægt er að læra eða þjálfa 

tilfinningagreind er mælt með að þeir sem ekki séu sterkir á þessum vettvangi sæki sér 

aðstoð til að styrkja sig og auka þannig líkur á farsælum starfsferli. 

4.5 Hefur tilfinningagreind forspágildi? 

Val á nýjum starfsmönnum og stöðuhækkanir reynast stjórnendum oft erfið þraut enda 

skiptir miklu máli fyrir skipulagsheildir að fá bæði rétt og gott fólk til starfa. Mikil 

þróun hefur átt sér stað síðustu ár og áratugi í notkun á aðferðum sem beitt er við val á 

starfsmönnum en betur má ef duga skal. Það að ráða einstakling í ákveðið starf er flókið 

ferli og margir þættir sem huga þarf að. Vinnuveitendur þurfa að leggja mat á og spyrja 

sig hvort æskilegra sé að velja eftir menntun, reynslu, tiltekinni hæfni eða hvort velja 

eigi þá sem hafa háa tilfinningagreind. Í ráðningarferli er orðið æ algengara að leggja 

fyrir hin ýmsu próf til að meta hvort viðkomandi hafi það sem til þarf til að ná góðum 

árangri í starfi. Stjórnendur hafa í auknu mæli horft til þátta er snerta félagsfærni enda 

margt sem bendir til að það sé einn mikilvægasti eiginleikinn. Það kemur því ekki á 

óvart að tilfinningagreind skuli vera talin hafa mesta spádómsgildið um frammistöðu í 

starfi en sú vitneskja er mikils virði fyrir skipulagsheildirnar. Með vali á réttu fólki geta 

skipulagsheildir nefnilega náð verulegu samkeppnisforskoti og því brýnt að vanda vel til 

verka (Blank, 2008). Nichols (2006) bendir einmitt á að góðir starfsmenn séu mikils 

virði fyrir fyrirtækin enda veltur heildarárangur þeirra mikið til á því hversu góð 

frammistaða starfsmanna er. 



30 

 

4.6 Félagsfærni og frammistaða 

Samkvæmt Hogan og Shelton (1998) má tengja frammistöðu við félagsfærni. Þeir segja 

meðal annars að rík þörf sé hjá fólki að vilja lynda vel við aðra sem og að ná velgengni í 

lífinu til dæmis með starfsframa. Til að lynda við annað fólk sé mikilvægt að vera 

jákvæður og vingjarnlegur. Til að ná árangri í starfi og öðlast starfsframa þurfi fólk að 

sækjast eftir ábyrgð, vera metnaðargjarnt og hafa þörf á viðurkenningu. Eins og gefur að 

skilja er mjög mismunandi milli manna hvernig til tekst, en þeir telja að ólíkir 

persónueiginleikar geti skýrt mismunandi árangur. Frammistaða í starfi sem og í hinu 

daglega lífi sé tengd þeirri félagslegu hæfni sem einstaklingar búa yfir, því félagsleg 

samskipti eigi sér stað allsstaðar í umhverfi okkar. Það sé því auðveldara fyrir þá sem 

séu sterkir á þessu sviði að öðlast velgengni. Blickle og Meurs (2008) benda á að 

mikilvægi félagsfærni megi sérstaklega sjá í störfum þar sem áhersla er á þjónustu og 

þar sem mikil hópavinna eða samstarf á sér stað. Félagsfærni hafi því mikil áhrif á líf 

okkar og hvernig okkur farnast almennt (Hogan og Shelton, 1998).  

4.7 Mælitæki tilfinningagreindar 

Tilfinningagreind er allajafna ekki sýnileg en hana má mæla með ákveðnum 

mælikvörðum sem geta gagnast til að spá fyrir um velgengni á ákveðnum sviðum. Það 

er sérstaklega hagkvæmt þar sem sýnt þykir að hún geti spáð fyrir um væntanlega 

frammistöðu í starfi og þar með auðveldað stjórnendum að velja starfsmenn til starfa. 

Almennt er samstaða um að erfitt sé að mæla tilfinningagreind enda ekki til nægilega 

gott mælitæki. Rannsakendur hafa þó unnið að því að hanna endurbætta mælikvarða en 

hafa tilhneigingu til að smíða eigin mælikvarða þegar þeir rannsaka efnið, sem er 

skiljanlegt þegar horft er til þess að forspárgildi á núverandi mælikvörðum er ekki talið 

nægilega réttmætt. Jafnvel enn minna er vitað um tengsl mælikvarðanna við 

starfsárangur (Van Rooy og Viswesvaran , 2004). Mayer o.fl. (2001) benda á að það 

hafi tekið langan tíma að hanna nothæfan mælikvarða til að mæla vitsmunagreind og 

því sé ekki óeðlilegt að það taki tíma að hanna mælitæki fyrir tilfinningagreind. 

Til að mæla tilfinningagreind eru notaðir nokkrir mismunandi mælikvarðar og er 

hver þeirra sniðinn að ákveðnu líkani. Má til dæmis nefna MSCEIT
1
 kvarðann sem 

hannaður var af Mayer, Salovey og Caruso (2002). Þessi kvarði er víða notaður til að 

mæla eiginleika fólks út frá líkani Salovey og Mayer og er eina prófið sem mælir alla 

                                                 
1
 MSCEIT stendur fyrir Mayer, Salovey, Caruso Emotional Intelligence Test 
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fjóra þætti líkansins. Það er byggt þannig upp að próftakendur leysa ýmis verkefni sem 

reyna á getu þeirra til að leysa tilfinningaleg vandamál. Uppbygging þess er svipuð og 

hefðbundin greindarvísitölupróf en ganga þó ekki út á að finna eitt rétt svar heldur gefa 

allir svarmöguleikar af sér stig sem þó eru mishá. Þátttakendur fá því mismunandi stig 

eftir svörum og í lokin eru öll stigin lögð saman og útkoman notuð til að draga ályktun 

um hversu háa tilfinningagreind einstaklingurinn hefur. Brackett og Salovey (2006) 

halda því fram að MSCEIT geti nýst vel til að mæla tilfinningagreind og þannig spáð 

fyrir um velgengni með nokkuð áreiðanlegum niðurstöðum. Það þurfi þó að gera frekari 

rannsóknir á hvort MSCEIT gefi nægilega réttmætar niðurstöður til að hægt sé að taka 

fyllilega mark á þeim. Føllesdal og Hagtvet (2009) benda á að nýlegar rannsóknir gefi 

til kynna að réttmæti í svörum MSCEIT kvarðans sé veikt og æskilegt sé að endurbæta 

kvarðann þannig að hann gefi marktækari niðurstöður. Eins og er sé prófið ekki að sýna 

nægilegan mun á einstaklingum hvað varðar ákveðin atriði og draga má réttmæti 

aðferðarinnar við stigagjöf í efa (Roberts o.fl. 2001). 

Mælikvarði sem notaður er fyrir líkan Golemans kallast annars vegar ECI
2
 og mælir 

tilfinningalega hæfni og hins vegar ESCI
3
 sem er ætlað að mæla hvoru tveggja 

tilfinningalega hæfni og félagslega hegðun. Mælitækið er framkvæmt sem sjálfspróf og 

inniheldur fjölda spurninga sem meta um 20 hæfnissvið einstaklinga. Prófið má nota 

sem 360° mat en það felur í sér að próftaki er einnig metin af til dæmis 

samstarfsmönnum og yfirmönnum (Boyatzis o.fl. 2000 og Conte, 2005). Samkvæmt 

Conte (2005) hafa hönnuðir mælitækisins ekki lagt fram nægilegar sannanir fyrir ágæti 

hans og er þörf á að rannsaka betur hversu marktækur hann er. 

Mörg próf sem mæla tilfinningagreind eru byggð upp sem sjálfspróf og 

einstaklingar hafa algjörlega frjálsar hendur hvernig þeir svara þeim. Þau hafa verið 

gagnrýnd fyrir að vera of huglæg og ekki mjög réttmæt því fólk hafi tilhneigingu til að 

gefa sér hátt í þáttum er snerta félagsfærni. Prófin eru þannig sett fram að hægt er að 

hafa áhrif á útkomuna þar sem merkt er við þau svör sem viðkomandi telur eiga við sig. 

Hætt er við að sumir svari ekki eftir því sem raunverulega á við þá heldur það sem þeir 

vilji að lýsi þeim (Taksic og Mohoric, 2006). Í sama streng tekur Paulhaus (2002) og 

segir að allajafna sé skekkja í svörun og niðurstöðum sjálfsprófa sem ætlað er að mæla 

tilfinningagreind. Ástæðuna telur hann vera þá tilhneigingu fólks að reyna markvisst að 

hafa áhrif á niðurstöður prófanna þannig að þau varpi fram jákvæðari ímynd af þeim en 

                                                 
2
 ECI stendur fyrir Emotional Competency Inventory 

3
 ESCI stendur fyrir Emotional and Social Competency Inventory 
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ella. Rannsókn Robie o.fl. (2007) styður þessar staðhæfingar og kemur glöggt fram í 

henni að einstaklingar reyna oft á tíðum meðvitað að hafa áhrif á niðurstöður sjálfsprófa 

til hins betra. Til að draga úr líkum á svindli á prófunum bendir McFarland (2003) á að 

hægt sé að vara próftakendur við því að svindla og að einnig sé hægt að nota kvarða 

sem mæli réttmæti svara og samræmi þeirra í gegnum prófið. Það verði þó líklega aldrei 

komið algjörlega í veg fyrir svindl. Þrátt fyrir að margir efist um gagnsemi 

persónuleikaprófa telja Hogan o.fl. (1996) sig hins vegar hafa sýnt fram á að þau geti 

verið gagnleg og að vel hönnuð próf séu bæði réttmæt og marktæk.  

4.8 Gagnrýni á tilfinningagreind 

Goleman hefur verið gagnrýndur fyrir að halda því fram að tilfinningagreind sé hægt að 

flokka sem greind en það gengur þvert á skoðanir sumra fræðimanna um hugmyndir 

varðandi greind. Tilhneiging hans til þess að flokka alla hegðun sem greind hefur ekki 

verið viðurkennd meðal margra fræðimanna og þykir ekki hafa verið sönnuð með 

vísindalegum hætti og er því að sumra mati ekki marktæk fullyrðing segir Eyseneck 

(2000). Aðrir, til dæmis Locke (2005) benda á að það ætti betur við að skilgreina 

tilfinningagreind sem ákveðna hæfni fremur en tiltekna greind og eigi því hugtakið 

tilfinningaleg hæfni betur við. Samkvæmt Landy (2005) setur Goleman jafnframt fram 

óstuddar fullyrðingar um styrk og spádómsgildi tilfinningagreindar á meðan líkan 

Salovey og Mayers sé til dæmis byggt á vísindalegum rannsóknum. Hann gagnrýnir 

Goleman sérstaklega fyrir að halda fram ósönnuðum staðhæfingum í skrifum sínum sem 

ætlað sé að blekkja lesendur. Hann gefi til kynna að öll hans verk, sem sýni fram á 

mikilvægi tilfinningagreindar, standist viðmið vísindasamfélagsins þegar staðreyndin er 

sú að svo sé ekki. Það er einnig mat Landys (2005) að tilfinningagreind hafi ekki 

verulegt spádómsgildi um frammistöðu og að notagildi tilfinningagreindar til að spá 

fyrir um velgengni sé ofmetin enda sé gagnsemi hennar helst haldið á lofti af aðilum 

innan viðskiptageirans en ekki fræðimanna. Þörfin fyrir nýjar aðferðir til að auka 

hagnað fyrirtækja villi mönnum sýn og fái þá til að trúa því að tilfinningagreind geti 

nýst þeim til að spá fyrir um frammistöðu væntanlegra starfsmanna. Landy útilokar þó 

ekki að hún gagnist að einhverju leyti en varar við oftrú á hugtakinu. 

Van Rooy og Viswesvaran (2004) benda á að þó tilfinningagreind sé eitt mest 

rannsakaða efni í stórfyrirtækjum eigi enn eftir að skera fyllilega úr um hvort 

tilfinningagreind hafi í raun áhrif á frammistöðu og hvort aðrar breytur hafi þar einnig 

áhrif, til dæmis mismunandi störf. Staðreyndin sé sú að margir rannsakendur hafi sett 
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fram tilgátur og haldið því fram að jákvæð tengsl væru milli tilfinningagreindar og 

frammistöðu án þess svo mikið sem prófa þær. Westerman og Simmons (2007) benda 

einnig á að skoða þurfi hvort aðrir þættir í umhverfinu spili þar inn í og telja að val á 

starfsmönnum sem eingöngu sé byggt á persónueiginleikaprófum sé ónákvæmt og gefi 

ekki nægilega áreiðanlegar vísbendingar um frammistöðu í starfi. Því sé líklegra til 

árangurs að hafa áhrif á og stjórna umhverfinu þannig að vinnuumhverfið sé þess eðlis 

að starfsmenn geti skilað góðu verki.  
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5 Big five 

Erfitt getur reynst að greina á milli kenninga um annarsvegar tilfinningagreind og 

hinsvegar  persónuleikakenninga (Van Rooy og Viswesvaran, 2004). Samkvæmt Davies 

o.fl. (1998) eru þessi tvö hugtök allajafna óaðgreinanleg og lítil sérkenni eru eftir í 

tilfinningagreind þegar búið er að taka mið af persónueinkennum. McCrae og John 

(1992) benda á að aukin áhugi sé á að rannsaka persónueiginleika kenningar. Áratugum 

saman hafa fræðimenn á sviði þáttagreininga reynt að greina hvaða þætti tengda 

persónueinkennum gagnlegast sé að nota til að finna út persónueiginleika fólks miðað 

við ákveðna mælikvarða. Samkvæmt McCrae og John (1992) hefur fjöldi hugmynda 

litið dagsins ljós en erfitt hefur reynst að henda reiður á eða staðfesta að ein flokkun sé 

áreiðanlegri en önnur. Erfitt er að svara þeirri spurningu hvaða undirstöðu víddir þurfi 

að liggja til hliðsjónar þegar greina á persónueiginleika og á hvaða hátt einstaklingar séu 

ólíkir. Eitt af þeim líkönum sem fram hafa komið er fimm þátta líkanið sem er ein 

tegund af persónuleikakenningu. Samkvæmt Howard og Howard (2004) á líkanið rætur 

sínar að rekja til Myers-Brigg persónuleika prófsins en það inniheldur einungis fjórar 

víddir. Má því segja að fimm þátta líkanið sé nokkurskonar þróun út frá því og felur í 

sér einskonar byltingu í hugsun á þessu sviði. Þeir fimm þættir sem mynda grunninn að 

fimm þátta líkaninu eru til dæmis taldir geta spáð fyrir um hversu vel einstaklingum 

kemur til með að ganga í starfi. Með þessu er verið að flokka persónueiginleika fólks og 

finna tengsl þeirra við frammistöðu. Hver þáttur á þannig að varpa ljósi á hversu vel 

einstaklingum mun væntanlega ganga í ákveðnum tilfellum eða aðstæðum. 

Snemma á 19. öld byrjuðu fræðimenn að rannsaka persónueinkenni og vinna að því 

að skipta einkennum í flokka. Um miðja 19. öldina fóru rannsakendur að átta sig á að 

þeir væru á villigötum og að villur væru í þeim rannsóknum sem gerðar höfðu verið. 

Fræðimennirnir Norman, Tupes og Christal voru með þeim fyrstu til að notast við fimm 

þætti til greiningar á persónueinkennum en áður hafði verið stuðst við allt að sextán 

flokka. Þeir fimm þættir sem hér var búið að skilgreina þóttu nægilega margir til að 

marktækar niðurstöður fengjust. Þó Norman hafi í raun verið eignað heiðurinn af fimm 

þátta greiningunni var hún í raun fundin upp af Tupes og Christal þrátt fyrir að 

kenningin hafi verið nefnd fimm þátta líkan Normans (Norman´s big five). Flokkunin 

fékk töluvert fylgi annarra fræðimanna og er grunnurinn að því sem í dag er kallað 

fimm þátta líkanið. Kenningar um persónueinkenni voru í mikilli lægð á sjötta og 

sjöunda áratug nítjándu aldar en á áttunda áratugnum var aftur farið að leggja áherslu á 
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rannsóknir á persónueinkennum. Fjöldi rannsakenda hefur síðan þá nýtt sér þá aðferð að 

greina persónueinkenni í fimm undirstöðu þætti þó menn hafi vissulega skilgreint 

þættina á mismunandi hátt (Howard og Howard, 2004). Meðal þeirra sem skilgreint 

hafa þessa fimm þætti þykja McCrae og John (1992) hafa náð hvað mestum vinsældum 

með útlistun sinni á einkennunum. 

Eins og McCrae og Costa (1997) benda á þá er ólíkt líkamlegum eiginleikum erfitt 

að skilgreina persónueiginleika fólks með áreiðanlegum mælingum. Hins vegar er 

mögulegt að skoða það út frá huglægu mati með því að álykta um dulda eða sýnilega 

hegðun einstaklinga. Slíkt getur verið flókið ferli og til að fá sýn á persónueinkenni eru 

meðal annars lögð fyrir próf í formi spurningalista eða nokkurskonar tékklisti. Eitt af 

þeim mælitækjum sem sett hafa verið fram í því skyni að skoða persónueinkenni fólks 

er eins og áður sagði fimm þátta líkanið. Líkanið er byggt á fimm undirstöðuþáttum sem 

eiga að ná yfir öll helstu persónueinkenni og hefur hver flokkur einnig sex undirþætti. 

Með því að nota líkanið til að skoða og mæla þessi einkenni hjá einstaklingum má með 

huglægu mati meðal annars spá fyrir um líklega frammistöðu á einhverju sviði, svo sem 

í starfi (McCrae og Costa, 1997). 

5.1 Skilgreining á fimm þátta líkaninu 

Samkvæmt skilgreiningu McCrae og John (1992) og Judge o.fl. (1999) á líkaninu er 

flokkunum skipt í eftirfarandi eiginleika: Að vera úthverfur, vingjarnlegur/samvinnufús, 

samviskusamur, andlega óstöðugur og opinn/sveigjanlegur. Þeir einstaklingar sem búa 

yfir þessum eiginleikum eru alla jafna líklegri til að ná betri árangri í starfi en þeir sem 

ekki hafa einhver af þessum einkennum. Þess skal þó getið að þættirnir eru taldir hafa 

mismikið vægi þegar kemur að tengingu við frammistöðu. Flokkurinn andlegur 

óstöðugleiki hefur neikvæð áhrif á frammistöðu og yrði því að tengja það þannig að 

einstaklingar sem eru andlega stöðugir séu líklegri til árangurs (McCrae, 1992 og Judge 

o.fl. 1999). Flokkunum má lýsa á eftirfarandi hátt: 

 

 Úthverfa vísar til þess, samkvæmt Judge o.fl. (1999) að hafa félagslega færni. 

Þessi þáttur er talinn hafa mesta vægið þegar kemur að því að meta eiginleika 

fólks með þar til gerðum prófum sem spá eiga fyrir um væntanlega frammistöðu 

og velgengni. Þó flokkurinn vísi helst til þess að úthverfir einstaklingar séu 

félagslega sterkir þá skilgreina McCrae og John (1992) þáttinn þannig að 

úthverfir einstaklingar séu orkumiklir og virkir, kappsamir, opnir og málglaðir. 
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Það sé einkennandi fyrir þá að vera jákvæðir og hlýlegir í framkomu og sýna 

öðrum áhuga. Þeir hafa gjarnan þörf fyrir ævintýri og spennu og líður vel í 

margmenni. Þó helsti styrkur úthverfra sé félagsfærni þá einkennir þá líka oftast 

mikil metnaðargirni og viljinn til að ná árangri. Hurtz og Donovan (2000) benda 

einnig á að úthverfir séu taldir líklegri til að vera ánægðir í starfi því vinnan sem 

slík veitir þeim tækifæri til að fá þá nauðsynlegu áskorun og spennu sem þeir 

þurfa. 

 

 Vingjarnleiki og/ eða að vera samvinnufús er annar þáttur líkansins. Einkennið 

er talið hafa tengsl við frammistöðu í starfi og felur í sér að vera samstarfsfús, 

hafa gott viðmót, hafa trú á öðrum, sýna öðrum umhyggju, vera góðhjartaður og 

traustur.Sérstaklega er talið að þessi eiginleiki komi sér vel í störfum sem 

krefjast hópavinnu og annarsskonar samstarfs og í þjónustustörfum ýmisskonar. 

Þó samvinnufýsi sé talin hafa jákvæð áhrif á frammistöðu í starfi er sú hætta 

jafnframt fyrir hendi að þeir sem séu of samstarfsfúsir, svokallaðir já menn, geti 

hindrað frama sinn með því að leggja of mikla áherslu á að þóknast öðrum 

(McCrae og John, 1992 og Judge o.fl. 1999). 

 

 Samviskusemi er samkvæmt Judge o.fl. (1999) talin einn mikilvægast eiginleiki 

starfsmanna því hann tengist mest frammistöðu af þeim fimm þáttum sem 

líkanið telur. Einkennið vísar til þess að vera skilvirkur, skipulagður, 

áreiðanlegur, ábyrgur og kappsfullur. Það er einkennandi fyrir þetta fólk að það 

hefur mikinn sjálfsaga og hægt er að treysta á það. Framleiðni þess í starfi er 

allajafna mikil sökum hversu skipulagt það er McCrae og John (1992). McCrae 

og Costa (1997) skilgreina samviskusemi jafnframt sem eiginleika á borð við að 

vera árangursdrifinn og hafa mikla þörf fyrir að ná árangri. Af þeim þáttum sem 

líkanið hefur er samviskusemi sá þáttur sem best spáir fyrir um frammistöðu og 

þeir sem eru samviskusamir standa sig að öllu jöfnu vel í starfi (Hurtz & 

Donovan, 2000 og Judge o.fl. 1999)  

 

 Andlegur óstöðugleiki felur í sér samkvæmt McCrae og John (1992) og Judge 

o.fl. (1999) að einstaklingurinn sé óstöðugur og því gjarn á að vera kvíðinn og 

áhyggjufullur, viðkvæmur, hvatvís, ómeðvitaður um sjálfan sig og sýnir gjarnan 

fjandsamlega hegðun. Þetta fólk hefur tilhneigingu til að vera vera stressað og 
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óöruggt með sjálft sig og er líklegt til að finna fyrir þunglyndi á einhverjum 

tímapunkti. Þessi einkenni eru talin koma í veg fyrir að viðkomandi nái miklum 

árangri ekki bara í starfi heldur almennt í sínu daglega lífi. Þessi þáttur hefur því 

neikvæð tengsl við frammistöðu. Ef meta ætti væntanlegan árangur starfsmanns 

væri því æskilegt að hann hefði ekki þessi einkenni. Afburðastarfsmenn eru því 

líklegri til að falla ekki undir þennan þátt. Það mætti einnig orða það þannig að 

andlega stöðugir einstaklingar, það er að segja þeir sem ekki séu haldnir kvíða, 

séu ekki þunglyndir heldur glaðlyndir, séu ekki viðkvæmnir, séu meðvitaðir um 

sjálfa sig, hugsi áður en þeir framkvæmi og sýni vingjarnlega hegðun, séu 

líklegri til að njóta velgengni. Einnig er talið að andlega óstöðugum 

einstaklingum sé hættara á að lenda í neikvæðum atvikum almennt sem ýtir enn 

frekar undir neikvæða reynslu og upplifun þeirra.  

 

 Opinn og/ eða sveigjanlegur vísar til þess að vera listrænn, skapandi í hugsun, 

forvitinn, hugmyndaríkur, hafa víðtækan áhuga og búa yfir innsæi. Sú sköpun, 

sveigjanleiki og innsæi sem einkennir þetta fólk er sérstaklega talið hafa jákvæð 

áhrif á velgengni á ýmsum sviðum og þeir sem séu opnir eigi því í mörgum 

tilfellum auðveldara með að takast á við ýmis störf sem og ná betri árangri. Það 

er þó tilhneiging þeirra með þetta einkenni að vera óstöðugir í vinnu, það er að 

segja að þeir eiga það til að vera eirðarlausir og leitandi og endast stutt í hverju 

starfi sökum þess (McCrae, 1992 og  Judge o.fl. 1999).  

5.2 Gagnrýni  

Samkvæmt Neubert (2004) er að hægt að tengja einkenni fimm þátta líkansins við 

frammistöðu í starfi en hann bendir þó á að sambandið þar á milli tengist fremur 

félagslega þættinum heldur en raunverulegri getu til árangurs. Má í þessu samhengi 

nefna að rannsóknir sem gerðar hafa verið á sambandi milli persónueinkenna og 

frammistöðu eru gjarnan framkvæmdar á störfum sem krefjast hæfni í mannlegum 

samskiptum eins og til dæmis sölustörfum. Því sé ekki hægt að alhæfa út frá öllum 

störfum um tengsl frammistöðu og persónueinkenna fimm þátta líkansins. 

Samviskusemi og úthverfa eru þeir þættir sem mest tengjast frammistöðu og spá best 

fyrir um árangur í starfi. Við val á starfsmönnum ætti því að leita eftir einstaklingum 

með þessa eiginleika ef verið er að ráða í störf þar sem reynir á félagslega færni. Hins 

vegar benda rannsóknir til þess að vitsmunaleg hæfni segi meira til um hversu vel 
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einstaklingur stendur sig í sjálfu starfinu eða nær að vinna úr verkefnunum heldur en 

fimm þátta líkanið. Þannig hafi líkanið frekar spádómsgildi á hvernig einstaklingum 

gengur í almennum samskiptum og samstarfi við aðra og upplifun á vinnustaðnum sem 

aftur er mikilvægt fyrir langtíma árangur í starfi. Það er mögulegt að rannsóknir sem 

skoða sambandið milli frammistöðu og líkansins í störfum sem ekki krefjast mikilla 

félagslegra samskipta gæfu aðrar niðurstöður. Líkanið er talið leggja of mikla áherslu á 

félagslega þáttinn og því ekki hægt að alhæfa um öll störf (Neubert, 2004). 

Síðustu tvo áratugi hafa ýmsar rannsóknir sýnt að fimm þátta líkanið sé mjög 

gagnlegt tæki til að spá fyrir um frammistöðu í starfi. Hogan og Holland (2003) benda 

þó á að ekki sé almenn sátt um hversu gagnlegar þessar mælingar séu. Þeir segja að þörf 

sé á að rannsaka betur tengsl á einstaklingsmun út frá skilvirkni í starfi og tengja það 

mati á frammistöðu. Það myndi auka virði mælinganna þegar spá á fyrir um 

frammistöðu í starfi. Fimm þátta líkanið spáir þannig eins og áður sagði helst fyrir 

frammistöðu þar sem reynir á félagslega færni þar sem samskipti og viðurkenning 

einstaklingsins kemur við sögu en snertir síður þætti sem mæla raunverulegan árangur í 

starfi. 

Líkanið hefur einnig sætt gagnrýni fyrir að hafa of fáa flokka. Menn hafa lengi deilt 

um hversu marga þætti nauðsynlegt sé að nota við mælingar sem þessar. Eins og Hogan 

og Holland (2003) og Barrick og Mount (1991) benda á hefur fimm þátta líkanið verið 

talið álitlegt tæki, samkvæmt rannsóknum, til að spá fyrir um væntanlega frammistöðu í 

starfi og er alhæfingargildi þess töluvert. Það sæti þó gagnrýni fyrir að ná einungis yfir 

afmarkaða þætti og að flokkunarkerfið sem slíkt sé ófullkomið með einungis fimm 

flokkum. Telja sumir fræðimenn að sex eða sjö flokka kerfi geti gefið betri og 

fullkomnari spá. Ashton (1998) telur hins vegar að betri og marktækari niðurstöður fáist 

með því að hafa þrönga skilgreiningu það er að segja að mæla frekar færri þætti en 

fleiri. Ones o.fl. (1996) eru á öðru máli og telja æskilegast að nota víða skilgreiningu og 

segja það gefa áreiðanlegri niðurstöður. 

Ekki hefur náðst algjör samstaða um hvernig best sé að skilgreina þá fimm flokka 

sem líkanið telur. Fræðimönnum greinir gjarnan á um hvernig á að skilgreina suma 

þeirra eða samkvæmt Barrick og Mount (1991) hvaða merkingu ber að leggja í hvern 

þátt. Í þessu samhengi má helst nefna samviskusemi en ekki hefur ríkt full sátt um eðli 

þessa þáttar. Sumir vilja meina að samviskusemi feli í sér að vera áreiðanlegur sem 

vísar til þess að vera varkár, ábyrgðarfullur og skipulagður. Aðrir vilja meina að það 

þýði frekar eða einnig að vera viljugur til verka, vinnusamur og árangursmiðaður. Eins 
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og sjá má greinir mönnum á um skilgreininguna sem slíka en ekki endilega hvort að 

flokkurinn eigi sér samastað í líkaninu. Síðasti þátturinn að vera opinn og sveigjanlegur 

hefur þótt hvað erfiðastur að skilgreina en sátt hefur ríkt um hina þrjá þættina. Enda þótt 

fræðimenn hafi ekki orðið á eitt sammála um fjölda þátta og skilgreiningu þeirra þá 

hefur líkanið mikla þýðingu fyrir fræðimenn því það gefur möguleika á að skoða 

einstaklingsmun og nýtist því við rannsóknir á ýmsum sviðum.  
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6 Aðferðarfræði 

6.1 Rannsóknaraðferð 

Í rannsókninni var notuð eigindleg rannsóknaraðferð við gagnasöfnun og úrvinnslu. 

Rannsóknaraðferðin byggir meðal annars á viðtölum, þátttökuathugun og rýnihópum. 

Eigindleg rannsóknaraðferð felst í að rannsakandinn leitast við að leggja sínar eigin 

skoðanir til hliðar með það markmiði að öðlast sem bestan skilning á aðstæðum, reynslu 

og viðhorfum þess aðila eða hóps sem rannsókninni er beint að (Esterberg, 2002). Til að 

ná þessu markmiði nota rannsakendur gjarnan viðtöl, vettvangsathuganir og/eða 

greiningu á rituðu máli svo sem umfjöllun í fjölmiðlum eða spjallsíðum. Þegar 

rannsakendur nota viðtöl við einstaklinga og rýnihópa nota þeir yfirleitt svokölluð hálf-

opin viðtöl (e. semi-structured interview). Í því felst að rannsakandinn notar opnar 

spurningar til að beina umræðunni að ákveðnu efni en leitast að öðru leyti við að láta 

svör viðmælenda leiða rannsóknina sem mest áfram. Með þessari aðferð má oft ná fram 

líflegum umræðum sem varpað geta ljósi á viðhorf, upplifanir og skoðanir viðmælenda. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja ólíkt megindlegum aðferðum á aðleiðslu en ekki 

afleiðslu. Þetta þýðir að með eigindlegri aðferðafræði verða kenningar og tilgátur til upp 

úr gögnum sem safnað er en eru ekki settar fram í byrjun áður en byrjað er að rannsaka. 

Markmiðið er ekki að geta alhæft út fyrir þann hóp sem er rannsakaður heldur að skilja 

hann sem best. Rannsakandinn leitast við að þróa kenningar og tilgátur út frá samhengi, 

innsýn og skilningi á þeim gögnunum sem hann safnar (Taylor og Bogdan, 1998).  

Í þessari rannsókn var farin sú leið að taka opin viðtöl við átta stjórnendur í hinum 

ýmsu fyrirtækjum og stofnunum. Lagt var upp með að þátttakendur störfuðu á ólíkum 

starfsvettvangi til að fá sem mesta breidd á svörum. Rannsóknarsniðið flokkast sem 

rannsókn á tilteknu efni og í þessu tilfelli var efnið eiginleikar framúrskarandi 

starfsmanna og tengsl við tilfinningagreind og fimm þátta líkanið. Þátttakendur voru 

valdir með hentugleika úrtaki og gekk þannig fyrir sig að rannsakandi fékk ábendingar 

um hentuga viðmælendur í gegnum vini, kunningja og aðra viðmælendur. Til að teljast 

ákjósanlegur þátttakandi var skilyrði að viðkomandi hefði reynslu sem stjórnandi. Við 

úrvinnslu gagnanna var leitað eftir þemum sem dregin voru saman í niðurstöður úr 

viðtölunum og við túlkun þeirra var lögð áhersla á að gæta hlutleysis eins og kostur var.  
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6.2 Rannsóknarspurningar  

 Hvað einkennir afburðastarfsmenn að mati stjórnenda? 

 Tengjast eiginleikar afburðarstarfsmanna skilgreiningum fræðimanna á 

tilfinningagreind og fimm þátta líkaninu? 

 Hvaða áhrif hafa greind og menntun á frammistöðu starfsmanna að mati 

stjórnenda? 

6.3 Rannsóknarefni 

Rannsóknarefnið er frammistaða og árangur starfsmanna og hvaða eiginleikar prýða 

bestu starfsmennina að mati stjórnenda. Ætlunin var að skoða hvað það er sem veldur 

því að sumir einstaklingar ná betri árangri í starfi en aðrir. Velt var upp þeirri spurningu 

hvort framúrskarandi starfsmenn eigi eitthvað sameiginlegt, það er að segja hvort þeir 

búi yfir ákveðnum eiginleikum. Skoðað var hvort þeir eiginleikar endurspeglist í 

kenningum fræðimanna um tilfinningagreind þannig að hægt sé að draga þá ályktun að 

framúrskarandi starfsmenn hafi háa tilfinningagreind. Jafnfram voru niðurstöður bornar 

saman við fimm þátta líkanið. Gera má ráð fyrir að fleira en persónueiginleikar spili inn 

í þegar frammistaða og árangur er metinn og hugsanlega er það samspil margra þátta 

sem gera það að verkum að framúrskarandi árangur næst. Með það að leiðarljósi er ekki 

komist hjá að hafa í huga að þættir eins og greind og menntun hafi einnig mögulega 

áhrif á árangur starfsmanna. Stjórnendur voru því einnig beðnir að greina frá því hversu 

mikil áhrif greind og menntun hafi á á frammistöðu að þeirra mati.  

6.4 Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða eiginleikum framúrskarandi starfsmenn 

búa yfir að mati stjórnenda og af hverju sumir ná betri árangri í starfi en aðrir. 

Staðreyndin er sú að á vinnustöðum eru allajafna margir ólíkir einstaklingar og á meðan 

sumir eru miðlungs starfsmenn eru aðrir sem kalla má afburðastarfsmenn. Í ljósi þessa 

var forvitnilegt að skoða hvað einkennir þá sem eru að standa sig best og velta fyrir sér 

afhverju sumum einstaklingum virðist ganga betur almennt í starfi og á vinnumarkaði 

en öðrum. Hugmyndin var að rannsaka hvort ákveðnir perónueiginleikar hafi hér áhrif 

og skoða hvort tilfinningagreind sé þáttur sem gæti haft meiri áhrif en almennt hefur 

verið talið. Rannsóknir hafa sýnt að tilfinningagreind hafi ef til vill meiri áhrif á 

frammistöðu en til dæmis greind og menntun. Markmiðið var því að fá stjórnendur til að 
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varpa ljósi á hvað þeir telja helst einkenna sína bestu starfsmenn og hvort þau einkenni 

megi tengja við skilgreiningar á tilfinningagreind og/ eða fimm þátta líkanið, og hversu 

mikil áhrif greind og menntun hefur á frammistöðu. 

6.5 Þátttakendur 

Þátttakendur voru alls 8, fimm konur og þrír karlmenn. Reynt var að leita álits hjá 

ólíkum einstaklingum með fjölbreyttan bakgrunn og ólíka reynslu. Þó var skilyrði að 

þeir hefðu reynslu sem stjórnendur. Lögð var áhersla á að fá bæði konur og karla til 

þátttöku þar sem gera má ráð fyrir ólíkum áherslum milli kynja. 

Áður en viðtal hófst var hver og einn einstaklingur upplýstur um tilgang og 

markmið rannsóknarinnar og fullvissaðir um að fyllsta trúnaðar og nafnleyndar yrði 

gætt. Einnig var þess getið að ekki væri hægt að rekja niðurstöður þeirra en það er gert 

með því að breyta raunverulegum nöfnum þeirra. Viðmælendur eru hér kynntir til 

sögunnar í þeirri röð sem tekin voru við þá viðtöl. 

Viðmælendur voru eftirfarandi: 

 Helga Jónsdóttir, starfar sem yfirflugfreyja og er á sextugsaldri. Helga er 

ákveðin, hefur langa reynslu sem stjórnandi þjónustu í flugvélum og hefur haft 

fjölmarga undirmenn. Sökum þess hversu mörgum og ólíkum einstaklingum hún 

hefur starfað með þótti hún ákjósanlegur viðmælandi. Hún hefur ekki menntun í 

stjórnun en hin mikla reynsla hennar vegur þar upp á móti.  

 Steina Geirsdóttir, starfar í fjármálafyrirtæki sem æðsti stjórnandi á 

sínum vinnustað og er rúmlega þrítug. Hún hefur háskólapróf í stjórnun og hefur 

töluverða reynslu sem stjórnandi. Steina kann vel við sig í starfi stjórnanda og 

segir það eiga vel við sig að stjórna. Hún hefur sterkar skoðanir og gerir miklar 

kröfur til sinna undirmanna. Því þótti það mikill fengur að fá hana til þátttöku.  

 Linda Stefánsdóttir, starfar sem deildarstjóri hjá stóru tölvufyrirtæki og er 

á fimmtugsaldri. Hún er verkfræðingur að mennt og hefur mikla reynslu sem 

slíkur. Þá hefur hún jafnframt töluverða reynslu sem stjórnandi og kemur fyrir 

sem rólegur og yfirvegaður karakter sem veit hvað hún ætlast til af sínum 

undirmönnum. Linda var því ákjósanlegur viðmælandi og tók því vel þegar til 

hennar var leitað. 

 Berglind Jónsdóttir, starfar sem millistjórnandi í fjármálageiranum og er 

á fimmtugsaldri. Hún er tiltölulega nýlega byrjuð að starfa á núverandi 
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vinnustað en var áður í svipuðu starfi í öðru fyrirtæki. Hún hefur reynslu í 

stjórnun og háskólapróf á sviði viðskipta. Berglind kemur fyrir sem ákveðin og 

viðkunnalegur einstaklingur og gerir miklar kröfur til sinna starfsmanna. Hún 

veitir venjulega ekki viðtöl af þessu tagi en lét tilleiðast og úr varð mjög 

áhugavert viðtal. 

 Geir Karlsson, starfar í fjármálastofnun sem æðsti stjórnandi á sínum 

vinnustað. Hann er rúmlega fertugur, hefur þægilegt viðmót og mikla reynslu 

sem stjórnandi. Geir hefur háskólapróf á sviði viðskipta og reynslu af eigin 

rekstri. Hann þótti vel til þess fallinn að vera viðmælandi í rannsókninni þar sem 

hann býr bæði yfir reynslu og menntun í stjórnun og tók vel í beiðni um þátttöku 

í rannsókninni. 

 Jenný Guðmundsdóttir, starfar sem deildarstjóri í fjármálafyrirtæki og er 

tæplega sextug. Hún hefur áralanga reynslu sem stjórnandi og hefur lokið 

diplómanámi í stjórnun. Þá hefur hún einnig tekið ýmis námskeið sem tengjast 

starfi hennar. Jenný þótti ákjósanlegur viðmælandi sökum þess hve mikla 

reynslu hún hefur sem stjórnandi og hefur hún haft fjölda undirmanna í gegnum 

árin. Hún gerir miklar kröfur til samstarfsmanna sinna og sjálfrar sín og hefur 

hrífandi framkomu. 

 Jón Halldórsson, er á fimmtugsaldri og starfar sem yfirmaður í 

ríkisstofnun sem sér um skráningu og utanumhald ýmissa gagna. Hann er vel 

menntaður og hefur meðal annars próf í stjórnun. Hann kemur fyrir sem rólegur 

og yfirvegaður einstaklingur og tekur fram að vinnustaðurinn sé þess eðlis að 

andrúmsloftið sé afslappað og hljóðlátt. Jón taldi það sjálfsagt mál að veita mér 

viðtal fyrir verkefni mitt. 

 Bjarni Atlason, starfar sem stjórnandi hjá bæjarfélagi og er á 

sextugsaldri. Hann er vel menntaður og hefur mjög mikla reynslu úr 

atvinnulífinu, bæði sem stjórnandi og almennur starfsmaður. Vegna reynslu 

sinnar er hann einkar hentugur viðmælandi enda hefur hann verið yfirmaður 

fjölda fólks og þekkir vel inn á starfsmannamál. Sökum anna var erfitt að ná af 

honum tali en við náðum samkomulagi um viðtalstíma að lokum.  
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7 Framkvæmd 

Rannsóknin var unnin á tímabilinu mars 2009 til ágúst 2010 sem lokaverkefni í 

Mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. Við gagnasöfnun var eins og áður sagði beitt 

opnum viðtölum við viðmælendur. Stuðst var við spurningalista en spurningar tóku 

örlitlum breytingum eftir því sem rannsakandi náði betri tökum á tækninni og efninu. 

Jafnframt þróuðust viðtölin misjafnlega eftir viðmælendum sem rætt var við. 

Spurningalistinn var hannaður með það fyrir augum að draga fram þau atriði sem þyrfti 

til að svara rannsóknarspurningum. Viðtölin voru hljóðrituð að fengnu samþykki 

viðmælenda og þá afrituð í vettvangsnótur með nákvæmum hætti. Einnig var 

aðdragandi viðtalanna og eftirmáli skráður niður að viðtölum loknum, eftir minni 

rannsakanda. Hvert viðtal var vandlega lesið yfir að lokinni afritun og athugasemdir 

skráðar við þau atriði sem vöktu hvað mesta athygli rannsakanda og dregin saman í 

þemu. Þetta var gert til að tryggja að allar upplýsingar kæmu fram og væru sem 

ítarlegastar til að auðvelda vinnslu á niðurstöðum. Eftir að gögn höfðu verið greind var 

unnin skýrsla með helstu niðurstöðum og tengsl þeirra við fræðileg viðmið. 

7.1 Hugsanleg vandamál 

Það er þekkt vandamál að erfitt geti reynst að fá þátttakendur í eigindlegar rannsóknir 

þar sem ekki eru allir einstaklingar tilbúnir að tjá og deila skoðunum, reynslu og 

viðhorfi sínu með öðrum. Ennfremur getur verið þrautin þyngri að finna viðtalstíma sem 

hentar og erfitt að gera kröfu á þátttakendur þar sem þeir eru yfirleitt að gefa tíma sinn í 

viðtölin. Önnur hugsanleg vandamál geta falist í að viðmælendur svari ekki spurningum 

á þann hátt sem æskilegt þykir eða tjái sig það lítið að ekki sé hægt að nýta efnið. Það er 

því algjörlega á höndum rannsakandans að leiða viðtölin þannig áfram að það hvetji 

viðmælendur til að svara á sem ítarlegastan hátt án þess að leggja þeim orð í munn. 

Í þessari rannsókn var lagt upp með að nota snjóboltaúrtak en sökum þess hve erfitt 

var að ná í væntanlega þátttakendur var horfið frá því úrtaki. Ástæðan er eflaust sú að 

viðtölin voru flest tekin að sumri til og margir í sumarfríi á því tímabili. Í staðin var 

farin sú leið að hafa hentugleika úrtak en þá eru valdir þeir þátttakendur sem auðveldast 

er að ná til.  Þegar á annað borð náðist í þátttakanda þá gekk yfirleitt vel að fá 

viðkomandi til að samþykkja þátttöku. Eflaust hefur reynsluleysi rannsakanda haft 

einhver áhrif í byrjun hvað varðar val á spurningum og viðtalstækni, en ekki endilega 

neikvæð áhrif þar sem rannsakandi er nú reynslunni ríkari. Sumar spurningar voru 
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heldur leiðandi í fyrstu viðtölum en í heildina má segja að ágætlega hafi tekist að fá 

niðurstöður/svör sem hægt er að túlka og draga ályktanir af. 
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8 Niðurstöður 

Niðurstöður úr viðtölunum átta eru settar fram í þemu sem greind voru úr svörum 

viðmælenda. Þemunum er skipt þannig að fyrst er fjallað um í sérkafla þau fimm sem 

komu sterkast fram en þau eru samskiptahæfni, frumkvæði, metnaður, viðhorf og 

sjálfstraust. Þessi þemu eru þau sem stjórnendur telja helst einkenna sína bestu 

starfsmenn og var viðmiðið að minnst sex viðmælendur nefndu einkennið. Því næst eru 

tiltekin önnur fjögur þemu sem komu fram en voru þó ekki eins ríkjandi og þau 

áðurnefndu. Miðað var við að minnst þrír viðmælendur nefndu viðkomandi einkenni til 

að það yrði tiltekið sem þema. 

Því er gjarnan haldið fram að tilfinningagreind hafi meiri áhrif á velgengni í starfi en 

til dæmis greind og menntun (Goleman, 2000 og Liptak, 2005). Viðmælendur voru því 

jafnframt spurðir álits á þessu og beðnir að tiltaka hversu mikil áhrif greind og menntun 

hefðu á frammistöðu starfsmanna að þeirra mati.  

8.1 Samskiptahæfni 

Ýmsar rannsóknir gefa til kynna að einstaklingar sem eru góðir í mannlegum 

samskiptum séu líklegri til að ná velgengni í daglegu lífi og starfi. Sem dæmi þá tala 

Hogan og Shelton (1998) um að frammistaða í starfi sem og í lífinu almennt sé mjög 

tengd félagslegri færni. Persónueiginleikar fólks eru mismunandi og sumir virðast hafa 

meiri hæfni í samskiptum en aðrir. Í viðtölum við stjórnendur, sem tekin voru fyrir 

þessa rannsókn, var það gegnum gangandi þráður að stjórnendur nefndu samskiptahæfni 

sem einn lykilþátt í því að verða framúrskarandi í starfi eða öllu heldur að það væri 

einkennandi fyrir bestu starfsmennina að þeir væri góðir í mannlegum samskiptum. 

Svör við spurningunni um hvað einkennir bestu starfsmennina voru gjarnan á þá leið að 

þeir ættu auðvelt með samstarf, væru með þægilega framkomu, góða nærveru, og gæfu 

skýrar og haldgóðar upplýsingar um nauðsynleg mál. 

Bjarni segir um einkenni bestu starfsmanna sinna:  

 

„Í fyrsta lagi þægilegt fólk að vinna með það er að segja það hefur bara svona áru í 

kringum sig að það er vinnuhvetjandi og lifandi í sínu starfi og gerir það með bros á 

vör“  
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Geir er á sama máli og telur það líka einkennandi fyrir sinn besta starfsmann að vera 

góður í mannlegum samskiptum eða eins og hann segir: 

 

„Hann hefur að sjálfsögðu mikla hæfileika til þess uhh í mannlegum samskiptum og 

hérna já ég myndi segja að það væri svona sem myndi einkenna hans persónu“ 

 

Bjarni nefnir einnig að mikilvægt sé að starfsmenn séu viljugir til að eiga í 

samskiptum sín á milli en séu ekki hver í sínu horni. Hann bendir á að: 

 

„Í staðinn fyrir það að menn hlaða á sig verkefnum og svo þegar kemur að því að 

menn bíða eftir að við séum klár að þá erum við ekkert klár af því að menn hafa bara 

haldið því fyrir sig og ekkert komist áfram með þau. Þannig að það eru þessi samskipti 

sko“  

 

Svör Bjarna má túlka á þann veg að hann telur nauðsynlegt að starfsmenn fyrst og 

fremst eigi í samskiptum svo fólk hafi yfirsýn yfir gang mála. Samskipti milli 

starfsmanna þurfa jafnframt að vera á þann hátt að öllum líði vel með þau og 

andrúmsloftið verði þannig þægilegt fyrir alla. Þess vegna er mikilvægt að starfsmenn 

hugi að samskiptahæfni sinni því hún er grundvöllur fyrir gott samastarf og árangur í 

starfi.  

 

Fleiri viðmælendur taka í sama streng og tala um að samskiptahæfni sé nauðsynleg 

til að ná framúrskarandi árangri, Helga segir: 

 

„Ég held að samskipti hafi ofsalega mikið að segja“  

 

Hún tekur þó fram að hún telji samskiptin mikilvægan þátt sérstaklega hjá 

einstaklingum sem þurfa að vinna í hóp eða að einhverju leyti með öðrum: 

 

„Ég held að maður, sem er ekki góður eða hefur ekki góð samskipti við sína 

starfsmenn, geti aldrei verið neitt framúrskarandi í sinni vinnu ef hann er í hópvinnu, ef 

hann væri einn og sér gæti hann það eflaust”  
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Berglind tekur einnig skýrt fram að samskiptahæfni sé sá þáttur sem einkenni 

hennar bestu starfsmenn. Hún telur þó líkt og Helga að það skipti mis miklu máli eftir 

störfum. Hún orðar þetta þannig: 

  

„Ég held að það sé þessi samskipti sem mér finnst skipta öllu máli, mér finnst 

svolítið skipta máli samt hvort þú ert í framlínunni eða bakvinnslunni skilurðu mig“ 

 

Þeir sem vinna alveg einir geta því kannski gert það vel án sérstakra 

samskiptahæfileika en ekki þegar fleiri koma við sögu. Það eru þó mörg störf sem fela í 

sér samstarf milli starfsmanna og því er æskilegt að hafa þann eiginleika að getað unnið 

með öðrum. 

Samskipti eiga sér þó ekki eingöngu stað milli starfsmanna því mörg störf krefjast 

einhverskonar samskipta við viðskiptavini og nauðsynlegt er að starfsmenn geti átt 

farsæl samskipti við viðskiptavini eins og Linda bendir á:  

 

„Það er mjög mikilvægt að fólk geti tjáð sig og á skiljanlegan hátt við aðra, bæði 

viðskiptavini og aðra sem þú þarft að vera að vinna með” 

 

Það má glöggt sjá að stjórnendur telja samskiptahæfni einn af mikilvægustu 

einkennum sem starfsmenn þurfa að búa yfir ætli þeir sér að ná afburðaárangri í starfi. 

Samskipti hafa áhrif á hvernig þú vinnur með samstarfsfólki og upplifun viðskiptavina 

af starfsmönnum getur skorið úr um hvort um áframhaldandi viðskipti verði að ræða. 

Linda telur að nauðsynlegt sé að starfsmenn sem séu í nálægð við viðskiptavini þurfi: 

 

„Að vera í góðum samskiptum við bæði sína innri og ytri viðskiptavini. Það er 

rosalega mikilvægt því það er ekki nóg að vera góður tæknimaður ef enginn veit af því 

hvað þú ert að gera. Þá verður kúnninn aldrei ánægður og viðskiptavinurinn metur 

starfsmanninn ekki eingöngu út frá því tæknilega sem að hann veitir honum heldur líka 

upplýsingagjöfina sem hann veitir honum”  

 

Það að veita viðskiptavininum skýrar og haldgóðar upplýsingar er því einn af 

lykilþáttum í að halda í viðskipti. Góður starfsmaður hefur einnig gott viðmót og Linda 

segir:  
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„Viðmót skiptir ótrúlega miklu máli og það er einhvernveginn þannig að þó þú sért 

með afburðatæknimann þá segja kannski viðskiptavinirnir nei ég vil ekki fá þennan“  

 

Eins og sjá má á svörum Lindu þá snúast samskipti um fleira en að vinna í teymi eða 

samstarfi með öðrum starfsmönnum og snýr jafnframt að fleiru en eingöngu að sinna 

því starfi sem viðskiptavinir biðja um. Það hvernig viðmót og framkomu þú sýnir 

viðskiptavinum og hvernig upplýsingamiðlunin er hefur mikið að segja og er hluti af 

frammistöðu starfsmannsins sem aftur hefur áhrif á heildarárangur fyrirtækisins. 

Samskipti eiga sér stað hjá flestum, sem sinna einhverju starfi, hvort sem það er við 

samstarfsfélaga eða viðskiptavini. Það hvernig einstaklingar koma fram við aðra getur 

átt þátt í að auka eða hindra velgengni þeirra í starfi, allt eftir því hvernig hæfni þeirra er 

á þessu sviði. Það að tala skýrt og skilmerkilega, hafa gott viðmót, þægilega framkomu 

og vilja til að deila upplýsingum er allt hluti af samskiptahæfni. Viðmælendum finnst 

samskiptahæfni jafnvel mikilvægari en sjálf þekkingin sem starfsmaðurinn býr yfir því 

eins og Geir talar um: 

 

„það verður nátturlega að segjast eins og er að margir af tæknimönnum hafa ekki 

samskiptahæfni” 

 

Hann heldur áfram og segir:  

 

 „Ja hafa tækniþekkinguna og svoleiðis sko þeir hafa hana en ekki 

samskiptahæfnina. Mér gekk betur að ráða tæknimenn sem voru kannski ekki alveg eins 

sterkir tæknilega en með góða samskiptahæfni“. 

 

Jenný talar einnig um að starfsmenn sem ekki hafa samskiptahæfni geti ekki unnið í 

nálægð eða með öðrum eða verið í samskiptum við viðskiptavini: 

 

,,Svoleiðis fólk getur ekki unnið bara til dæmis í samskiptum við viðskiptavinina sko 

eða annað fólk og gildin okkar ganga mikið út á það að þú hafir samskiptahæfni” 

 

Hún tekur fram að samskiptahæfni sé mikilvægari en sjálf verkþekkingin og vill 

heldur hafa fólk sem kann mannleg samskipti en hitt enda sé það sérstaklega 

nauðsynlegt í hennar deild: 
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,,Ég myndi frekar fá fólk sem er gott í samskiptum heldur en sem kann allt og veit 

allt þú veist, ég tek það fram yfir. Þú bara myndir ekki ráða inn fólk sem ekki getur átt 

eðlileg samskipti við aðra” 

 

Af þessu má ráða að stjórnendur vilja frekar starfsmenn sem hægt er að eiga góð 

samskipti við heldur en einstaklinga sem eingöngu hafa ákveðið verkvit. Æskilegast er 

þó að hvort tveggja sé til staðar til að árangurinn verði enn betri. Þegar stjórnendur voru 

spurðir hvort þeir teldu mögulegt að bæta samskiptahæfni til dæmis með þjálfun töldu 

margir svo vera. Samt sem áður kom fram að flestir telja samskiptahæfni vera hluta af 

persónulegri hæfni einstaklingsins og því æskilegra að viðkomandi byggi yfir þeirri 

hæfni frá náttúrunnar hendi. Steina lýsir þessu þannig þegar hún er spurð um mikilvægi 

samskiptahæfni:  

 

„Hún skiptir mjög miklu máli og ég segi að hún er hluti af þessari persónulegu 

hæfni sko. Af því að samskipti eru auðvitað þáttur sem hægt er að þjálfa og allt það en 

það er samt stór hluti hvernig persónuleiki eða karakter þú ert með“ 

 

Hún segir jafnframt:  

 

„Já en auðvitað er líka hægt að bæta sig í samskiptum eins og að fara á námskeið í 

Dale Carnegie eða annað. Maður hefur séð heilmiklar breytingar á fólki þannig að það 

er alveg hægt að þjálfa það líka” 

 

Berglind nefndi einnig að hún teldi mögulegt að styrkja einstaklinga í 

samskiptahæfni til dæmis með því að senda þá á námskeið: 

 

„Já það er hægt að bæta samskiptahæfnina, alveg klárlega. Til dæmis með NLT“ 

 

Hún segir að fólki sé jafnvel bent á ef það þarf að styrkja sig á þessu eða einhverju 

öðru sviði og það sé almennt vel tekið í að fólk sé sent á námskeið, enda einungis ætlað 

til að bæta frammistöðu/ hæfni viðkomandi. 
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Í fræðunum er talað um mikilvægi samskiptahæfni og er hún hluti af 

tilfinningagreind sem og fimm þátta líkaninu. Í fimm þátta líkaninu er hægt að finna 

vísun í samskiptahæfni undir flokkunum úthverfur og samvinnufýsi þar sem úthverfa 

vísar til félagslegrar færni og það að vera samvinnufús felur í sér hæfileikann til að 

vinna með öðrum. Í líkani Salovey og Mayer (1990) eru þættirnir mat á tilfinningum 

sem og stjórnun tilfinninga það sem snertir samskiptahæfni. Í líkani Golemans (1995) 

um tilfinningagreind fellur samskiptahæfni meðal annars undir félagsvitund. 

Samskiptahæfni er talin hafi áhrif á hvernig einstaklingum vegnar til dæmis í starfi og 

almennt í lífinu. Draga má þá ályktun bæði út frá fræðunum og svörum viðmælenda að 

afburðastarfsmenn séu góðir í mannlegum samskiptum og að það sé þeim einstaklingum 

sjálfsagt og eðlislægt að takast vel upp í samskiptum við aðra. 

8.2 Frumkvæði 

Viðmælendur nefndu gjarnan að frumkvæði einkenndi bestu starfsmenn sína. Það er sú 

tilhneiging starfsmannsins að ganga skrefinu lengra og gera meira en ætlast er til af 

honum í starfi án þess að vera sérstaklega beðinn um það. Þeir ganga jafnvel svo langt 

að koma með nýjar hugmyndir og nýja sýn á lausn mála. Starfsmenn sem sýna þessa 

eiginleika og framkvæma hluti án þess að vera beðnir um það af öðrum búa yfir 

frumkvæði. Þeir taka af skarið og bíða ekki endilega eftir fyrirmælum. Hægt er að hafa 

frumkvæði á margan hátt, til dæmis hafa frumkvæði að lausn verkefna, sækjast að fyrra 

bragði eftir fleiri verkefnum, koma með nýjar hugmyndir, eiga frumkvæði að því að 

sækja sér aukna þekkingu og fleira.  

Bjarni telur meðal annars einkennandi fyrir sína bestu starfsmenn að þeir taka 

frumkvæðið og séu opnir fyrir lausnum:  

 

„Í öðru lagi er það fólk sem hefur frumkvæði, að það hugsar út fyrir rammann”  

 

Hér á hann við að starfsmenn geri ekki eingöngu það sem fyrir þá er lagt heldur hafi 

frumkvæði að því að gera meira en til er ætlast. Bjarni heldur áfram og bendir á að:  

 

„það er ekki bara að uppfylla einhverjar óskir eða eða einfaldar þarfir heldur er 

líka að hugsa málin á einhverjum nýjum forsendum og gefa þeim nýja vinkla og nýjar 

áherslur og gera það án þess að vera beðinn um það“ 
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Samkvæmt Bjarna er frumkvæði nauðsynlegt ef einstaklingar vilja komast skrefinu 

lengra. Þeir sem hafa frumkvæði eru þess vegna oft betri starfsmenn því þeir gera meira 

en til er ætlast og hafa þennan vilja til að gera meira en þarf.  

Margir viðmælendur voru sammála því að frumkvæði væri eitt mikilvægasta 

einkenni afburðastarfsmanna og Jón leggur til að mynda áherslu á strax í upphafi viðtals 

að það fólk sem hann telur að standi sig best í starfi búi yfir þessu og segir: 

 

„En jú það sem einkennir þetta fólk sem mér finnst alltaf besta starfsfólkið er að það 

sýnir frumkvæði og það sé svolítill hvati“ 

 

Þegar hann er spurður nánar út í það hvað hann á við með frumkvæði segir hann að 

góðir starfsmenn hafi frumkvæði að lausn verkefna og klári þau eða: 

 

„það þýðir eða hann klárar verkefni sem fyrir hann er lagt. Klárar það eða hefur 

frumkvæði að því að leysa verkefnið, að hann sjái lausnir því oft eru þetta fyrirspurnir 

eða tæknileg úrræði og að hann sýni eigin frumkvæði til þess að finna leið til að leysa 

verkefnið og jafnvel þegar næsta verkefni kemur af svipuðum toga að hann geri það enn 

betur og að eigin frumkvæði en maður þurfi ekki að vera senda alltaf aftur til baka“  

 

Samkvæmt þessu þurfa starfsmenn að geta unnið sjálfstætt að því að finna lausnir og 

bíða ekki eftir að aðrir taki ákvarðanir fyrir það. Jón talaði einnig um að margir geri 

eingöngu það sem yfirmenn ætlast til af þeim en vilji ekki takast á við neitt aukalega að 

eigin frumkvæði. Hann segir í þessu samhengi frá eiginleikum sem hann metur mjög 

mikils í einum starfsmanna sinna: 

 

„Já sumir vilja ekki gera meira en það er einn sem vildi bara byrja á nýju og bara 

heyrðu ég er búin með þetta og beið bara óþreyjufullur í að komast inn í þetta verkefni. 

Hann kláraði sitt verkefni og og kom svo inn í þetta. Hann sýnir alltaf frumkvæði og líka 

þegar við erum að vinna upp gögn sem aðrir hafa gert. Núna erum við að leiðrétta þessi 

gögn og hann að segja bíddu afhverju gerum við ekki þetta og þetta þarf að bæta, þetta 

gerir hann bara á eigin frumkvæði og þegar menn sýna slíkt frumkvæði er það alltaf til 

bóta“ 
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Jón bendir líka á að frumkvæði sé einn af þeim þáttum sem horft sé til þegar 

starfsmenn fara í gegnum frammistöðumat. Geir tekur í sama streng og talar um að 

frumkvæði sé einn af þeim þáttum sem skoðaðir eru þegar framkvæmt er 

frammistöðumat á sínum starfsmönnum. Þar sé það stór þáttur og horft til þess hvort 

einstaklingar taki frumkvæðið og að ekki þurfi að mata verkefnin ofan í þá. Hann talar 

líka um að góðir starfsmenn leiti að eigin frumkvæði eftir aðstoð með verkefni sem 

reynast þeim erfið og þegar vandamálið hafi verið greint þá leysi þeir það samt sjálfir. 

Þetta felur í sér að starfsmenn hafi næga trú á sjálfum sér til að þora að taka eigin 

ákvarðanir eða eins og hann orðar það: 

 

„Við metum starfsmenn út frá því hversu góðir þeir eru í tilteknum atriðium eins og 

frumkvæði eða öðrum“ 

 

Hann segir líka í þessu samhengi: 

 

„Þannig að ég held að grunnurinn af því sem ég er að segja er jú að þeir finni út 

hvert vandamálið er og láta starfsmanninn finna lausnirnar á því hvernig hann getur 

leyst verkefnin“ 

 

Geir tengir þannig frumkvæði því að vera sjálfstæður í vinnubrögðum og hafa 

frumkvæði að því hvernig á að vinna verkefnin.  

 

Í viðtölum kom einnig fram að stjórnendur vilja að starfsmenn hafi frumkvæði að 

fleiru en lausn verkefna, til dæmis að sækjast eftir að læra eitthvað nýtt eða eins og 

Jenný talar um: 

 

„Ég gef svo mikið fyrir og líka að fólk leiti eftir að fá að fara á námskeið og leita sér 

þekkingar”  

 

Þeir sem hafa frumkvæði að því sjálfir að auka þekkingu og hæfni sína eru að 

hennar mati góðir og metnaðarfullir starfsmenn sem virkilega vilja standa sig. Það að 

sýna frumkvæði er ríkt í sumum og þeir þykja ákjósanlegir starfsmenn. Það má lesa úr 

svörum viðmælenda að það sé þetta auka sem þeir leggja á sig sem gerir það að verkum 

að þeir eru framúrskarandi.  
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Frumkvæði felur líka í sér að einstaklingar sækjast eftir verkefnum sjálfir og bíða 

ekki eftir að þeim sé úthlutað til þeirra. Í mörgum störfum er samkeppni um 

viðskiptavini og þá skiptir máli að bíða ekki eftir að viðskiptavinurinn komi heldur þarf 

starfsmaðurinn að ná í hann. Linda telur nauðsynlegt að einstaklingar hafi þor til að 

sækja fram að eigin frumkvæði eða:  

 

„Já og það er þessi aðili, sem þá bíður ekki eftir því að viðskiptavinurinn hafi 

samband, heldur sækir fólkið og sér tækifærin“ 

 

Hún segir að til dæmis séu hennar bestu tæknimenn vakandi fyrir tækifærum á 

vettvangi þegar þeir eru að sinna ákveðnu verki að þeir noti gjarnan tækifærið til að 

vekja athygli á sér og fyrirtæki sínu. Hún tekur dæmi um þetta: 

 

„Það er rosalega mikilvægt að þegar tæknimenn fara til dæmis að gera við raftæki 

að hann horfi í kringum sig og spyrji spurninga þú veist já ertu með svona kerfi, er 

þetta ekki orðið gamalt já eða hefurðu heyrt um þetta, bara vegna þess að þetta eru oft 

bestu sölumennirnir vegna þess að fólk treystir oft tæknimönnum“ 

 

Ennfremur segir Linda: 

 

„Það er líka að getað myndað þessi tengsl og verið með opinn huga þegar þú ert að 

sjá tækifærin“ 

 

Helga segir að þessi eiginleiki að sýna frumkvæði sé ekki öllum gefin og tengir það 

á vissan hátt við sjálfstraust og að þora að taka ákvarðanir. Þeir sem ná góðum árangri í 

starfi hafa að hennar mati þann eiginleika að þora að taka ákvarðanir og þurfa í raun að 

geta það, ætli þeir sér að verða framúrskarandi eða eins og hún orðar það: 

 

„það hefur bara sýnt sig að sumt fólk hefur ekki þessa ákvarðanatöku að taka af 

skarið, það er óöruggt með sjálft sig og sjálfsálitið er ekki nógu mikið“.  

 

Með öðrum orðum þá þarf sjálfstraust til að þora að hafa frumkvæði. Sá sem ekki 

trúir á sjálfan sig er því ólíklegri til að sýna frumkvæði og lætur aðra um að taka 

ákvarðanir og fylgir þeim. Sumir starfsmenn vilja líka frekar vera í ákveðnum 
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þægindahring á meðan aðrir vilja sífellt stærri og fleiri áskoranir. Steina nefnir einmitt 

þennan punkt að margir starfsmenn vilja ekki gera meira og annað en þeir þurfa og 

finnst best að halda sig í ákveðnum ramma eða: 

 

„Já vilja bara vera í sínu og líður vel í því og gera það kannski vel og afhverju ætti 

maður þá að fórna því og gera eitthvað annað“ 

 

Þessir starfsmenn sækjast ekki eftir meiri ábyrgð eða verkefnum en þeir þurfa og 

vilja bara sinna því sem þeir voru ráðnir til að gera. Með öðrum orðum þeir hafa ekki 

frumkvæði að því að sækjast eftir nýjum verkefnum en vinna þess í stað eftir ákveðnum 

verkferlum. Þessir starfsmenn sinna þessum störfum jafnvel mjög vel en þeir hafa ekki 

þetta auka sem geri fólk að einstaklega góðum starfsmanni.  

 

Í viðtölunum er eins og áður sagði áberandi að stjórnendur telji frumkvæði einkenna 

bestu starfsmenn sína. Þeir nefna oft orðið frumkvæði en í sumum tilfellum má 

einfaldlega lesa milli línanna að frumkvæði sé mikilvægt þó þeir nefni það ekki 

endilega berum orðum. Til dæmis er talað um að einkennandi sé fyrir góða starfsmenn 

að vera sjálfstæðir í vinnubrögðum, þeir hafi þor til að taka eigin ákvarðanir og fleira 

sem tengja má við frumkvæði. Að öllu jöfnu má því draga þá ályktun að allt sem felur í 

sér sjálfstæðar ákvarðanatökur sé að hafa frumkvæði og að það sé eftirsóknarverður 

eiginleiki í starfsmönnum. Í flokkun Golemans (1995) á tilfinningagreind má tengja 

sjálfsstjórn við frumkvæði, það er að segja að þeir einstaklingar sem hafa mikla 

sjálfsstjórn eru allajafna gæddir þeim eiginleika að sýna oft frumkvæði. Einnig má 

tengja frumkvæði við líkan Salovey og Mayer (1990) þar sem þeir tala um stjórnun 

tilfinninga en það felur að sama skapi í sér að hafa sjálfsstjórn. 

8.3 Metnaður  

Mjög sterkt kom fram að viðmælendur töldu metnað skipta miklu máli í starfi. Það að 

hafa metnað snýr að því að starfsmaðurinn leggur allt kapp á að sinna starfi sínu vel og 

vera faglegur. Hann finnur hjá sér þörf fyrir að vinna þannig að sómi sé af og vill gera 

enn betur til að ná langt í starfi. Þeir sem búa yfir metnaði ætla sér oft stóra hluti og eru 

tilbúnir að leggja ýmislegt á sig til að ná þangað sem þeir ætla sér. Stjórnendur sem rætt 

var við töldu metnað gjarnan vera einn af þeim þáttum sem einkenndi bestu 

starfsmennina. Jenný segir meðal annars að bestu starfsmenn sem hún hefur séu:  
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,,Sko sem karakter þá er það svona hvað á ég að segja ábyrgðarfullir starfsmenn 

sem hafa metnað fyrir starfinu og víðsýni og vilja sko vita meira en bara akkurat um 

starfið”  

 

Hún vill meina að metnaðarfullir starfsmenn séu tilbúnir að leggja mikið á sig og 

telur það mikilvægan styrkleika. Það sé einkennandi fyrir þessa einstaklinga að þeir eru 

kröfuharðir á sjálfa sig og gera allt til að standa sig í starfi: 

 

„Uhh það er þessi metnaður og að fara alltaf svolítið skrefi lengra í þínu starfi, 

reyna að finna betri lausn heldur en bara lausn“ 

 

Metnaðurinn gerir það að verkum að einstaklingnum nægir ekki bara að klára 

verkefnin heldur hafa þeir þörf fyrir að vinna þau einstaklega vel og það er mikill 

styrkur. Eins og sjá má metur hún metnað fyrir starfinu mikils og telur það eitt helsta 

einkenni afburðastarfsmanna. Hún segir jafnframt: 

 

,,Svona það er bara eðli fólks þessi metnaður og fólk hefur metnað fyrir sjálft sig og 

metnað til að standa sig og lætur sig málin varða þú veist. Það hérna er ekki bara í 

sínum eigin kassa mér kemur þetta ekki við” 

 

Það hefur greinilega mikið að segja að starfsmenn hafi þennan metnað og eins og 

Jenný bendir á að þeir hafi bæði metnað fyrir sjálfan sig og gegn starfinu. Einstaklingar 

með metnað eru nefninlega tilbúnir að leggja mikið á sig til að ná árangri og láta sig 

málin varða því metnaður er leiðin að árangri starfsmanna að hennar sögn þegar hún er 

spurð hvað felist í því að vera góður starfsmaður:  

 

„Hann er sem sagt að vinna bara af  metnaði í sínu starfi“ 

 

Jenný telur líka vera ríkt í þessum einstaklingum að vilja læra og vita meira. Þeir 

sýna gjarnan áhuga á að efla sig í starfi með því að óska eftir að fá að fara á ýmis 

námskeið, koma með hugmyndir af einhverju tagi og sýni það að þeir vilji leggja sig 

fram, hún segir: 
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„Hérna sýna áhuga á að efla sig í starfi með því að sækja námskeið, koma með 

athugasemdir eða ábendingar um eitthvað sem betur má fara“ 

 

Jón er sama sinnis og telur metnað vera eitt af þeim einkennum sem hans 

afburðastarfsmenn búa yfir. Hann tekur dæmi um starfsmann sem hefur það mikinn 

metnað að hann er tilbúinn að ganga mjög langt í að sanna sig í starfi eða eins og Jón 

lýsir þessu:   

 

„Sko það er svo mikið eftir sem þarf að laga og leiðrétta fyrir einhvern ákveðinn 

tíma og svo sagði hann bara ég ætla að fresta sumarfríinu til að ljúka þessu” 

 

Í þessu tilfelli var um svo áhugasaman og metnaðarfullan starfsmann að ræða að 

hann var tilbúinn að taka ekki áunnið frí á umsömdum tíma því hann leit svo á að 

vinnan væri mikilvægari. Jón kann vel að meta slíkan metnað enda telur hann 

viðkomandi starfsmann vera dæmi um einn þann besta einstakling sem hann starfar 

með. Almennt finnst honum nauðsynlegt að metnaður sé til staðar og segir:  

 

“Það er þessi faglegi metnaður, mér finnst hann skipta miklu máli, ekki bara kasta 

til og segja æ þetta skiptir svo sem ekki neinu máli það er enginn að velta þessu fyrir sér 

hvað ég er að gera” 

 

Verkin verða því ekki vel unnin ef starfsmanninum er alveg sama um þau. Til að ná 

góðum árangri þarf að vinna verkin vel og það er vissulega tekið eftir þeim sem það 

gera. 

Helga er á sömu skoðun og þegar hún er spurð að því af hverju sumir starfsmenn 

séu betri en aðrir segir hún: 

 

„Já þeir hafa metnað í að gera allt eins vel og þeir geta og fara eftir þeim reglum 

sem settar eru af yfirmanni eða fyrirtækinu og leggja sig alla fram. Þeir sýna það að 

þeim þyki vænt um vinnuna sína og að þeim hlakki til að koma í vinnuna og leggja allan 

metnað í það sem er ætlast til af þér“ 

 

Berglind kemur með þann áhugaverða punkt að metnaðarleysi starfsmanna geti 

komið í veg fyrir góða frammistöðu og hún hafi litla þolinmæði fyrir því: 
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„Mér finnst það er þetta metnaðarleysi sem ég hef ofsalega litla þolinmæði fyrir og 

hérna þegar fólk í rauninni mætir í vinnu og er með hugann einhversstaðar allt 

annarsstaðar og hefur engan áhuga á því sem það er að gera og ekki nokkur metnaður 

til staðar“ 

 

Af þessu má ráða að einstaklingar sem ekki hafa metnað séu ekki líklegir til að 

verða afburðastarfsmenn því þeir þurfa metnaðinn til að ná árangri og Berglind segir: 

 

„Það er nátturulega sko þessi metnaðargirni, hann þarf að vera metnaðarfullur þá 

kemst maður áfram. Já í rauninni ég myndi segja að það væri metnaðargirni og 

metnaður fyrir því sem hann er að gera“    

 

Fólk verður líka að átta sig á að ekki eru alltaf öll verkefni skemmtileg en það þarf 

samt að sinna þeim og nálgast þau af ástríðu eins og Bjarni tekur til orða. Það er ekki 

hægt að ná framúrskarandi árangri með hangandi hendi og því þarf að leggja metnað í 

allt sem gert er: 

 

„Já þú verður að hafa svona ákveðið hvað á ég að segja ást á því sem þú ert að gera   

 hérna og þú verður að hafa metnað. Það eru auðvitað ekkert öll störf á hverjum 

degi jafn skemmtileg sko og sum eru hundleiðinleg en það þarf hérna samt að nálgast 

þau með jákvæðu hugarfari“ 

 

Sumir viðmælendur tala líka um innri hvatningu og að hún þurfi að vera til staðar 

svo fólk hafi einfaldlega áhuga á því að takast á við starf sitt. Linda telur að það sé þessi 

innri hvöt sem fær starfsmannin til að vilja vinna starf sitt af kappi og drífur hann áfram: 

 

„Frammistaðan byggir líka á áhuga starfsmannsins sjálfs, hvað hann er tilbúin að 

gefa af sér og leggja á sig. Hérna vegna þess að þessi motivation verður að vera til 

staðar“ 

 

Samkvæmt Lindu er mjög eintaklingsbundið hversu miklum metnaði fólk býr yfir 

og þörfin fyrir árangur og viðurkenningu er einnig mismikil. Það sé hins vegar ljóst að 

án metnaðar og áhuga á því að ná góðum árangri verður enginn afburðastarfsmaður. 



59 

 

 

Samviskusemi er einn af þeim þáttum sem mynda fimm þátta líkanið. Samkvæmt 

McCrae og Costa (1997) hafa þeir einstaklingar sem búa yfir þessu einkenni mikla þörf 

fyrir að ná langt í því sem þeir taka sér fyrir hendur og eru árangursdrifnir. Það má 

tengja þennan þátt við metnað enda er það einkennandi fyrir metnaðarfullt fólk að það 

vill og ætlar að ná góðum árangri. 

Einnig má tengja metnað við sjálfsstjórn sem Goleman (1995) notar í skilgreiningu 

sinni á tilfinningagreind. Þar undir telst meðal annars þörfin til að ná árangri sem er ríkt 

í þeim sem eru metnaðargjarnir. Það er því hægt að tengja metnaðargirni við hugmyndir 

og skilgreiningar fræðimanna á tilfinningagreind.  

8.4 Viðhorf  

Allir stjórnendur töluðu um jákvætt viðhorf á einn eða annan hátt og hversu mikilvægt 

það væri. Eitt af einkennum tilfinningagreindar er einmitt að vera jákvæður og má 

tengja jákvætt viðhorf við stjórnun tilfinninga og hagnýtingu tilfinninga í líkani Salovey 

og Mayer (1990). Þeir tala um mikilvægi þess að hafa jákvætt hugarfar og skapgerð og 

að takast á við vandamál á jákvæðan hátt enda hafi skapgerð áhrif á daglegt líf fólks. 

Goleman (1995) talar um þann hæfileika að getað stjórnað eigin tilfinningum. Það má 

túlka það þannig að jákvætt viðhorf sé hugarástand sem hægt er að hafa áhrif á. Þeir 

sem hafi sjálfsstjórn séu líklegri til að vera jákvæðir og ná betri árangri í því sem þeir 

taka sér fyrir hendur. Jákvætt viðhorf má einnig tengja við fimm þátta líkanið enda er 

einn þáttur þar fólgin í því að vera opin og jákvæður fyrir nýrri reynslu eða nýrri 

upplifun (McCrae, 1992). Má því segja að skoðun viðmælenda á jákvæðu viðhorfi og 

mikilvægi þess megi tengja við skilgreiningar á tilfinningagreind sem og fimm þátta 

líkaninu. 

Geir talar um að eitt megineinkenni bestu starfsmanna hans sé þetta jákvæða viðhorf 

og að þeir hafi einlægan vilja til til að sinna verkefnunum sínum. Hann segir að þeir sem 

séu klárir séu ekki endilega góðir starfsmenn og telur að rétt viðhorf sé hvað 

mikilvægast til framúrskarandi árangurs. Spurður um helstu einkenni 

afburðastarfsmanna segir hann: 

 

,,Það er eiginlega viðhorf þeirra til verkefnanna, jákvæðni sko og vilja takast á við     

verkefnin. Gott viðhorf og hérna ég myndi ekkert endilega segja að mínir klárustu væru 
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þeir bestu. Ég hef alltaf lagt upp með það að ég legg meira upp úr því hvernig fólk er 

mótiverað fyrir verkefninu heldur en hversu klárir þeir eru” 

 

Geir talar einnig um að þegar framkvæmt er frammistöðumat að þá sé viðhorf einn 

af þáttunum sem horft sé til og hann leggur áherslu á það. Hann segir að ef viðhorfið sé 

gott sé auðveldara að bæta ýmislegt annað sem gæti þurft að lagfæra eða eins og hann 

orðar það:  

 

,,Þú getur verið með góð viðhorf en ert ekki að ná þeim árangri sem er settur en það 

er auðveldara að bæta árangurinn ef viðhorfið er gott” 

 

Má túlka þetta þannig að undirstaðan að góðum árangri sé fólgin í rétta viðhorfinu 

til starfsins. Þeir einstaklingar sem hafa jákvætt viðhorf eiga því auðveldara með að 

bæta sig og takast á við verkefnin en þeir sem eru neikvæðir.  

Jenný talar líka um að þeir sem hafi rétta viðhorfið séu frekar tilbúnir að læra 

eitthvað nýtt og taka betur á breytingum. Algengt er að einstaklingar hræðist breytingar 

en með jákvæðu viðhorfi er auðveldara að fara í gegnum breytingarferli og eins og hún 

nefnir þá eru jákvæðir starfsmenn móttækilegri fyrir nýjungum. Hún orðar þetta þannig: 

 

,,Alltaf tilbúin að læra nýtt og gefa öllu séns og hérna eru svona jákvæðar persónur 

og hérna... já jákvætt viðhorf” 

 

Berglind er á sama máli og talar um að til að komast langt í starfi þurfi rétta 

viðhorfið að vera til staðar: 

 

„Það er þessi jákvæðni og maður kemst svo langt með því. Maður lærir svo mikið ef 

maður er alltaf opinn fyrir að prófa nýtt og hlusta og taka mistök og vinna úr því á 

jákvæðan hátt“ 

 

Linda talar einnig um að sumir einstaklingar vilji einfaldlega ekki takast á við nýja 

hluti á meðan aðrir eru alltaf tilbúnir að gefa hlutunum tækifæri. Muninn segir hún 

felast í því að sýna vilja til að prófa sig áfram. Hún orðar þetta á eftirfarandi hátt: 

 



61 

 

,,Já ég held einmitt þetta að fólk sýni áhuga og segi kannski ég þekki þetta ekki en 

ég hef mikinn áhuga á að reyna” 

 

Jón segir að viðhorfið komi sérstaklega í ljós þegar breytingar eiga sér stað og að 

margir séu því miður neikvæðir fyrir breytingum og þegar breytingar séu gerðar að þá 

séu starfsmenn oft ekki sáttir við það: 

 

„Það eru ekki allir sáttir við það, eða sumir eru ekki sáttir við það hvernig var 

breytt og afhverju því var breytt og eitthvað svoleiðis“  

 

Það má því segja að menn komist ekkert áfram ef þeir sjá ekki hlutina með 

jákvæðum hætti og takast á við þá. Breytingar eru óhjákvæmilegur þáttur og það lenda 

allir í að takast á við þær. Hann bendir á að vinnustaður hans sé íhaldssöm stofnun og 

það komi svo sem ekki á óvart þó fáir taki vel í breytingar. Sá starfsmaður sem hann 

hefur í huga sem sinn besta starfsmann er þó jákvæður og sækist eftir því að fá ný og 

fjölbreytt verkefni. Það sé þó algengara að menn sigli með straumnum og vilji eingöngu 

sinna sínu. 

Helga nefnir einnig þennan punkt að starfsmenn þurfi að vera jákvæðir og opnir 

fyrir því að prófa nýja hluti áður en þeir ákveða að þeim mislíki eitthvað. Hún segir eins 

og Linda að starfsmenn verði að gefa hlutunum tækifæri og að það sé einkennandi fyrir 

afburðastarfsmann að hann er tilbúinn að takast á við það sem að höndum ber: 

 

„Það er nátturlega að vera opinn fyrir nýjum hugmyndum til dæmis, opinn fyrir 

breytingum og sem sagt skoða hlutina með opnum huga áður en þú segir nei. Það 

virkar kannski neikvætt þegar þú heyrir það fyrst en gefa því tækifæri og vera umm 

alltaf reiðubúinn að vinna úr öllu því sem lagt er fyrir þig“ 

 

Jenný leggur líka töluverða áherslu á mikilvægi þess að starfsmenn búi yfir jákvæðu 

viðhorfi til starfs síns. Hún segir í því samhengi að á hennar vinnustað sé það einn af 

þeim þáttum sem er mest metinn og orðar það þannig: 

 

,,Jákvætt viðhorf er eitt af því sem ég og við hér í fyrirtækinu í dag metum mest” 
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Það er augljóst að viðmælendur telja viðhorf einstaklinga til starfs síns hafa áhrif á 

frammistöðu. Stjórnendur vilja að starfsmenn hafi jákvætt viðhorf og í mörgum störfum 

er nauðsynlegt að svo sé. Jenný bendir á að það skili sér til viðskiptavina ef starfsmenn 

hafa rétta viðhorfið og það getur haft áhrif á hvort að þeir skili sér aftur til fyrirtækisins. 

Hún tekur dæmi um að þegar viðskiptavinir biðja um ákveðna þjónustu þá getur verið 

mismunandi viðhorf sem mætir þeim af hendi starfsmannsins. Það er því nauðsynlegt 

sérstaklega í þjónustufyrirtækjum að viðmótið sé þannig að allir séu ánægðir og fái á 

tilfinninguna að þeirra mál skipti máli. Hún kann að meta það í fari starfsmanna þegar 

þeir gefa af sér eða eins og hún kallar það: 

 

,,Og þeir gefa þetta extra miles eins og þeir segja”  

 

Jenný tekur dæmi af því sem hún kallar extra miles og talar um að stundum hringi 

viðskiptavinir og biðji um þjónustu áður en fyrirtækið opnar. Þá er nauðsynlegt að 

starfsmaðurinn sýni liðlegheit en láti ekki viðskiptavininn finna fyrir neikvæðu viðmóti. 

Þeir starfsmenn sem hafa jákvætt viðhorf til starfsins þeir leysi þetta á fagmannlegan 

hátt og í stað þess að vísa fólki frá sinna þeir viðskiptavininum eins og hægt er á þeirri 

stundu: 

 

,,Þú segir frekar það er ekki búið að opna útibúið en get ég aðstoðað þig. Ef þú 

getur það ekki þá hérna býðstu til að taka skilaboð og hafa samband þegar búið er að 

opna” 

 

Það að starfsmaðurinn sýni það í verki að hann lítur á þjónustuna sem sjálfsagðan 

hlut er hluti af viðhorfi til starfsins.   

Að búa yfir jákvæðu viðhorfi í starfi er samkvæmt stjórnendum mikill kostur og oft 

nauðsynlegt til að ná góðum árangri. Að hafa vilja til að sinna verkefnum sem best er 

grunnur að því að þau verði vel unninn. Sá sem ekki sér tilgang með því sem hann er að 

gera og hefur ekki áhuga á að takast á við sín verkefni gerir það mjög líklega ekki eins 

og best verður á kosið.  

 

Bjarni talar um mikilvægi þess að starfsmenn vinni starf sitt með ánægju en líti ekki 

á það sem leiðinlega skyldu: 
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„Ég held að það sé sko að menn líta á störf sín ekki sem einhverja kvöð og 

vandamál heldur bara verkefni sem verið er að vinna og ganga að þeim af áhuga 

skilurðu“ 

 

Hann segir einkennandi að góðir starfsmenn séu: 

 

„Lifandi í sínu starfi og geri það með brosi á vör“  

 

Hann telur að það sé nauðsynlegt að starfsmenn búi yfir þjónustulund, viljanum til 

að sinna því sem sinna þarf og að litið sé á starfið sem eitthvað sem skiptir máli. Hann 

orðar það þannig: 

 

„Já þjónustulund og þjónustuvitund og þú ert ekki að gera þetta bara af því að þú 

ert í einhverri vinnu og færð borgað fyrir það heldur þú ert að vinna verkefni sem 

skiptir máli“ 

 

Það skiptir máli hvernig almennt viðhorf til starfsins er því þeir sem eru jákvæðir ná 

bestum árangri. Það skiptir líka máli hvernig viðhorfið er til annarra samstarfsmanna og 

að þeir séu tilbúnir að vera í samstarfi með öðrum. Bjarni talar um að: 

 

„Nei ég held að svona hvernig menn hafa attitude gagnvart öðru fólki og það að 

læra að vinna í hóp“ 

 

Hann segir ennfremur: 

 

„Þetta er bara eins og sumir hafa meiri þjónustulund en aðrir og mér hefur alltaf 

fundist það að vera með þjónustulund gagnvart verkefnum það sem skiptir aðal máli“ 

 

Það er áberandi samhljómur meðal viðmælenda um hversu einkennandi er að bestu 

starfsmennirnir séu alltaf jákvæðir og tilbúnir til að takast á við verkefnin af heilum hug. 

Viðmælendur sögðu sumir hverjir að viðhorf væri eitt af því sem horft væri til þegar 

ráðnir væru inn nýir starfsmenn því það hefði sýnt sig að einstaklingar sem hefðu 

jákvætt viðhorf væru betri starfsmenn. Steina talar um að hún taki karakterinn fram yfir 

til dæmis menntun ef einstaklingurinn er jákvæður því það hafi svo mikið að segja. Hún 
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bendir á að fyrirtækið hafi gengið í gegnum erfitt tímabil og að þá hafi það sýnt sig að 

viðhorfið skipti öllu máli til að komast í gegnum erfiðleikana. Hún telur það 

einkennandi fyrir sína bestu starfsmenn að þeir búi yfir rétta viðhorfinu og leggi ekki 

árar í bát þótt á móti blási: 

 

„Já mjög gott viðhorf myndi ég segja, mjög jákvæður og það skiptir líka máli þetta 

viðhorf og ég tala nú ekki um það sem við höfum gengið gegnum og þeim erfiðleikum“ 

 

Draga má þá ályktun að viðhorf skipti mjög miklu máli ef starfsmenn ætla sér að ná 

árangri. Sá sem ekki er tilbúinn að takast á jákvæðan hátt við starf sitt nær eflaust seint 

að teljast framúrskarandi því stjórnendur telja það eitt af einkennum þeirra bestu að þeir 

eru ávallt tilbúnir að takast á jákvæðan hátt við verkefni sín og eru opnir fyrir nýjungum 

og breytingum. Starfsmaður sem er hins vegar neikvæður tekur síður að sér fjölbreytt 

verkefni og hætta er á að síður sé til hans leitað með þau. Hann fær því síður tækifæri til 

að sýna hvað í sér býr og ber það með sér að hann vill ekki gera meira en þarf. Það er 

hins vegar einkennandi fyrir afburðastarfsmenn að þeir eru tilbúnir að takast á við öll 

þau verkefni sem að þeim er rétt og hafa vilja til verka sama hversu krefjandi þau eru. 

Eins og áður sagði má tengja jákvætt viðhorf við skilgreiningar fræðimanna á 

tilfinningagreind og túlka það þannig að jákvætt viðhorf sé einkennandi fyrir þá sem 

hafa háa tilfinningagreind.  

8.5 Sjálfstraust 

Sjálfstraust var oft nefnt af stjórnendum sem einkennandi fyrir afburðastarfsmenn en 

það er eitt af einkennum tilfinningagreindar að hafa gott sjálfstraust. Goleman (1995) 

flokkar sjálfstraust undir fyrsta þáttinn í líkani sínu, sjálfsvitund, en það felur meðal 

annars í sér að þekkja styrk og veikleika sína, hafa trú á sjálfum sér og að geta tekið 

gagnrýni á uppbyggilegan hátt. Það kemur því ekki á óvart að viðmælendur skyldu telja 

sjálfstraust einkenna afburðastarfsmenn því það hefur áhrif á margt í framkomu og 

hegðun fólks. Skortur á sjálfstrausti getur hamlað velgengni einstaklinga og í 

viðtölunum var sjálfstraust gjarnan tengt við þor, það er að segja að fólk þori að 

viðurkenna veikleika sína sem og mistök. Einnig er mikilvægt að hafa þor til að taka 

ákvarðanir og ganga óhræddur til verks. Sjálfstraust hefur áhrif á marga þætti sem áhrif 

hafa á velgengni og frammistöðu og eflaust erfitt að verða afburðastarfsmaður án 

sjálfstrausts. 



65 

 

Jenný segir nauðsynlegt fyrir starfsmenn að hafa gott sjálfstraust og hún telur það 

geta haft áhrif á frammistöðu. Hún segir meðal annars um einkenni bestu starfsmanna 

sinna: 

 

,,Hann þarf að hafa sjálfstraust, já það þarf að vera sjálfstraust” 

 

Fleiri viðmælendur nefndu sjálfstraust þar á meðal Geir. Hann nefnir það sem eitt af 

helstu einkennum þeirra sem hann telur til sinna bestu starfsmanna. Þegar hann var 

spurður um hvernig persónuleika afburðastarfsmenn hefðu sagði hann ákveðið: 

 

,,Hann er sjálfsöruggur. Hann er óhræddur við að viðurkenna að hann kann ekki 

hlutina og spyr spurninga og maður veit hvar maður hefur hann og hann er meðvitaður 

um sín takmörk og getu” 

 

Það má álykta sem svo að menn þurfi að hafa gott sjálfstraust til að geta til dæmis 

viðurkennt mistök og viðurkenna eigin veikleika. Geir talar einnig um að einstaklingar 

sem sífellt setja sér hærri markmið og stefna ávallt lengra og lengra þurfi til þess 

sjálfstraust og að hafa mikla trú á sjálfum sér.  

 

,,Það er alveg á hreinu að það þarf bein og aga og sjálfstraust til að ná markmiði 

þannig sjálfstraust hefur auðvitað helling með þetta að segja” 

 

Geir er ekki einn um þessa skoðun og þegar Berglind var spurð hvort sjálfstraust 

hefði einhver áhrif á frammistöðu sagði hún að sjálfstraust væri nauðsynlegt að hafa til 

að ná góðum árangri: 

 

„Mikið mjög mikið það er ofboðslega stór þáttur“  

 

Linda nefnir að sjálfstraust einkenni þá bestu og að það sé ákveðinn lykill að 

velgengni: 

 

„Uh ég myndi segja að þetta fólk hefði mikið sjálfstraust. Sjálfstraust er náttúrlega 

ákveðinn lykill og ef maður trúir ekki á sjálfan sig þá trúir enginn annar á mann. 
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Þannig þetta er fólk sem hefur sjálfstraust og eins og ég sagði áðan hefur mikinn áhuga 

og er drífandi“ 

  

Samkvæmt þessu hefur trú einstaklinga á sjálfa sig mikið að gera með það hvernig 

þeim vegnar. Má túlka það þannig að þeir sem hafa gott sjálfstraust þora frekar að takast 

á við krefjandi verkefni og óttast ekki mistök. Steina sagði einnig að sjálfstraust væri 

stór þáttur í að ná árangri en kom jafnframt með annað sjónarhorn. Hún telur að það sé 

líka hlutverk stjórnenda að byggja upp sjálfstraust starfsmanna sinna og má skilja það 

sem svo að sjálfstraust sé meira áunnið en meðfætt. Steina hefur trú á að hægt sé að 

þjálfa sjálfstraust upp hjá flestum og eins og áður sagði ættu stjórnendur að vera 

vakandi fyrir því að styðja og styrkja starfsmenn sína: 

 

„Já sjálfstraustið skiptir miklu máli og það er auðvitað okkar stjórnendanna að 

byggja upp sjálfstraust með því að hrósa fólki. Maður fær ekki sjálfstraust öðruvísi. 

Þannig sjálfstraust skiptir máli í öllu og það gerist líka með þjálfun, endurmenntun“ 

 

Jón talar einmitt um að sumir starfsmenn séu sérstaklega hræddir við ný verkefni á 

meðan aðrir gangi óhræddir til verka hvað svo sem bíður þeirra. Hann nefnir dæmi um 

nýtt verkefni sem farið var af stað með og segir að sumir hafi hreinlega ekki þorað að 

takast á við það í upphafi en flestir hafi síðar öðlast sjálfstraust til verkefnisins eftir að 

stjórnandi hafði hvatt þá áfram. Þeir hafi því með tíð og tíma öðlast nægilegt sjálfstraust 

til að framkvæma verkið. Hann segir máli sínu til stuðnings: 

 

„Nú vinn ég með nýtt verkefni, svona nýja nálgun við úrlausn ákveðins verkefni og 

algjörlega nýja tækni og það fann ég alveg að það voru tveir sem voru hræddir við 

þetta og leist ekkert á þetta. Ég sagði heyrðu þetta er allt í lagi byrja bara rólega. Síðan 

núna að þá eftir að hafa öðlast sjálfstraust og hafa sjálfir talað um það að eftir því sem 

leið á og fékk betri leiðbeiningu og allt þetta að þá öðlaðist það sjálfstraust“ 

 

Skortur á sjálfstrausti getur bæði dregið úr frammistöðu og hamlað velgengni fólks. 

Það er þó að einhverju leyti á ábyrgð stjórnenda að efla sjálfstraust sinna starfsmanna. 

Afburðastarfsmenn skortir ekki sjálfstraust ef horft er til svara viðmælenda enda er 

mikið sjálfstraust einmitt talið mjög einkennandi fyrir bestu starfsmennina. Það má 

túlka það þannig að þrátt fyrir að hægt sé að efla sjálfstraust sé ekki líklegt að það dugi 
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til að einstaklingur verði framúrskarandi því það komi sterklega fram sem 

persónueinkenni.  

 

Helga bendir líka á að sumir hafi ekki nógu mikið sjálfsálit eða sjálfstraust til að 

þora að takast á við sum verkefni eða hafa ekki nægilegt þor til að taka ákvarðanir og 

standa með þeim og falla. Hún telur þess vegna að það sé ekki öllum gefið að verða 

framúrskarandi starfsmenn og þeir sem búa yfir miklu sjálfstrausti að eðlisfari séu 

líklegri til að ná langt: 

 

„Ég held ekki að það séu allir færir um að vera framúrskarandi sem sagt vera eða 

vegna þess að það hefur bara sýnt sig að sumt fólk hefur ekki þessa ákvarðanatöku að 

taka af skarið. Það er já það er óöruggt með sjálft sig og sjálfsálitið eða sjálfstraustið 

er ekki nógu mikið” 

 

Hún segir jafnframt að líklega sé hægt að gera marga betri starfsmenn en þeir eru 

með því að þjálfa þá en Helga leggur áherslu á að það séu ekki allir færir um að verða 

afburðastarfsmenn samt sem áður vegna skorts á sjálfsáliti. Þetta má túlka þannig að 

hægt sé að þjálfa flesta til að verða betri en til að vera framúrskarandi þurfa 

einstaklingar að búa yfir ákveðnum persónueinkennum það er að segja þeir hafa í sér 

það sem til þarf: 

 

„En ég held að það séu ekki endilega allir færir um að vera góðir starfsmenn. Það 

er áreiðanlega hægt að gera marga betri starfsmenn heldur en þeir eru að upplagi með 

því að þjálfa þá upp. En ég held að það sé mikill munur milli fólks í þessu sambandi, 

sérstaklega vegna sjálfsálits, sjálfstraust og hérna já “ 

 

Það fer ekki á milli mála að viðmælendur telja sjálfstraust einn meginn þátt í að 

sumir nái betri frammistöðu en aðrir. Gott sjálfstraust geri það að verkum að 

einstaklingar hafa kjark í að takast á við krefjandi verkefni og hræðast ekki að gera 

mistök. Þeir eiga auðveldara með að viðurkenna það ef þeim verður á og líta frekar á 

það sem tækifæri til að læra og gera betur á meðan hinir vilja heldur halda sig innan 

ákveðins þægindahrings og óttast mistök. Sé horft til skilgreininga fræðimanna á 

tilfinningagreind má sjá að sjálfstraust fellur þar undir og draga má þá ályktun að fólk 

með háa tilfinningagreind sé líklegra til að hafa gott sjálfstraust.   
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9 Undirþemu 

9.1 Sveigjanleiki  

Í fimm þátta líkaninu er einn af þáttunum að vera opinn sem vísar meðal annars til þess 

að vera sveigjanlegur og í skilgreiningu Salovey og Mayer (1990) á tilfinningagreind 

fellur sveigjanleiki til dæmis undir hagnýtingu tilfinninga. Það bendir til að þeir sem 

hafi háa tilfinningagreind eru allajafna sveigjanlegri í starfi og eigi auðveldara með að 

laga sig að hinum ýmsu aðstæðum. Það er því hægt að tengja sveigjanleika bæði við 

fimm þátta líkanið og tilfinningagreind en sveigjanleiki er af mörgum talinn mikilvægur 

til að ná góðum árangri í starfi. Það mátti glöggt sjá í samtölum við stjórnendur að þeir 

töldu sveigjanleika meðal annars einkenna sína bestu starfsmenn.  

Þegar Steina var spurð hvað væri einkennandi fyrir allra bestu starfsmenn sem hún 

hefði starfað með sagði hún: 

 

„Eru svona sveigjanlegir“  

 

Hún leggur ennfremur áherslu á sveigjanleika með því að segja:  

 

„að sveigjanleikinn er líka og það er alveg 150%“  

 

Fleiri viðmælendur eru sama sinnis og Helga telur einnig nauðsynlegt að starfsmenn 

séu opnir fyrir nýjungum og sýni sveigjanleika í því sem þeir eru að gera. Það sé erfitt 

að komast eitthvað áfram með verkefnin ef fólk sýnir of mikla stífni: 

 

„það er náttúrlega svolítið að vera opinn fyrir nýjum hugmyndum til dæmis, opin 

fyrir breytingum og sem sagt skoða hlutina með opnum huga áður en þú segir nei”  

 

Hvað breytingar varðar þá eiga ekki allir jafn auðvelt með að takast á við þær og því 

er það stór kostur að geta tekist á við þær með opnum hug. Berglind er sama sinnis með 

að fólk þurfi að vera opið fyrir breytingum og telur það einkar mikilvægt á sínum 

vinnustað:  

 

„Já það er eins og kannski í þessu starfi sem við erum að vinna hér að hérna eru 

ofboðslega örar breytingar og fólk þarf að vera tilbúið til að takast á við það“ 
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Úr þessu má lesa að sá sem ekki hefur tök á að fylgja eftir þeim breytingum sem 

verða á vinnustað kunni að dragast aftur úr og staðna að einhverju leyti. Jenný talar 

einmitt um að margir séu hræddir við breytingar og telur sveigjanlega starfsmenn eiga 

auðveldara með að taka þátt í breytingum. Hún nefnir því sveigjanleika sem eitt af 

einkennum sem góðir starfsmenn búa yfir og finnst henni það mikill kostur ef fólk gefur 

hlutunum tækifæri:  

 

„Það er sveigjanleiki, já sveigjanlegt og alltaf tilbúið að til að gera uhh breyta til. 

Þú veist það er ekki hrætt við breytingar, við erum oft að breyta ýmsu“  

 

Eins og sjá má eru stjórnendur nokkuð samtaka hvað sveigjanleikann varðar og telja 

margir að hann sé einkennandi fyrir afburðastarfsmenn. Með því að vera sveigjanlegur 

opnast möguleikar á að reyna nýja hluti og þannig læra eitthvað nýtt. Þeir sem stöðugt 

bæta við sig nýrri þekkingu og áskorunum ná því að öllum líkindum forskoti á aðra 

starfsmenn og verða því líklega betri og eftirsóttari starfsmenn. Berglind talar einmitt 

um það að vera opin og jákvæður fyrir að prófa eitthvað nýtt sé mikill kostur og telur 

hún það eitt af einkennum sem framúrskarandi starfsmenn búi yfir, hún segir: 

 

„Maður lærir svo mikið ef maður er opinn fyrir að prófa nýtt“  

 

Mætti lýsa þessu þannig að þeir einstaklingar sem eru stífir og ósveigjanlegir hindri 

sjálfa sig í að þróast í starfi og festast gjarnan í sama farinu. Það að vera sveigjanlegur 

og opinn fyrir nýjungum er því hluti af þróun og lærdómi í starfi. Þetta má eins og áður 

sagði tengja þeim eiginleika sem talinn er ríkur í einstaklingum með tilfinningagreind 

og gengur út á að geta aðlagast umhverfinu og þeim aðstæðum sem maður er í hverju 

sinni. Þannig er góður möguleiki að ná framúrskarandi árangri í starfi því það að ná 

árangri krefst lærdóms sem fæst til dæmis með því að prófa nýja hluti.  

Sveigjanleiki hefur fleiri birtingarmyndir en hér hafa verið nefndar og ein þeirra er 

tengd þjónustulund eða þjónustuvilja. Jenný bendir á að of mikil stífni sé aldrei af hinu 

góða og það henti til dæmis ekki vel í þjónustustörfum að hafa of stífa einstaklinga. 

Þjónustustörf krefjast þess að fólk sýni sveigjanleika og hún tekur dæmi um þetta: 
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„það eru þessir reglumenn sem eru svolítið erfiðir til að aðstoða. Þú hringir kannski 

sjálf og þá er svo mikil stífni að þú vilt tala við einhvern annan sem hefur aðra aðferð 

til að segja þá nei” 

 

Það getur skipt sköpum fyrir viðskiptavininn að reynt sé að leysa vandamálin í stað 

þess að sýna eingöngu ósveigjanleika. Jenný segir að nauðsynlegt sé að starfsmenn láti 

viðskiptavini finna að þeir séu sveigjanlegir og tilbúnir að finna lausnir eða eins og hún 

orðar það:  

 

„Það er betra þó þú vitir að svarið sé nei að segja frekar ég skal athuga málið og 

kúnninn finni að þú ferð alla leið til að aðstoða hann“  

 

Samkvæmt henni er það mikilvægur eiginleiki að vera sveigjanlegur og þá 

sérstaklega í þjónustustörfum. Í hennar starfi á það því sérstaklega við að vera 

sveigjanlegur og það telur hún einmitt sitt besta starfsfólk vera. 

 

Bjarni talar einnig um þessa óþarfa stífni sem sumir sýna og segir það ekki koma 

fólki neitt áfram. Það sé tilhneiging hjá sumum að vinna störf sín á vélrænan hátt en 

nýta sér ekki þann sveigjanleika og frelsi sem það hefur. Þegar hann er spurður hvaða 

eiginleika hann vill sjá í starfsmanni segir hann: 

 

,,Vinnur þetta á þann hátt að hann hugsar út fyrir rammann, mér finnst það skipta 

mestu máli. Það fer mest í pirrurnar á mér fólk sem fær eitthvað verkefni og það skynjar 

að það er hægt að gera þetta öðruvísi á betri hátt en af því að því var sagt að gera þetta 

svona þá gerir það það en koma aldrei með hina umræðuna inn” 

 

Það má líkja þessu svari Bjarna við það sem Jenný segir um þá sem eru of mikið 

reglufólk að það kemur út sem óþarfa stífni. Þótt settar séu ákveðnar reglur og 

verkferlar þarf fólk samt sem áður að getað farið út fyrir rammann þegar það á við en 

það er ekki öllum gefið að átta sig á því.  

Viðmælendur telja sveigjanleika mikinn kost. Hann einkennir oft á tíðum bestu 

starfsmennina og hann má tengja við tilfinningagreind og fimm þátta líkanið. Þrátt fyrir 

að ekki hafi allir viðmælendur nefnt sveigjanleika kom það nægilega sterkt fram til að 

vera tiltekið sem þema. Í sumum tilfellum nefndu stjórnendur ekki orðið sveigjanleiki 
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heldur má lesa úr svörum viðkomandi og túlka að um sveigjanleika sé að ræða en það er 

eitt af einkennum eiginlegra rannsókna að rannsakandinn leitast við að túlka svörin á 

eins hlutlausan hátt og kostur er.  

9.2 Samviskusemi 

Nokkrir viðmælendur nefndu að samviskusemi væri einkennandi hjá bestu 

starfsmönnunum og bendir til þess að þeir séu skipulagðir, áreiðanlegir, hafi vilja til að 

ná árangri og skila góðu verki. Í fimm þátta líkaninu er einn af fimm flokkunum 

samviskusemi en samkvæmt Hurtz & Donovan (2000) er það sá þáttur líkansins sem 

helst hefur áhrif á frammistöðu í starfi að talið er. Það kemur því ekki á óvart að sumir 

stjórnendur skyldu nefna þennan þátt nema helst að það hafi ekki verið nefnt af fleirum. 

Samviskusemi má líka tengja inn í líkan Golemans (1995) undir flokkinn sjálfsstjórn. 

  

Í viðtali við Berglindi var samviskusemi fyrsta einkennið sem hún nefndi sem 

einkennandi fyrir besta starfsmanninn sem hún hefur unnið með: 

 

,,Sko bíddu hvað á ég að segja ég myndi telja bara þetta að hann sé 

samviskusamur” 

 

Hún tekur sér tíma í að hugsa málið en er greinilega nokkuð viss um að þetta sé það 

sem skipti miklu máli því hún heldur áfram og segir: 

 

,,Hvað á ég að segja við þig meira, það eru nátturlega misjafnir karakterar og hvað 

kemur út úr hverjum og einum en eins og ég segi ég held að þetta sé þessi samviskusemi 

sem mér finnst skipta öllu ” 

 

Steina nefnir einnig samviskusemi sem fyrsta einkenni sinna bestu starfsmanna og 

talar um að hægt sé að treysta því að þeir vinni sín verk vel: 

 

,,Sko það sem ég held að einkenni hann er að hann er rosalega samviskusamur. Ég 

held að það sé fyrsta orðið sem komi upp í hugann og það er hægt að treysta honum” 
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Hún segist til dæmis láta þá sem eru samviskusamir fá fleiri krefjandi verkefni því 

hún viti að þeir eru best til þess fallnir til að leysa þau. Hún telur þó mikilvægt að allir 

fái tækifæri á að sanna sig: 

 

,,Já ég auðvitað vel svolítið mikið þá sem eru duglegastir og samviskusamastir og 

eru í þessum a hópi. Þannig að það er kannski svolítið mikið þannig að það lendi margt 

á sumum en samt ekki bara einum. Ég reyni samt alveg að meðvitað að fá fleiri og deila 

á fleiri því þá finn ég að þeir geti vaxið líka” 

 

Steina segir einnig að þeir sem séu slakir starfsmenn skorti gjarnan þessa 

samviskusemi og lýsir slökum starfsmanni þannig: 

 

,,Hann er andstæða bara hann er ekki samviskusamir, það er ekki hægt að treysta 

því sem maður biður hann um að gera, hann er latur, hann mætir illa” 

 

Það er augljóst að Steina telur samviskusemi vera eitt það mikilvægasta í fari sinna 

starfsmanna og hún gefur ekki mikið fyrir leti og lélega mætingu. Samviskusamt fólk sé 

áreiðanlegra, skilar sínu og mætir vel. 

 

Viðmælendur sem segja samviskusemi einkenna afburðastarfsmenn tala gjarnan um 

að þeir kunni að meta það þegar þeir fela starfsmönnum verkefni og þurfa ekki að hafa 

áhyggjur af því meir. Það sé hægt að ganga út frá því vísu að þessir samviskusömu 

einstaklingar skili alltaf sínu. Linda segir í þessu samhengi: 

 

,,Samviskusemi myndi ég segja vegna þess að í þessu starfi þar sem við erum í 

þjónustufyrirtæki og mikilvægt ef þú þarft að fela einhverjum verkefni þá þarftu að vera 

viss um að viðkomandi eins og við segjum alltaf haldi boltanum þú veist. Að hann missi 

ekki boltann heldur haldi sínum bolta og klári sitt verkefni án þess að maður þurfi að 

hafa áhyggjur að eitthvað gleymist” 

 

Helga kemur með áhugaverðan punkt þegar hún talar um samviskusemi og segir að 

það skipti máli að vera stundvís í vinnuna. Hún segir samviskusama einstaklinga gæta 

þess að mæta á réttum tíma og að það sé óvirðing við aðra að vera óstundvís, hún segir: 
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,,Það er líka náttúrlega þessi stundvísi bara sem þú veist, þeir sem eru 

samviskusamir mæta alltaf á réttum tíma, eru ekki að stela tíma annarra” 

 

Eins og sjá má tengja sumir viðmælendur samviskusemi við góða frammistöðu. Þeir 

telja að fólk með þennan eiginleika sé ábyrgt og sinni sínu starfi af heilum hug. 

Samkvæmt McMrae og Costa (1992) skila samviskusamir starfsmenn meiri framleiðni 

sökum þess hversu skipulagðir þeir eru. McCrae og McCosta (1997) segja þörfina til að 

ná árangri ríka hjá þessum einstaklingum og þeir séu drifnir áfram af innri hvöt. Þar sem 

þessi þáttur er sérstaklega talinn getað spáð fyrir um væntanlega frammistöðu ættu 

stjórnendur ef til vill að horfa til þessa eiginleika við ráðningu nýrra starfsmanna sé þess 

kostur.  

9.3 Traust 

Traust var mjög gjarnan nefnt af viðmælendum í tengslum við einkenni 

afburðastarfsmanna. Það er sérstaklega mikilvægt að hægt sé að treysta því að 

starfsmenn vinni þau störf sem þeir eru beðnir fyrir og það sé gert samviskusamlega. 

Bjarni er einn þeirra sem telur traust eitt af því sem einkenni góða starfsmenn því að 

þeir skili sínu án þess að þurfa að vera undir eftirliti með vinnu sína eða eins og hann 

orðar það: 

 

,,Það þarf að vera til staðar auðvitað traust og virðing” 

 

Hann heldur áfram og segir: 

 

„Manni finnst það óþarfi að vera að tékka á því hvort að hlutirnir séu ekki að skila 

sér eins og þeir eiga að gera eða þannig að gera sig í því, þú þarft bara að nefna það 

einu sinni og þú veist að málin eru bara í góðum farvegi“  

 

Það er því alveg hægt að treysta á að þessir starfsmenn skila verkefnum sínum fyrr 

eða síðar eða: 

 

„Já þannig lagað og það skiptir ekki endilega máli hvort það komi degi fyrr eða 

seinna, ég veit bara að það er gert og ef eitthvað vefst fyrir því fólki þá veit ég að 

responsið kemur samt“ 
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Það er hægt að tengja traust við fleira en bara það að sinna starfi sínu því traust 

hefur áhrif almennt í samskiptum innan skipulagsheilda. Bjarni bendir á að þegar hann 

ræður einstaklinga til starfa þurfi að huga að því að verið sé að fá starfsmann inn í 

fyrirtækið sem þú og aðrir þurfi að umgangast kannski í langan tíma. Því þurfi ekki 

eingöngu að huga að því hvort og hvernig viðkomandi sinni starfi sínu vel heldur einnig 

mannlega þættinum. Hann segir: 

 

„Já þetta er fyrst og fremst að maður er að horfa á þetta mannlega, bara persónuna 

sem samstarfsaðila. Þú ert að velja kannski ekki maka en einhvern sem þú ert að eyða 

stórum hluta ævinnar eða starfsdagsins með. Fólk sem þú þarft að getað lynt við hérna, 

það þarf að vera til staðar traust“ 

 

Fleiri viðmælendur taka í sama streng, til dæmis nefnir Steina að traust sé eitt það 

helsta sem geri starfsmann að góðum starfsmanni eða: 

 

„Það er hægt að treysta honum, það er hægt að biðja hann að framkvæma verkin og 

þú treystir því að þau verði klár. Þú þarft ekki að spyrja daginn eftir gerðirðu þetta ekki 

örugglega. Já það er bara unnið og það er bara klárað, þú getur treyst því“ 

 

Berglind nefnir þennan punkt líka að hún meti það mikils þegar hún getur treyst því 

að starfsmenn vinni verkefnin sín og þurfi ekki að hafa áhyggjur af að því sé ekki sinnt 

sem skyldi. Hún segir: 

 

,,Traust og já til dæmis að fólk klári verkin sem það tekur að sér og það er 

náttúrulega sko þessi heiðarleiki, já í rauninni myndi ég segja það” 

 

Viðmælendur tala töluvert um að þeim finnist mikilvægt að þeir geti útdeilt 

verkefnum og geti svo gengið út frá því sem vísu að starfsmaðurinn vinni verkið eins 

vel og hægt er. Það segja einkennandi sé fyrir þessa bestu starfsmenn að þeir klári 

verkefnin og geri það sem þurfi. Það má lesa úr þessu að stjórnendum finnist það 

óþægilegt þegar þeir geta ekki treyst algjörlega á starfsmenn sína.  

Þó traust sé mikilvægt er ekki nóg að stjórnendur geti treyst starfsmönnum heldur 

þarf traust að vera á báða vegu, það er að segja að starfsmaður þarf líka að finna að 
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honum sé treyst af hálfu stjórnenda og samstarfsmanna. Það má segja sem svo að til að 

starfsmaður hafi möguleika á að ná góðum árangri þarf hann því að finna að traust sé til 

staðar eða eins og Geir talar um: 

 

„Sko í fyrsta lagi þarf starfsmaðurinn að hafa á tilfinningunni að honum sé treyst og 

hann stjórni sér sjálfur að því marki sem við á, já að honum sé treyst. Þarf að vita að 

honum sé treyst til að klára þau verkefni sem honum eru falin“ 

 

Það má túlka þetta þannig að traust sé mikilvægt öllum innan skipulagsheildar og að 

það sé í raun grundvöllur að því að starfsmenn geti unnið starf sitt. Þar sem stjórnendur 

telja traust vera einkennandi fyrir bestu starfsmenn sína má líta svo á að framúrskarandi 

starfsmenn hafi þann eiginleika að þeim er treystandi og þeir eru það sem kallað er 

traustir, hvort sem það tengist starfinu sjálfu eða mannlegum samskiptum. Í 

skilgreiningum á tilfinningagreind er meðal annars talað um þann eiginleika að hafa 

sjálfsstjórn en þar undir fellur meðal annars traust (Goleman, 1995). Í fimm þátta líkani 

má tengja traust í flokkinn samviskusemi, til dæmis að samviskusamir einstaklingar geri 

yfirleitt það sem þeim er treyst fyrir og þeir sem eru trúverðugir standi iðulega við orð 

sín. Því má segja að traust sé hluti af tilfinningagreind og einnig fimm þátta líkaninu. 

9.4 Markmiðssetning  

Viðmælendur töluðu sumir um að mikilvægt væri að starfsmenn settu sér ákveðin 

markmið svo þeir viti í raun hvert þeir stefna og hvaða árangri þeir sækjast eftir. Það sé 

sérstaklega ríkt í bestu starfsmönnunum að þeir vilja ávallt setja sér stærri markmið eftir 

sem þeir ná fleiri markmiðum. Þegar Steina er spurð að því hvað það feli í sér að vera 

góður starfsmaður og ná góðum árangri í starfi kemur meðal meðal annars fram að góðir 

starfsmenn nái markmiðum sínum eða eins og hún orðar það: 

 

„Mér finnst eiginlega mest um að fólk setji sér markmið og nái þeim, mér finnst það. 

Við hérna setjum okkur markmið hér í fyrirtækinu og þurfum að ná þeim”  

 

Samkvæmt þessu er mikilvægt fyrir alla skipulagsheildina og árangur hennar að sett 

séu markmið og hún segir jafnframt að vissulega séu mismunandi markmið sem þurfi að 

ná, hvort sem þau séu þjónustutengd, sölutengd eða eitthvað annað. Hver einstaka 
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starfsmaður þarf jafnframt að setja sín eigin markmið því það hefur áhrif á 

heildarárangur fyrirtækisins:  

 

„Ég vil helst að hver einstaklingur setji sér sín markmið og nái þeim. Það er held ég 

góður starfsmaður og hann þarf auðvitað að setja þetta markmið með sínum yfirmanni”  

 

Geir er á sama máli og þegar hann er spurður hvernig einstalingar séu líklegastir til 

að ná langt í starfi segir hann: 

 

„Þetta er auðvitað fólk sem er meðvitað nákvæmlega um hvað það vill og hérna er 

fókuserað á að ná markmiðunum. Það setur sér alltaf ný markmið þegar það er búið að 

ná öðru markmiði og markmiðið er alltaf hærra eftir því sem það nær fleirum og stærri 

markmiðum. Þannig nær fólk árangri, það er alveg á hreinu“ 

 

Samkvæmt Geir er markmiðssetning hluti af því að ná árangri og frammistaða 

starfsmanna felst að miklu leyti í því hversu vel þeim tekst að ná settum markmiðum. 

Því er hægt að segja að það sé einkennandi fyrir bestu starfsmennina að þeir vinni að 

ákveðnum markmiðum og það sé hluti af því að þeir séu afburðastarfsmenn eða: 

 

„Það er að ná að skila verkefnum á tilsettum tíma á fullnægjandi hátt, það er að ná 

árangri miðað við þau plön sem maður hefur sett. Markmiðin sem þeim var sett eða 

settu sjálfum sér það er að ná góðum árangri“ 

 

Bjarna finnst líka nauðsynlegt að starfsmenn setji sér markmið og nái þeim og að 

það sé í raun ákveðið mæligildi á árangur, hann segir: 

 

,,Já að menn setji sér ákveðin markmið þannig að þar er komið eitthvert mæligildi 

varðandi ýmis verkefni og hversu fljótt menn þurfa að hérna vinna þau og hvernig allt 

eigi að vera og annað í þeim dúr” 

 

Þegar einstaklingar setja sér markmið eru þeir að gera sjálfum sér kleift að mæla 

þann árangur sem næst og má skilja á svörum viðmælenda að bestu starfsmennirnir hafi 

vilja til að ná langt og setji sér því yfirleitt stærri og stærri markmið. Í þjónustustofnun 
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þeirri sem Bjarni starfar í eru það oftar en ekki viðskiptavinirnir sem skera úr um hvort 

markmiðum er náð að hans sögn: 

 

,,Ég meina mælikvarðinn er samt oft auðvitað af þeim sem er að fá þjónustuna af 

okkur ef maður horfir á svona starfsumhverfi” 

 

Stofnunin og hver einstaka starfsmaður fær þannig endurgjöf á hvernig til tekst frá 

viðskiptavinum og getur þannig metið hvort tilteknum árangri var náð miðað við sett 

markmið. Hafi markmið náðst er hægt að setja ný viðmið og þannig stöðugt bæta 

frammistöðuna.  

Í fimm þátta líkaninu er ekki tekið fram með beinum orðum að markmiðssetning sé 

hluti af líkaninu. Hins vegar er hægt að túlka sem svo að einstaklingar, sem hafi mikla 

þörf fyrir að setja sér stór markmið, hafi þar af leiðandi þörf fyrir að ná árangri. Á sama 

hátt má tengja markmiðssetningu við til dæmis hugmyndir Golemans (1995) og 

Goleman o.fl. (2004) á tilfinningagreind þar sem hann telur árangursþörf vera hluta af 

sjálfsstjórn. Með því að túlka þetta á þennan hátt er hægt að segja að einhver tengsl séu 

milli þessa þema, markmiðssetningu og fimm þátta líkansins annars vegar og hins vegar 

við tilfinningagreind.  

9.5 Menntun 

Í rannsókninni var lögð áhersla á að fá fram hvað það er sem einkennir framúrskarandi 

starfsmenn að mati stjórnenda. Ýmsar rannsóknir benda til að tilfinningagreind sé 

mikilvægari heldur en til dæmis þekking og vitsmunagreind (Goleman, 2000 og Liptak, 

2005). Í því sambandi má benda á að viðmælendur voru margir hverjir á sömu skoðun 

og litu til dæmis á menntun sem ákveðin kost í fari starfsmanna en ekki endilega að 

nauðsynlegt sé að hafa menntun. Það geti samt sem áður verið misjafnt eftir störfum 

hversu mikilvæg menntunin er og oft er hægt að bæta menntunarskort upp með 

námskeiðum eða annarri endurmenntun. Margir sögðu þó að menntaðir starfsmenn 

stæðu á margan hátt skrefi framar og leystu öðruvísi úr verkefnum sem þeir stæðu 

frammi fyrir. 

Þegar Jenný var spurð hversu miklu máli menntun skipti varðandi frammistöðu 

sagði hún: 
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,,Sko mér finnst í dag sko þeir sem eru með menntun, við erum ekki bara í símanum 

við erum líka með ýmis önnur verkefni. Þeir sem hafa til dæmis farið í gegnum háskóla 

þeir hafa meira kaliber til að vinna ýmis verkefni” 

 

Sem dæmi um þetta bendir hún á að menntaðir einstaklingar eigi til að mynda 

auðveldara með að vinna krefjandi störf sem krefjast samstarfs við aðra: 

 

,,Við erum með allskonar hópavinnu til dæmis og ég finn það að þeir sem eru 

háskólamenntaðir eru svona allavega hæfari til að stýra þessum hópum. En svo erum 

við með manneskjur innanborðs sem eru ekki með menntun en hafa þessa eiginleika í 

sér skilurðu” 

 

Jenný bendir á að í háskóla læri fólk ákveðna tækni og færni og í sumum störfum sé 

það nauðsynlegt: 

 

,,Þú lærir ákveðna tækni og færni í háskóla, þú lærir að vinna og gera þér grein 

fyrir hvernig hlutirnir virka” 

 

Jón tekur í sama streng og að hans mati eiga menntaðir einstaklingar auðveldara 

með að leysa ýmis verkefni og nálgast þau á annan hátt en ómenntaðir: 

 

,,Menntun skiptir örugglega máli og það er ákveðin grunnmenntun sem fólk þarf að 

hafa til þess að getað leyst ákveðin sérhæfð verk. Já þú hlýtur líka að taka upp 

einhverja svona breytta hegðun”.   

 

Fleiri viðmælendur nefna þann punkt að menntað fólk leysi og nálgist verkefnin oft 

öðruvísi og hafi betri yfirsýn. Geir er til dæmis á þessari skoðun og að menntun hafi 

áhrif á frammistöðu til hins betra. Hann bendir líka á að menntun auki yfirleitt 

sjálfstraust sem er mjög mikilvægt að hafa til að takast á við krefjandi mál sem upp 

koma. Aðspurður um hvort  menntun skipti máli til að ná árangri í starfi segir hann: 

 

,,Það gerir það alveg klárlega, uhh það gerir það að verkum að fólk horfir í víðara 

samhengi á hlutina ef það hefur góða menntun og það leysir málin á annan hátt. Fyrir 
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utan það að fólk með menntun hefur yfirleitt betra sjálfsöryggi eða er með meira 

sjálfsöryggi heldur en sá sem er ómenntaður” 

 

Hann tekur dæmi um mun á menntuðu og ómenntuðu fólki þegar erfið mál koma 

upp á vinnustaðnum: 

 

,,Þannig að ef að sá sem og bara hérna í bankanum það eru frábærir starfsmenn 

sem eru búnir að vinna hérna í mörg ár með enga menntun en í viðskiptavini sem rengir 

þær eða þau sá fer alveg í panikk á meðan starfsmenn sem eru menntaðir segja ég bara 

veit þetta og kann að útskýra það sko” 

 

Geir bendir þó á að ómenntaðir einstaklingar geta verið alveg afburðastarfsmenn og 

þetta fari mest eftir hvernig persónuleiki eða týpa þú ert. Hins vegar sé algengara að 

menntaðir hafi meira sjálfstraust og auðveldara sé að koma ómenntuðu fólki úr jafnvægi 

í sumum tilvikum. Það að ná einhverjum áfanga eða prófi styrki sjálfstraustið og þess 

vegna sé menntað fólk oft öruggara : 

 

,,Það er auðveldara að koma þeim úr jafnvægi vegna þess að það er svona eitthvað 

í sjálfstraustinu sem það er ekki alveg að hafa. En auðvitað eru til týpur sem eru í eðli 

sínu sjálfsöruggar og hérna vita sínu viti og þeir eru að pluma sig bara mjög vel. Það 

er aðallega svona ég held að menntunin gefi manni kannski það að þú hafir staðist 

eitthvað og að þú hefur staðist það að ná svona áfanga. Ég held að það svona setji þig á 

öruggari stall en svo auðvitað eru til týpur sem hafa menntað sig sjálfar og þær eru 

bara öruggar með sig” 

 

Það var mjög gjarnan að viðmælendur töluðu einmitt um þetta að menntun hefði 

áhrif á hvernig starfsmenn taka á málunum og væru óhræddir við verkefnin og öruggari. 

Sum störf eru þannig að þau er ekki hægt að leysa nema með ákveðinni þekkingu og 

starfsmenn þurfa að vita hvernig á að sinna starfi sínu þó það eitt og sér sé ekki alltaf 

nóg. Að mati Helgu er menntun mikilvæg að því leyti að hún víkkar sjóndeildarhringinn 

og fólk öðlast innsýn í ýmsa hluti. Hún orðar þetta á eftirfarandi hátt:  

 

,,Menntun hefur mikið að segja myndi ég segja og ég held að það sé mikilvægt að 

allir öðlist einhverja menntun og það skal ég segja víkkar sjálfsagt sjóndeildarhringinn 
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hjá viðkomandi í vinnunni. Menntun er alltaf gulls ígildi bara alveg sama hvort hún er 

mikil eða lítil. Hún gerir það kannski að verkum að viðkomandi hefur meiri yfirsýn yfir 

hluti og meiri skilning” 

 

Steina er þeirrar skoðunar að menntun skipti mun minna máli en þeir þættir sem 

falla undir tilfinningagreind og hún telur að persónuleikinn hafi mun meira vægi í 

frammistöðu fólks. Hvað varðar menntunina segir hún: 

 

,,Það skiptir miklu minna máli en allt hitt” 

 

Þegar hún talar um allt hitt á hún við þá persónueiginleika sem hafa áhrif á árangur 

starfsmanna og hafa verið nefnd sem samskiptahæfni, sveigjanleiki og fleira.  

 

Linda vill meina að menntun sé ekki það sem skeri úr hvort starfsmaður sé 

afburðastarfsmaður en að menntun sé samt af hinu góða. Samkvæmt henni skiptir því 

menntun ekki öllu máli: 

 

,,Mér finnst það ekki hafa eða mér finnst það ekki skipta miklu máli. Þú þekkir það 

eflaust sjálf að þegar maður er kominn af stað þá og menntun er alltaf af hinu góða 

alveg sama hvaða menntun það er. En mér finnst ég myndi ekki setja það númer eitt sem 

gerir starfsmann að afburðastarfsmanni” 

 

Bjarni var spurður hversu mikilvæg menntun væri til að verða afburðastarfsmaður 

og sagðist hann frekar horfa til mannlegra þátta og persónunar sjálfrar og lýsir því 

þannig: 

 

,,Mér finnst bara svo oft áberandi að þeir sem koma úr námi og eru mjög sérhæfðir 

á sínu sviði verkfræði, lögfræði eða eitthvað slíkt en það vanti kannski önnur element 

sko” 

 

Einnig tekur hann fram að margir ómenntaðir einstaklingar hafi þessi einkenni sem 

hina vantar og það hafi mikla þýðingu sérstaklega á hans vinnustað. Því meti hann 

frammistöðu frekar eftir þessum mannlegu eiginleikum heldur en menntun. Hann segir: 
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,,Það er fullt af fólki sem hefur kannski enga stórkostlega menntun en hefur þetta 

fram að færa sem skiptir svo miklu máli í því af því ég lít bara á við erum hér í 

þjónustuverkefni” 

 

Berglind er sama sinnis og leggur áherslu á að það sem tengist samskiptum og 

framkomu hafi mun meira vægi en menntun þó menntun skipti vissulega máli. Eins og 

margir aðrir viðmælendur segir hún að persónuleikinn og þetta mannlega sé það sem 

hún horfi mest til: 

 

,,Mér finnst menntun skipta náttúrlega miklu máli en eins og ég segi að ég er meira 

fyrir sko hvað á ég að segja það er ekki nóg að hafa bara menntun það er alveg 

pottþétt” 

 

Hún telur því menntun af hinu góða en ekki duga eina og sér: 

 

,,Já mér finnst það stærri þáttur í rauninni og eins og ég met menntun mikils þá 

finnst mér samskiptalega séð það vera stærri þáttur” 

 

Almennt má draga þá ályktun út frá svörum viðmælenda að menntun sé mikill 

kostur og oft á tíðum nauðsynleg. Það sé hins vegar ekki endilega menntunin sem geri 

það að verkum að einstaklingur sé afburðastarfsmaður. Aðrir þættir þurfi einnig að 

koma til og nefna viðmælendur sérstaklega að þeir telji þessa mannlegu eiginleika eins 

og samskiptahæfni þurfa að vera til staðar.  

9.6 Greind 

Þegar stjórnendur voru beðnir að segja hversu mikið þeir teldu greind hafa áhrif á 

frammistöðu voru flestir á þeirri skoðun að hún skipti einhverju máli. Aðrir þættir eins 

og persónueiginleikar til dæmis hefði þó meiri áhrif en rannsóknir hafa einmitt gefið til 

kynna að tilfinningagreind, sérstaklega sum einkenni þar undir, skilji á milli þeirra sem 

eru meðalstarfsmenn og þeirra sem skara fram úr. Fræðimenn hafa meðal annars leitað 

svara við því hvort vitsmunagreind eða tilfinningagreind hefði meira vægi hvað 

velgengni varðar og ýmsar rannsóknir sýnt fram á styrkleika þeirra sem hafa háa 

tilfinningagreind. Goleman (2000) er til að mynda einn þeirra sem telur rannsóknir sínar 

benda til þess að tilfinningagreind hafi meira vægi en greind þegar spá á fyrir um 
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frammistöðu í starfi. Samkvæmt Landy (2005) er tilfinningagreind hins vegar ofmetin 

og ekki hægt að sýna fram á áhrif hennar á velgengni í starfi með vísindalegum hætti. 

Svör viðmælenda gefa þó til kynna að tilfinnigagreind hafi meiri áhrif á frammistöðu en 

almenn greind.  

 

Steina telur til dæmis greind hafa áhrif á frammistöðu en segir jafnframt að það geti 

virkað öfugt því sumir sem séu mjög greindir á sumum sviðum en vanti ýmislegt annað 

eins og samskiptahæfni og geti því stundum virkað vitlaust. Aðspurð hvort greind hafi 

áhrif á frammistöðu segir hún: 

 

,,Já alveg örugglega en ég meina svo er líka til fólk sem er ofurgreint eins og maður 

sér í bíómyndum með rainman og ég man nú ekki hvað þær heita allar þessar myndir. 

Það er líka til fólk sem er of greint og það verður eiginlega bara stupid af því það er of 

greint. Það er bara á bókinni þannig að jú greindin skiptir auðvitað miklu máli en ég 

held að það sé líka voða mikið umhverfið sem mótar mann” 

 

Jón nefnir einnig þann áhugaverða punkt að sumir sem séu ofurgreindir séu að sama 

skapi ekki sterkir á öðrum sviðum og tengir það sérstaklega skort á samskiptahæfni eins 

og Steina. Hann segir: 

 

,,Já sko nú eru á salnum hérna nokkrir gestir sem eru sagðir ofurgreindir sem ég 

efast ekki um en hérna og þeir eru ofsalega vitrir um allt sem þeir eru að gera en 

samfélagslegur þroski þeirra er ekki upp á marga fiska. Svo eru aðrir sem maður veit 

um og eru mjög vel gefnir og eflaust með háa greindarvísitölu en hafa mikinn 

samfélagslegan þroska og vinna öðruvísi úr” 

 

Bæði Steina og Jón benda á þennan skort á samskiptahæfni og samfélagslegum 

þroska og telja greind eina og sér ekki nægja til að verða góður starfsmaður. Almennt 

séu greindir einstaklingar eflaust góðir í að sinna ýmsum störfum en það sé ekki 

endilega raunin nema að aðrir eiginleikar séu jafnframt til staðar. Jón talar líka um að 

það þurfi samt ákveðna vitsmunagreind til að átta sig á ýmsum hlutum eða: 
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,,Menn verða að sýna greind til þess að getað farið aðeins út fyrir og það er greind 

að átta sig á hlutum og séð nýjar lausnir eða nýja nálgun sem er til að gera þetta betra 

en er nú þegar” 

 

Geir segir að það sé alveg sama hversu klárir einstaklingar séu að þá dugi það eitt og 

sér ekki til nema menn hafi aðra hæfileika líka og þurfi til dæmis að þola álag. Góð 

frammistaða felst því ekki í greind einni saman og fleira þurfi að koma til. Hann orðar 

þetta þannig: 

 

,,Menn verða að halda sér við efnið og áhugann sko. Það er alveg sama hversu klár 

starfsmaður er ef hann hefur ekki áhuga á starfinu og þolir ekki álagið eða líður ekki 

vel undir álagi” 

 

Linda telur að greind ein og sér sé ekki lykilþáttur í velgengni og að aðrir þættir 

þurfi að koma til líka. Það sé ekki endilega tengsl á milli þess að vera greindur á bókina 

og þess að getað framkvæmt hlutina eða sumir hafa ekki getuna til að nýta sér 

þekkinguna þegar á reynir. Hún lýsir þessu þannig: 

 

,,Ég held að allir þættir hafi áhrif og greind hefur örugglega líka áhrif en ég myndi 

ekki segja að það væri einhver sko ekki lykilþáttur í velgengni þú veist því það eru svo 

margir aðrir þættir sem vega upp á móti” 

 

Linda tekur dæmi um starfsmann sem gat ekki framkvæmt þau verk sem honum 

voru falin nægilega vel en var þó afburðagreindur: 

 

,,Ég get alveg sagt þér ég fékk hérna starfsmann sem var örugglega með ég er viss 

um að greindarvísitalan hefur sprengt alla skala sem hafa verið mælanlegir því hann var 

með þennan eiginleika að hann gat lært allt sem að hann sá á bók en hann gat ekki 

framkvæmt hlutina” 

 

Helga segir að vissulega sé fólk mis vel gefið og það sjáist vel því að sumir séu 

einfaldlega betri í að leysa úr vandamálum: 
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,,Ég held að það sé alveg öruggt vegna þess að það er akkurat það sem ég var að 

tala um áðan að sumir starfsmenn eru betri en aðrir og það er vegna þess að þeir eru 

miklu betur gefnir. Fólk er misjafnlega vel gefið. Það finnur leið út úr öllum hlutum 

skilurðu” 

 

Jenný segir um greind: 

 

,,Já já ég held þú þurfir hér allavega að hafa greind það er alveg á hreinu” 

 

Hún tekur samt fram að persónuleikinn skipti líka máli og það þurfi helst að vera 

hvort tveggja til staðar sérstaklega í störfum þar sem mikil nálægð er við samstarfsmenn 

og viðskiptavini: 

 

,,Uhh og í þjónustustarfi þarftu að hafa hvoru tveggja en auðvitað mér finnst eins og 

ég segi að það á við í samskiptum við aðra og svoleiðis og það skiptir líka máli” 

 

Berglind segir líka að vitsmunagreind ein og sér sé ekki nóg til að verða góður 

starfsmaður og heldur sig við það að aðrir eiginleikar eins og til dæmis samskiptahæfni 

verði að vera til staðar. Góð frammistaða sé samspil margra þátta og þegar hún er spurð 

hvort greind hafi áhrif á hvort einstaklingur sé góður starfsmaður segir hún:  

 

,Já já það hefur pottþétt eitthvað að segja en eins og ég segi enn og aftur mér finnst 

þetta samskipta, það þarf svolítið að sjóða saman því þetta er ekki bara eitthvað eitt 

heldur enn og aftur samskiptin” 

 

Bjarni er á þeirri skoðun að þeir sem séu greindir á þann hátt sem vitsmunagreind 

gerir ráð fyrir séu ekki endilega bestu starfsmennirnir og talar um líkt og aðrir 

viðmælendur að það séu svo mörg önnur einkenni sem þurfi að vera til staðar ef menn 

vilja ná árangri og njóta velgengni. Þegar hann er spurður að því hvort greind hafi áhrif 

á frammistöðu segir hann: 

 

,,Nei ekki þannig að þeir sem eru gáfaðastir séu endilega bestir sko. Nei ég held að 

þetta sé svona hvernig hérna hvaða attitude menn hafa gagnvart öðru fólki að það að 

læra að vinna í hóp sko. Þetta er bara eins og sumir hafa meiri þjónustulund en aðrir 
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og mér hefur alltaf fundist það að vera með þjónustulund gagnvart verkefnum sem 

skiptir máli” 

 

Úr svörum viðmælenda má lesa að greind sé að einhverju leyti mikilvæg til að 

einstaklingar eigi möguleika á að verða afburðastarfsmenn. Hins vegar má ekki ofmeta 

þátt greindar í þessu samhengi því samkvæmt stjórnendum þarf fleira að koma til en 

greind. Það kemur heim og saman við hugmyndir Golemans (1995) sem eins og áður 

sagði hefur bent á að vægi greindar sé samkvæmt rannsóknum minna en vægi ýmissa 

einkenna sem teljast til tilfinningagreindar. Greindir einstaklingar eru þó að mati margra 

viðmælenda færari í að leysa og takast á við ýmis vandamál og nálgast verkefnin. Draga 

má þá ályktun að það sé mikill styrkur að búa yfir hvoru tveggja, vitsmunagreind og 

tilfinningagreind, og að það auki líkur á afburðaframmistöðu. Það þarf einnig að huga 

að því að störf eru ólík og sum krefjast þess eflaust að starfsmenn hafi háa 

vitsmunagreind á meðan önnur henta fremur þeim einstaklingum sem eru sterkir á 

sviðum tilfinningagreindar.  
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10 Samantekt á niðurstöðum  

Tíðnitafla fyrir þemu  Mynd 1 

Þema Stjórnendur 

Samskiptahæfni 

7/8 telja samskiptahæfni einkenna bestu starfsmennina og að hún sé 

nauðsynleg til að ná árangri í starfi. 

Frumkvæði 

6/8 nefna frumkvæði sem einkenni og tengja það meðal annars því að 

einstaklingar taki sjálfstæðar ákvarðanir og gangi í verkin án þess að 

það þurfi sífellt að biðja þá um það. 

Metnaður 

6/8 segja einkennandi að góðir starfsmenn séu metnaðarfullir og hafi 

vilja til að ná árangri. 

Viðhorf 

8/8 eða allir viðmælendur tiltóku að jákvætt viðhorf hefði áhrif á 

árangur og að bestu starfsmennirnir byggju yfir þeim eiginleika að 

ganga jákvæðir til verka.  

Sjálfstraust 

7/8 telja sjálfstraust eiginleika sem afburðastarfsmenn búi yfir og þurfi 

að búa yfir því þeir sem hafa mikið sjálfstraust þori frekar að takast á 

við krefjandi verkefni og eigi auðvelt með að viðurkenna mistök. 

Sveigjanleiki 

5/8 tiltaka sveigjanleika sem eitt af helstu einkennum framúrskarandi 

starfsmanna og að þeir sýndu ekki of mikla stífni heldur væru tilbúnir að 

prófa nýja hluti. 

Samviskusemi 

5/8 nefna að samviskusemi sé einkennandi fyrir afburðastarfsmenn því 

þeir samviskusömu búi yfir vilja til að gera hlutina vel og skili alltaf 

sínu. 

Traust 

4/8 segja traust mikilvægt og eiginleika sem nauðsynlegt sé að búa yfir 

því það þurfi að vera hægt að treysta starfsmönnum bæði í orði og fyrir 

verkefnum. 

Markmiðssetning 

3/8 segja einkennandi fyrir góða starfsmenn að þeir setji sér markmið og 

nái þeim því án markmiða sé ekki ljóst hvaða árangri eigi að ná. 
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Í töflu 1 hér að ofan má sjá tíðni hvers þema, það er að segja hversu margir 

viðmælendur tiltóku þemað sem einkenni fyrir sína bestu starfsmenn. Séu dregin saman 

helstu atriði sem viðmælendur telja að einkenni þeirra bestu starfsmenn eru eins og áður 

sagði fimm þemu sem koma sterkast fram ef miðað er við að sex eða fleiri stjórnendur 

nefndu þau einkenni. Þessir þættir eru samskiptahæfni, frumkvæði, metnaður, viðhorf 

og sjálfstraust. Jafnframt voru tekin nokkur þemu eða fjögur, sem komu fram en voru 

þó ekki jafn ríkjandi, en viðmiðið var að minnst þrír viðmælendur nefndu það sem 

einkenni. Þessi þemu eru sveigjanleiki, samviskusemi, traust og markmiðssetning. Flest 

þemu má tengja á einhvern hátt við kenningar á tilfinningagreind og eða fimm þátta 

líkanið. Fræðimenn eru hins vegar ekki á eitt sammála um áhrif tilfinningagreindar á 

frammistöðu í starfi. Sumir telja æskilegra að horfa frekar til vitsmunagreindar og/ eða 

þekkingar og að það hafi meiri áhrif á frammistöðuna. Því þótti forvitnilegt að skoða 

jafnframt hversu mikil áhrif greind og menntun hefur á frammistöðu að mati stjórnenda. 

Rannsóknin er unnin með það fyrir augum að skoða hvað einkenni þá einstaklinga 

sem ná betri árangri en meðalstarfsmenn og kalla mætti afburðastarfsmenn. Til að leita 

svara við þessu voru settar fram þrjár rannsóknarspurningar. Eftirfarandi eru svör við 

spurningunum þremur eftir að unnið hafði verið úr viðtölum við viðmælendur og 

rannsakandi búin að túlka þau eins hlutlaust og kostur er: 

 

Hvað einkennir afburðastarfsmenn að mati stjórnenda?  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar eru fimm einkenni sem helst einkenna bestu 

starfsmennina: samskiptahæfni, frumkvæði, metnaður, viðhorf og sjálfstraust. Að auki 

eru þeir gjarnan sveigjanlegir, traustir, samviskusamir og setja sér markmið. Flest þessi 

einkenni er hægt að tengja við tilfinningagreind og í sumum tilfellum einnig við fimm 

þátta líkanið. Samskiptahæfni, frumkvæði og jákvætt viðhorf eru þau einkenni sem 

komu hvað sterkast fram og flestir viðmælendur töldu þau lykilatriði í því að ganga vel í 

starfi. Þeim einstaklingum sem búa yfir til að mynda samskiptahæfni gengur yfirleitt vel 

í mannlegum samskiptum og eiga auðvelt með að vinna með öðrum og í hópastarfi. 

Þennan eiginleika telja viðmælendur sérstaklega mikilvægan í þeim störfum sem fela í 

sér samskipti við aðra samstarfsmenn eða viðskiptavini. Það kom einnig fram í 

viðtölunum að hugsanlega er hægt að vera slakur í samskiptum en ganga samt vel í 

starfi ef starfið er þess eðlis að viðkomandi vinni til dæmis einn. Má álykta sem svo að 

það sé einkennandi fyrir afburðastarfsmenn að hafa mikla samskiptahæfni og í mörgum 

tilfellum sé hún nauðsynleg til að ná velgengni í starfi.  
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Frumkvæði þykir einnig mjög einkennandi fyrir bestu starfsmennina og að fólk finni 

það hjá sjálfu sér hvað þarf að gera. Samkvæmt svörum stjórnenda vilja þeir að 

starfsmenn þori að taka ákvarðanir, sjái lausnir að vandamálum, sækist sjálfir eftir 

nýjum verkefnum, hafi frumkvæði að því að auka þekkingu sína og komi með nýjar 

hugmyndir og ábendingar og sýni það að þeir geti unnið sjálfstætt. Með öðrum orðum 

að ástæða þess að sumir ná betri árangri er að þeir sýna þetta frumkvæði og það skilar 

sér í betri frammistöðu.  

Margir viðmælendur telja metnað einkenna afburðastarfsmenn. Þeir bestu eru drifnir 

áfram af metnaði og hafa þessa innri hvöt til að ná góðum árangri. Það er einkennandi 

fyrir þessa starfsmenn að þeir vilja gera meira en ætlast er til af þeim, fara skrefinu 

lengra. Þeir hafa metnað fyrir sjálfan sig, starfinu og almennt í því sem þeir taka sér 

fyrir hendur. Stjórnendur telja það mikilvægt að metnaður sé til staðar og að fólk láti sig 

máli skipta að verkin séu vel unnin. Samkvæmt þessu eru metnaðarfullir einstaklingar 

líklegri til að verða afburðastarfsmenn en þá sem skortir metnað.  

Það einkenni sem allir viðmælendur tiltóku er viðhorf, það er að segja jákvætt 

viðhorf til starfsins og þess sem verið væri að gera hverju sinni. Viðhorf er jafnframt 

eina einkennið sem algjör samhljómur var um meðal viðmælenda, það er að segja að 

allir stjórnendur nefndu jákvætt viðhorf sem einkennandi fyrir sína bestu starfsmenn. 

Það sé mikill kostur að hafa jákvætt hugarfar og vera tilbúinn að gefa hlutunum 

tækifæri. Skapgerð og hugarfar hefur áhrif á margt í daglegu lífi og þeir sem einblína á 

allt með neikvæðum hug ná síður árangri. Viðmælendur segja að jákvæðir starfsmenn 

eigi til að mynda auðveldara með að takast á við breytingar og hafa vilja til að takast á 

við ný verkefni. Góðir starfsmenn hafa því jákvætt viðhorf enda nauðsynlegt til að 

öðlast velgengni.  

Sjálfstraust er einkenni sem mörgum viðmælendum þykir einkennandi í fari 

afburðastarfsmanna. Stjórnendur töluðu um mikilvægi þess að einstaklingar hefðu trú á 

sjálfum sér og þekktu styrkleika sem og veikleika sína. Sjálfstraust felur líka í sér að 

geta tekið gagnrýni og viðurkennt mistök sín. Sumir tengdu sjálfstraust við þor, það er 

að segja að fólk þori að taka ákvarðanir, þori að takast á við verkefnin og svo framvegis. 

Það má álykta sem svo að þeir sem hafa mikið sjálfstraust séu líklegri til að verða 

framúrskarandi starfsmenn enda telja stjórnendur það einkenna sína bestu starfsmenn.  

Viðmælendur nefndu einnig sveigjanleika, samviskusemi, traust og 

markmiðssetningu sem einkenni. Þeir segja mikilvægt að sýna sveigjanleika og að vera 

tilbúinn að prófa hlutina í stað þess að sýna of mikla stífni. Það sé þessi hugsun að 
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hugsa út fyrir kassann og sjá aðrar lausnir. Þeir tala einnig um samviskusemi sem 

einkenni og að þeir samviskusömu mæti vel og skili ávallt vönduðu verki. Traust er 

einnig nefnt og vilja viðmælendur geta treyst starfsmönnum sínum, bæði almennt í 

samskiptum og að þeim sé treystandi fyrir verkefnum sínum. Að lokum má geta þess að 

markmiðssetning þykir mikilvæg, bæði að starfsmenn setji sér sín eigin markmið og nái 

þeim. Það sé ríkt í afburðastarfsmönnum að setja sér ávallt stærri og stærri markmið og 

það komi einstaklingum áfram í starfi.  

 

Tengjast eiginleikar afburðarstarfsmanna skilgreiningum fræðimanna á 

tilfinningagreind og fimm þátta líkaninu? 

Hægt er að tengja þau einkenni sem stjórnendur telja helst einkenna framúrskarandi 

starfsmenn við skilgreiningar á tilfinningagreind og einnig má sjá samsvörun við fimm 

þátta líkanið. Skilgreiningar á tilfinningagreind sem notaðar eru til viðmiðunar eru 

uppbyggðar þannig að settir hafa verið fram bæði yfirflokkar og undirflokkar. Sem 

dæmi má nefna líkan Golemans (1995) sem byggir á fjórum meginþáttum, en undir 

hverjum þeirra er að finna nánari lýsingu á hvað sé einkennandi fyrir hvern og einn 

þeirra. Þau þemu sem hér hafa verið dregin fram sem  eiginleikar bestu starfsmannanna 

falla öll undir einhvern af yfirflokkum tilfinningagreindar eða fimm þátta líkansins. 

Draga má þá ályktun samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar að einkenni 

afburðastarfsmanna endurspegli því kenningar fræðimanna um tilfinningagreind og 

fimm þátta líkanið og tengsl við frammistöðu. Út frá niðurstöðum er því  hægt að álykta 

sem svo að starfsmenn með háa tilfinningagreind séu líklegri til að verða 

afburðastarfsmenn.  

 

Hvaða áhrif hafa greind og menntun á frammistöðu starfsmanna? 

Stjórnendur telja greind og menntun ekki lykilþátt í því að verða afburðastarfsmaður. 

Þeir telja vægi þessa ekki eins mikið og til dæmis mannlegra þátta sem tengja má 

tilfinningagreind. Það er mat viðmælenda að greind og menntun hafi vissulega einhver 

áhrif en tilfinningagreind skipti þó meira máli. Sumir benda á að mjög greindir 

einstaklingar séu jafnvel óhæfir í mannlegum samskiptum. Það má túlka það svo að 

greind skipti mismiklu máli eftir störfum en allajafna hafi tilfinningagreind meiri áhrif á 

frammistöðu. Fólk þurfi þó að vera nógu greint til að hafa almenna skynsemi til að 

takast á við þau verkefni sem þarf að leysa. Æskilegast sé þó að hvort tveggja komi til, 

vitsmunagreind og tilfinningagreind. Menntun er að mati stjórnenda æskileg en ekki 
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nauðsynleg. Hún gerir einstaklingum kleift að öðlast ákveðna tækni og vinnubrögð en 

sker ekki endilega úr um frammistöðu. Viðmælendur nefndu til dæmis þann möguleika 

að starfsmenn gætu yfirleitt bætt verkþekkingu sína ef þyrfti. Samkvæmt þessu þá er 

menntun kostur og í einhverjum tilfellum nauðsynleg en aðrir þættir, til dæmis 

samskiptahæfni, eru nauðsynlegri og bæta oft upp skort á menntun. Álykta má að 

tilfinningagreind sé mikilvægari en greind og menntun og hafi meiri áhrif á 

frammistöðuna.  

 

     Til að hægt sé að meta frammistöðu starfsmanna er æskilegt að framkvæmt sé 

svokallað frammistöðumat. Til að fá mynd af því hvernig viðmælendur meta starfsmenn 

sína og fá þannig innsýn í á hverju þeir byggðu svör sín voru þeir spurðir hvort 

frammistaða starfsmanna væri mæld á skilvirkan hátt. Í flestum tilfellum sögðu 

viðmælendur að framkvæmt væri frammistöðumat á vinnustaðnum enda erfitt að meta 

framlag starfsmanna án þess. Notkun frammistöðumats hefur aukist mjög hin síðari ár 

enda auðveldar það stjórnendum að hafa yfirsýn yfir framlag hvers og eins. Í sumum 

tilfellum er það eingöngu huglægt mat stjórnenda sem er látið gilda sem 

frammistöðumat en í þeim tilfellum voru framkvæmd starfsmannasamtöl sem þjónuðu 

þeim tilgangi að gefa starfsmönnum endurgjöf á störf sín og tækifæri til að koma með 

sínar skoðanir en það er starfsmönnum nauðsynlegt. Margir sögðu þó að frammistaða 

væri mæld á hlutlægan hátt, til dæmis með fjölda fyrirspurna sem starfsmaðurinn nær að 

leysa úr, fjölda símtala, fjölda kvartana frá viðskipavinum eða á annan mælanlegan hátt. 

Riggio (2003) bendir á að auðveldara sé að notast við hlutlægt mat því huglægt mat 

byggi meira á persónulegri skoðun þess sem framkvæmir matið. Til að starfsmaður fái 

réttláta umsögn ættu því stjórnendur ef til vill að nýta sér hlutlægt mat þar sem því 

verður komið við. Þess má geta að fyrirtæki hafa í auknu mæli gert sér greint fyrir 

mikilvægi frammistöðumats enda hefur frammistaða hvers starfsmanns áhrif á 

heildarárangur fyrirtækisins. Murphy og Margulies (2004) benda á að aukin samkeppni 

hafi ýtt undir áhuga fyrirtækja að mæla og meta frammistöðu starfsmanna með því að 

nýta sér markvisst frammistöðumat. Það kemur því ekki á óvart að flestir viðmælendur 

segðu að frammistaða væri mæld á einhvern hátt. 

Það sem helst kom á óvart í samtölum við stjórnendur var að margir hverjir þekktu 

ekki hugtakið tilfinningagreind, það er að segja treystu sér ekki til að skilgreina 

nákvæmlega hvað í því felst. Sumir könnuðust þó við að hafa heyrt hugtakið nefnt og 

áttuðu sig á því þegar þeim var sagt frá því. Sú litla þekking sem viðmælendur hafa á 
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tilfinningagreind kom eins og áður á óvart en það er sérstaklega athugavert hjá þeim 

sem lokið höfðu námi á sviði stjórnunar. Þeim til málsbóta má þó nefna að ekki hefur 

mikið borið á hugtakinu nema kannski nú hin síðari ár. 
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11 Umræða 

Þar sem rannsóknin var takmörkuð við lítinn hóp þátttakenda er ekki hægt að alhæfa út 

frá svörum aðeins átta stjórnenda. Hins vegar er áreiðanleiki þó nokkur og má draga 

ákveðnar ályktanir út frá niðurstöðunum enda margt í þeim sem gefur til kynna tengsl 

við niðurstöður sambærilegra rannsókna sem framkvæmdar hafa verið á einkennum 

afburðastarfsmanna og tengsl þeirra við persónueinkenna líkön og tilfinningagreind. 

Sem dæmi má nefna rannsókn Guðrúnar Láru Skarphéðinsdóttur (2008), Fremst meðal 

jafningja, en niðurstöður hennar benda til að eiginleikar bestu samstarfsmanna megi 

tengja bæði við tilfinningagreind og fimm þátta líkanið. Rannsókn Guðrúnar fól í sér að 

tekin voru viðtöl við starfsmenn og þeir beðnir að lýsa einkennum bestu 

samstarfsmanna sinna. Það eru sambærilegar niðurstöður og hér hefur verið sýnt fram á 

með því að spyrja stjórnendur hvað einkenni bestu starfsmenn þeirra. Niðurstöðurnar 

eru sambærilegar að því leyti að báðar rannsóknir gefa til kynna tengsl frammistöðu við 

tilfinningagreind sem og fimm þátta líkanið, það er að segja að niðurstöður endurspegla 

í báðum tilfellum kenningar fræðimanna um efnið. Í báðum rannsóknunum eru helstu 

einkenni bestu starfsmanna gjarnan talin snerta félagslega færni til dæmis lipurð í 

mannlegum samskiptum og jákvætt og gott viðmót. Jafnframt var talað um 

sveigjanleika, samviskusemi og traust sem einkennandi fyrir bestu starfsmennina sem 

og samstarfsmenn. Báðar rannsóknirnar gefa til kynna að bestu starfsmennirnir búi yfir 

einkennum sem snerta tilfinningagreindar og má álykta sem svo að tilfinningagreind 

hafi áhrif á frammistöðu og að bestu starfsmennirnir hafi háa tilfinningagreind. Þó 

vissulega séu rannsóknirnar of smáar í sniðum til að hægt sé að alhæfa þá styðja þær 

hvor aðra. Önnur rannsókn sem framkvæmd var af Þuríði Helgu Kristjánsdóttur (2007) 

gefur einnig áþekkar niðurstöður, en í henni voru stjórnendur meðal annars beðnir að 

nefna þá eiginleika sem þeir telja hvað mikilvægasta í fari starfsmanna. Niðurstöður 

benda til að samstarfshæfni, Jákvætt viðhorf, samviskusemi, metnaður, frumkvæði og 

traust sé hvað mikilvægast sem er líkt og hinar rannsóknirnar gefa til kynna. Goleman 

(1995) og Goleman o.fl. (2004) benda einnig á rannsókn sem framkvæmd var í 500 

fyrirtækjum með það að markmiði að skoða tengsl tilfinningagreindar við frammistöðu. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar styðja enn frekar þær ályktanir sem hér hafa verið 

dregnar. Þær benda einnig til þess að tilfinningagreind hafi meiri áhrif á frammistöðu en 

vitsmunagreind. Það skal þó farið varlega í að fullyrða slíkt enda ekki verið fullsannað 

eins og Van Rooy og Viswesvaran (2004) benda á. Rannsaka þarf betur tengsl 
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tilfinningagreindar við frammistöðu með það í huga að aðrir þættir hafi hugsanlega 

áhrif, til dæmis tegund eða eðli starfsins sem unnið er. Þarf jafnframt að líta til þess að 

margir fræðimenn halda því fram að skilgreining Golemans á tilfinningagreind sé í raun 

útlistun á félagsfærni og sé ekki byggð á vísindalegum grunni. Því sé ekki ólíklegt að 

góð frammistaða í störfum sem krefjast mikillar félagsfærni bendi til hárrar 

tilfinningagreindar sé miðað við líkan hans. Það kemur því ekki á óvart að erfiðara var 

að tengja niðurstöður rannsóknarinnar við líkan Salovey og Mayer (1990) sem byggt er 

á áreiðanlegum og vísindalegum rannsóknum og er ekki eins mikil útlistun á 

félagsfærni. Það ýtir enn frekar undir þá staðreynd að frekari rannsókna sé þörf í þessum 

efnum. Þess ber líka að geta að mikilvægt er að skilgreina vel hvernig meta á 

frammistöðu til að hægt sé að sjá hvort frammistaðan sé góð eða ekki. Það er munur á 

annars vegar huglægu mati og hins vegar hlutlægu mati. Það getur verið mikill munur 

þar á því huglægt mat er byggt á persónulegri skoðun matsaðila á meðan hlutlægt mat 

gefur til kynna hina eiginlegu framleiðni eins og Riggio (2003) benda á. Mörg af þeim 

einkennum sem viðmælendur nefndu eru þess eðlis að vera byggð á huglægu mati, til 

dæmis samskiptahæfni, viðhorf, metnaður, sveigjanleiki og fleira. Stjórnendur meta 

samkvæmt þessu afburðaframmistöðu ekki endilega út frá framleiðni heldur líta frekar á 

þessa huglægu þætti. 

Sýnt hefur verið fram á að einstaklingum með háa tilfinningagreind virðist vegna 

betur í starfi og í lífinu almennt en að sama skapi má spyrja sig að því hvað 

tilfinningagreind er og hvaða líkan á að miða við. Á að miða við að fólk hafi háa 

tilfinningagreind ef það býr yfir þeim þáttum sem Salovey og Mayer (1990) telja falla 

undir tilfinningagreind eða miða við önnur líkön eins og til dæmis Golemans (1995). 

Það hefur einnig verið sýnt fram á að fimm þátta líkanið geti nýst til að spá fyrir um 

væntanlega frammistöðu. Fræðimenn eru ekki allir sammála um hversu þröngt eða vítt á 

að skilgreina líkön sem ætlað er að mæla persónueiginleika en í grunninn eru flest 

líkönin svipuð. Sem dæmi má nefna að þær tvær skilgreiningar á tilfinningagreind sem 

hér hefur verið horft til fela í sér þá eiginleika að geta gert sér grein fyrir eigin 

tilfinningum og annarra, að geta stjórnað tilfinningunum og lagt mat á hegðun og 

aðstæður hverju sinni, hafa félagsfærni og svo framvegis.   

Niðurstöður rannsóknarinnar komu ef til vill ekki á óvart ef horft er til þess hversu 

mikið til dæmis félagsleg færni snertir mörg störf. Það að geta átt í góðum samskiptum 

við þá sem verða á vegi okkar hlýtur að hafa áhrif á líf okkar og hversu vel okkur 

vegnar. Margir eru sammála um að hægt sé að þjálfa og styrkja tilfinningagreind enda 
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sé hún að hluta til lærð. Hvort sem að tilfinningagreind sé hæfni sem hægt sé að þjálfa 

eður ei þá virðast sumir eiga auðveldara með að tileinka sér tækni þá er felst í 

mannlegum samskiptum og öðru er tengist tilfinningagreind. 

Áhugavert væri að rannsaka enn frekar hvað einkennir afburðastarfsmenn og tengsl 

þeirra við tilfinningagreind og fimm þátta líkanið. Leggja ætti áherslu á að skoða hvort 

munur er milli starfa í þessu samhengi. Niðurstöður rannsókna benda til að há 

tilfinningagreind hafi sérstaklega áhrif á frammistöðu í störfum sem krefjast mikillar 

félagsfærni. Því væri fróðlegt að sjá hvort tilfinningagreind hefði jákvæð áhrif á 

frammistöðu í störfum sem ekki krefjast mikillar félagsfærni. Þá væri einnig gagnlegt að 

rannsaka betur þátt vitsmunagreindar á frammistöðu. Rannsóknir á einkennum 

afburðastarfsmanna geta nýst fyrirtækjum og stofnunum og auðveldað þeim að koma 

auga á hæfustu einstaklingana og rannsóknir á tilfinningagreind gagnast meðal annars 

þeim sem leitast við að afla sér þekkingar og skilnings á efninu. 
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12 Lokaorð 
 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvað einkennir framúrskarandi starfsmenn að 

mati stjórnenda og skoða hvort þau einkenni endurspegli á einhvern hátt kenningar um 

tilfinningagreind og fimm þátta líkanið. Niðurstöður geta nýst bæði einstaka 

stjórnendum, fyrirtækjum, stofnunum og öðrum þeim sem gagn eða áhuga hafa á 

efninu. Fræðimenn hafa í auknu mæli sýnt áhuga á og rannsakað kenningar sem tengjast 

persónueinkennum. Kenningarnar ganga út á að skilgreina persónueiginleika fólks 

þannig að hann nái yfir ákveðinn fjölda þátta. Þættirnir eiga því að ná yfir allt það sem 

hugsanlega einkennir einstaklinga. Meðal annars er horft til skilgreininga fimm þátta 

líkansins á persónueiginleikum sem og tilfinningagreindar. Þess ber að geta að 

rannsakendur hafa enn ekki komist að sameiginlegri niðurstöðu hvernig best er að 

skilgreina persónueinkenni né hversu mörg einkenni best sé að nota, það er að segja 

hversu ítarlega skilgreiningarnar eiga að vera. Stöðugt er þó unnið að endurbótum á 

skilgreiningunum og fróðlegt að sjá hver framtíðin verður í þessum efnum. 

Áhugi á persónueiginleikum er síður en svo nýr af nálinni en hefur aukist jafnt og 

þétt hin síðari ár og mikilvægi þess að getað borið kennsl á þessa eiginleika kemur 

sífellt betur í ljós. Einn helsti kostur þess að greina persónueiginleika er möguleikinn til 

að spá fyrir um ýmiskonar hegðun. Það getur nýst á ýmsum sviðum, meðal annars getur 

það hjálpað fyrirtækjum að spá fyrir um væntanlega frammistöðu starfsmanna. Hafa 

þarf í huga að ekki hefur að fullu verið sýnt fram á gagnsemi slíkra mælinga með 

óyggjandi hætti. Rannsóknir hafa þó meðal annars sýnt að fólk með háa 

tilfinningagreind nái betri frammistöðu. Það á sérstaklega við um sum störf en ekki öll 

og því þörf á að rannsaka betur þessi tengsl. Það væri einnig áhugavert að rannsaka 

jafnframt tengsl annarra þátta við frammistöðu en lengi vel hefur verið talið að greind 

hefði hvað mest áhrif á velgengni. Með frekari rannsóknum á eiginleikum 

afburðastarfsmanna mætti ef til vill skoða enn frekar hvort tengsl séu við 

tilfinningagreind og telur höfundur að það sé best gert með því að skoða jafnframt 

mismunandi störf samhliða. 
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14 Viðaukar 

14.1 Viðauki I. Orðalisti 

Activities - Athafnir 

Agreeableness – Samstarfsfús 

Appraisal – Mat 

Cognitive intelligence – Vitsmunagreind 

Conceptualizing – Hugtakslegur 

Conscientiousness – Samviskusemi 

Contextual performance – Huglæg frammistaða 

Creative thinking – Skapandi hugsun 

Emotional intelligence – Tilfinningagreind 

Emotional quotient – Tilfinningagreind 

Empathy - Samkennd 

Excellent employees – Framúrskarandi starfsmenn 

Expression – Tjáning 

Extraversion – úthverfur 

Flexible planning - aðlögunarhæfni 

Hierarchy of needs – Þarfapýramídi 

Intellectual intelligence – Vitsmunagreind 

Interpersonal – Ytri samskipti  

Intrapersonal – Innri samskipti 

Motivation – Hvatning 

Neuroticism – Andlega óstöðugur  

Non Verbal – Án orða 

Objective – Hlutlæg 

Openess – opinn 

Performance – Frammistaða 

Performance appraisal – Frammistöðumat 

Performance management – Frammistöðustjórnun 

Redirected attention – afleidd athygli 

Regulations of emotions – Tilfinningastjórnun 

Relationship management - Tengslastjórnun 

Self awareness – Sjálfsvitund 

Self management - Sjálfsstjórn 

Social awareness – Félagsleg vitund 

Social competence – Félagsleg hæfni/færni 

Social intelligence - Félagsgreind 

Subjective – Huglægur 

Task performance – Verkefnatengd frammistaða 

Trait – Eiginleiki/einkenni 

Utilization of emotions – Hagnýting tilfinninga 

Verbal – Munnleg 
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14.2 Viðauki II. Spurningarlisti 

Spurningalistinn hér að neðan var notaður til viðmiðunar þegar tekin voru viðtöl við 

viðmælendur og þróaðist á misjafnan hátt eftir viðtölum. Röð spurninga var ekki 

endilega eins í öllum viðtölum eins og gefur að skilja því hvert viðtal var einstakt. 

 

Spurningalisti 

1. Hvað einkennir besta/bestu starfsmenn þína? 

2. Hvað felst í því að ná góðum árangri í starfi? 

3. Hvaða eiginleikum leitar þú eftir þegar þú velur nýja starfsmenn? 

4. Hversu miklu máli skiptir menntun varðandi það að standa sig vel í starfi? 

5. Hversu miklu máli skiptir reynsla? 

6. Að hvaða leyti geta stjórnendur haft áhrif á frammistöðu starfsmanna? 

7. Hvað er slakur starfsmaður að þínu mati? 

8. Hvað þarf til að verða framúrskarandi starfsmaður (hvaða eiginleika þarf til)? 

9. Hvaða áhrif hefur greind á frammistöðu? 

10. Hvaða áhrif hefur samskiptahæfni á frammistöðu? 

11. Hverjir eru líklegastir til að verða framúrskarandi starfsmenn? 

12. Hvaða þætti/eiginleika telur þú skipta mestu máli til að einstaklingar geti náð 

góðum árangri í starfi? 

13. Hvernig er frammistaða starfsmanna metin? 

14. Hvað geturðu sagt mér um hugtakið tilfinningagreind? 

 

 

 

 

 

 


