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Formáli 

Líðan tannsmiða í starfi hefur ekki vakið áhuga margra utan stéttarinnar og aldrei hefur verið 

gerð formleg rannsókn á hversu ánægðir þeir eru í starfi. Höfundur ritgerðarinnar starfaði í 

áratugi við greinina og þekkir því vel til þeirra aðstæðna sem tannsmiðir starfa við. Á seinni 

árum hefur höfundur haft að aðalstarfi að starfa að mannauðsmálum og þótti það því 

ákjósanlegt að beita sérþekkingu á þessum tveimur fögum saman þegar tilefnið gafst. 

Vilborg Gunnarsdóttir lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum við Hamarhlíð 1978. Hún tók 

sveinsprófi í tannsmíði frá Iðnskólanum í Reykjavík 1983 og hlaut meistararéttindi í sama fagi 

1985. Síðan hefur hún lagt stund á nám í uppeldis- og kennslufræði við KHÍ, 

starfsmannastjórnun hjá EHÍ og mun ljúka meistaranámi í mannauðsstjórnun við HÍ í júní 

2011.   
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Útdráttur  

Ritgerð þessi er lokaverkefni höfundar til BS gráðu í tannsmíði við Tannlæknadeild Háskóla 

Íslands í febrúar 2011. Framkvæmd var rannsókn á starfsánægju og líðan tannsmiða á Íslandi 

og leitað svara við rannsóknarspurningunum: Hvert er viðhorf tannsmiða á Íslandi til 

vinnuumhverfisins sem þeir búa við?Hver er starfsánægja stéttarinnar í samanburði við 

starfsánægjukannanir sem Capacent Gallup hefur gert fyrir VR eða Verslunarmannafélag 

Reykjavíkur undanfarin ár? Tilgangurinn var að kanna hvar tannsmiðir standa í samanburði 

við aðra hópa. 

Framkvæmd var megindleg rannsókn og spurningakönnun send rafrænt til allra 

tannsmiða sem skráðir voru í Tannsmiðafélag Íslands haustið 2010. Leitað var til formanns 

félagsins sem samþykkti að bera málið undir stjórn félagsins sem síðar samþykkti að 

könnunin yrði lögð fyrir. Þá sá formaður til þess að aðstoð fékkst hjá starfsmanni Samtaka 

Iðnaðarins við útsendingu á tölvupósti sem innihélt tengil á könnunina. Spurningarnar í 

könnuninni voru flokkaðar í átta þætti sambærilega þeim sem spurt er um í 

vinnustaðagreiningum VR ár hvert og heildareinkunn var reiknuð út frá sömu hlutföllum. 

Niðurstöður könnunarinnar voru loks teknar saman í myndir og skýrslur.  

Helstu niðurstöður eru þær að tannsmiðir eru almennt ánægðir í starfi þótt ánægjan sé 

ekki eins mikil og hún gerist allra best á almennum vinnumarkaði. Þeir telja sig sterka hvað 

snertir faglega þekkingu og eru ánægðir með þá ímynd sem starf þeirra nýtur. Helsta óánægja 

lýtur að launum eins og hjá flestum sem svara könnunum sem þessum en taka þarf tillit til 

þessu hversu hátt hlutfall þátttakenda eru einyrkjar.  
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Abstract 

This essay is the author's thesis for the BS degree in dental technology from the Faculty of 

Odontology at the University of Iceland in February 2011. A study was conducted regarding 

job satisfaction and well-being amongst dental technicians in Iceland that aimed to answer the 

research questions: What is the attitude of dental technicians in Iceland towards their working 

environment? How does their job satisfaction rate compared to the  job satisfaction survey 

Capacent Gallup has in recent years performed for VR  which is a trate union in the 

commercial and service sector? The purpose was to explore where dental technicians stand in 

comparison with other work groups. 

A quantitative survey was conducted and questionnaires sent electronically to all 

registered dental technician in Tannsmiðafélag Íslands in 2010. The chairman and his board 

were asked for consent which they gave and an assistance was given by an employee of the 

Federation of Industries who sent e-mails to participants containing a link to the survey. The 

questions in the survey were grouped into eight factors similar to those asked in the workplace 

VR diagnoses each year and overall calculated from the same proportions.  

Results were summarized in images and this report. 

The main conclusion is that dental technicians are generally happy in their jobs, although their 

satisfaction is not as high as it gets best in the private sector. They consider themselve strong 

in respect to professional knowledge and are happy with the illusion that their workplace 

receives. The main dissatisfaction relates to wages, as most surveytakers who respond to 

similar questions. One needs to take in account that a majority of participants are single 

workers and run their own businesses. 
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1 Inngangur 

Starfsumhverfi tannsmiða er að mörgu leiti einstakt og er við fáar stéttir að bera saman hvað 

það varðar. Helst má nefna starfsstétt eins og gullsmiði sem notar áþekk verkfæri og vinnur 

mikið með málma eins og tannsmiðir gera. Fag tannsmiða hefur þó breyst og þróast meira 

undanfarna áratugi en sambærilegra stétta hvað tækni og framfarir snertir og þurfa tannsmiðir 

því að vera iðnir við að afla sér viðbótar þekkingar. Þá eru vinnustaðir tannsmiða sjaldnast 

fjölmennir sem gerir að verkum að nokkuð reynir á nánd og samskipti meðal samstarfsfólks. 

 Ekki hefur svo vitað sé verið kannað meðal tannsmiða á Íslandi hvert viðhorf þeirra er 

til starfsumhverfis síns en gerðar hafa verið kannanir á starfsánægju einhverra heilbrigðisstétta 

og á starfsumhverfi og líðan tanntækna í starfi. 

 Skýrsluhöfundur hefur haft það að aðalstarfi síðustu ár að starfa við mannauðsstjórnun 

og ákvað því að taka sem viðfangsefni til BS prófs að kanna starfsánægju og viðhorf 

tannsmiða til starfsumhverfis síns. Það er von rannsakanda að eitthvert hagnýtt gildi geti orðið 

af rannsókninni, sérstaklega fyrir vinnuveitendur. Almenn fyrirtæki hafa t.d. notfært 

niðurstöður til að bæta úr þáttum þar sem vísbendingar koma fram um óánægju. Ef 

niðurstöður eru teknar alvarlega má koma í veg fyrir óþarfa starfsmannaveltu sem er 

fyrirtækjum dýr.  

1.1 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að mæla starfsánægju tannsmiða og viðhorf þeirra til þess 

starfsumhverfis sem þeir búa við.  

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

Hvert er viðhorf tannsmiða á Íslandi til vinnuumhverfisins sem þeir búa við? 

Hver er starfsánægja stéttarinnar í samanburði við starfsánægjukannanir VR undanfarin ár? 

1.2 Ástæða fyrir vali 

Rannsakandi útskrifaðist sem tannsmiður fyrir 30 árum, starfaði við fagið í um 20 ár og 

þekkir því starfsumhverfi tannsmiða nokkuð vel. Undanfarin ár hefur hún starfað sem 

starfsmannastjóri, bæði hjá opinberri stofnun og hjá stóru fyrirtæki á almennum markaði. Þar 

sem ekki hefur áður verið framkvæmd sérstök starfsánægjukönnun meðal tannsmiða er einkar 

forvitnilegt að bera saman t.d. ánægju þeirra sem flokkast sem vinnuveitendur og launþeganna 

sjálfra. Þá verður fróðlegt að bera niðurstöðurnar saman við sambærileg svör úr 

starfsánægjukönnunum VR.  
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1.3 Gildi rannsóknar 

Ekki má telja líklegt að niðurstöður rannsóknarinnar komi til með hafa hagnýtt gildi. Gildið 

verður fyrst og fremst upplýsingalegs eðlis og vonandi fróðlegt fyrir tannsmiði sjálfa að sjá 

hvar þeir standa í samanburði við almennan vinnumarkað á Íslandi. Rannsóknin er aftur á 

móti þess eðlis að hægt verður að endurtaka hana að einhverjum árum liðnum ef vilji er fyrir 

hendi og bera saman niðurstöður þá og nú.  
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2  Starfsánægja 

Hugtakið starfsánægja (e. job satisfaction) setti Robert Hoppock fyrst fram í riti sínu Job 

Satisfaction sem kom út í New York árið 1935 (Tsai, Yen, Huang og Huang, 2007) en þrátt 

fyrir að hann hafi verið fyrstur til að setja hugtakið fram höfðu ýmsir tekist á við efnið áður og 

enn fleiri síðar.  Fjöldi kenninga hafa verið settar fram um starfsánægju auk þess sem margar 

rannsóknir hafa verið gerðar um starfsánægju bæði hérlendis og erlendis.  

Starfsánægja hefur verið skilgreind sem jákvæðar og neikvæðar tilfinningar og viðhorf til 

eigin starfs (Riggio, 2008). Einföld skilgreining er; að hvaða marki starfsmaður er ánægður í 

starfi. Með starfsánægju er því átt við jákvæð og neikvæð viðhorf eða upplifun starfsmanns til 

starfs síns, sem fela í sér huglæg og tilfinningaleg viðbrögð gagnvart starfinu. Það sem hefur 

almennt áhrif á þetta huglæga mat eru vinnuaðstæður, samskipti við samstarfsmenn, samskipti 

við stjórnanda, möguleiki á starfsþróun og laun. Munur á starfsánægju fólks liggur í 

einstaklingsmun, þ.e. mismunandi væntingum fólks til vinnu sinnar og að hvaða leyti starfið 

uppfyllir væntingar þess.  

Rannsóknir gefa til kynna að það sé örlítið jákvætt samband milli starfsánægju og 

frammistöðu í starfi, þó svo að hægt sé að draga úr sambandinu með áhrifum þriðju breytu, 

eins og viðtöku starfstengdrar umbunar en starfsánægja hefur jákvæða fylgni við 

skuldbindingu við fyrirtæki (Riggio, 2008).  

Leiðtogar sem ekki skapa fjarlægð á milli sín og undirmanna eru líklegir til þess að skila 

meiri starfsánægju. Í því skyni er gott að huga að því að samskiptarásir séu opnar á milli allra 

þrepa í fyrirtækinu og að starfsfólk hafi aðgang að yfirmönnum sínum. Yfirmenn geta til 

dæmis lagt áherslu á það við starfsfólk að það megi alltaf ræða við þá um atburði sem koma 

upp á og tengjast starfinu. Það sýnir að yfirmaðurinn vill veita stuðning. Sumir vilja meina að 

yfirmenn ættu að vera í hlutverki leiðbeinanda starfsfólks ef mögulegt er (Nobile og 

McCormick, 2008) 

Fredrik Taylor taldi að gagnkvæmur árangur vinnuveitenda og starfsmanna hlytist af því 

að bæta hag starfsmannsins. Með það sem  útgangspunkt lagði hann til að starfsmanninum 

yrði útveguð betri vinnuskilyrði í formi verkfæra og þjálfunar. Hann lagði áherslu á 

einstaklinginn, að velja rétta einstaklinga í störfin og að launaþátturinn væri mikilvægasti 

hvati þeirra til að vinna. Þar af leiðandi var einn grundvallarþáttanna í umbun starfsmanna að 

þeir, ekki síður en vinnuveitendur, myndu hagnast á stækkandi köku og ánægður starfsmaður 

skilaði meiri arði (Taylor, 1911). 
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2.1 Starfsánægjumælingar 

Fyrstu mælingar á starfsánægju voru bundnar við það sem helst er umbunað fyrir í starfi, svo 

sem laun og launatengda þætti. Fljótlega þróuðust mælingarnar og farið var að kanna áhrif 

fleiri þátta. Minnesota ánægjukönnunin var þróuð árið 1967 þar sem einblínt var á fjóra 

meginþætti: starfið sjálft, samskipti við samstarfsmenn, laun og launatengda þætti og 

möguleika á starfsframa (Saari og Timothy, 2007). 

Rannsóknir hafa bent til þess að það að hafa gott samband við yfirmann sinn er meðal 

mikilvægari þátta sem hafa áhrif á starfsánægju. Að mati sumra rannsakanda er sambandið 

við stjórnendur mikilvægara heldur en sambandið við samstarfsfólk (Sousa-Poza og Sousa-

Poza, 2000). Tíð samskipti við yfirmann hafa verið tengd við starfsánægju en það er spurning 

hvert eðli sambandsins er. Það gæti verið þannig að starfsfólk sem er ánægt með starfið sé 

líklegt til að leita eftir samskiptum við yfirmann. Það eru því líkur á að ánægjan hafi áhrif á 

samskiptin og öfugt (Muchinsky, 1977). 

Þegar laun eru könnuð í tengslum við starfsánægju sýna niðurstöður að þeir sem eru 

hærra launaðir mælast almennt með meiri starfsánægju. Ef starfsfólk er fengið til að meta 

sjálft hvað hafi áhrif á starfsánægju þeirra þá lenda launin neðarlega á listanum, ef fólk nefnir 

þau yfir höfuð (Duffy og Richards, 2006). Starfstengd hvatning hefur talsvert verið rannsökuð 

en í nýlegri rannsókn endurtók Arndís Vilhjálmsdóttir (2010) eldri rannsóknir um starfstengda 

hvatningu og raðaði eftir mikilvægi hvatningaratriða. Þar kemur berlega í ljós hversu 

neðarlega á listanum launin lenda. Rannsakað var viðhorf starfsmanna annars vegar til 

starfstengdrar hvatningar og stjórnendur spurðir hvað þeir teldu að væri megin hvati 

starfsmanna til vinnu. Talsverður munur reyndist þarna á því starfsmenn settu launin neðar en 

þætti eins og að vinna áhugaverð verkefni og að finnast vinna sín vel metin. Niðurstöður 

sýndu að það sem skiptir starfsmenn mestu máli er að vinna að áhugaverðum verkefnum, næst 

að sjá árangur af starfi sínu og í þriðja lagi að vinnan sé vel metin. Það að fá góð laun lendir í 

11. – 12. sæti hjá starfsmönnum en stjórnendur töldu hins vegar að starfsmenn settu launin í 

fyrsta sæti. Það að búa við góðar vinnuaðstæður setja starfsmenn í 14. sæti, að eiga mikið frí 

lendir í 28. sæti. Áhugavert er að hafa þessar niðurstöður í huga þegar niðurstöður þessarar 

rannsóknar eru skoðaðar (ArndísVilhjálmsdóttir, 2010). 

Í breskri rannsókn á starfsánægju tannsmiða er ekki spurt um launaþáttinn en þar koma 

hins vegar fram sterk tengsl milli starfsánægju og þess að finnast vinna sín vel metin (Bower, 

Gibbons, Newton og Newton, 2004). 
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3 Aðferð 

Fyrirmynd könnunarinnar er starfsánægjukönnunin „Fyrirtæki ársins“ sem Capacent Gallup 

framkvæmir fyrir VR hjá hundruðum fyrirtækja á Íslandi ár hvert. Eins og fram kemur á vef 

VR hjálpar svo víðtæk mæling stjórnendum að átta sig betur á stöðu mála í sínu fyrirtæki því 

þeir fá niðurstöður um hvern þátt starfsumhverfisins. Þannig er auðveldara að sjá í hvaða 

málum úrbóta er þörf og hvaða þættir eru í góðum farvegi (www.vr.is, 2010).  

Rannsóknin var ekki tilkynnt til Persónuverndar enda kemur fram í reglum þeirra að 

við vinnslu upplýsinga sem á engan hátt er unnt að rekja til tiltekinna einstaklinga, gerist þess 

ekki þörf en þetta eigi við um nafnlausar spurningakannanir (www.personuvernd.is). 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Eins og hjá VR er rannsóknaraðferðin megindleg ( e. quantitativ) en sú aðferð felur í sér að 

notuð eru gildi til að lýsa tiltölulega stórum hópi fólks. Aðalatriðið í slíkri aðferð er að hægt 

sé að alhæfa um heildina, oftast frá úrtaki og er í því skyni leitast við að úrtakið sé góður 

fulltrúi hóps. Í megindlegum rannsóknum er áhersla lögð á hlutleysi rannsakanda og að hægt 

sé að endurtaka rannsóknina og fá út sömu niðurstöður (Bell og Bryman, 2007).    

3.2  Spurningalistinn 

Stór hluti spurningalistans var byggður á spurningum sem notaðar eru í könnun VR um 

fyrirtæki ársins þar sem ætlunin var að bera niðurstöður kannananna saman en listinn er 

þróunarvinna VR og þess rannsóknafyrirtækis sem framkvæmt hefur könnunina hverju sinni. 

Spurningunum er skipt upp í átta þætti sem mæla viðhorf starfsfólks til jafn margra þátta en 

einkunn úr hverjum þætti stendur því fyrir meðalánægju svarenda á þeim spurningum sem 

falla undir viðkomandi þátt (www.vr.is, 2010).  

Þættirnir eru: 

1. Trúverðugleiki stjórnenda s.s. um stuðning, hvatningu og stjórnun 

vinnustaðarins. 

2. Starfsandi, þar sem spurt var um samskipti á vinnustaðnum. 

3. Launakjör, þar sem spurt er um ánægju með launakjör. 

4. Vinnuskilyrði, s.s. lýsingu, kaffiaðstöðu og fleira. 
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5. Sveigjanleiki í vinnu, þar sem spurt var m.a. um hvort auðvelt er að sinna 

einkaerindum á vinnutíma. 

6. Sjálfstæði í starfi, þar sem spurt var m.a. um hvort viðkomandi hafi mikil áhrif 

á hvernig starfið er unnið.  

7. Ímynd og ánægja, s.s. hvort umræða um vinnustaðinn er jákvæð. 

8. Stolt, s.s. hvort viðkomandi er stoltur af fyrirtækinu sem hann starfar hjá. 

 

Þar sem störf tannsmiða eru sérstök voru spurningarnar aðlagaðar eins og hægt var 

þeirra störfum og bætt við möguleika á að svara að spurningin ætti ekki við enda er stór hluti 

tannsmiða einyrkjar sem hafa t.d. engan eiginlegan stjórnanda. Stjórn Tannsmiðafélags 

Íslands var boðið að taka þátt í könnuninni með því að bæta við spurningum og var það gert. 

Ákveðið var að spyrja félagsmenn um starfsemi félagsins, afstöðu til breytinga á námi 

tannsmiða og þá var sömuleiðis spurt um þjónustu helstu birgja tannsmiða.   

Stjórn Tannsmiðafélagsins voru send drög að spurningalistanum til yfirferðar og óskað 

var eftir athugsemdum og ábendingum. Nokkrar góðar ábendingar bárust og var tekið tillit til 

þeirra við endanlega útfærslu spurningalistans.  

Alls voru spurningarnar 42 talsins í átta flokkum. Notaður var Likert kvarði þar sem 

þátttakendum gafst kostur á að merkja við hversu sammála eða ósammála þeir voru. Slíkt 

form er auðskilið og frekar auðvelt að leggja fram (Bell og Bryman, 2007). Kvarðarnir lágu á 

bilinu 1 – 5 þar sem 1 var lægst og 5 hæst.  Auk spurninganna í flokkunum átta var spurt um 

vinnuálag og möguleika á endurmenntun.  

 Notaðar voru bakgrunnsbreyta á borð við aldur og kyn og var að auki spurt um 

starfsaldur í faginu, hvaða verkefnum viðkomandi sinnir helst og hvar hann sæi sig starfslega 

að þremur árum liðnum.  

3.3 Þátttakendur 

Í stað þess að velja úrtak var ákveðið að leggja rafrænan spurningalista fyrir þátttakendur sem 

voru allir starfandi tannsmiðir á Íslandi samkvæmt netfangaskrá Tannsmiðafélags Íslands. 

Úrtakið var því markvisst  (e. purposive sampling) sem felur í sér að þátttakendur eru valdir á 

markvissan hátt vegna t.d. viðhorfa þeirra og reynslu (Bell og Bryman, 2007).   
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 Samtals 76 tannsmiðir eru á þessum lista og fengu þeir allir sendan tölvupóst með 

tengli á rafrænan spurningalistann.  

3.4 Svarhlutfall  

Svarhlutfall í könnuninni var 42% sem telst ásættanlegt. Frá því að VR hóf að mæla 

starfsánægju hefur svarhlutfallið lægst verið tæplega 42% en hæst farið í 54%.  

3.5 Framkvæmd 

Könnunin var framkvæmd í október 2010. Leitað var til formanns Tannsmiðafélagsins, 

Ríkarðs Más Ríkarðssonar, um samstarf. Leitaði hann álits stjórnar félagsins og gaf hann svo 

leyfi til að nota félagatalið í gegnum Samtök Iðnaðarins. Þessi leið gerði að verkum að 

nafnalistinn komst aldrei í hendur rannsakanda sem tryggir vernd þátttakenda og nafnleynd. 

Ekki þótti ástæða til að tilkynna könnunina til Persónuverndar.  

 Formaður Tannsmiðafélagsins sendi félagsmönnum tölvupóst í byrjun október 2010 

nokkru áður en könnunin var send út þar sem hann kynnti hana og hvatti félagsmenn til 

þátttöku. Nokkrum dögum síðar barst könnunin tannsmiðum í tölvupósti frá starfsmanni 

Samtaka Iðnaðarins. Svörun fór hægt af stað og var ítrekun send nokkru síðar í tölvupósti frá 

Samtökum Iðnaðarins. Við það tók svörunin kipp en lokað var á svörun í lok október.  

 Könnunin var rafræn og var notast við könnunartól sem heitir Zoomerang sem 

skýrsluhöfundur þekkir vel og notar reglulega í sínu starfi.  

3.6 Úrvinnsla 

Við úrvinnslu gagna úr spurningakönnuninni var notast við SPSS tölvuforritið. Svörin voru 

greind og borin saman við niðurstöður úr VR könnuninni 2010. Reiknuð var út einkunn í 

hverjum af þáttunum átta og þær sömuleiðis bornar saman við niðurstöður VR.  

 Bakgrunnsbreytur voru notaðar til að skoða hvort munur væri á viðhorfi til valinna 

þátta eftir því hvort um var að ræða vinnuveitendur eða launþega og sömuleiðis eftir kyni. 
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4 Niðurstöður 

Ákveðið var að reikna út eina heildareinkunn eins og gert er hjá VR þótt hún gefi e.t.v. ekki 

jafn raunhæfa mynd af líðan tannsmiða og hún gerir hjá líðan starfsmanna einstakra 

fyrirtækja. Heildareinkunnin er samsett úr þáttunum átta sem allir taka gildi á bilinu 1 til 5, 

þar sem 5 gefur til kynna mjög mikla ánægju starfsmanna með viðkomandi þátt en 1 gefur til 

kynna mjög mikla óánægju. Ef vinnustaðurinn er til dæmis með gildið 3 á einstökum þætti þá 

gefur það til kynna að starfsmenn séu hvorki ánægðir né óánægðir með viðkomandi þátt.  

Þegar mat er lagt á einkunnir sem þessar er notuð áratuga löng reynsla Capacent 

Gallup af rannsóknum en meðaltalið hjá þeim er flokkað í þrennt og byggist sú flokkun á 

tengslum starfsánægju og framleiðni starfsfólks. Viðmið þeirra er að einkunn sem er yfir 4,2 

er á svokölluðu styrkleikabili en miklar líkur eru taldar á að fullyrðingar sem mælast á því bili 

hafi hvetjandi áhrif á starfsfólk. Fullyrðingar sem mælast á bilinu frá 3,7 – 4,19 eru í góðu lagi 

eða eru starfhæfar en ef einkunn er 3.69 eða undir er líklegt að viðkomandi þáttur hafi letjandi 

áhrif á þjónustuvilja, framleiðni og starfsánægju starfsfólks. Talað er um að fullyrðingarnar 

lendi á aðgerðarbili sem þýðir að kallað er á að eitthvað sé gert í málum (Capacent Gallup, 

2005). 

Í samsetningu heildareinkunnar er vægi þáttanna átta ólíkt (sjá töflu 1) en vægi 

þáttanna hjá VR hefur breyst á milli ára sem endurspeglar hvað skiptir starfsmenn mestu máli 

á hverjum tíma. Vægi þáttanna er þannig reiknað út frá svörum þátttakenda sjálfra. Hjá VR er 

notuð principal axis aðferð við þáttagreininguna en vægi einstakra þátta í heildareinkunn 

byggir á því hve hátt hlutfall dreifingarinnar hver þáttur skýrir af dreifingu allra spurninganna 

(www.vr.is, 2010). Útreikningur einkunna í hverjum þætti var byggður á sama vægi.  

 

Tafla 1 Vægi þátta í heildareinkunn 

 Trúverðugleiki stjórnenda 26%  

 Starfsandi 13% 

 Launakjör 11% 

 Vinnuskilyrði     11% 

 Sveigjanleiki í vinnu 8% 

 Sjálfstæði í starfi 8% 

 Ímynd fyrirtækisins  11% 

Ánægja og stolt 13% 

                                     Heimild: www.vr.is 

 

http://www.vr.is/


Könnun á starfsánægju og líðan tannsmiða 

 

17 

4.1 Bakgrunnur 

 

Af þátttakendunum í könnuninni reyndust tæplega 60% vera vinnuveitendur, 90% karlanna og 

40% kvennanna. Athygli vekur hversu hár meðal starfsaldur þátttakenda í könnuninni var en 

hann reyndist tæplega 18 ár. Þá reyndust 83% þátttakenda hafa starfað á sama vinnustaðnum 

lengur en í 4 ár. Konur voru í meirihluta svarenda eða 66% en karlarnir 34%. Rúmlega 

helmingur svarenda var á aldrinum 40 – 60 ára.  

4.2 Starfsánægja í heild 

Þegar reiknuð er út heildar starfsánægjueinkunn könnunarinnar út frá þáttunum átta og vægi 

þeirra samkvæmt könnun VR fær starfsánægja tannsmiða einkunnina 4,03. Ef tekið er mið af 

niðurstöðum á almennum markaði og litið á tannsmiði sem einn hóp lendir hann um það bil í 

miðju fyrirtækjanna eða í 135. sæti af 228. Af þessu má draga þá ályktun að tannsmiðir séu 

nokkuð ánægðir í starfi enda einkunnin á starfhæfu bili.  

4.3 Trúverðugleiki stjórnenda  

Í eftirfarandi kafla verður farið í niðurstöður úr þeim þætti sem vegur hvað þyngst í 

heildareinkunn eða 26%. Mikilvægt er talið að starfsmenn treysti stjórnendum og fái hjá þeim 

viðeigandi endurgjöf. Heildareinkunn fyrir þennan þátt reyndist vera 3,87 sem er í lægri 

kantinum. Niðurstöðunni ber að taka með þó nokkrum fyrirvara þar sem mjög margir svöruðu 

hér að spurningarnar ættu ekki við enda meirihluti svarenda vinnuveitendur sjálfir.      

                           

Mynd 1 Stjórnandi vinnustaðarins virðir starfsfólk sitt mikils 

Á mynd 1 má sjá að af þeim sem svara eru flestir mjög eða frekar sammála því að 

stjórnendur virði starfsfólk sitt mikið. Í þessum flokki kemur líka fram að starfsmenn eru 

sammála um að gott sé að leita til næsta yfirmanns.                                                                                                                                 
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Mynd 2 Á mínum vinnustað er starfsfólki hrósað þegar það stendur sig vel 

     

Meirihluti starfsmanna sem svara spurningunni um hrós eru frekar eða mjög sammála  

því að þeim sé hrósað þegar það stendur sig vel en hrós og hvatning eru þættir sem almennt fá 

frekar lága einkunn í könnunum sem þessari. Í tilfelli tannsmiða er það líkast til 

viðskiptavinurinn sem er tannlæknirinn sem helst getur hvatt tannsmiðinn með hrósi en 

honum stendur það líklega ekki næst að huga að líðan tannsmiðsins hvað þetta snertir.  

Almennt er talið mjög mikilvægt að starfsfólk viti til hvers er ætlast af þeim í starfi. Á 

mynd 3 kemur í ljós að mikill meirihluti þeirra sem svara segjast mjög eða frekar sammála því 

að þeir viti til hvers er ætlast af þeim. 

                    

Mynd 3 Það er skýrt til hvers er ætlast af mér í starfi 

4.4 Starfsandi 

Starfsandi fær góða einkunn hjá tannsmiðum. Heildareinkunn í þessum þætti reyndist vera 

4,24 sem er á styrkleikabili og því líklegt að hafa hvetjandi áhrif á frammistöðu. Tannsmiðir 

eru því í heild ánægðir með samskipti á sínum vinnustöðum eins og sjá má m.a. á myndum 4 

og 5. Um það bil fimmtungur svarenda telur þetta ekki eiga við og má draga þá ályktun að um 
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einyrkja sé að ræða. Í þessum flokki kom líka fram almenn ánægja með að samskipti væru 

almennt hispurslaus meðal samstarfsfólksins.  

                            

Mynd 4 Mér finnst starfsandinn venjulega afslappaður og óþvingaður 

  

                                

Mynd 5 Mér kemur vel saman við samstarfsfólk mitt 

           

4.5 Launakjör 

Þegar kemur að spurningum um launakjör lækkar heildareinkunnin heldur en það er alveg í 

takt við niðurstöður VR. Einkunn í þessum þætti er 3,20 sem er á aðgerðarbili. Það er frekar 

sjaldgæft að starfsmenn séu hrópandi ánægðir með kjör sín en oftast gefur spurningin um 

hvort launin séu sambærileg og annarsstaðar réttustu myndina. Á mynd 6 má sjá niðurstöðuna 

þegar spurt er beint hvort viðkomandi er ánægður með launakjör sín og á mynd 7 sést hver 

afstaðan er þegar spurt er hvort viðkomandi telji launin svipuð og á sambærilegum 

vinnustöðum. Starfsmenn eru ekkert sérstaklega ánægðir með kjörin en telja þó flestir að þau 

séu svipuð og gengur og gerist á sambærilegum vinnustöðum.  
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Mynd 6 Ég er ánægður með launakjör mín 

   

                           

Mynd 7 Ég hef betri eða svipuð launakjör og gengur og gerist á öðrum sambærilegum vinnustöðum. 

 

4.6 Vinnuskilyrði  

Góð vinnuskilyrði eru öllum starfstéttum mikilvæg og tannsmiðum ekki síður. Loftgæði, 

aðgangur að tækjum og áhöldum auk lýsingar er meðal þeirra þátta sem verða að vera í lagi 

og gætu haft mikil áhrif á starfsánægju stéttarinnar. Einkunnin sem tannsmiðir gáfu 

vinnustöðum sínum er 3,94 sem er í lagi. Mest reyndist ánægjan vera með verkfæri og 

tækjabúnað en minnst með lýsingu. Loftræsting fær lægstu einkunn í þessum þáttum.  
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Mynd 8 Ánægja með vinnuaðstöðu og –rými. 

  

                          

Mynd 9 Ánægja með loftræstingu. 

   

                           

Mynd 10 Ánægja með verkfæri og tækjabúnað 
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4.7  Sveigjanleiki vinnu  

Tannsmiðir virðast almennt ánægðir með þann sveigjanleika sem þeir hafa í starfi, hvort sem 

um er að ræða að skreppa frá til að sinna einkaerindum eða til útréttinga og er einkunnin í 

þessum þætti 4,12 sem telja verður mjög gott enda mjög nálægt styrkleikabili. Helst má greina 

óánægju þegar kemur að ákvörðunum um töku sumarleyfa en þá fjölgar þeim sem segja ekki 

auðvelt að taka frí á þeim tímum sem þeim hentar. Flestir vinnustaðir tannsmiða eru fámennir 

og byggja þeir afkomu sína á viðskiptum við tannlækna. Þeir verða því að vera til staðar þegar 

viðskiptavininum hentar og laga frítíma sinn að því.  

                      

Mynd 11 Ég er ánægð/ur með þann sveigjanleika sem ég hef í vinnunni 

  

                          

Mynd 12 Ég á auðvelt með að taka mér sumarfrí/önnur frí á þeim tíma sem mér hentar  

4.8  Sjálfstæði í starfi  

Sá þáttur sem skoraði hæst hjá tannsmiðum er sjálfstæði í starfi og er einkunnin 4,43 sem er 

mjög hátt og á styrkleikabili. Vinnustaðir tannsmiða er sjaldnast fjölmennir og þurfa þeir þá 

oft að reiða sig á sjálfa sig þegar kemur að faginu og faglegri þekkingu. Þeir hafa þá engan 

nema viðskiptavininn (tannlækninn) til að bera undir varðandi verkefnin og ættu því að hafa 
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mikil áhrif á hvernig störf þeirra eru unnin. Niðurstaðan í þessum þætti bendir til mikils 

sjálfstrausts starfsmanna, mikillar þekkingar þeirra á faginu og góðra, faglegra samskipta 

þeirra við viðskiptavini. Þessi fullyrðing er því ein þeirra sem ætti að hafa hvað mest 

hvetjandi áhrif á tannsmiði í starfi. 

                       

Mynd 13 Mér finnst ég hafa góð tök á öllum þáttum starfs míns 

  

                        

Mynd 14 Mér finnst ég hafa næga yfirsýn yfir alla þá þætti sem krafist er af mér í starfi 
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Mynd 15 Þegar á heildina er litið hef ég mikil áhrif á hvernig starf mitt er unnið 

  

                             

Mynd 16 Viðskiptavinir okkar virða ábendingar okkar um það sem betur má fara 

  

4.9 Ímynd 

Ímynd og orðspor vinnustaða skiptir máli þegar kemur að starfsánægju. Tannsmiðir virðast 

stoltir af vinnustaðnum sínum en heildareinkunn í þessum þætti var 4,29 eða á styrkleikabili. 

Þeir segja viðskiptavini hafa jákvæða afstöðu til vinnustaðarins og að hann sé talinn traustur. 

Helgast þetta hugsanlega af því hversu margir eru eigendur og eigin vinnuveitendur. 
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Mynd 17 Þegar á heildina er litið hafa viðskiptavinir jákvæða afstöðu til vinnustaðarins/verkstæðisins 

  

 

                             
Mynd 18 Þegar á heildina er litið er vinnustaðurinn sem ég starfa á talinn traustur 

  

4.10 Ánægja og stolt 

Þátturinn sem mælir ánægju og stolt tannsmiða fær háa einkunn eða 4,24 sem flokkast 

samkvæmt fræðunum sem frábær eða á styrkleikabili. Spurt var um hvort tannsmiðir eru í 

heild ánægðir í starfi, hvort þeir geti mælt með vinnustaðnum við vini sína og hvort þeir eru 

stoltir af honum. Vísbendingin um þessa „vellíðan“ tannsmiða í starfi er hvetjandi vegna 

þeirrar háu einkunnar sem hún fær. 
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Mynd 19 Á heildina litið er ég ánægð/ur í starfi mínu 

  
 

                         
Mynd 20 Ég get mælt með vinnustaðnum sem góðum vinnustað við vini mína 

  

 

                          
Mynd 21 Ég er stoltur af vinnustaðnum mínum 

 

4.11 Vinnuálag, endurmenntun, helstu verkefni og framtíðin 

Auk þáttanna átta úr vinnustaðagreiningu VR var ákveðið að bæta inn spurningum sem 

áhugavert þótti að fá svör við í tengslum við störf tannsmiða. Spurt var um vinnuálag, 
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endurmenntun og við hvað fólk starfaði helst en niðurstöður úr þessum spurningum voru ekki 

notaðar við útreikning heildareinkunnar enda ekki gert hjá VR.  Loks var spurt hvar fólk sæi 

sig í starfi eftir 3 ár. Þá var að auki spurt um þjónustu birgja og starfsemi Tannsmiðafélagsins 

en ekki verður gerð grein fyrir niðurstöðum þeirra spurninga hér heldur á fundi félagsins en 

spurningarnar voru settar í spurningavagninn í samstarfi við félagið. 

 Þriðjungur tannsmiða telur vinnuálag sitt hæfilegt en tæplega 70% segja það frekar eða 

mjög mikið.  

                         

Mynd 22 Ég tel vinnuálag mitt vera: 

Áhugavert er að sjá hversu margir tannsmiðir hafa ekki látið reyna á endurmenntun en 

um er að ræða þriðja hvern starfsmann. Tæplega helmingur segir möguleikana góða. Fram 

kemur í opnum svörum undir „annað, hvað?“ að endurmenntun þurfi menn helst að sækja sér 

út fyrir landsteinana eins og fram kemur m.a. í svari eins þátttakanda hér fyrir neðan: 

 „Endurmenntun í tannsmíði er takmörkuð önnur en námskeið og fyrirlestrar erlendis  

             sem ég reyni að sækja öðru hvoru“ 

 

                         
Mynd 23 Ég hef góða möguleika á að afla mér endurmenntunar í starfi 
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Þegar spurt var um hvað tannsmiðir störfuðu aðallega við mátti velja fleiri en eitt atriði 

þar sem víða þarf að ganga í flest störf eins og gengur og gerist á fámennum vinnustöðum. 

Lang flestir tannsmiðir virðast ganga í öll störf sem þýðir að þekking þeirra og menntun í 

faginu sé nokkuð breið og að sérhæfing sé ekki mjög mikil. 

 

                          
Mynd 24 Ég starfa aðallega við: 

  

 

Loks var spurt um hvar fólk sér sig í starfi að þremur árum liðnum en gjarnan er spurt 

að slíku í vinnustaðagreiningum því hollt er stjórnendum að sjá hvort starfsmenn hyggjast 

hreyfa sig í starfi. Fram kemur að því er virðist mikil tryggð við vinnustaðina og eðlilegasta 

skýringin er eflaust sú að mikið er um einyrkja á eigin verkstæðum. Önnur skýring gæti líka 

verið sú að starf tannsmiða er það sérhæft að þeir leita ekki auðveldlega í önnur störf. Aðeins 

7% töldu sig verða á öðrum starfsvettvangi og 4% í námi. Þeir sem merktu við annað sögðust 

einfaldlega ekki hafa leitt hugann að þessu eða ekki hafa hugmynd um það. 

 

                         
Mynd 25 Hvar sérð þú þig í starfi eftir 3 ár? 
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4.12 Samanburður 

Það er alltaf áhugavert í könnunum sem þessum að bera saman viðhorf eftir 

bakgrunnsbreytum. Ekki reyndist mikill munur á svörum eftir þessum breytum en þó mátti 

finna einstaka spurningar þar sem greina mátti mun.  

Lítill sem enginn munur er á launþegum og vinnuveitendum meðal tannsmiða þegar 

spurt er um starfsánægju í heild en meiri munur kemur fram þegar spurt var um sveigjanleika 

hvað varðar að taka sér sumarfrí á tímum sem hentar. Þar eru það helst vinnuveitendurnir sem 

eru bundnir og geta ekki tekið frí á tímum sem hentar. 

                  

Mynd 26 Ég á auðvelt með að taka sumarfrí á þeim tímum sem mér hentar.  

Þá koma rannsakanda á óvart niðurstöður úr spurningu um við hvað tannsmiðir starfa 

helst að konur virðast mun síður starfa við implönt en karlar. Hver skýringin er á því er 

ómögulegt að segja. Er konum síður treyst fyrir þessum vandasömu verkefnum eða treysta 

þær sér ekki í þau? 

             

Mynd 27 Ég starfa aðallega við implönt 
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5 Umræður 

Það að ætla að spyrja tannsmiði á Íslandi um líðan þeirra í starfi kann í fyrstu ekki að virðast 

flókið. Starfsstéttin er tiltölulega fámenn og störf hennar afar sérhæfð. Vinnuskilyrði þeirra 

eru keimlík; hvert verkstæðið líkt öðru og flest þeirra ekki stór hvað fermetra snertir.  

 Þegar kom að því að semja eða aðlaga spurningalista úr vinnustaðagreiningu VR 

vandaðist málið heldur því margt á þeim lista á illa við starfsumhverfi tannsmiða. Farin var sú 

leið að bæta við möguleika á að merkja við að viðkomandi atriði ætti ekki við til að draga úr 

líkum á að viðkomandi sleppti því að svara spurningalistanum í heild. Að teknu tilliti til þessa 

var rannsakandi nokkuð ánægð með svörun í könnuninni.  

 Sem svör við rannsóknarspurningunum sem settar voru fram: „Hvert er viðhorf 

tannsmiða á Íslandi til vinnuumhverfisins sem þeir búa við?“og „Hver er starfsánægja 

stéttarinnar í samanburði við starfsánægjukannanir VR undanfarin ár?“ má segja að viðhorf 

tannsmiða til vinnuuhverfisins sé gott og að starfsánægja þeirra sé í meðallagi góð.  

 Í heild virðast tannsmiðir ánægð starfsstétt en heildareinkunn varðandi starfsánægju  er 

4,03.  Ef tekið er mið af niðurstöðum á almennum markaði og litið á tannsmiði sem einn hóp 

lendir hann um það bil í miðju fyrirtækjanna sem telja má ágætt þótt vafasamt sé að tala um 

hrópandi hamingju en þegar mat er lagt á einkunnir telst einkunn á bilinu 3,7 – 4,19 á 

starfhæfu bili eða í góðu lagi. Af þessu má draga þá ályktun að tannsmiðir séu nokkuð 

ánægðir í starfi.  

Það var helst í fyrsta hluta könnunarinnar um trúverðugleika stjórnenda að margir 

bentu á að viðkomandi spurning ætti ekki við. Niðurstöðunni er því tekið með þó nokkrum 

fyrirvara en einkunnin fyrir þann þátt reyndist vera 3,87. Starfsandi fær góða einkunn hjá 

tannsmiðum en niðurstaðan myndi flokkast sem frábær enda á styrkleikabili og eru tannsmiðir 

sömuleiðis afar ánægðir með samskipti á sínum vinnustöðum. 

Tannsmiðir eru ekkert sérstaklega ánægðir með kjör sín en telja þó flestir að þau séu 

svipuð og gengur og gerist á sambærilegum vinnustöðum.  

Varðandi aðbúnað á vinnustöðum reyndist ánægja tannsmiða mest vera með verkfæri 

og tækjabúnað en minnst með lýsingu. Tannsmiðir virðast almennt ánægðir með þann 

sveigjanleika sem þeir hafa í starfi nema þegar kemur að töku sumarleyfa. 
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Þegar kom að kaflanum um sjálfstæði í starfi bendir allt til þess að tannsmiðir hafi 

mikið sjálfstraust, mikla þekkingu á faginu og njóti góðra, faglegra samskipta við 

viðskiptavini. Áhugavert er í þessu sambandi að skoða svör um hversu margir tannsmiðir hafa 

ekki látið reyna á endurmenntun en um er að ræða þriðja hvern starfsmann. Þrátt fyrir það 

segjast þeir hafa góða faglega þekkingu. Áhugavert væri að rannsaka frekar hvaða leiðir 

tannsmiðir nota til að viðhalda þekkingu sinni fyrst þeir gera það í þetta litlu mæli eftir 

hefðbundnum leiðum og þrátt fyrir að tæplega helmingur segi möguleikana góða á að afla sér 

endurmenntunar. Þátturinn sem mælir ánægju og stolt tannsmiða fær háa einkunn eða 4,24 

sem er á styrkleikabili samkvæmt fræðunum og leikur þar viðhorf tannsmiða um faglega 

þekkingu sennilega stórt hlutverk.  

Mikill meirihluti tannsmiða telur vinnuálag sitt mikið sem á sér hugsanlega skýringu í 

því hversu fámennir vinnustaðirnir eru. Þá kemur fram mikil tryggð við vinnustaðina og 

eðlilegasta skýringin er eflaust sú að mikið er um einyrkja á eigin verkstæðum. Önnur skýring 

gæti líka verið sú að starf tannsmiða er það sérhæft að þeir leita ekki auðveldlega í önnur 

störf. 

Lítill sem enginn munur er á launþegum og vinnuveitendum meðal tannsmiða þegar 

spurt er um starfsánægju í heild en meiri munur kemur fram þegar spurt var um sveigjanleika 

hvað varðar að taka sér sumarfrí á tímum sem hentar þar sem vinnuveitendurnir telja sig eiga 

erfiðara að taka frí á tímum sem þeim hentar. 

Þá fannst skýrsluhöfundi áhugavert að konur virðast mun síður starfa við implönt en 

karlar. Hver skýringin er á því er ómögulegt að segja.  
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Tölvupóstur formanns til félaga í Tannsmiðafélagi Íslands. 

 

Ágætu tannsmiðir.  

 Á næstu dögum mun ykkur berast tölvupóstur sem inniheldur tengil á könnun um starfsánægju og 

vinnuaðstæður tannsmiða. 

Um er að ræða lokaverkefni Vilborgar Gunnarsdóttur tannsmiðs í BS námi í Tannsmíði við Háskóla 

Íslands. Þorri spurninganna í könnuninni verða hliðstæðar spurningum í könnun VR um fyrirtæki 

ársins svo niðurstöður okkar ættu að einhverju leyti að vera sambærilegar.  

Könnunin verður nafnlaus og ekki rekjanleg á einstaklinga eða tölvur. Ég hvet ykkur til að taka þátt í 

þessari könnun svo við fáum marktækar niðurstöður og sýn á hvar við stöndum. Vilborg mun svo síðar 

í vetur kynna niðurstöðurnar á félagsfundi hjá okkur.  

  

Bestu kveðjur ; 

 Ríkarður Már Ríkarðsson 

Formaður  Tannsmiðafélags Íslands  
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Tölvupóstur rannsakanda til þátttakenda í könnun 

 

Ágætu tannsmiðir.  

Nafn mitt er Vilborg Gunnarsdóttir og er ég tannsmiður í BS viðbótarnámi fyrir útskrifaða tannsmiði 

við Háskóla Íslands. Ég er að vinna að lokaverkefni mínu sem er könnun á starfsumhverfi tannsmiða.  

Hér fyrir neðan er tengill á könnunina. Þorri spurninganna eru hliðstæðar spurningum í könnun VR um 

fyrirtæki ársins svo niðurstöðurnar ættu að einhverju leyti að vera sambærilegar. Til viðbótar eru 

spurningar sem lúta að starfsemi Tannsmiðafélagsins. Könnunin er nafnlaus og ekki rekjanleg á 

einstaklinga eða tölvur.  

Smellið á tengilinn til að hefja könnunina en athugið að ekki er hægt að „kíkja“ fyrst og svara seinna 

heldur þarf að svara strax og ætti ekki að taka meira en tíu mínútur að svara öllum spurningunum. 

 

http://www.zoomerang.com/Survey/WEB2AB22CMGBXL  

 

Ég hvet ykkur til að taka þátt í þessari könnun og svara af einlægni svo við fáum marktækar 

niðurstöður og sýn á hvar við stöndum.  

Ég mun svo síðar í vetur kynna niðurstöðurnar á félagsfundi hjá okkur.  

  

Með fyrirfram þakklæti, 

Bestu kveðjur, Vilborg 

 

 

 

 

 

 

 

 


















