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Útdráttur 

Í lok 2008 áttu sér stað miklar breytingar á íslenskum atvinnumarkaði í kjölfar 

efnahagshruns. Staða fyrirtækja versnaði og mörg þeirra sáu ekkert annað fært en að 

segja upp starfsfólki. Atvinnulíf landsins tók í kjölfar hrunsins stórt stökk niður á við og 

atvinnuleysi tæplega fimmfaldaðist á skömmum tíma. Árleg viðhorfskönnun, sem gerð 

er af stéttafélaginu VR, gefur til kynna að starfsumhverfið hafi lítið sem ekkert breyst 

árin eftir hrun þrátt fyrir talsverðar breytingar á atvinnumarkaði. 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort og hvernig starfsumhverfið hjá 

íslensku starfsfólki hafi breyst í kjölfar efnahagshruns 2008. Áhersla er lögð á 

svokallaða eftirverendur, starfsfólk sem ekki var sagt upp og varð eftir í fyrirtækinu.  

 

Vandlega voru valin 15 fyrirtæki úr fimm mismunandi atvinnugreinum sem tóku þátt í 

könnunum um fyrirtæki ársins síðastliðin þrjú ár. Greiningin byggist að öllu leyti á 

VR-könnuninni um fyrirtæki ársins og eru tölurnar þaðan notaðar sem rannsóknarefni. 

Tölur fyrirtækja voru ítarlega greindar, bornar saman og túlkaðar. Niðurstöður 

fyrirtækjanna fimmtán voru síðan bornar saman við heildarniðurstöður VR-

könnunarinnar til að sjá hvort munur væri á. 

 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að lítill munur er á heildareinkunn 

fyrirtækja frá 2008 og til 2010. Ímynd fyrirtækja versnaði og launkjör lækkuðu á milli 

áranna en í það litlum mæli að það hafði ekki stórkostleg árhrif á heildareinkunnina. 

Draga má þá ályktun samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar að starfsumhverfi og 

líðan fólks á vinnustöðum hafi lítið sem ekkert breyst í kjölfar efnahagshruns.  

 

Tekið var mið af hugmyndum ýmissa fræðimanna til að skýra niðurstöður 

rannsóknarinnar. Sérstaklega var leitast við að skilgreina ástæður fyrir litlum 

breytingum á svörum starfsmanna þessara fyrirtækja, um starfsumhverfi þeirra fyrir 

og eftir hrun. Sérstök áhersla var lögð á þætti sem gætu haft áhrif á aukna ánægju í 

starfi í samdráttartímum. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er unnin sem 12 eininga lokaverkefni til fullnaðar BS-gráðu í 

viðskiptafræði við Háskóla Íslands. Hún var unnin frá hausti 2010 fram til janúar 2011 

en gagnaöflun fór að mestu leyti fram í október 2010.  

 

Höfundur hóf nám árið 2007 við Háskóla Íslands og lýkur námi 2011. Leiðbeinandi 

var Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við Háskóla Íslands, og þakka ég honum 

kærlega fyrir ábendingar, leiðsögn og hvatningu. 

 

Mörgum ber einnig að þakka fyrir ýmiss konar aðstoð og hvatningu. Sérstakar þakkir 

færi ég fjölskyldu minni fyrir ómælda þolinmæði og stuðning sem hún sýndi á meðan 

á vinnslunni stóð. Einnig vil ég færa vinum kærar þakkir fyrir hvatningu og yfirlestur. 

Þá fær tengdamóðir mín, Marta Karlsdóttir, ástarþakkir fyrir að gefa sér tíma til að 

lesa ritgerðina yfir með hliðsjón af málfari og stafsetningu. 
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1 Inngangur 

 Í október 2008 varð algjört efnahagshrun á mjög stuttum tíma. Mörg fyrirtæki 

hafa sökum efnahagsástandsins þurft að fara í gjaldþrotaskipti eða skera niður útgjöld 

og segja upp töluverðum fjölda starfsfólks. Lítil eftirspurn á markaðinum og veiking 

krónunnar gerði flestum fyrirtækjum erfitt fyrir. Atvinnulíf landsins tók í kjölfar 

hrunsins stórt stökk niður á við og atvinnuleysi jókst mikið. Uppsagnir og niðurskurður í 

fyrirtækjum hefur áhrif á starfsumhverfi og starfsmenn, ekki síst vegna þess að þáttum 

eins og endurgjöf, hvatning og þróun er lítið sinnt til að minnka kostnað (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2010a). Þessar uppsagnir hafa augljóslega mikil áhrif á 

rekstur fyrirtækja, bæði á stjórnendur og starfsmenn þeirra. 

 Kveikjan að rannsóknarefninu var skoðun á VR-könnun þar sem niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að viðhorf starfsmanna tók jákvæðum breytingum frá 2008 til 

2009. Miðað við atvinnuleysi á markaðinum og uppsagnir í fyrirtækjum mætti líta svo 

á að þetta væru óeðlilegar breytingar og því spennandi að rannsaka þær.  

 Í þessari ritgerð er leitað svara við því hvaða áhrif efnahagshrunið hafi haft á 

starfsumhverfi fólks í fyrirtækjum. Ritgerðin er þannig byggð upp að fyrst kemur 

fræðilegi kaflinn. Hann er tvíþættur en þar er farið í helstu hugtök og kenningar sem 

notaðar eru í ritgerðinni. Þar á eftir er könnuninni, sem ég mun fjalla um, lýst og 

greining gerð á niðurstöðum hennar. Loksins er niðurstöðu-, og umræðukafli þar sem 

ég mun rökstyðja niðurstöður mínar, byggðar á umræðum og tillögum.  

 

 Í upphafi er stutt umfjöllun um starfsumhverfi fyrir hrun. Þar á eftir er rætt um 

sálfræðilega samninginn en hann verður í raun til þegar væntanlegur starfsmaður les 

starfsauglýsinguna. Fræðileg umfjöllun um starfsumhverfi tekur svo við þar sem 

skoðað er hvað felst í góðu starfsumhverfi og hvað það er sem gerir fólk ánægt og 

færir því vellíðan. Svarið er margþætt og er gróflega farið í helstu þættina í fyrsta 

hluta ritgerðarinnar. Mikilvægt er að vita hvernig eigi að skapa og viðhalda góðu 

starfsumhverfi og er fjallað um það í kjölfarið. 

 Í seinni hluta fræðilega hlutans er greint frá áhrifum efnahagshrunsins á 

starfsumhverfi. Hér verður sérstaklega fjallað um eftirverendur í kjölfar uppsagna og 

líðan þeirra í starfi. Kaflanum lýkur á umfjöllun um fræðilegar kenningar í sambandi 
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við starfsmenn  sem eftir er í fyrirtækjum eftir uppsagnir og rætt er um rannsóknir sem 

hafa verið gerðar þar að lútandi.. 

 Rannsóknin sjálf er tvískipt. Fyrri hlutinn er umfjöllun um VR og kannanir 

sem stéttarfélagið gerir, ásamt niðurstöðum þeirra. Í seinni hlutanum er byrjað á að 

ræða um fyrirtækin, sem urðu fyrir valinu, og atvinnugreinar þeirra. Þar á eftir er 

greiningarkaflinn þar sem leitast er við að varpa ljósi á hvaða áhrif uppsagnir í kjölfar 

efnahagshrunsins á Íslandi hafa á starfumhverfi, starfsánægju og líðan starfsfólks í 

heild. Fyrirtækin eru borin saman sín á milli og einnig atvinnugreinarnar sem þau 

starfa í.  

 Niðurstöðurnar eru flokkaðar eftir lykilþáttum sem könnunin leggur áherslu á. 

Einnig eru niðurstöður rannsóknarinnar bornar saman við niðurstöður úr VR-

könnuninni til að hægt sé að átta sig betur á heildarmyndinni. 

 Umræður í lokin eru byggðar á hugleiðingum rannsakanda út frá niðurstöðum. 

Fræðileg umfjöllun og rannsóknir, sem gerðar hafa verið á svipuðu efni, eru tengdar 

við niðurstöðurnar og fjallað um þær. 

 

2  Starfsumhverfi 

Starfsumhverfi er samansett af innri og ytri aðstæðum. Húsnæðið, tæki, birtan, fyrri 

reynsla, þekking, áhugi, samstarfsmenn, skipulag á starfi og stjórnendum auk margra 

annarra þátta (Torrington, Hall og Taylor, 2008). Samkvæmt Wright og Davis mynda 

vinnustaðurinn og einkenni starfsins saman vinnuumhverfi hvers starfsmanns og því 

betra sem sambandið er þar á milli því betur líður starfsmönnum í þeirra starfi (Wright 

og Davis, 2003). Umhverfið, sem starfsmaðurinn vinnur í, getur haft áhrif á líðan 

starfsmanns hvort sem það er í vinnu eða utan hennar. Mikilvægt er því að skapa gott 

vinnuumhverfi þar sem góð samskipti ríkja milli starfsmanna og starfsandinn er 

hvetjandi og krefjandi (Þórunn Elva Guðjohnsen, 2001). Vinnuumhverfi 

starfsmannsins hefur einnig mikil áhrif á vinnuframlag hans og hvernig hann upplifir 

sig í því starfi sem hann gegnir (Velozo, Kielhofner og Fisher, 1998). Rannsóknir sýna 

að einstaklingar, sem eru almennt ánægðari í lífinu, standa sig yfirleitt líka betur í 

starfi. Einnig hefur verið sýnt fram á að ákveðin tenging er á milli starfsánægju og 

afkastagetu starfsmanna á vinnustað og er þetta samband talið hafa áhrif á báðar áttir, 

þ.e. ef starfsmaður afkastar miklu í vinnunni eykur það starfsánægju og öfugt (Hertz, 

1994).  
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Hraðar breytingar og auknar kröfur um sveigjanleika í starfsumhverfi manna nú á 

tímum er mikil áskorun fyrir stjórnendur fyrirtækja. Stjórnendastíllinn hefur einnig 

breyst og er ekki lengur litið á starfsfólk einungis sem kostnað sem þarf að lágmarka 

eins og hægt er (Torrington, Hall og Taylor, 2008). 

 Á níunda áratugnum komu fram nýjar stjórnunarkenningar og var í framhaldi 

af því litið á fólk sem mannauð sem orðinn var lykilþáttur í verðmætasköpun 

fyrirtækja. Starfsmannastjórnun fékk nýja merkingu og einkennir verk stjórnenda mun 

meira en áður. Í kjölfar þess reyndu fyrirtæki að samþætta starfsmannamál og stefnu 

fyrirtækis í auknum mæli til þess að ná fram sem mestum árangri og 

samkeppnisforskoti (Inga Jóna Jónsdóttir, 2001). 

 Áður fyrr voru starfsmenn að miklu leyti í sömu atvinnu allt sitt líf og voru 

sambönd vinnuveitanda og starfsmanns byggð meira á trausti en nú á dögum. 

Vinnuhlutverkið er stór hluti af sjálfsímynd fólks, tilgangi þeirra í lífinu og hamingju. 

Vinna verður stöðugt áhrifameiri þáttur í lífi einstaklinga þar sem fólk fer í meira mæli 

út á vinnumarkaðinn og vinnudagurinn er farinn að lengjast til muna. Síðastliðin ár 

hefur aldrei verið meiri starfsmannavelta í fyrirtækjum og algengt er orðið að fólk 

skiptir um vinnu oft á lífstíðinni. Hlutastörf og færri fastráðningar eru afleiðingar þess 

að kröfur um sveigjanleikafyrirtæki aukast til að halda í við samkeppnina 

(Backhausen og Thommen, 2006). 

 Hraðinn er ekki það eina sem einkennir nútímasamfélag og hefur þannig áhrif 

á vinnuskilyrði starfsfólks og stjórnendur. Krafan frá neytendum um að þjónustan 

þurfi að vera snögg og góð veldur því að þjónusta þarf að vera til staðar, jafnvel allan 

sólarhringinn. Það hefur sýnt sig í miklum breytingum á opnunartíma fyrirtækja og þá 

sérstaklega í þjónustugeiranum eins og á veitingastöðum og í verslunum. 

Breytingarnar í samfélaginu hafa leitt til þess að fyrirtæki hafa lengt eða breytt 

afgreiðslutímanum og þar af leiðandi frekar ráðið fólk í vaktavinnu (Kersley, Alpin 

o.fl., 2008). 

 Eins og sjá má hefur viðhorf til starfsmanna innan fyrirtækis breyst og þar með 

einnig starfsumhverfið. 

 Þessar breytingar hafa haft jákvæð áhrif á vinnuskilyrði og starfsánægju fólks 

sem einnig má sjá á viðhorfskönnunum um starfsumhverfi sem gerðar hafa verið, 

meðal annars fyrir stéttarfélög (VR, 2010 ). 
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2.1 Starfumhverfi í góðæri 

Þegar góðæri er hækka laun margra vegna aukinnar eftirspurnar eftir starfsfólki og hér 

á landi hækkuðu laun um 3,2% að meðaltali frá árinu 2005 til ársins 2006. 

Fasteignaverð hækkaði mikið og vegna góðra lánakjara var auðvelt að fjárfesta í 

eignum sem fjöldi fólk gerði á uppsveifluárunum (Samtök atvinnulífsins, 2002). 

 Staða atvinnulífs í september árið 2006 einkenndist af mikilli bjartsýni. 

Kannarnir  sýndu að óvissa í framtíðarhorfum hafði minnkað milli ára, 

fjárfestingarútgjöld fyrirtækja höfðu hækkað og spáð var að verðbólgan ætti að öllum 

líkindum að minnka árin á eftir. Í góðæri eins og var 2006 var spennan á 

vinnumarkaði mikil og skortur á starfsfólki í mörgum atvinnugreinum algeng. 

Samkvæmt könnun Capacent var talið að skortur væri á starfsfólki í um 54% 

fyrirtækja 2006 og þá sérstaklega í verslunar-  og iðnaðargeirum atvinnulífs (Samtök 

atvinnulífsins, 2006). 

 Starfsmannavelta er ávallt meiri þegar góðæri er og efnahagslífið er sterkt því 

þá er vinnuframboð nóg og möguleikarnir til að skipta yfir í betri störf eru miklir. Það 

getur orðið erfitt að halda góðu starfsfólki nema þeim séu boðin betri kjör en almennt 

gerist á vinnumarkaðinum (Torrington, Hall og Taylor, 2008).  

 Algengast er að fólk miði kaupkröfur og lifnaðarhætti við efnahagsástandið á 

hverjum tíma fyrir sig. Í góðærinu breyttust venjur og lífið til hins betra efnahagslega,  

það má til dæmis sjá í kauphegðun fólks á uppsveiflutímum. Það hefur því verið mikið 

áfall fyrir einstaklinga, fjölskyldur og fyrirtæki að aðstæður þeirra breyttust allt í einu. 

Bankahrunið 2008 orsakaði því skyndilega endurskipulagningu á öllum sviðum 

þjóðfélagsins og tekur tíma fyrir menn að venjast þeim breytingum (Júlíus Steinn 

Kristjánsson og Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2010). 

 

3 Sálfræðilegi samningurinn 

Þróun markaðarins og efnahagslífið á síðustu áratugum hefur þrýst á breytingar í 

rekstri fyrirtækja og stofnana. Miklar breytingar hafa orðið í samsetningu vinnuafls, 

tækni og öðrum þáttum sem áhrif hafa á umhverfi og stjórnun fyrirtækja. Á sama tíma 

hefur krafan um sveigjanleika vinnumarkaðar farið sívaxandi. Þessar breytingar hafa 

leitt til breytinga á því sambandi sem ríkt hefur milli atvinnurekenda og starfsfólks á 

vinnumarkaðinum. Þessu gagnkvæma sambandi á milli atvinnurekanda og 
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starfsmannsins er oft lýst sem sálfræðilegum samningi (e. psychological contract). 

Samningurinn felur í sér ósagt loforð og skuldbindingu til að standa undir væntingum 

starfsmanns annars vegar og atvinnurekanda hins vegar. Strax við lesningu 

atvinnuauglýsingarinnar og í fyrsta atvinnuviðtali myndar umsækjandinn sér skoðun 

um fyrirtækið sem er byggt að mestu leyti á upplýsingum frá atvinnurekanda 

(Torrington, Hall og Taylor, 2008). Umsækjandinn þróar með sér viðhorf og 

væntingar til viðkomandi starfs og fyrirtækis miðað við upplýsingarnar sem hann fær. 

Eins getur atvinnurekandinn myndað sér skoðun og þróað með sér viðhorf og 

væntingar til starfsmannsins sem byggjast á upplýsingum frá honum í viðtali og úr 

öðrum gögnum (Guðlaug María Sigurðardóttir, 2010). Í raun er starfsmaðurinn 

kannski ekki eins duglegur og hann lét í ljós í viðtalinu eða starfsandinn í fyrirtækinu 

er öðruvísi en sagt var frá í upphafi. Þegar það á við er sálfræðilegi samningurinn 

brostinn og fólk getur fundið fyrir óánægju, óvissu og jafnvel reiði (Rousseau, 1995). 

Sambandið á milli atvinnurekanda og starfsmannsins er einnig byggt á 

löglegum samningum. Mikilvægt er að huga að sálfræðilega samningnum í upphafi en 

sama er hvaða væntingar þessir aðilar hafa í upphafi hvor til annars þá eru ákveðin 

grunnatriði samþykkt og mjög skýr. 

Þessir samningar, sem gerðir eru í upphafi, eru yfirleitt byggðir á 

kjarasamningum stéttarfélaga en svo þarf ekki endilega alltaf að vera. Samningar geta 

verið mjög fjölbreytilegir og undanfarin ár hafa þeir ekki verið með „hefðbundnum―  

hætti heldur hefur verið farið mikið út fyrir rammann. Sem dæmi má nefna ýmiss 

konar bónusa og þægindi sem tengjast vinnustaðnum og frítíma starfsmanna. Til að 

koma í veg fyrir misskilning og of miklar væntingar er æskilegt að skrá niður skilmála 

og samþykki. Þegar samningsatriði eru staðfest með orðum, handabandi eða jafnvel í 

gegnum síma er samningurinn mun óbundnari og getur leitt til óvissu. Jafnvel þótt vel 

sé staðið að samningagerðinni þá eru ávallt einhver atriði sem eru ekki nógu skýr í 

upphafi; einnig geta samningar breyst með tímanum og þar með líka væntingar 

viðkomandi aðila (Geary, 1992). 

 Því má heldur ekki gleyma að sambandið á milli atvinnurekanda og 

starfsmannsins eða á milli vinnufélaga getur orðið öðruvísi hér á landi en víðar um 

heim. Sökum þess hve landið er lítið og með þétt tengslanet geta komið upp vandamál 

á vinnustað vegna þessa. Þetta tengslanet getur bæði bætt tengsl og samskipti eða 

valdið vandamálum í þessum efnum. Tækifærin geta orðin meiri vegna viðskipta-
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tengsla en sú hætta er líka til staðar að sumir þættir í samningnum séu teknir sem 

sjálfsagðir hlutir þótt þeir hafi aldrei verið ræddir. Þessar þættir geta valdið 

vonbrigðum og ergelsi seinna meir ef ekki er tekið eftir þeim strax í upphafi (Tómas 

Bjarnason, 2009). 

 

 

4 Áhrifaþættir starfsumhverfis 

Flestir einstaklingar verja töluverðum hluta ævi sinnar í vinnunni og er því mikilvægt 

að fólk sé ánægt í starfi sínu. Vinnuumhverfið getur haft áhrif á starfsmanninn í heild 

ekki bara á meðan á vinnutímanum stendur heldur getur það t.d. einnig haft áhrif á 

fjölskyldulíf viðkomandi starfsmanns (Þórunn Elva Guðjohnsen, 2001). Margir þættir 

hafa áhrif á það hvort fólki líði vel eða illa á vinnustaðnum og geta þeir verið af 

ýmsum toga. Þættir, sem geta haft áhrif á umhverfi, geta verið félagslegir, líffræðilegir 

og tilfinningalegir og þarf að passa vel upp á alla þessa þætti sem snerta starfsmenn í 

fyrirtækinu (Hughes, Ginnett og Curphy, 1994). Margir þættir geta haft áhrif á gæði 

starfsumhverfis ekki síst vegna þess hve persónubundið það er. Lykilþættir í 

hugtakinu um gæði starfsumhverfis eru hærri laun, betra hvatningakerfi, tækifæri til 

starfsþróunar, samvinna og aukin framleiðni fyrirtækis, auk fjölmargra annarra þátta 

(Ingibjörg Einarsdóttir, 2006). 

 Í mjög langan tíma hefur viðhorfið til vinnu og mannafla verið á þeim nótum 

að starfsmenn séu einungis vinnuafl til að framleiða vöru eða þjónustu og helst á sem 

skemmstum tíma. Ein af fyrstu kenningum um starfsánægju og vinnuaðstæður kom frá 

Frederick W. Taylor en hún fjallaði um að með því að auka efnislegan aðbúnað, bæta laun 

og vinnuumhverfi myndi starfsánægjan aukast sem svo aftur mundi leiða til bættrar 

frammistöðu í starfi. Margar kenningar hafa verið settar fram og flestar þeirra ganga út á 

að huga æ meir að starfsmanninum sem drifkrafti skipulagsheildarinnar og líðan hans í 

starfi.  

 

4.1 Eðli starfs  

Stór áhrifaþáttur í starfsánægju og vellíðan í starfumhverfinu er vinnan sjálf. Starfið 

verður að vera þannig uppbyggt að það getur þróast með tímanum og bjóði upp á 

möguleika í framtíðinni fyrir starfsmanninn. Áhugasamt og krefjandi starf hvetur til 

framúrskarandi afreka og árangurstilfinningu hjá starfmönnum (Luthans, 2002). 
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 Lífið mótast af mörgum mismunandi hlutum og meðal annars af því sem gerist 

í vinnunni og utan hennar. Tilhögun starfsumhverfis hefur áhrif á skipulag starfs og 

félagslegar aðstæður starfsmanna á vinnustaðnum, t.d. á eðli viðfangsefna, möguleika 

á samskiptum, samvinnu, hópastörf og persónulegan þroska í starfi.  

 Aðstæður á vinnustað hafa mikið að segja þegar kemur að sjálfsmati vinnandi 

fólks. Mat hvers og eins á sjálfum sér og álit hans á mikilvægi sínu mótast m.a. af því 

hlutverki, sem hver og einn gegnir í vinnunni, og reynslu sem þar fæst. Þessir þættir 

hafa einnig veruleg áhrif á vellíðan og heilsu einstaklinga í vinnu. Mikilvægt er að 

starfsmenn fá að nota hæfileika sína á sem fjölbreytilegastan máta í vinnunni til þess 

að ná markmiðum sínum og stuðla að markmiðum fyrirtækis (Vinnueftirliti ríkisins, 

2003). 

 Atriði sem virðast skipta máli þegar það kemur að skipulagningu starfsins eru 

meðal annars að starfsmaður sé með skýr markmið og viti hvers sé ætlast til af honum 

í starfi (Benedikt Jóhannesson, 2010). Ef hann nær tökum á þeim verkefnum, sem 

honum eru ætluð og hann fer að upplifa árangur og lærir af þeim, kallar það fram 

vellíðan hjá honum. Árangur í starfi hvetur starfsmenn áfram og veitir þeim 

sjálfstraust; það skiptir því máli að starfið sé í eðli sínu þannig að það veiti 

starfsmanninum möguleika á að geta náð árangri.  

 Sumir fræðimenn hafa sagt að hvatning og umbun sé það sem gefi 

starfsmönnum mesta ánægju í vinnunni en í könnun, sem Harvard Business Review 

gerði, kom fram að það sem olli mestri ánægju var það að ná árangri í starfi (Benedikt 

Jóhannesson, 2010). Þetta er alveg í anda starfhvatningarkenningarinnar sem 

McClelland setti fram um að sumir einstaklingar hafi frekar þörf fyrir að ná árangri og 

sækjast ekki síður eftir persónulegum árangri en  umbun. Kenningin gengur út á 

þrenns konar þarfir: árangursþörfina, valdaþörfina og félagsþörfina. Árangursþörfin er 

sú þörf sem einstaklingar hafa til að ná árangri og skara fram úr. Þörfin fyrir völd er 

löngunin að vilja stjórna hegðun annars fólks og félagsþörfin felur í sér löngunina eftir 

nánum persónulegum samskiptum við annað fólk. McClelland gerir ráð fyrir því að 

þessar þrenns konar þarfir geti verið missterkar hjá hverjum og einum; styrkleiki 

þessara þarfa hjá hverjum og einum endurspeglast í ákveðnum 

persónuleikaeinkennum manna, t.d.  eru þeir sem hafa mikla árangursþörf líklegir  til 

að verða árangursríkir frumkvöðlar og að í lykilstjórnunarstöðum séu einstaklingar 
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með mikla valdaþörf en litla félagsþörf (Businessballs, 2010; McClelland og 

Burnham, 2003). 

Þegar starfsmaðurinn ber ábyrgð og hefur vald á sínu starfssviði veit hann að 

vinnan, sem hann gegnir, hefur tilgang og er hann þá líklegri til að leggja sig allan 

fram í henni. Til að auka ábyrgð í starfi er virk þátttaka starfsmanna góð breyting í 

rétta átt. Ábyrgðinni þarf ávallt að fylgja umboð til athafna til að störfin verði unnin á 

skilvirkan hátt. Einnig skiptir máli að starfsfólk sé haft með í ráðum við 

ákvörðunartöku og að þeim sé gefið frelsi til þess að taka eigin ákvarðanir í vinnunni  

sem aftur gefur þeim val til athafna. Tilfinningin fyrir því að hafa eitthvert val skiptir 

miklu máli og hafa rannsóknir sýnt að samkvæmt þessari kenningu þarf 

starfsmaðurinn ekki endilega að nýta sér valmöguleika sína en það gefur honum 

jákvæða og góða tilfinningu að þetta val sé til staðar. Lengd vinnudags og skipulag 

hans skiptir einnig miklu máli fyrir starfsmenn og getur t.d. vaktavinna valdið bæði 

líffræðilegu og félagslegu álagi (Vinnueftirliti ríkisins, 2003). 

 

4.2 Laun og hvatning 

Launin skipta talsverðu máli og ekki síst vegna þess að þau er drifkraftur þess að fólk 

stundi vinnu yfirleitt. Peningar, sem fólk vinnur fyrir, eru mikilvægt hjálpartæki hjá 

einstaklingunum til að lifa og uppfylla allar grunnþarfir sína eins og að borða og hafa 

húsaskjól. Þeir hjálpa fólki einnig til að öðlast annars konar ánægju í formi 

afþreyingar eða aukinna lífsgæða almennt. Fólk öðlast fríðindi af ýmsum toga heima 

fyrir og í vinnu ef það stendur sig vel í því starfi sem það gegnir. Fríðindi í starfi eins 

og sveigjanleiki, afnot af bílum eða tölvum fyrirtækis eru oft notuð sem umbun og til 

að hvetja starfsfólk áfram. Rannsóknir hafa þó sýnt að ef fólki gefst kostur á að hafa 

áhrif á þau fríðindi, sem fylgja starfinu verður það mun ánægðara í starfi en ef kjör eru 

einungis ákveðin af öðrum (Luthans, 2002). 

 Stöðuhækkun getur verið góð hvatning, auk þess getur hún haft áhrif á ánægju 

í starfi. Þegar launahækkun kemur í kjölfar góðrar frammistöðu hefur hún meira gildi 

fyrir starfsmanninn en ef henni er úthlutað vegna starfsreynslu eða jafnvel án þess að 

starfsmaðurinn gerir sér grein fyrir ástæðunni (Luthans, 2002). Það skiptir þó öllu máli 

að launa- og umbunarkerfi sé réttlátt og að fólk sjái fram á að hafa möguleika í 

framtíðinni á að fá stöðuhækkun eða umbun fyrir vel unnin störf (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gústavsdóttir, 1999). 
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 Þó að launin séu mikilvægur drifkraftur og hvatningarleið eru þau samt ekki 

allsráðandi um starfsánægju og líðan fólks í starfi, sérstaklega ekki til lengri tíma litið. 

Starfsmenn eru ekki endilega ánægðir í vinnu ef þeir fá háa launaupphæð. Einnig 

skiptir máli að starfsmönnum finnst launin vera réttlát miðað við aðstæður og ef þeir 

skynja réttlæti hefur það jákvæð áhrif á starfsánægju þeirra (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gústavsdóttir, 1999, bls. 32). Hvatning er kraftur sem 

uppörvar, stýrir og viðheldur hegðun starfsmanna ef rétt er farið að henni. Öll 

kunnátta starfsmanns og hæfni er þó lítils virði ef hann finnur ekki til hvatningar frá 

yfirmanni eða fyrirtækinu og er þá líklegt að hann vilji ekki nýta sér eiginleika sína til 

þess að ná settum markmiðum. Ef hann aftur á móti finnur fyrir hvatningu til þess að 

standa sig vel munu afköstin ósjálfrátt aukast og einnig ánægja hans við vinnuna 

(Arndís Vilhjálmsdóttir, 2010). 

4.2.1 Hvatningarkenningar 

Margar kenningar um þörf og hvatningu einstaklinga hafa verið sett fram og benda 

þær á innri þætti manna sem hvetja til ákveðinnar hegðunar. Ein af þekktustu 

kenningum er þarfakenning Abrahams Maslows. Hún byggist á svonefndum 

þarfapíramída sem skipt er í níu stig; Líffræðilegar þarfir, öryggi, tengsl, 

sjálfsvirðingu, að þekkja og skilja, fegurð og skipulag, andlega þörf, frelsi til að tjá sig 

og rannsaka heiminn og sjálfsbirtingu. Samkvæmt hugmyndum Maslows þurfa 

einstaklingar fyrst að uppfylla grunnþarfir og reyna svo stöðugt eftir það að komast 

ofar í píramídanum. Ef fyrirtæki vill hvetja starfsmenn sína til að leggja harðar að sér 

verða þeir að skoða á hvaða þrepi starfsmenn eru staddir og tryggja að þarfir á þrepum 

fyrir neðan séu uppfylltar áður en þeir hvetja starfsmenn til að uppfylla þarfir á efri 

þrepum píramídans. Að mati Maslows geta stjórnendur byggt upp gott og þroskandi 

vinnuumhverfi með því að reyna að uppfylla þarfir á þessum stigum (Torrington o.fl., 

2008; Zalenski og Raspa, 2006). 

 Frederick Herzberg setti fram mjög vinsæla hvatningarkenningu sem nefnd er 

tveggja þátta kenningin (e. two-factor theory). Tveggja þátta kenningin fjallar aðallega 

um tvo þætti í starfi sem eru viðhaldsþættir og hvataþættir. Viðhaldsþættir fela í sér 

grunnþarfir, sem nauðsynlegt er að viðhalda, eins og laun, starfsumhverfi og tengsl á 

vinnustað. Hvataþættir, aftur á móti, fela í sér framamöguleika, ábyrgð í starfi eða 

viðurkenningu. Samkvæmt Herzberg eru laun ekki góð hvatningarleið og gætu í besta 



  

16 

 

falli komið tímabundið í veg fyrir óánægju starfsmanna (Deci, 1972; Maidani, 1991; 

Torrington o.fl., 2008). 

 Væntingakenning Victors H. Vroom byggir á þeirri hugmynd að fólk taki 

ákvarðarnir í samræmi við væntingar sem það hefur varðandi þá umbun sem muni 

fylgja í kjölfarið á ákveðinni hegðun, þ.e.a.s. hvað fólk fái í staðinn fyrir vinnu sína. 

Ólíkt kenningum Maslows og Herzbergs þá lagði Vroom ekki aðaláherslu á þarfir 

starfsmanna heldur útkomu. Hann taldi að starfsmenn myndu leggja sig alla fram svo 

lengi sem þeir væntu þess að fá jákvæða umbun í kjölfarið eins og t.d. launahækkun. 

Ekki væri hægt að vænta þess að starfsmenn legðu of mikið fram ef þeir vissu að 

erfiðið myndi ekki færa þeim neina umbun. Frammistaða fer því samkvæmt Vroom 

algjörlega eftir þeim væntingum sem hver og einn hefur til umbunarinnar og hversu 

mikils virði hún er þeim (Deci, 1972; Torrington o.fl., 2008). 

 

4.3 Streita og álagseinkenni 

Streita er það ástand sem myndast þegar kröfur eru meiri en það sem einstaklingurinn 

treystir sér til. Flestir kannast við að upplifa streitu en hún er samt mismunandi sterk 

hjá einstaklingum, þ.e.a.s. einstaklingar bregðast misvel við álagi og áreiti í lífi þeirra. 

Einnig er einstaklingsbundið hve lengi hver og einn þolir streituna og hvernig hann 

bregst við henni (Ingrid Kuhlmann, 2002). Streita í starfi getur valdið því að 

starfsmaðurinn kemur engu í verk og að honum líði illa í vinnunni. Streita getur 

orsakast af mörgu í lífi einstaklings en í vinnunni er vinnuálagiðaðalstreituvaldurinn. 

Stjórnendur verða að gæta þess að vinnuálag sé hæfilegt og þeir þurfa að þekkja 

starfsfólk sitt til að geta myndað sér skoðun á álagsstuðli þeirra. Of lítið álag gæti leitt 

til leiða á vinnustað og valdið því að starfsmanni finnist vinnan hans ekki þjóna 

neinum sérstökum tilgangi. Ef aftur á móti streitan í starfi er mikill og yfir lengri tíma 

þá getur það haft neikvæð áhrif á líðan starfsmannsins, bæði andlega og líkamlega og 

einnig á hegðun hans á vinnustaðnum (Ingrid Kuhlmann, 2002). 

 Álagseinkenni þurfa ekki endilega vera af sálrænum toga heldur geta léleg 

vinnuskilyrði einnig valdið líkamlegu álagi á starfsmenn. Vegna líkamlegra 

álagsmeina eru margir frá vinnu og er hlutverk stjórnenda að reyna að vera sér 

meðvitandi um þá hluti sem geta leitt til áverka. Samkvæmt vinnuverndarlögunum 

(Lög um aðbúnað, hollustuhætti og öryggi á vinnustöðum, nr. 46/1980) ber 

atvinnurekandinn ábyrgð á að gerð sé áætlun um öryggi og heilbrigði á vinnustað sem 
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er byggð á áhættumati (Lagasafn, 1980). Álagseinkenni, sem algengust eru á 

vinnustöðum, eru í baki, hálsi og herðum. Ef starfið er unnið mest sitjandi er æskilegt 

að tryggja að starfsmenn fá að standa upp öðru hverju og hreyfa sig (Berlind 

Helgadóttir, 2005). Slæm lýsing  getur til dæmis valdið höfuðverk, svima, 

svefntruflunum, ógleði og þreytu og auka slysahættu. Hávaði er eitt af helstu 

vandamálunum í starfsumhverfinu; hann getur dregið úr afkastagetu og valdið 

óþægindum og streitu (Vinnueftirliti ríkisins, 2003). 

 Tækniþróunin hefur leitt til þess að líkamlega erfiðum störfum hefur farið 

fækkandi en hún hefur einnig leitt til mikils hreyfingaleysis á vinnustöðum. 

Endurtekin einhæf vinna getur valdið líkamlegum streitueinkennum og jafnframt 

valdið andlegu álagi og jafnvel félagslegri einangrun (Berlind Helgadóttir, 2005). 

 

4.4 Menning og traust  

Margir þættir hafa áhrif á líðan starfsfólks á vinnustað og er innri menningin, sem 

fyrirtækið býr yfir, stór þáttur í því. Menningin samanstendur af þáttum eins og 

sameiginlegum gildum, skoðunum, viðhorfum, skynjun, sýnilegum táknum, 

samskiptamynstri, sterkum leiðtogum og einkennandi hegðun starfsmanna (Johnson, 

Scholes og Whittington, 2008). Könnun, sem gerð var um starfsumhverfi meðal 

starfsfólks spítala, sýnir að öllum fyrirtækjum, sem skoruðu hátt, var það sameiginlegt 

að hafa mjög sterka menningu (Tracey, 2010). Fyrirtækjamenning getur verið 

mismundi og erfitt er að bera hana saman milli fyrirtæki en yfirleitt snýst hún um 

sameiginleg gildi og hugmyndir sem miðlað eru munlega og skriflega. Starfsandinn í 

fyrirtækinu skiptir miklu máli fyrir alla í skipulagsheildinni og ekki síst 

viðskiptavinina. Fólki liður vel í góðri og gefandi menningu þar sem fólki finnst það 

tilheyra heildinni (Tung, 1995). 

 Samstarf við yfirmenn hafa mikil áhrif á það hvernig starfsmanninum líður í 

vinnunni. Þegar stjórnendur sýna áhuga á starfsmanninum og hann veit að þeim er 

ekki sama um hann og því starfi sem hann gegnir, eykur það vellíðan og öryggi. 

Töluverðu skiptir að starfsmenn telji sig örugga í starfi, þ.e. að þeir séu ekki í hættu að 

missa starfið (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gústavsdóttir, 1999). 

Traustvekjandi og opin menning í fyrirtækinu og umhverfi, sem byggt er á 

þekkingarmiðlun, getur skipt máli þegar kemur að trausti á milli vinnuveitanda og 

starfsmanns. Til að öðlast traust vinnufélaga er mikilvægt að upplýsingagjöfin og 
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félagsstarfið sé öflugt i fyrirtækjum. Sérstaklega skiptir traust til yfirmanns miklu máli 

og þarf að efla það og viðhalda með áhrifaríku upplýsingaflæði og góðum 

stjórnunaraðferðum (Thomas, Zolin og Hartman, 2009). 

 

4.5   Starfánægja og öryggi í vinnu 

Andleg vellíðan fólks hefur mikið að segja þegar kemur að því hvort fólki líði vel í 

vinnunni. Þar sem menn eru meiri hluta dagsins í vinnunni er mjög mikilvægt að fólki 

líði vel andlega meðan á vinnutímanum stendur. Það er mjög erfitt að greina hvað 

einkennir ánægjulegt starfsumhverfi vegna þess að það er mismunandi hjá hverjum og 

einum starfsmanni. Starfsánægjan breytist eftir því hverju einstaklingurinn sækist eftir 

í starfi sínu og hvernig hann forgangsraðar þessum atriðum (Backhausen og 

Thommen, 2006). Persónubundnir þættir hafa einnig áhrif á starfsánægju eins og 

aldur, kyn, menntun, hjúskaparstaða eða stéttastaða (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og 

Jóhanna Gústavsdóttir, 1999). Ánægja, sem starfsmaðurinn fær af vinnunni, er hluti af 

heildaránægju sem hann upplifir daglega og sýna rannsóknir að þeir sem eru ánægðir í 

vinnunni eru líklegri til þess að vera ánægðir og hamingjusamir í lífinu. Þannig geta 

t.d. starfsmenn, sem eru mjög ánægðir í starfi, verið viljugri til að vinna fyrir lægri 

laun en þeir sem eru síður ánægðir (Hughes, Ginnett og Curphy, 1994).  

 Þáttakenning Lawlers um starfsánægju skýrir þetta samband með þeim hætti 

að starfsánægja verði til þegar sanngjörn umbun er fengin, þ.e.a.s. þegar menn fá það 

sama út úr vinnunni og þeir hafa vænst (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna 

Gústavsdóttir, 1999). Elton Mayo, prófessor við Harvard-háskóla, gerði ásamt öðrum 

10 ára rannsókn á starfsánægju og afköstum í verksmiðju í Chicago sem þekkt er sem 

„Hawthorne-rannsóknin―. Rannsóknin sýndi að aukið sjálfstæði starfsfólks, minni 

þrýstingur og minna eftirlit frá yfirmönnum jók ánægju starfsfólksins og afköst þess til 

muna. Þrátt fyrir aukin afköst fór þreyta starfsfólks minnkandi og fjarvistir drógust 

saman hjá. Niðurstöður Mayo´s voru þríþættar. Í fyrsta lagi að afköst aukast þegar 

starfsfólk fær meiru ráðið um aðstæður sínar í vinnunni. Í öðru lagi að aukin samskipti 

og samvinna skapa bættan vinnuanda meðal starfsmanna. Í þriðja lagi að samvinna 

starfsfólksins og að starfsfólkið hafi á tilfinningunni að það skipti máli innan 

fyrritækisins hefur meira að segja um afköst þess en aðbúnaður á vinnustað.  
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4.6 Félagsleg tengsl og samskipti 

Meðal þátta, sem hafa áhrif á starfsumhverfið, eru félagslegir áhrifaþættir og þeir geta 

orðið umfangsmiklir og stundum er erfitt að greina þá. Það að vera ánægður í 

starfsumhverfi sínu fer ekki einungis eftir starfinu sjálfu heldur þarf einstaklingurinn 

líka að vera í samskiptum við samstarfsfólk, yfirmenn og viðskiptavini. 

Einstaklingurinn hefur ákveðna þörf fyrir því að taka þátt í góðu félagslífi og margir 

líta á vinnustaðinn sem uppsprettu félagslegra samskipta og vináttu og hafa væntingar 

til hans um að fá þessar þarfir uppfylltar (Kammhuber, 2008). 

 Samstafsmenn eiga að mynda ákveðin tengsl í vinnunni sem er meira en 

einungis það sem þarf til að ljúka vinnu þeirra. Ef starfmenn eru í góðum tengslum er 

auðvelt að fá aðstoð, skiptast á þekkingu og vinna saman í hópum. Það getur skaðað 

fyrirtækið og menningu þess ef vinnufélagar styðja ekki hvern annan eða eru ófærir 

um að vinna saman. Ef samheldni er ekki í hópnum eða ef samstarfsfélögum kemur 

ekki vel saman hefur það mun meiri neikvæð áhrif heldur en nemur þeim jákvæðu 

áhrifum þegar fólk er ánægt og líður vel í vinnunni (Luthans, 2002). 

 Þar sem þjónustufyrirtækjum er alltaf að fjölga verða samskiptahæfileikar 

einnig æ meira virði. Fólki, sem  býr yfir góðum samskiptahæfileikum, gengur oft 

betur að þjóna viðskiptavinum og að öðlast vini á vinnustaðnum. Stjórnendur þurfa að 

huga að þeim sem gætu átt erfitt með samskipti innan fyrirtækisins, sérstaklega ef starf 

þeirra er frekar einangrað eða starfsskipulagið kemur í veg fyrir samskipti við aðra á 

meðan á vinnutíma stendur.   

 Samskiptaform stjórnenda og menningin í fyrirtækinu hefur mikið að segja í 

þessum efnum og mikilvægt er að skapað sé gott vinnuumhverfi þar sem samskipti eru 

góð milli starfsmanna og við stjórnendur. Góð samskipti er hægt að örva með góðri 

upplýsingagjöf og ríku félagslífi innan fyrirtækis. Félagsleg samskipti og starfsandi á 

vinnustað  mótast samt að verulegu leyti af starfsfólkinu sjálfu; þess vegna er 

lykilatriði að ráða rétta fólkið í störfin. Félagsleg tengsl geta myndast á mismunandi 

vegu og geta verið frá því að vera yfirborðskennd og formleg yfir í það að starfsmenn 

sameini krafta sína í að leysa verkefni (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna 

Gústavsdóttir, 1999; Kammhuber, 2008). 

 Ekki er hægt að benda á einn þátt sem hefur áhrif á góðan starfsanda á 

vinnustað því margir þættir spila þar saman. Sem dæmi um þessa þætti má nefna 

jákvæð samskipti, hæfilegar kröfur, hvatningu og hrós. Félagsleg samskipti á 
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vinnustað geta verið flókin, sérstaklega í stórum fyrirtækjum, og því er allt starfsfólk 

ábyrgt fyrir góðum samskiptum. Starfsánægja getur verið mikilvæg vísbending um 

hvað starfsmönnum finnst um starf sitt og getur sagt til um starfshegðun og 

vinnuskilyrði í skipulagsheildinni. 

 

5 Að skapa og viðhalda góðu starfsumhverfi 

Starfsánægja hefur verið eitt af vinsælustu rannsóknarefnum síðastliðin ár. 

Skilgreiningar á starfsánægju eru margar en þær snúast oftast um viðhorf 

starfsmannsins til vinnunnar og tilfinningaleg viðbrögð hans gagnvart starfinu (Wright 

og Davis, 2003). Starfsmenn eru ein af meginauðlindum hvers fyrirtækis svo það er 

mikilvægt að fylgjast með vellíðan þeirra og passa upp á að þeir séu ánægðir í 

vinnunni.  Þegar starfsmönnum líður vel leggja þeir sig meira fram í starfi og það 

hefur jákvæð áhrif á afkomu fyrirtækisins. Það er því hagsmunamál starfsmannsins og 

fyrirtækisins að skapa gott og ánægjulegt starfsumhverfi (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gústavsdóttir, 1999). 

 Það að starfsmenn séu öryggir og vel á sig komnir líkamlega og andlega hefur 

mikið að segja í daglegum rekstri fyrirtækja. Hvert fyrirtæki fyrir sig þarf að finna 

góða leið til þess að sameina velferð starfsmanna og reksturinn á skilvirkan hátt svo að 

allir geta náð markmiðum sínum (Weinberg og Cooper, 2007). 

 Til þess að koma í veg fyrir að fólk verði fyrir tjóni er mikilvægt að fylgjast 

vel með svo að hægt sé að meta vinnuumhverfið sem starfsmenn starfa í. Einnig er 

eftirlit eða jafnvel eftirlitskerfi notað til þess að geta borið saman álagseinkenni í 

sambærilegum störfum. Ábyrgðin á því að fylgst sé vel með að allt sé í lagi liggur 

fyrst og fremst á verkstjórninni (Vinnueftirliti ríkisins, 2003). 

 Helstu aðferðir, sem notaðar hafa verið við mælingar á starfsánægju, felast í 

því að fylgjast með hegðun, taka viðtöl og  leggja fyrir spurningalista eða aðrar 

kannarnir. Einn möguleikinn er líka að láta utanaðkomandi fyrirtæki sjá um könnun á 

vinnustaðnum til þess að tryggja trúnað og hlutleysi gagnvart starfsmönnum (Ingunn 

Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gústavsdóttir, 1999). 

 Ýmiss konar stjórnunaraðferðir geta hjálpað við að bæta starfsumhverfið og 

ánægju í starfi. Sem dæmi má nefna aðferð sem er kölluð stjórnun eftir markmiðum, 

en hún gengur út á frammistöðumat, starfsmannasamtöl, þátttöku starfsmanna og 
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markmiðssetningu. Stefna, þar sem litið er á mannauðinn sem mikilvægan, eykur 

traust og minnkar óvissu á vinnustað þar sem fólk getur ávallt treyst á fyrirtækið. 

Aukin starfsánægja styrkir andrúmsloftið og fyrirtækjamenningu og lætur fólki líða 

betur í vinnunni sem endurspeglast svo í aukinni framleiðni (Torrington, Hall og 

Taylor, 2008). Stjórnendur geta nýtt sér ýmiss konar hvatningarkenningar og 

þarfakenningar til þess að greina þarfir starfsmanna sinna og geta uppfyllt þær eins og 

kostur er. Ofangreindir áhrifaþættir starfsumhverfis eru þýðingarmikil atriði til þess að 

bæta vinnuumhverfi starfsmanna og er því mikilvægt að leggja áherslu á þá ef það er 

ekki gert nú þegar (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gústavsdóttir, 1999). 

5.1 Hið gullna jafnvægi 

Samkeppni ríkir milli starfshlutverksins og fjölskylduhlutverksins og ein stærsta 

áskorunin, sem starfsmenn standa frammi fyrir í dag, er að finna jafnvægi þar á milli. 

Vinnufyrirkomulagið og sveigjanleiki á vinnustað geta haft mikið að segja þegar 

kemur að þessu jafnvægi. Sveigjanleiki, sem ýtir undir daglegt jafnvægi þessara þátta, 

stuðlar að góðu vinnuumhverfi og eykur starfsánægju í fyrirtækjum og vellíðan heima 

fyrir (Torrington, Hall og Taylor, 2008). 

 Hið gullna jafnvægi er rannsóknarverkefni frá 1996 sem framkvæmt var fyrst 

af bresku sveitafélagi og þegar framkvæmdin fór af stað  í annað skipti voru 

þátttökulöndin orðin fleiri og þar með talið Ísland. Jafnréttisnefnd Reykjavíkurborgar 

stóð fyrir rannsókninni og ákvað að gefa fyrirtækjum, sem störfuðu í þeirra umdæmi, 

kost á þátttöku. Leiðarljós verkefnisins var að auka sveigjanleika á vinnustöðum og 

samræmingu starfs og einkalífs til að stuðla að betri nýtingu mannauðsins 

(Reykjavíkurborg, 2010).  

 Með auknum sveigjanleika er hér átt við möguleika, sem atvinnurekandinn 

hefur, til að auðvelda starfsmanninum að finna gott jafnvægi á milli starfsins og 

heimilisins. Sem dæmi um sveigjanleika má nefna hlutastarf með möguleika á hærra 

starfshlutfalli á álagstímum og þegar starfsmanni hentar. Það skiptir fyrirtækið 

kannski ekki öllu máli hvenær starfsfólkið mætir en heimilunum öllu máli; þess vegna 

er gott að geta komið til móts við fólk með breytilegum upphafs- eða lokatíma 

vinnudags. Fyrirtæki gætu boðið upp á launalaust frí til að stunda nám eða vegna 

persónulegra aðstæðna. Að leyfa starfsfólki að vinna heiman frá sér hefur aukist 

töluvert en það ræðst þó af starfinu sjálfu hversu mikinn sveigjanleika er hægt að veita 

því ekki er hægt að vinna öll störf heima. Deilistarf er einnig notað í auknum mæli en 
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þá deila ef til vill tvær manneskjur með sér einu og hálfu stöðugildi og skipta vöktum 

á milli sín eins og þeim hentar (Torrington, Hall og Taylor, 2008). 

 Mannauðurinn í fyrirtækinu skiptir höfuðmáli og keppast fyrirtæki oft um að 

ná hæfasta starfsfólkinu til sín og að halda því. Aukinn sveigjanleiki er góð 

hvatningarleið og ódýr lausn til þess að auka fríðindi starfsmanna og halda þeim og 

þekkingu þeirra innan fyrirtækis (Torrington, Hall og Taylor, 2008)  

Mannauðurinn í fyrirtækinu er mun betur nýttur og eru starfsmenn oftar tilbúnir til að 

leggja aukalega á sig þegar þeir sjá að fyrirtækið geri hið sama fyrir þá. Fyrirtækin ná 

betri árangri við að ráða og halda hæfu starfsfólki því það verður eftirsóknarvert að 

vinna hjá þeim. Stefna eins og þessi bætir ímynd fyrirtækis og breikkar þannig þann 

hóp umsækjanda sem eru hæfir í lausar stöður. Einnig myndar starfsfólkið tryggð við 

skipulagsheildina og leitar síður eftir annarri atvinnu með betri kjörum. Tryggð kemur 

einnig fram í færri veikindadögum þar sem fólk nýtir sér frekar  sveigjanleikann til að 

sinna einkaerindum en að tilkynna veikindaforföll. Þegar jafnvægi er á milli starfs- og 

einkalífs minnkar álag og streita hjá starfsfólki sem skilar sér í aukinni starfsánægju. 

Aukinn sveigjanleiki er mjög mikilvægur í nútímasamfélagi þar sem verslanir eru 

jafnvel opnar allan sólarhringinn. Sveigjanleiki auðveldar fyrirtækinu og starfsfólki að 

ná settum markmiðum fyrirtækisins, eykur samkeppnisforskot þess og gerir því kleift 

að takast á við vandamál framtíðarinnar (Torrington, Hall og Taylor, 2008). 

 
 

5.2 Ávinningur af góðu starfsumhverfi 

Starfsumhverfi skiptir miklu máli fyrir starfsfólkið og ekki síst fyrir fyrirtækið því það 

segir heilmikið um það hvernig fyrirtækinu tekst að laða að sér hæft starfsfólk. 

Ávinningur er mestur og gagnkvæmur ef það næst vel að tengja saman gæði 

starfsumhverfis og viðskiptalegan árangur fyrirtækis. Margar rannsóknir gefa til kynna 

og staðfesta að árangur fyrirtækis sem felst í minni fjarvistum, minni starfsmannaveltu 

og aukinni ánægju er afleiðing af gæðum starfsumhverfis (Ingibjörg Einarsdóttir, 

2006; Torrington, Hall og Taylor, 2008). Gott starfsumhverfi getur verið góð leið til 

að reyna að halda þekkingu og reynslu inni í fyrirtækinu. Ef starfsfólkinu líður vel og 

er ánægt í vinnunni er það síst að hugsa um að leita sér að annarri vinnu jafnvel þó að 

hún sé betur launuð. Að skapa ánægjulegt og hvetjandi starfsumhverfi er í auknum 

mæli að verða eitt af aðalviðfangsefnum stjórnenda til þess meðal annars að auka 

samkeppnisforskot fyrirtækisins (Johnson, Scholes o.fl., 2008).  
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 Stjórnendur eiga oft erfitt með að greina vinnuumhverfið hjá starfsmönnum og 

er mælt með að þeir afli sér upplýsinga hjá þeim sem best þekkja til, sem sagt 

starfsfólkinu sjálfu. Til að ná sem bestum árangri í að meta starfsumhverfi er oft mælt 

með þriðja aðila til að koma í veg fyrir rangar niðurstöður hjá starfsfólki sem veit að 

stjórnendur hafa svör starfsmanna í höndunum. Í þeim málum er trúnaður mjög 

mikilvægur og væri hægt að fá utanaðkomandi fyrirtæki eins og Capacent til að 

framkvæma slíka könnun (Capacent, 2009). 

 Þegar vinnan uppfyllir að einhverju leyti félagsþörf hjá starfsfólki getur það 

komið í veg fyrir þreytu og leiða hjá þeim. Skemmtilegar uppákomur og gott félagslíf 

í fyrirtækinu stuðla að hjálpsemi, vandvirkni og getur eytt spennu á milli starfsmanna. 

Ágreining verður auðveldara að leysa og koma í veg fyrir ef samskiptin eru auðveld 

og óþvinguð (Þórunn Elva Guðjohnsen, 2001). 

 Rannsóknir sýna að fólk skiptir mest um vinnu í byrjun starfsferilssíns og 

verður um kyrrt í vinnunni þegar það finnur vinnu eða atvinnurekanda sem því líkar. 

Þegar starfsumhverfið er gott og starfsfólk er ánægt eru meiri líkur á því að það haldist 

hjá fyrirtækinu. Gott starfsumhverfi gefur því fyrirtækjum kost á því að halda í góða 

starfsmenn í stað þess að þeir fari annað (Torrington, Hall og Taylor, 2008). 

 

6 Efnahagshrunið 

Í október 2008 varð algjört efnahagshrun á mjög stuttum tíma, mörg fyrirtæki urðu 

gjaldþrota, gjaldmiðill landsins hrapaði og ríkið tók yfir stærstu viðskiptabanka 

landsins. Árin fyrir efnahagshrun stækkaði íslenska hagkerfið mjög mikið á skömmum 

tíma alveg þar til krónan byrjaði að falla í byrjun október 2008.  

Íslenskt samfélag og efnahagslíf breyttist fyrir rúmum tveimur árum hratt og að mestu 

leyti til hins verra. Yfir þjóðina hafa dunið örlagaríkustu atburðir frá stofnun 

lýðveldisins.  

 Hér á landi var mikið góðæri, Íslendingar lifðu hratt og um efni fram og ekki 

einungis hér á landi heldur einnig erlendis. Það voru stöðugar framkvæmdir og 

fjárfestingar hjá fjölda íslenskra fyrirtækja. Þrátt fyrir viðvaranir var reynt að halda 

öllu á floti þar til allt brotnaði saman að lokum (Ingjaldur Hannibalsson, 2009). Erfitt 

var fyrir fyrirtækin að verjast högginu, sem efnahagslífið fékk á sig, , sérstaklega í 

byggingargeiranum þar sem flestum verkum var frestað eða aflýst næstu ár fram í 
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tímann. Hagkerfið ber enn skýr merki áfallsins þó að einhver árangur hafi náðst við 

endurreisn hagkerfisins eftir hrun bankakerfisins. Fjöldi heimila stendur frammi fyrir 

fjárhagserfiðleikum í kjölfar hækkandi lána, aukins atvinnuleysis og lækkunar 

kaupmáttar. Lítil eftirspurn á markaðinum og veiking krónunnar gerði flestum 

fyrirtækjum enn erfiðara fyrir og var niðurskurður það eina sem fyrirtæki sáu sér fært 

að gera ef þau vildu lifa af (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2010). 

 Mörg fyrirtæki hafa sökum efnahagsástandsins þurft að fara í gjaldþrotaskipti 

eða skera niður útgjöld og segja upp töluverðum fjölda starfsfólks. 

Greiðslustöðvunarbeiðnum fjölgaði hjá fyrirtækjum og gjaldþrot blasti við mörgum 

þeirra. Gjaldþrotum fjölgaði stöðugt og fyrstu tvo mánuði á árinu 2009 voru þau 149 

talsins sem var mun meira en á sama tíma á árinu áður eða um 54%  meira  (Guðni 

TH. Jóhannesson, 2009). 

 Einkum tvennt einkennir kreppur, annað er minnkandi landsframleiðsla og það 

síðara aukið atvinnuleysi. Atvinna er stór þáttur í lífi okkar og eitt af því sem 

einkennir okkur sem einstaklinga og skiptir miklu máli fyrir fjárhagslegt, andlegt og 

líkamlegt heilbrigði okkar.  

 Á undanförnum árum hefur eftirspurnin eftir starfsfólki verið mikil, í kjölfar 

efnahagshrunsins drógu flest fyrirtæki úr starfsframboði sínu og vinnu. Eftirspurnin 

varð á skömmum tíma mun meiri en framboðið á vinnumarkaðinum. Nokkuð hafði 

verið um uppsagnir á árinu 2008 fyrir bankahrunið en eftir atburðina í október varð 

stór aukning á hópuppsögnum fyrirtækja. Atvinnulíf landsins tók í kjölfar hrunsins 

stórt stökk niður á við og atvinnuleysi tæplega fimmfaldaðist frá september til 

desember 2008. Atvinnuleysið jókst þar til það náði hápunkti í apríl 2009. Á 

höfuðborgarsvæðinu voru þá 11.412 manns án atvinnu en síðan fer þeim  fækkandi og 

í lok ágúst voru ríflega 9.138 manns á atvinnuleysisskrá (Vinnumálastofnun, 2010).  

 Þessar uppsagnir hafa augljóslega mikil áhrif á rekstur fyrirtækja, bæði á 

stjórnendur og starfsmenn þeirra. 

 

7 Starfsumhverfi í kjölfar hruns 

Nú hefur starfsumhverfi allra breyst mikið og það mjög hratt á stuttum tíma. Það tekur 

tíma hjá fólki að aðlagast nýjum aðstæðum og sigrast á þessum veigamiklum 
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breytingum á vinnumarkaðinum sem eru hluti af endurbyggingu hagkerfisins eftir 

hrun (Cascio, 1993). 

 Íslendingar hafa sterkt vinnusiðferði og það skiptir þá miklu máli að hafa 

vinnu og nóg fyrir stafni. Á Íslandi er vinnusemi meira í hávegum höfð en í öðrum 

löndum og eyða Íslendingar mun meiri tíma af ævi sinni í vinnu en fólk annars staðar 

á Norðurlöndum. Flestir líta á vinnusemi sem leið til að öðlast betri lífsgæði og hærri 

stöðu innan samfélagsins (Fenger og Kramer, 2007).  

 Þegar framboð á vinnu minnkar á atvinnumarkaðinum auðveldar það einnig 

fyrirtækjum að halda í starfsfólk og minnka kostnaðinn sem fylgir starfsmannaveltu 

(Torrington, Hall og Taylor, 2008). Í niðursveiflum er fátt um störf og tækifæri á 

vinnumarkaðinum og sjálfviljug starfsmannavelta minnkar því fólk heldur sig frekar 

við vinnuna, sem það hefur nú þegar, en að leita að nýrri vinnu (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2010 ). Þó að eftirspurn eftir vinnu aukist í kjölfar efnahagskreppu er 

samt ekki þar með sagt að fyrirtækin þurfi ekki lengur að leggja sig fram við að halda 

lykilstarfsfólki sínu. Stjórnendur verða að gæta þess að missa ekki fólk, sem skiptir 

máli, í kreppum. 

 Uppsagnir og niðurskurður í fyrirtækjum hafa áhrif á starfsumhverfi og 

starfsmenn ekki síst vegna þess að í niðursveiflum eru útgjöld vegna starfsmannamála 

oft það fyrsta sem skorið er niður. Á samdráttartímum er lögð meira áhersla á harða 

mannauðstjórnun en mjúka og megináherslan er á afkomu fyrirtækisins sem hefur í för 

með sér að þáttum eins og endurgjöf, hvatningu og þróun er lítið sinnt til að minnka 

kostnað (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Oft er yfirvinnan lögð af nema í neyð 

og stöðuprósentan lækkuð hjá fólki en það getur lækkað laun verulega. Algengt er að 

þjálfun og fræðsla starfsmanna sé skorin niður sem og styrkir til starfsmanna vegna 

náms eða annars (Torrington, Hall og Taylor, 2008). Uppsagnir hafa ekki bara áhrif á 

þá sem fá uppsögnina heldur einnig á starfsmenn sem eftir eru í fyrirtækjum sem getur 

haft áhrif á móralinn innan fyrirtækisins ásamt mörgu öðru.  

Það bakslag, sem við sem þjóð erum nú að upplifa, þarf síður en svo að vera neikvætt 

á öllum sviðum. Mikinn lærdóm er hægt að draga af atburðunum, sem áttu sér stað 

síðustu ár, og á tímum eins og nú eru skiptir ekki síst máli að stjórnendur og 

starfsmenn leggist á eitt við að koma sér sameiginlega út úr kreppunni (Benedikt 

Jóhannesson, 2010). 
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7.1 Afleiðingar lélegs starfsumhverfis 

Það hefur mikla þýðingu fyrir fólk að því líði vel á vinnustað og ekki síður fyrir 

fyrirtækið sem fólkið starfar hjá. Starfsumhverfið einkennist af mörgum áhrifaþáttum 

og erfitt er að greina það með hliðsjón af hverjum og einum starfsmanni.  

 Flest störf eru skipulögð og búin til með einungis afköst og skilvirkni í huga. 

Ástæðan er sú að flest fyrirtæki leitast við að framleiða vöru sína eða veita þjónustu á 

sem stystum tíma og eins mikið af henni og mögulegt er. Störf eru sjaldnast búin til 

með einungis vellíðan starfsfólk að leiðarljósi en eitt þarf alls ekki að útiloka annað. 

Flest störf, sérstaklega í framleiðslugreinum, geta orðin mjög einhæf og 

endurtekningarsöm, þau bjóða oft upp á litla tilbreytingu. Slys og aukin 

starfsmannavelta geta orsakast af því að fólki leiðist og af því fólk er farið að vinna 

störf,  eftir smávægilega reynslu, á vélrænan hátt án mikillar umhugsunar (Gellerman, 

1996).  

 Þegar fólki liður ekki vel á vinnustaðnum og því finnst aðstæður þar ekki 

þægilegar getur það valdið því að fólk fari að forðast að mæta í (Vinnueftirliti ríkisins, 

2003). Veikindafjarvistir eru mjög kostnaðarsamar og reyna flest fyrirtæki að forðast 

þær eins og hægt er (Torrington, Hall og Taylor, 2008). Lélegt starfsumhverfi getur 

valdið líkamlegum, geðrænum og ekki síst félagslegum vandamálum hjá starfsfólkinu 

og einnig stjórnendum. Ýmiss konar geðsjúkdómar geta komið upp eins og þunglyndi 

og kvíði hjá starfsfólki. Félagsleg vandamál eins ofdrykkja kunna að eiga rætur sínar í 

lélegu starfsumhverfi þar sem fólki líður alls ekki vel (Vinnueftirliti ríkisins, 2003). 

Þegar vinnuumhverfið er í ólagi og starfsfólki líður ekki sæmilega í vinnunni minnkar 

starfsánægjan sem hefur áhrif á marga þætti innan fyrirtækisins eins og 

starfsmannaveltu og hollustu við vinnuveitandann. Starfsmannavelta er mjög dýr fyrir 

skipulagsheildina þar sem það fer mikill tími og fjármagn í að þjálfa og aðlaga nýtt 

fólk (Torrington, Hall og Taylor, 2008). 

 

8  Áhrif uppsagna á líðan eftirverenda 

Við uppsagnir fer allt starfsumhverfið á hvolf og tekur tíma að endurhanna það og 

fyrir fólkið, sem eftir verður í fyrirtækjum, til að aðlagast breytingunum. Á meðan á 

breytingunum stendur eru oftast mikilvægir hlutir í ólagi eins og upplýsingamiðlun og 

starfsandinn í fyrirtækinu (Ingrid Kuhlmann og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008).  
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 Það eru þrír hópar af fólki í fyrirtækjum, sem uppsagnir hafa bein áhrif á, en 

það eru; eftirverendur, þolendur og stjórnendur. Eftirverendur (e. lay off survivors) 

eru einstaklingar sem urðu ekki fyrir uppsögnum og halda áfram störfum sínum en 

þolendur eru þeir sem misstu vinnuna. Stjórnendur, sem standa að uppsögnunum, 

verða einnig fyrir áhrifum og má alls ekki gleyma þeim. Uppsagnir og samdráttur 

hefur ýmiss konar áhrif á skipulagsheildina og starfsmenn hennar, ekki síst hvað 

varðar starfsanda í fyrirtækjum, minnkandi tryggð og hollustu og aukningu 

veikindafjarvista; framleiðni getur einnig dregist saman (Eiríka Guðrún Ásgrímsdóttir 

og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Eftirverendur eru reiðir, afkasta minna, missa 

traust á fyrirtækinu og stjórnendum. Þeir hafa áhyggjur af störfum sínum og 

fjárhagslegri framtíð sinni. Einnig eru þeir líklegri til að taka áhættu og lélegur mórall 

og óánægja í starfi hefur meiri áhrif á líðan þeirra en áður fyrr (Grunberg, Anderson-

Connolly og Greenberg, 2000). Starfsmenn leggja sig minna fram í starfi eftir 

uppsagnir ef áhrif af uppsögnunum hafa haft í för með sér mikið andlegt álag á þá 

(Wiesenfeld, Brockner og Thibault, 2000). Rannsókn, sem Eiríka Guðrún 

Ásgrímsdóttir gerði og fjallaði um í MS-ritgerð sinni um áhrif uppsagna á stjórnendur, 

sýndi að uppsagnir hafa lítil viðvarandi áhrif á starfsánægju, líðan og hollustu 

stjórnenda þó svo að allir fundu vanlíðan og streitu á meðan á uppsagnaferlinu stóð og 

álag þeirra jókst tímabundið (Eiríka Guðrún Ásgrímsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2010).  

 Eftir uppsagnir er mjög mikilvægt að sinna einnig starfsfólkinu sem eftir er í 

fyrirtækinu því það veltur ekki síst á þeim hvort fyrirtækið nær að koma sér upp úr 

lægðinni (Brockner, Hurley o.fl., 1997). Rannsóknir hafa einnig sýnt að áhyggjur 

starfsmanna á niðurskurðatímum geta birst í neikvæðri hegðun, meiri efasemdum, 

vantrausti og streitu. Þeir eru síður tilbúnir til þess að axla ábyrgð og erfitt getur verið 

að koma breytingum í gegn. Í íslenskri rannsókn kom fram að erfiðum 

starfsmannamálum hefur fjölgað og að fólk óttast uppsagnir meira nú en áður en hún 

sýnir einnig að starfandinn í fyrirtækjum, sem könnuð voru, hefði ekki versnað í 

kjölfar efnahagshrunsins (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Allar þessar 

óhjákvæmilegu afleiðingar, sem uppsagir hafa í för með sér, grafa oft undan 

upprunalegum ástæðum niðurskurðarins. Hvort uppsagnir í raun og veru eru 

sparnaðarleið hjá fyrirtækjum fer eftir viðbrögðum þeirra sem eftir sitja, það er að 

segja afkastagetu þeirra og tryggð við fyrirtækið (Brockner, Hurley o.fl., 1997). 
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Fjölmargir þættir hafa áhrif á viðbrögð og líðan eftirverenda og ætla ég að greina betur 

frá nokkrum þeirra hér að neðan. Það getur þó verið mjög persónubundið hvernig 

einstaklingar bregðast við uppsögnum og hversu mikil áhrif þær hafa. 

 

8.1 Óvissa í kjölfar uppsagna 

Sökum minnkandi vinnuframboðs og aukinna uppsagna hefur óvissa í fyrirtækum og á 

vinnumarkaðinum orðið mjög mikil. Samdráttur í fyrirtækjum og starfsmenn, sem 

eiga á hættu að þeim gæti verið sagt upp, geta átt stóran þátt í því að skapa óöryggi á 

vinnustaðnum (Vinnueftirliti ríkisins, 2003). Áhrifamiklir atburðir eins og 

hópuppsagnir eru líkleg til þess að valda óvissu hjá starfsfólkinu sem eftir er í 

fyrirtækinu. Starfsmenn eru ekki vissir um hvort hægt sé að treysta yfirmönnum sínum 

í framtíðinni, jafnvel í málum sem snúa að öðrum viðfangsefnum. Starfsmenn geta 

ekki verið vissir um að uppsögnunum sé lokið eða hvort röðin komi ef til vill næst að 

þeim. Þegar fyrirtæki eru í niðurskurði óttast margir um að laun þeirra verði skert eða 

að engir möguleikar séu á stöðuhækkun í framtíðinni. Starfsmenn geta ekki gert sér 

grein fyrir því hversu illa fyrirtækið er statt og hvort því takist að halda áfram 

starfseminni eftir uppsagnirnar eða hvort allt fari á versta veg og fyrirtækið hætti að 

starfa. Þessari óvissu fylgir einnig að fólk veit ekki hvort það eigi að leggja sig allt 

fram til að bjarga fyrirtækinu og starfi sínu eða hvort það verði rekið næst og réttast 

væri að það legði sig ekki fram í vinnunni þann tíma sem eftir væri (Eikríka Guðrún 

Ásgrímsdóttir, 2009; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

 Rannsókn, sem gerð var, sýnir að starfsmenn leggja þeim mun meiri áherslu á 

hvað hinir eftirverendurnir gera þegar óvissa ríkir á vinnustað og hafa tilhneigingu til 

þess að haga sér eins (Brockner, Grover, Reed og Lee Dewitt, 1992; Brockner o.fl., 

1997). Óvissa getur skapast á vinnustað ef ekki eru skýrar vinnureglur og skipulag 

innan fyrirtækisins. Eftir uppsagnir tekur það yfirleitt nokkurn tíma fyrir starfsfólk að 

aðlagast breytingum og að koma nýjum reglum á í fyrirtækinu en flestum 

starfsmönnum líður betur í umhverfi þar sem þeir hafa reglur og gildi til að fara eftir. 

 Forsvarsmenn fyrirtækja að gera sér grein fyrir að óvissa starfsfólks um að 

verða sagt upp á morgun hefur áhrif á frammistöðu þess í dag. Til þess að framkvæma 

uppsagnir skynsamlega er mikilvægt að finna góða leið til að skapa jafnvægi á milli 

uppsagna hjá fólki og að viðhalda vinnutryggð hjá eftirverendum. Oftast, þegar 

fyrirtæki fara í niðurskurð, eru uppsagnir framkvæmdar um það bil tvisvar sem skapar 
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óvissu meðal starfsfólks á meðan. Fyrirtæki segja frekar upp í þrepum til þess að 

minnka hættuna á að skera niður of mikið í stað þess að gera það einu sinni, sem hefur 

þá mikil áhrif, og minnka þannig óvissuna. Rannsóknir sýna að uppsagnir, sem 

framkvæmdar eru bara einu sinni, leiða til minni óvissu (Jeon og Shapiro, 2007). 

 

8.2 Vantraust og óöryggi 

Gera má ráð fyrir að starfsmannastöður í fyrritækinu hafi eitthvað að segja þegar 

kemur að tryggð við fyrirtækið eftir uppsagnir. Þeir sem eru í hærri stöðu sýna oftast 

meiri tryggð ekki síst vegna þess að markmið og gildi fyrirtækis skiptir þá mun meira 

máli (Grunberg, Anderson o.fl., 2000). 

 Brockner, Tyler o.fl. (1992) telja að viðhorf eftirverenda fari eftir sambandinu 

á milli trausts, sem var fyrir, og reynslu sem kemur á eftir. Miðað við það mundu 

starfsmenn, sem tengjast mest fyrirtækinu eins og stjórnendur, verða fyrir meiri 

áhrifum af uppsögnunum en þeir sem eru neðst í skipuritinu (Grunberg, Anderson 

o.fl., 2000).  

 Vantraust í fyrirtækjum birtist yfirleitt þannig að starfsmönnum finnst 

fyrirtækið vera svikult og skorti heiðarleika til að standa við orð sín. Þegar traust er 

ekki fyrir hendi gagnvart fyrirtækinu eykur það óöryggi um starfið (Grunberg, 

Anderson o.fl., 2000). Starfsmenn, sem eftir sitja,upplifa oft minna starfsöryggi; þó 

svo að þeir hafi haldið vinnunni í bili er ekki öruggt að það verði þannig til lengri 

tíma. Starfsöryggi skiptir sérstaklega miklu máli á tímum eins og núna þegar 

samdráttur er í efnahagslífinu (Ingrid Kuhlmann og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2008). Fjölmargar rannsóknir sýna að starfsóöryggi hefur neikvæð áhrif á 

starfsánægju og frammistöðu fólks og má hér nefna sem dæmi niðurstöður rannsóknar 

hjá Buitendach og De Witte (2005). Þær sýndu fram á að tengsl eru annars vegar milli 

starfsóöryggis og starfsánægju og hins vegar milli hollustu og starfsóöryggis hjá 

starfsmönnum. Sverke o.fl. (2006) rannsökuðu einnig áhrif starfsóöryggis og sýna 

niðurstöður þeirra að áhrifin eru helst að sjá á líðan og heilsufar starfsmanna ásamt því 

að þau leiða til neikvæðra viðhorfa starfsmanna til starfs síns og vinnustaðar (Eikríka 

Guðrún Ásgrímsdóttir, 2009). 

 Brockner, Grover, o.fl. (1992) telja að starfsóöryggi stafi aðallega af tveimur 

þáttum, skynjun yfirborðslegra ógnana og stjórn. Þegar fólk býst við því að vera rekið 

á næstunni er ógnunin mjög mikil en þegar starfsmaðurinn hefur sjálfstæði til að 
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fækka óæskilegum tilfinningum, sem koma í kjölfar uppsagna, er 

stjórnunartilfinningin sterk. Óöryggið er þá hæst þegar ógnunin er meiri en 

stjórnunartilfinningin sem starfsmaðurinn upplifir. Sérstaklega þegar óöryggið er mjög 

mikið eða lítið er greinileg fylgni við það hvernig fólk leggur sig fram í vinnunni 

(Brockner, Grover, o.fl., 1992). 

 

8.3 Heilkenni hins hólpna (e. survivor syndrome ) 

Uppsagnir hafa töluverð áhrif á alla í skipulagsheildinni ekki bara þá sem verða fyrir 

uppsögnum heldur einnig stjórnendur og starfsfólkið sem eftir verður. Eftirverendur 

skipta verulega miklu máli þegar kemur að því að reyna að byggja fyrirtækið og 

menningu þess upp aftur eftir áhrifamiklar uppsagnir (Brockner, Hurley o.fl., 1997).  

 Margar rannsóknir hafa verið gerðar á heilkenni hins hólpna eða „survivors 

syndrome,― sem stafa af sálfræðilegum áhrifum uppsagna á eftirverendur í 

fyrirtækinu. Áhrifin geta komið fram sem ótti, óöryggi, depurð, pirringur og 

vantraust. Það kemur einnig fram í neikvæðum viðhorfum starfsmanna til starfs og 

uppsagnaaðferða stjórnenda, svo sem vorkunn gagnvart þeim sem var sagt upp. 

Eftirlifendaheilkenni hefur einnig áhrif á andlega og sálfræðilega heilsu þeirra sem 

eftir sitja (Brennan og Skarlicki, 2004; Brockner o.fl., 2004; Cascio, 1993; Kim, 

2003). 

 Annað einkenni, sem eftirverendur geta upplifað, er eftirlifendafund (e. 

survivor envy) sem lýsir sér sem öfundartilfinning í garð þeirra sem sagt var upp. Þeir 

eru hræddir um að fólkið, sem sagt var upp, geti fengið betri vinnu annars staðar eða 

að það fái eitthvað umfram hina frá fyrirtækinu eins og umbun (Gandolfi, 2008). 

 Samkvæmt Mishra og Spreitzer (1998) getur hegðun eftirverenda í starfi orðið 

fyrir neikvæðum breytingum eins og minni starfsþátttöku og minnkandi framlegð 

(Mishra & Spreitzer, 1998). Viðbrögð eftirverenda er mjög misjöfn eftir fyrirtækjum 

og fara þau aðallega eftir því hversu sanngjarnar eftirverendum fannst uppsagnirnar og 

hversu mikil áhrif þær hafa á vinnuumhverfi þeirra. Þegar staðið er að uppsögnum 

þannig að starfsmenn telji þær vera ósanngjarnar getur það haft alvarlegri áhrif en 

þegar þær eru taldar vera framkvæmdar á sanngjarnan hátt. Neikvæð viðhorf 

starfsmanna gagnvart því hvernig uppsagnir fóru fram getur haft slæm áhrif á 

starfsmórallinn í fyrirtækinu og jafnvel á menningu þess (Brockner, Hurley o.fl., 

1997; Wiesenfeld o.fl., 2000). Ef starfsfólkið álítur uppsagnir ósanngjarnar í garð 
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þeirra sem misstu vinnuna getur það haft neikvæða áhrif á hegðun eftirverenda og 

hvernig þeir líta á starf sitt i framtíðinni. Starfsfólkið gagnrýnir fyrirtækið meira og 

sýnir oft minni tryggð auk þess sem það hugleiðir að leita sér að annarri vinnu. Þegar 

fyrirtækin fækka starfsmönnum er sérstaklega mikilvægt að starfsmennirnir, sem ekki 

var sagt upp, haldi tryggð við fyrirtækið, því tryggð getur haft áhrif á margt annað eins 

og mætingu og afkastagetu starfsmanna (Brennan og Skarlicki, 2004). Einnig er talið 

að hversu mikið áhrifin eru fari einnig eftir því hversu náið starfsfólkið var 

samstarfsfólkinu sem varð fyrir uppsögnunum. Ef tengslin þar á milli eru mikil hafa 

uppsagnir mun meiri áhrif á starfsmennina, sem eftir, eru en á fólk sem myndaði lítil 

eða engin tengsl við starfsmenn sem þurftu að fara  (Grunberg, Anderson o.fl., 2000). 

 Þar sem áhrifin eru mjög persónubundin er alls ekki víst að allir verði fyrir eins 

miklum áhrifum og þarf því ekki að vera að allir sýni neikvæða hegðun eftir uppsagnir  

(Brennan og Skarlicki, 2004). 

 

8.4 Sakbitnir eftirverendum (e. survivor´s guilt) 

Þegar eftirverendur finna til sektarkenndar og ábyrgðar á fyrirverandi samstarfsfólki 

sínu er þeir kallaðir sakbitnir eftirlifendur (e. survivor´s guilt). Einkennin koma 

aðallega fram í  þunglyndi, hræðslu og reiði samkvæmt Noer (1993). Fólk, sem sér 

vini sína og félaga verða fyrir uppsögnum, fær oft samviskubit sem er mun sterkari 

tilfinning en góða tilfinningin sem fylgir því að halda vinnunni (Cascio, 1993). 

Starfsmenn geta upplifað að fyrirverandi samstarfsmenn hafi að minnsta kosti lagt sig 

eins vel fram eða jafnvel meira en þeir sjálfir sem veldur þeim reiði og 

andstyggðartilfinningu sem beinist bæði að þeim sem framkvæmdu uppsagnir og að 

fyrirtækinu sjálfu (Gandolfi, 2008). 

 Brockner (1988)  telur að niðurskurður í fyrirtækjum hafi viðtæk andleg áhrif á 

einstaklinga sem verða eftir, það er að segja þeir finna til samviskubits, reiði og 

starfsóöryggis og upplifa óréttlæti en einnig létti. Þetta sálarlega ástand hefur áhrif á 

vinnuframlag eftirverenda og starfsánægju, svo og á viðhorf þeirra til hvatningar, 

tryggðar og afkasta (Gandolfi, 2008). Það er mjög erfitt fyrir þá sem halda vinnunni að 

sjá félaga sína hverfa á braut og það tekur tíma hjá starfsfólkinu að venjast nýjum 

aðstæðum. Ástandið, sem myndast í vinnunni, getur jafnvel komist upp á milli 

vinnufélaga, ef svo mætti segja, því að uppsagnir í fyrirtækinu geta valdið mikilli 
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spennu á vinnustaðnum og utan hans (Ingrid Kuhlmann og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2008). 

 Allen (1997) kom með góða lýsingu á sektarkennd eftirverenda þar sem hann 

bar hana saman við tilfinningar stríðsmanns sem missir vinn sinn: Léttir yfir að hafa 

lifað af sjálfur og síðan gríðarlegt samviskubit yfir að hann lifði af en ekki vinurinn 

(Gandolfi, 2008). 

 

8.5 Sálfræðilegi samningurinn rofinn  

Í efnahagslægð þurfa mörg fyrirtæki að minnka kostnað og þegar ástandið er orðið 

slæmt er því miður stundum ekkert annað hægt að gera en að segja starfsmönnum upp 

sem aftur stafar af minnkandi eftirspurn á markaðinum. Störfin hjá þeim sem eftir sitja 

breytast oft eftir miklar uppsagnir, meðal annars vegna aukins álags. En störfin eru 

ekki það eina sem breytist við þessar aðstæður heldur einnig hinn svokallaði 

sálfræðilegi samningur sem gerður var í upphafi starfsins við þá sem eftir sitja 

(Michael Stahlmann 2006).  

 Rof á sálfræðilegum samningum verður þegar annar aðilinn stendur ekki við 

orð sín þrátt fyrir að vera í þeirri aðstöðu að geta staðið við þau. Það er samt erfitt að 

greina hvort hann hefði geta staðið við sinn hlut af samningnum eða ekki þar sem 

oftast eru margar hliðar á málum. Það eru afar margar leiðir til að brjóta samninginn 

og ekki gera báðar aðila sér alltaf grein fyrir aðstæðunum (Rousseau, 1995).  

 Þegar samningurinn er brotinn getur það valdið vonbrigðum hjá þolanda og 

jafnvel reiði. Þegar algengt er á vinnustað að samningar séu brotnir verða starfsmenn 

oft óánægðir í vinnunni, sérstaklega þegar brotin eru framin hreint og beint viljandi og 

atvinnurekandi neitar að standa við samninginn þó að hann geti það (Michael 

Stahlmann, 2006). Sálfræðilegi samningurinn er að mestu leyti huglægt fyrirbæri og 

byggist á tifinningum aðilanna sem standa að honum; því er mjög auðvelt að misskilja 

hann. Brot á samningnum getur þar af leiðandi verið byggt á misskilningi en hér má 

geta þess að þegar misskilningnum hefur verið útrýmt er ekki lengur um brot að ræða. 

Sálfræðilegi samningurinn getur verið mismikilvægur og þess vegna getur brot á 

honum haft mismunandi alvarlegar afleiðingar. Við verstu brotin gæti starfsmanninum 

fundist að svikin væru það mikil að hann sér sér ekki annað fært en að segja starfi sínu 

upp og fara annað (Rousseau, 1996). 
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 Utanaðkomandi atriði eins og efnahagshrun geta haft áhrif á það hvort 

fyrirtækið getur staðið við sinn hluta samningsins eða ekki. Rannsóknir gefa til kynna 

að samband er á milli brota á samningum í fyrirtækjum og þess hversu vel fyrirtækinu 

gengur þegar á heildina er litið. Skipulagsbreytingar innan fyrirtækisins geta haft mikil 

áhrif á sálfræðilega samninga og er mikilvægt að allar breytingar séu gerðar í 

samvinnu við starfsmenn svo að ekki komi til misskilnings (Michael Stahlmann, 

2006). Engu að síður geta starfsmenn á samdráttartímum orðið fyrir vonbrigðum og 

þeim fundist að um brot á samningum sé að ræða því fyrirtækið stendur ekki við 

fyrirfram gefin loforð (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Breytingar á samningum 

eru vel mögulegar og oft gerast þær með breyttum forsendum og þá aðlagast 

samningarnir sjálfkrafa. Hér gæti verið átt við utanaðkomandi þætti, sem fyrirtækið 

ræður ekki við, og einnig persónubreytingar hjá starfsmanninum (Rousseau, 1995, 

1996). Í niðurskurði fyrirtækja getur einnig komið upp sú staða að annar aðilinn sér 

sér ekki hag í að halda samningum  lengur. Brot á samningum veldur því að traust 

milli aðila minnkar til muna og getur orðið erfitt að byggja það upp aftur. Reyndar 

fara viðbrögð við brot á samningum eftir því hversu gott ástandið er fyrir, hvort það er 

mikið eða lítið traust á milli aðila. Þar sem ekki er alltaf gerð grein fyrir brotunum af 

hvorugum aðilanum er ekki víst að fólk upplifi alltaf að á því hafi verið brotið 

(Rousseau, 1995, 1996). 

 

8.6 Aukinn afkastageta í kjölfar uppsagna 

Flestar kenningar gefa til kynna að áhrif uppsagna á starfsmenn, sem eftir verða í 

fyrirtæki,séu í meira mæli neikvæð en jákvæð (Grunberg, Andersen og Greenberg, 

2000). Kenningar greina samt líka frá tilfellum þar sem hegðun starfsmanna breytist í 

hnignunarferli og afkastageta starfsmanna eykst á niðursveiflutímum og 

veikindafjárvistir jafnvel minnka (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Þó að 

afleiðingar uppsagna séu miklar þá hafa uppsagnir ekki bein áhrif á frammistöðu 

fyrirtækisins og í nokkrum fyrirtækjum hefur afkastagetan orðið meiri en áður 

(Grunberg, Andersen og Greenberg, 2000). Gerð var íslensk rannsókn 2010 þar sem 

mannauðsstjórar greindu frá því hvort afkastageta fyrirtækja þeirra hefði dregist 

saman í kjölfar efnahagshrunsins. Í ljós kom að 33% töldu að starfsfólk þeirra hefði 

lagt sig meira fram en áður og 75% töldu að engar breytingar hefðu verið á framleiðni 

starfsmanna (Sigurlaug Elsa Heimisdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 
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Óttinn við að vera sagt upp getur einnig haft áhrif á hegðun fólks og verið drifkraftur 

þess að fólk leggi sig meira fram og því aukið afkastagetu fyrirtækisins, því það er 

ekki síst hagur starfsfólksins að fyrirtækið hafi áfram starfseminni (Brockner o.fl., 

1992). Þegar lítið er um störf á vinnumarkaðnum velja starfsmenn yfirleitt ekki að 

brjóta sálfræðilega samninginn út af gremju því þeir vilja ekki missa vinnuna. Einnig 

hefur verið sýnt fram á að veikindafjarvistum og óskum um frí fækkar í kjölfar 

uppsagna, fólk leggur sig meira fram til að vera ekki á listanum þegar sagt er upp næst 

(Grunberg, Andersen og Greenberg, 2000). Greenhalgh og Sutton (1991) lögðu fram 

sálfræðilega skýringu á atferli starfsmanna, það að segja ef óvissa í uppsagnaferlinu 

verður mikil, kallar það fram sálfræðilega spennu og aukna vinnu en aukið 

vinnuframlag getur losað þá spennu (Bergman og Wigblad, 1999). 

8.6.1 Hawthorne-áhrif 

Mjög þekkt tilraun, sem átti sér stað í Hawthorne-verksmiðjunni í Chicago, sýnir 

meðal  annars að vinalegir og umhyggjusamir stjórnendur geta haft áhrif á venjur 

starfsfólks eða hópa innan fyrritækis sem leiða til aukinna afkasta. Starfsmenn, sem 

valdir voru í tilraunina í verksmiðjunni, fannst að stjórnendur fylgdust betur með þeim 

og juku þess vegna afköst sinn. Þessi áhrif eru gjarnan kölluð Hawthorne-áhrif (e. 

Howthorn effect). Þegar fyrirtækin eru í hnignunarferli má segja að öfug áhrif geti 

komið fram þegar afskipti og athygli, sem veitt er af stjórnendum, minnka, þannig að 

afköst starfsmanna aukist. Þar að auki varð ástandið til þess að starfsfólkið þjappaðist 

saman, þar sem sameiginlegum hagsmunum var að gæta og aðrir félagslegir þættir 

breyttust til hins betra. Til að mynda höfðu starfsmenn um aðra hluti að tala en 

vinnuna sjálfa.  Þetta bætti einnig framleiðni þeirra og fyrirtækisins  (Bergman og 

Wigblad, 1999). Ýmsir þættir geta haft áhrif á það og sumir þeirra þurfa ekki að vera 

merkilegir. Einn þeirra getur til dæmis verið sá að vinnuumhverfið sé betra og 

vinsamlegra vegna þess að stjórnendum finnst ekki þörf á því lengur að passa upp á 

tæki eða búnað í fyrirtækinu. Í hnignunarferli fyrirtækja telja stjórnendur oft það ekki 

lengur mikilvægt að halda uppi reglum en það getur leitt til sjálfstæðari vinnubragða 

starfsmanna sem aftur getur komið nýjungum hjá vinnuhópum eða einstaklingum á 

framfæri. Þegar óvæntir atburðir verða og stjórnendur hætta að fylgjast með hagræða 

starfsmenn oft sjálfir í fyrirtækinu  og afköstin verða meiri (Bergman og Wigblad, 

1999).  
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8.6.2 Horndal-áhrif 

Horndal-áhrifin (e. Horndal effect) eru fundin í rannsókn sem var gerð í Svíþjóð og 

stóð í 15 ár.  Rannsóknin sýndi aukin afköst þó að til hefði staðið allan tímann að loka 

fyrirtækinu og engum aukafjármunum hefði verið veitt til framleiðslunnar. Vegna 

efnahagslægðar, sem ríkti í landinu, vofði stöðugt yfir fyrirtækinu sú ógn að þurfa að 

loka á rannsóknatímabilinu og stanslaust var barist við að halda verksmiðjunni 

starfandi (Bergman og Wigblad, 1999; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Á þessu 

tímabili greindu stjórnendur frá stöðugri aukningu afkasta um 2% en í 

samanburðahæfum verksmiðjum, þar sem meiri fjármunum var veitt til fyrirtækisins, 

var talið að aukningin væri um 4% a meðaltali. Stjórnendur lögðu sig alla fram við að 

finna leiðir til þess að bæta framleiðslu og tækni eins mikið og hægt var án 

viðbótarfjármuna. Starfsmenn aftur á móti hafa þurft að fylgjast með starfsmönnum úr 

öðrum verksmiðjum fá hærri laun á meðan umbun og laun í Horndal voru skorin niður 

eins og hægt var. Stjórnendur í Horndal komu á fót góðu hvatningarkerfi sem leiddi til 

þess að fólk var viljugt til að vinna fleiri tíma fyrir lægra kaup þó svo að þeir höfðu 

möguleika á betra kaupi annars staðar. Í grófum dráttum voru Horndal-áhrifin 

útkoman úr góðri hagræðingu stjórnenda og starfsfólks sem lagði á sig að vinna við 

lélegar aðstæður í hnignunarferli verksmiðjunnar (Bergman og Wigblad, 1999). 

8.6.3 Lokunaráhrif (e. close down effect) 

Lokunaráhrif (e.the close down effect) eru mjög lík Horndal-áhrifunum nema að því 

leyti að afköstin áttu sér stað rétt í lokin eftir að ákveðið var að loka verksmiðjunni. 

Hér er talað um tímabilið eftir að búið er að tilkynna opinberlega að loka eigi 

fyrirtækinu. Þær rannsóknir, sem hafa verið gerðar á fyrirtækjum í hnignun, sýna að 

dæmi hafa verið um aukin afköst rétt fyrir lokun. (Bergman og Wigblad, 1999; 

Hansson og Wigblad, 2006). Sutton (1987) rannsakaði einnig hegðun starfsfólks í 

fyrirtæki eftir að búið var að gefa til kynna að því eigi að loka og voru afköst 

starfsmanna að aukast eða stóðu í stað síðustu mánuðina. Hann komst að tveimur 

niðurstöðum sem skýrðu þetta, annars vegar að fólki fannst krefjandi og spennandi að 

auka afköst og sinna nýjum störfum því það vantaði starfsfólk; hins vegar var 

skýringin sú að fólk vildi fá góð meðmæli fá vinnuveitandanum til þess að auka 

möguleika sína á góðu starfi eftir að fyrirtækið væri búið að loka (Bergman og 

Wigblad, 1999). Hansson og Wigblad (2006) könnuðu lokunaráhrifin í nokkrum 

fyrirtækjum og kom meðal annars í ljós að þau geta brenglast vegna tilfinninga 
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starfsmanna fyrir því að óréttlæti viðgangist á vinnustaðnum eða að þess sé krafist af 

harðfylgi að vinnubrögðum sé fylgt og reglur séu haldnar út í ystu æsar (Hansson og 

Wigblad, 2006). Í raunveruleikanum er erfitt að átta sig á áhrifunum og í sumum 

tilfellum geta Horndal- og lokunaráhrifin blandast saman eins og í 

flöskuverksmiðjunni (The Hammer Glass Works Case) þar sem afköst starfsmanna 

jukust bæði þegar sú hætta vofði yfir að verksmiðjunni yrði lokað og þegar búið var 

að tilkynna lokun seinna (Bergman og Wigblad, 1999).  

 

8.7 Samanburðartilgáta (e. social comparison theory) 

Félagslegar atferlisskýringar hafa einnig verið settar fram til þess að skýra hegðun og 

viðhorf starfsmanna á vinnustöðum. Samanburðartilgátur hafa verið notaðar árum 

saman til þess að skýra allt frá hvatningu til starfsmanna til uppsagna þeirra. Adam 

(1963) setti fram eina af mest rannsökuðu samanburðartilgátunum, sem hann nefnir 

„equity theory―. Tilgátan beinist að neikvæðum afleiðingum þess að fólk fái minni eða 

meiri umbun en hinir á vinnustaðnum. Einstaklingum, sem er umbunað á 

ósanngjarnan hátt sýna minni starfsánægju en þeir sem fá sanngjarna umbun 

(Greenberg, Ashton-James, og Ashkanasy, 2007). 

 Austin (1977) setur fram fleiri skýringar á tilgátunni og talar hann um tvær  

aðaltegundir samanburðar, samanburð við viðmiðunarhóp (e. reference group) og við 

aðrar persónur (e. person-other). Samanburðurinn við viðmiðunarhópinn getur alltaf 

átt sér stað þegar einstaklingar meta sanngirni þess sem þeir öðlast í tiltölulega 

langverandi tengslum eins og í starfi eða hjónabandi. Samanburður einstaklinga við 

aðrar persónur fer fram í milliliðalausum aðstæðum sem eru tengdar þeim á einn eða 

annan hátt. Samkvæmt þessu bera einstaklingar saman t.d. laun við félaga sína í 

kjölfar samskipta við þá eða eftir að þeir hafa haft samskipti við þriðja aðila eins og 

atvinnurekenda. Þegar einstaklingurinn finnur fyrir ójafnvægi milli þess sem hann 

öðlast og þess sem hinn, sem hann ber sig saman við, fær, veldur það spennu og mun 

hann finna fyrir löngun til þess að jafna út þetta ójafnvægi (Conner, 2003). 

 Á vinnustaðnum bera starfsmenn sig aðallega saman við þrjá flokka: 

samstarfsmenn, yfirmenn og aðra hópa á atvinnumarkaðinum, t.d. sjálfstætt starfandi 

fólk eða atvinnulausa.  

 Oldham, Huseman og fleiri (1987) tala einnig um mismundi víddir 

samanburða þar sem einstaklingurinn ber saman nútíð sína og fortíð eða mögulega 
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framtíð. Fólk einfaldlega ber saman stöðu sína í dag og mögulega stöðu sína í 

framtíðinni sem byggð er á sálfræðilegum samningum, skynjun réttlætis í fyrirtækinu 

og líkum (Conner, 2003; Sheeran, Abrams og Orbell, 1995). 

 

8.8 Sálfræðilegar kenningar 

Luthans (2007) talar um sálfræðilegan auð (e. phychologic capital) sem vísar til 

sálrænna þátta eins og vonar, þolinmæði og jákvæðni og styrkjandi áhrifa þeirra á 

vinnustaðinn. Sálfræðilegi auðurinn í fyrirtækjum getur kallað fram jákvæða 

tilfinningu hjá starfsmönnum. Kenningar sýna að þessar jákvæðu tilfinningar eru í 

beinum tengslum við framleiðni fyrirtækja og möguleika þess að ná 

samkeppnisforskoti. Einnig er beint samband á milli afkastagetu og ánægju 

starfsmanna annars vegar og sálfræðilegs auðs hins vegar (Luthans, 2002; Youssef og 

Luthans, 2007). 

 Samkvæmt Fredrickson (2009) er hægt að hafa jákvæð áhrif á ákveðnar 

tilfinningar, sem geta hjálpað fólki við aðstæður eins og samdrátt á vinnustað. Þessar 

tilfinningar má meðal annars kallaða fram með stuðningsríku vinnuumhverfi en þær 

eru samt mjög persónubundnar. Von er ein þessara tilfinninga; hún getur veitt fólki 

tilfinningalegan styrk til að takast á við erfiða tíma. Von samanstendur af trú á að 

ástandið geti batnað og hvatningu til fólks til reyna að koma sér upp úr lægðinni 

(Froman, 2010). Í samhengi við vinnuna hefur von verið greind sem kraftur sem 

heldur uppi afkastagetu einstaklinga á erfiðum tímum (Youssef og Luthans, 2007).  

Gleði og þakklæti koma fram á vinnustaðnum þegar fólk leggst á eitt við að takast á 

við vandamál og hjálpa hvert öðru. Þessar þættir bæta vinnuandann og stuðla að gleði 

hjá einstaklingum.  

 Þegar aðstæður í vinnunni breytast er oft úthlutað nýjum verkefnum sem 

starfsmenn vinna að af athygli og áhuga. Að vinna ný og spennandi verkefni getur 

kallað fram gleði og stolt yfir því sem fólk er að gera, sérstaklega þegar það nær 

árangri. Ný verkefni geta einnig hvatt einstaklinga til þess að leggja sig allan fram við 

það sem þeir eru að gera. Eftir endurskipulagningu í fyrirtækjum er fólki ef til vill 

úthlutað nýju verkefni sem er áskorun fyrir það, einkum ef starfið, sem 

einstaklingurinn hefur unnið hingað til, er mjög einhæft eða hann er búinn að stunda 

það lengi. Þegar þessi sjálfshvatning er sameinuð hæfileikanum sem þarf til að vinna 

starfið getur það leitt til aukinnar framleiðni í fyrirtækinu (Froman, 2010). 
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9 Rannsókn 

Rannsókn mín byggist á að athuga hvort umhverfi starfsmanna, sem starfa hjá 

íslenskum fyrirtækjum, hafi breyst í kjölfar efnahagshrunsins 2008. Greining mín er 

byggð á niðurstöðum VR-kannana um fyrirtæki ársins síðustu ár. Upplýsinganna í 

VR-könnuninni var aflað með þeim hætti að spurningarlisti var lagður fyrir 

starfsmenn fyrirtækja þar sem þeir voru beðnir að meta innra starfsumhverfi fyrirtæki 

síns. Í þeirri rannsókn, sem greint er frá í þessari ritgerð, voru valin 15 fyrirtæki úr 

VR-könnuninni sem skoðuð voru nánar og greiningin er byggð á. Til þess að fá sem 

bestar niðurstöður voru fyrirtækin borin saman sín á milli svo og mismunandi geirar 

atvinnumarkaðarins síðan fyrir efnahagshrun og þar til 2010. Niðurstöðurnar eru síðan 

skoðaðar og tengdar við fræðilegu umfjöllunina hér á undan til þess að varpa ljósi á 

mögulegar skýringar á þeim. 

 

9.1 Fyrirtæki ársins 

Rannsóknir á starfsánægju er vinsælt rannsóknarefni alls staðar í heiminum sem og 

hér á landi. eru margar rannsóknir sem beinast að starfsánægju frá mismunandi 

sjónarhornum og er því hægt að skoða hana á fjölmarga vegu. 

 Capacent gerir fjölda rannsókna og kannana fyrir t.d. stéttarfélög eins og VR 

og SFR. Hér á eftir verður fjallað um  viðhorfskannarnir sem Capacent gerir árlega 

fyrir stéttafélagið VR sem kallaðar eru „Fyrirtæki ársins―. VR hefur gert 

vinnumarkaðskannarnir meðal félagsmanna sinna í mörg ár eða síðan 1996. Fyrirtæki 

ársins er aðallega viðhorfskönnun á meðal félagsmanna stéttarfélagsins þar sem 

skoðað er að mestu leyti viðhorf starfsmanna til vinnuumhverfis þeirra. 

Hugmyndafræðin, sem býr að baki Fyrirtæki ársins, er sú að innra starfsumhverfi 

fyrirtækja hafi meiri áhrif á afkomu þeirra en ytri skilyrði rekstrarins (VR, 2010). Í 

könnuninni er meðal annars stuðst við kenningu Dr. Roberts Levering um það hvað 

geri vinnustað að góðum stað til að vinna á (e. great place to work). Þessi könnun er 

aðallega byggð á mannlegu þáttunum í fyrirtækinu og fara úrslitin algjörlega eftir því 

hvernig starfsmenn meta vinnuaðstæður og starfsumhverfi (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2009). 

 Markmið þessarar könnunar er að geta veitt starfsmönnum og öðrum aðilum 

vinnumarkaðarins upplýsingar um aðstæður í fyrirtækjunum, ekki síst í þeim tilgangi 
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að þeir geti borið starf sitt saman við önnur sambærileg störf (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2009; VR, 2010). Fyrirtækin geta 

notað könnunina til að sjá hvernig þau standa sig sem vinnustaður miðað við önnur 

sambærileg fyrirtæki á markaðinum. Hún tekur á mörgum þáttum og fá fyrirtækin 

svör við hverjum þætti fyrir sig og geta þannig séð nákvæmlega í hverju fyrritækið 

stendur sig vel og í hverju síður (VR, 2010). Þegar heildareinkunn fer undir 3,69 er 

þörf á aðgerðum til að bæta viðkomandi þátt og hjálpar greiningin stjórnendum þannig 

að átta sig á því hvað megi betur fara (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

9.1.1 Aðferðafræðin 

Könnunin er gerð í febrúar ár hvert svo að hún nái vel að endurspegla fyrra ár og þá 

eru heldur engin frí sem gætu haft áhrif á starfsfólkið eða fyrirtækið. 

Hægt var að fá spurningalistann sendan heim eða að svara honum á netinu. 

Þjónustuaðili hjá VR hafði samband við alla í félaginu og ef það náðist ekki í 

einhverja einstaklinga þá fengu þeir listann sendan í tölvupósti eða í pósti. Fyrirtækin, 

sem vilja vera með, þurfa að uppfylla þátttökuskilyrði. Krafa er gerð um 35% 

svarhlutfall í fyrirtækjum til að fá að vera með. Til að hafa könnunina sem 

nákvæmasta og stuðla að jafnrétti fyrirtækja er þeim skipt niður í stærri og smærri 

fyrirtæki á markaðinum, þar sem stór fyrirtæki hafa að minnsta kosti 50 starfsmenn 

eða fleiri. Fyrirtækin, sem í ár hafa skorað hæst, eru Íslenska gámafélagið í stærri 

fyrirtækjum en Spölur í minni fyrirtækjum (VR, 2010). 

 Spurningunum er hægt að svara á fimm mismunandi vegu, frá því að vera 

mjög ánægður og niður í það að vera mjög óánægður en sá kvarði kallast Likert-

kvarði. Til þess að athuga hvaða spurningar mæla ákveðna þætti og hversu oft er 

notuð þáttagreining (factor analysis) sem greinir þá undirliggjandi þætti sem skýra 

fylgni milli spurninganna. Aðferðin er notuð til að varpa ljósi á hvaða undirliggjandi 

þættir gætu skýrt fylgni á milli spurninga, hvaða hugtök þeir endurspegla og hversu 

margir þættirnir eru. Einkunn hvers þáttar er meðalánægja þeirra svara sem starfsmenn 

gáfu við viðkomandi spurningum. Svo er fyrirtæki ársins valið út frá heildareinkunn 

sem byggist á átta ólíkum mælikvörðum sem eru lykilþættirnir (VR, 2010a). 

 



  

40 

 

9.2 Lykilþættir 

Heildareinkunn fyrirtækja samanstendur af lykilþáttum sem starfsmenn þurfa að 

leggja mat á út frá starfsumhverfi sínu. Vinnuaðstæðunum er skipt niður í átta þætti 

sem eru einkennandi fyrir umhverfi starfsmanna. Vægi þáttanna hefur breyst á milli 

ára og eiga þeir að endurspegla hvað skiptir starfsmenn mestu máli á hverjum tíma og 

er það fundið út með tölfræðilegum útreikningum. Hverjum þætti er gefin einkunn þar 

sem 1 er lægsta einkunn og 5 er hæst. Samanlagt mynda þessir þættir svo 

heildareinkunn fyrirtækis (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010b; VR, 2010a). 

 

9.2.1 Trúverðugleiki stjórnenda 26% 

Þegar trúverðugleiki stjórnenda er kannaður eru ýmsir þættir sem skipta máli. Spurt er 

um virðingu og sanngirni stjórnenda gagnvart starfsmönnum og hvort þeir veita 

stuðning og hvatningu. Athugað er hvort möguleiki sé fyrir hendi að þroskast í starfi 

og hvort hvatning frá stjórnendum sé fyrir hendi. Mikilvægt atriði er einnig hvort 

starfsmenn geta leitað til næsta stjórnanda ef þeir þurfa á því að halda og hvort þeir 

beri traust til hans. Spurningarnar eiga einnig að svara því hvort starfsmönnum finnist 

fyrirtækinu vel stjórnað og hvort að það sé skýrt hvers sé ætlast af þeim. Vægi 

trúverðugleika stjórnenda var 26% fyrir árið 2010 en fyrir árið á undan ekki nema 

14%. Þessi þáttur hækkaði mest á milli ára af öllum lykilþáttum eða um 12% en hinir 

ekki nema í besta falli í um 2% (VR, 2010). 

9.2.2 Starfsandi  13%   

Samskipti í fyrirtækinu eru mjög mikilvæg og er athugað hvort þau séu opin og góð 

meðal starfsmanna. Í spurningunum er lögð áhersla á að kanna hvort starfsfólki komi 

vel saman og hvort starfsandinn sé óþvingaður og góður. Einnig er lögð áhersla á 

hvort starfsumhverfið sé óþvingað og afslappað. Vægi starfsanda í fyrirtækjum hefur 

ekkert breyst á síðustu árum og helst í 13% (VR, 2010). 

9.2.3 Launakjör 11% 

Laun geta haft mikil áhrif og þá aðallega hvort starfsmaðurinn sé ánægður með þau. 

Spurningar í þessum þætti beinast einmitt að því hvort starfsmenn séu ánægðir með 

laun og kjör. Hér skiptir máli hvort starfsmanninum finnist að þau séu ákveðin af 
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sanngirni og  hvernig hann ber kjör sín saman við kjör sambærilegra starfa. Hjá 

þessum þætti lækkaði vægið örlítið milli ára en það var 12% árið 2009 (VR, 2010). 

9.2.4 Vinnuskilyrði 11% 

Vinnuskilyrði starfsmanna skipta miklu máli og að þeim líði vel líkamlega sem og 

andlega í vinnunni. Þessi lykilþáttur kannar einungis líkamlegt vinnuumhverfi eins og 

lýsingu, loftræstingu, öryggisaðstæður, tækjabúnað og annað í þeim dúr. Matar- og 

kaffiaðstaða skiptir miklu máli þar sem það er rými sem starfsmenn nota til þess að 

hvílast og eru spurningar í könnuninni meðal annars byggðar á því. Í þessum þætti eru 

ytri aðstæður eins og aðgengi að bílastæðum einnig kannaðar. Árið 2009 hafði þessi 

þáttur 14% vægi en árið eftir var vægið ekki nema 11% af heildinni (VR, 2010). 

9.2.5 Sveigjanleiki 8% 

Vinnu og fjölskyldulíf er oft erfitt að samræma og getur það farið eftir sveigjanleika 

sem er til staðar á vinnustaðnum, hvort fólk hafi svigrúm til að geta skroppið úr vinnu 

eða fá frí þegar nauðsyn krefur. Spurningarnar í þessum þætti beinast að því hvort 

auðvelt sé að fá frí þegar það hentar og hvort það gangi vel að samræma vinnu og 

einkalíf. Sveigjanleiki í vinnu er sífellt algengari og fólk stundar fjarvinnu í auknum 

mæli . Verið er að kanna í hversu miklum mæli. Hér er einnig spurt um hversu 

sveigjanleg vinnan er og hvort starfsmennirnir eru ánægðir með  þann sveigjaleika 

sem þeir hafa. Sveigjanleiki í vinnu hefur vægið 8% í könnuninni 2010 en það 

lækkaði um 2% milli ára (VR, 2010a). 

9.2.6 Sjálfstæði í starfi 8%   

Hversu mikil áhrif hefur starfsfólkið á starfið, sem er unnið, og hvort markmið 

starfsins eru skýr eru spurningar sem varpað er fram í þessum hluta könnunarinnar. 

Einnig er athugað hvort starfsmenn hafi næga yfirsýn yfir hlutina og hvort þeir hafi 

góð tök á því sem er ætlast til af þeim. Einnig er kannað hvort starfsmenn hafi skýr 

markmið og hvort þeir hafi áhrif á hvernig starfið er innt af hendi. Vægi þessa þáttar 

lækkaði einnig um 2% en var 10% árið 2009 (VR, 2010a). 

9.2.7 Ímynd fyrirtækis 11% 

Ímynd fyrirtækis skiptir máli, bæði fyrir starfsmennina og fyrirtækið sjálft. Aðallega 

er athuguð skoðun starfsmanna á fyrirtækinu. Viðskiptavinir og aðrir í umhverfi 
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starfsmannanna hafa sína skoðun sem einnig er hluti af könnuninni. Þessi kafli 

könnunarinnar á að gefa svör við spurningum á borð við hvort stofnunin sé traust og 

hvort umræða um fyrirtækið sé yfirleitt vinsamleg. Hér er einnig um lækkun á væginu 

að ræða en það var 14% 2009 en árið á eftir 11% (VR, 2010a). 

9.2.8 Ánægja og stolt 13% 

Í þessum lið er reynt að fá svör við hvort fólkið sé ánægt í vinnunni yfirleittog hvort 

því líði vel í starfinu. Einnig er athugað hvort fólkið sé stolt af fyrirtækinu og myndi 

mæla með því við vini. Það skiptir miklu máli fyrir fyrirtækið að starfsmenn séu stoltir 

af því og í þessum þætti eru spurningar sem svara þeirri spurningu. Ánægja og stolt í 

fyrirtækjum breyttist ekkert í vægi milli ára og stendur en í 13% (VR, 2010a). 

 

9.3 Launakönnun VR  

Launakönnun er einnig gerð af stéttarfélaginu VR en þar eru kjör starfsmanna könnuð 

og samsetning launa. Einnig mælir hún hvort og hversu hár launamunur kynja er í 

fyrirtækjum. Ástæðan fyrir því að ég skoðaði þessa könnun er sú að VR ákvað vegna 

breyttra aðstæðna í samfélaginu að leggja fyrir þátttakendur aukaspurningar um 

jákvæðni, umhyggjusemi og viðhorf til stjórnenda. Kom í ljós í könnuninni 2010 að 

ástandið er almennt gott og að bæði stjórnendur og starfsmenn bera umhyggju fyrir 

hver öðrum. Einnig eru starfsmenn sín á milli umhyggjusamir og huga vel að vellíðan 

samstarfsmanna sína. Könnunin sýndi einnig að starfsmenn eru  mjög jákvæðir 

gagnvart vinnustaðnum og voru  80% aðspurðra sammála um það. Jákvæðni virðist 

algengari á minni vinnustöðum en stórum meðal þeirra sem voru háskólamenntaðir og 

fimmtíu ára og eldri. Alls 84% starfsmanna fannst jákvæðni ríkja á milli starfsmanna í 

fyrirtækjum sem þau starfa hjá. Samtals 88% starfsmanna sögðu að fólkið í vinnunni 

bæri umhyggju hvert fyrir öðru og 77% voru sammála um að fyrirtækið bæri 

umhyggju fyrir starfsmönnum. Hér greina niðurstöður mest þegar flokkað er eftir 

starfheitum og einnig eftir stærð fyrirtækja. Til að svara spurningum um viðhorf til 

stjórnenda voru starfsmenn beðnir um að svara þessari staðhæfingu: Á erfiðum tímum 

eru stjórnendur hughreystandi og hvetjandi? Hér sögðust 68% vera mjög eða frekar 

sammála og 11,5% voru ósammála. Ástandið í þeim fyrirtækjum, sem tóku þátt, er því 

almennt talið gott hvað varðar þær þrjár spurningar sem spurt var um (VR, 2010b). 
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9.4 Niðurstöður VR-könnunarinnar 2010 

Könnunin, sem gerð var fyrir árið 2010, var með 24.657 manns í úrtaki og svör bárust 

frá 1.085 fyrirtækjum, alls 13.511 manns. Svarhlutfallið var 54,1% en eftir að 

fyrirtækin, sem uppfylltu ekki skilyrðin, voru tekin úr sátu eftir 8.919 manns úr 338 

fyrirtækjum sem könnunum 2010 var byggð á (VR, 2010a).  

 Niðurstaðan sýnir í heildina að miðað við óvissu, sem ríkir á vinnumarkaði, 

eru 88% starfsmanna ánægðir með vinnustaðinn sinn. Það virðist sem svo að eftir því 

sem svarendur eru eldri og með betri stöðu í fyrirtækinu því meiri sé ánægja þeirra í 

starfi og þeim líði betur. Eins hefur áhrif hversu stórt fyrirtækið er en ánægja er 

almennt meiri og líðan betri í litlum fyrirtækjum og hjá þeim sem hafa mannaforráð. 

En þetta eru sömu áhrifaþættir og í launakönnuninni sem hafa áhrif á ánægju og líðan 

í starfi (VR, 2010a). Stjórnendur bera mun meiri virðingu fyrir starfsfólki nú á dögum 

en fyrir nokkrum árum. Það sést einnig í eldri könnunum: árið 2004 voru 64% 

sammála því að stjórnendur á þeirra vinnustað bæru virðingu fyrir starfsfólki sínu en 

2009 voru það 74%. Aftur á móti lækkaði þessi tala smávegis á milli síðasta árs og 

2010 þar sem hún var 73%. Svipaðar tölur má sjá varðandi sanngirni og hvatningu 

stjórnenda en almennt hækkar hlutfall  þessara þátta. Áherslan á mannauðsstjórnun og 

hvatningu getur hér haft mikið að segja þar sem mikil áhersla hefur verið lögð á hana, 

sérstaklega síðustu árin (VR, 2010a).  

 Til þess að fyrirtækin geti náð góðum árangri, þarf mikinn sveigjanleika af 

þeirra hálfu og einnig af hálfu starfsfólksins. Sveigjanleiki á vinnustaðnum eykur 

ánægju starfsfólks og hjálpar því að hafa gott jafnvægi á milli vinnunnar og 

einkalífsins. Flestir, eða 88%, eru ánægðir með sveigjanleika sem þeir hafa í vinnunni 

í dag en fyrir 6 árum voru það einungis 79%. Þeir sem segjast hafa sveigjanleika á 

vinnustaðnum voru 30% árið 2004 en þetta hlutfall hefur lítið breyst fram til þessa og 

var talan í ár bara 0,02% hærri. Lykilþættirnir átta lækkuðu flestir á milli áranna 2009 

og 2010 en mjög lítið (VR, 2010a).  

9.4.1 Samanburður á milli ára 

Svarhlutfallið var 54,1% á árinu 2010 en það hefur hækkað síðan í fyrra. Þá var 

hlutfallið 53,5%. Örlítil breyting hefur verið á þeim fjölda starfsmanna sem líður vel 

eða frekar vel í starfi á milli ára. Í ár eru það 88% en  í fyrra  89% og árið 2007 voru 

það 85% starfsmanna sem tóku þátt í könnuninni (VR, 2010a). Árin 2007 til 2008 
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hækkuðu alla tölur þáttanna átta en í könnuninni þar á eftir, fyrir árið 2009, hækkaði 

allt nema launakjör og ímynd fyrirtækisins en þeir þættir lækkuðu lítillega. Almennt 

kom á óvart að niðurstaðan hefði verið þannig að hún sýndi betra starfsumhverfi 2009 

en 2008 þó svo allt hagkerfið hefði farið á hvolf og ástandið á vinnumarkaðinum hefði 

verið mun verra en áður fyrr (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2009). Aftur á móti sýnir nýjasta könnunin að þátturinn sveigjanleiki í 

vinnu hækkaði lítið eða um 0,04 en allt annað sem kannað var lækkaði milli áranna 

2009 til 2010.  Þessi lækkun er samt mjög lítil og miðað við aðstæður er skrýtið að 

tölurnar lækkuðu ekki meira en það (VR, 2010a). 

 

Tafla 1. Þróun einkunna fyrir lykilþættina sem og heildareinkunnar  

( fyrirtæki ársins 2010) 
 

 

  2008 2009 2010 

  

 

Heildareinkunn 4,01 4,08 4,04 

  

 

Trúverðugleiki 4 4,12 4,05 

  

 

Starfsandi 4,34 4,37 4,35 

  

 

Launakjör 3,41 3,40 3,26 

  

 

Vinnuskilyrði 3,9 4,05 4,03 

  

 

Sveigjanleiki vinnu 3,91 3,92 3,96 

  

 

Sjálfstæði í starfi 4,38 4,41 4,33 

  

 

Ímynd fyrirtækis 4,28 4,11 4,07 

  

 

Ánægja og stolt   4,3 4,26 

  

 Þættir í könnuninni og vægi þeirra hefur breyst milli ára og getur verið varasamt að 

bera saman tölur á milli ára. En lykilþættir hafa einnig breyst á milli ára sem gefur enn 

betri vitneskju um innra starfsumhverfi þátttakenda (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Runólfur Smári Steinþórsson, 2009). Breytingar hafa einnig verið gerðar á 

spurningarlistunum og á orðalagi spurninganna, þá aðallega varðandi ímynd og 

ánægju. VR telur könnunina samt sýna marktæka þróun á þáttunum þó svo að 

breytingarnar geti haft áhrif á samanburð milli áranna (VR, 2010a). 
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9.5 Fyrirtækin sem könnuð voru 

9.5.1  Val á fyrritækjum 

Valið á fyrirtækjum fór aðallega eftir geiranum, sem þau starfa í, og hversu mikið 

efnahagskreppan hefur haft áhrif á starfsemi þeirra. Til að sjá sem mest áhrif 

kreppunnar voru fyrirtæki valin sem ég taldi að hefðu fundið mikið fyrir breytingum í 

kjölfar efnahagshruns. Hér má taka fram að úrvalið af fyrirtækjum, sem hafa tekið þátt 

í könnuninni síðastliðin þrjú ár, var afar takmarkað. Samkvæmt Vinnumálastofnun 

voru flestar uppsagnir í mannvirkjagerð árið 2009 eða um 46% af öllum uppsögnum á 

árinu. Fjármálastarfsemi kom þar næst á eftir með 19% af heildarmarkaðinum 

(Vinnumálastofnun, 2009). Því miður var takmarkað magn af fyrirtækjum úr þessum 

atvinnugreinum í VR-könnuninni. Í heild voru tekin 15 fyrirtæki til skoðunar og er 

athugunin byggð á þremur fyrirtækjum úr fimm mismunandi atvinnugreinum til þess 

að hafa sem mesta tilbreytingu. Könnunin byggist á að athuga hvort starfsumhverfi 

starfsmanna sem starfa hjá þessum fyrirtækjum hafi breyst í kjölfar efnahagshruns 

2008. Atvinnugreinarnar, sem fyrir vali urðu, eru tryggingar, heildsala/umboðssala, 

flutningar, þjónusta, flugsamgöngur og byggingarstarfsemi/byggingarvöruverslun. 

 

9.5.2 Fyrirtækin og atvinnuumhverfi þeirra 

Hér á eftir verður fjallað stuttlega um fyrirtækin og atvinnuumhverfi þeirra til þess að 

hægt sé að gera sér betur grein fyrir mögulegum ástæðum breytingarinnar í heildina. 

Hér að neðan er yfirlit yfir fyrirtækin og hvaða atvinnugrein þau tilheyra. 

 

Tafla 2. Atvinnugreinar og fyrirtækin 

     
Flutningar Heildsölur/umboðssölur Tryggingar Þjónusta 

Byggingarstarfsemi/ 
byggingarvöruverslanir 

Samskip 1912 ehf VÍS Hugurax Kraftvélar 

Eimskip Íslenska- Ameríska TM Hagvangur Húsasmiðjan  

TVG Zimsen Toyota Sjóvá Mannvit Íslenskir aðalverktakar 
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9.5.2.1 Flutningageirinn 

Í þessum geira eru Samskip, Eimskip og TVG-Zimsen sem öll bjóða fram mjög 

svipaða þjónustu. Í þessari atvinnugrein voru 11% af uppsögnum 2008 og árið eftir 

voru það 9% af heildinni en 11% fram í júní 2010. Í heildina voru urðu 711 manns úr 

flutningageiranum fyrir hópuppsögnum á árunum eftir hrun (Vinnumálastofnun, 

2010).  

 

Tafla 2. Heildareinkunn fyrirtækja í flutningageiranum frá árinu 2008 til ársins 

2010 

 
 

TVG-Zimsen rekur alhliða flutningsmiðlun fyrir inn- og útflytjendur og leitast við að 

bjóða viðskiptavinum sínum heildarlausnir í þeim efnum. Fyrirtækið býður upp á 

flugfrakt, sjófrakt, tollafgreiðslu, listaverkaflutninga, vöruhúsastarfsemi og ef þess er 

óskast afhendingu heim að dyrum. TVG-Zimsen er með skriftstofur á helstu 

afgreiðslustöðum í Evrópu og er umboðsaðili fyrir CMA-CGM sem er þriðja stærsta 

skipafélag heims (TVG-Zimsen, 2009).  

 Eimskip er með siglingakerfi á Norður-Atlantshafssvæðinu og flutningsmiðlun 

fyrir frosnar vörur um allan heim og hefur starfsstöðvar í 16 löndum. Eimskip fór í 

rekstrarlega og fjárhagslega endurskipulagningu eftir hrunið og seldi mikið af eignum 

sem töldust ekki til kjarnastarfseminnar. Á þessu ári skilar fyrirtækið í fyrsta skipti 

hagnaði af rekstri eftir endurskipulagninguna (Eimskip, 2010). 

 Samskip sérhæfir sig í alhliða flutningaþjónustu fyrir íslenskan og færeyskan 

markað á sviði flutninga, vörustýringar og meðhöndlunar innanlands sem utan. Auk 
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þess er Samskip með skriftstofur í yfir 20 löndum og með um 1000 starfsmenn sem 

auðveldar þeim að bjóða upp á fjölþætta flutningsþjónustu, frystigeymslur og 

framhaldsflutninga um allan heim (Samskip, 2010). 

9.5.2.2 Tryggingageirinn 

Af fyrstu hópuppsögnum, sem bárust eftir hrun 2008, voru 13% í fjármála- og 

tryggingageiranum. Árið eftir fór hlutfallið upp í 18% og á þessu ári fór það niður í 

8%. Á heildina litið misstu 984 mannsvinnu í kjölfar efnahagshruns í þessum geira 

(Vinnumálastofnun, 2008,2009,2010). 

 

Tafla 3. Heildareinkunn fyrirtækja í tryggingageiranum frá árinu 2008 til ársins 

2010 

 

 

Í þessum flokki eru Tryggingarmiðstöðin, Sjóvá og VÍS. Tryggingarfélög þessi eru öll 

með sömu starfsemi, þ.e.a.s. að bjóða einstaklingum og fyrirtækjum vátryggingar eftir 

þörfum. Þau bjóða upp á forvarnir og aðstoð eftir tjón og víðtæka þjónustu varðandi 

tryggingar. VÍS er í samstarfi við Lýsingu um veitingu bílalána sem eru tryggð hjá 

þeim og TM býður einnig upp á ökutækjafjármögnun sem aftur á móti er ekki kostur á 

hjá Sjóvá (Sjóvá Almennar, 2010; Tryggingar miðstöðin, 2010; Vís, 2010). 

9.5.2.3 Þjónustugeirinn 

Í flokknum verslun, sem samanstendur af verslunar- og þjónustufyrirtækjum á 

landinu, misstu 919 starfsmenn vinnuna frá 2008 og þar til í júní 2010 

(Vinnumálastofnun, 2008, 2009, 2010). Fyrirtækin, sem hér voru valin, voru Hugurax, 
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Hagvangur og Mannvit og bjóða þau öll   upp á þjónustu sem notuð var mikið á 

uppsveiflutímum. 

 

Tafla 4. Heildareinkunn fyrirtækja í þjónustugeiranum frá árinu 2008 til ársins 

2010 

 

 

Hagvangur sérhæfir sig á sviði ráðninga, ráðgjöf og mannauðstjórnunar. Hagvangur er 

flokkaður sem lítið fyrirtæki í VR-könnuninni en starfsmenn þess fengu allir að taka 

þátt og var svarhlutfallið 80–100% (Hagvangur, 2010; VR, 2010a). 

Hugurax býður upp á fjölbreyttar lausnir og þjónustu á sviðum eins vörustjórnun, 

stjórnenda- og starfsmannalausnum, veflausnum og ráðgjöf ásamt fleiru. Hjá 

fyrirtækinu starfa um 100 manns sem fengu allir sendan spurningarlistann og var 

svarhlutfallið mjög gott eða 80–100% (Hugurax, 2010; VR, 2010a). 

 Mannvit bíður upp á alhliða verkfræðiþjónustu á sviðum eins og iðnaði, orku, 

byggingarstarfsemi, umhverfismálum og upplýsingatækni. Fyrirtækið er með 13 

skriftstofur um landið, starfsmenn þess um 360 talsins og var svarhlutfallið 70–79% 

(Mannvit, 2010; VR, 2010a). 

 

9.5.2.4 Byggingarstarfsemi og byggingarvöruverslanir 

Því miður er bara eitt fyrirtæki sem hefur tekið þátt í könnunum síðustu ár á sviði 

byggingarframkvæmda og það eru Íslenskir aðalverktakar (ÍAV). Tölur um uppsagnir 

í mismunandi atvinnugreinum sýna að mest hefur verið um hópuppsagnir í 

mannvirkjagerð og byggingarstarfsemi frá því 2008, þ.e.  41% fyrir árið 2008, 2009 
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námu þær 42% og árið á eftir fram að júní voru þær 51% allra uppsagna. Samtals var  

3026 starfsmönnum sagt upp vinnu í þessari atvinnugrein og er það hæsta hlutfall 

uppsagna (Vinnumálastofnun, 2008,2009,2010). Vegna þess hversu hátt hlutfall af 

heildaruppsögnum er í byggingarstarfsemi hef ég víkkað út þennan flokk og tekið inn 

til viðbótar tvö fyrirtæki sem selja annars vegar vélar og tæki og hins vegar að miklu 

leyti byggingarvörur. Þar sem ég taldi að minnkandi byggingarstarfsemi hefði haft 

áhrif einnig á þessi fyrirtæki valdi ég Húsasmiðjuna og Kraftvélar til viðbótar við 

ÍAV. 

 

Tafla 5. Heildareinkunn fyrirtækja í byggingar og 

byggingarvöruverslunargeiranum frá árinu 2008 til ársins 2010 

 

 

ÍAV er alhliða verktakafyrirtæki á sviði bygginga-, jarðvinnu-, og 

mannvirkjaframkvæmda. Hjá fyrirtækinu vinna tæplega 100 starfsmenn og 

svarhlutfallið var 60–69% (ÍAV, 2010; VR, 2010a). 

 Kraftvélar er umboðssala fyrir gröfur og jarðvinnutæki, bæði ný og notuð, og 

einnig er boðið upp á varahluti og viðgerðir fyrir hönd Komatsu. Kraftvélar var nefnt 

fyrirtæki ársins í hópi stærri fyrirtækja árið 2009 og hækkaði það aðallega í ímyndar- 

og sveigjanleikaþáttunum (VR, 2010a). Síðustu ár hafa verið mikil umskipti á 

eignarhaldi og starfsemi fyrirtækisins vegna kreppunnar. Kraftvélar tilheyrir minni 

fyrirtækjum sem tóku þátt í könnuninni og var svarhlutfall starfsmanna tæp 69% 

(Kraftvélar ehf., 2010; VR, 2010a). 

 Húsasmiðjan er fyrirtæki sem selur byggingavörur ásamt fjölmörgu öðru en 

flest er tengt framkvæmdum eins og innanhúss- eða lóðabreytingum. Hjá fyrirtækinu 
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starfa í dag um 750 manns og þar af svaraði tæplega helmingur könnuninni um 

fyrirtæki ársins 2010. Húsasmiðjan er einnig með Blómaval, Ískraft, Egg og HGG en á 

vegum þeirra eru reknar samtals 30 verslanir á landsvísu (Húsamsiðjan, 2010; VR, 

2010a). 

9.5.2.5 Flugsamgöngur 

Helstu fyrirtæki í flugsamgöngum á Íslandi eru Icelandair, Iceland Express og 

Flugfélag Íslands sem sjá um allt flug innanlands og til útlanda, flutning á fólki og 

frakt. 

 

Tafla 6. Heildareinkunn fyrirtækja í  flugsamgangageiranum frá árinu 2008 til 

ársins 2010 

 

 

Hjá Iceland Express starfa um það bil eitt hundrað og tuttugu manns og er 

fyrirtækiðmeð skrifstofur í þremur öðrum löndum í Evrópu (Iceland Express, 2010). 

 Icelandair er með 1.395 starfsmenn og flýgur til 28 stórborga í Evrópu, 

Bandaríkjunum og Kanada (Icelandair, 2010). Flugfélagið sagði upp 207 

starfsmönnum á árinu 2008 vegna rekstrarerfiðleika og var það gert í þremur áföngum 

(Vinnumálastofnun, 2008).  

 Flugfélag Íslands starfar helst á innanlandsmarkaði en flýgur þó einnig til 

nálægra landa eins og Færeyja og Grænlands. Hjá Flugfélagi Íslands starfa um 250 

manns um allt landið. Svarhlutfallið hjá öllum flugfélögunum var um 60% og fengu 

einungis félagsmenn VR að taka þátt í könnuninni (Flugfélag Íslands, 2010; VR, 

2010a). 
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9.6 Niðurstöður greiningarinnar 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr greiningunni á fyrirtækjunum 

fimmtán og mismun á heildareinkunnum  milli atvinnugeira. Við greiningu gagna og 

samanburð á meðaltölum þeirra og niðurstöðum úr VR-könnuninni má sjá að það er 

lítill munur á meðaltölum. 

 

Tafla 7. Atvinnuvegir og heildareinkunn frá árinu 2008 til ársins 2010 

Atvinnuvegirnir 2010 2009 2008 Breyting 

'08–10' 

Flutningar 3,84 3,93 3,78 0,06 

Flugsamgöngur 3,87 3,79 3,79 0,08 

Byggingarframkvæmdir 
og byggingarvöruverslanir 

3,95 4,16 4,13 -0,18 

Tryggingar 4,06 4,13 4,04 0,01 

þjónusta 4,33 4,06 4,23 0,1 

 

Við greininguna á mismun milli atvinnugreina kom í ljós að lítil breyting hefur orðið 

ef bornar eru saman tölur síðan 2008 og nýjustu tölurnar. Að mestu leyti þá hækka 

tölurnar á þessum árum en þó aldrei meira en um 0,1%. Byggingarframkvæmdir og 

byggingarvöruverslanir er eina atvinnugreinin sem lækkaði milli áranna. Ef við lítum 

hins vegar á allar breytingarnar sem áttu sér stað á þessum árum má sjá að flestar tölur 

nema hjá þjónustunni hækkuðu frá 2008 til 2009 en lækka svo aftur niður við könnun 

þessa árs en samt ekki undir upphafsstöðuna 2008 nema í einu tilfelli. 

 

9.7 Samanburður á lykilþáttum í mismunandi atvinnugeirum 

Í könnuninni um fyrirtæki ársins hafa síðastliðin tvö ár verið notaðar einkunnir frá 1 

og upp í 5 til þess að tákna frammistöðu fyrirtækja. Aftur á móti er sá einkunnarstaðall 

einungis notaður í heildareinkunn en ekki fyrir lykilþættina átta heldur voru notaðar 

raðeinkunnir frá 1 og upp í 100 sem lítið er hægt að bera saman við hinar tölurnar. 

Fyrir árið 2009 er hins vegar hægt að skoða báðar útgáfur af tölunum og mun ég bera 

saman raðeinkunnir milli 2008 og 2009 til að gera grein fyrir breytingum milli áranna. 
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Til þess að sjá breytinguna á milli síðasta árs og 2010 ber ég aftur á móti saman nýju 

heildareinkunnirnar. 

9.7.1 Trúverðugleiki stjórnenda 

Einkunn fyrir trúverðugleika stjórnenda hefur ávallt hækkað milli ára síðan 2004 og 

var engin breyting á því 2009. Þessi lykilþáttur hækkar að meðaltali hjá flestum 

atvinnugreinum milli 2008 og 2009 og þá aðallega í flutningaþjónustunni þar sem 

hækkunin var næstum því helmingi meiri frá því árið á undan. Þá þróun má helst rekja  

til Samskipa sem var með mestu hækkunina en Eimskip aftur á móti lækkaði um 

fjögur sæti milli ára. Einnig hækkar byggingar- og tryggingastarfsemin sig á 

sætalistanum en þjónustugeirinn og flugsamgöngur lækka og þá sérstaklega Icelandair 

og Hagvangur. Þegar bornar eru saman heildareinkunnir þessara lykilþátta sést að 

þróunin er lítillega upp á við milli ára. 

 Könnun um fyrirtæki ársins sýnir lækkun milli áranna 2009 og 2010 um 0,07 á 

einkunn fyrir trúverðugleika stjórnenda og kemur því á óvart að völdu fyrirtækin sýna 

hækkun um 0,02. Mestu lækkun er að sjá hjá byggingarframkvæmdum og 

byggingavöruverslunum en þar hefur verið mikil breyting hjá Kraftvélum og 

Íslenskum aðalverktökum. Einnig lækkaði  flutningageirinn og þá aðallega hjá TVG-

Zimsen. Mikla breytingu má sjá hjá Hagvangi sem hækkaði meðaleinkunn sína úr 

2,97 í 4,65 og heldur þannig uppi meðaltalinu. 

9.7.2 Starfsandi 

Litlar breytingar hafa verið á starfsanda á heildina litið í VR-könnuninni; samt eru 

þetta jákvæðar breytingar milli ára sem eru eins hjá völdu fyrirtækjunum fimmtán. 

Flutninga-, byggingar- og tryggingastarfsemin hækkar milli ára og má hér helst nefna 

VÍS sem skarar fram úr og náði að hækka sig um meira en helming á milli þessara ára. 

Þjónustugeirinn og flugsamgöngur lækkuðu milli ára í sæti og sérstaklega Hagvangur 

þar sem fyrirtækið lækkaði úr 82 niður í 3 á listanum. Einnig lækkaði Iceland Express 

í starfsanda milli ára en Icelandair lítið sem ekki neitt. 

 Starfsandi fyrirtækjanna sýnir ekki mikla breytingu milli áranna 2009 og 2010. 

Hann hækkar um 0,01 en starfsandi VR-könnunarinnar lækkar á milli þessara ára um 

0,02. Starfsemi tengd þjónustu og flugsamgöngum hækkaði milli ára og er mestu 

breytinguna  að sjá hjá Hagvangi. 
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9.7.3 Launakjör 

Samkvæmt VR-könnuninni lækkuðu launakjör í heildina ekki nema um 0,01 frá árinu 

2008 til 2009 sem er afar lítið. Í ljós kom að miðað við atvinnugreinarnar, sem urðu 

fyrir valinu, lækkar meðtalið mikið á milli ára hjá öllum nema í 

byggingarframkvæmdum og byggingarvöruverslunum því þau hækkuðu sig um 3 sæti. 

Hjá Hagvangi, í þjónustugeiranum, hafa launakjör versnað mest og lækkuðu þau úr 74 

niður í 12. Næstmesta lækkun var hjá TVG-Zimsen og versnuðu launakjör þar um 

rúman helming.  

 Launakjör lækka á milli árana 2009 og 2010 í könnuninni um fyrirtæki ársins 

um 0,14 og er það hæsta talan sem nokkur þáttur lækkar um það ár. Sömu þróun má 

sjá hjá fyrirtækjunum fimmtán fyrir sama ár. Það er greinileg lækkun hjá öllum 

atvinnugreinum nema í þjónustu þar sem kjör urðu betri hjá öllum fyrirtækjum í þeim 

flokki. 

9.7.4 Vinnuskilyrði 

Vinnuskilyrði batna í heildina árið 2009 og í öllum geirum nema í flugsamgöngum og 

þjónustu. Hér lækkar einnig Hagvangur mest af öllum en í kjölfarið kemur Iceland 

Express sem lækkaði um tæpan helming 2009. Á árunum 2008 til 2009 hefur Samskip 

bætt vinnuskilyrðin til muna og náð að hækka sig um 53 sæti en hjá hinum 

fyrirtækjum var breytingin afar lítil.  

 Vinnuskilyrðið virðast skána áfram 2010 hjá fyrirtækjum sem könnuð voru en 

könnun VR 2010 sýnir smávægilega lækkun milli ára. Hér lækka aðallega 

byggingarframkvæmda- og byggingavöruverslunargeirinn þó svo að flutningar lækki 

einnig um 0,06 en allir aðrir hækka. 

Sveigjanleiki í vinnu 

     

Sveigjanleiki hækkar lítillega á milli 2008 og 2009 samkvæmt VR-könnuninni en 

þessi rannsókn sýnir sömu niðurstöður fyrir árin. Flugsamgöngur lækkuðu til muna og 

má það rekja aðallega til Iceland Express. Einnig lækkuðu byggingarframkvæmdir og 

byggingavöruverslanir afar lítið og voru fyrirtækin þar öll á svipuðu róli. Hinar 

atvinugreinarnar hækkuðu á milli ára.  



  

54 

 

 Í heildina var sveigjanleiki í starfi að aukast frá 2009 hjá völdu fyrirtækjunum 

sem er eins og hjá félögum VR sem tóku þátt. Í þessum lykilþætti hækkar meðaltalið í 

öllum atvinnugreinum nema í flutningum en þar lækkar það um 0,01. 

9.7.5 Sjálfstæði í starfi 

Sjálfstæði í starfi hefur aukist mikið síðastliðin ár og könnunin hjá VR sýnir það 

greinilega. Aftur á móti sýnir niðurstaða fyrirtækjanna fimmtán annað fyrir árið 2009. 

Þar lækkar meðaltalið og eru það eingöngu flutningastarfsemin og tryggingageirinn 

sem hækka milli ára og er þar aðallega um að ræða Samskip og TVG. Sjálfstæði í 

starfi lækkar mest í þjónustunni og þá enn og aftur mest hjá Hagvangi. 

 Í könnun VR árið 2010 má sjá að heildareinkunn fyrir sjálfstæði í starfi lækkar 

síðan árið á undan en meðaleinkunn fyrir þennan þátt úr þessari rannsókn er 0,10 

hærra en árið á undan. Þjónustugeirinn, tryggingageirinn og flugsamgöngustarfsemin 

hækkuðu á milli ára en ekkert þeirra með áberandi hætti. 

9.7.6 Ímynd fyrirtækis, ánægja og stolt 

Þar sem ímynd fyrirtækis, stolt og ánægja var einn þáttur 2008, áður en honum var 

skipt í tvennt árið 2009verður  fjallað um þessa þætti saman.  

 Á bilinu 2008 til 2009 lækkaði heildarmeðaleinkunn um 0,17 sem var mesta 

lækkun á þætti í VR-könnuninni þetta ár. Rannsóknin sýndi sömu þróun og lækkuðu 

allar tölur í sama mæli í öllum atvinnugreinum 2009. 

 Á árunum 2009 til 2010 er þróunin svipuð og lækkar ímynd fyrirtækis í öllum 

geirum nema í þjónustugeiranum og þá er það aðallega Hagvangur sem bætir ímynd 

fyrirtækja. Heildareinkunn fyrirtækja sýnir lækkun um 0,16 milli ára sem er einum 

minna en hjá heildarkönnun VR. Ánægja og stolt hækkaði lítillega milli ára sem það 

gerði ekki í könnun VR en þar lækkaði einkunnin örlítið. Flugsamgöngur og þjónustan 

eru geirarnir sem hækkuðu þetta ár og aðallega Flugfélag Íslands og Iceland Express. 

Allir hinir geirarnir lækkuðu milli ára. 

 

9.8 Samantekt og niðurstaða 

Í kjölfar þrenginga á fjármálamörkuðum og hruns íslenska bankakerfisins hefur 

atvinnuleysi aukist verulega. Fyrirtækin þurftu að skera niður hlunnindi og jafnvel 

segja upp fólki. Athyglisvert er að á sama tíma sýna vinnumarkaðskannanir aukna 



  

55 

 

ánægju í starfi. Leitast var við að skilgreina starfsumhverfi íslenska starfsmanna eftir 

efnahagshrun. 

 Svörin, sem fengust úr könnuninni 2008, endurspegla vel tímann fyrir hrun og 

niðurstöður 2009 ættu að gefa góða mynd af því sem tók við eftir hrun. 

Niðurstöðurnar sýna að á heildina litið eru frekar jákvæðar breytingar á tölum milli 

2008 og 2009. Heildareinkunn hækkar en þó ekki í eins miklum mæli og í 

heildarkönnuninni sem gerð var af VR. Samkvæmt heildareinkunnum hefur 

starfsumhverfið og líðan starfsmanna nær ekkert breyst rétt eftir hrun en þó má sjá á 

raðeinkunnum fyrirtækjanna að völdu fyrirtækin hafa lækkað í sætum á milli þessa 

ára. Af því má líka sjá að ekki er hægt að reiða sig mjög vel á samanburðinn á milli 

raðeinkunnar og meðaleinkunnar fyrirtækja.  

 

Tafla 8. Samanburður lykilþátta með raðeinkunnir frá ´08 til ´09 og samanburður á 

einkunnum frá ´09 til 2010. Einnig eru heildareinkunnir á þessum árum 

bornar saman. 

Raðeinkunn 1-100 

 

Einkunn á kvarðanum 1-5 

  2008 2009 
 

  2009 2010 
Trúverðugleiki 48,07 49,33 

 

Trúverðugleiki 3,99 4,01 

Starfsandi 52,07 54,40 
 

Starfsandi 4,36 4,37 

Launakjör 44,00 38,00 
 

Launakjör 3,23 3,17 

Vinnuskilyrði 47,80 49,53 
 

Vinnuskilyrði 4,06 4,09 

Sveigjanleiki vinnu 46,40 47,40 

 

Sveigjanleiki vinnu 3,89 3,97 

Sjálfstæði í starfi 47,13 41,33 
 

Sjálfstæði í starfi 4,26 4,32 

Ímynd fyrirtækis 52,07 42,73 
 

Ímynd fyrirtækis 4,02 3,86 

meðaltal raðeinkanna 105,3 46,10 
 

Ánægja og stolt 4,23 4,27 

Heildareinkunn 4,00 4,01 
 

Heildareinkunn 4,01 4,01 
 

 

Greiningin á árunum 2008 og 2009, þar sem raðeinkunnirnar eru bornar  saman, gefur 

til kynna að fyrirtæki hafi lækkað í sætum milli ára. Aftur á móti hefur heildareinkunn 

fyrirtækja fyrir þessi ár hækkað örlítið. Trúverðugleiki stjórnenda eykst hjá 

fyrirtækjunum fimmtán á árinu 2009. Þó má hafa í huga að spurningum um 

trúverðugleika stjórnenda var breytt eilítið frá 2008 en VR telur að þær breytingar 

nægi ekki til þess að skýra hækkunina sem átti sér stað á milli 2008 og 2009 (VR, 

2010a). Starfsandi og vinnuskilyrði hækka einnig á milli áranna en launakjör hafa 

lækkað hjá fyrirtækjum. Fyrirtækin á vinnumarkaðnum virðast gefa starfsmönnum 
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sínum meiri sveigjanleika í starfi en þó minnkar sjálfstæði, sem þeir fá, í einhverjum 

mæli. Ímynd fyrirtækjanna fimmtán hrapaði og þau lækkuðu sig að meðaltali um 10 

sæti á milli ára. Miðað við þetta virðist fólk almennt vera ánægt í starfi 2009 þrátt fyrir 

lélegar aðstæður fyrirtækja á markaðinum. 

 Breytingarnar, sem áttu sér stað á milli 2009 og 2010, voru að mestu leyti 

jákvæðar en heildarmeðaltalið stóð í stað. Launakjör lækkuðu á árinu um 0,06 hjá 

fyrirtækjunum og einnig ímynd fyrirtækja eða um 0,16. Þetta eru sömu þættir og 

lækkuðu einnig 2009 en töluvert meira þá. Allir aðrir þættir hækkuðu á milli ára sem 

er ekki í anda VR-könnunarinnar því þar lækkuðu allir þættir nema sveigjanleiki í 

vinnu sem hækkaði örlítið.  

 Á töflunni hér að ofan má sjá að heildareinkunn fyrirtækjanna fimmtán hækkar 

um 0,01 frá því fyrir hrun og þangað til 2010 sem bendir til þess að starfsumhverfið 

hafi lítið sem ekkert breyst í kjölfar efnahagshrunsins. Skýran  mun  má sjá á ímynd 

fyrirtækjanna, sem hefur farið versnandi milli ára, og einnig launakjara sem fyrirtækin 

bjóða upp á. Jákvæðu breytingarnar voru þó mun fleiri en neikvæðar og hækkaði því 

meðaleinkunn í heild sinni. Í hnotskurn eru engin skýr merki um að starfsumhverfi 

fyrirtækjanna, sem voru með í rannsókninni, hafi breyst að einhverju leyti sem gæti 

haft áhrif á heildarstarfsumhverfi íslenskra starfsmanna síðan fyrir hrun. 

 

10 Umræða 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum greiningarinnar og þær settar í 

samhengi við fræðilega efnið úr ritgerðinni. Þá verður greint frá hugsanlegum 

skýringum niðurstaðna og tillögur að kenningum í sambandi við þær settar fram. 

Markmiðið er einnig að finna skýringar á hinum litlu breytingum á viðhorfi 

starfsmanna til starfsumhverfis milli ára, þó svo að hrunið hafi haft alvarlegar 

afleiðingar í för með sér fyrir flest fyrirtæki og starfsfólk þess. 

 

10.1 Mögulegar skýringar 

Eftir efnahagshrunið í október 2008 fór allt efnahagslífið á hvolf og versnuðu 

aðstæður á atvinnumarkaði til muna. Laun hafa lækkað, dregið hefur verið úr 

hlunnindum og uppsagnir áttu sér stað í mörgum fyrirtækum (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2010a). Þrátt fyrir miklar breytingar og atvinnuleysi, sem einkennir 
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íslenskan vinnumarkað í dag, sýna viðhorfskannarnir aukna ánægju í starfi og 

jákvæðni hjá starfsmönnum þó svo að ímynd fyrirtækisins og launakjör versnuðu 

samkvæmt rannsókninni. 

 Fjallað verður um hvort einhverjir þættir í framkvæmd könnunarinnar kunna 

að hafa áhrif á niðurstöðurnar, t.d. svarhlutfall eða samsetning þátttökufyrirtækjanna  

úr mismunandi greinum. Svarhlutfallið breytist lítillega frá 2008  í VR-könnuninni og 

einnig hjá fyrirtækjunum sem rannsökuð voru nú. Sú breyting er samt ekki það mikil 

að hún geti skýrt breytinguna, því mynstrið í lykilþáttunum er það sama milli ára (VR, 

2010a). 

 Könnun VR nær til margra fyrirtækja en þátttakan hjá fyrirtækjunum breyttist 

mikið á milli ára. Af 753 fyrirtækjum, sem hafa tekið þátt í könnuninni frá því 2004, 

eru einungis 106 sem tóku þátt öll árin (VR, 2010a). Í byggingarframkvæmdum og 

mannvirkjagerð til dæmis var tók bara eitt fyrirtæki þátt í könnunum síðustu þrjú ár en 

í þeim geira var  tæpur helmingur allra uppsagna eftir hrunið. Könnunin endurspeglar 

því ekki vel áhrif kreppunnar á þeirri atvinnugrein. Fyrirtæki ráða hvort aðrir en 

félagsmenn fái að taka þátt í könnuninni og gæti ég ímyndað mér að þegar illa gengur 

ýti fyrirtækin ekki endilega undir það að láta greina hjá sér starfsumhverfið. Segja má 

að VR-könnunin endurspegli ágætlega fyrirtækin sem taka þátt og til viðbótar við 

SFR-könnunina ættu þau saman að endurspegla nokkuð vel vinnumarkaðinn í heild. 

Könnunin er líklega ekki besta mælitækið til þess að mæla starfsumhverfi í kjölfar 

uppsagna nema í grófum mæli. Til þess að fá skýra mynd og fara dýpra ofan í 

aðstæður þarf  að vera hægt að geta valið sérstaklega  fyrirtæki sem lentu í áföllum. 

Það reyndist mjög erfitt í þessu tilfelli því líkurnar á að fyrirtæki tæki þátt þrjú ár í röð 

voru afar litlar.   

 Þegar uppsveifla er í landi breytast neysluvenjur og lifnaðarhættir fólks til hins 

betra. Manneskjan er þannig úr garði gerð að venjast fljótt aðstæðum og telja þær 

sjálfsagðar eftir ákveðinn tíma. Í niðursveiflu finna einstaklingat skyndilega fyrir því 

að allt í einu er hægt að missa gæði sem talin voru sjálfsögð. Eftir því sem líkurnar 

aukast við að missa til dæmis vinnuna verður hún verðmætari í augum einstaklinga. Í 

aðstæðum eins og menn búa við núna er fólk almennt ánægðara að hafa vinnu en áður. 

 Howthorne-rannsóknin sýndi meðal annars aukna framleiðni þegar 

starfshópurinn þjappaðist saman í erfiðum aðstæðum  eins og voru í verksmiðjunni. 

Starfsfólkið hafði sömu hagsmuna að gæta og urðu samskipti betri, svo og aðrir 
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félagslegir þættir (Bergman og Wigblad, 1999). Á Íslandi síðustu árin hafa margir 

starfsmenn lifað í óvissu á vinnustað og búið við ytri ógn efnahagskreppunnar. Líklegt 

er að samskipti starfsmanna í fyrirtækjum hafi breyst og fólk fari meira að tala saman 

og hjálpa hvert öðru enda eru flestir í svipuðum aðstæðum. Hrunið hefur ef til vill 

þjappað fólkinu á vinnustað meira saman og það gæti einnig skýrt jákvæðnina í mati 

starfsmanna. 

 Samkvæmt Youssef og Luthans (2007) geta góð samskipti, gleði og þakklæti 

starfsmanna haft áhrif á starfsánægju þeirra og framleiðni fyrirtækis (Youssef og 

Luthans, 2007). Þetta eru allt þættir sem ættu að koma fram í lykilþáttunum um 

starfsanda í könnuninni en sá þáttur hækkar ekki sérstaklega frekar en aðrir. Aftur á 

móti tala kenningar um að hinn sálræni auður fyrirtækis hafi áhrif á allt fyrirtækið og 

framleiðni þess; af því má draga þá ályktun að starfsandinn sé ekki það eina sem ætti 

að endurspegla þessi áhrif (Luthans, 2002). 

 Hugsanlega getur verið um að ræða svokölluð Horndal-áhrif þar sem mörg 

fyrirtæki starfa við stanslausa ógn um að þurfa að hætta rekstri út af efnahagslægðinni 

sem Ísland fer í gegnum núna. Rannsóknin í Horndal-verksmiðjunni sýndi fram á að í 

samdráttarferli breyta starfsmenn oft hegðun sinni, sætta sig aðstæður og auka 

afkastagetu sína vegna ógnunar um að loka þurfti verksmiðjunni. Vel gæti verið að 

starfsmenn og stjórnendur hér á landi séu í sömu sporum og leggi sig meira fram nú en 

áður til þess að fyrirtækið fari ekki í þrot og þeir missi vinnuna. 

  Lokunaráhrifin koma fram þegar búið er að tilkynna að hætta eigi rekstri eftir 

ákveðinn tíma. Þessi áhrif vara aðallega frá nokkrum mánuðum og upp í ár. Þar sem 

könnunin er byggð á margra ára ferli og fyrirtækin 15 þurftu að taka þátt í könnuninni 

síðastliðin þrjú ár er ólíklegt að um lokunaráhrif hafi verið að ræða.  

 Að mínu mati er samanburðartilgátan helsta skýringin á viðhorfi manna til 

starfsumhverfis og aukinnar ánægju í vinnu. Fólk er sífellt að bera sig saman við aðra 

viðmiðunarhópa eða félaga. Þegar mörgum hefur verið sagt upp verða einstaklingar 

sjálfkrafa ánægðari með starfið eða það er að segja ánægðari yfir að hafa vinnu. Fólk 

kvartar ekki endilega yfir vinnuaðstæðum, lýsingu eða bílastæðum þegar vinir þeirra 

og annað fólk er að missa vinnuna og húsin sín.  

 Samkvæmt Oldham bera einstaklingar einnig saman nútímaaðstæður sína við 

framtíðina (Conner, 2003). Fólk ber stöðu sína í dag, þ.e. að hafa vinnu, saman við 

mögulega stöðu sína í framtíðinni sem gæti verið það að missa vinnuna. Þessi hugsun 
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veldur því að einstaklingar eru ánægðari með það sem þeir hafa ef þeir telja líklegt að 

þeir geti misst það í framtíðinni. Jákvætt viðhorf starfsmanna hefur aukist vegna 

neikvæðra breytinga í umhverfinu sem hefur áhrif á stöðu einstaklingsins í dag. Ef 

tilgáta mín um samanburðinn er rétt þá ættu fyrirtækin, sem hafa ekki þurft að segja 

upp fólki, að hafa hlutfallslega jákvæðari starfsmenn en hinir. 

 

 Luthans bendir á að sálfræðilegt ástand starfsmanna hafi mikið að segja á 

tímum niðursveiflu í sambandi við starfsánægju og afkastagetu starfsmanna (Froman, 

2010). Oft eru breytingar á vinnustöðum eftir uppsagnir og starfsfólki er úthlutað 

nýjum störfum eða hlutverk þeirra breytist í fyrirtækinu. Samkvæmt kenningum hefur 

fólk oft áhuga á nýjum verkefnum og leggur sig meira fram við þau en áður. Þegar 

fólk er í krefjandi störfum, ber ábyrgð og nær að afkasta einhverju fyllist það stolti 

sem eykur starfsánægju þeirra. Mögulegt er að árin fyrir hrun hafi starfsfólkið verið í 

frekar einhæfum störfum með litlar kröfur, minna vinnuálag og litla ábyrgð. Þegar 

aðstæðurnar breyttust skyndilega vegna samdráttar þurfti að segja upp fjölda 

starfsfólks. Verkefnum var deilt niður á færri starfmenn og þar með einnig ábyrgðinni 

sem fylgdi þeim. Þetta gæti leitt til aukinna krafna til starfsmanna sem leiða til betri 

afkasta sem svo leiða til meiri starfsánægju. Hér má geta þess að þegar kröfur, sem eru 

lagðar á starfsmanninn, eru ekki hæfilegar og hann hefur engan möguleika á að 

uppfylla þær getur það haft öfug áhrif.  

 Eins og fram kom í kaflanum um starfsánægju skiptir miklu máli að 

starfsmenn skynji að starf þeirra er mikilvægt og hafi þýðingu (Ingunn Björk 

Vilhjálmsdóttir & Jóhanna Gústavsdóttir, 1999). Hvert starf hefur meiri þýðingu og er 

enn mikilvægara en áður þegar störfum fyrirtækis er deilt niður á milli færri 

starfsmanna og það getur einnig leitt til aukinnar ánægju. Þetta er líka í anda 

rannsóknarinnar sem Eiríka Guðrún Ásgrímsdóttir gerði og lýst er í MS-ritgerð 

hennar. Stjórnendum, sem tóku þátt í rannsókninni, fannst að  starfsfólki sínu hafi 

fundist störf sín jafnvel metin meira en fyrir kreppu. Þar kom einnig fram að sumir 

þátttakendur töldu atvinnuástandið fyrir hrun hafa verið þannig að fólk komst upp með 

lakari frammistöðu (Eikríka Guðrún Ásgrímsdóttir, 2009). 

 Það mætti velta þeirri spurningu upp hvort starfsmenn eru kannski hræddir við 

að svara á neikvæðan hátt en ef það væri tilfellið þá mundi fólk væntanlega svara á 

jákvæðari hátt í þeim fyrirtækjum þar sem mikið hefur verið um uppsagnir. 
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Starfsumhverfi, þar sem mikið er um óvissu og uppsagnir, myndi þá hræða fólk meira 

og það myndi svara öllum spurningunum á jákvæðari hátt. Hjá fyrirtækjunum, sem 

könnuð voru, er það ekki tilfellið, fólk hefur svarað í neikvæðum mæli þótt í litlu 

magni sé en meira í þeim fyrirtækjum þar sem samdráttur átti sér stað.  Það má því 

álykta að fólk er ekki hrædd við að svara með neikvæðum hætti. 

 Væntingarkenningin útskýrir ferli einstaklinga þegar þeir velja viðeigandi 

hegðun frammi fyrir valmöguleikum. Sem dæmi má nefna að óöruggir eftirverendur 

geta fundið að það eina hagstæða í stöðunni sé að leggja sig alla fram. Þó að þeir séu 

óöruggir og vantreysti fyrirtækinu er skynsamlegra að sýna að þeir hafa verið þess 

virði að halda vinnunni (Brandes, Castro o.fl., 2008).  

 Þegar fyrirtæki  huga að því að fækka starfsfólki er valið oft erfitt en það þarf 

alls ekki að vera þannig í öllum tilfellum. Í rannsókn Eiríku G. Ásgrímsdóttur (2009) 

kemur fram að sumum stjórnendum fannst að sum staðar væri ekki svo erfitt að velja 

fólkið sem átti að segja upp en það væri því erfiðara sem hópurinn, sem segja ætti upp, 

væri stærri (Eikríka Guðrún Ásgrímsdóttir, 2009). Af almennri skynsemi munu 

stjórnendur hafa valið fólkið með slaka frammistöðu eða þá sem skorti hæfileika til að 

sinna starfi sínu til þess að fara fyrst. Þar sem samband er á milli líðanar í starfi og 

frammistöðu fólks má draga þá ályktun að eftir uppsagnir líði þeim starfsmönnum best 

í starfi sem eftir eru. Þessi starfsmenn mynda svo heildina í viðhorfskönnunum sem 

ætti þá væntanlega að hækka meðaltalið.  

 Miðað við þetta má draga þá ályktun að starfsumhverfi íslenskra starfsmanna 

hafi breyst í kjölfar efnahagshrunsins en ytri og innri aðstæður hafi haft áhrif á viðhorf 

og hegðun fólks. Þessi áhrif hafa verið það sterk að lítill munur er á viðhorfum 

starfsmanna til starfsumhverfis í heildina. Þó má nefna að sumir þættir lækkuðu 

greinilega milli ára eins og ímynd fyrirtækja og launakjör.  

 Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki framtíðarinnar að hafa í liði sínu öflugt 

starfsfólk. Til að fyrirtæki geti tryggt hollustu starfsmanna sinna og laðað til sín nýja 

og góða starfsmenn þarf starfsumhverfið að vera þannig að fólki líði vel þar. Eftir 

breytingar eins og uppsagnir í fyrirtækjum er mikilvægt að huga að eftirverendum og 

líðan þeirra.  

 Kannski eiga áhrif kreppunnar eftir að koma almennilega í ljós? Í 

heildarkönnun VR lækkuðu flestar tölur frá 2009 til 2010 og verður spennandi að sjá 

hvernig könnunin, sem gerð verður í janúar 2011, kemur út. 
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