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Abstract 

In recent years the Icelandic power plant industry has gone through two major 

changes. The economic collapse and changes in regulatory environment which 

involved ownership changes in companies like HS Orka hf. The author of this 

study wanted to shed further light on the impact of the business changes, 

substantial impact of the media and how propaganda of various organizations 

can have affect on the well-being of employees. 

Results indicated that the major external changes have affected the corporate 

well-being of employees, since most employees felt the effects of economic 

distress. The study showed that job satisfaction of HS Orka employees had 

declined though it may still be considered acceptable. Most statements in the 

study showed reduction of positive attitude. Fatigue and stress signs were 

beginning to show as high proportion of employees did not trust themselves to 

take a position in some of the statements. Uncertainty ratio had increased 

greatly from previous studies. This may indicate excessive fatigue after 

discourse and debate about HS Orka in the media after the economic collapse. 

All discussions are affective. The pressure on employees often takes negative 

impact if it is not handled in the right way by managements. Therefore it is up 

to the managers to control how much the impact influences the employees. 

Although the positive reduction had shown in the workplace, there was a sign 

that the managers were doing good things and handled the changes that had 

occurred within the company well. But managers can never slack; they have to 

be constantly aware of the mental health of their employees. If employees feel 

good at work they become better workers and more productive. 

Keywords: Staff well-being, job satisfaction, change management, external 

changes. 
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Þakkarorð 

Úrvinnsla þessarar rannsóknar hefur verið höfundi skemmtilegt verkefni. Það 

hefur verið áhugavert að skoða hvað hefur áhrif á líðan starfsfólks og hvað 

hægt er að gera til þess að starfsfólki líði betur. 

Höfundur vill fyrst af öllu þakka fjölskyldu sinni, skólafélögum og vinum fyrir 

þolinmæði í sinn garð og mikinn stuðning, á meðan á viðskiptanáminu stóð. 

Synir höfundar fá sérstakar þakkir fyrir að veita höfundi allan þann styrk sem 

þarf og næði til lærdóms. 

Einnig vill höfundur þakka sjálfri sér fyrir dugnað og þrjósku, því ekki hefur 

námið gengið þrautalaust fyrir sig. Höfundur hefur komið sjálfri sér 

skemmtilega á óvart, því hún hefur komist að því að hún getur allt, bara taka 

eitt skref í einu og þá tekst þetta. 

Höfundur þakkar leiðbeinanda sínum dr. Inga Rúnari Eðvarðssyni fyrir veitta 

leiðsögn og hjálp. Einnig vill höfundur þakka starfsmannastjóra HS Orku hf., 

Petru Lind Einarsdóttur, fyrir að gera höfundi það fært að vinna að 

rannsókninni hjá fyrirtækinu og veita þær upplýsingar sem nauðsynlegar voru 

til úrlausnar á rannsókninni. 

Að lokum þakkar höfundur mágkonu sinni og vinkonu Öddu Þorbjörgu 

Sigurjónsdóttur fyrir þá einstöku þolinmæði og ómetanlegu hjálp sem hún 

veitti við gerð þessarar ritgerðar. 
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Útdráttur 

Hinn íslenski orkugeiri hefur gengið í gegnum tvær stórstígar breytingar á 

liðnum árum. Efnahagshrun og breytingar á lagaumhverfi fólu í sér breytingar 

á eignahaldi fyrirtækja í landinu eins og HS Orku. Höfundur vill með þessari 

rannsókn varpa frekari ljósi á hvaða áhrif breytingar fyrirtækja, áhrif umtals í 

fjölmiðlum og áróður ýmissa samtaka getur haft á líðan starfsmanna. 

Helstu niðurstöður voru að stórstígar ytri breytingar fyrirtækja hafa áhrif á 

líðan starfsmanna, þar sem flestir starfsmenn fundu fyrir áhrifum 

efnahagsþrenginganna. Rannsóknin sýndi að starfsánægja starfsmanna HS 

Orku hf. hafði dalað þó að hún mætti enn teljast viðunandi. Flestar 

staðhæfingar sem bornar voru fyrir starfsmenn sýndu að dregið hafði úr 

jákvæðni. Þreytu og streitumerki voru farin að finnast og þau mátti helst sjá á 

háum hlutföllum þeirra sem ekki treystu sér til að taka afstöðu til spurninga 

viðhorfskönnunarinnar. Óvissuhlutfallið hafði aukist mjög frá fyrri 

rannsóknum. Það gat bent til þreytu í kjölfar óhóflegrar umræðu og deilna um 

HS Orku í fjölmiðlum frá efnahagshruninu. 

Öll umræða hefur áhrif. Álag á starfsmenn hefur oft í för með sér neikvæð 

viðbrögð ef ekki er rétt á því tekið af stjórnendum. Það er því undir 

stjórnendum komið hve mikil áhrif ytri áreiti hefur á starfsfólkið. 

Þrátt fyrir að dregið hefði úr jákvæðni á vinnustað þá sáust samt merki þess að 

stjórnendur fyrirtækisins voru að gera góða hluti og unnu vel í breytingunum 

sem orðið höfðu innan fyrirtækisins. En aldrei má slá slöku við og stjórnendur 

verða sífellt að vera meðvitaðir um andlega heilsu starfsmanna sinna. Ef 

starfsmanni líður vel í vinnunni þá vinnur hann betur og afkastar meiru. 

Lykilhugtök: Líðan starfsfólks, starfsánægja, breytingarstjórnun, ytri breytingar. 
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1. Inngangur 

1.1. Val og afmörkun á viðfangsefni 

Hinn íslenski orkugeiri hefur gengið í gegnum tvær stórstígar breytingar á 

liðnum árum. Efnahagshrun og breytingar á lagaumhverfi sem fólu í sér 

breytingar á eignahaldi fyrirtækja í landinu eins og HS Orku. Svo stórstígar 

breytingar eru líklegar til að hafa áhrif á líðan starfsfólks, veikindafjarvistir og 

starfsmannaveltu. Það var ástæða þess að höfundur valdi sér þetta viðfangsefni. 

Höfundur vill með þessari rannsókn varpa frekara ljósi á hvaða áhrif þær 

breytingar sem hafa verið hjá fyrirtækinu og hver áhrif umtals í fjölmiðlum og 

áróður ýmissa samtaka getur haft á líðan starfsmanna. Áður hafa verið gerðar 

ánægjurannsóknir hjá fyrirtækinu árið 2003 og 2006 og var niðurstaða þeirra 

rannsókna sú að almennt voru starfsmenn HS Orku mjög ánægðir í starfi, 

stoltir og hliðhollir fyrirtækinu. Sýndu starfsmenn hlutfallslega hærra meðaltal 

starfsánægju en önnur fyrirtæki í landinu. Margar rannsóknir hafa verið gerðar 

á þessu sviði áður og líðan starfsmanna nokkura starfsstétta könnuð. Skortur er 

á rannsóknum eftir efnahagshrun sem varpað gætu ljósi á starfsánægju 

starfsmanna orkufyrirtækja landsins og vill höfundur bæta úr því með þessari 

rannsókn. Mun höfundur taka fyrir starfsmenn HS Orku hf. sem tilvik. 

1.2. Rannsóknarspurningin og undirspurningar 

Tilurð rannsóknarspurningarinnar má rekja til breytinga sem hafa verið í 

samfélaginu vegna efnahagshrunsins og breytts eignarhalds, einkanlega kaupa 

Magma Energy (núna Alterra Power Corp.) í HS Orku hf. og þeirrar umræðu 

sem skapaðist í kringum það í þjóðfélaginu. Þessar breytingar og líflegar 

umræður í fjölmiðlum eru því líklegar til að hafa áhrif á starfsmenn í 

orkufyrirtækjum. Hvernig birtist slíkt í streitu, fjarveru og veikindum 

starfsmanna? 

Eftirfarandi rannsóknarspurning var sett fram í þessu samhengi: Hver eru áhrif 

stórstígra ytri breytinga fyrirtækja á líðan starfsfólks HS Orku hf.? Til að 

brjóta þá spurningu til mergjar eru settar fram nokkrar afleiddar spurningar:  

 Hver eru áhrif efnahagshrunsins á andlega og líkamlega líðan 

starfsfólks? 
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 Hver eru áhrif eigendabreytinga á andlega og líkamlega líðan 

starfsfólks? 

 Hefur umræða fjölmiðla um breytingar á eignarhlut í HS Orku einhver 

neikvæð eða jákvæð áhrif á starfsmenn HS Orku? 

 Finna starfsmenn fyrir aukinni streitu í starfi sínu? 

 Eru starfsmenn upplýstir um gang mála innan fyrirtækisins? 

 Geta starfsmenn svarað spurningum viðskiptavina um breytingarnar 

sem hafa orðið í HS Orku á undanförnum misserum? 

 Hvaða áhrif hafa breytingarnar haft á starfsanda innan fyrirtækisins? 

 Hafa veikindi og fjarvera aukist að undanförnu? 

 

Tilgáta höfundar er að þær breytingar sem orðið hafa hjá fyrirtækinu og 

umhverfi hafi ekki haft neikvæð áhrif á starfsánægju starfsmanna. Höfundur 

telur að starfsmenn HS Orku séu ánægðir í starfi og hliðhollir fyrirtækinu þrátt 

fyrir allt það umtal sem hefur verið um fyrirtækið og breytts eignarhalds á því. 

1.3. Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fjóra hluta, auk inngangs: Fræðilega umfjöllun, 

rannsóknarhluta, greiningu og umræður og ályktanir. Í fræðilega hlutanum er 

fjallað um breytingastjórnun og mannauðsstjórnun. Þriðji kafli lýsir 

rannsóknaraðferðum og fjórði kafli inniheldur greiningu á viðfangsefninu 

sjálfu, fjallað um efnahagshrunið og orkugeirann ásamt sögu HS Orku síðustu 

10 ára í grófum dráttum og kynntar niðurstöðu spurningalistakönnunar meðal 

starfsmanna. Umræður og ályktanir er að finna í næsta hluta og verkefninu 

lýkur síðan með niðurstöðukafla. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

2.1. Ytra og innra umhverfi fyrirtækja 

Í ytra umhvefi fyrirtækja eru þættir sem hafa ekki bein áhrif á daglega 

starfsemi fyrirtækja en hafa óbein áhrif. Þetta eru félagslegir, menningarlegir, 

fjárhagslegir og efnahagslegir þættir, tækni, lög og reglugerðir sem hafa áhrif á 

skipulagsheildina og starfsemi skipulagsheildarinnar gæti takmarkast af 

þessum þáttum (Daft, 2007). 

 

Mynd 1. Áhrif ytri þátta á innra skipulag fyrirtækja. 

Allt eru þetta þættir sem kalla á viðbrögð innan innra skipulags fyrirtækja og 

mikilvægt að fyrirtæki þrói með sér hröð og skilvirk viðbrögð við breytingum á 

þessum þáttum enda geta þau haft afgerandi áhrif á starfsemi þeirra (Buchanan 

og Huczynski, 2004). 

Pólitískir þættir eru þættir eins og stefna stjórnvalda í utanríkis- og 

efnahagsstjórnun, hugmyndafræði ríkjandi stjórnarflokka, mögulegt 

styrjaldarástand, borgaralegur ófriður og óstöðugleiki, hryðjuverkaógn, fjöldi 

og umfang hagsmunahópa og virkni og afstaða aðila á vinnumarkaði 

(Buchanan og Huczynski, 2004). Þetta getur allt breyst og valdið breyttu 

umhverfi fyrir fyrirtækin. 
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Hagfræðilegir ytri þættir eru þættir eins og hagvöxtur, hegðun 

samkeppnisaðila, hegðun birgja, verð á hrávöru, gengi gjaldmiðla, skattastefna 

stjórnvalda og verð á vinnuafli (Buchanan og Huczynski, 2004). Enn aðrir 

þættir geta verið á stærri skala s.s. alþjóðlegar efnahagslægðir líkt og nú er. Í 

rannsókn Claessens, Kose og Terrones (2009) er talað um að einkenni 

efnahagslægðar á samfélagið sé samdráttur í þjóðarframleiðslu, minnkandi 

tekjur þjóðarbús og heimila, minnkandi fjárfesting, lækkun verðbólgu, lægri 

hagnaður fyrirtækja og aukið atvinnuleysi. Dæmigerð efnahagslægð varir í 

fjóra ársfjórðunga og hefur í för með sér samdrátt í þjóðarframleiðslu. 

Rannsókn Claessens og félaga (2009) á 122 efnahagslægðum bendir til þess að 

ef bæði verður hrun á lánsfjármarkaði og verðhrun á fasteignamarkaði vari 

lægðin lengur og sé dýpri (Arney Einarsdóttir og Ásta Bjarnadóttir, 2010). 

Efnahagsstjórnun stjórnvalda skiptir miklu máli og mikilvægt að vel takist til. 

Grunnurinn að árangri þjóða í efnahagsmálum eru tengsl á vinnumarkaði og 

skipulag þeirra. Stjórnvöldum ber að skapa rekstrarumhverfi sem ýtir undir 

samkeppnishæfni fyrirtæka. Erfiðara getur þó reynst að hafa hemil á átökum á 

vinnumarkaði eða koma á vilja til samábyrgðar um félagsleg og efnahagsleg 

málefni samfélagsins (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2002). Stjórnvöld geta 

hvatt til inn- og útflutnings, eða dregið úr eftir atvikum. Bandalag við 

stjórnvöld getur myndað tæknilegt forskot og aðgerðir þeirra til einkavæðingar, 

sérstaklega í hinum vestræna heimi, hafa aukið viðskiptamöguleika umtalsvert 

(Nadler og Nadler, 1998). 

Þjóðfélagslegir þættir innihalda atriði eins og aldurskiptingu þjóða, 

samfélagssáttmálann um skiptingu auðæfa og þá samfélagslegu þjónustu sem 

veita skal en hún getur orðið þungur baggi í þróuðum samfélögum þar sem 

þjóðir eru að eldast og hlutfall aldraðra og sjúkra hækkar. Hér koma einnig inn 

atriði eins og ríkjandi félagsleg gildi, vinnumenning, atvinnuþátttaka kvenna, 

viðhorf almennings til atvinnuþátttöku, framboð á hæfu starfsfólki, mismunun 

á vinnumarkaði, hreyfanleiki vinnumarkaðar, starfshlutfallaskipting, lífsgæði 

og kröfur almennings, umhverfisvitund og réttur neytenda (Buchanan og 

Huczynski, 2004). 

Tæknilegir þættir eru þættir eins og aðgengi að upplýsingatækni, þróun og 

kostnaður við hana. Mikilvægt er að fyrirtæki þrói með sér nægilega nýbreytni, 
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tileinki sér nýjungar, netviðskipti, markaðsmál og nýjungar á boð- og 

flutningsleiðum (Buchanan og Huczynski, 2004).  

Lagasetningar geta haft mikil áhrif á afkomu fyrirtækja og innra skipulag 

þeirra. Þetta geta verið lagasetningar sem eru sérsniðnar að ákveðnum geirum 

og fyrirtækjum, aðlögun að lögum og reglum ESB eða breytingar á 

skattalögum, alþjóðalögum, mannréttindalögum eða staðbundnum lögum og 

viðaukum (Buchanan og Huczynski, 2004). 

Vistfræðilegir þættir innihalda þætti eins og umhverfissjónarmið, förgun 

eiturefna, mengunarvarnir, reglugerðasetningar um notkun ákveðinnar tækni 

eða genabreytingu matvæla, kröfur um forvarnir og hljóðmengun (Buchanan 

og Huczynski, 2004). Þessir þættir geta haft mikil áhrif því fyrirtæki þurfa að 

hafa aðgang að auðlindum og verða sífellt að kanna umhverfi sitt til að geta 

stækkað og dafnað og til þess að mæta þeirri óvissu sem upp getur komið í 

umhverfi þess.  

Óvæntar framtíðar uppákomur geta skapað mikla óvissu. Stjórnendur 

fyrirtækja þurfa að glíma við ýmis vandamál í hinu daglega umhverfi 

fyrirtækja og upp getur komið slæmt umtal eða krísa hjá fyrirtækinu. Hægt er 

að stjórna því hvernig tekist er á við þessi vandamál og þegar öllu er á botninn 

hvolft þá eru það viðbrögðin sem skipta mestu máli. Stjórnendur verða fyrir 

áreiti og þá er gott að hafa krísuteymi innan fyrirtækisins sem vinnur strax í 

málinu. Tryggja verður að skilaboðin sem fyrirtækið vill koma á framfæri 

berist til réttra aðila og eftir réttum leiðum (Áslaug Pálsdóttir, 2001). 

Vegna breytinga sem verða í tækni, markaðsmálum og umhverfi fyrirtækja þarf 

að endurskoða og skilgreina ný hlutverk og alla starfshætti fyrirtækisins og 

stefnumörkun þess. Miklar breytingar innan fyrirtækis og breyttir 

stjórnunarhættir krefjast nýrra vinnubragða við breytingastjórnun. Við 

umbreytingar fyrirtækja þarf að sinna bæði hörðum sem mjúkum málum. 

Breytingar þurfa að vera í ákveðnu jafnvægi á öllum sviðum (Þorkell 

Sigurlaugsson, 2009). Þegar óvissa í umhverfi eykst fjölgar sérhæfðu fólki og 

deildum innan fyrirtækja því skipulag fyrirtækisins verður flóknara. Tengslin á 

milli umhverfis og fyrirtækja eru hluti af opnu kerfi. Hver þáttur í ytra 
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umhverfi þarfnast umsýslu starfsmanns eða deildar. Ákvarðanataka innan 

skipulagsheildar er formlega skilgreind sem það ferli að greina og leysa 

vandamál (Daft, 2007). 

Þeir innri viðbragðsþættir sem fyrirtæki geta gripið til er að koma sér upp og 

viðhalda viðbragðsáætlun, breyta skipuriti, stjórnunarstíl, vinnumenningu og 

ráðningamynstri til að tryggja skipuleg og heildstæð viðbrögð og hraðari 

viðsnúning gegn óvæntri ógn. Þá er mikilvægt að fyrirtækið sé opið fyrir 

nýbreytni og nýjungum sem geta gagnast því í samkeppninni (Buchanan og 

Huczynski, 2004). 

Innri breytingar á fyrirtækjum eru þó ekki alltaf tilkomnar vegna ytri áhrifa. 

Talað er um sjálfsprottnar ákvarðanir stjórnenda ef breytingar fyrirtækja koma 

til vegna áhrifa frá innra umhverfi fyrirtækisins og þá vinnur stjórnandinn að 

því að breyta og gera betur innan fyrirtækisins til að ná þeim markmiðum sem 

hann setur sér (Pettegrew og Whipp, 1991).  

2.2. Breytingastjórnun innan fyrirtækja 

Vegna örra breytinga í umhverfi fyrirtækja og nauðsyn til aukinnar hagkvæmni 

og nýrra vaxtarmöguleika varð til stjórnunaraðferð sem snýst um stjórnun 

breytinga. Í breytingastjórnun er lögð áhersla á skipulagða vinnu um breytingar 

þar sem tekið er á mörgum þáttum (Þorkell Sigurlaugsson, 2009). 

Breytingastjórnun mótar viðhorf og hegðun starfsfólks og menningu 

skipulagsheildar til að styðja við breytingar sem gerðar eru (Nadler og Nadler, 

1998). Breytingastjórnun nær yfir mjög vítt svið innan stjórnunarfræðanna og á 

hugtakið sér ekki neina eina samþykkta skilgreiningu heldur eru túlkun og 

viðhorf mismunandi (Hayes, 2002). 

Fyrirtæki þurfa að breytast í takt við umhverfið sem þau hrærast í. Þetta snýst 

um að vinna samhliða, en misjafnlega hratt, að fjórum meginflokkum 

breytingaferilsins. Vinna þarf að endurmótun þar sem mótuð er framtíðarsýn, 

byggja upp samskiptakerfi og stjórnkerfi eins og sjálfstýrða vinnuhópa þar sem 

áhersla er lögð á nýja hugsun. Endurskipulagning fyrirtækisins er annar 

þátturinn þar sem efnahagslegur og rekstrarlegur grundvöllur er byggður upp 

með því að fjárfesta, reka fasteignir og tæki og byggja upp vinnuferla. Þriðji 
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þátturinn er endurlífgun. Þar sem unnið er með vöxt, nýsköpun og nýjar þarfir 

markaðarins með nýtingu upplýsingatækninnar. Seinast er það svo 

endurþjálfun þar sem mannlegi þátturinn er tekinn fyrir. Áherslan er á 

starfsánægju, fyrirtækjabrag, vinnuanda og umbun starfsmanna. Fyrirtækið 

lagar sig að nýjum þörfum, eflir menntun og þekkingu starfsmanna. Þetta getur 

verið erfiðasti þátturinn þar sem þessi þáttur er svo breytilegur og jafnframt sá 

þáttur sem því miður er oft vanræktur (Þorkell Sigurlaugsson, 1996). 

Áður en farið er í breytingar hjá fyrirtækinu þurfa stjórnendur að huga að 

mörgum þáttum. Galpin (1996) setur fram nokkur þrep við innleiðingar 

breytinga í fyrirtæki, þar sem hann telur upplýsingagjöf aðal markmið 

stjórnandans. Vinna þarf greiningu, skapa sýn og koma upplýsingum til 

starfsmanna og vinna náið með þeim. Ef breytingaferlið er ekki vel útlistað 

fyrir öllum starfsmönnum þá er hætta á að ferlið mistakist. Skipulagningin þarf 

að vera góð því annars er hætta á að eftirfylgnin verði ekki nægileg og 

hlutverkaskipti starfsmanna verði óskýr. Hægt er að brjóta niður hömlur og 

neikvæðni gagnvart breytingunum ef ferlið er vel kynnt og skipulagið gott og 

skapa þannig samstöðu til að takast á við breytingarnar. Endurmat er 

mikilvægur þáttur í líkani Galpins (1996), þar sem áhersla er lögð á 

endurskoðun ferilsins í heild breytingarnar metnar og ferillinn skoðaður aftur 

frá upphafi (Galpin, 1996). 

Átta skrefa ferill Kotters (1996) er önnur aðferð til að koma á árangursríkri 

breytingu. Ef árangur á að nást þýðir ekki að sleppa einu skrefi úr eða fara 

styttri leið í ferlinu. 
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Mynd 2. Átta skrefa ferill Kottlers (1996) 

Flokkur eitt inniheldur tvö ferli þ.e. undirbúning og skipulag þar sem sýnt er 

fram á nauðsyn breytinganna. Gera þarf starfsmönnum grein fyrir því hvers 

vegna breytingarnar eru nauðsynlegar og óhjákvæmilegar. Næst er að búa til 

breytingaaflið þar sem valinn er hópur starfsmanna sem inniheldur þá sem búa 

yfir stöðuvaldi, trúverðugleika og forystuhæfileikum. Sameiginleg markmið, 

samvinna og traust eru lykilþættir í þessu ferli. Annar flokkurinn inniheldur 

ferli sem miðar að því að ákveða hvað þarf að gera, hver sé ný framtíðarsýn og 

markmið. Samkvæmt Kotter (1996) þá þarf framtíðarsýnin að vera myndræn, 

eftirsóknarverð, framkvæmanleg, markviss, sveigjanleg og henni þarf að vera 

hægt að miðla og útskýra á árangursríkan hátt á stuttum tíma. Flokkur þrjú 

inniheldur ferla þar sem starfsfólkið er upplýst um framtíðarsýnina og 

markmiðin. Starfsfólkið er virkjað og hér ber að fjarlægja hindranir sem kunna 

að koma upp því annars er hætta á að sá árangur sem þegar hefur náðst hafi 

verið unninn til einskis. Gott er að gera umbunaráætlun og halda upp á 

áfangasigra og láta starfsfólk finna að vinnan við breytingarnar hafi verið 

einhvers virði og að þeirra framlag skipti máli í breytingaferlinu. Flokkur 

fjögur inniheldur ferli þar sem breytingarnar, nýjar aðferðir og vinnubrögð eru 

festar í menningu fyrirtækisins. Það getur tekið þrjú til tíu ár að festa 

breytingarnar í sessi. Þetta síðasta þrep getur haft í för með sér að skipta þurfi 
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út lykilstarfsfólki og ráða inn fólk sem fellur betur að nýrri menningu og 

framtíðarsýn, því ekki eru allir tilbúnir að vinna við breyttar aðstæður eða 

tileinka sér ný vinnubrögð (Kotter og Cohen, 2002; Kotter 1996; Galpin, 

1996). 

Mannlegi þátturinn, tilfinningar, skynjun, viðmið, gildi og viðhorf, skiptir 

miklu máli í breytingastjórnun. Fræðimenn deila um hvaða leiðir séu 

árangursríkastar við innleiðingu breytinganna en flestir eru þeir þó sammála 

um að ef ekki er hugað vel að mannlega þættinum eru auknar líkur á andstöðu 

starfsmanna gegn breytingunum, brotthvarfi lykilstarfsmanna til keppinauta og 

minni líkur á að góður árangur náist (Kotter, 1996; Hayes, 2002). Breytingar 

fyrirtækja geta aldrei tekist vel ef kæruleysislega er farið að hlutunum og ef 

ekki er unnið eftir fyrirfram ákveðnum ferlum sem eru nauðsynlegir fyrir 

breytingarnar. Til að koma í veg fyrir streitu, kvíða og stjórnleysi þarf að sýna 

staðfestu og fagmennsku (Kotter J. P., 1996). 

Fræðimenn á sviði breytingastjórnunar eru flestir sammála um mikilvægi 

þriggja þátta í fari breytingastjórnenda. Með skýrri framtíðarsýn og 

markmiðum eiga stjórnendur að leiða skipulagsheildir að settu marki, 

upplýsingaflæði verður að vera öflugt og brýnt er að stjórnendur bjóði 

starfsmönnun hlutverk í innleiðingarferlunum og dreifi þannig valdi á 

starfsfólk og allir taki þátt í breytingunum (Nadler og Nadler, 1998; Kotter 

1996; Armenakis og Harris, 2002; Hiatt og Creasy, 2003; Schultz, 2007). 

Breytingastjórnun er því margþætt verkefni. Breytingarnar geta verið afar 

umfangsmiklar og snert alla fleti fyrirtækisins en þær geta að sama skapi verið 

smávægilegar og einungis snert fáa starfsmenn. Hvort sem breytingarnar eru 

stórtækar eða smávægilegar þá skal alltaf hafa hugfast að breytingar hafa áhrif 

á fólk og mannlegi þátturinn er sá breytilegasti og ófyrirsjáanlegasti í stjórnun 

fyrirtækja (Kotter og Cohen, 2002). 

2.3. Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun er tiltölulega nýtt hugtak og er það oft notað sem 

samnefnari starfsmannastjórnunar en það er greinarmunur á hugtökunum 

starfsmannastjórnun og mannauðsstjórnun. Starfsmannastjórnarhugtakið má 
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rekja til Norður Ameríku við upphaf síðustu aldar en í kjölfar fyrri 

heimstyrjaldarinnar var skortur á vinnuafli og mikil almenn starfsmannavelta í 

uppgangi efnahagslífsins. Fyrstu greinarnar um starfsmannastjórnun birtust um 

þetta leyti og fyrstu námskeiðin voru haldin í Tuch School við Dartmouth 

University árið 1915 (Kaufmann, 2002). Mannauðstjórnun er stjórntæki sem 

greinir og virkjar ákjósanlegt framlag starfsfólks. Helstu einkenni þess eru 

nálgun viðfangsefnis út frá aðföngum, umbreyting stefnu og framkvæmd í 

starfsmannamálum og stjórnun. Mannauðsstjórnun bætir stjórnun fyrirtækja 

með aðlögun að mismunandi stjórnunaraðferðum og að ólíkum 

menningarheimum (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 

Mannauðstjórnun hefur að undanförnu unnið sér sterkan sess í 

stjórnunarfræðum. Á fyrri hluta síðustu aldar kom fram fræðimaður sem hét 

Mary Parker Follett (1868-1933). Hún boðaði nýstárlegar hugmyndir á sviði 

stjórnunar, hugmyndir sem náðu fyrst skilningi löngu síðar. Kenningar hennar 

markast af djúpu innsæi fyrir verðleikum starfsmanna. Hennar mat var að 

framlag starfsmanna sé í raun vannýtt auðlind fyrirtækjanna sem góðir 

stjórnendur verða að kunna að nýta. Mary Parker taldi að góður stjórnandi 

þyrfti að hafa góða heildarsýn yfir skipulagsheildina og skilning á mörgum 

ólíkum þáttum innan hennar. Ennfremur taldi hún að stjórnandi þyrfti að vita 

hvaða reynslu og þekkingu starfsfólkið hans býr yfir og hvort fyrirtækið gæti 

nýtt þessa reynslu og færni. Góður stjórnandi umbreytir reynslu í völd og 

dreifir henni til þeirra sem eru færir um að nýta hana. Stjórnandinn þarf að 

skilja umhverfið og sjá hvernig ýmsir þættir tengjast. Hann hefur ákveðna sýn 

fyrir framtíðina sem byggir á staðreyndum fortíðarinnar. Þannig getur 

stjórnandi unnið með breytingastjórnun (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2008). Mannauðsstjórnun fléttist inn í skipulagsheild fyrirtækis og 

á stóran þátt í að stuðla að velgengi og framgangi þess. Hún tekur á því að 

móta og þróa hið „fullkomna” starfslið sem stuðlar að árangri og velgengni 

skipulagsheildarinnar (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2002). Hafa ber í huga að 

það er ekki til nein ein rétt leið stjórnenda þegar kemur að því að stjórna 

mannauð fyrirtækis. Það þarf að stjórna hverjum og einum á sinn einstaka hátt 

eins mörg og fjölbreytt sem við erum (Drucker, 1999). 
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2.4. Starfsmannastefna 

Starfsmannastefna hjá fyrirtæki er yfirlýsing skipulagsheildar í 

starfsmannamálum og greinir frá hvers konar umhverfi starfsmönnum er búið 

og til hvers er ætlast af þeim. Starfsmannastefna geymir sameiginlegan tilgang 

og markmið starfsmanna og er hluti heildarstefnu skipulagsheilda. Tilgangur 

hennar er að móta samskiptareglur á vinnustað og gera starfsmönnum grein 

fyrir til hvers er ætlast til af þeim. Starfsmannastefna segir til um hvers konar 

starfsmönnum fyrirtækið leitar eftir, hvernig menningu er sóst eftir og hverjir 

eru möguleikar starfsmannsins til endurmenntunar og frama (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006). 

Öll fyrirtæki hafa starfsmannastefnu, hvort sem það er gert af ásettu ráði eða 

ekki. Fyrirtæki hafa ákveðna skoðun á því hvernig starfsmannaflóru þeir vilja 

hafa innanbúða og hefur sú skoðun myndast í gegnum tíðina með áhrifum frá 

eldri starfsmönnum og nýjum umsækjendum. Með skýrri starfsmannastefnu og 

ímynd fyrirtækisins er hægt að laða að hæfa starfsmenn og viðhalda ánægðu 

starfsfólki (Beardwell og Claydon, 2010). 

2.5. Boðskipti innan fyrirtækis 

Árangursrík boðskipti eru nauðsynlegur þáttur í góðri stjórnun þegar fyrirtæki 

er fréttaefni í fjölmiðlum. Fjölmiðlarnir eru varðhundar samfélagsins og dæma 

framferði fyrirtækja sem eru undir smásjá þegar krísuástand varir. Mikilvægt er 

að fyrirtæki upplýsi alla aðila málsins, starfsmenn, hluthafa og viðskiptavini, 

beint og með skjótum hætti. Fyrirtæki ættu því að kappkosta að eiga sem besta 

samvinnu við fjölmiðla og aðstoða þá á allan hátt með því að vinna heimavinnu 

sína vel (Áslaug Pálsdóttir, 2001). 

Ein meginmistök stjórnenda er þegar upplýsingaflæðið er ekki nógu gott. Það 

er of algengt að starfsfólk fái að upplifa breytingar þannig að þeir fái 

upplýsingar frá fjölmiðlum, því ef breytingar verða í fyrirtækinu og stjórnendur 

ætla sér að halda upplýsingum frá starfsmönnum fyrst um sinn þá er alltaf 

hætta á að upplýsingarnar leki út til fjölmiðla áður en starfsfólkið verði upplýst 

á réttan hátt. Oft fær starfsfólk of litlar eða rangar upplýsingar, sérstaklega 

þegar þær koma frá fjölmiðlum en ekki frá stjórnendum. Ef upplýsingarnar eru 

ekki nægilegar eða of litlar þá er hætta á að starfsfólk viti ekki til hvers er 
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ætlast af þeim og eftirfylgni breytinganna muni ekki ná í gegn. Upplýsingarnar 

þurfa að berast til starfsmanna á öllum stigum breytinganna, ekki bara rétt í 

byrjun. Þær þurfa að vera gagnkvæmar, starfsfólk þarf að geta tekið þátt í 

breytingunum og fengið að koma með uppástungur um það sem betur má fara. 

Oft eru bestu ráðin komin frá lægst settu starfsmönnunum þar sem þeir hafa 

öðruvísi yfirsýn en æðstu yfirmenn (Galpin, 1996). Til er í dæminu að æðstu 

stjórnendur láti það í hendurnar á millistjórnendum að koma upplýsingum til 

starfsmanna þegar breytingar innan fyrirtækja eiga sér stað. Það hefur því 

miður ekki gefið góða raun því þá er hætta á að upplýsingarnar séu ekki alveg 

eins og stjórnandinn vill að þær séu framreiddar og einnig að starfsmenn líti 

svo á að upplýsingarnar og breytingarnar séu ekki nógu merkilegar þar sem 

æðsti stjórnandinn lætur sig þær ekki varða (Galpin, 1996). 

 

 

Mynd 3. Andstöðupíramídinn e. Nieder og Zimmerman. 

Andstöðupíramídinn eftir Nieder og Zimmerman sýnir að upplýsingar draga úr 

óánægju og andstöðu eftir því sem flæði upplýsinga verður meira og eykur 

þannig samvinnu starfsmanna og stjórnenda við breytingarnar. Flestir 

starfsmenn vita oft á tíðum ekki hver staða þeirra er eftir breytingar. Eftir því 

sem starfsmaðurinn er betur upplýstur er hann viljugri til þátttöku í breytingum. 

Ákveðinn hópur starfsmanna telur sér ekki fært að breyta til og treystir sér ekki 

í breytingarnar, þá starfsmenn þarf að upplýsa og leiðbeina. Fámennasti 

hópurinn eru þeir sem ekki eru tilbúnir að breyta sér eða vinnuháttum sínum 

fyrir fyrirtækið og er oft þörf á að skipta þeim starfsmönnum út (Galpin, 1996). 

Vill  ekki

Getur ekki

Veit ekki



LOK2106  SG 

13 
 

2.6. Starfsmannavelta 

Það er hagsmunamál fyrirtækja að huga vel að starfsfólki sínu hvort heldur er í 

góðæri eða í hallæri ef þau vilja halda starfsmannaveltu í lágmarki og auka 

þannig líkur sínar á góðu samkeppnisforskoti (Bryndís Garðarsdóttir, Fríða 

Breiðfjörð Arnardóttir, Soffía Sveinsdóttir og Tryggvi R. Jónsson, 2005). 

Starfsmannavelta er skilgreind sem hlutfall starfsmanna sem hætta störfum á 

árinu af meðalfjölda starfsmanna, óháð ástæðu. Meðalfjöldi starfsmanna er 

reiknaður út sem meðaltal fjölda starfsmanna í ársbyrjun og árslok (Samtök 

atvinnulífsins, 2006). Starfsmannavelta er oft á tíðum mælikvarði á hve 

hliðhollir starfsmenn eru fyrirtækinu. Fyrirtækið þarf að móta stefnu sína með 

það í huga hvernig starfsmenn þeir vilja hafa og þurfa. Starfsmannavelta er 

vísbending um árangur fyrirtækisins varðandi það að halda í reynslu og 

þekkingu sinna starfsmanna og vinna með þeim til þess að missa þá ekki út úr 

fyrirtækinu. Ástæður fyrir starfsmannaveltu fyrirtækja er mismunandi. 

Starfsfólk lætur af störfum sjálfviljugt eða þarf að hætta vegna aldurs. Það er 

kostnaðarsamt fyrir fyrirtækið að missa mjög hæfan starfsmann. Brotthvarf 

hæfs starfsmanns hefur áhrif á framleiðni fyrirtækisins og kostnaðarsamt gæti 

verið að þjálfa nýjan starfsmann í skarðið (Branham, 2005; Riggio, 2003). 

Vinnuafl er mismunandi. Til eru flakkarar sem eru yfir meðallagi hollir 

fyrirtækinu sem þeir starfa hjá og eru tilbúnir að leggja töluvert á sig fyrir það. 

En þeir eru jafnframt tilbúnir að stökkva á önnur tækifæri á markaðnum bjóðist 

þeim eitthvað betra. Eftirsóknanverðustu starfsmennirnir eru þeir sem eru bæði 

hollir og tryggir fyrirtækinu og tilbúnir í ýmsar áskoranir. Um 25% 

starfsmanna falla í þennan flokk og teljast þeir yfir meðallagi hollir og tryggir 

fyrirtækinu. Til eru ráðvilltir starfsmenn sem eru hvorki hollir né tryggir og því 

ekki eftirsóknarverðir starfsmenn og svo eru svokallaðar sófakartöflur. Þetta 

eru starfsmenn sem eru ekki tilbúnir að leggja mikið af mörkum fyrir 

fyrirtækið, þeir eru ekki eftirsóknarverðir starfsmenn þó svo þeir séu tryggir 

fyrirtækinu. Loks má nefna kjarnastarfsmenn sem eru í meðallagi tryggir og 

hollir og skapa því fyrirtækinu ákveðinn stöðugleika og festu og eru því 

fyrirtækjum mikilvægir (HRM, án ártals). 
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Stjórnandi þarf að höfða til starfsmanna og þeir þurfa að hafa tiltrú á hann. Ef 

það er ekki fyrir hendi er meiri hætta á að starfsmenn segi upp stöðu sinni 

(Yukl, 2002). Það veldur streitu og álagi á starfsmenn að geta ekki klárað 

verkefni sín á venjubundnum vinnutíma. Skortur á virðingu og viðurkenningu 

og vanmat á verðleikum starfsfólks eykur líkur á að starfsmaður segir upp 

starfi. Góð laun og viðurkenning í starfi er öflug leið til að styrkja virði 

fyrirtækisins og hafa jákvæð áhrif á hegðun starfsmanna. Viðurkenning í starfi 

getur ekki komið í stað góðra launa en saman styrkja þessi atriði hvort annað. 

Hrós er oft vanmetið og þarf stjórnandi að hrósa starfsmönnum sínum þegar 

þeir gera vel (Branham, 2005). 

Fyrirtæki verða oft á tíðum að segja upp starfsfólki vegna niðurskurðar og 

þrenginga í þjóðfélaginu og er það oft á tíðum nefnt þvinguð starfsmannavelta 

(McElroy, Morrow og Rude, 2001). Oft þarf að segja starfsmanni upp, en það 

er óhjákvæmilegt fyrir fyrirtækið ef starfsmaðurinn er ekki að skila því sem til 

var ætlast af honum (Branham, 2005; Riggio, 2003). 

2.7. Líðan starfsmanna og starfsánægja 

Starfsánægja er hugtak sem felur í sér upplifun starfsmanns á því starfi sem 

hann sinnir og lýsir viðhorfi hans til starfsins, hvort sem það eru jákvæðar eða 

neikvæðar tilfinningar gagnvart starfinu. Starfsánægja skiptir miklu máli fyrir 

bæði starfsmenn og vinnuveitendur og margir þættir geta haft áhrif á hana 

(Riggio, 2003). Starfsánægja er háð því að starfsmaðurinn viti til hvers er 

ætlast af honum og hann sé vel upplýstur. Þeir sem upplifa mikla starfsánægju 

eiga það sameiginlegt að vera með það á hreinu hvað þeir eiga að gera og vita 

til hvers er ætlast af þeim. Einstaklingur sem ekki veit hvað á að gera né 

hvernig, er líklegri til að upplifa óöryggi og óvissu en ánægju, metnað og stolt. 

Það er algengt að við breytingar á vinnustað minnki starfsánægja starfsmanna 

og framleiðni minnkar. Algeng ástæða þess er að fólk upplifir óöryggi og 

óvissu um breytingar sem má oft rekja til skorts á upplýsingum. Því má segja 

að vitneskja um hvað eigi að gera og hvernig, sé undirstaðan fyrir 

starfsánægjuna og án hennar verði lítil ánægja. Gott upplýsingaflæði til 

starfsmanna er því afar mikilvægt (Eyþór Eðvarðsson, 2005). 
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Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á andlegri líðan starfsmanna þegar 

umtalsverðar skipulagsbreytingar eiga sér stað hjá fyrirtækjum og sýna þær að 

breytingarnar hafa mikil áhrif á andlega líðan starfsmanna (Verhaege, o.fl. 

2006). Breytingar á starfsfyrirkomulagi krefjast aðlögunar fyrir einstaklinginn 

og hafa rannsóknir (Sarafino, 1990) sýnt að slík aðlögun reynist mörgum 

streituvaldandi og hafi neikvæðar og erfiðar afleiðingar, eins og upplifun af því 

að vera undir miklu álagi, kvíða og óöryggi í starfi (Ingibjörg Hjaltadóttir, Hlíf 

Guðmundsdóttir, Sigrún Bjartmarz, Berglind Magnúsdóttir og Auðna 

Ágústsdóttir, 2009). 

Rannsókn sem Sparr og Sonnentag (2008) gerðu leiddi í ljós að sanngjörn 

endurgjöf stjórnenda stuðlaði að betri líðan starfsmanna og tíð neikvæð 

endurgjöf yfirmanna leiddi til streitu og kvíða starfsmanna (Sparr og 

Sonnentag, 2008). Önnur rannsókn sem Ott og Dijk (2005) gerðu leiddi það 

sama í ljós og endurspeglar mikilvægi endurgjafar, þar sem regluleg endurgjöf 

bætti líðan starfsfólks og jók starfsánægju sem skilaði sér svo beint til 

viðskiptavina þeirra þar sem ánægja þeirra mældist líka marktækt meiri (Ott og 

Dijk, 2005). 

Áhrifaþættir starfsánægju og hvatningar eru margir. Það er margt sem orsakar 

starfsánægju eða óánægju og áhrifavaldarnir geta haft mikil áhrif á 

starfsmennina. Áhrifavaldarnir eru til dæmis ímynd fyrirtækisins í 

þjóðfélaginu, stjórnun fyrirtækisins og hegðun yfirmanna sem næstir eru 

starfsmanninum, samstarf við aðra í vinnunni og utan hennar, starfið sjálft, 

starfsumhverfi og skilyrði, laun og kjör starfsmanna og möguleikar á 

starfsþróun og endurmenntun. Allt veitir þetta skilyrði fyrir starfsánægju og 

hvetur starfsmenn áfram sem sýna svo ánægju sína í hollustu og tryggð við 

fyrirtækið og hve mikið þeir eru viljugir að leggja á sig fyrir sitt fyrirtæki. 

Starfsmannavelta segir ýmislegt um hve starfsmenn eru hollir og traustir sínu 

fyrirtæki (HRM, án ártals). 
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Mynd 4. Áhrifaþættir starfsánægju og hvatningar (HRM, án ártals). 

Ein kenningin um starfsánægju er smitunarkenningin (spill-over theory) en í 

henni er fjallað um að ánægjan geti smitað út frá sér. Sé starfsmaður ánægður í 

einkalífinu þá smitar það út í starfsánægju og ef starfsmaður er ánægður í 

vinnunni þá smitar það út til einkalífsins (Buchanan og Huczynski, 2004). 

Fréttaflutningur getur haft áhrif á líðan starfsmanna. Fréttaflutningur í 

krísuástandi dynur á starfsmönnum eins og trommusláttur og er það á ábyrgð 

yfirmanna að standa vörð um starfsmenn sína og koma í veg fyrir misskilning. 

Það reynist oft erfitt þegar mikið liggur við að koma skilaboðum áleiðis til 

starfsmanna á undan pressunni. Rannsóknir sýna að mikilvægt er að koma 

réttum skilaboðum til skila á réttum tíma til starfsmanna þegar krísuástand 

varir. Þetta þýðir að yfirmenn verða að kappkosta að veita starfsmönnum allar 

þær upplýsingar sem þeir hafa aðgang að svo þeir geti til dæmis svarað 

viðskiptavinum af fullum heilindum (Kotter J. P., 1996; Charan, 2009). 

2.8. Streita starfsmanna 

Starfsmenn geta upplifað vinnustreitu þegar kröfurnar sem til þeirra eru gerðar 

eru meiri en þeir geta ráðið við. Tímabundin pressa getur verið bæði gagnleg 

og skemmtileg, einkum þegar tekist er á við verkefni sem fela í sér jákvæða 

áskorun. En þegar pressan verður of mikil og allt að því viðvarandi getur hún 
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haft í för með sér álag sem getur verið neikvætt bæði fyrir starfsmenn og 

fyrirtæki (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2006). Streita er einn af þeim þáttum 

sem hefur veruleg áhrif á starfsánægju. Streita hefur verið skilgreind sem 

líkamleg eða andleg viðbrögð við skynjaðri ógnun, óvissu eða atburði sem 

veldur álagi (Riggio, 2003). Rannsóknir hafa sýnt að uppsagnir á vinnustað 

valda streitu og vanlíðan hjá eftirsitjandi starfsmönnum (Eiríka Guðrún 

Ásgrímsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

Hægt er að vinna gegn streitu á vinnustað með því að fylgjast með nokkrum 

mikilvægum þáttum í starfsmannahaldinu. Nauðsynlegt er að viðhalda og efla 

starfsandann og vinnustaðamenninguna. Taka þarf tillit til skoðana starfsmanna 

og sýna þeim virðingu, gera hæfilegar kröfur til þeirra og hlúa að aðstæðum á 

vinnusvæði. Starfsmönnum þarf að gefa tækifæri til að þróa sig í starfi og 

endurmennta sig. Vera þarf á varðbergi fyrir óæskilegum samskiptum svo sem 

einelti og áreiti og taka á því með faglegum hætti og gera skriflegar 

verklagsreglur um hvernig tekið skuli á slíkum málum. Kynna skal breytingar 

innan fyrirtækisins fyrir starfsmönnum og sinna starfsmönnum á 

einstaklingsbundinn hátt því ekki eru allir eins og hafa mismunandi langanir og 

þrár (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2006). 

2.9. Áhrif uppsagna 
Niðurskurður og erfiðleikar í rekstri fyrirtækja geta haft tímabundið neikvæð 

áhrif á starfsmenn þess. Þau geta birst í neikvæðri hegðun, minni ábyrgð, 

andstöðu við breytingar, aukinni streitu, minni framleiðni og minna 

starfsöryggi (Hansson og Wigblad, 2006). 

Uppsagnir í kjölfar efnahagsþrenginga hjá fyrirtæki vekja oft upp sterkar 

tilfinningar hjá þeim sem verða fyrir þeim. Einnig hjá þeim sem eftir sitja og 

sjá á eftir starfsfélögum sínum. Starfsandi getur versnað, framleiðni dregist 

saman, hollusta og tryggð getur minnkað og veikindafjarvistir aukist (Ingrid 

Kuhlman og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). 

Nýleg rannsókn sýndi að þegar starfsmanni er sagt upp og hann vinnur út 

uppsagnarfrestinn sinn, gengur verr að vinna að bættum starfsanda á vinnustað 

heldur en ef starfsmanni er gert að hætta strax. Starfsmenn skiptust niður til 
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helminga hvað viðkom uppsagnarótta og voru almennt meðvitaðir um að 

hlutirnir gætu breyst á skömmum tíma. Líðan starfsmanna versnaði á meðan á 

uppsögnum stóð en það gekk tilbaka eftir ákveðinn tíma (Eiríka Guðrún 

Ásgrímsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

Rannsókn á íslenskum stjórnendum sem gerð var 2006 sýndi að stjórnendur 

reyndu að lágmarka áhrif uppsagna á starfsmenn þegar kreppti að hjá 

fyrirtækjum. Helstu mistök sem stjórnendur gerðu þegar uppsagnir voru 

óhjákvæmilegar var að segja upp röngum starfsmanni. Það er að hæfari 

starfsmanninum var sagt upp starfi, en eftir sátu lakari starfsmenn. Ástæður 

uppsagnar voru óskýrar og framkvæmd þeirra drógust á langinn, sem olli 

misskilningi meðal starfsmanna (Sigrún Hildur Kristjánsdóttir og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

Önnur könnun leiddi í ljós að uppsagnir höfðu áhrif á þá sem eftir sátu. 

Starfsmenn í neðstu lögum skipulagsheildarinnar lögðu harðar að sér í starfi, 

tóku færri veikindadaga og juku vinnuframlag sitt þegar að samstarfsmönnum 

þeirra var sagt upp (Sigurlaug Elsa Heimisdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2010). 
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3. Rannsóknaraðferðin 

Í þessum kafla fjallar höfundur um framkvæmd viðhorfsrannsóknarinnar sem 

lögð var fyrir starfsmenn HS Orku, markmið hennar, uppruna og túlkun. 

3.1. Val á rannsóknaraðferð 

Kannanir geta verið eigindlegar eða megindlegar. Eigindleg aðferð er leitandi 

aðferð og er notuð þegar kafa þarf djúpt í málefni og er þá notast við 

einstaklingsviðtöl eða rýnihópa. Megindleg aðferð er tölfræðileg greining þar 

sem sömu spurningar eru lagðar fyrir tiltekinn hóp fólks og felur í sér greiningu 

á tölfræðilegum gögnum með það að markmiði að mæla rannsóknarefnið af 

eins mikilli nákvæmni og mögulegt er. Undir megindlegar rannsóknir flokkast 

meðal annars spurningakannanir, viðhorfskannanir, viðtöl og tölvuúrvinnsla 

gagna (Hermann Óskarsson, 2000). 

Valin var megindleg lýsandi aðferð þar könnuð er starfánægju á vinnustað og 

styðst við eldri gögn frá því fyrir efnahagshrun ásamt starfsmannastefnu 

fyrirtækisins. Rannsóknin er nafnlaus netkönnun- rannsókn þar sem höfundur 

nýtti sér netkannanaforritið „Question Pro“. Þar sem starfsmenn HS Orku 

vinna á 5 mismunandi starfsstöðum, Reykjanesbæ, Svartsengi, Hafnarfirði, 

Selfossi og Vestmannaeyjum og unnu á mismunandi tímum þá þótti auðveldast 

að notast við netkönnun þar sem viðkomandi starfsmaður þarf ekki að vera á 

staðnum þegar könnunin er send út. Gefinn var ein vinnuvika til að skila inn 

svörum. 

Eldri rannsóknir voru aðgengilegar hjá HS Orku hf. og notaðist höfundur við 

þær rannsóknir en þær voru gerðar fyrir efnahagshrunið af IBM consulting árið 

2003 og ParX viðskiptaráðgjöf IBM árið 2006. 

Rannsóknin sem sett var fram fyrir starfsmenn HS Orku í fjórum liðum og hver 

liður innihélt 6 til 10 spurningar. Í fyrsta lið var spurt um stjórnendur 

fyrirtækisins, í næsta lið var spurt um starfsmannamál, síðan um upplifun 

starfsmanna í starfi, og svo síðasti liðurinn þar sem voru spurningar varðandi 

andlega og líkamlega líðan starfsmanna í vinnunni. Spurningarnar voru í formi 

staðhæfinga. Rannsóknin var gerð í vikunni 4. til 10. apríl. Fimmtudaginn 7. 
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apríl var send út ítrekun, þar sem þeim sem höfðu þegar svarað var þakkað 

kærlega fyrir, en þeir sem ekki voru búnir að svara voru hvattir til þess. 

Rannsakandi fékk leyfi fyrir rannsókninni hjá starfsmannastjóra HS Orku og 

las hún yfir og samþykkti spurningalistann áður en hann var lagður fyrir 

starfsmenn fyrirtækisins. Tekið var fram að fulls trúnaðar væri gætt og ekki 

væri hægt að rekja svör til þátttakenda. 

Kynningarbréf fylgdi rannsókninni til að upplýsa svarandann um tilgang 

könnunarinnar og innihald hennar, hverjir taki þátt og hvernig niðurstöður 

verða nýttar. 

3.2. Úrtak og heimtur 

Úrtak rannsóknarinnar voru allir starfsmenn HS Orku hf. sem eru 135 

starfsmenn. Svörun var 84 starfsmenn og allir sem opnuðu spurningarlistann á 

netinu luku við hann og sendu inn. Svarhlutfall er því 62,2%, sem er nægilegt 

til að gera könnunina marktæka. Það tók sléttar 5 mínútur að svara könnunni að 

meðaltali. Stærð úrtaks hefur bein áhrif á tilviljunarvillu. Þó svo að upplýsingar 

séu aflaðar um aðeins hluta heildarinnar, þá getum við samt sem áður fengið 

réttar upplýsingar um alla heildina, en þá þarf úrtakið að endurspegla heildina. 

Það má segja að úrtakið sé sjálfvalið úrtak þar sem höfundur rannsóknar veit 

ekki hverjir taka þátt í könnunni þar sem hún er nafnlaus. Það er hverjum og 

einum í sjálfs vald sett að svara en það eru meiri líkur að sá sem hefur sterka 

skoðun á málunum sé líklegri að taka þátt í svona könnun. Þannig að höfundur 

getur ályktað að allir starfsmenn sem ekki svara könnunni svari svipað og þeir 

sem ákváðu að taka þátt í könnunni. 

3.3. Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla spurningalistanna var unnin í Question Pro forritinu sem fengið var 

af netinu, þar sem útkoman var gefin á Likert kvarða. Í úrvinnslu eru einstaka 

svarmöguleikar tengdir við (fyrirfram) ákveðin tölugildi þar sem fimm þrepa 

Likert-kvarði eða 1-5, þar var boðið upp á mjög ósammála, frekar ósammála, 

hvorki ósammála né sammála, frekar sammála og mjög sammála. Allt yfir 4 á 

Likert skala er talið gott en niðurstöður undir 4 megi túlka sem skilaboð til 

stjórnenda um að bæta sig. 
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Til að túlkun verði sambærileg og auðveldara verði að bera saman niðurstöður 

fyrri rannsókna og þeirrar nýju þá var hluti spurninganna þær sömu og áður 

voru notaðar, síðan bætti skýrsluhöfundur við fleiri spurningum sem eiga við 

undirspurningar rannsóknarinnar til að gefa skýrari mynd af líðan starfsmanna í 

dag. Starfsmannastefna fyrirtækisins var einnig höfð til hliðsjónar (viðauki 3). 

Áreiðanleiki niðurstaðna er góð þar sem hluti spurninganna eru orðaðar eins og 

spurningar úr fyrri könnunum, einnig var könnunin eins útfærð og eldri 

rannsóknir eða í netformi. Áreiðanleiki felst í því endurtaka rannsóknina 

þannig að sama eða svipuð niðurstaða fáist. Réttmæti niðurstaðna fjallar um 

það að niðurstöður endurspegla það sem verið er að rannsaka. Þar sem boðið er 

upp á 5 kvarða Likert gefst svarandanum tækifæri að svara með hæfilegri 

nákvæmni þeim staðhæfingum sem bornar voru upp þar sem báðir endar 

svarkvarðans koma fram. 

Ákveðið var að setja upp kökurit, þar sem útkoma könnunarinnar er sýnd í 

myndrænu formi, þar sem fólk virðist frekar kynna sér upplýsingar í myndum 

en í töflum og fólk virðist einnig muna betur eftir upplýsingum í myndum en í 

töflum. Það er einnig greint frá meðaltali (á skalanum 1-5) við hverja 

staðhæfingu og borið saman við fyrri rannsóknir þar sem við á. Síðan er sett 

upp ein heildartafla með Likert skala þar sem eldri kannanir eru bornar saman 

við nýju könnunina. 
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4. Greining 

Þessi kafli inniheldur greiningu viðfangsefnisins sem er HS Orka. Farið er 

lauslega í þær breytingar sem hafa orðið á orkugeiranum eftir efnahagshrunið 

og þær lagabreytingar sem hafa haft áhrif á orkugreirann. Saga HS Orku 

síðustu 10 ára sögð í megindráttum og niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. 

4.1. Efnahagshrunið og áhrif þess á hagvöxt og rekstur 

Íslenska fjármálakerfið hrundi í október 2008 og gjörbreyttust allar forsendur í 

íslensku efnahagslífi við þann atburð. Ríkisfjármálin voru sett í uppnám og 

fjárhagur fjölda fyrirtækja og heimila voru á svipstundu í voða. Hrunið leiddi 

til þess að tekjur ríkisins hafa dregist saman um leið og útgjöld þess hafa aukist 

og ríkissjóður er rekinn með miklum halla. Skuldir ríkisins hafa stóraukist og 

munu trúlega vaxa enn næstu tvö árin. Óhjákvæmilegt var að bregðast við 

þessu ástandi með róttækum aðgerðum og setja hömlur gegn frekari 

skuldaaukningu og ná fram jöfnuði í ríkisfjármálum innan ásættanlegra marka. 

Þetta er gert með samdrætti í rekstri og hækkun á sköttum (Fjármálaráðuneytið, 

2009). Hér að neðan er tafla sem sýnir skattaukningu áranna 2009-2011. 

 

Tafla 1. Skattaukning áranna 2009-2011 (Fjármálaráðuneytið, 2009). 

Rekstrargrunnur, mia.kr. 2009 2010 2011 

Hækkun tekjuskatta 10,8 14,7 21,9 

Hækkun tryggingagjalds 6,0 24,4 25,5 

Krónutölugjöld, gjaldskrárhækkanir 6,5 12,0 12,8 

Hækkun efra þreps virðisaukaskatts - 4,0 4,3 

Upptaka auðlegðarskatts, hækkun 

erfðafjárskatts 
- 3,5 6,2 

Upptaka nýrra umhverfis- og 

auðlindaskatta 
- 4,7 6,7 

Annað 0,4 4,6 4,6 

Alls án séreignarsparnaðarheimildar 23,7 67,9 82,0 

 

Þessu til viðbótar er ætlunin samkvæmt fjárlögum 2011 að ráðast í enn frekari 

skattahækkanir. 

Heimili og fyrirtæki hafa mörg róið lífróður vegna mikillar verðbólgu, veikrar 

stöðu krónunnar, hárra vaxta og skerðingar á eignum og tekjum að viðbættum 
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skattaaukningum ríkisins í kjölfar hrunsins. Segja má að árið 2010 hafi verið ár 

glataðra tækifæra. Síðustu tvö árin hefur landsframleiðslan dregist saman um 

tæp 11%. Fjárfestingar hafa hrunið, einkaneysla dregist saman og samneyslan 

minnkað. Þrátt fyrir að raungengi krónunnar sé nú lægra en um áratuga skeið 

hefur verðmæti vöruútflutnings dregist saman á árinu 2010 um 2% og er því 

nánast óbreytt frá árinu 2008. Í lok febrúar þessa árs voru atvinnulausir 14.873 

talsins og hefur atvinnuleysi hrjáð þriðjung heimila frá bankahruni samkvæmt 

nýlegri könnun SA. Fjárfestingar drógust saman um 8% á árinu 2010 og námu 

þá aðeins 13% af landsframleiðslu. Þetta hlutfall þyrfti að tvöfalda til að ná 

viðunandi hagvexti til lengdar. Spár eru langt undir þessum mörkum. 

Fyrirtækin í landinu eru aflvél velferðarkerfisins og því hætt við að tafir á 

uppbyggingu fjárfestinga hafi bein áhrif á velferðarkerfið (Samtök 

atvinnulífsins, 2011). 

Ein meginforsendan fyrir því að það takist að ná jafnvægi í fjármálum ríkisins 

á næstu árum er að hér náist fram hagvöxtur. Hann verður til með traustum og 

arðbærum fjárfestingum og batnandi rekstrarskilyrðum atvinnulífsins. Sjálfbær 

vöxtur hagkerfisins, byggður á raunverulegri verðmætasköpun en ekki 

skuldsetningu er markmið núverandi stjórnvalda (Fjármálaráðuneytið, 2009). 

Eftir efnahagshrunið sjást áhrif stóriðjufjárfestinga áranna 2003 – 2008. Vegna 

áliðnaðar hafa útflutningstekjur þjóðarinnar aukist um 180 milljarða króna frá 

árinu 2003 og voru 220 milljarða króna árið 2010. Hreinar gjaldeyristekjur 

vegna áliðnaðarins námu um 100 milljörðum króna á árinu 2010. 

Útflutningsverðmæti stóriðju hefur því aukist um nærri 200 milljarða króna frá 

árinu 2003. Eitt af helstu vandamálum íslensks efnahagslífs er lítil fjárfesting í 

efnahagslífinu. Hvað varðar fjárfestingu í stóriðju eru horfur hins vegar 

jákvæðar. Hér er um að ræða straumhækkun og nýsköpun í álverinu í 

Straumsvík og kersmiðju Alcoa á Reyðarfirði, nýtt álver í Helguvík auk 

mögulegra framkvæmda á Norðurlandi. Heildarfjárfesting gæti orðið um 500 

milljarðar króna á næstu 6 árum ef virkjanafjárfestingar eru meðtaldar. Miðað 

við núverandi álverð mun fjárfestingin bæta vöruskiptajöfnuðinn um 50 

milljarða króna á ári og auka útflutningsverðmæti þjóðarinnar um 110 milljarða 

á ári hverju (Þorsteinn Víglundsson og Bjarni Már Gylfason, 2011). 
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Ísland setur næst mestu kvaðir allra ríkja á beinar erlendar fjárfestingar og 

vermir vafasamt sæti milli Rússlands og Kína hvað þetta varðar. Það er á valdi 

stjórnvalda að ráðast í virkjanaframkvæmdir s.s. í neðri hluta Þjórsár og að 

tryggja stækkun Reykjanesvirkjunar. Með þeim virkjanaframkvæmdum væri 

hægt að ryðja burt mikilvægum hindrunum í vegi uppbyggingar á álveri í 

Helguvík (Samtök atvinnulífsins, 2011). 

4.2. Saga HS Orku hf. 

4.2.1. Upphaf og þróun 

Hitaveita Suðurnesja var stofnuð formlega með samþykkt Alþingis árið 1974. Í 

lögunum segir um markmið félagsins: 

Tilgangur fyrirtækisins skal vera að virkja jarðhita í Svartsengi við 

Grindavík eða annars staðar á Reykjanesi ef hagkvæmt þykir, reisa 

þar varmaskiptastöðvar og leggja aðveituæðar til þéttbýliskjarna á 

Suðurnesjum, leggja dreifikerfi og annast sölu á heitu vatni til 

notenda. Hitaveita Suðurnesja skal reisa kyndistöðvar teljist slíkt 

nauðsynlegt vegna rekstraröryggis (HS Orka hf., 2010). 

 

Árið 1953 kviknuðu fyrstu hugmyndir um hitaveitu og var fyrsta borholan 

boruð árið 1973. Samtök sveitarfélaga á Suðurnesjum hófu árið 1973 

undirbúning að stofnun félagins með því að kjósa þriggja manna 

framkvæmdastjórn til bráðabirgða sem í áttu sæti þeir sömu sem sátu í 

Hitaveitunefnd Suðurnesja. Í framhaldi af þessum undirbúningi var síðan 

gengið frá stofnun Hitaveitu Suðurnesja. 

Árið 1984 (18. maí) var samþykkt á Alþingi breyting á lögum um Hitaveitu 

Suðurnesja (nr. 91/1984). Samkvæmt þeim var endurskoðaður tilgangur 

fyrirtækisins: „Tilgangur fyrirtækisins skal vera a) að virkja jarðhita í 

Svartsengi og annars staðar á Reykjanesi ef hagkvæmt þykir, b) að reisa og 

reka orkuver, aðveitur og orkudreifikerfi á starfssvæði hennar og annast sölu á 

heitu vatni til notenda, og c) önnur nýting á jarðgufu og heitu grunnvatni“ (HS 

Orka hf., 2010). 

Þann 17. maí 1985 var undirritaður samningur milli ríkisstjórnar Íslands og HS 

um sölu á eignum Rafmagnsveitna ríkisins á Suðurnesjum til HS. Á árinu 2000 

urðu miklar breytingar á rekstri fyrirtækisins þegar Hitaveita Suðurnesja (HS) 

og Rafveita Hafnarfjarðar (RH) sameinuðust sem Hitaveita Suðurnesja hf. 

Stjórnvöld boðuðu umfangsmikilar breytingar á lagaumhverfi orkufyrirtækja, 
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sérstaklega varðandi raforku. Árið 2002 sameinaðist HS hf. Bæjarveitum 

Vestmannaeyja og árið 2003 sameinaðist HS við rafveitu hluta Selfossveitna 

og vatnsveitu Reykjanesbæjar (HS Orka hf., 2010). 

Ný raforkulög voru samþykkt á Alþingi þann 14. mars 2003 og síðan var 

lögunum breytt með lögum nr. 89/2004 og 149/2004. Afleiðingar laganna voru 

um 15% hækkun hjá öllum þorra viðskiptavina fyrirtækisins þann 1. janúar 

2005. Það ár varð sameining við vatnsveitu Gerðahrepps. Árið 2006 tók HS hf. 

að sér umsjón með veitukerfum á Keflavíkurflugvelli við brotthvarf 

varnarliðsins og árið 2008 keypti HS hf. veitukerfin. Ársins 2007 er minnst 

fyrir hið mikla rót sem varð á eignarhaldi fyrirtækisins í kjölfar þeirrar 

ákvörðunar ríkissjóðs að selja 15,2% hlut sinn í opinberu útboðsferli. Það 

leiddi til sölu fleiri hluthafa. Í árslok höfðu 48,6% hlutafjárins skipt um 

eigendur auk þess sem Hafnarfjarðarbær ákvað að selja sinn hlut. Varð þá 

Reykjanesbær einn eftir af upprunalegu hluthöfum fyrirtækisins ef frá eru talin 

1,25% í eigu 4 sveitarfélaga á Suðurnesjum (HS Orka hf., 2011). 

Árið 2008 var Hitaveita Suðurnesja hf. sem slík lögð niður en við hlutverki 

hennar tóku tvö sjálfstæð fyrirtæki, HS Orka hf. og HS Veitur hf., í kjölfar 

samþykktra laga nr. 58 frá 7. júní 2008 þar sem er kveðið á um aðskilnað 

samkeppnis- og sérleyfisstarfsemi í tvö aðskilin og sjálfstæð fyrirtæki sem hafi 

sjálfstæðar stjórnir. HS Orka hf. tók við rekstri orkuvera fyrirtækisins, 

framleiðslu á raforku, heitu vatni og ferskvatnsvinnslu og síðan raforkusölunni 

en HS Veitur hf. um sáu um veitustarfsemina þ.e. dreifingu raforku auk 

dreifingar og sölu á heitu og köldu vatni. Skipting fyrirtækjanna var þannig að 

HS Orka hf. varð 73% af heildarvirði Hitaveitu Suðurnesja hf. og HS Veitur hf. 

hafði 27% (HS Orka hf., 2011). 

4.2.2. Eignarhlutir 

Miklar breytingar hafa átt sér stað á eignarhlutum í HS Orku á síðustu árum. 

Eignarhlutir í Hitaveitu Suðurnesja árið 1974 voru: Ríkissjóður 40% og 

sveitarfélögin (hlutfall í samræmi við bæjarbúa) 60%. Eignarhlutir breyttust 

1985 þar sem hlutur ríkisjóðs var lækkaður niður úr 40% í 20% og 

sveitarfélögin juku sinn hlut í samræmi við það eða í 80%. Árið 2007 kaupir 

Geysir Green Energy (GGE) 15,2% hlut af ríkinu og þá urðu eignarhlutföll 



LOK2106  SG 

26 
 

þannig: Reykjanesbær 34,75%, GGE 32%, OR 16,6% og Hafnarfjarðarbær 

(OR með forkaupsrétt) 14,4% en afganginn 1,25% áttu fjögur 

Suðurnesjasveitarfélögin. Í júní 2009 urðu miklar breytingar á eignarhaldi 

fyrirtækjanna HS Orku hf. og HS Veitna hf. þar sem Geysir Green og 

Reykjanesbær skiptu á bréfum sínum, samtals 66,32% hlutafjár, þannig að 

GGE varð meirihlutaeigandi HS Orku hf., jók eignahlut sinn úr 32% í 57,38% 

en Reykjanesbær meirihlutaeigandi HS Veitna hf. Inn kom nýr hluthafi Magma 

Energy sem keypti 40,94% hlutabréf í HS Orku hf. (HS Orka hf., 2011). 

Uppi voru háværar raddir um að samruni HS Orku og GGE stæðust ekki lög en 

í september 2009 heimilaði Samkeppniseftirlitið samruna Geysis Green Energy 

og HS Orku hf. með ákveðnum skilyrðum. Í ákvörðun þeirra sagði, að kaup 

Geysis Green Energy á 34% hlut í HS Orku, þannig að heildarhlutur félagsins 

næmi 66% hlutafjár, fæli í sér samruna. Taldi stofnunin ekki þörf á að ógilda 

samrunann að uppfylltum skilyrðunum sem þeir settu. Í ágúst 2010 keypti 

Magma 84% hlut í HS Orku hf., samkvæmt samningi sem undirritaður var 16. 

maí 2010 og mikið var talað um. Fljótlega eftir það keypti Magma 14% hlut til 

viðbótar og varð Magma þannig langstærsti hluthafi félagsins með 98,5% hlut. 

Sveitarfélögin Garður, Grindavík, Reykjanesbær og Vogar eiga samanlagt 

1,47% hlut (Júlíus Jón Jónsson, munnleg heimild, 11. apríl 2011). Til að koma 

til móts við samfélagið og til að reyna kveða niður þá neikvæðu umræðu sem 

var uppi um sameiningu félaganna þá var það gert opinbert í apríl 2011 að 

lífeyrissjóðirnir væru í viðræðum við Magma Energy um möguleg kaup 

sjóðanna á fjórðungshlut í HS Orku á sama verði og Magma keypti hlutinn á, 

með möguleika á að auka hlut lífeyrissjóðanna 2012 í 33,4% (Víkurfréttir, 

2011). Í töflu 2 má sjá hvernig eignarhlutir í HS Orku skiptast í dag, apríl 2011. 

Tafla 2. Eignahlutir í HS Orku hf. 

 

Eigandi Nafnverð Hlutfall (%)

Magma Energy Sweden A.B. 5.863.490.655 98,53%

Reykjanesbær 45.784.444 0,66%

Grindavíkurbær 31.144.706 0,45%

Sveitarfélagið Garður 19.581.248 0,28%

Sveitarfélagið Vogar 6.096.156 0,09%

Samtals 6.962.918.548 100
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Til frekari nýtingar jarðhitans og atvinnuuppbyggingar hefur HS Orka hf. 

eignast hlut í nokkrum öðrum félögum. Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum og 

öðrum félögum greinast þannig: 

Tafla 3. Eignahlutir sem HS Orka hf á í félögum. 

 

 

4.2.3. Stefna og skipulag 

Stefna HS Orku er að vera best rekna orkufyrirtæki landsins. HS Orka vill 

tryggja viðskiptavinum sínum hámarks afhendingaröryggi og að sú orka sé í 

samræmi við skilgreindar gæðakröfur, nýta með skynsamlegum hætti 

náttúruauðlindir svæðisins og vera í fremstu röð hvað varðar starfshætti og 

tækniþekkingu. HS Orka vinnur sífellt í að laga þjónustu og framleiðslu sína að 

óskum viðskiptavina með stöðugum umbótum og veitir persónulega þjónustu. 

Fyrirtækið vill vera traust, ábyrgt, heiðarlegt og framsækið fyrirtæki. 

Fyrirtækið hefur skráðar stefnur í umhverfismálum, jafnréttismálum, 

gæðamálum og starfsmannamálum (HS Orka hf., 2010). 

HS Orka hf. hefur sett sér starfsmannastefnu sem hefst á þessum orðum: 

,,Markmið Hitaveitu Suðurnesja hf. (HS hf.) er að tryggja að vinnustaðurinn 

einkennist af fagþekkingu, verkkunnáttu, þjónustulund, starfsgleði, heiðarleika 

og gagnkvæmri virðingu“. Helstu þættir starfsmannastefnunnar ná til hlutverks 

starfsmanna og stjórnenda; jafnréttismála; starfsþróunar og símenntunar; 

starfsmannasamtala; starfið og fjölskylduna; ráðningu og starfslok; öryggismál 

og vinnuvernd; viðveru og heilbrigði; samskipti og siðareglur og heilbrigði. 

Stefnuna í heild sinni er að finna í viðauka 2. 

Fyrirtækið skiptist í margar deildir eftir starfssemi. 

Eignarhlutir í hlutdeildarfélögum Eignarhlutur Bókfært verð

Bláa lónið 24,40% 600.252

DMM lausnir ehf 72.544

Samtals 506.574

Eignahlutir í öðrum félögum Eignarhlutur Bókfært verð

Íslensk nýorka ehf. 6,64% 2.436

Nýorka / Vistorka ehf. 9,13% 11.391

Eignarhlutur í sex öðrum félögum 7.680

Samtals 21.507

Eignarhlutir í öðrum félögum samtals 528.081
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Mynd 5. Skipurit HS Orku hf. 

4.2.4. Starfsfólk HS Orku hf 

Fyrsti starfsmaður Hitaveitu Suðurnesja var ráðinn 1.september 1975 en í dag 

eru starfsmenn HS Orku hf. orðnir 135 (HS Orka hf., 2010). Aukning 

starfsmanna sést myndrænt hér að neðan. 

 

Mynd 6. Starfsmannafjöldi HS Orku hf. 

Menntun starfsmanna er mismunandi eins og sést á mynd 7. Helmingur 

starfsmanna er iðnmenntaður, 18% hafa lokið háskólaprófi og 17% 

framhaldsskóla. 
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Mynd 7. Menntun starfsmanna HS Orku hf. 

Um 83% starfsmanna eru á aldursbilinu 40-69 ára, 15,5% starfsmanna eru á 

aldrinum 20 – 39 ára en 28,1% eru á aldrinum 60 – 79 ára (Petra Lind 

Einarsdóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2011). Starfsaldur starfsmanna má sjá 

á töflu 4. 

Tafla 4. Starfsaldur starfsmanna HS Orku hf. 

Starfsaldur Fjöldi Hlutfall 

0-4 27 20,00% 

5-9 29 21,48% 

10-14 26 19,26% 

15-19 11 8,15% 

20-24 8 5,93% 

25-29 14 10,37% 

30-34 12 8,89% 

35-39 6 4,44% 

40-44 2 1,48% 

Samtals 135   

 

Samkvæmt formanni starfsmannafélags HS, Sigrúnu Guðmundsdóttur, þá er 

félagsstarf innan fyrirtækisins mjög öflugt. Starfsmannafélagið var stofnað 

1979. Allir starfsmenn nema einn eru félagsmenn í félaginu og greiða 

mánaðargjald til þess að félagið geti haldið skemmtanir fyrir félagsmenn sína 

og rekið sumarhús sem félagið á. Meðal þess sem félagið sér um eru árshátíðir, 

sumarferðir, grillveislur, fjölskyldudagar, jólabingó, jólahlaðborð, leikhúsferðir 
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og margt fleira. Starfsmenn leigja síðan sumarhús félagsmanna í Húsafelli gegn 

vægu gjaldi. Almennt er mjög góð þátttaka starfsmanna í flestum viðburðum 

(Sigrún Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 24. apríl 2011). 

4.2.5. Fyrri rannsóknir hjá HS Orku hf. 

Áður hafa verið gerðar ánægjurannsóknir á starfsmönnum HS Orku. Fyrri 

rannsóknin (2003) sýndi fjölmargar jákvæðar vísbendingar. Starfsánægja var 

almennt nokkuð yfir viðmiðum fyrir íslensk fyrirtæki, starfsmenn töldu 

vinnuaðstöðuna sína almennt betri en starfsmenn annarra íslenskra fyrirtækja 

og samhæfing starfs og fjölskyldulífs var að jafnaði góð að mati starfsmanna. 

Starfsanda innan HS í heild mátu starfsmenn almennt nokkuð góðan og viðhorf 

til yfirstjórnar fyrirtækisins kom jákvætt út. Starfsmenn töldu ímynd 

fyrirtækisins góða, þeir fundu sig sem hluta af fyrirtækinu og voru stoltir af því 

að starfa hjá HS. Starfsmenn HS töldu flestir að þær breytingar sem höfðu 

orðið á þessum tíma (s.s. samruni HS, Rafveitu Hafnafjarðar og Bæjarveitu 

Vestmannaeyja) hefðu verið til bóta fyrir starfsmenn og viðskiptavini 

fyrirtækisins. Niðurstaða könnunar 2003 benti til að starfsmenn væru almennt 

ekki ánægðir með næsta yfirmann og viðhorf til sí- og endurmenntunar var 

heldur neikvæð. 

Síðari rannsóknin sem gerð var 2006 sýndi svipaða útkomu og fyrri rannsókn 

og sýndi jafnframt jákvæða þróun þar sem starfsandi hafði mælst betri og 

sveigjanleiki starfsmanna í vinnu var meiri. Yfirmenn og samstarfsfélagar 

hrósuðu frekar hvorum öðrum og verklagsreglur á vinnustað voru skýrari og 

meira farið eftir þeim. Stolt starfsmanna mældist meira og töldu starfsmenn sig 

vera hluta af fyrirtækinu og að samskipti við samstarfsfélaga væru betri en árið 

2003. Upplýsingamiðlun innan fyrirtækis fékk hærri útkomu og starfsmenn 

voru almennt ánægðari með forstöðumenn og svæðisstjóra heldur en í 

könnuninni 2003. Aftur á móti sýndu niðurstöður að starfsmenn voru ekki eins 

ánægðir með vinnuaðstöðu sína og að vinnuálag væri meira. Viðhorf til sí- og 

endurmenntunar sýndi ennþá að starfsmenn voru ekki ánægðir með hvernig á 

málum væri haldið þar. 

Íslenska ánægjuvogin er samstarfsverkefni nokkurra Evrópuþjóða um 

mælingar á ánægju viðskiptavina helstu fyrirtækja í nokkrum atvinnuvegum. 
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Þar er ánægja viðskiptavina fyrirtækja metin ásamt nokkrum öðrum yfirþáttum, 

svo sem ímynd, væntingum, gæðum vöru og þjónustu, verðmæti og tryggð 

viðskiptavina. Íslenska ánægjuvogin er notuð til að meta ánægju með rafveitur 

á Íslandi og starfsfólk HS Orku (Hitaveitu Suðurnesja) hafa unnið þessi 

verðlaun frá upphafi mælinga eða 8 sinnum (HS Orka hf., 2011 þar til á árinu 

2010 en þá lenti HS Orka í öðru sæti. 

4.2.6. Viðskiptavinir og verkefni 

HS Orka kaupir raforku frá Landsvirkjun, Múlavirkjun og Fjarðará á 

langtímasamningum fyrir almenna notendur til að mæta dægur- og 

árstíðasveiflum almennrar notkunar. Einnig kaupir fyrirtækið orku af 

Landsvirkjun og Orkuveitu Reykjavíkur þegar svo stendur á. Samkeppni í 

raforkusölu fer vaxandi og margir raforkusölusamningar við stærri kaupendur 

sem gerðir voru við opnun raforkumarkaðarins voru áfram hjá HS Orku en 

aðrir ekki. Nýjir viðskiptavinir komu einnig inn (HS Orka hf., 2011). 

Neðangreind mynd sýnir stærstu viðskiptavini HS Orku síðustu ár. 

Helstu viðskiptavinir HS Orku hf. 

Norðurál Grundartangi ehf.   

HS Veitur hf.     

Reykjanesbær     

Landsvirkjun     

Landsnet hf.     

Orkuveita Húsavíkur ehf   

Bláa Lónið hf.     

Haustak hf.     

Suðurorka ehf.     

Vestmannaeyjabær     

Iðnaðarráðuneyti     
 

Mynd 8. Helstu viðskiptavinir HS Orku hf. 

Brotthvarf varnarliðsins 1. október 2006 var vissulega nokkuð áfall fyrir 

fyrirtækið. Varnarliðið var stórnotandi hjá fyrirtækinu og námu viðskipti við 

það tæpum milljarði króna árið 2005. Í febrúar 2011 undirritaði HS Orka hf. 

samning við Íslenska kísilfélagið um sölu á raforku til kísilvers í Helguvík á 

tímabilinu maí 2013 til ársloka 2015 þar sem sú raforka er til reiðu og ekki 

samningsbundin öðrum. Ástæða þessa skamma samningstíma HS Orku er sú 
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að þá getur HS Orka haft orkuna til reiðu fyrir aðra notkun í Helguvík eða þá 

stækkun kísilversins ef svo ber undir (Víkurfréttir, 2011). 

Helstu raforkukaupendur (mynd 9) af HS Orku eru fyrirtæki og stofnanir um 

allt land þar sem raforkusala er á frjálsum markaði. 

Helstu kaupendur raforku    

Reykjanesbær     

Þróunarfélag 

Keflavíkurflugv.   

Hafnarfjarðarbær     

Kaupás hf.     

Vinnslustöðin hf.     

N1 hf.       

Íslandsbleikja ehf.     

Landspítali     

Samkaup hf.     

Mjólkursamsalan ehf.   

Flugstöð Leifs Eiríkssonar    
 

Mynd 9. Helstu raforkukaupendur HS Orku hf. 

Virkjunarframkvæmdir í Svartsengi byrjuðu árið 1975 (orkuver 1) til ársins 

2007 (orkuver 6). Í Svartsengi er framleitt rafmagn og heitt vatn. Árið 2010 var 

uppsett rafafl virkjana 75 MW, heitavatnsframleiðsla 11,5 milljónir m3, uppsett 

varmaafl 150 MWt og ferskvatn til Suðurnesjabyggða 6 milljón m3. 25 

lítrar/sek að meðaltali af jarðhitavökva er seldur Bláa Lóninu og niðurdæling er 

um 6 milljónir m3. Reykjanesvirkjun var byggð á árunum 2004 – 2006. 

Framleiðsla hófst þar í maí 2006 á rafmagni, en alls eru framleidd 100 MW í 

tveimur 50 MW gufuhverflum. Fyrirhugað er að auka framleiðslu í virkjuninni 

um 50 MW og að auki að byggja 30-40 MW virkjun til að vinna orku úr pækli 

frá háþrýstiskiljum og einnig ráðgert að bora fimm til sjö vinnsluholur til 

öflunar orku auk einnar niðurrennslisholu (HS Orka hf., 2010). 

4.3. Niðurstöður kannana á starfsánægju og 

starfstengdum þáttum 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum könnunar sem send var til 

starfsmanna HS Orku og niðurstöður hennar bornar saman við fyrri kannanir 
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þar sem við á. Svarhlutföll eru sett upp í kökuritum og einnig er reiknað út 

meðaltal (á bilinu 1-5) hverrar staðhæfingar og þar sem það á við eru 

staðhæfingar bornar saman við eldri rannsóknir. Hugmyndin er sú að með þeim 

hætti sé mögulegt að mæla breytingar, ef einhverjar eru, sem rekja má til 

breytinga á eignarhaldi og efnahagsþrenginga, auk fjölmiðlaumfjöllunar. 

 

Tafla 5. Niðurstöður á Likert kvarða fyrr og nú. 

            Likert kvarði  

  Staðhæfing     2003 2006 2011 

Stjórnendur hafa tileinkað sér góða og nútímalega stjórnunarhætti     3,40 

Stjórnendur stuðla að persónuþroska starfsmanna og ýta undir hæfileika þeirra     3,20 

Stjórnendur leitast við að viðhalda víðtækri sátt og góðu upplýsingaflæði 3,34 3,41 3,35 

Stjórnendur veita mér nauðsynlegar upplýsingar um breytingar      3,10 

Stjórnendur gefa starfsfólki möguleika á að tjá skoðanir sínar á fyrirhuguðum        

breytingum áður en þær eru framkvæmdar 2,76   2,97 

Vinnustaður minn kemur til móts við þarfir mínar fyrir sveigjanleika 4,00 4,26 3,88 

Stjórnendur hrósa mér þegar mér hefur tekist vel í starfi. 3,02 3,40 2,88 

Fyrirtækið hvetur til starfsþróunnar starfsmanna þar sem það nýtist í starfi     2,90 

Fyrirtækið heldur reglubundin starfsmannaviðtöl     2,20 

Fyrirtækið hefur öryggismál og vinnuvernd í hávegum 4,17 4,15 4,00 

Fyrirtækið hvetur og styrkir starfsfólk sitt til að leggja rækt við eigin heilsu     4,20 

Fyrirtækið tekur tillit til ábyrgðar, frammistöðu og árangurs starfsmanna     2,80 

Fyrirtækið veitir starfsmönnum alltaf nýjustu upplýsingarnar um fyrirtækið ef breytingar verða      3,10 

Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi hjá HS 4,44 4,40 4,15 

Ég hef fengið hrós fyrir vel unnin störf   3,02 3,40 2,88 

Ég veit til hvers er ætlast af mér í starfi   4,05 4,42 4,03 

Álit mitt skiptir máli hjá fyrirtækinu       3,20 

Ég er stolt(ur) af því að vinna hjá HS Orku 4,47 4,68 4,20 

Þekking mín og hæfni nýtast í starfi mínu   4,30   4,33 
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Ég hef gott aðgengi að næsta yfirmanni þegar ég þarf á honum/henni að halda     4,40 

Ég sýni frumkvæði við að afla mér símenntunar/endurmenntunar     3,60 

Ég hef tækifæri til að læra og þroskast í starfi innan HS Orku     3,40 

Ég er nægilega upplýst(ur) um breytingar fyrirtækisins til að svara vv um þau mál               3,30 

Ég upplifi andlega og líkamlega þreytu í starfi mínu             2,70 

Ég upplifi þunglyndi og vonleysi í starfi mínu             1,90 

Ég finn fyrir streitueinkennum í starfi mínu             2,80 

Atvinna mín hefur jákvæð áhrif á andlegt heilsufar mitt             3,20 

Mér finnst gaman í vinnunni         4,19 4,18 3,91 

Ég er óánægð(ur) í starfi og hugsa mér til hreyfings á vinnumarkaði             1,80 

Ég tek oftar veikindafjarvistir en áður             1,50 

Ég finn oftar en áður til löngunar að mæta ekki í vinnuna             1,80 

 Ég verð oftar vör/var við neikvæða umræðu um fyrirtækið             3,30 

Hefur efnahagsástandið í dag haft mikil áhrif á þína persónulegu hagi             3,50 

 

4.3.1. Viðhorf til stjórnenda fyrirtækisins. 

 

Mynd 10. Stjórnendur hafa tileinkað sér góða og nútímalega stjórnunarhætti. 

Þegar starfsmenn voru spurðir um það hvort stjórnendur hefðu tileinkað sér 

góða og nútímalega stjórnunarhætti kom í ljós að flestir töldu svo vera. Af 

þeim sem tóku afstöðu kom í ljós að 74,53% þeirra voru því mjög eða frekar 

3,8

15,19

25,3246,84

8,86

Mjög ósammála

Frekar ósammála

Hvorki né
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Mjög sammála
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sammála. Jákvæðnin mælist þó aðeins 3,4 að meðaltali og það er 

umhugsunarefni þar sem það er í starfsmannastefnu fyrirtækisins að 

stjórnendur þurfi að tileinka sér góða og nútímalega stjórnunarhætti. 

 

Mynd 11. Stjórnendur stuðla að persónuþroska starfsmanna og ýta undir hæfileika 
þeirra. 

Starfsmenn voru almennt sammála um það að stjórnendur stuðli að 

persónuþroska þeirra og ýti undir hæfileika þeirra í vinnunni. Hátt hlutfall 

starfsmanna eða 28,2% eru hvorki sammála né ósammála. 46,15% starfsmanna 

töldu að stjórnendur stuðli að persónuþroska þeirra og ýti undir hæfileika. 

Meðaltalið var ekki nema 3,2 Likert stig sem bendir til þess að starfsmenn séu 

ekki nægilega sáttir. Það er góður stjórnunarháttur að starfsmaður fái að 

þroskast og dafna í starfi. 

6,41

19,23

28,21

39,74

6,41

Mjög ósammála

Frekar ósammála

Hvorki né
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Mjög sammála
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Mynd 12. Stjórnendur leitast við að viðhalda víðtækri sátt og góðu upplýsingaflæði. 

Þegar starfsmenn voru spurðir út í sátt og gott upplýsingaflæði frá stjórnendum 

þá kom í ljós að þeir voru jákvæðir út í stjórnendur. Ef teknar voru 

prósentutölur þeirra sem tóku afstöðu þá kom í ljós að 70,9% starfsmanna töldu 

stjórnendur standa sig mjög eða frekar vel og er það í samræmi við 

starfsmannastefnu fyrirtækisins. Sé aftur á móti horft í Likert skalann þá sést að 

þó að starfsmenn séu jákvæðir þá eru þeir samt ekki eins jákvæðir og í 

rannsókninni 2006 en jákvæðnin er svipuð og 2003 (sjá töflu 5). 

Breytingastjórnun gengur út á að upplýsingaflæðið sé í lagi, og að starfsmenn 

taki þátt í breytingunum og séu sáttir. 

 

Mynd 13. Stjórnendur veita mér nauðsynlegar upplýsingar um breytingar sem hafa 
orðið í fyrirtækinu að undanförnu. 
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Varðandi upplýsingaflæði innan fyrirtækisins þá kom í ljós að fleiri voru 

sammála um að stjórnendur veiti nauðsynlegar upplýsingar um breytingarnar 

sem orðið hafa hjá fyrirtækinu að undanförnu eða 39,74% heldur en þeir sem 

eru ósammála um 29,49%. Þó er stór hluti starfsmanna ekki viss eða 30,77%. 

Meðaltalið er einungis 3,1 Likert stig og það er ekki nægilega gott. Ekki var 

hægt að bera þessa staðhæfingu saman við fyrri rannsóknir þar sem hún var 

ekki áður. Í starfsmannastefnu fyrirtækisins er talað um að stjórnendur skulu 

jafnan leitast við að hafa samráð við starfsfólk sitt um þau málefni er það 

varðar og beita sér fyrir sem víðtækastri sátt um þau ásamt því að viðhalda 

virku upplýsingastreymi. 

 

 

Mynd 14. Stjórnendur koma til móts við þarfir mínar fyrir sveigjanleika. 

68,83% starfsmanna voru sammála því að stjórnendur komi til móts við þarfir 

þeirra fyrir sveigjanleika í vinnunni. Þessi staðhæfing hefur þó breyst mikið frá 

því úr fyrri rannsóknum og sýnir að starfsmenn eru ekki eins jákvæðir og þá. 

Likert skalinn hefur hrapað heldur mikið frá fyrri rannsóknum (sjá töflu 5). 
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Mynd 15. Stjórnendur gefa starfsfólki möguleika á að tjá skoðanir sínar á fyrirhuguðum 
breytingum áður en þær eru framkvæmdar. 

Starfsmenn skiptust til helminga varðandi hvort starfsfólki finnist það hafa 

fengið möguleika á að tjá skoðanir sínar á fyrirhuguðum breytingum áður en 

þær voru framkvæmdar. Sammála voru 30,77% og ósammála voru 34,62%. 

Hvorki sammála né ósammála voru einnig 34,62 % og ef rannsakandi les í þá 

sem eru hvorki né verður að segja að þetta er ekki afgerandi niðurstaða. Likert 

skalinn hefur þó farið uppávið síðan 2003 (sjá töflu 5) en er þó ekki nægilega 

hár til að teljast góður. Likert kvarði undir 4 er ekki góður. Þó óákveðnir séu 

settir með neikvæða eða jákvæða hlutanum er munurinn enn ómarktækur og 

segir okkur ekki margt en vekur því fleiri spurningar. 

 

Mynd 16. Stjórnendur hrósa mér þegar mér hefur tekist vel í starfi. 
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Hrós í starfi getur skipt máli og niðurstöður spurningarinnar hvort stjórnandi 

hrósi starfsmanni í starfi þegar honum hefur tekist vel til kemur rannsakanda á 

óvart. Um 35,06% starfsmanna eru sammála en 36,36% eru ósammála og 

hvorki né eru 28,57%. Ef þetta er borið saman við fyrri rannsóknir sést að 

starfsmenn eru heldur neikvæðari núna (sjá töflu 5). Likert kvarðinn hefur 

fallið heldur mikið. Telur rannsakandi þetta heldur hátt hlutfall neikvæðra og 

hvorki né og að stjórnendur þurfi að taka verulega mark á þessari niðurstöðu. 

Starfsánægja og hrós fara oft saman og því mikilvægt fyrir starfsmanninn að 

vita að hann hefur gert vel og að hann sé metinn að verðleikum. 

4.3.2. Upplifun starfsmanna á fyrirtækinu og starfsmannastefnu þess. 

 

Mynd 17. Fyrirtækið hvetur til starfsþróunar starfsmanna þar sem það nýtist í starfi. 

Þegar svörin við spurningunni um hvort fyrirtækið hvetji starfsmenn til 

starfsþróunar þar sem það nýtist í starfi eru skoðuð er athyglisvert að sjá að hér 

skiptast niðurstöður jafnt. 33,34% eru sammála, 33,33% eru ósammála og 

33,33% eru hvorki sammála né ósammála. Þetta verða að teljast nokkuð 

óvæntar niðurstöður þar sem fyrirtækið kostar miklu á ári hverju í 

endurmenntun starfsmanna og hvetur þá til þess. Likert kvarði mældist hér 2,9 

stig og er það mjög lágt. 
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Mynd 18. Fyrirtækið heldur reglubundin starfsmannaviðtöl. 

Niðurstöður svara við staðhæfingunni um hvort fyrirtækið haldi reglubundin 

starfsmannaviðtöl voru neikvæðar. 62,83% starfsmanna voru því ekki sammála 

og aðeins 14,11% voru því sammála. Af þeim sem tóku afstöðu voru 81,66% 

því ekki sammála. Likert stigin voru einungis 2,2 sem er alls ekki viðunandi. 

 

Mynd 19. Fyrirtækið hefur öryggismál og vinnuvernd í hávegum. 

Fyrirtækið kemur vel út í spurningunni um öryggismál og vinnuvernd. 79,48% 

starfsmanna telur þessa þætti í góðum horfum en einungis 5,13% telur 

öryggismálin ekki í nægilega góðum farvegi. Af þeim sem tóku afstöðu voru 

94% starfsmanna sammála því að öryggismálin væru í góðu lagi. Þó veldur það 

áhyggjum að Likert skalinn hefur fallið örlítið frá fyrri könnunum (sjá töflu 5). 

Öryggismál eru mikilvægur þáttur í starfsemi HS Orku og hluti af 
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starfsmannastefnu þess og þarf fyrirtækið að vinna eftir ströngum reglugerðum 

þar að lútandi. 

 

Mynd 20. Fyrirtækið hvetur og styrkir starfsfólk sitt til að leggja rækt við eigin heilsu. 

Starfsmenn voru almennt sammála því að fyrirtækið hvetji og styrki starfsfólk 

sitt til að leggja rækt við eigin heilsu. 88,46% starfsmanna töldu svo vera. Það 

er í samræmi við starfsmannastefnu fyrirtækisins að efla og styðja við 

heilsueflingu starfsmanna. 92% þeirra sem tóku afstöðu voru sammála um að 

fyrirtækið hvetji starfsfólk sitt til að leggja rækt við eigin heilsu. Er það einnig 

skýrt í stefnu starfsmanna að svo sé og styrkir fyrirtækið starfsmenn til 

íþróttaiðkana. Hér var Likert kvarðinn 4,2 stig og telst það viðunandi og yfir 

meðallagi hátt. 

 

Mynd 21. Fyrirtækið tekur tillit til ábyrgðar, frammistöðu og árangurs starfsmanna. 
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Niðurstaðan af staðhæfingunni um hvort fyrirtækið taki tillit til ábyrgðar, 

frammistöðu og árangurs starfsmanna er athyglisverð. Af þeim sem taka 

afstöðu, eru 53,07% ósammála staðhæfingunni en 46,93% sammála. Margir 

eru óákveðnir, eða 37,18% hvorki sammála né ósammála og því er mjög erfitt 

að draga ályktanir af svöruninni. Hér mældist Likert aðeins 2,8 stig sem er lágt. 

Í starfsmannastefnu fyrirtækisins segir að HS hf. taki tillit til ábyrgðar, 

frammistöðu og árangurs við ákvörðun kjara til þess að geta laðað að og haldið 

sem hæfustu starfsfólki. 

 

Mynd 22. Fyrirtækið veitir starfsmönnum alltaf nýjustu upplýsingarnar um fyrirtækið ef 
breytingar verða. 

Niðurstöður um hvort fyrirtækið veiti nýjustu upplýsingarnar er í samræmi við 

aðrar niðurstöður um upplýsingaflæði innan fyrirtækisins. Flestir starfsmenn 

eru sammála um að þeir fái alltaf nýjustu upplýsingarnar eða 40,51% en þeir 

sem eru hvorki sammála né ósammála eru heldur hátt hlutfall eða 31.65%. 

Likert mældist 3,1 stig. 

10,13

17,72

31,65

30,38

10,13

Mjög ósammála

Frekar ósammála

Hvorki né

Frekar sammála

Mjög sammála



LOK2106  SG 

43 
 

4.3.3. Líðan starfsmanna í vinnunni. 

 

Mynd 23. Á heildina litið er ég ánægð(ur) í starfi hjá HS Orku. 

Niðurstöður um hvort starfsmaður sé ánægður í starfi hjá HS Orku sýnir 

afgerandi jákvæðni eða að 82,05% starfsmanna eru ánægðir í starfi og aðeins 

2,56% svara því neitandi. Af þeim sem tóku afstöðu voru um 97% starfsmanna 

ánægðir í starfi hjá HS Orku. Ef niðurstaðan er borin saman við fyrri 

rannsóknir sýnir Likert kvarðinn að heldur hefur þó dregið úr ánægju í starfi 

(sjá töflu 5). 

 

Mynd 24. Ég hef fengið hrós fyrir vel unnin störf á síðustu vikum. 

Ekki eru allir starfsmenn sammála um að hafa fengið hrós fyrir vel unnin störf. 

Niðurstöðurnar eru á þá leið að 33,33% eru því sammála en 38,46% eru því 

ósammála og 28,21% eru hvorki né. Hátt hlutfall þeirra sem voru hvorki né 
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sýnir að stjórnendur eru ekki að hrósa starfsmönnum beint og skýrt. Ef 

niðurstöðurnar eru bornar saman við fyrri rannsóknir sést að starfsmenn eru 

heldur neikvæðari núna eins og sést á töflu 5. Likert kvarðinn hefur fallið 

heldur mikið og mældist einungis 2,8 stig. 

 

Mynd 25. Ég veit til hvers er ætlast af mér í starfi. 

Niðurstöður þess hvort starfsmaður viti til hvers er ætlast af honum í starfi 

koma mjög jákvætt út. Þar eru 77,22% starfsmanna sammála en 5,07% telja sig 

ekki vita til hvers er ætlast af þeim í starfi. Af þeim sem tóku afstöðu voru 

93,8% starfsmanna sammála um að þeir viti til hvers er ætlast af þeim. Í 

samanburði við fyrri rannsóknir kemur í ljós að heldur hefur dregið úr 

jákvæðni við þessari staðhæfingu sem mældist mjög góð árið 2006 (sjá töflu 

5). 
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Mynd 26. Álit mitt skiptir máli hjá fyrirtækinu. 

29,87% starfsmanna eru ekki vissir um eða eru hvorki sammála né ósammála 

um að álit þeirra skipti máli hjá fyrirtækinu. 44,16% finnst að þeirra álit skipti 

máli og 25,97% telja að þeirra álit skipti ekki máli. Likert kvarðinn mældist hér 

3,2 stig og er það ekki nægilega hátt. Stjórnendur fyrirtækisins ættu að velta 

því fyrir sér hvernig hægt sé að láta starfsmenn finna betur að þeir og þeirra álit 

skipti máli þar sem það ýtir undir starfsánægju og hollustu við fyrirtækið. 

 

Mynd 27. Ég er stolt(ur) af því að vinna hjá HS Orku. 

Stolt starfsmanna af að vinna hjá HS Orku mælist hátt eða 77,93%. Af þeim 

sem tóku afstöðu eru 98,35% starfsmanna stoltir af því að vinna hjá 

fyrirtækinu, en í samanburði við fyrri rannsóknir sést að stoltið hefur minnkað 

þó nokkuð (sjá töflu 5). 
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Mynd 28. Þekking mín og hæfni nýtast í starfi mínu. 

Flestir starfsmenn HS Orku eru sérfræðimenntaðir og sýna niðurstöður um 

hvort þekking og hæfni starfsmanns nýtist í starfi glöggt merki um það. Af 

þeim sem tóku afstöðu telja 98,6% starfsmanna þekkingu sína og hæfni nýtast 

vel í starfi. Ekki hefur orðið mikil breyting hér á ef þessi niðurstaða er borin 

saman við rannsóknina 2003 (sjá töflu 5). 

 

Mynd 29. Ég hef gott aðgengi að næsta yfirmanni þegar ég þarf á honum/henni að 
halda. 

Aðgengi að yfirmanni gefur jákvæðar niðurstöður en 89,61% starfsmanna telja 

að aðgengi að næsta yfirmanni sé gott. Likert mældist 4,4 stig. Það er 

nauðsynlegt að hafa gott aðgengi að yfirmanni, því samkvæmt Galpin (1996) 

þarf stjórnandi að vinna náið með starfsmönnum þegar innleiða þarf breytingar 

hjá fyrirtæki. 

1,3 0

7,79

46,75

44,16
Mjög ósammála

Frekar ósammála

Hvorki né

Frekar sammála

Mjög sammála

0 2,6

7,79

33,77
55,84

Mjög ósammála

Frekar ósammála

Hvorki né

Frekar sammála

Mjög sammála



LOK2106  SG 

47 
 

 

Mynd 30. Ég sýni frumkvæði við að afla mér símenntunar/endurmenntunar. 

Starfsmenn eru frekar jákvæðir þegar kemur að frumkvæði þeirra við að afla 

sér endurmenntunar. 52,57% starfsmanna telja sig hafa frumkvæðið við öflun 

símenntunar eða endurmenntunar. Þó er athyglisvert hve hátt hlutfall þeirra er, 

sem merkja við hvorki né eða 39,74% sem er 3,6 Likert stig. Fyrirtækið býður 

upp á styrki til endurmenntunar starfsmanna. Tölur yfir styrki til menntunar 

sýna að þeir eru að meðaltali um 5 á ári nema árið 2009 þá fóru styrkir uppí 12 

en fóru síðan aftur niður í 5 árið 2010. Það var eins og það hafi komið smá 

vitundarvakning hjá starfsmönnum árið 2009 en svo hafi dregið aftur úr áhuga 

starfsmanna til endurmenntunar. Endurmenntun starfsmanna ýtir undir 

starfsánægju og metnað í starfi. 

 

Mynd 31. Ég hef tækifæri til að læra og þroskast í starfi innan HS Orku. 
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Meirihluti starfsmanna eða 53,84% telja sig hafa tækifæri til að læra og 

þroskast í starfi innan HS Orku. Af þeim sem tóku afstöðu voru 77,77% frekar 

eða mjög sammála. Likert mældist hér 3,4 stig sem er ekki nægilega hátt til að 

teljast viðunandi. 

 

Mynd 32. Ég er nægilega upplýst(ur) um breytingar fyrirtækisins til að svara 
viðskiptavinum um þau mál. 

Staðhæfingin um hvort starfsmaðurinn telji sig fá nægilegar upplýsingar um 

breytingar hjá fyrirtækinu, til að geta svarað spurningum viðskiptavina, kom 

frekar neikvætt út eða 3,3 Likert stig. 48,72% svöruðu því jákvætt að 

upplýsingarnar væru nægilegar en um 28,21% voru ekki vissir og telst það of 

hátt hlutfall óvissra sem gerir þetta frekar neikvætt. 

4.3.4. Andleg og líkamleg líðan starfsmanna. 

Fyrri kannanir komu ekki inná þennan þátt heldur bætti höfundur þessum 

staðhæfingum við til að fá betri sýn yfir líðan starfsmanna. Þar af leiðandi er 

ekki hægt að bera þennan hluta saman við fyrri rannsóknir. Sumar eftirfarandi 

staðhæfingar eru neikvæðar og um þær gildir að æskilegt er að fá lága mælingu 

á Likert kvarða. 
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Mynd 33. Ég upplifi andlega og líkamlega þreytu í starfi mínu. 

Niðurstöður staðhæfingarinnar „ég upplifi andlega og líkamlega þreytu í starfi 

mínu“ sýndu að starfsmenn voru beggja blands. Þeir sem voru því sammála 

voru 31,17%, þeir sem voru ekki vissir voru 19,48% og þeir sem fundu ekki 

fyrir þreytu voru 49,35%. Heldur stór hópur svöruðu hvorki né sem gefur til 

kynna að þeir halda að þeir hafi ekki fundið fyrir þessum einkennum en eru 

ekki vissir. Meðaltalið mældist hér 2,7 Likert stig en í slíkum neikvæðum 

fullyrðingum er æskilegt að meðaltalið sé sem næst einum. 

 

Mynd 34. Ég upplifi þunglyndi og vonleysi í starfi mínu. 

71,43% starfsmanna voru því ósammála að þeir upplifi þunglyndi og vonleysi í 

starfi. Aðeins 9,09% starfsmanna voru frekar sammála. Frekar stór hluti var 

ekki viss eða 19,48%. Það er ekki lítilvægt að 9% starfsmanna svari þessu 

19,48

29,87
19,48

22,08

9,09

Mjög ósammála

Frekar ósammála

Hvorki né

Frekar sammála

Mjög sammála

46,75

24,68

19,48

9,09

0

Mjög ósammála

Frekar ósammála

Hvorki né

Frekar sammála

Mjög sammála



LOK2106  SG 

50 
 

játandi né að svo stórt hlutfall þeirra sé óviss og gæti því borgað sig að líta 

nánar á þennan þátt og fylgjast með breytingum á honum. Likert kvarðinn 

mældist 1,9 stig og er það of hátt þar sem margir eru óákveðnir. 

 

Mynd 35. Ég finn fyrir streitueinkennum í starfi mínu. 

34,62% starfsmanna finna fyrir streitueinkennum í starfi. 24,36% eru ekki 

vissir um að þeir finni fyrir streitu og er það heldur hátt hlutfall. Þeir 

starfsmenn sem segjast ekki finna fyrir streitueinkennum eru 41,03%. Þessi 

staðhæfing mældist með 2,8 Likert stig og er það heldur hátt og ekki æskilegt. 

 

Mynd 36. Atvinna mín hefur jákvæð áhrif á andlegt heilsufar mitt. 

Mjög stórt hlutfall starfsmanna voru ekki vissir um hvort vinnan hefði jákvæð 

áhrif á andlegt heilsufar þeirra eða 45,45% starfsmanna. En 36,37% 

starfsmanna töldu vinnuna hafa jákvæð áhrif á andlegt heilsufar sitt. Ef aðeins 
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er tekið mið af þeim sem taka afstöðu eru 66,67% jákvæðir. Óneitanlega veikir 

það niðurstöðuna hversu margir eru óvissir og er Likert að mælast hér 3,2 stig 

sem er ekki nægilega gott þar sem æskilegt er að vera sem næst 5 á Likert. 

 

Mynd 37. Mér finnst gaman í vinnunni. 

Yfirgnæfandi meirihluti starfsmanna eða 72% finnst gaman í vinnunni. Það 

gefur skýra ástæðu til að ætla að þeim líði einnig vel í vinnunni. Af þeim sem 

tóku afstöðu eru 91,2% starfsmanna mjög sammála eða sammála. Likert 

kvarðinn mældist 3,9 stig við þessa staðhæfingu. Undir 4 stig á Likert er ekki 

viðunandi þar sem í fyrri rannsóknum var mælingin 4,19 og 4,18 stig (sjá töflu 

5). 

 

Mynd 38. Ég er óánægð(ur) í starfi og hugsa mér til hreyfings á vinnumarkaði. 
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Niðurstöður staðhæfingarinnar „ég er óánægð(ur) í starfi og hugsa mér til 

hreyfings á vinnumarkaði“ leiðir í ljós að starfsmenn eru ekki á förum frá HS 

Orku. Þeir sem svöruðu frekar eða mjög ósammála voru 73,68% en óákveðnir 

voru 21,05%. Hér mældist Likert kvarðinn 1,8 stig sem er ekki nægilega gott 

og hafa þeir óákveðnu þar mest áhrif á. 

 

Mynd 39. Ég tek oftar veikindafjarvistir en áður. 

Meirihluti starfsmanna segist ekki taka fleiri veikindafjarvistir eða 89,74%. 

Likert kvarðinn mældist 1,5 stig en betra væri ef hann mældist undir einum. 

 

Mynd 40. Ég finn oftar en áður til löngunar að mæta ekki í vinnuna. 

80,26% starfsmanna eru ekki sammála staðhæfingunni „ ég finn oftar en áður 

til löngunar að mæta ekki í vinnuna“. Hluti starfsmanna hefur ekki löngun til 
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að fara í vinnuna eða 13,16%. Likert kvarðinn sýnir 1,8 stig við þessa 

staðhæfingu sem er hátt þar sem æskilegt er að hafa Likert undir einum. 

 

Mynd 41. Ég verð oftar vör/var við neikvæða umræðu um fyrirtækið. 

Um 25% starfsmanna finna ekki fyrir aukinni neikvæðri umræðu um HS Orku 

og kom það höfundi á óvart. Þær ættu ekki að hafa farið fram hjá neinum hinar 

miklu umræður um fyrirtækið né að þær hljóti að vera umtalsvert umsvifameiri 

en áður en efnahagshrunið varð en 38,68% starfsmanna eru skýrsluhöfundi 

sammála um það. 26,32% starfsmanna eru ekki vissir um að neikvæð umræða 

hafi aukist. Likert mældist 3,3 stig sem er heldur hátt og er það vegna fjölda 

þeirra sem eru ekki vissir. 

 

Mynd 42. Hefur efnahagsástandið í dag haft mikil áhrif á þína persónulegu hagi? 
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58,67% starfsmanna finna fyrir því að efnahagsástandið hafi haft áhrif á þeirra 

persónulegu hagi en 22,67% segjast frekar eða mjög ósammála því. Þessar 

niðurstöður sýna því að flestir starfsmenn finna fyrir einhverjum áhrifum 

efnahagsþrenginganna eða tæplega 60% og miðað við fyrri svör hér að ofan þá 

hefur efnahagsástandið haft neikvæð áhrif á starfsánægju. Likert kvarðinn 

mældist hér 3,5 stig sem er heldur hátt því hér er jákvæðara að hafa sem fæst 

stig. 
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5. Umræður og ályktanir 

5.1. Svör við undirspurningum rannsóknarinnar 

Í byrjun rannsóknarinnar setti höfundur fram rannsóknarspurningu, tilgátu og 

nokkrar undirspurningar sem voru til leiðbeiningar um hvaða upplýsingum var 

sóst eftir. Rannsakandi vildi komast að því hvort efnahagshrunið og 

eigendabreytingar hafi haft einhver áhrif á líkamlega og andlega líðan 

starfsfólks HS Orku. Hvort mikil fjölmiðlaumræða um breytingar á eignarhlut í 

HS Orku hafi haft einhver neikvæð eða jákvæð áhrif á starfsmenn HS Orku. 

Hvort starfsmenn finni fyrir aukinni streitu í starfi sínu. Hvort starfsmenn séu 

upplýstir um gang mála innan HS Orku. Hvort þeir geti svarað spurningum 

viðskiptavina um breytingarnar sem hafa orðið hjá HS Orku á undanförnum 

misserum. Hvort breytingarnar hafi haft áhrif á starfsanda innan fyrirtækisins 

og hvort veikindi og fjarvera starfsmanna hafi aukist að undanförnu. 

Niðurstöður rannsóknar sýndu fram á að starfsmenn töldu að efnahagshrunið 

hefði haft áhrif á persónulega líðan þeirra og heldur hafði dregið úr jákvæðni 

og starfsánægju starfsmanna. Rannsóknir 2003 og 2006 sýndu að starfsandi var 

góður og mældist yfir meðallagi á landsvísu. Les höfundur úr nýjustu 

niðurstöðum að starfsandi sé enn mjög góður þó svo að ánægja starfsmanna 

hafi heldur minnkað við það álag og efnahagsþrengingar sem starfsmenn hafa 

fundið fyrir. Breyttur eignahlutur í HS Orku og aukið umtal og neikvæðni í 

garð fyrirtækisins hjá almenningi virðist hafa haft þau áhrif að aukin streita er 

mælanleg og starfsánægja fer dvínandi. Rannsóknin 2006 sýndi aukið 

streituálag á starfsmenn síðan 2003. Þessi rannsókn sýndi að verulegur hluti 

starfsmanna fundu fyrir auknu álagi og streitu. Stór hluti starfsmanna voru 

hlutlausir. Það er streituvaldandi að vera í óvissu. Það skiptir miklu máli að 

upplýsa starfsmenn og almenning þegar breytingar innan fyrirtækis eiga sér 

stað og leiddi rannsóknin í ljós að stjórnendur HS Orku hefðu upplýst 

starfsmenn sína vel en engu að síður var stór hópur starfsmanna sem sýndi 

hlutleysi þegar spurt var um upplýsingagjöf. Rannsóknin 2006 sýndi að 

upplýsingamiðlun innan fyrirtækisins fékk hærri útkomu og starfsmenn voru 

almennt ánægðari með forstöðumenn og svæðisstjóra heldur en í könnuninni 

2003. Í þessari rannsókn les höfundur það út að hugsanlega voru 
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upplýsingarnar ekki nægilega skilmerkilega settar fram fyrir starfsmenn svo 

þeir gætu svarað spurningum viðskiptavina eða að þær voru of yfirgripsmiklar 

og misstu marks. Það er óhjákvæmilegt fyrir starfsmenn HS Orku að verða 

fyrir spurningum viðskiptavina um fyrirtækið og því er mikilvægt að 

starfsmenn fái þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru. Einnig gætu 

skýringarnar einfaldlega verið þær að í þeirri orrahríð sem verið hefur um 

fyrirtækið og tengd málefni, gerist hlutirnir einfaldlega svo hratt að enginn hafi 

almennilega undan að gera upp við sig hvernig málum er háttað á hverjum 

tíma. 

Skýrsluhöfundur velti fyrir sér hvort einhverjar breytingar hafi orðið hjá 

starfsfólki er viðkoma starfsanda og starfsánægju innan fyrirtækisins eftir 

efnahagshrunið og niðurstöður rannsóknarinnar sýna að starfsandi er enn góður 

og heilindi til fyrirtækisins trygg þó að aukinn fjöldi starfsmanna séu 

óákveðnir. Skýringin á þessu gæti verið sú að stjórnendur vinna mikið með 

starfsmönnun og blanda geði við þá. Rannsóknin 2006 sýndi svipaða útkomu 

og rannsóknin 2003 og sýndi jafnframt jákvæða þróun þar sem starfsandi hafði 

mælst hærri og sveigjanleiki starfsmanna í vinnu var meiri. 

Rannsóknin sýndi að veikindi og fjarvistir starfsmanna hafa ekki aukist eftir 

efnahagshrunið. Veikindadagar innan fyrirtækisins í heild hafa staðið nokkurn 

veginn í stað frá árinu 2007 og var þá lækkandi frá því 2005 og í dag er engin 

marktæk breyting þar á. En aftur á móti hefur dregið verulega úr 

veikindadögum hjá starfsmönnum á skrifstofu. Gæti það verið afleiðing 

hrunsins vegna hræðslu við uppsagnir og aukinnar óvissu. Einnig gæti þetta 

orsakast vegna aukins álags við þjónustu viðskiptavina og því reynst óvinsælla 

en áður að boða veikindi. Trúlega er ótryggt atvinnuástand á krepputímum að 

spila hér inní. Þó svo að starfsmenn taki ekki oftar veikindadaga þá segir það 

samt ekkert um það hvort þeir séu veikir í vinnunni eða illa fyrirkallaðir. 

Hugsanlega mæta starfsmenn „veikir“ í vinnuna því þeir vilja ekki eiga það á 

hættu að missa vinnuna út af lélegri mætingu. Fróðlegt væri að kanna betur 

hvort starfsmenn telji sig oftar mæta illa fyrirkallaða í vinnu en áður. Var 

höfundur ekki með niðurstöður frá 2003 og 2006 um auknar veikindafjarvistir 

heldur einungis upplýsingar frá starfsmannastjóra og gat því ekki borið saman 

niðurstöður. Rannsóknin sýnir einnig að hluti starfsmanna hefur ekki löngun til 
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að fara í vinnuna eða 13,16%. Deila má um hvort þetta sé stór hópur eða lítill. 

Telja verður að stjórnendum fyrirtækisins hljóti að finnast þetta of stór hluti 

starfsmanna þó að segja megi sem svo að í núverandi efnahagsástandi sé þetta 

skiljanlegt með tilliti til streitu og álags í samfélaginu. 

5.2. Svör við rannsóknarspurningunni 

Rannsóknarspurningin í þessari rannsókn var „Hver eru áhrif stórstígra ytri 

breytinga fyrirtækja á líðan starfsfólks HS Orku hf.?“ 

Rannsóknin sýnir að starfsánægja innan HS Orku hefur dalað vegna ytri 

breytinga sem hafa verið hjá fyrirtækinu og vegna umtals sem fyrirtækið hefur 

orðið fyrir. Þó eru starfsmenn almennt ánægðir í vinnunni, sáttir með yfirmenn 

og eru vel upplýstir um framgang mála en það segir ekki alla söguna þar sem 

jákvæðni hefur dalað og óákveðni aukist sem bendir til þess að streita sé meiri 

og óánægja fari vaxandi. 

Niðurstaðan ætti svo sem ekki að koma á óvart. Mikið álag hefur verið á 

starfsmönnum og ótti við atvinnumissi er almennur í þjóðfélaginu í kjölfar 

efnahagshrunsins. Allt umtal um fyrirtækið vegna breyttra laga og eignarhalds 

hefur haft áhrif á starfsmennina. Athyglisvert er að skoða fækkun veikindadaga 

á skrifstofu þar sem ætla má að streita, vanlíðan og óánægja ýti undir veikindi 

starfsmanna. Að upplifa aukið álag er ekki það sama og finna fyrir streitu. Álag 

er oft af því góða en streitueinkenni koma til m.a. vegna þess að 

starfsmanninum finnst hann ekki geta unnið vinnuna sína eins og hann helst 

vildi sem getur valdið streitu. Einnig má velta fyrir sér tengingu við óvissuna 

sem er í atvinnumálum fyrirtækja almennt, jafnvel þó að ekki hafi komið til 

uppsagna innan HS Orku. Starfsmenn mæta hugsanlega í vinnuna lasnir frekar 

en að taka veikindadaga af ótta við atvinnumissi eða óvinsældir. 

Tilgáta höfundar var að þær breytingar sem orðið hafa hjá fyrirtækinu og 

umhverfi hafa ekki haft neikvæð áhrif á starfsánægju starfsmanna. Starfsmenn 

finni fyrir þeim efnahagsþrengingum sem fyrirtækið hefur þurft að þola og 

umtalinu um fyrirtækið vegna breytts eignarhalds á því. Höfundur taldi að 

starfsmenn HS Orku væru ánægðir í starfi og hliðhollir fyrirtækinu þrátt fyrir 

allt það umtal sem hefur verið um fyrirtækið og breytts eignarhalds á því. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar fellir tilgátu skýrsluhöfundar. Starfsmenn finna 

fyrir þeim efnahagsþrengingum sem fyrirtækið hefur þurft að þola og því 

aukna umtali sem fyrirtækið hefur orðið fyrir vegna breytts eignarhalds á því. 

Starfsmenn töldu að efnahagshrunið hefði haft áhrif á persónulega líðan þeirra. 

Starfsánægja hefur þó haldist há í fyrirtækinu þó svo hún hafi dalað frá fyrri 

rannsóknum og færri starfsmenn taka afgerandi afstöðu til staðhæfinganna en 

áður, sem bendir til óvissu og streitu. Tilgátu höfundar er því hafnað. 

5.3. Samanburður og vankantar 

5.3.1. Samanburður við fyrri rannsóknir 

Eins og sést í töflu 5 þá hafa orðið sjáanlegar breytingar á líðan starfsfólks. 

Þegar rannsóknir eru bornar saman þá eru augljós merki þess að ánægja 

starfsmanna hafi minnkað og jákvæðni dalað á margan hátt. En samkvæmt 

Kotter (1996) þá er mikilvægt að miðla til starfsfólks framtíðarsýn á 

myndrænan og eftirsóknarverðan hátt. Starfsmenn verða að telja hana 

framkvæmanlega, markvissa, sveigjanlega og útskýrða á árangursríkan hátt. 

Starfsfólkið þarf að virkja og fjarlægja þarf hindranir sem kunna að koma upp 

því annars er hætta á að sá árangur sem þegar hefur náðst hafi verið unninn til 

einskis. Segja má að starfsánægja hafi haldist þokkaleg innan fyrirtækisins 

þrátt fyrir efnahagsþrengingarnar, þó svo hún mælist örlítið minni. Hin mikla 

umræða um fyrirtækið gæti haft þessi áhrif og valdið óvissu og örlitlum kvíða. 

Starfsmenn eru ennþá jákvæðir þegar spurt er hvort þekking og hæfni þeirra 

nýtist í starfi. Niðurstöður voru þær sömu og frá árinu 2003. Niðurstöður 

spurningarinnar hvort starfsmaður viti til hvers er ætlast af honum í starfi, sýna 

að heldur hefur dregið úr jákvæðni starfsmanna. Jákvæðnin óx frá árinu 2003 

til 2006 en síðan hefur dregið úr henni. Það er aftur á móti umhugsunarefni hve 

hátt hlutfall eða 17,7% veit ekki alveg hvort þeir geri sér grein fyrir því til 

hvers er ætlast af þeim, en þessi hópur var ekki nema 2,9% árið 2006. Þetta 

gæti verið merki um aukna streitu starfsmanna. Það er algengt að við 

breytingar á vinnustað minnki starfsánægja starfsmanna og framleiðni minnkar. 

Breytingar á starfsfyrirkomulagi krefjast aðlögunar fyrir einstaklinginn og hafa 

rannsóknir sýnt að slík aðlögun reynist mörgum streituvaldandi og hafi 

neikvæðar og erfiðar afleiðingar, eins og upplifun af því að vera undir miklu 

álagi, kvíða og óöryggi í starfi (Ingibjörg Hjaltadóttir, Hlíf Guðmundsdóttir, 
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Sigrún Bjartmarz, Berglind Magnúsdóttir og Auðna Ágústsdóttir, 2009). Til að 

koma til móts við þessa starfsmenn sem eru óöruggir mætti endurnýja 

starfslýsingar og fræða starfsmenn betur um starfsvið sitt. Því líkt og sést í 

andstöðupíramída Nieder og Zimmerman dregur úr óánægju og andstöðu með 

auknu flæði upplýsinga. Flestir starfsmenn vita oft á tíðum ekki hver staða 

þeirra er eftir breytingar. Eftir því sem starfsmaðurinn er meira upplýstur því 

viljugri ætti hann að vera til þátttöku í breytingum. Einstaklingar sem ekki vita 

hvað þeim bera að gera, eru líklegri til að upplifa óöryggi og óvissu, en ánægju, 

metnað og stolt. Því má segja að vitneskja um hvað eigi að gera og hvernig, sé 

undirstaðan fyrir starfsánægjuna og án hennar verður lítil ánægja (Eyþór 

Eðvarðsson, 2005) og því ljóst að hér er aukið eða breytt upplýsingaflæði 

líklegt til að auka ánægju starfsmanna HS Orku. Upplýsingarnar þurfa að vera 

gagnkvæmar, starfsfólk þarf að geta tekið þátt í breytingunum og koma með 

uppástungur um það sem betur má fara. Eins og áður hefur verið nefnt koma 

oft bestu ráðin frá lægst settu starfsmönnunum þar sem þeir hafa öðruvísi 

yfirsýn en æðstu yfirmenn (Galpin, 1996). 

Starfsmenn voru almennt á því að þá vantaði meira hrós í vinnunni. Fyrri 

rannsóknir höfðu ekki alveg sömu staðhæfingu. Þar var spurt hvort 

starfsmaðurinn fengi hrós frá samstarfsfólki þegar honum hafði tekist vel í 

starfi og var niðurstaðan sú að hlutfall hvorki né var mjög hátt eða 32,4% árið 

2006 og undir meðaltali á Likert skala yfir landið í heild. Rannsóknin 2011 

sýnir 2,9 Likert stig sem er mjög lágt. Það sést því vel að það hefur dregið 

talsvert úr jákvæðni starfsmanna gagnvart hrósi. Það skekkir hugsanlega 

samanburð niðurstaðna að eldri rannsóknir eru ekki að spyrja um hrós á síðustu 

vikum eins og nýja rannsóknin heldur almennt um að starfsmaður hafi fengið 

hrós. Rannsóknir Sparr og Sonnentag (2008) og Ott og Dijk (2005) leiddu í ljós 

að sanngjörn endurgjöf stjórnenda stuðli að betri líðan starfsmanna og að tíð 

neikvæð endurgjöf leiði til streitu og kvíða. Rannsókn þeirra sýnir fram á 

mikilvægi endurgjafar, þar sem regluleg endurgjöf bætti líðan starfsfólks og 

jók starfsánægju sem skilaði sér svo beint til viðskiptavina þeirra þar sem 

ánægja þeirra mældist líka marktækt meiri. Því má leiða líkum að því að 

sanngjörn endurgjöf auki starfsánægju og hvetji starfsmenn áfram sem sýna 

svo ánægju sína í hollustu og tryggð við fyrirtækið og hve mikið þeir séu 
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viljugir að leggja á sig fyrir sitt fyrirtæki. Því er eftir miklu að slægjast fyrir 

stjórnendur HS Orku að auka markvisst jákvæða endurgjöf til starfsmanna. 

Núverandi rannsókn sýnir að starfsmenn eru almennt mjög stoltir af því að 

vinna hjá HS Orku og svo til einróma um að það sé gaman í vinnunni. Stolt 

starfsmanna við að vinna hjá HS Orku mælist samt sem áður minna núna en í 

fyrri rannsóknum þar sem fyrirtækið kom mjög vel út þegar þessi staðhæfing 

var sett fram. Í núverandi rannsókn sést einnig að Likert stigin hafa minnkað og 

eru færri en fyrir árið 2003 en stolt starfsmanna mældist mjög hátt árið 2006. 

Hlutfall óvissra núna var mun hærra en áður og gæti hin mikla umræða, sem 

verið hefur um fyrirtækið hafa ýtt undir togstreitu og efa og komið fram á 

þennan hátt. Rannsóknin 2011 sýnir einnig að starfsmönnum finnst ekki eins 

gaman í vinnunni og áður. Hefur dregið mikið úr ánægju starfsmanna frá fyrri 

rannsóknum. Fréttaflutningur og mikil neikvæð umræða í þjóðfélaginu getur 

hafa haft áhrif á líðan starfsmanna. Umræðan hefur dunið á starfsmönnum og 

það er ábyrgð yfirmanna að standa vörð um starfsmenn sína og koma í veg 

fyrir misskilning. Rannsóknir sýna að mikilvægt er að koma til skila réttum 

skilaboðum á réttum tíma til starfsmanna þegar krísuástand varir. Þetta þýðir að 

yfirmenn verða að kappkosta að veita starfsmönnum allar þær upplýsingar sem 

þeir þurfa til að þeir geti til dæmis svarað viðskiptavinum af fullum heilindum 

(Kotter J. P., 1996; Charan, 2009). 

Starfsmenn fundu fyrir aukinni umræðu og neikvæðni frá almenningi í garð 

fyrirtækisins. Meirihluti starfsmanna töldu sig vera vel upplýsta til þess að geta 

svarað viðskiptavinum og almenningi þegar kom að spurningum um breytingar 

sem orðið höfðu í fyrirtækinu. Stór hópur starfsmanna var ekki viss um að þeir 

hefðu nægar upplýsingar. Upplýsingar bárust til starfsmanna frá yfirmönnum 

en sumir starfsmenn gátu ekki almennilega tileinkað sér þær. Hugsanlega þarf 

að koma skilaboðum og upplýsingum á annan hátt til starfsmanna. Eldri 

rannsóknirnar sem gerðar voru 2003 og 2006 sýndu að starfsmenn töldu 

upplýsingaflæði innan fyrirtækisins gott. Tímabundin pressa getur verið bæði 

gagnleg og skemmtileg, einkum þegar tekist er á við verkefni sem fela í sér 

jákvæða áskorun. En þegar pressan verður of mikil og allt að því viðvarandi 

getur hún haft í för með sér álag sem getur verið neikvætt bæði fyrir starfsmenn 

og fyrirtæki (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, 2006). 
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Starfsmenn voru almennt sammála um að þeir hefðu fengið tækifæri til að tjá 

sig um þær breytingar sem áttu sér stað í fyrirtækinu og var merkjanleg 

aukning á jákvæðni þar. Þarna gæti verið um að ræða afrakstur aukinnar 

gagnvirkrar umræðu innan fyrirtækisins og mikillar nándar yfirmanna við 

undirmenn í fyrirtækinu. Likert stig undir þremur er þó ekki gott þar sem um 

það bil helmingur starfsmanna telur sig ekki hafa fengið tækifæri á að tjá sig. 

Hægt er að vinna gegn streitu á vinnustað með því að fylgjast með nokkrum 

mikilvægum þáttum í starfsmannahaldinu. Nauðsynlegt er að viðhalda og efla 

starfsandann og vinnustaðamenninguna. Taka þarf tillit til skoðana starfsmanna 

og sýna þeim virðingu, gera hæfilegar kröfur til þeirra og hlúa að aðstæðum á 

vinnusvæði. Einnig þarf að gefa starfsmönnum tækifæri til að þróa sig í starfi 

og endurmennta sig. Vera þarf á varðbergi fyrir óæskilegum samskiptum svo 

sem einelti og áreiti og taka á því með faglegum hætti og gera skriflegar 

verklagsreglur um hvernig tekið skuli á slíkum málum (Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir, 2006). 

Spurningin um hvort farið sé eftir settum reglum um vinnuvernd og öryggismál 

á vinnusvæði starfsmanna féllu einnig á Likert kvarðanum. Fyrirtækið þarf að 

vinna eftir mjög ströngum reglum um vinnuvernd og þarf því að taka verulegt 

mark á því þegar starfsmönnum finnst hafa dregið úr öryggi á starfssvæði. Hér 

gæti aftur neikvæð umræða orðið til þess að starfsmenn fái neikvæðari 

tilfinningu fyrir fyrirtækinu en stjórnendur þurfa að gefa gaum að þessu. 

Rannsóknin bendir til þess að dregið hafi úr upplifun starfsmanna um 

sveigjanleika á vinnustað, sé borið saman við fyrri rannsóknir. Hér gæti verið 

sóknarfæri fyrir stjórnendur, sérstaklega með tilliti til meðalaldurs starfsmanna 

sem er nokkuð hár. 

Uppsagnir í kjölfar efnahagsþrenginga hjá fyrirtæki vekja oft upp sterkar 

tilfinningar hjá þeim sem verða fyrir þeim. En einnig hjá þeim sem eftir sitja og 

sjá á eftir starfsfélögum sínum. Starfsandi getur versnað, framleiðni dregist 

saman, hollusta og tryggð getur minnkað og veikindafjarvistir aukist (Ingrid 

Kuhlman og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). Þetta á kannski ekki við hjá 

starfsmönnum HS Orku þar sem engar uppsagnir hafa orðið í kjölfar 

efnahagshrunsins. Samt sem áður getur öll umræðan og óvissan um framtíð 



LOK2106  SG 

62 
 

fyrirtækisins haft álíka áhrif á starfsmenn og ef til uppsagna hefði komið. 

Sérstaklega þar sem fyrirtækið starfar í Reykjanesbæ með sínar 

aðalhöfuðstöðvar og allir starfsmenn hafa orðið varir við alvarlegt 

atvinnuástand í bæjarfélaginu og jafnvel í eigin fjölskyldum. 

5.3.2. Vankantar rannsóknar 

Helstu vankanta þessarar rannsóknar telur höfundur vera þá að gott hefði verið 

að sjá betur hvernig svör starfsmanna skiptust á milli deilda og hvaða deildir 

hefðu svarað best. Fróðlegt væri að skoða hvernig og hvort starfsaldur og 

lífaldur hafi áhrif á viðhorf starfsmanna. Krosstöflur hefðu verið athyglisverðar 

ef aldur eða menntun hefðu verið með í rannsókninni. Einnig skortir á að fyrri 

rannsóknir tækju meira tillit til líkamlegrar og andlegrar líðanar og því ófært að 

bera suma þessara þætti saman, fyrir og eftir hrun og draga af þeim ályktanir. 

Það hefði gert niðurstöður marktækari og áreiðanlegri. 

5.4. Hagnýtt gildi viðhorfsrannsóknar 

Rannsóknin hefur hagnýtt gildi fyrir alla stjórnendur fyrirtækja sem eru að 

glíma við innri og ytri breytingar sem hafa óhjákvæmilega haft áhrif á 

starfsmenn þeirra. Það er stjórnendum mikilvægt að hafa góða starfsmenn sem 

eru sáttir í starfi og eru hliðhollir fyrirtækinu. Þessi rannsókn staðfestir hvað 

upplýsingar eru mikilvægar fyrir undirmenn jafnt sem yfirmenn. Hún upplýsir 

einnig mikilvægi góðra tengsla, gagnkvæmrar virðingar og góðrar 

starfsmannamenningar innan fyrirtækis. 

5.5. Tillögur til úrbóta 

Í ljósi niðurstaðna rannsóknarinnar er mikilvægt að skoða hvað hægt er að gera 

til úrbóta. Þessi rannsókn hefur leitt í ljós að starfsánægja starfsmanna HS Orku 

hefur dalað frá fyrri rannsóknum. Aukin streita og minni upplýsingagjöf til 

starfsmanna er sýnileg. Starfsmenn telja sig ekki vera nægilega vel upplýsta um 

breytingarnar hjá fyrirtækinu. Stjórnendur voru vissulega að upplýsa um gang 

mála jafnóðum en það var gert á þann hátt að starfsmenn gátu ekki fyllilega 

tileinkað sér þær upplýsingar og má velta því fyrir sér hvort þær upplýsingar 

hafi verið nægilega skilmerkilegar fyrir alla starfsmenn. Oft á tíðum eru 

upplýsingarnar það flóknar og útskýringar langar að starfsmaðurinn er hættur 
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að taka eftir eða meðtaka upplýsingarnar. Sérstaklega getur þetta átt við þegar 

um langvarandi stöðugar breytingar er að ræða. Upplýsingarnar gætu þurft að 

vera hnitmiðaðri eða á einhverju öðru formi en á tölvupósti til starfsmanna eins 

og til dæmis að halda fleiri fundi með starfsmönnum til að miðla upplýsingum 

og taka á móti spurningum. 

Hrós í starfi skiptir máli, og hátt hlutfall neikvæðra og þeirra sem tóku ekki 

afstöðu er eftirtektarvert í rannsókninni. Þurfa stjórnendur að taka mark á þeim 

niðurstöðum því það er nauðsynlegt fyrir starfsmann að vita hvort hann hafi 

gert vel í starfi og hvort hann sé metinn að verðleikum. Ef starfsmaður veit 

hvers er ætlast af honum og fer eftir vinnureglum en fær aldrei hrós eða klapp á 

öxlina fyrir vel unnin verk þá getur það leitt til óvissu starfsmanns. Skýrt merki 

um streitu er sjáanlegt þegar starfsmenn voru spurðir um hvort þeir viti til 

hvers er ætlast af þeim í starfinu. Til að koma til móts við þessa starfsmenn 

sem eru óvissir mætti endurnýja starfslýsingar og fræða starfsmenn betur um 

starfsvið þeirra. Það eru tengsl milli streitu og vanlíðanar á vinnustað, þegar 

starfsmaður er ekki fyllilega sáttur í starfi. Stjórnendur fyrirtækisins þurfa að 

láta starfsmenn finna betur að þeir og þeirra álit skipti máli þar sem það ýtir 

undir starfsánægju og hollustu við fyrirtækið. Það er eitt aðalmarkmið 

árangursríkrar mannauðsstjórnunar að hámarka afköst starfsmanna ásamt því 

að auka frumkvæði og starfsánægju þeirra á meðal. 

Hár starfsaldur hjá fyrirtækinu gæti kallað á sveigjanlegra starfshlutfall 

starfsmanna til að koma í veg fyrir starfsþreytu. Stjórnendur gætu komið til 

móts við starfsmenn sem komnir eru til efri ára og boðið upp hálfan vinnudag 

eða skerta vinnuviku. Athyglisvert var að sjá að það hefur degið úr 

veikindadögum hjá starfsfólki í efnahagslægðinni þrátt fyrir að það er sjáanleg 

aukning á streitu hjá starfsmönnum. Þetta gæti bent til þess að starfsmenn harki 

frekar af sér og mæti til vinnu lasnir frekar en að tilkynna sig veika. 

Samanborið við aðrar rannsóknir er þetta staðreynd. Þetta gæti þýtt að fyrir 

sum fyrirtæki gæti borgað sig að nota tækifærið og losa sig við svokallaða 

sófastarfsmenn og uppskera við það meiri arðsemi út úr hverjum starfsmanni 

og betri mætingu hinna sem eftir eru. 
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5.6. Niðurstöður 

Helstu niðurstöður þessarar rannsóknar eru þær að stórstígar ytri breytingar 

fyrirtækja hafa áhrif á líðan starfsmanna, þar sem flestir starfsmenn finna fyrir 

einhverjum áhrifum efnahagsþrenginganna Rannsóknin sýnir að starfsánægja 

starfsmanna HS Orku hf. hefur dalað, þó ennþá megi hún teljast viðunandi. 

Flestar staðhæfingar sem bornar voru fyrir starfsmenn sýna að dregið hefur úr 

jákvæðni. Þreytu og streitumerki eru farin að finnast og má helst sjá það á 

háum hlutföllum þeirra sem ekki treysta sér til að taka afstöðu í könnuninni. 

Óvissuhlutfallið hefur aukist mjög frá fyrri rannsóknum. Þetta gæti bent til 

þreytu í kjölfar óhóflegrar umræðu og deilna um HS Orku í fjölmiðlum frá 

efnahagshruninu. Öll umræða hefur áhrif. Álag á starfsmenn hefur oft í för með 

sér neikvæð viðbrögð ef ekki er rétt á því tekið af stjórnendum. Það er því 

undir þeim komið hve mikil áhrif ytri áreiti hafa á starfsfólkið. 

Upplýsingar til starfsmanna eru mjög mikilvægur þáttur í breytingaferli 

fyrirtækja. Rannsóknin sýndi að starfsmenn voru ekki vissir um það hvort þeir 

hefðu fengið nægar upplýsingar. Það gæti stafað af því að stjórnendur eru 

hugsanlega að senda frá sér upplýsingarnar á röngu formi. En þegar svona 

miklar og örar breytingar eiga sér stað gæti komið fram þreyta hjá starfsmanni 

að kynna sér þær. Starfsmenn voru almennt á því að þeir vildu fá meira hrós frá 

yfirmönnum og samstarfsfólki. Þrátt fyrir að það hafi dregið úr jákvæðni á 

vinnustað þá sjást merki þess að stjórnendur fyrirtækisins séu að gera góða 

hluti og vinna vel í breytingunum sem orðið hafa innan fyrirtækisins. En aldrei 

má slá slöku við og stjórnendur verða sífellt að vera meðvitaðir um andlega 

heilsu starfsmanna sinna. Ef starfsmanni líður vel í vinnunni þá vinnur hann 

betur og afkastar meiru. 
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Viðaukar 

Viðauki 1. Netkönnun starfsmanna HS Orku hf. 

Netkönnunin sem gerð var á starfsmönnum HS Orku hf. 

Kæru samstarfsmenn. 

Þar sem ég er að klára nám við Háskólann á Akureyri í Viðskiptafræði á 

Stjórnunar - og markaðsbraut núna í vor vil ég biðja ykkur um að svara nokkrum 

spurningum fyrir mig. Þessar spurningar eru liður í lokaritgerð minni um áhrif ytri 

breytinga fyrirtækja á starfsánægju og líðan starfsmanna og tek ég þá fyrir 

starfsmenn HS Orku þar sem fyrir liggja eldri starfsánægjukannanir frá því fyrir 

efnahagshrunið. Mun ég bera saman þessar eldri kannanir við niðurstöðurnar sem 

ég mun fá úr þessari rannsókn og nota sem gagn í vinnu minni við ritgerðina. 

Spurningarnar eru í fjórum flokkum og taka á því helsta sem ég mun skrifa um í 

ritgerðinni minni. Þessi könnun er nafnlaus netkönnun og á engan hátt hægt að 

rekja hana tilbaka til svarenda. Þessi könnun er unnin með fullu samþykki HS 

Orku hf. 

Könnunin er opin í viku frá 4.apríl til miðnættis 10.apríl. Eftir þann tíma mun ég 

taka saman svör ykkar. Þessi könnun tekur ekki langan tíma og vona ég að þið 

takið vel í það að hjálpa mér að afla mér gagna fyrir lokaritgerð mína. 

Smellið hér að neðan á linkinn og þá opnast könnunin. 

Með kveðju 

Sigrún Guðmundsdóttir. 

Takk fyrir að taka þátt í þessari könnun.  

Í fyrsta lið spurninganna er spurt um stjórnendur fyrirtækisins. Vinsamlegast 

svarið eftirfarandi spurningum. 

 

Stjórnendur fyrirtækisins ... : 

 

 

Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hvorki 

ósammála 

né 

sammála 

Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

Hafa tileinkað sér góða og 

nútímalega 

stjórnunarhætti. 
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Stuðla að persónuþroska 

starfsmanna og ýta undir 

hæfileika þeirra. 

     

 

Leitast við að viðhalda 

víðtækri sátt og góðu 

upplýsingaflæði. 

     

 

Veita mér nauðsynlegar 

upplýsingar um 

breytingarnar sem hafa 

orðið í fyrirtækinu að 

undanförnu. 

     

 

Koma til móts við þarfir 

mínar fyrir sveigjanleika.      

 

Gefa starfsfólki möguleika 

á að tjá skoðanir sínar á 

fyrirhuguðum 

breytingunum áður en 

þær eru framkvæmdar. 

     

 

Hrósa mér þegar mér 

hefur tekist vel í starfi.      

  

  

Í næsta lið eru spurningar er varða starfsmannamál.  

 

Fyrirtækið.. : 

 

 

Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hvorki 

ósammála 

né 

sammála 

Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

Hvetur til starfsþróunar 

starfsmanna þar sem það 

nýtist í starfi. 

     

 

Heldur reglubundin 

starfsmannaviðtöl.      
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Hefur öryggismál og 

vinnuvernd í hávegum.      

 

Hvetur og styrkir 

starfsfólk sitt til að leggja 

rækt við eigin heilsu. 

     

 

Tekur tillit til ábyrgðar, 

frammistöðu og árangurs 

starfsmanna. 

     

 

Veitir starfsmönnum alltaf 

nýjustu upplýsingarnar 

um fyrirtækið ef 

breytingar verða. 

     

  

  

Þriðji liðurinn er um upplifun starfsmanna í starfi.  

Merkið við reitina eins og best á við. 

 

 

Mjög 

ósammál

a 

Frekar 

ósammál

a 

Hvorki 

ósammál

a né 

sammála 

Frekar 

sammál

a 

Mjög 

sammál

a 

Á heildina litið er ég 

ánægð(ur) í starfi hjá HS 

Orku. 

     

 

Ég hef fengið hrós fyrir vel 

unnin störf á síðustu vikum.      

 

Ég veit til hvers er ætlast af 

mér í starfi.      

 

Álit mitt skiptir máli hjá 

fyrirtækinu.      

 

Ég er stolt(ur) af því að vinna 

hjá HS Orku.      

 

Þekking mín og hæfni nýtast í      
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starfi mínu. 

 

Ég hef gott aðgengi að næsta 

yfirmanni þegar ég þarf á 

honum/henni að halda. 

     

 

Ég sýni frumkvæði við að afla 

mér 

símenntunar/endurmenntuna

r. 

     

 

Ég hef tækifæri til að læra og 

þroskast í starfi innan HS 

Orku. 

     

 

Ég er nægilega upplýst(ur) 

um breytingar fyrirtækisins til 

að svara viðskiptavinum um 

þau mál. 

     

 

Fjórði og síðasti liðurinn eru spurningar varðandi andlega og líkamlega líðan 

þína í vinnunni. 

 

 

Mjög 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Hvorki 

ósammála 

né 

sammála 

Frekar 

sammála 

Mjög 

sammála 

Ég upplifi andlega og 

líkamlega þreytu í starfi 

mínu. 

     

 

Ég upplifi þunglyndi og 

vonleysi í starfi mínu.      

 

Ég finn fyrir 

streitueinkennum í starfi 

mínu. 

     

 

Atvinna mín hefur jákvæð 

áhrif á andlegt heilsufar 

mitt. 
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Mér finnst gaman í 

vinnunni. 
     

 

Ég er óánægð(ur) í starfi 

og hugsa mér til hreyfings 

á vinnumarkaði. 

     

 

Ég tek oftar 

veikindafjarvistir en áður. 
     

 

Ég finn oftar en áður til 

löngunar að mæta ekki í 

vinnuna. 

     

 

Ég verð mikið vör/var við 

neikvæða umræðu um 

fyrirtækið. 

     

 

Hefur efnahagsástandið í 

dag haft mikil áhrif á þína 

persónulega hagi. 
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Viðauki 2. Starfsmannastefna HS Orku hf. 

Markmið Hitaveitu Suðurnesja hf. (HS hf.) er að tryggja að vinnustaðurinn 

einkennist af fagþekkingu, verkkunnátta, þjónustulund, starfsgleði, heiðarleika og 

gagnkvæmri virðingu. Möguleikar til að ná fram settum markmiðum byggjast 

fyrst og fremst á því að fyrirtækið hafi yfir að ráða hæfu, áhugasömu og vel 

menntuðu starfsfólki, sem getur axlað ábyrgð og sýnt frumkvæði í starfi, brugðist 

við síbreytilegum þörfum og geti þannig tekið virkan þátt í framþróun 

fyrirtækisins. Einnig að fyrirtækið leggi metnað sinn að hlúa vel að sínu 

starfsfólki til að viðhalda starfsánægju og góðum starfsanda. 

1. Hlutverk starfsmanna og stjórnenda. Er að veita bestu þjónustu hverju sinni og 

vera reiðubúið að takast á við dagleg, ný og breytt verkefni. Stjórnendum ber að 

tileinka sér góða og nútímalega stjórnunarhætti, sem meðal annars felast í að laða 

fram og efla frumkvæði, kennsluhæfileika, almennan félags- og persónuþroska 

starfsmanna. Þeir skulu jafnan leitast við að hafa samráð við starfsfólk sitt um 

málefni er það varðar og beita sér fyrir sem víðtækastri sátt um þau ásamt því að 

viðhalda virku upplýsingastreymi. 

2. Jafnréttismál. Hitaveita Suðurnesja hf. stefnir að auknu jafnrétti og virða lög um 

jafnan rétt kvenna og karla. Óheimilt er að mismuna starfsfólki eftir aldri, 

kynferði, kynþætti, stjórnmálaskoðunum eða trúarskoðunum og gildir það m.a. 

um: Laun, launatengd fríðindi og hvers konar aðra þóknun fyrir vinnu.Ráðningu, 

setningu og skipun í starf. Stöðuhækkun og stöðubreytingar. Uppsögn úr starfi. 

Vinnuaðstæður og vinnuskilyrði. Veitingu hvers konar hlunninda. 

3. Starfsþróun og símenntun. HS hf. hyggst fylgja eftir starfsþróun starfsmanna að 

því marki sem hún getur orðið bæði starfsmanninum og fyrirtækinu til gagns. 

Starfsþróun er ekki einhliða aðgerð starfsmanns eða stjórnanda. Hún er á ábyrgð 

beggja og er hluti af þátttöku starfsmanns í starfsmannasamtölum, símenntun, 

tilflutningi í starfi, breytingu á starfi og samvinnu. HS hf. gefur starfsmönnum 

kost á símenntun innan sem utan stofnunarinnar til að auka þekkingu sína og 

faglega hæfni sem nýtist í starfi. 

4. Starfsmannasamtöl/viðtöl. HS hf. stefnir á að komið verði á reglulegum 

starfsmannasamtölum/viðtölum. Hagsmunir starfsmanna og fyrirtækisins mætast í 

uppbyggjandi samtölum þar sem gagnkvæmar kröfur og væntingar koma fram hjá 

hvorum tveggja. 
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5. Starfið og fjölskyldan. HS hf. leitast við að skapa starfsmönnum sínum 

aðstæður til að samræma kröfur starfs- og fjölskylduábyrgðar eins og kostur er. 

Starfsmönnum skal einnig gert kleift að minnka við sig vinnu tímabundið vegna 

fjölskylduábyrgðar eins og t.d. umönnunar barna og sjúkra fjölskyldumeðlima 

eftirþví sem aðstæður leyfa hverju sinni. Ennfremur skal þess gætt að yfirvinnu sé 

haldið innan hóflegra marka. 

6. Ráðning og starfslok. HS hf. leitast ávallt við að ráða sem hæfustu starfsmenn 

til starfa. Allir umsækjendur hafa jafnan rétt til vinnu og ráðningar byggjast á 

hæfileikum, menntun og reynslu þess sem ráðinn er og hæfni viðkomandi til að 

inna starfið vel af hendi. Við ráðningar skal ávallt hafa hliðsjón af gildandi 

jafnréttisáætlun. Gengið skal frá ráðningum með ráðningasamningi. HS hf. veitir 

nýjum starfsmönnum sem koma til starfa, grunnþekkingu og fræðslu um helstu 

þætti fyrirtækisins og starfsfræðslu eftir því sem við á hverju sinni. Starfsreglur 

HS hf. kveða á um að starfsmenn láti af störfum eigi síðar en í lok þess mánaðar 

sem þeir verða 70 ára. Þegar starfsmenn láta af störfum, hvort sem er vegna aldurs 

eða annarra orsaka, skal þeim standa til boða viðtal við starfsmannastjóra eða/og 

yfirmann um m.a. líðan í starfi, ástæður starfsloka ofl. 

7. Öryggismál og vinnuvernd. HS hf. leggur metnað sinn í að öryggismál séu í 

hávegum höfð og er starfandi virk öryggisnefnd innan fyrirtækisins. 

8. Starfskjör. HS hf. tekur tillit til ábyrgðar, frammistöðu og árangurs við 

ákvörðun kjara, til þess að geta laðað að og haldið sem hæfustu starfsfólki. 

9. Viðvera og vinnutími. Starfsmönnum er ætlað að sinna skyldum sínum á 

umsömdum vinnutíma og mæta stundvíslega til starfa. 

10. Samskipti og siðareglur. Starfsmenn sýni samstarfsmönnum sínum og öðrum 

tilhlýðilega virðingu, umburðarlyndi og jákvætt viðmót sem viðheldur og 

endurspeglar góðan starfsanda. Ummæli, tjáning eða atferli starfsmanns gagnvart 

öðrum sem ógnar, truflar eða ögrar og veldur óþægindum verður ekki liðið. 

Starfsmenn skulu gæta fyllsta trúnaðar um þau málefni sem þeir verða áskynja í 

starfi sínu varðandi starfsemi HS hf. og viðskiptavini. 

11. Heilbrigði. HS hf. hvetur og styrkir starfsfólk sitt fjárhagslega til að leggja 

rækt við eigin heilsu og ástunda heilbrigt líferni. HS hf. veitir starfsmönnum 

leiðbeiningar og aðstoð til að vinna úr vandamálum s.s. sem tengjast misnotkun 

vímuefna. Vinnustaðir HS hf. eru reyklausir. 


