
 

 

 

 

 

Starfsánægja starfsmanna í útibúum og 
þjónustuveri Arion Banka hf. 

 

Lokaritgerð til BS gráðu í viðskiptafræði 

 

María Elín Guðbrandsdóttir 

 

 

 

 

 

 

Leiðbeinandi: Eva Heiða Önnudóttir 

Háskólinn á Bifröst 

Viðskiptadeild  

Vorönn 2011 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Trúnaðaryfirlýsing 

Rannsókn þessi var unnin í formi nafnlausrar spurningakönnunar sem lögð var fyrir 

starfsmenn í útibúum og þjónustuveri Arion banka hf. Einnig voru tekin viðtöl við fámennan 

hóp úr þýðinu vegna athugunar á spurningakönnuninni. Öllum svarendum var kynnt það í 

upphafi að fullum trúnaði væri heitið vegna svara þeirra og skoðana. 

 Spurningakönnunin var framkvæmd þannig að ekki var hægt með neinum hætti að 

rekja svör til einstakra starfsmanna.  

 Úrvinnsla á svörum er aðeins í höndum rannsakanda. Aðeins unnar niðurstöður í formi 

B.S. ritgerðar munu berast starfsmannahaldi Arion banka hf.  

 Eftir að ritgerðin hefur verið metin hæf, sem framlag til B.S. gráðu við Háskólann á 

Bifröst, mun öllum gögnum verða eytt. 

 Fullum trúnaði er heitið um svör þau sem fengust í könnun þessari.  
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Útdráttur 

Markmið verkefnisins var að mæla starfsánægju starfsmanna í útibúum og þjónustuveri Arion 

banka hf. Lagt var upp með það að svara rannsóknarspurningum sem snúa að starfsánægju 

starfsmanna og nokkrum þáttum sem mögulega hafa áhrif á hana.  

 Farið verður yfir hugtakið starfsánægja og mikilvægi þess að mæla starfsánægju innan 

veggja fyrirtækja. Fjallað er um helstu kenningar og mælitæki sem snúa að starfsánægju 

starfsmanna. Helstu kenningar sem höfundur styður sig við í verkefninu eru kenningar 

Herzberg, Hackman og Oldham. Einnig er notast við víddir innan EEI mælitækisins. Stuðst er 

við fyrirmyndir annarra ánægjukannanna, til dæmis við Fyrirtækjakönnun ársins hjá 

stéttarfélaginu Virðing-Réttlæti (VR). 

 Notast var við megindlega rannsókn í formi spurningakönnunar sem lögð var rafrænt 

fyrir allt þýðið. Svör fengust frá 79% af þýðinu.  

 Helstu niðurstöður úr verkefninu sýna að starfsmenn í útibúum og þjónustuveri Arion 

banka hf. eru almennt ánægðir í starfi og líður vel í vinnunni. Þrátt fyrir það eru þeir ekki 

sáttir við laun sín, telja sig búa við mjög mikið vinnuálag og þar að auki hefur fjórðungur 

þeirra íhugað uppsögn á síðustu 12 mánuðum. Þá telur þó nokkur hluti starfsmanna sig ekki 

vera vel metna hjá bankanum.  

  

Lykilorð: 

Viðskiptafræði 

Mannauðsstjórnun 

Starfsánægja  

Arion banki hf. 
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Formáli 

Ritgerðin Starfsánægja starfsmanna í útibúum og þjónustuveri Arion banka hf. er 14 ECTS 

eininga lokaverkefni í B.S námi við Háskólann á Bifröst 

Höfundur er María Elín Guðbrandsdóttir og var ritgerðin unnin á tímabilinu september 2010 

til apríl 2011. 

 

Undirrituð er höfundur ritgerðarinnar og vann ritgerðina á eigin spýtur og í samræmi við 

reglugerðir og kröfur Háskólans á Bifröst um vinnslu lokaverkefna í grunnnámi. 

 

 

 

 

 

 

         ______________________ 

         María Elín Guðbrandsdóttir 
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Inngangur 
 

Heiti verkefnisins er Starfsánægja starfsmanna í útibúum og þjónustuveri Arion banka hf. 

Verkefni þetta varð fyrir valinu vegna mikils áhuga höfundar á mannauðsmálum innan veggja 

fyrirtækja og áhuga hans á starfsánægju hjá þeim hópi starfsmanna sem verkefnið snýr að.  

Þær efnahagsþrengingar sem Íslendingar búa við í dag hafa haft mikil áhrif á allt 

þjóðfélagið. Oftar en ekki hefur reiði almennings beinst að bönkunum vegna bankahrunsins, 

sem varð í október 2008, og áhrifa þess (Vísir, 2010). Bankastarfsmenn hafa orðið fyrir 

aðkasti vegna þessa og þá sérstaklega framlínustarfsmenn (Vísir, 2008). 

Starfsmenn í útibúum og þjónustuveri eru svonefndir framlínustarfsmenn bankans og 

eru í beinu sambandi við viðskiptavini. Starfsmenn sinna þörfum viðskiptavina með hinum 

ýmsu þjónustuleiðum. Þar sem helstu samskipti á milli bankans og viðskiptavina fara fram 

með milligöngu þessara framlínustarfsmanna, þá er mikilvægt að fylgjast vel með 

starfsánægju þeirra.  

Bankastarfsmenn almennt hafa þurft að kljást við viðskiptavini sem upplifa reiði, 

áhyggjur, biturleika og ótta. Heimilin í landinu eiga erfiðara með það að ná endum saman og 

það eru í flestum tilvikum framlínustarfsmenn bankanna sem aðstoða slíkt fólk 

(Morgunblaðið, 2008). 

Aðrar ástæður fyrir auknu álagi á framlínustarfsmenn bankans eru miklar breytingar á 

skipulagi og starfssemi innan bankans á seinustu misserum, sem og breyttar áherslur á 

markaði.  

Þegar svonefnt bankahrun varð, í lok ársins 2008, fór bankinn í greiðslustöðvun, 

þáverandi aðalbankastjóri lét af störfum og Finnur Sveinbjörnsson tók við stjórnartaumum í 

hinum nýja banka (Viðskiptablaðið, 2008). Með tilkomu nýs bankastjóra og vegna 

óviðráðanlegra aðstæðna á markaði urðu miklar breytingar í umhverfi starfsmanna bankans. 

Ekki aðeins kom ný stjórn til starfa, heldur voru einnig lagðar nýjar áherslur á markaði sem 

leiddu til róttækra breytinga á vinnulagi, mikið var um uppsagnir starfsmanna og í kjölfarið 

varð mjög mikið álag á starfsmenn bankans. 

Í byrjun árs 2010 var Höskuldur Ólafsson ráðinn sem nýr aðalbankastjóri í staðinn 

fyrir Finn Sveinbjörnsson og starfar hann ennþá sem slíkur (Vísir, 2010). Með enn nýjum 
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aðalbankastjóra urðu aftur breytingar innan bankans. Nýjar áherslur voru lagðar, ný stefna 

tekin og ný markmið sett. Þessar gífurlegu breytinga á tiltölulega stuttum tíma, sem og 

breyttar aðstæður á markaði, gerði það að verkum að störf bankastarfsmanna voru orðin 

erfiðari og kröfurnar meiri, enn og aftur. 

Í aðstæðum sem þessum er mjög mikilvægt að hlúa að starfsmönnum innan veggja 

fyrirtækja til þess að viðhalda árangursríkri fyrirtækjamenningu og ná mögulega auknum 

afköstum og skilvirkni (Vigdís Stefánsdóttir, 2000). Á erfiðum tímum, samanber í 

efnahagsþrengingum, er ennþá mikilvægara að fylgjast vel með starfsánægju starfsmanna, 

ekki aðeins innan banka heldur í öllum fyrirtækjum. Slíkt er einnig mikilvægt til þess að halda 

í vitneskju, kunnáttu og reynslu innan fyrirtækja, sem skilar sér þegar betri tímar koma á 

markaði. 

Höfundur setur fram eftirfarandi rannsóknarspurningar um starfsánægju innan bankans 

og mun leitast við að leggja mat á þær og svara þeim spurningum sem vakna:  

 Starfsmenn sem finnst að þeir skipti heildarstarfsemi bankans máli eru almennt 

ánægðir í starfi samanborið við þá sem finnst þeir ekki skipta máli 

 Þeir starfsmenn sem hafa góð samskipti við næsta yfirmann eru almennt 

ánægðir í starfi samanborið við þá sem finnst samskiptin ekki vera góð 

 Það eru aðrir þættir sem hafa áhrif á starfsánægju starfsmanna en viðhorf 

starfsmanna til launa 

 Þeir starfsmenn sem hafa trú á möguleikum á starfsþróun innan bankans eru 

almennt ánægðir í starfi samanborið við þá sem telja starfsþróun ekki vera 

mögulega 

 Og seinast, þegar á heildina er litið, þá eru starfsmenn í útibúum og 

þjónustuveri Arion banka hf. almennt ánægðir í starfi sínu 

Stuðst var við megindlega rannsókn í formi spurningakönnunar til allra starfsmanna í 

útibúum og þjónustuveri Arion banka hf.  

Uppbygging ritgerðarinnar er með eftirfarandi hætti: 

Í fyrsta kafla verður umfjöllun um hugtakið starfsánægja og mikilvægi þess að mæla 

starfsánægju og standa að úrbótum innan fyrirtækja. Í öðrum kafla verður greint frá helstu 

kenningum sem varða starfsánægju starfsmanna. Einnig verður fjallað um helstu mælitæki 

sem nota má við mælingar á starfsánægju.  
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Þriðji kaflinn snýr að rannsókninni sjálfri. Framkvæmd var megindleg rannsókn. 

Fjallað verður um hönnun og uppsetningu spurningakönnunar. Fjórði kaflinn greinir svo frá 

niðurstöðum úr spurningakönnun. Þar er umfjöllun um bakgrunnsbreyturnar, staðhæfingar 

greindar og niðurstöður birtar úr krosstöflum sem gerðar voru fyrir rannsókn á 

rannsóknarspurningunum. 

Fimmti kaflinn snýr svo að umræðum. Þar er samantekt á niðurstöðum og reynt að 

svara rannsóknarspurningunum. Einnig verða ræddar tillögur að úrbótum vegna starfsánægju 

innan Arion banka.  

 

1. Starfsánægja 

Starfsánægja fellur undir fræðigreinina mannauðsstjórnun og er mikilvægur þáttur í 

samskiptum á milli starfsmanns og yfirmanns hans. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2000) 

segir: „Hlutverk þeirra sem fara með starfsmannamál er að halda utan um allt það sem snýr að 

starfsmanninum og þróa þá svo að fyrirtækið njóti góðs af. Hafa ber í huga velferð 

einstaklingsins sem og heildarinnar þannig að þeir geti gert sitt besta svo fyrirtæki nái 

tilskildum árangri.“  

 Mannauður er ein mikilvægasta auðlindin innan fyrirtækja og þá sérstaklega í 

fyrirtækjum í þjónustustarfsemi, þar sem sala á þjónustu skiptir höfuðmáli. Mikilvægt er að 

viðskiptavinurinn fái góða þjónustu svo að hann telji hagsmunum sínum betur borgið hjá 

fyrirtækinu heldur en hjá samkeppnisaðilum þess (Kotler Phillip, Bowen John og Makens 

James, 2010). 

Starfsánægju má skilgreina á eftirfarandi hátt: „Starfsánægja samanstendur af 

jákvæðum og neikvæðum tilfinningum og viðhorfi manneskjunnar til starfs síns“ (Riggo, 

2007). 

Það er ávallt mikilvægt að hlúa að starfsánægju starfsmanna sem og vinna að úrbótum 

sem geta stuðlað að meiri starfsánægju innan fyrirtækja. Meiri starfsánægja stuðlar að betra 

fyrirtæki og ríkari fyrirtækjamenning. Einnig leiðir hún til ánægðari viðskiptavina sem mun á 

endanum auka virði fyrirtækisins til lengri tíma (Kotler Phillip, Bowen John og Makens 

James, 2010).  
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Meðalmanneskjan sem vinnur átta tíma vinnudag eyðir einn þriðja af deginum í 

vinnunni (SSF, e.d). Því er mikilvægt að viðkomandi líði vel og að hann sé ánægður í vinnu 

sinni. Fræðimenn hafa nokkuð mismunandi áherslur varðandi það hvaða þættir skipta 

starfsfólk máli varðandi starfsánægju. Nánar verður fjallað um það í kaflanum um helstu 

kenningar um starfsánægju.  

 

1.1 Mikilvægi þess að mæla starfsánægju 
 

Mikilvægi þess að mæla starfsánægju og vinna að endurbótum er mjög stór þáttur í 

mannauðsstjórnun innan veggja fyrirtækja. Þó nokkuð hefur verið fjallað um mikilvægi 

starfsánægju starfsmanna.  

 Samkvæmt Hackman og Oldham (1980) er óánægt starfsfólk líklegra til þess að standa 

á sama um vinnu sína og það er ekki eins tryggt fyrirtækinu (Bobby, 2008). Slíkt er mjög 

óhagstætt fyrir fyrirtæki. Benda má á rannsókn sem hefur leitt í ljós tengsl á milli starfsánægju 

og fjarvista. Þeir starfsmenn sem eru óánægðir í starfi eru líklegri til þess að vera fjarverandi 

heldur en þeir sem eru ánægðir í starfi. (Wegge, J., Schmidt, K., Parkes, C., & van Dick, K, 

2007) 

Þá er sagt er mikilvægt að vera með ánægt starfsfólk fyrir fyrirtækið í heild sinni og 

menningu þess. Sýnd hafa verið tengsl á milli starfsánægju og starfsmannaveltu. Starfsmenn 

eru tryggari og hliðhollara fyrirtækinu eftir því sem starfsánægjan er meiri (Gylfi D. 

Aðalsteinsson, 2000). Við háa starfsmannaveltu fellur til mikill kostnaður. Kostnaðurinn felst 

meðal annars í því að ráða þarf nýja starfsmenn inn í fyrirtæki og þjálfa þá, í því að missa 

þekkingu út úr fyrirtækinu með starfsmönnum sem hætta, einnig í kostnaði ef þeir taka 

viðskiptavini með sér til annarra fyrirtækja og í mörgu öðru (Bliss, 2011) 

Vegna þessa getur há starfsmannavelta verið mjög kostnaðarsamur liður fyrir 

fyrirtæki. Þetta hefur áhrif á heildarafkomu og framleiðni fyrirtækisins. Í sumum tilvikum 

getur það verið skynsamlegra að auka kostnað með rannsóknum og endurbótum sem skila 

aukinni starfsánægju starfsmanna og lækka fremur kostnað með minni starfsmannaveltu 

fremur en að verja miklum fjármunum í kostnað við háa starfsmannaveltu (Bliss, 2011). 

Að vera með lága starfsmannaveltu er mjög gott fyrir fyrirtæki svo þekking og reynsla 

haldist innan fyrirtækisins. Þannig geta fyrirtækin vaxið og dafnað til framtíðar. 
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Allt eru þetta góðar og gildar ástæður fyrir því að fylgjast vel með og stuðla að 

úrbótum á starfsánægju starfsmanna innan veggja fyrirtækja. 

Mörg fyrirtæki hafa þá stefnu að vinna að reglulegum mælingum á starfsánægju 

starfsmanna innan veggja fyrirtækja sinna. Sem dæmi um það má nefna stéttarfélagið 

Virðing-Réttlæti (VR) sem vinnur að slíkum könnunum hjá fyrirtækjum sem eru aðilar að 

bandalagi þeirra. Þar er árleg fyrirtækjakönnun sem er um ánægju starfsmanna (Virðing-

Réttlæti, 2008). 

Kenningar og ýmis mælitæki hafa verið notuð til þess að sýna fram á að aukin 

starfsánægja starfsmanna leiði til aukinnar hvatar og tryggðar við fyrirtæki. Í næsta kafla 

verður fjallað um helstu kenningar um starfsánægju og gagnleg mælitæki við mælingar á 

henni. 

2. Helstu kenningar um starfsánægju 
 

Mikil tímamót urðu í umfjöllun um starfsánægju innan greinar mannauðsstjórnunar í upphafi 

20. aldar. Þá fóru fræðimenn að gera sér grein fyrir því að það væru fleiri þættir sem hefðu 

áhrif á vinnuframlegð starfsmanna innan fyrirtækja en áður var haldið. 

Fyrir þann tíma var oftar en ekki litið á vinnuafl sem föng eða hluti eins og vélar innan 

fyrirtækja. Talið var að eini hvati starfsmanna til góðs framgangs í starfi fælist í launum. 

Almenna hugsunin var sú að svo framarlega sem starfsfólkið fengi borguð laun, þá væri það 

ánægt (Leifur Geir Hafsteinsson, 2005). 

 

Frederick Winslow Taylor 

Ein af fyrstu rannsóknunum um starfsánægju var rannsókn Frederick Winslow Taylor árið 

1911. Rannsókn hans varpaði mjög áhugaverðu ljósi á marga þætti sem menn höfðu ekki áður 

velt fyrir sér (Bobby, 2010). 

Rannsókn Taylor byggðist á hugtaki sem hann nefndi vísindalega stjórnun (Scientific 

management). Hugmyndin var sú að byggja upp vísindi úr framleiðslunni, til þess að reyna að 

mæla starfsánægju starfsmannanna. Hann taldi að hægt væri að finna leiðir til þess að hver 

starfsmaður næði hámarks afkastagetu með því að fylgja ákveðnum ferlum. Þannig gæti 

fyrirtækið aukið virði starfsmanna og getu þeirra. 
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Hann setti upp fimm megingildi til þess að ná fram hámarksafkastagetu. Þau felast í 

því að finna ávallt nýjar leiðir til þess að ljúka verkefnum með mælanlegum hætti, að finna 

ávallt bestu manneskjuna sem völ er á til þess að vinna verkefnið, að kenna, að fræða og þróa 

vinnuferla til þessa að starfsmenn fylgdu reglum til hlítar, að veita fjárhagslega hvatningu svo 

að starfsmenn ynnu betur að mælanlegum markmiðum og að lokum að færa ábyrgð og 

skipulagningu frá hinum almenna starfsmanni til stjórnenda (Bobby, 2008). 

 

Elton Mayo og Hawthorne rannsóknin 

Auk rannsóknar Taylor má nefna Hawthorne-rannsóknina sem gerð var á árunum 1924-1932. 

Rannsóknin var framkvæmd í verksmiðju hjá fyrirtækinu Western Electric í Illinois fylki í 

Bandaríkjunum (Leifur Geir Hafsteinsson, 2005). Rannsóknin var unnin af verkfræðingum 

innan fyrirtækisins og sálfræðingnum Elton Mayo. Unnið var markvisst að því að kanna 

mismunandi áhrifaþætti á starfsánægju og hvata starfsmanna innan fyrirtækisins.  

 Rannsóknin fólst meðal annars í því að aðbúnaði hluta starfsmanna var breytt, til 

dæmis lýsingu, og síðan var það mælt hvaða áhrif það hefði á hvata, framlegð og starfsánægju 

starfsmannanna. Fram kom að hjá þeim hópi þar sem breyting varð á aðbúnaði jókst 

starfsánægja þeirra sem og hvati þeirra. Niðurstöðurnar leiddu einnig í ljós að þeir sem urðu 

fyrir skerðingu á aðbúnaði urðu einnig ánægðari og með aukinn hvata og framlegð. 

Niðurstöður þessar þóttu mjög áhugaverðar og komust rannsakendur að þeirri 

sameiginlegu niðurstöðu um að breytingar á aðbúnaði hefðu engin áhrif á starfsánægju, hvata 

og framlegð (Leifur Geir Hafsteinsson, 2005). 

Fræðimenn eru ekki á eitt sáttir um þessa túlkun teymisins á niðurstöðum 

rannsóknarinnar en fræðimenn eru þó sammála um það að aukin starfsánægja myndaðist 

innan verksmiðjunnar vegna þess að yfirmenn veittu almennum starfsmönnum meiri athygli 

en áður. Hinn almenni starfsmaður fann þá að hann skipti heildina máli og fékk gagnvirka 

endurgjöf á störfum sínum (Leifur Geir Hafsteinsson, 2005). 

Síðar var talið að áhrifin væru svokölluð Hawthorne-áhrif (The Hawthorne effect), en 

þau snúa einmitt að áhrifum þeim sem athygli yfirmanna hefur á starfsánægju hinna almennu 

starfsmanna (Elton Mayo, 1933). 
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Abraham Maslow 

Næst er nefndur til sögunnar Abraham Maslow. Maslow var sálfræðingur sem kom fram með 

kenningu um hvata manneskjunnar árið 1954 (Maslow Abraham, 1954). Hann setti upp 

píramída sem sýnir áhrif á hvata manneskjunnar (sjá mynd 1).  

       

Mynd 1. Kenning um hvata manneskjunnar. 

Neðsta lagið í píramídanum sýnir grunnþarfir mannsins sem heyra undir 

lífeðlisfræðilega þáttinn. Þar má nefna sem dæmi vatn og fæðu. Annað lagið sýnir öryggi og 

þar má nefna öryggi, húsnæði og samastað. Þriðja lagið sýnir það að tilheyra einhverjum og 

ást. Þar má nefna fjölskyldu, maka og samfélag. Fjórða lagið sýnir sjálfsvirðingu og þar má 

nefna metnað, árangur og viðurkenningu. Efsta lagið,  toppur píramídans, sýnir sjálfsvitund 

og þar má nefna fyllingu og fulla nýtingu á hæfileikum (Maslow Abraham, 1954). 

Maðurinn reynir fyrst að fullnægja grunnþörfum sínum sem neðsta lag píramídans 

sýnir. Þegar maðurinn telur sig tryggan í stöðu sinni reynir hann að uppfylla aðrar þarfir. Með 

þessu móti fer maðurinn upp píramídann stig af stigi (Maslow Abraham, 1954). Píramídi 

Marzlow kemur við sögu þegar talað er um starfsánægju starfsmanna. Starfsfólk er að reyna 

að komast upp stigann í vinnu sinni. Menn byrja á því að uppfylla grunnþarfir við ráðningu. 

Síðan byrja menn smátt og smátt að vinna sig upp stigann með tímanum. 
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Frederick Herzberg 

Herzberg kemur fram með kenningar sínar árið 1959. Kenningar Herzberg er nokkuð líkar 

kenningum Maslow. Herzberg fann upp módel sem kallast Tveggja þátta kenningin (The two– 

factor theory). Hann vann rannsókn sína með hjálp 200 verkfræðinga sem lýstu áliti á vinnu 

sinni (Herzberg Frederick, Mausner Bernard og Snyderman Barbara Bloch, 2009) 

 Herzberg fann út að það eru ákveðnir þættir sem leiða til ánægju í starfi innan 

fyrirtækja. Hann skipti þessum þáttum í tvo flokka. Þeir eru Hvetjandi þættir og 

Viðhaldsþættir. Flokkarnir eru sýndir á mynd 2. 

 

 

Mynd 2. Tveggja þátta kenningin. 

Þeir þættir sem eru undir flokknum Hvetjandi þættir eru allt þættir sem hafa jákvæð 

áhrif á starfsánægju. Þeir eru afrek, viðurkenning, vinnan sjálf, ábyrgð og framfarir. Ef 

yfirmenn fyrirtækja vilja bæta starfsánægju innan fyrirtækisins, þá ættu þeir að líta á þessa 

þætti og athuga hvort að eitthvað megi betur fara. 

Þeir þættir sem flokkast undir Viðhaldsþætti má kalla grunnþætti varðandi 

starfsánægju. Þættirnir eru regluverk og stjórn, yfirstjórn, laun, mannleg samskipti og 

vinnuaðstæður (Herzberg Frederick, Mausner Bernard and Snyderman Barbara Bloch, 2009). 

Það má segja að þættirnir undir flokknum Viðhaldsþættir þurfi að vera í lagi svo 

starfsmenn séu ekki óánægðir, síðan eru það Hvetjandi þættirnir sem eiga að hvetja 

starfsmenn áfram til aukinnar afkastagetu (Herzberg Frederick, Mausner Bernard and 
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Snyderman Barbara Bloch, 2009). Þessir tveir flokkar vinna því saman að því markmiði að ná 

sem ánægðustum starfsmönnum sem ná sem mestri afkastagetu. 

 

Hackman og Oldham 

Árið 1980 komu fram fræðimenn að nafni Hackman og Oldham (Bobby, 2008) með módel 

sem kallast vinnuauðgunarmódelið (The jod enrichment model). Módelið byggist einna helst 

á því að stjórnendur eigi að móta verkefni á vinnustað að þörfum og ánægju starfsmanna. Þar 

er fjallað um það að stjórnendur eigi að bjóða upp á sveigjanleika í verkefnavinnu 

starfsmanna og það muni skila sér til fyrirtækisins í ánægðum starfsmönnum með aukna 

afkastagetu. Módelið byggist upp á þremur sálfræðilegum stigum.  

Fyrsta stigið er upplifun starfsmannsins á því að hann skipti heildarrekstur 

fyrirtækisins máli. Hugmyndin er sú að starfsmenn sjái að verkefni þeirra skipti máli og gefi 

fyrirtækinu aukið virði. Innan fyrsta skrefsins eru fimm þættir sem stuðla að því að 

starfsmönnum finnist þeir vera að auka virði fyrirtækisins. Þeir eru kunnátta á fjölbreytileika, 

verkefnaauðkenni, mikilvægi verkefna, sjálfstæði og áhrif niðurstaðna. 

Annað stigið er upplifun á ábyrgð. Starfsmenn þurfa að öðlast þá tilfinningu að þeir 

beri ábyrgð innan fyrritækisins.  

Þriðja og seinasta stigið er síðan þekking á niðurstöðum. Það er þegar starfsmenn fá 

gagnvirka endurgjöf frá yfirmönnum. Einnig segir módelið að þeir starfsmenn sem fái ekki 

endurgjöf á störf séu ekki eins áhugasamir um það að sýna góð afköst.  

Einnig sýnir módelið hvernig yfirmenn geta aukið hvatningu starfsmanna innan 

fyrirtækja. Það er að sameina verkefni, mynda blandaða vinnuhópa, koma á ríkum 

viðskiptatengslum, koma á aukinni ábyrgð til almennra starfsmanna og opna leiðir til þess að 

yfirmenn komi niðurstöðum til starfsmanna.  

 

Algeng mælitæki til mælinga á starfsánægju innan fyrirtækja 

Á seinni hluta 20. aldar og til dagsins í dag hefur minna verið um rannsóknir varðandi 

kenningar sem tengjast starfsánægju. Fræðimenn eru farnir að vinna meira með hin ýmsu 

mælitæki í formi tilbúinna spurningalista sem snúa að hinum ýmsu víddum sem hafa áhrif á 

starfsánægju innan veggja fyrirtækja. 
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 Sem dæmi um slík mælitæki, sem hafa náð miklum vinsældum, má nefna 

starfsánægjukönnunina (Job satisfation survey/JSS). JSS mælitæki inniheldur 36 staðlaðar 

spurningar sem og byggist á því að leggja fram tvisvar sinnum sömu spurninguna, annars 

vegar með jákvæðum formerkjum og hins vegar neikvæðum. Unnt á að vera að mæla með 

þessum hætti áreiðanleika svara sem og ánægju. Helstu víddir sem notaðar eru við mælingar í 

þessu mælitæki eru laun, starfsþróun, yfirstjórn, fríðindi, hrós, fylgni á ferlum, 

samstarfsmenn, vinnan sjálf og samskipti (Spector, 1994). 

Einnig má nefna Minnesota-spurningakönnunin (Minnesota questionaire, MSQ). MSQ 

mælitæki er byggt upp á 71 spurningu sem snúa allar að starfsánægju. Notast er við 20 

mismunandi víddir við mælingar innan þessa mælitækis (Department of Psychology at the 

University of Minnesota, 2011). 

Jod descriptive index (JDI) og Job in general index (JGI). Þessi mælitæki byggjast upp 

á því að svarendur velja sér lýsingarorð sem lýsir best tilfinningum þeirra til ýmissa þátta sem 

snúa að starfsánægju starfsmanna innan fyrirtækja. Þær víddir sem notaðar eru í þessu 

mælitæki eru samstarfsmenn, vinnan sjálf, laun, starfsþróun og yfirstjórn (Bowling Green 

state university, 2011). 

EEI mælitækið var þróað árið 2000 af dönsku fyrirtæki að nafni Ennovan. Mælitækið 

er sérhannað til þess að mæla starfsánægju starfsmanna innan fyrirtækja. Mælitækið er eitt 

það útbreiddasta og mest notaða í stærstu fyrirtækjum á Norðurlöndum í dag (Ennovan, 

2011).  

Tækið byggist upp á því að kanna þá þætti sem hafa áhrif á starfsánægju út frá 

nokkrum víddum. Með því að hafa þessar víddir í lagi innan fyrirtækja ætti það að leiða til 

aukins hvata starfsmanna, sem og hollustu við fyrirtækið (Ennovan, 2011).  

Víddir sem hafa áhrif á starfsánægju samkvæmt mælitækinu eru ímynd, stjórnun 

fyrirtækisins, næsti yfirmaður, samstarf, starf og starfsskilyrði, laun og kjör og að lokum 

starfsþróun (sjá mynd 3).  



22 
 

 
Mynd 3. EEI mælitækið 

Mörg íslensk fyrirtækja hafa notfært sér EEI mælitækið og útbúið ánægjukannanir út 

frá þeim víddum sem mælitækið inniheldur (HRM, 2011). 

 Sem dæmi um slíkt má nefna fyrirtækjakönnun ársins sem Virðing-Réttlæti vinnur að 

árlega hjá starfsmönnum fyrirtækja innan félagsins. Þessi könnun er framkvæmd árlega og er 

ein stærsta ánægjukönnun sem fer fram hér á landi (Virðing-Réttlæti, 2011). 

 Í fyrirtækjakönnun VR er notast við hugmynd EEI mælitækisins. Þær víddir sem 

mælanlegar eru í þeirri könnun eru trúverðugleiki stjórnar, starfsandi, launakjör, 

vinnuskilyrði, sveigjanleiki, sjálfstæði í starfi, ímynd fyrirtækisins og að lokum ánægja og 

stolt (Virðing-Réttlæti, 2011). 

 Sjá má út frá víddunum að könnun þeirra er sprottin út frá EEI mælitækinu, þar sem 

þeir nota sömu efnisliði og víddir og mælitækið.  

 Eftir þessa umfjöllun um helstu kenningar og mælitæki um starfsánægju verður í næsta 

kafla fjallað um rannsókn verkefnisins. Greint verður frá aðferðum og framkvæmd hennar. 

Einnig verður ítarlega umfjöllun um það hvaða mælitæki og kenningar voru notuð í rannsókn 

verkefnisins.  
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3. Rannsóknaraðferðir og framkvæmd 
 

Höfundur vann rannsókn sem snéri að því að mæla starfsánægju framlínustarfsmanna í 

útibúum og þjónustuveri Arion banka hf. Rannsókn var unnin í fullu samráði við 

starfsmannahald Arion banka hf. Gætt var fyllsta trúnaðar við rannsóknina og að ekki væri 

hægt að rekja svör til einstakra starfsmanna.  

Höfundur setur fram eftirfarandi rannsóknarspurningar um starfsánægju innan bankans 

og mun leitast við að leggja mat á þær og svara þeim spurningum sem vakna:  

 Starfsmenn sem finnst að þeir skipti heildarstarfsemi bankans máli eru almennt 

ánægðir í starfi samanborið við þá sem finnst þeir ekki skipta máli 

 Þeir starfsmenn sem hafa góð samskipti við næsta yfirmann eru almennt 

ánægðir í starfi samanborið við þá sem finnst samskiptin ekki vera góð 

 Það eru aðrir þættir sem hafa áhrif á starfsánægju starfsmanna en viðhorf 

starfsmanna til launa 

 Þeir starfsmenn sem hafa trú á möguleikum á starfsþróun innan bankans eru 

almennt ánægðir í starfi samanborið við þá sem telja starfsþróun ekki vera 

mögulega 

 Og seinast, þegar á heildina er litið, þá eru starfsmenn í útibúum og 

þjónustuveri Arion banka hf. almennt ánægðir í starfi sínu 

 

3.1 Framkvæmd rannsóknar 
 

Unnin var spurningakönnun til þess að svara rannsóknarspurningunum. Fjallað verður nánar 

um framkvæmd könnunarinnar hérna að neðan. 

 

3.2 Hönnun spurningakönnunar 
 

Könnunin samanstóð af fjórum bakgrunnsbreytum, 31 staðhæfingu og einni opinni spurningu. 

Þær bakgrunnsbreytur sem spurt var um voru kyn, lífaldur, starfsaldur og starfsstöð svarenda. 

Sjá má spurningakönnunina í heild sinni í viðauka. 
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Staðhæfingarnar snéru að almennu viðhorfi starfsmannsins til ímyndar, stefnu og 

yfirstjórnar fyrirtækisins. Starfsfólk var meðal annars spurt um upplifun þeirra á starfsöryggi, 

almenna starfánægju og líðan á vinnustað. 

Einnig var spurt um vinnuaðstæður, tölvubúnað, samvinnu, álag, laun, samskipti, 

traust, sveigjanleika, starfsþróun, sjálfstæð vinnubrögðum og fleiri þætti sem snúa með einum 

eða öðrum hætti að starfsánægju. 

 Byrjað var á því að móta bakgrunnsspurningar sem myndi ekki hafa áhrif á trúnað 

svarenda. Með því er átt við að ekki sé of margar bakgrunnsspurningar þannig að hægt sé að 

finna út svör einstakra starfsmanna.  

Notaðar voru breyturnar kyn, lífaldur, starfsstöð og starfsaldur. Ákveðið var að spyrja 

ekki um starfsheiti svarenda til þess að koma í veg fyrir að gögnin yrðu ekki 

persónugreinanleg.  

Í seinni hluta könnunarinnar var notast við spurningar sem samanstanda af 

staðhæfingum sem svarendur þurftu að merkja við hvort að þeir væri mjög sammála, frekar 

sammála, hvorki sammála né ósammála, frekar ósammála, mjög ósammála eða veit ekki.  

Við mótun á staðhæfingunum var notast við að mestu leyti við þær víddir sem eru í 

EEI mælitækinu. Það eru víddirnar ímynd, stjórnun fyrirtækisins, næsti yfirmaður, samstarf, 

starf og starfsskilyrði, laun og kjör og seinast starfsþróun.  

Lagðar voru fram staðhæfingar sem snéru að þessum víddum. Sem dæmi um 

staðhæfingar sem notaðar voru er til dæmis; „Ég tel að viðskiptavinir bankans hafi almennt 

jákvætt viðhorft til Arion banka“ sem fellur undir víddina ímynd og „Samskipti mín við minn 

næsta yfirmann eru góð“ sem fellur undir víddina næsti yfirmaður. 

Kenning Herzberg (Herzberg Frederick, Mausner Bernard and Snyderman Barbara 

Bloch, 2009) var einnig notuð. Notast var við hvetjandi þætti sem og viðhaldsþættir sem hafa 

áhrif á starfsánægju starfsmanna innan fyrirtækja. Lagðar voru fram staðhæfingar sem snéru 

að þessum þáttum. Sem dæmi má nefna viðhorf starfsmanna til launa sinna. Þá má nefna 

staðhæfinguna; „Ég tel að laun mín hjá Arion banka endurspegli vinnuframlag mitt þar“ sem 

fellur undir viðhaldsþætti.  

Ákveðið var að notast við kenningar Herzberg vegna þess hve víða kenningar hans 

hafa verið notaðar í mælingum á starfsánægju. Enn þann dag í dag eru menn að notast við 
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kenningu hans og er hún ein sú útbreiddasta í kenningum um starfsánægju starfsmanna.  Segja 

má að víddirnar í kenningum hans séu í grófum dráttum þættir sem eru einnig í EEI 

mælitækinu. 

Kenning Hackman og Oldham (Bobby, 2008) kemur einnig við sögu, þar sem 

meginkjarninn í kenningu þeirra er sá að starfsmanni þurfi að finnast hann skipta máli fyrir 

heildina, svo að hann upplifi starfsánægju. Hann þarf að finna fyrir því að verkefni hans muni 

koma fyrirtækinu vel og að hann eigi þátt í því að auðga fyrirtækið. Dæmi um slíkt getur falist 

í staðhæfingunni: „Mér finnst ég vera vel metin(n) hjá bankanum.“ 

Að lokum studdist höfundur við þær víddir og staðhæfingar sem komu fram í könnun 

Virðing-Réttlæti um fyrirtæki ársins. Þar voru helstu víddir; trúverðugleiki stjórnar, starfsandi, 

launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki, sjálfstæði í starfi, ímynd fyrirtækisins og síðast ánægja 

og stolt. (VR, 2011). Sem dæmi um staðhæfingu má nefna; „Ég ber traust til æðstu stjórnenda 

bankans“ sem fellur undir víddina um trúverðugleika stjórnar. 

Sjá má spurningakönnunina í heild sinni í viðauka. 

 

3.3 Undirbúningur fyrir könnunina 
 

Unnið var uppkast að spurningakönnun og það borið undir þrjá starfsmenn innan þýðisins. 

Starfsmennirnir voru úr meðalstórum og stórum útibúum á höfuðborgarsvæðinu. Tveir voru 

almennir starfsmenn og einn var stjórnandi. Starfsmenn eru samstarfsaðilar höfundar hjá 

bankanum. 

Rætt var við þessa þrjá starfsmenn um endanlegan spurningalista og var almennt sátt 

um alla þá þætti sem spurt var um. Einnig voru starfsmennirnir sammála um það að engu 

þyrfti að bæta við könnunina. Þá kom fram góður skilningur þeirra á öllum þeim þáttum sem 

spurt var um. 

 Spurningakönnunin var send á alla starfsmenn útibúa og þjónustuvers Arion banka hf. 

Höfundur notaðist við vefkönnunarforritið questionpro.com. Við útsendingu á könnuninni var 

notast við tölvupóstfang frá starfsmannahaldi Arion banka hf. Tvær ítrekanir voru sendar út til 

þess að minna starfsmenn á það að svara, sú fyrri sjö dögum eftir að könnunin var fyrst send 

út og sú síðari 14 dögum eftir að hún var fyrst send.  
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4. Niðurstöður 

 

Heildarfjöldi starfsmanna í útibúum og þjónustuver Arion banka var 341 á þeim tíma sem 

könnunin var send út. Svarhlutfall er 79% eða svör frá 269 manns. Í þessum kafla verður 

fjallað um niðurstöður hverrar spurningar fyrir sig. Ekki var notast við niðurstöður úr opnu 

spurningunni, þar sem svör úr þeirri spurningu voru of margþætt og því erfitt að flokka þau 

saman. Einnig verður fjallað um niðurstöður úr krosstöflum, þar sem keyrðar voru saman 

niðurstöður úr tveimur staðhæfingum og útskýrt samspilið þeirra á milli.  

 

4.1 Bakgrunnsbreytur 
 

Byrjað er á því að fjalla um niðurstöður bakgrunnsbreytanna um starfsmenn útibúa og 

þjónustuvers. Alls voru breyturnar fjórar talsins. 

Fyrsta spurning könnunarinnar var: „Hvort ert þú karl eða kona?“ Niðurstöður þeirrar 

spurningar leiddu í ljós að um 86% þeirra sem svara eru kvenkyns en um 14% karlmenn (sjá 

töflu 1). 

 

Tafla 1:Hlutfallsleg skipting eftir kyni, lífaldri og starfsaldri. 

  

Hlutfall 
meðal 

svarenda 

Kyn:   

Karlar 14% 

Konur 86% 

Aldur:    

18-25 ára 6% 

26-35 ára 20% 

36-45 ára 30% 

46-55 ára 32% 

56-67 ára 13% 

    

Starfsaldur:   

0-5 ár 38% 

6-10 ár 16% 

11-15 ár 10% 
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16-20 ár 8% 

21-25 ár 12% 

26-30 ár 9% 

31-35 ár 3% 

36-40 ár 3% 

41-45 ár 2% 

46-50 ár 0% 

50+ ár 0% 

 

 Önnur bakgrunnsbreytan var spurning um lífaldur. Sjá má á töflu 1 að starfsmenn á 

aldrinum 18-25 ára eru 6% af heildarfjölda starfsmanna, starfsmenn á aldrinum 26-35 ára eru 

20%, starfsmenn á aldrinum 36-45 ára eru 30%, starfsmenn á aldrinum 46-55 ára eru 32% og 

starfsmenn á aldrinum 56-67 ára eru 13%. 

Þriðja bakgrunnsbreytan snéri að starfsstöð starfsmanna. Sjá má niðurstöður úr þeirri 

bakgrunnsbreytu í viðauka hérna að neðan. 

Fjórða bakgrunnsbreytan er starfsaldur . Niðurstaðan er sú að stærsti hluti 

starfsmannanna hefur 0-5 ára starfsaldur, eða um 38% starfsmanna. Starfsmenn með 6-10 ára 

starfsaldur eru um 16%, með 11-15 ára starfsaldur um 10%, með 16-20 ára starfsaldur um 

8%, með 21-25 ára starfsaldur um 12%, með 26-30 ára starfsaldur um 9%, með 31-35 ára 

starfsaldur um 3%, með 36-40 ára starfsaldur um 3% og starfsmenn með 41-45 ára starfsaldur 

eru um 2% (sjá töflu 1). 

Samkvæmt þessum niðurstöðunum má segja að þýðið einkennist af mestum hluta af 

starfsfólki sem hefur unnið hjá bankanum í innan við fimm ár. Sjá má að starfsmenn sem hafa 

unnið í 21-25 ár (12%) eru töluvert fleiri en þeir sem hafa unnið í 16-20 ár (8%).  

Þegar teknar eru allar bakgrunnsbreyturnar saman má segja í grófum dráttum að þýðið 

einkennist af starfsfólki sem er að mestum hluta konur á miðjum aldri með innan við fimm ára 

starfsreynslu.  

 

4.2 Staðhæfingar 
 

Lagðar voru fyrir staðhæfingar sem snéru allar að starfsánægju starfsmanna. Voru starfsmenn 

spurðir um þætti sem snerta starfsánægju starfsmannanna á vinnustað. Hérna verður fjallað 
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um niðurstöður hverrar staðhæfingar fyrir sig. Hlutföllin eru reiknuð út frá heildarfjölda þeirra 

sem tóku afstöðu; það er að segja þeim sleppt sem svöruðu: „Veit ekki.“  

 

Ímynd, yfirstjórn og stefna 

 

Lagðar voru fram staðhæfingar sem snéru allar að ímynd bankans, yfirstjórn og stefnu. 

 Borin var upp staðhæfingin: „Ég tel að viðskiptavinir bankans hafi almennt jákvætt 

viðhorf til Arion banka.“ Niðurstöður þessarar staðhæfingar koma fram á mynd 4.  

 

 

Mynd 4. Ég tel að viðskiptavinir bankans hafi almennt Jákvætt viðhorf til Arion banka. 

 

Sjá má að starfsmennirnir eru almennt frekar eða mjög sammála því að viðskiptavinir 

bankans hafi almennt jákvætt viðhorf til hans, eða 49% . Þeir starfsmenn sem eru hvorki 

sammála eða ósammála eru 36%. Alls eru 15% af starfsmönnunum frekar ósammála eða mjög 

ósammála þessari staðhæfingu.  

 

 Önnur staðhæfingin; Ég myndi ráðleggja vinum og/eða vandamönnum að sækja um 

vinnu hjá bankanum“ snéri að því hvort að bankinn væri ákjósanlegur vinnustaður fyrir vini 

og vandamenn svarenda. Snéri sú staðhæfing einnig að víddinni um ímynd bankans. Sjá má 

niðurstöður þessarar staðhæfingar á mynd 5. 



29 
 

 

 

Mynd 5. Ég myndi ráðleggja vinum og/eða vandamönnum að sækja um vinnu hjá bankanum. 

  

 Þegar litið er á niðurstöðurnar er hægt að sjá að starfsmenn eru almennt frekar eða 

mjög sammála þessari staðhæfingu eða um 74%. Þeir sem eru hvorki sammála né ósammála 

eru 18%, síðan eru 5% sem eru frekar eða mjög ósammála þessari staðhæfingu. 

 Lögð var upp staðhæfingin: „Ég ber traust til æðstu stjórnenda bankans.“ Niðurstöður 

þessarar staðhæfingar koma fram á mynd 6.  

 

Mynd 6. Ég ber traust til æðstu stjórnenda bankans. 

 

Sjá má að 76% starfsmanna eru mjög eða frekar sammála þessari staðhæfingu. 20% 

eru hvorki sammála né ósammála. Alls eru 4% starfsmanna sem eru frekar ósammála þessari 

staðhæfingu. Enginn starfsmaður er hins vegar mjög ósammála þessari staðhæfingu.  
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 Staðhæfingin; „Ég er sátt/ur við stefnu bankans“ fellur undir vídd hjá EEI mælitækinu 

um stjórnun fyrirtækisins. Mikilvægt er að starfsfólk sé sátt við stefnu bankans varðandi 

stafsánægju. Niðurstöður þessarar staðhæfingar koma fram á mynd 7.  

 

Mynd 7. Ég er sátt/ur við stefnu bankans 

 Sjá má að 73% er mjög eða frekar sammála staðhæfingunni. 22% eru hvorki sammála 

né ósammála staðhæfingunni á meðan að 5% eru frekar eða mjög ósammála. 

Stolt og traust 

Starfsmenn voru spurðir viðhorfs til staðhæfinga sem snéru að stolti og trausti á bankann. 

 Spurt var um staðhæfingu sem snéri að stolti starfsmanna gagnvart því að vinna hjá 

bankanum; Ég er stolt/ur af bankanum sem ég vinn hjá.“ Niðurstöður þessarar staðhæfingar 

koma fram á mynd 8. 

 

Mynd 8. Ég er stolt/ur af bankanum sem ég vinn hjá. 
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Almennt eru þeir sem svara mjög sammála eða frekar sammála þessari staðhæfingu, 

eða 71%,  hvorki sammála né ósammála eru 25% og aðeins 4% eru frekar eða mjög 

ósammála.  

 

 Einnig var lögð fyrir staðhæfingin; „Arion banki er traustur vinnustaður“ sem fólst í 

því að mæla hvort að starfsfólki fyndist bankinn traustur vinnustaður. Niðurstöður þessarar 

staðhæfingar eru á mynd 9. 

 

Mynd 9. Arion banki er traustur vinnustaður. 

 

Niðurstöðurnar eru svohljóðandi að starfsmenn eru flestir mjög eða frekar sammála 

því að bankinn sé traustur vinnustaður eða 76%. Starfsmenn sem eru hvorki sammála né 

ósammála eru 19%. Ekki eru nema 6% starfsmanna sem eru frekar eða mjög ósammála því að 

bankinn sé traustur vinnustaður.  

 Þegar þetta er tekið saman er hægt að sjá að starfsmenn eru flestir sammála því að 

bankinn sé traustur vinnustaður.  

 

 Og seinast var lögð upp staðhæfingin: „Ég hef á seinustu 12 mánuðum íhugað að segja 

starfi mínu lausu hjá bankanum.“ Sú staðhæfing sneri að víddinni um traust. Þessi staðhæfing 

var lögð fram til þess að mæla tryggð starfsmanna við fyrirtækið.  

Niðurstöður þeirrar staðhæfingar koma fram á mynd 10. 
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Mynd 10. Ég hef á seinustu 12 mánuðum íhugað að segja starfi mínu lausu hjá bankanum. 

  

 Niðurstöður úr staðhæfingunni voru þær að 25% starfsmanna segjast frekar eða mjög 

sammála því að þeir hafi á seinustu 12 mánuðum íhugað að segja starfi sínu lausu hjá 

bankanum. Alls eru það 16% starfsmanna sem segjast vera hvorki sammála né ósammála. 

Alls eru það 8% starfsmanna sem eru frekar ósammála og 51% starfsmanna segjast mjög 

ósammála.  

 

 Niðurstöðurnar sýna að 25% starfsmanna hafa íhugað uppsögn á seinustu 12 

mánuðum. Alls eru það 51% starfsmanna sem segjast alls ekki hafa íhugað uppsögn.  

 

 

 

 

Samskipti á vinnustað 

 

Innan víddarinnar samskipti á vinnustað voru lagðar fyrir staðhæfingar sem áttu markvist að 

finna út hin ýmsu samskipti á vinnustaðnum sem starfsmennirnir eru þátttakendur í.  

 Lögð var fyrir staðhæfingin; „Samskipti mín við minn næsta yfirmann eru góð.“ 

Mikilvægur hluti af starfaánægju starfsmanna og samskipti á vinnustað eru samskipti við 

næsta yfirmann. Niðurstöður þessarar staðhæfingar koma fram á mynd 11. 
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Mynd 11. Samskipti mín við minn næsta yfirmann eru góð. 

 

Sjá má að 92% starfsmanna eru frekar eða mjög sammála þessari staðhæfingu. 

Einungis 6% eru hvorki sammála né ósammála og síðan eru 2% sem eru frekar eða mjög 

ósammála staðhæfingunni. 

 

 Næsta staðhæfingin snéri að hrósi og eftirtekt næsta yfirmanns til starfsmanna. 

Staðhæfingin hljóðaði svo; „Tekið er eftir vel unnum störfum starfsmanna innan starfsstöðvar 

minnar/útibús.“ Niðurstöður þessarar staðhæfingar koma fram á mynd 12. 

 

 

Mynd 12. Tekið er eftir vel unnum störfum starfsmanna innan starfsstöðvar minnar/útibús. 
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71% þeirra sem svara segjast vera mjög eða frekar sammála þeirri staðhæfingu að 

tekið sé eftir vel unnum störfum starfsmanna innan starfsstöðvar þeirra, 17% eru hvorki 

sammála né ósammála og 13% eru frekar eða mjög ósammála. 

 

  Næst var lögð var fram staðhæfingin: „Hvatt er til aukinnar menntunar starfsmanna 

innan starfsstöðvar minnar/útibús frá næstu yfirmönnum.“ Hvati til aukinnar menntunar 

skiptir máli varðandi starfsánægju starfsmanna. Niðurstöður þessarar staðhæfingar koma fram 

á mynd 13. 

 

Mynd 13. Hvatt er til aukinnar menntunnar starfsmanna innan starfsstöðvar minnar/ útibús frá næstu yfirmönnum. 

 

Meirihluti starfsmanna er sammála þessari staðhæfingu. Það eru 83% starfsmanna sem 

eru frekar eða mjög sammála þessari staðhæfingu. 12% eru hvorki sammála né ósammála. 

Síðan eru það aðeins 4% starfsmanna sem segjast vera frekar eða mjög ósammála þessari 

staðhæfingu. 

 Einnig var lögð var fram staðhæfingin: „Ég er ánægð/ur með þann sveigjanleika sem 

ríkir innan starfsstöðvar minnar/útibús.“ Þegar litið er á sveigjanleika, þá skiptir hann máli 

fyrir heildarstarfsánægju starfsmanna. Möguleiki er á svigrúmi vegna fjölskylduaðstæðna, 

veikinda og fleira. Niðurstöður þessarar staðhæfingar koma fram á mynd 14.  
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Mynd 14. Ég er ánægð/ur með þann sveigjanleika sem ríkir innan starfsstöðvar minnar/útibús. 

   

Þegar litið er á niðurstöðurnar er hægt að sjá að 71% starfsmanna eru almennt mjög 

eða frekar sammála þessari staðhæfingu. Alls eru það 12% sem eru hvorki sammála né 

ósammála og 8% sem eru frekar eða mjög ósammála staðhæfingunni. 

  

 Starfsmenn voru látnir velja þann möguleika sem þeim fannst eiga best við 

staðhæfinguna: „Það er góð samvinna á milli starfsmanna innan starfsstöðvar minnar/útibús.“ 

Niðurstöður staðhæfingarinnar koma fram á mynd 15. 

 

Mynd 15. Það er góð samvinna á milli starfsmanna innan starfsstöðvar minnar /útibús. 

 Sjá má að 86% starfsmanna eru frekar eða mjög sammála því að góð samvinna sé á 

milli starfsmanna innan starfsstöðvar sinnar. 11% starfsmanna eru hvorki sammála né 

ósammála staðhæfingunni. 3% starfsmanna segjast vera frekar eða mjög ósammála 

staðhæfingunni.  
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 Staðhæfingin; Það er tekið mark á hugmyndum mínum innan starfsstöðvar minnar 

/útibús“ skiptir miklu máli varðandi starfsánægju starfsmanna. Niðurstöður þessarar 

staðhæfingar koma fram á mynd 16. 

 

Mynd 16. Það er tekið mark á hugmyndum mínum innan starfsstöðvar minnar /útibús. 

  

Niðurstöðurnar sýna að 77% starfsmanna eru frekar eða mjög sammála því að mark sé 

tekið á hugmyndum þeirra innan starfsstöðva þeirra. 20% eru hvorki sammála né ósammála. 

Þeir starfsmenn sem eru frekar eða mjög ósammála eru 3% 

   

 Starfsmenn voru beðnir um að svara staðhæfingunni: „Það er góður starfsandi/mórall 

innan starfsstöðvar minnar /útibús.“ Niðurstöður þessarar staðhæfingar koma fram á mynd 

17. 

 

Mynd 17. Það er góður starfsandi/mórall innan starfsstöðvar minnar /útibús. 
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 Niðurstöðurnar sýna að 81% starfsmanna eru frekar eða mjög sammála því að góður 

starfsandi sé ríkjandi innan starfsstöðvar þeirra, 14% eru hvorki sammála né ósammála og 5% 

eru frekar eða mjög ósammála.  

   

 Staðhæfingin; „Á síðustu þremur mánuðum hafa starfsmenn starfsstöðvar 

minnar/útibús hist fyrir utan vinnutíma sér til skemmtunar“ styðst við fyrri staðhæfingu um 

starfsanda innan starfsstöðvanna, þar sem mikilvægur þáttur í því að bæta starfsanda felst í því 

að hittast utan vinnutíma. Niðurstöður þessara staðhæfingar koma fram á mynd 18. 

 

Mynd 18. Á síðustu þremur mánuðum hafa starfsmenn starfsstöðvar minnar/útibús hist fyrir utan vinnutíma sér til 
skemmtunar. 

 Niðurstöðurnar sýna að 92% starfsmanna eru frekar eða mjög sammála 

staðhæfingunni,  5% starfsmanna eru hvorki sammála né ósammála og þeir starfsmenn sem 

eru frekar eða mjög ósammála eru 4%. 

 

 Við svörun á rannsóknarspurningunum voru keyrðar saman tvær staðhæfingar til þess 

að reyna að komast að samhenginu á milli tveggja breytna. Teknar voru niðurstöður úr 

tveimur staðhæfingum úr spurningakönnuninni sem lögð var fyrir starfsmennina. Fyrri 

staðhæfingin er; „Samskipti mín við minn næsta yfirmann eru góð“ og sú síðari er; „Ég er 

ánægður í starfi hjá Arion banka hf.“ (sjá töflu 2). 
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Tafla 2: „Samskipti mín við minn næsta yfirmann eru góð“ og „Ég er ánægður í starfi hjá Arion banka hf.“ 

Samskipti mín við minn næsta yfirmann eru góð:

Mjög / frekar 

sammála

Hvorki sammála né 

ósammála

Mjög / frekar 

ósammála Alls

Ég er ánægð/ur í starfi hjá Arion banka hf.:

Mjög / frekar sammála 97% 2% - 223

Hvorki sammála né ósammála 73% 20% 7% 30

Mjög / frekar ósammála 50% 36% 14% 14  

 

Samkvæmt niðurstöðunum má sjá að langstærstur hluti starfsmanna segist vera 

ánægður í starfi og eiga góð samskipti við yfirmann sinn eða 97%. Þegar litið er á þá 

starfsmenn sem eru ósáttir í starfi, þá er hægt að sjá að af þeim 14 starfsmönnum sem eru 

óánægðir í starfi, þá er helmingur þeirra samt sem áður ánægður með sinn næsta yfirmann. 

Þegar litið er á niðurstöðurnar varðandi starfsmenn sem eru óánægðir í starfi og óánægðir með 

næsta yfirmann, þá er það aðeins einn starfsmaður.  

 

Mat á ánægju og líðan 

Mæld var heildaránægja starfsmanna með staðhæfingu sem og mat þeirra á líðan í starfi.  

 Lögð var fram staðhæfingin: „Ég er ánægð/ur í starfi hjá Arion banka.“ Þar sem 

könnunin var gerð til þess að mæla starfsánægju starfsmanna þýðisins, þá skipta niðurstöður 

þessarar staðhæfingar miklu máli. Hér var spurt ákveðið hvort að starfsmaður væri ánægður í 

starfi eða ekki. Niðurstöður þessarar staðhæfingar koma fram á mynd 19. 

 

 

Mynd 19. Ég er ánægð/ur í starfi hjá Arion banka. 
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 Þeir starfsmenn sem eru frekar eða mjög sammála staðhæfingunni eru 83%, 12% eru 

hvorki sammála né ósammála og þeir starfsmenn sem eru frekar ósammála staðhæfingunni 

eru 5% og enginn er mjög ósammála staðhæfingunni.  

 

 Einnig var starfsfólk beðið um að leggja mat á það hvort að þeim liði almennt vel í 

vinnunni. Spurt var: „Mér líður almennt vel í vinnunni.“ Niðurstöður þessara staðhæfingar 

koma fram á mynd 20. 

 

 

Mynd 20. Mér líður almennt vel í vinnunni. 

  

 Niðurstöðurnar eru þær að 81% starfsmanna eru frekar eða mjög sammála því að þeim 

líði vel í vinnunni, 11% starfsmanna segjast vera hvorki sammála né ósammála og þeir 

starfsmenn sem eru frekar eða mjög ósammála eru 8%.  

 

Starfsöryggi 

Mæld var hugmynd starfsmanna um starfsöryggi þeirra. Lögð var fram staðhæfingin: „Ég tel 

mig hafa mikið starfsöryggi.“ Niðurstöðurnar koma fram á mynd 21. 
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Mynd 21. Ég tel mig hafa mikið starfsöryggi. 

Sjá má að 58% þeirra sem svara eru frekar eða mjög sammála staðhæfingunni, 31% 

þeirra eru hvorki sammála né ósammála og 10% eru frekar eða mjög ósammála.  

 

 

Vinnuálag 

 

Notast var við víddina um vinnuálag við rannsókn á starfsánægju starfsmannanna. Lögð var 

fram staðhæfingin; „Vinnuálag mitt er mjög mikið.“ Niðurstöður staðhæfingarinnar koma 

fram á mynd 22. 

 

 

Mynd 22. Vinnuálag mitt er mjög mikið. 



41 
 

  

 59% starfsmanna finnst þeir vera mjög eða frekar sammála staðhæfingunni um það að 

vinnuálag þeirra sé mikið, 34% eru hvorki sammála né ósammála og 7% eru frekar ósammála.  

 Meirihluta starfsmanna finnst að þeir séu undir miklu vinnuálagi. Áhugavert er að sjá 

að 7% starfsmannanna finnst þeir ekki vera undir miklu starfsálagi.  

 Í kjölfarið á fyrri staðhæfingu um að starfsmenn væru að upplifa mjög mikið 

vinnuálag í starfi sínu var lögð fram önnur staðhæfing sem hljóðar svo; „Vinnuálag mitt er 

svipað og hjá samstarfsaðilum mínum í sambærilegum störfum.“ Notast var við þessa 

staðhæfingu til þess að komast að því hvort að samvinna væri á milli starfsmanna með svipað 

starfsheiti. Niðurstöður staðhæfingarinnar koma fram á mynd 23. 

 

Mynd 23. Vinnuálag mitt er svipað og hjá samstarfsaðilum mínum í sambærilegum störfum. 

  

 66% þeirra sem svara eru frekar eða mjög sammála staðhæfingunni, 25% eru hvorki 

sammála né ósammála og áhugavert er að sjá að 8% eru frekar eða mjög ósammála, þannig að 

þeir starfsmenn telja vinnuálag sitt vera frábrugðið álagi samstarfsaðila í sambærilegum 

störfum.  
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Vinnuaðstaða og búnaður 

 

Samkvæmt kenningu Herzberg (1959) og EEI mælitækinu, þá skiptir vinnuaðstaða 

starfsmanna miklu máli varðandi mat á starfsánægju starfsmanna.  

 Þegar rýnt er í ánægju starfsmanna skiptir máli að þeir séu sáttir við vinnuaðstöðu 

sína. Vinnuaðstaðan kemur oftar en ekki inn á almennan líða starfsfólks í vinnunni. Stóllinn 

sem starfsmaðurinn situr í allan daginn þarf til dæmis að vera þægilegur. Lögð var fram 

staðhæfingin: „Vinnuaðstaðan mín (skrifborð, lýsing, stóll o.fl.) er fullnægjandi.“ Niðurstöður 

þessarar staðhæfingar koma fram á mynd 24. 

 

 

Mynd 24. Vinnuaðstaðan mín (skrifborð, lýsing, stóll o.fl.) er fullnægjandi. 

  

 78% þeirra sem svara eru frekar eða mjög sammála staðhæfingunni, þeir sem eru 

hvorki sammála né ósammála eru 11% og þeir sem eru frekar eða mjög ósammála eru 11%. 

 

 Næsta staðhæfing var mat á hvort að starfsmenn telja sig vera að vinna með 

tölvubúnað sem er í samræmi við væntingar þeirra.  

 Höfundur ákvað að láta þessa staðhæfingu vera á eftir fyrri staðhæfingu um 

vinnuaðstæður, því tölvubúnaður skiptir meginmáli varðandi vinnu starfsmanna innan 

þýðisins, þar sem vinna þeirra fer öll fram í gegnum tölvur. Niðurstöður þessarar staðhæfingar 

koma fram á mynd 25. 

 



43 
 

 

Mynd 25. Tölvubúnaður sem ég vinn með er í samræmi við væntingar mínar. 

  

 Niðurstöður úr staðhæfingunni eru á þann veg að 68% starfsmanna eru frekar eða 

mjög sammála staðhæfingunni. 16% starfsmanna eru hvorki sammála né ósammála. Alls eru 

16% starfsmanna sem eru frekar eða mjög ósammála staðhæfingunni.  

 

Laun og önnur fríðindi 

 

Varðandi mælingu á starfsánægju starfsmanna er mikilvægt að líta á viðhorf starfsmanna til 

launa sinna og annarra fríðinda. Laun gegna veigamiklu hlutverki varðandi starfsánægju. 

Niðurstöður staðhæfingarinnar er hægt að sjá á mynd 26. 

 

 

Mynd 26. Launin mín hjá Arion banka endurspegla vinnuframlag mitt þar. 
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 Sjá má á mynd 26 að 19% starfsmanna eru frekar eða mjög sammála því að laun þeirra 

endurspegla vinnuframlag þeirra. Alls eru 24% starfsmann sem eru hvorki sammála né 

ósammála. En þegar litið er á þá hlið starfsmanna sem eru frekar eða mjög ósammála 

staðhæfingunni, þá eru það 56% starfsmanna.  

 Niðurstöðurnar segja okkur að rétt rúmur meirihluti telur sig ekki vera með laun sem 

endurspegla vinnuframlag þeirra til Arion banka.  

 

 Lögð var fram eftirfarandi staðhæfing til starfsmanna: „Ég tel laun mín hjá bankanum 

vera í samræmi við laun starfsmanna annarra viðskiptabanka.“ Tilgangurinn með 

staðhæfingunni var sá að kanna hvort starfsmenn væru sáttir eða ósáttir við laun sín og hvort 

afstaða til launa tengist heildaránægju starfsmanna hjá bankanum. Niðurstöður 

staðhæfingarinnar er hægt að sjá á mynd 27. 

 

 

Mynd 27. Ég tel laun mín hjá bankanum vera í samræmi við laun starfsmanna annarra viðskiptabanka. 

 

Sjá má á mynd 27 að 17% starfsmanna telja laun þeirra hjá bankanum vera í samræmi 

við laun starfsmanna annarra viðskiptabanka. 25% starfsmanna eru hvorki sammála né 

ósammála. Þegar litið er á þá starfsmenn sem eru frekar eða mjög ósammála staðhæfingunni, 

þá eru það 58% starfsmanna. 
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 Varðandi mat á starfsánægju starfsmanna er mikilvægt að meta hvort starfsmenn telji 

að þeir njóti sömu fríðinda (annarra en launa) og samstarfsaðilar þeirra í svipaðri stöðu. 

Niðurstöður þessarar staðhæfingar er hægt að sjá á mynd 28. 

 

Mynd 28. Ég nýt sömu fríðinda (annað en laun) og vinnufélagar mínir í svipaðri/sömu stöðu. 

  

 Samkvæmt mynd 28 er hægt að sjá að 51% starfsmanna segjast vera frekar eða mjög 

sammála staðhæfingunni. 26% starfsmanna eru hvorki sammála né ósammála staðhæfingunni. 

Þegar litið er á þá starfsmenn sem segjast vera frekar eða mjög ósammála, þá eru þeir 23%.  

 

Einnig var unnin krosstafla til rannsóknar á rannsóknarspurningum úr þessari vídd. 

Tengdar voru saman niðurstöður úr staðhæfingum í spurningakönnun; „Laun mín hjá Arion 

banka endurspegla vinnuframlag mitt þar“ og „Ég er ánægð/ur í starfi hjá Arion banka hf.“ 

(sjá töflu 3).  

Tafla 3:„Laun mín hjá Arion banka endurspegla vinnuframlag mitt þar“ og „Ég er ánægð/ur í starfi hjá Arion banka hf.“ 

Laun mín hjá Arion banka endurspegla vinnuframlag mitt þar:

Mjög / frekar 

sammála

Hvorki sammála né 

ósammála

Mjög / frekar 

ósammála Alls

Ég er ánægð/ur í starfi hjá Arion banka hf.:

Mjög / frekar sammála 23% 28% 49% 206

Hvorki sammála né ósammála 3% 13% 83% 30

Mjög / frekar ósammála - - 100% 13  
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Þegar litið er á töfluna er hægt að sjá að 49% starfsmanna sem eru ánægðir í starfi, 

telja laun þeirra endurspegli ekki vinnuframlag þeirra. Þegar litið er á hlutfall þeirra sem eru 

óánægðir í starfi og eru sáttir við launin sín, þá kemur í ljós að enginn er í þeim flokki. Allir 

þeir 13 starfsmenn sem eru óánægðir í starfi telja jafnframt að laun þeirra endurspegli ekki 

vinnuframlag þeirra. 

 

Starfsþróun 

 

Varðandi það að vaxa í starfi innan veggja fyrirtækja, þá skiptir það máli gagnvart 

starfsánægju starfsmanna. Niðurstöður þessarar staðhæfingar koma fram á mynd 29. 

 

Mynd 29. Ég tel mig hafa möguleika á að vaxa í starfi innan bankans. 

  

Sjá má að 49% starfsmanna eru frekar eða mjög sammála staðhæfingunni. Þeir telja 

sig hafa möguleika á að vaxa í starfi innan bankans. 32% starfsmanna eru hvorki sammála né 

ósammála staðhæfingunni. 19% starfsmanna segjast vera frekar eða mjög ósammála 

staðhæfingunni.  

  

 Hugleiðing höfundar var sú að athuga ástæðu sem geta haft áhrif á viðhorf 

starfsmanna til starfsþróunar. Sú hugleiðing var hvort að starfsmenn telja sig ekki hafa 

möguleika á að vaxa í starfi vegna tilkomna atburða á markaði í kjölfarið á bankahruninu 

seinni hluta árs 2008.  
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 Lögð var upp staðhæfingin: „Ég hef á seinustu tveimur árum vaxið í starfi hjá 

bankanum.“ Hún var sett fram til þess að mæla almenna starfsþróun starfsmanna eftir 

efnahagshrunið. Notast var við þess staðhæfingu til þess að mæla hvort sanngildi var fyrir 

staðhæfingu um trú starfsmanna á vexti í starfi og með því sanngildi þess á starfsánægju. 

 Niðurstöður þessarar staðhæfingar koma fram á mynd 30. 

 

Mynd 30. Ég hef á seinustu tveimur árum vaxið í starfi hjá bankanum. 

  

 Mynd 30 sýnir að 45% starfsmanna eru frekar eða mjög sammála staðhæfingunni. 

34% starfsmanna eru hvorki sammála né ósammála. 21% starfsmanna eru frekar eða mjög 

ósammála staðhæfingunni. 

 Varðandi mat á starfsánægju, þá skiptir það miklu máli hvort að litið sé á vöxt í starfi 

sem jákvæðan hlut samstarfsaðila eða ekki. Niðurstöður staðhæfingarinnar er hægt að sjá á 

mynd 31. 

 

Mynd 31. Litið er á starfsþróun starfsmanna jákvæðum augum innan starfsstöðvar minnar/útibús. 
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 Sjá má á mynd 31 að 73% starfsmanna eru frekar eða mjög sammála staðhæfingunni. 

20% starfsmanna eru hvorki sammála né ósammála staðhæfingunni. Alls eru 7% starfsmanna 

sem eru frekar eða mjög ósammála staðhæfingunni. 

 

Notast var við niðurstöður úr staðhæfingum innan víddar um starfsþróun til 

rannsóknar á rannsóknarspurningu. Teknar voru saman niðurstöður staðhæfinganna; „Ég tel 

mig hafa möguleika á að vaxa í starfi innan bankans“ og „Ég er ánægð/ur í starfi hjá Arion 

banka hf.“ (sjá töflu 4).  

Tafla 4:„Ég tel mig hafa möguleika á að vaxa í starfi innan bankans“ og „Ég er ánægð/ur í starfi hjá Arion banka hf.“ 

Ég tel mig hafa möguleika á að vaxa í starfi innan bankans:

Mjög / frekar 

sammála

Hvorki sammála né 

ósammála

Mjög / frekar 

ósammála Alls

Ég er ánægð/ur í starfi hjá Arion banka hf.:

Mjög / frekar sammála 57% 31% 14% 210

Hvorki sammála né ósammála 17% 48% 34% 29

Mjög / frekar ósammála - 15% 77% 12  

 

Þegar rýnt er í töfluna sést að stærsti hluti þeirra sem svara eru almennt ánægðir í starfi og 

telja sig hafa möguleika á því að vaxa í starfi innan bankans eða 57% svarenda. Þó nokkrir eru 

ánægðir í starfi þrátt fyrir að þeir telji sig ekki hafa möguleika á því að vaxa í starfi eða 14%. 

 

Sjálfstæð vinnubrögð, hluti af heildinni og til hvers er ætlast af starfsmanni  

 

Auk víddanna sem koma fram hérna að ofan var notast við mælinga á sjálfstæðum 

vinnubrögðum, hvort að starfsmenn finnast þeir vera hluti af heildinni og hvað er ætlast til af 

þeim í starfi.  

 Mælt var viðhorf starfsfólks til þeirra staðhæfingar um að svaranda finnist hann vel 

metinn hjá bankanum. Niðurstöður þessarar staðhæfingar er hægt að sjá á mynd 32. 
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Mynd 32. Mér finnst ég vera vel metin(n) hjá bankanum. 

 

Þegar litið er á niðurstöðurnar er hægt að sjá að hlutfall starfsmanna er 63% sem 

finnast þeir skipta heildina máli eða eru mjög eða frekar sammála. Þeir starfsmenn sem eru 

hvorki sammála né ósammála eru 22%. Sjá má að þeir starfsmenn sem telja að þeir séu ekki 

eins vel metnir hjá bankanum eru 15%. 

 

 Varðandi starfsánægju, þá skiptir það máli að starfsmenn viti til hvers er ætlast af 

þeim. Niðurstöður þessarar staðhæfingar er hægt að sjá á mynd 33. 

 

Mynd 33. Ég veit til hvers er ætlast að mér í vinnunni. 

   

 Sjá má að 93% starfsmanna eru frekar eða mjög sammála staðhæfingunni. Aðeins eru 

6% starfsmanna sem eru hvorki sammála né ósammála staðhæfingunni. Einnig eru aðeins 2% 

starfsmanna sem segjast vera frekar eða mjög ósammála staðhæfingunni.  
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 Sjálfstæð vinnubrögð skipta máli varðandi starfsánægju. Niðurstöður þessarar 

staðhæfingar koma fram á mynd 34. 

 

 

Mynd 34. Ég bý yfir sjálfstæðum vinnubrögðum í starfi. 

  

 Mynd 34 sýnir okkur að langmestur hluti, eða 94% starfsmanna eru frekar eða mjög 

sammála því að þeir búa yfir sjálfstæðum vinnubrögðum í starfi. 5% starfsmanna eru hvorki 

sammála né ósammála. Ekki nema 1% starfsmanna eru frekar eða mjög ósammála 

staðhæfingunni. 

 

 Krosstengdar voru staðhæfingar úr spurningakönnun við rannsókn á 

rannsóknarspurningum. Keyrðar voru saman staðhæfingar; „Mér finnst ég vera vel metin(n) 

hjá bankanum.“ Og „Ég er ánægð/ur í starfi hjá Arion banka hf. (sjá töflu 5). 

Tafla 5: „Mér finnst ég vera vel metin(n) hjá bankanum“ og „Ég er ánægð/ur í starfi hjá Arion banka hf.“ 

Mér finnst ég vera vel metin hjá bankanum:

Mjög / frekar 

sammála

Hvorki sammála né 

ósammála

Mjög / frekar 

ósammála Alls

Ég er ánægð/ur í starfi hjá Arion banka hf.:

Mjög / frekar sammála 73% 21% 6% 217

Hvorki sammála né ósammála 17% 28% 55% 29

Mjög / frekar ósammála  - 21% 79% 14  
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 Sjá má að samspil er á milli spurninganna tveggja. Sjá má að 73% starfsmanna eru 

almennt ánægðir í starfi og finnast störf þeirra skipta heildina máli. Sjá má að nánast enginn 

starfsmannanna er ánægður í starfi en finnst hann ekki vera vel metinn hjá bankanum, eða 6%. 

 

   

 

5. Umræðukafli 
 

Í þessum kafla reynir höfundur að svara rannsóknarspurningunum. Einnig verður almenn 

umræða um niðurstöður þær sem greindar voru í síðasta kafla. Að lokum verður fjallað um 

mögulegar leiðir til úrbóta í tengslum við starfsánægju innan Arion banka. 

 

5.1 Rannsóknarspurningar 
 

Hér verða til glöggvunar endurteknar þær staðhæfingar um starfsánægju innan 

bankans sem raktar voru í upphafi og leitaðist við að leggja mat á þær og svara þeim 

spurningum sem vöknuðu. Staðhæfingarnar eru eftirfarandi:  

 Starfsmenn sem finnst að þeir skipti heildarstarfsemi bankans máli eru almennt 

ánægðir í starfi samanborið við þá sem finnst þeir ekki skipta máli 

 Þeir starfsmenn sem hafa góð samskipti við næsta yfirmann eru almennt 

ánægðir í starfi samanborið við þá sem finnst samskiptin ekki vera góð 

 Það eru aðrir þættir sem hafa áhrif á starfsánægju starfsmanna en viðhorf 

starfsmanna til launa 

 Þeir starfsmenn sem hafa trú á möguleikum á starfsþróun innan bankans eru 

almennt ánægðir í starfi samanborið við þá sem telja starfsþróun ekki vera 

mögulega 

 Og seinast, þegar á heildina er litið, þá eru starfsmenn í útibúum og 

þjónustuveri Arion banka hf. almennt ánægðir í starfi sínu 
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Hér á eftir verður fjallað um hverja þessara staðhæfinga fyrir sig. 

 

Starfsmenn sem finnst að þeir skipti heildarstarfsemi bankans máli eru almennt 

ánægðir í starfi samanborið við þá sem finnast þeir ekki skipta máli. 

 Þegar litið er á kenningu Hackman og Oldham (1980) byggist hún upp á því að móta 

sérhæfð verkefni fyrir starfsmenn. Í kenningunni kemur fram mikilvægi þess að 

starfsmönnum finnist að þeir skipti heildina máli með vinnuframlagi sínu. Þeir þurfa að finna 

að verkefni þeirra hafi áhrif og séu mikilvæg fyrir fyrirtækið til þess að þeir haldist ánægðir í 

starfi. 

Þegar litið er á niðurstöður úr staðhæfingunni um heildarstarfsánægju starfsmanna, 

sem og viðhorf þeirra til þess hvort að þeim finnist þeir séu vel metnir hjá bankanum, sést að 

öllum þeir sem segjast vera ánægðir í starfi finnst þeir einnig vera vel metnir hjá bankanum. 

Aftur á móti er samsvörun á milli þess að svarendum finnist þeir ekki vera vel metnir hjá 

bankanum og þess að vera óánægðir í starfi.  

 Samkvæmt þessum niðurstöðum er hægt að segja að spurningunni sé svarað þannig að 

það skipti starfsmenn máli að vera vel metnir hjá bankanum varðandi starfsánægju þeirra í 

starfi. Með þessu er hægt að segja að kenningar Hackman og Oldham (1980) standist í þessari 

rannsókn. 

 Möguleiki er á því að bæta starfsánægju starfsmanna með því að gera starfsmönnum 

betri grein fyrir mikilvægi þeirra fyrir bankann í heild. Það mun hafa áhrif á starfsánægju, þar 

sem samspil er á milli starfsánægju og þess að starfsmanni finnist hann skipta heildina máli.  

  

Þeir starfsmenn sem hafa góð samskipti við næsta yfirmann eru almennt ánægðir í starfi 

samanborið við þá sem finnst samskiptin ekki vera góð. 

 Samkvæmt EEI mælitækinu skipta samskipti við næsta yfirmann miklu máli varðandi 

starfsánægju. Starfsmenn þurfa að finna fyrir þægilegum samskiptum við yfirmenn sína. Þess 

vegna skiptir miklu máli að samskiptin séu í góðu lagi varðandi starfsánægju starfsmanna.  

 Auk umfjöllunar í EEI mælitækinu eru samskipti við næsta yfirmann í talin mjög 

mikilvæg í kenningu Herzberg og ánægjukönnun VR. 
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 Þegar athugað er samspilið á niðurstöðum á milli staðhæfinga um heildarstarfsánægju 

starfsmanna og samskipti við næsta yfirmann má sjá samsvörun á milli þeirra svarenda sem 

eru ánægðir í starfi og þeirra sem telja sig eiga góð samskipti við næsta yfirmann. Ef að litið 

er á það hlutfall starfsmanna sem segjast vera ánægðir í starfi, þá segjast 97% af þeim vera 

einnig með góð samskipti við næsta yfirmann. Eins þegar litið er á þá starfsmenn sem segjast 

vera óánægðir í starfi, þá er hægt að sjá að meirihlutinn, eða ríflega 50%, eru einnig með góð 

samskipti við næsta yfirmann.  

Starfsmenn virðast aðhyllast það að vera ánægðir í starfi og því fylgir að eiga góð 

samskipti við næsta yfirmann sinn. Því má segja að rannsóknarspurningunni sé svarað.  

Því má segja að niðurstöðurnar styðji við kenningar Herzberg og vídd innan EEI 

mælitækisins um mikilvægi samskipta við næsta yfirmann starfsmanna á starfsánægju þeirra. 

Hægt er að segja að samskipti starfsmannanna við næsta yfirmann séu mjög góð og er það 

góður styrkur fyrir bankann. 

 

Það eru aðrir þættir sem hafa áhrif á starfsánægju starfsmanna en viðhorf starfsmanna 

til launa sinna. 

Þegar niðurstöður spurningakönnunarinnar eru skoðaðar er hægt að sjá að skor er frekar 

jákvætt í heildina, en varðandi launin, þá er raunin önnur.  

 Samsvörun  er á niðurstöðum kenninga og mælitækja um það að launaþátturinn sé 

mikilvægur þáttur í því að mæla starfsánægju starfsmanna. 

 Kenning Herzberg byggist upp á þáttum sem snúa að starfsánægju starfsmanna. Hann 

skiptir þáttunum niður í viðhaldsþætti og hvetjandi þætti. Kenningin snýst í rauninni um það 

að þeir þættir sem falla undir viðhaldsþætti séu svokallaðir grunnþættir fyrir starfsánægju 

starfsmanna innan fyrirtækja. Síðan bætir hann hvetjandi þáttum við viðhaldsþættina og eiga 

þeir að stuðla að úrbótum varðandi starfsánægju. 

 Samkvæmt kenningunni eiga yfirmenn fyrirtækja að líta á hvetjandi þættina varðandi 

úrbætur vegna starfsánægju. Innan þessara viðhaldsþátta er liður um laun starfsmanna. 

  Flestir þeirra sem tóku afstöðu til staðhæfingarinnar; Það eru aðrir þættir sem hafa 

áhrif á starfsánægju starfsmanna en viðhorf starfsmanna til launa sinna“ eru almennt mjög 

ánægðir í starfi en mjög ósammála því að launin endurspegli vinnuframlag þeirra. Það má 
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einnig segja að meirihluti starfsmanna sé ósáttur við laun sín. Einnig má sjá að allir sem eru 

óánægðir í starfi telja jafnframt að laun þeirra endurspegli ekki vinnuframlag þeirra. 

Samkvæmt niðurstöðunum má segja að rannsóknarspurningunni sé svarað og að laun hafi 

áhrif á starfsánægju starfsmannanna.  

 Með þessum niðurstöðum er hægt að segja að rannsóknin samrýmist kenningu 

Herzberg og víddinni innan EEI mælitækisins um að laun séu að hafa áhrif á starfsánægju 

starfsmannanna.  

 

Þeir starfsmenn sem hafa trú á möguleika á starfsþróun innan bankans eru almennt 

ánægðir í starfi samanborið við þá sem telja starfsþróun ekki vera mögulega. 

Samkvæmt EEI mælitækinu er ein vídd sem snýr að starfsþróun. Mælitækið segir að ríkur 

þáttur í mælingu á starfsánægju sé að starfsmenn hafi möguleika á að vaxa í starfi. 

 Þegar litið er á staðhæfingarnar um starfþróun, í kaflanum um niðurstöður, þá er hægt 

að sjá að starfsmenn hafa í þó nokkrum mæli verið að vaxa í starfi seinustu tvö árin hjá 

bankanum. Það segir að möguleikar á starfsþróun eru mælanlegir, þar sem eitthvað hefur 

verið um þróun í starfi hjá þýðinu á seinustu misserum.   

Sjá má úr könnuninni að starfsmenn sem segjast vera óánægðir í starfi og jafnframt því 

að hafa möguleika á að vaxa í starfi eru það enginn starfsmaður sem telur það vera raunina. 

Hins vegar eru 77% starfsmanna sem eru óánægðir í starfi sem telja sig ekki hafa möguleika á 

að vaxa í starfi 

Niðurstöðurnar sýna að hlutfall þeirra starfsmanna sem eru sammála því að þeir geta 

vaxið í starfi er hærra hjá þeim sem eru ánægðir í starfi heldur en hjá þeim sem eru óánægðir í 

starfi. 

Þessar niðurstöður gefa okkur því svar við rannsóknarspurningunni um að þeir 

starfsmenn sem hafi trú á möguleika á starfsþróun innan bankans séu almennt ánægðir í starfi 

samanborið við þá sem telja starfsþróun ekki vera mögulega. Það segir okkur að starfsþróun 

skipti máli varðandi starfsánægju starfsmannanna, líkt og sagt er frá í EEI mælitækinu. 
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Þegar á heildina er litið eru starfsmenn í útibúum og þjónustuveri Arion banka hf. 

almennt ánægðir í starfi sínu. 

Hér er meðal annars litið til þeirra staðhæfinga sem komu fram í spurningakönnuninni.  

 Allar snéru þær að því að meta starfsánægju starfsmanna út frá kenningum, 

mælitækjum, könnunum og fleiru. Allar spurningarnar gegndu hlutverki í því að reyna að 

komast að því hvort að starfsmenn innan þýðisins væru almennt ánægðir í starfi.  

 Ef farið er yfir svörin við staðhæfingunum má sjá að almennt er ánægja eða sátt 

varðandi flesta þá liði sem spurt var um.  

 Þær staðhæfingar sem gáfu mjög hátt hlutfall varðandi ánægju starfsmanna voru um 

næsta yfirmann, stolt og traust til bankans, traust til æðstu stjórnenda, sátt við stefnu bankans, 

hvatningu til menntunar, samvinnu og starfsanda, um það að tekið væri mark á hugmyndum 

starfsmanna og um það að starfsmenn vissu til hvers væri ætlast af þeim og um sjálfstæði í 

starfi.  

 Meirihluti starfsmanna var jákvæður í þáttum eins og ímynd, að tekið væri eftir vel 

unnum störfum, sveigjanleika, starfsöryggi, vinnuaðstöðu, tölvubúnaði, fríðindum (önnur en 

laun) og starfsþróun. 

 Þau atriði sem voru ekki að skora hátt í ánægju voru staðhæfingar sem snéru að 

starfsmönnum sem voru að íhuga að segja starfi sínu lausu, launum starfsmanna, vinnuálagi 

og mati á áliti starfsmanna varðandi það hversu vel þeir væru metnir hjá bankanum 

 

 Til rökstuðnings er hægt að líta á staðhæfingarnar; „Ég er ánægð/ur í starfi hjá Arion 

banka hf.“ og „Mér líður almennt vel í vinnunni.“ 

 Í þessum staðhæfingum eru 83% starfsmanna frekar eða mjög sammála því að þeir séu 

ánægðir í starfi. Einnig segja 81% starfsmanna að þeim líði almennt vel í vinnunni.  

 Út frá þessum tölum er hægt að segja að starfsmenn í útibúum og þjónustuveri Arion 

banka hf. séu almennt ánægðir í starfi, þrátt fyrir að þó nokkrir starfsmenn hafi hugsað um 

það að segja starfi sínu lausu seinustu 12 mánuði. Þeim starfsmönnum finnst einhverra hluta 

vegna að þeir séu ekki vel metnir hjá bankanum, búi við mikið vinnuálag og eru ósáttir við 

laun sín. 
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 Segja má að öllum rannsóknarspurningunum sé svarað með þessum niðurstöðum og 

að markmiðum rannsóknarinnar sé náð.  

 

 

5.2 Greining á niðurstöðum staðhæfinga 
 

Við rannsókn þessa verkefnis komst höfundur að því að hátt hlutfall svarenda er almennt 

jákvætt varðandi þær staðhæfingar sem spurt var um. Almennt er starfsfólk sátt við 

vinnuaðstöðu sína, vinnuna sjálfa, samskipti á vinnustað o.fl.  

Það sem stóð upp úr er hversu margir svarenda eru búnir að íhuga uppsögn á seinustu 

12 mánuðum, almenn óánægja starfsmanna með launakjör sín og það að starfsmenn telja sig 

geta fengið hærri laun hjá öðrum viðskiptabönkum við sambærilega starfsstöðu. Vegna 

almennrar óánægju með þessa þætti er hætta á því að auka þurfi starfsmannaveltuna og það 

yrði mjög kostnaðarsamt og óhentugt fyrir bankann. 

Einnig er áhugavert að sjá út frá niðurstöðunum að nokkrum hluta starfsmanna finnst 

þeir ekki vera vel metnir hjá bankanum. Nauðsynlegt er að gera starfsmönnum grein fyrir því 

að vinna þeirra skipti miklu máli og að framlag þeirra sé hluti af velgengni fyrirtækisins. Þá 

voru flestir starfsmanna að svara því til að þeir væru undir mjög miklu vinnuálagi í starfi sínu. 

Slíkt er eftirtektarvert, þar sem mikið vinnuálag getur reynst erfitt til lengdar. Nánar verður 

fjallað um niðurstöðurnar hér á eftir. 

 

Ímynd, yfirstjórn og stefna 

 

Þegar litið er á viðhorf starfsmanna til ímyndar bankans út á við er hægt að styðjast við 

niðurstöður úr staðhæfingum; „Ég tel að viðskiptavinir bankans hafi almennt jákvætt viðhorf 

til Arion banka“ og „Ég myndi ráðleggja vinum og/eða vandamönnun að sækja um vinnu hjá 

bankanum.“ 

 

  Sjá má af niðurstöðum úr staðhæfingunni; „Ég tel að viðskiptavinir bankans hafi 

almennt jákvætt viðhorf til Arion banka“ að hlutfall þeirra sem eru mjög sammála er einungis 

3%. Hins vegar eru 46% svarenda frekar sammála. Það segir okkur að innan við helmingur 
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starfsmanna upplifi það að ímynd fyrirtækisins sé í góðu lagi út á við. Samkvæmt þessu 

virðist þetta vera í lagi, þó þörf sé fyrir það að bæta ímyndina enn frekar. 

 

 Hins vegar út frá staðhæfingunni; „Ég myndi ráðleggja vinum og/eða vandamönnun 

að sækja um vinnu hjá bankanum“ er hægt að segja að starfsmenn séu tilbúnir til þess að 

mæla með því við vini og vandamenn að sækja um vinnu hjá bankanum. Það gefur til kynna 

að starfsfólk líti jákvæðum augum á starf sitt og vilji að vinir og ættingjar vinni einnig þar. 

 

 Eins og kom fram hérna að ofan eru þessar staðhæfingar ætlaðar til þess að ákvarða 

viðhorf starfsmanna til ímyndar fyrirtækisins út á við. Það skiptir miklu máli fyrir 

starfsánægju starfsmanna að finnast þeir vera hluti af heild sem hefur góða ásýnd út á við 

samkvæmt EEI mælitækinu og fyrirtækjakönnun VR. 

 

 Hins vegar er möguleiki á að starfsmanni finnist ímyndin vera betri en hún er í raun. 

Íhuga má hvort að sálfræðilegi þátturinn sé sá að starfsmaður hafi mögulega tilhneigingu til 

þess að gera ímyndina betri í huga sér, þar sem hann vilji ósjálfrátt vinna hjá fyrirtæki með 

góða ímynd.  

 

 Út frá mælingum á viðhorfi starfsmanna til yfirstjórnar bankans er hægt að líta á 

staðhæfinguna: „Ég ber traust til æðstu stjórnenda bankans.“ Þar sést að starfsmenn bera 

mikið traust til yfirstjórnar bankans. Merkilegt er að sjá hversu mikið traust yfirstjórnin fær, 

þar sem stjórnendur bankans eru frekar nýir í starfi og ekki er mikil reynsla komin á störf 

þeirra vegna nýtilkominna skipulagsbreytinga hjá bankanum.  

 

Mikilvægt er að traust til æðstu stjórnenda bankans sé til staðar varðandi starfsánægju 

starfsmanna. Eins og kemur fram í EEI mælitækinu í víddinni um stjórnun fyrirtækisins og í 

kenningum Herzberg (1959) um viðhaldsþætti, þá er það mikilvægur hluti af starfsánægju. 

Hluti af stjórnun bankans er mæling á hversu sáttir starfsmenn eru til stefnu bankans. 

Niðurstöðurnar sýna að starfsmenn eru almennt sammála því að þeir séu sáttir við stefnu 

bankans. Ef starfsfólkið veit hvert það er að fara með fyrirtækinu, hverjar aðaláherslur þess 

eru og er sátt við niðurstöðurnar, þá er það gífurlegur kraftur fyrir fyrirtæki til þess að halda í 

ríka fyrirtækjamenningu og samspil starfsmanna að sameiginlegum markmiðum. 
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Út frá þessu mætti því segja að starfsmenn upplifa að ímynd bankans sé í lagi en með 

möguleikum á betrumbótum. Einnig má segja að almenn sátt er með yfirstjórn bankans sem 

og stefnu hans.  

 

Stolt og traust 

Við mælingu á starfsánægju starfsmanna er hluti af henni að mæla traust og stolt starfsmanna 

á bankann. 

Starfsmenn eru almennt mjög stoltir af Arion banka og það er mjög gott fyrir bankann. 

Þá er fyrirtækið ríkt af starfsmönnum sem vilja segja frá því að þeir vinni hjá bankanum og 

telja að litið sé upp til þeirra fyrir það að starfa þar.  

 EEI mælitækið inniheldur vídd um ímynd og er hluti af henni stolt sem og 

fyrirtækjakönnun VR sem snýr að víddinni um ánægju og stolt starfsmanna. Stolt skipar 

stóran þátt í því að vera ánægður í starfi. Starfsmenn verða að vera stolti af fyrirtækinu og 

gjörðum þess. 

 Í svörum við staðhæfingunni: „Arion banki er traustur vinnustaður“ er áhugavert að sjá 

hversu hátt hlutfall svarenda er sammála staðhæfingunni eða meira en helmingur, þar sem 

erfiðleika á markaði eru miklir vegna liðinna atburða við fall bankans fyrir þremur árum. 

Yfirmenn bankans hafa unnið gott starf í því að gera starfsmönnum grein fyrir að bankinn sé 

traustur vinnustaður. 

 

 Þessi staðhæfing vegur mikið í þeim efnahagsaðstæðum sem ríkja í dag. Mikilvægt er 

fyrir fyrirtækið að hafa starfsmenn sem treysta og bera stolt á bankann og eru ekki sífellt að 

leita sér að traustari vinnustað 

 

 Einnig var mælt viðhorf starfsmanna til þess að segja starfi sínu lausu. Segja má að 

athyglisverðustu niðurstöður staðhæfingarinnar; „Ég hef á seinustu 12 mánuðum íhugað að 

segja starfi mínu lausu hjá bankanum“ séu þær að fjórðungur starfsmanna hefur íhugað að 

segja starfi sínu lausu á seinustu 12 mánuðum. Þetta er nokkuð hátt hlutfall og 

umhugsunarvert fyrir bankann. 
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 Traust starfsmanna til vinnustaðarins er mjög gott sem stolt í garð hans. Hins vegar er 

eftirtektarvert að skoða á hlutfall þeirra starfsmanna sem hafa íhugaða að segja starfi sínu 

lausu á seinustu 12 mánuðum. 

 

Samskipti á vinnustað 

Samskipti skipta mjög miklu máli innan veggja flestra fyrirtækja. Mikilvægt er að starfsmenn 

upplifi góð samskipti á vinnustað sínum. 

 Þegar litið er á staðhæfinguna; „Samskipti mín við minn næsta yfirmann eru góð“ má 

segja að samskipti við næsta yfirmann séu mjög góð og að starfsmenn séu mjög ánægðir með 

hann. Áhugavert er að sjá hversu fáir starfsmenn kjósa að vera hvorki sammála né ósammála í 

þessari staðhæfingu. Það segir okkur að starfsmenn vilji taka afstöðu til þessarar staðhæfingar. 

 Samskipti við næsta yfirmann kemur fram í EEI mælitækinu sem hluti af 

heildarstarfsánægju starfsmanna. Mikilvægt er að góð samskipti séu á milli starfsmanns og 

yfirmanna. 

 Út frá niðurstöðum staðhæfingarinnar; „Tekið er eftir vel unnum störfum starfsmanna 

innan starfsstöðvar minnar/útibús“ er hægt að segja að almennt sé tekið eftir vel unnum 

störfum starfsmanna innan þýðisins.  

 

 Mikilvægt er fyrir starfsánægju að fylgjast vel með og vera meðvitaður um vel unnin 

störf hjá starfsmönnum. Eftirtekt og hrós fellur undir kenningu Herzberg (1959) og er hluti af 

hvetjandi þáttum. Einnig má segja að þessi staðhæfing falli undir víddina næsti yfirmaður 

innan EEI mælitækisins.  

 Næst mætti nefna hvatningu á menntun starfsmanna frá yfirmönnum þeirra. 

Niðurstöður staðhæfingarinnar; „Hvatt er til aukinnar menntunar starfsmanna innan 

starfsstöðvar minnar/útibús frá næstu yfirmönnum“gefa til kynna að starfsmenn séu almennt 

hvattir til aukinnar menntunar af næsta yfirmanni innan starfsstöðvar þeirra/útibús.  

Sveigjanleiki skiptir einnig miklu máli varðandi starfsánægju. Niðurstöður 

staðhæfingarinnar; „Ég er ánægð/ur með þann sveigjanleika sem ríkir innan starfsstöðvar 

minnar/útibús“ sýna að starfsmenn eru almennt sammála staðhæfingunni og eru því almennt 

ánægðir með þann sveigjanleika sem ríkir innan starfsstöðvar þeirra/útibús. 
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 Í fyrirtækjakönnun VR er ein víddin sveigjanleiki og í EEI mælitækinu er vídd sem 

snýr að sveigjanleika. 

 Þegar litið er á samskiptin, þá skiptir samvinna miklu máli. Samkvæmt niðurstöðunum 

staðhæfingarinnar; „Það er góð samvinna innan starfsstöðvar minnar/útbús“ er óhætt að 

fullyrða að góð samvinna ríki á milli starfsmanna í starfsstöðum þeirra innan þýðisins.  

 Samvinna er mikilvægur þáttur varðandi starfsánægju starfsmanna á vinnustöðum. 

Þeir þurfa að finna að heildin vinni saman. EEI mælitækið leggur fram mikilvægi samstarfs 

með víddinni samstarf. 

 Það er einnig mikilvægur þáttur í samskiptum á vinnustað að hlustað sé á 

starfsmanninn og tekið sé mark á hugmyndum hans. Segja má út frá niðurstöðum 

staðhæfingarinnar; „Það er tekið mark á hugmyndum mínum innan starfsstöðvar 

minnar/útibús“ að starfsmenn innan þýðisins séu sammála því að mark sé tekið á hugmyndum 

þeirra innan starfsstöðva þeirra. 

 Staðhæfingin styður við kenningar Hackman og Oldham (1980) um það að starfsfólki 

þurfi að finnast það skipta máli fyrir heildina svo að það sé ánægt í starfi. 

Í framhaldi  af mati niðurstaðna um samvinnu, þá er ljóst að starfsandi skiptir miklu 

máli á vinnustaðnum. Segja má að góður starfsandi sé almennt ríkjandi innan starfsstöðva 

starfsmanna innan þýðisins út frá niðurstöðum staðhæfingarinnar: „Það er góður 

starfsandi/mórall innan starfsstöðvar minnar/útibús.“ 

 Slík staðhæfing styður við vídd í fyrirtækjakönnun ársins hjá VR, eins og kom fram í 

kafla hérna að ofan. 

Til þess að auka við samvinnu og starfsanda innan veggja fyrirtækja er oftar en ekki 

efnt til samverustunda fyrir utan vinnutíma.  Niðurstöður staðhæfingarinnar; „Á síðustu 

þremur mánuðum hafa starfsmenn starfsstöðvar minnar/útbús hist fyrir utan vinnu sér til 

skemmtunar“ sýna að meirihluti starfsmanna hefur hist og skemmt sér saman utan vinnu. 

 

Mat á ánægju og líðan 

Mikilvægt er að hafa starfsfólk sem líður vel og er ánægt í vinnunni. Við mat á starfsánægju 

starfsmanna voru starfsmenn spurðir að því hvort þeir væru ánægði í starfi sínu. 
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 Niðurstöður staðhæfingarinnar; „Ég er ánægð/ur í starfi hjá Arion banka“ sýna að 

starfsánægja starfsmanna innan þýðisins er almennt góð, samanber niðurstöður úr 

rannsóknarspurningunni hér að ofan. Einnig má sjá að starfsmönnum innan þýðisins líður 

almennt vel í vinnunni. Undantekning er þó á því í 5% tilvika.  

 Mikilvægt er að starfsmönnum líði vel í vinnunni. Þeir starfsmenn sem líður almennt 

ekki vel í vinnunni eru ekki líklegir til þess að vera ánægðir í vinnunni. Þess vegna skipti 

almenn líðan starfsmanna máli varðandi starfsánægju þeirra 

 Fáir starfsmenn segjast vera óánægðir í starfi og það sama á við um þá starfsmenn sem 

segja að þeim líði illa í vinnunni. Þetta er mjög jákvætt fyrir bankann 

 

Starfsöryggi 

Við mat á starfsánægju var lagt upp með það að rannsaka starfsöryggi starfsmanna út frá 

staðhæfingunni: „Ég tel mig hafa mikið starfsöryggi.“ 

Sjá má að mikill meirihluti starfsmanna telji sig búa við mikið starfsöryggi og aðeins 

8% þeirra telja sig ekki hafa mikið starfsöryggi  

 Starfsöryggi er stór hluti af starfsánægju starfsmanna og er því getið í EEI mælitækinu. 

 

Vinnuálag 

Vinnuálag skiptir miklu máli í mati á starfsánægju. Staðhæfingin; „Vinnuálag mitt er mjög 

mikið“ var borin upp fyrir starfsmenn, þar sem mikið meira hefur reynt á framlínustarfsmenn 

á seinustu misserum og það hefur leitt til nýrra verkreglna, bæði frá yfirstjórn og frá 

ríkisstjórn landsins. 

 Þegar litið er á niðurstöður staðhæfingarinnar er hægt að sjá að töluvert hátt hlutfall 

starfsmanna telur sig vera undir miklu vinnuálagi. Áhugavert gæti verið að jafna álag 

starfsmanna innan þýðisins og koma sem flestum úr því að vera mjög sammála og í það að 

vera hvorki sammála né ósammála. Einnig þyrfti að virkja þá starfsmenn sem telja að álag 

þeirra sé ekki mikið. Þetta væri hægt að framkvæma með könnunum á álagi starfsmanna og 

úrbótum. Hér skiptir samvinna meginmáli.  
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 Varðandi mat á starfsánægju, þá skiptir álag starfsmanna máli. Þeir starfsmenn sem 

upplifa sig með ekkert álag geta fengið þá tilfinningu að þeir séu að hanga í vinnunni og fá 

með því óöryggistilfinningu í starfi. Einnig eiga þeir starfsmenn átt undir högg að sækja sem 

eru undir mjög miklu álagi vegna aukinna krafna um aukna afkastagetu. Mikið vinnuálag 

getur til lengdar reynst mjög erfitt fyrir starfsfólk og er þetta því athyglisverður þáttur sem 

vert er að aðgæta á komandi misserum. 

 

Notast var við auka staðhæfingu varðandi vinnuálag, til þess að mæla upplifun 

starfsmanna á því hvort að vinnuálag þeirra snerti aðeins þá eða einnig samstarfsaðila þeirra. 

Út frá niðurstöðum staðhæfingarinnar; „Vinnuálag mitt er svipað og hjá samstarfsaðilum 

mínum í sambærilegum störfum“ sést að starfsmenn eru almennt sammála því, en mjög 

áhugavert er að sjá hversu margir starfsmenn eru ósammála eða 8%.  

Vinnuálagið er mjög mikið og því er mikilvægt að fylgjast vel með þróun þess á næstu 

misserum og gæta þess að það fari ekki að hafa neikvæð áhrif á heildarstarfsánægju 

starfsmannanna.  

 

Vinnuaðstaða og búnaður 

 

Starfsmenn voru látnir meta vinnuaðstöðu sína sem og tölubúnaðar. Þegar litið er á 

niðurstöður staðhæfingarinnar; „Vinnuaðstaðan mín (skrifborð, lýsing, stóll o.fl.) er 

fullnægjandi“ er hægt að sjá að flestir starfsmenn telja vinnuaðstæður sínar vera fullnægjandi. 

Áhugavert er að sjá að hlutfall þeirra starfsmanna sem eru frekar eða mjög ósammála er um 

11%. 

 

 Mikilvægt er að starfsmenn vinni við búnað sem þeir telja að standi undir væntingum 

þeirra varðandi starfsánægju, samkvæmt kenningu Herzberg (1959) og EEI mælitækisins. 

 

 Þegar litið er á staðhæfinguna; „Tölvubúnaður sem ég vinn með er í samræmi við 

væntingar mínar“ er hlutfall þeirra starfsmanna sem telja tölvubúnað sinn  ekki í samræmi við 

væntingar 16% en það er hærra hlutfall en kom fram varðandi svör um það að vinnuaðstæður 

væru ekki fullnægjandi, en það hlutfall var  8%.  
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 Fylgjast þarf vel með þáttum sem þessum og kippa í taumana ef að raddir verða 

háværari um betrumbættur á aðbúnaði starfsmanna.  

 

Laun og önnur fríðindi 

 

Laun skipa stóran sess í mati á starfsánægju starfsmanna. Starfsmenn voru látnir meta viðhorf 

sitt til launa og annarra fríðinda innan vinnustaðar síns.  

 

Niðurstöðurnar eru þær að rétt rúmur meirihluti telur sig ekki vera með laun sem 

endurspegli vinnuframlag þeirra, samkvæmt niðurstöðum úr staðhæfingunni: „Launin mín hjá 

Arion banka endurspegla vinnuframlag mitt þar.“ Þetta eru áhugavert og getur verið 

hættumerki fyrir bankann, því þetta getur haft áhrif á starfsmannaveltu innan bankans. 

Starfsmenn sem eru ekki sáttir við laun sín geta mögulega verið að leita annarra leiða til þess 

að hækka tekjur sínar. Hugleiða má hvort starfsmenn séu að íhuga uppsögn í starfi vegna 

óánægju með laun. Nauðsynlegt er fyrir bankann að líta til þessara þátta varðandi það að bæta 

starfsánægju starfsmanna.  

 

Mikilvægi launa á starfsánægju kemur fram í kenningum Herzberg (1959), EEI 

mælitækinu og fyrirtækjakönnun VR. Flest allar ánægjukannanir eiga það sameiginlegt að 

mæla viðhorf starfsmanna til launa sinna.  

 

 Þá var mælt viðhorf starfsmanna til launa sinna miðað við laun annarra starfsmanna í 

öðrum viðskiptabönkum. Samkvæmt staðhæfingunni; „Ég tel laun mín hjá bankanum vera í 

samræmi við laun starfsmanna annarra viðskiptabanka“ er hægt að taka saman niðurstöðurnar 

og segja að tæpur helmingur starfsmanna telji sig geta fengið hærri laun fyrir sömu vinnu hjá 

öðrum viðskiptabanka. Þetta er hættumerki fyrir bankann. Þegar betri tímar verða á markaði 

er hætta á því að bankinn missi hluta þessa starfsfólks til annarra viðskiptabanka.  

 

Staðhæfingin var sett fram til þess að mæla hvort að viðhorf starfsmanna væri það að 

Arion banki væri með laun sem samsvöruðu meðaltals launum innan stéttarinnar.  

Mælingar voru einnig gerðar á öðrum fríðindum starfsmanna og samstarfsaðila. 

Niðurstöður staðhæfingarinnar; „Ég nýt sömu fríðinda (annað en laun) og vinnufélagar mínir í 
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svipaðri/sömu stöðu“ sýna að mikið misræmi er á milli svara starfsmanna. Ekki kemur fram 

nein afgerandi afstaða hjá starfsmönnunum. Áhugavert væri að líta á þann hluta sem telur að 

sér sé mismunað vegna aukinna fríðinda samstarfsaðila sinna.  

 

 Fríðindi og viðhorf starfsmanna til þeirra er hluti af EEI mælitækinu sem vinnur að 

mælingum á starfsánægju starfsmanna.  

 Á heildina er litið eru starfsmenn almennt frekar ósáttir við laun sín og telja sig geta 

fengið hærri laun hjá öðrum viðskiptabönkum. 

 

 

Starfsþróun 

 

Starfsþróun er mikilvægur fyrir starfsánægju starfsmanna og einnig mikilvæg hjá 

starfsmönnum sem komu að þessari rannsókn, samanber fyrri rannsóknarspurningu um 

starfsþróun. Mældir voru möguleikar og fyrri starfsþróun starfsmanna. 

  

 Sjá má að ekki er mjög afgerandi andstaða starfsmanna við staðhæfinguna: „Ég tel 

mig hafa möguleika á að vaxa í starfi innan bankans.“ Áhugavert er þó að 19% starfsmanna 

telja sig ekki geta vaxið í starfi innan bankans.  

  

 EEI mælitækið leggur áherslu á það að starfsmenn verði að telja sig hafa möguleika á 

því að vaxa í starfi, til þess að þeir teljist ánægðir í starfi. Einnig aðhyllist kenning Herzberg 

(1959) það að starfsþróun sé hluti af starfsánægju starfsmanna. 

 Lögð var upp staðhæfing varðandi það hvort starfsþróun hefði orðið undanfarin 

misseri innan bankans. Niðurstöður staðhæfingarinnar; „Ég hef á seinustu tveimur árum vaxið 

í starfi hjá bankanum“ sýna að starfsþróun er innan veggja fyrirtækisins eftir bankahrunið. 

Tæpur helmingur starfsmanna telur sig hafa vaxið í starfi á seinustu tveimur árum. Sjá má 

sama hlutfall á milli þeirra starfsmanna sem telja sig ekki hafa vaxið í starfi á seinustu tveimur 

árum og þeirra sem telja sig ekki hafa möguleika á því að vaxa í starfi.  

Því er hægt að álykta að veruleg starfsþróun sé innan veggja fyrirtækisins og í því 

felast mikil tækifæri fyrir bankann og það er jákvæður þáttur varðandi starfsánægju 

starfsmanna.  
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 Þegar teknar eru saman niðurstöður staðhæfingarinnar; „Litið er á starfsþróun 

starfsmanna jákvæðum augum innan starfsstöðvar minnar/útibús“ má sjá að starfsmenn eru 

almennt sammála um það að litið sé á starfsþróun starfsmanna með jákvæðum augum innan 

starfsstöðva/útibús. Þetta er mjög jákvætt og staðfestir að almennt er ekki mikið fjaðrafok og 

slæmur starfsandi við starfsþróun starfsmanna inna heilda. 

 

 Því má segja að starfsþróun sé rík hjá bankanum, almennt er litið jákvæðum augum á 

starfsþróun og þó nokkur hluti starfsmanna telur sig hafa möguleika á því að þróast í starfi.  

 

 

Sjálfstæð vinnubrögð, hluti af heildinni og hvað er ætlast til af starfsmönnum  

 

Teknar voru saman staðhæfingar sem snéru að mati starfsmanna á því hvort þeir byggju yfir 

sjálfstæðum vinnubrögðum, hvort að þeim fyndist þeir vera hluti af heildinni og hvort þeir 

vissu til hvers væri ætlast af þeim í vinnunni. 

 

Í staðhæfingunni; „Mér finnst ég vera vel metin(n) hjá bankanum“ má sjá að nokkur 

hluti starfsmanna telur sig ekki vera vel metinn hjá bankanum. Þetta er áhugavert fyrir 

bankann og eitthvað sem þarf að huga að, samanber niðurstöður úr fyrri rannsóknarspurningu. 

 Mikilvægt er fyrir starfsmenn að þeim finnist þeir vera hluti af  starfsemi sem skiptir 

heildina máli. Þeim þarf að finnast að þeir hafi tilgang innan veggja fyrirtækisins. Viðhorf 

starfsmanna er hluti af kenningu Herzberg (1959) um hvetjandi þætti. Þar er fjallað um þörf 

starfsmanna til þess að líða vel á vinnustað, vera hluti af því að skipta heildina máli og finnast 

þeir vera vel metnir. Meginkjarninn í kenningum Hackman og Oldham (1980) er einnig sá að 

það að sýna starfsmanni að hann skipti máli fyrir heildina muni leiða til aukinnar 

starfsánægju. 

 

 Niðurstöðurnar út frá staðhæfingunni; „Ég veit til hvers er ætlast að mér í vinnunni“ 

sýna að flestir starfsmenn vita til hvers er ætlast af þeim í vinnunni. Það er gott fyrir 

fyrirtækið, þar sem starfsmenn eru þá að vinna saman að sameiginlegu markmiði sem styðst 

við stefnu fyrirtækisins og byggir á fyrirtækjamenningu bankans. Það er einnig mjög gott fyrir 

starfsánægju starfsmanna.  
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 Samkvæmt kenningum Hackman og Oldham (1980) verður starfsmönnum að finnast  

sem þeir séu hluti af heildinni og að þeir séu að styrkja fyrirtækið með markvissum hætti. 

Segja má að staðhæfingin styðjist við þessa kenningu.  

 

 Óhætt er að segja að starfsmenn innan þýðisins viti vel til hvers er ætlast af þeim, 

samkvæmt niðurstöðum staðhæfingarinnar: „Ég bý yfir sjálfstæðum vinnubrögðum í starfi.“ 

Slíkt er mjög jákvætt fyrir starfsánægju starfsmanna og samrýmist stefnu fyrirtækisins.  

 

 Líkt og í staðhæfingunni hérna að ofan, þá snerta sjálfstæð vinnubrögð kenningar 

Hackman og Oldham (1980) 

 Segja má að stafsmenn búi yfir sjálfstæðum vinnubrögðum og þeir viti til hvers er 

ætlast af þeim. Afstaða starfsmannanna gagnvart því hvort að þeir séu vel metnir hjá 

bankanum er hins vegar umhugsunarefni. 

 

5.3 Tillögur að úrbótum út frá niðurstöðum 
 

Þegar litið er á niðurstöður úr staðhæfingunum er hægt að finna nokkur tækifæri til þess að 

bæta starfsánægju starfsmanna.  

 Fyrst má nefna að það væri verðugt verkefni að lækka hlutfall þeirra starfsmanna sem 

segjast ekki vera sáttir við stefnu bankans. Það gæti haft góð áhrif á starfsánægjuna sem og 

fyrirtækjamenninguna í heild sinni. Það væri hægt að gera með vitneskju og fræðslu til 

starfsmanna um stefnu bankans.  

 Annað tækifæri til úrbóta á starfsánægju kemur þegar rætt er um staðhæfinguna um 

mat starfsmannanna á því hvort að þeir séu vel metnir hjá bankanum. Hlutfall starfsmanna 

sem eru frekar eða mjög ósammála staðhæfingunni og bæta það hlutfall getur haft góð áhrif á 

starfsánægjuna, eins og segir í fyrstu rannsóknarspurningunni. Þar sem það kemur í ljós að 

starfsánægja og það að skipta heildina máli innan fyrirtækja fer saman hjá þýðinu. 

 Þriðja tækifærið liggur í niðurstöðum staðhæfingarinnar um það hvort að tekið sé eftir 

vel unnum störfum starfsmanna innan starfsstöðvar, þar sem 12,3% starfsmanna telja að svo 
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sé ekki. Mikilvægt er að fylgjast með starfsmönnum og hrósa þeim fyrir vel unnin störf. Slíkt 

virkar hvetjandi og starfsmenn verða ánægðari í starfi. 

 Fjórða tækifærið getur verið út frá niðurstöðum staðhæfingarinnar um álag 

starfsmanna, þar sem 7% starfsmanna segjast ekki búa við mikið álagi í starfi. 

Heildarniðurstöðurnar sýna að meira en helmingur starfsmanna telur sig vera undir miklu 

álagi. Tækifæri liggur í því að virkja þá starfsmenn sem telja sig ekki vera undir álagi til þess 

að taka á sig auknar byrðar til þess að létta undir hjá hinu starfsfólkinu. 

 Fimmta tækifærið snýr að vinnuaðstæðum starfsmanna. Niðurstöður úr 

staðhæfingunni um vinnuaðstæður eru þær að 11% starfsmanna telja sig ekki vera að vinna 

við vinnuaðstöðu í samræmi við væntingar sínar. Tiltölulega auðvelt er að meta þarfir þessa 

hóps og mögulega bæta úr til þess að ná starfsánægjunni upp hjá þýðinu. 

 Sjötta tækifærið er hægt að finna út frá niðurstöðum úr staðhæfingunni um 

tölvubúnað. Þar væri hægt að meta og mögulega koma til móts við þær væntingar sem 

starfsmenn hafa til tölvubúnaðar. 

 Sjöunda tækifærið getur verið út frá niðurstöðum úr staðhæfingunni um fríðindi 

(önnur en laun), þar sem þó nokkrir starfsmenn telja að ekki séu sömu fríðindi hjá öllum 

starfsmönnum innan svipaðs starfsheitis. Huga mætti að því hvort hægt væri að jafna fríðindi 

á milli starfsheita og koma með því í veg fyrir óánægju þeirra starfsmanna sem hljóta ekki 

sömu fríðindi og aðrir. 

 Áttunda og seinasta tækifærið er möguleg endurskoðun á launum starfsmanna. Slíkt 

myndi vega hátt í starfsánægju starfsmanna, þar sem launin eru að hafa áhrif á ánægju 

starfsmannanna, eins og kom fram í rannsóknarspurningu hérna að ofan.  

 Allar þessar hugmyndir geta verið til þess fallnar að bæta heildaránægjuna með einum 

eða öðrum hætti. Nauðsynlegt er að vinna að úrbótum og bæta starfsánægju innan veggja 

fyrirtækja til þess að starfsfólk öðlist aukinn hvata og tryggð í garð fyrirtækisins. 
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6. Lokaorð 
 

 Við mat á niðurstöðum rannsóknarinnar er hægt að sjá að þeir þættir sem skoruðu hátt í 

starfsánægju starfsmannanna voru þættir eins og samskipti við næsta yfirmann, stolt og traust 

til bankans, traust til æðstu stjórnenda, sátt við stefnu bankans, hvatning til aukinnar 

menntunar, samvinna og starfsandi, tekið mark á hugmyndum starfsmanna, starfsmenn vita til 

hvers er ætlast af þeim og sjálfstæði í starfi.  

 Þeir þættir sem skoruðu ekki eins hátt voru þættir eins og ímynd, að tekið sé eftir vel 

unnum störfum, sveigjanleiki, starfsöryggi, vinnuaðstaða, tölvubúnaður, fríðindi önnur en 

laun og starfsþróun. 

 Það sem stóð upp úr í rannsókninni eru þættir eins og hve margir starfsmenn hafa 

íhugað uppsögn á seinustu 12 mánuðum eða um fjórðungur starfsmannanna. Almennt voru 

starfsmenn mjög ósáttir við laun sín og mat þeirra var að þeir byggju við mikið vinnuálagi í 

starfi. Einnig var áhugavert að sjá það að nokkur hluti starfsmanna telur sig ekki vera vel 

metna hjá bankanum. 

 Þegar á heildina er litið eru starfsmenn í útibúum og þjónustuveri Arion banka hf. 

almennt ánægðir í starfi, eða alls um 83% starfsmanna. Það er þó mikilvægt að fylgjast vel 

með starfsánægju og þeim þáttum sem starfsmenn voru almennt ósáttir við.  

 Í þessu verkefni var öllum rannsóknarspurningunum svarað og markmiði 

rannsóknarinnar náð. 

 

 

 

 

 

 



69 
 

Heimildaskrá 
 

Bilss, William G. (2010). Cost of employee turnover. Sótt 20. september 2010 af 

 http://www.isquare.com/turnover.cfm 

Bobby, David. (2008). Management an Introduction (fourth edition), Prentice Hall. 

Bowling Green state university. (2011). Job Descriptive Index. Sótt 20. september 2010 af

 http://www.bgsu.edu/departments/psych/io/jdi/ 

Department of Psychology at the University of Minnesota. (2011). MINNESOTA 

 SATISFACTION QUESTIONNAIRE. Sótt 20. september 2010 af 

 http://www.psych.umn.edu/psylabs/vpr/msqinf.htm 

Mayo, Elton. (1933). Early Sociology of Management and Organizations: The Human 

 Problems of an Industrial Civilization, New York: Macmillan. 

Ennovan. (2011). History. Sótt 20. september 2010 af  

 http://www.ennovaconsulting.com/History-968.aspx 

Ennovan. (2011). The concept behind job satisfaction. Sótt 20. september 2010 af 

 http://www.ennovaconsulting.com/Employee%20surveys-951.aspx 

Finnur Sveinbjörnsson. (21. okt. 2008). Sótt 16. mars 2011 af 

  http://www.vb.is/frett/12215/  

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson. (2000). Mistök í ráðningum eru dýru verði keypt. 

 Viðskiptablaðið 23. febrúar 2010.  

Herzberg Frederick, Mausner Bernard and Snyderman Barbara Bloch. (2009). The Motivation 

 to work (Twelfth printing), Transation Publisher. 

HRM. (2011). Umsagnir. Sótt 15. febrúar 2011 af 

 http://www.hrm.is/home/index.php?option=com_content&view=category&layout=blo

g&id= 77&Itemid=80 

Höskuldur Ólafsson ráðinn bankastjóri Arion banka. (23. apríl, 2010). Sótt 16. mars 2011 af 

 http://www.visir.is/article/20100423/VIDSKIPTI06/192010067 

 Kotler Phillip, Bowen John og Makens James. (2010). Marketing for hospitality and trourism 

 (fifth edition), Prentice Hall. 

Jóhanna skilur reiði almennings. (2010, 14. jan.). Sótt 14. mars 2011 af 

 http://www.mbl.is/frettir/innlent/2010/01/14/johanna_skilur_reidi_almennings/ 

Leifur Geir Hafsteinsson. (2005), Út á hvað gekk Hawthorne-rannsóknin í sálfræði og hver 

 var niðurstaða hennar? Sótt 20. september 2010 af 

 http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=5261 

http://www.hrm.is/home/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
http://www.hrm.is/home/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id


70 
 

Maslow Harold Abraham. (1954). Motivation and Personality (3. útg.). Harper-Collins 

Publishers United Kingdom. 

Vigdís Stefánsdóttir. (2000). Hús Olís, Frjáls verslun, 62 árgangur, 7 tölublað, bls. 67-71. 

Wegge, J., Schmidt, K., Parkes, C., og van Dick, K. (2007). ‘Taking a sickie’: Job satisfaction 

 and job involvement as interactive predictors of absenteeism in a public organization. 

 Journal of Occupational and Organizational Psychology, 80. árgangur, bls 77-89. 

Reiði bitnar á bankastarfsmönnum. (11. nóv. 2008). Sótt 17. mars 2011 af 

 http://www.mbl.is/frettir/innlent/2008/11/11/reidin_bitnar_a_bankastarfsmonnum/ 

Riggo, Ronald E. (2007). Industrial/Organizational Psychology (fifth edition), Prentice Hall 

Samtök starfsmanna fjármálafyrirtækja. (e.d). Vinnutími. Sótt 17. mars af 

 http://ssf.is/kjaramal/kjarasamningar/kjarasamningur/2-vinnutimi/ 

Spector, Paul E. (1994). Job Satisfaction Survey, JSS Page. Sótt 20. september 2010 af 

 http://shell.cas.usf.edu/~pspector/scales/jsspag.html 

Starfsmenn nýju bankanna verða fyrir aðkasti. (2008, 6. nóv.). Sótt 20. september 2010 af: 

 http://www.visir.is/article/20081106/FRETTIR01/607372853/1040&sp=1 

Virðing-Réttlæti. (2008). Fyrirtæki ársins 2010. Sótt 20. september 2010 af 

 http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=477100 

Virðing-Réttlæti. (2008). Þættirnir átta. Sótt 20. september 2010 af 

 http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=477100 

Virðing-Réttlæti. (2008). Vinnumarkaðskannanir VR. Sótt 15. febrúar 2011 af 

 http://www.vr.is/index.aspx?GroupId=475916 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.abraham-maslow.com/Book.asp?0060419873
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom


71 
 

Viðauki 
Í þessum viðauka eru tíðnitöflur þær sem fylgja hverri bakgrunnsbreytu og staðhæfingu fyrir 

sig. Einnig er hægt að sjá spurningakönnunina í heild sinni hér aftar. 

 

Tíðnitöflur. 
 

Hvort ert þú karl eða kona? Fjöldi Prósenta 

Karl 37 14% 

Kona 232 86% 

Total 269 100% 

 

 

Á hvaða aldursbili ert þú? Fjöldi Prósenta 

18-25 ára 15 5,6% 

26-35 ára  53 19,7% 

36-45 ára  81 30,1% 

46-55 ára  86 32,0% 

56-67 ára 34 12,6% 

Total 269 100,0% 

 

 

Í hvaða starfsstöð/útibúi vinnur 
þú?  

Fjöldi Prósenta 

Aðalútibú Austurstræti 6 2,2% 

Aðalútibú Laugavegi 28 10,4% 

Akureyri 15 5,6% 

Árbær 7 2,6% 

Blönduós 4 1,5% 

Borgarnes 14 5,2% 

Búðardalur og Hólmavík 1 0,4% 

Egilsstaðir 9 3,3% 

Garðabær 12 4,5% 

Grafarvogur 5 1,9% 

Hafnarfjörður 14 5,2% 

Hella 10 3,7% 

Smáratorg 27 10,0% 

Kringlan 6 2,2% 

Mosfellsbær 11 4,1% 

Sauðárkrókur og Varmahlíð 14 5,2% 

Selfoss og Hveragerði 14 5,2% 
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Stykkishólmur og 
Grundarfjörður 

8 3,0% 

Suðurlandsbraut 19 7,1% 

Vesturbær 5 1,9% 

Vík og Kirkjubæjarklaustur 5 1,9% 

Þjónustuver 21 7,8% 

Ósvarað 14 5,2% 

Total 269 100,0% 

 

 

Í hversu mörg ár, um það bil, 
hefur þú starfað hjá bankanum? 

Fjöldi Prósenta 

0-5 ár  101 37,5% 

6-10 ár  43 16,0% 

11-15 ár  26 9,7% 

16-20 ár 21 7,8% 

21-25 ár  31 11,5% 

26-30 ár  25 9,3% 

31-35 ár  9 3,3% 

36-40 ár 7 2,6% 

41-45 ár  5 1,9% 

46-50 ár  1 0,4% 

50+ ár 0 0,0% 

Total 269 100,0% 

 

 

Ég tel að viðskiptavinir bankans 
hafi almennt jákvætt viðhorf til 
Arion banka. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 9 3,3% 

Frekar sammála 122 45,4% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

95 35,3% 

Frekar ósammála 32 11,9% 

Mjög ósammála 7 2,6% 

Veit ekki 4 1,5% 

Total 269 100,0% 

 

Ég myndi ráðleggja vinum og/eða 
vandamönnun að sækja um 
vinnu hjá bankanum.  

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 82 30,5% 
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Frekar sammála 117 43,5% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

48 17,8% 

Frekar ósammála 11 4,1% 

Mjög ósammála 2 0,7% 

Veit ekki 9 3,3% 

Total 269 100,0% 

 

Ég er stolt/ur af bankanum sem 
ég vinn hjá. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 87 32,3% 

Frekar sammála 100 37,2% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

67 24,9% 

Frekar ósammála 8 3,0% 

Mjög ósammála 3 1,1% 

Veit ekki 4 1,5% 

Total 269 100,0% 

 

Arion banki er traustur 
vinnustaður. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 89 33,1% 

Frekar sammála 111 41,3% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

50 18,6% 

Frekar ósammála 13 4,8% 

Mjög ósammála 2 0,7% 

Veit ekki 4 1,5% 

Total 269 100,0% 

 

Ég ber traust til æðstu stjórnenda 
bankans. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 95 35,3% 

Frekar sammála 106 39,4% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

54 20,1% 

Frekar ósammála 10 3,7% 

Mjög ósammála 0 0,0% 

Veit ekki 4 1,5% 

Total 269 100,0% 

 

Ég er sátt/ur við stefnu bankans Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 75 27,9% 
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Frekar sammála 114 42,4% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

56 20,8% 

Frekar ósammála 8 3,0% 

Mjög ósammála 4 1,5% 

Veit ekki 12 4,5% 

Total 269 100,0% 

 

Mér finnst ég vera vel metin(n) 
hjá bankanum. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 57 21,2% 

Frekar sammála 105 39,0% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

56 20,8% 

Frekar ósammála 32 11,9% 

Mjög ósammála 9 3,3% 

Veit ekki 10 3,7% 

Total 269 100,0% 

 
 
 

  

Samskipti mín við minn næsta 
yfirmann eru góð. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 161 59,9% 

Frekar sammála 83 30,9% 

Hvorki sammála né ósammála 17 6,3% 

Frekar ósammála 2 0,7% 

Mjög ósammála 3 1,1% 

Veit ekki 3 1,1% 

Total 269 100,0% 

 

 

Tekið er eftir vel unnum störfum 
starfsmanna innan starfsstöðvar 
minnar/útibús. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 78 29,0% 

Frekar sammála 108 40,1% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

44 16,4% 

Frekar ósammála 21 7,8% 

Mjög ósammála 12 4,5% 

Veit ekki 6 2,2% 

Total 269 100,0% 
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Hvatt er til aukinnar menntunar 
starfsmanna innan starfsstöðvar 
minnar/útibús frá næstu 
yfirmönnum. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 105 39,0% 

Frekar sammála 116 43,1% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

33 12,3% 

Frekar ósammála 6 2,2% 

Mjög ósammála 6 2,2% 

Veit ekki 3 1,1% 

Total 269 100,0% 

 

Ég er ánægð/ur með þann 
sveigjanleika sem ríkir innan 
starfsstöðvar minnar/útibús. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 77 28,6% 

Frekar sammála 112 41,6% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

53 19,7% 

Frekar ósammála 14 5,2% 

Mjög ósammála 9 3,3% 

Veit ekki 4 1,5% 

Total 269 100,0% 

 
 

  

Það er góð samvinna á milli 
starfsmanna innan starfsstöðvar 
minnar/útibús. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 103 38,3% 

Frekar sammála 123 45,7% 

Hvorki sammála né ósammála 30 11,2% 

Frekar ósammála 6 2,2% 

Mjög ósammála 2 0,7% 

Veit ekki 5 1,9% 

Total 269 100,0% 

 

Það er góður starfsandi/mórall 
innan starfsstöðvar minnar 
/útibús. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 108 40,1% 

Frekar sammála 105 39,0% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

37 13,8% 

Frekar ósammála 8 3,0% 
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Mjög ósammála 4 1,5% 

Veit ekki 7 2,6% 

Total 269 100,0% 

 

Á síðustu þremur mánuðum hafa 
starfsmenn starfsstöðvar 
minnar/útibús hist fyrir utan 
vinnutíma sér til skemmtunar. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 172 63,9% 

Frekar sammála 71 26,4% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

14 5,2% 

Frekar ósammála 5 1,9% 

Mjög ósammála 4 1,5% 

Veit ekki 3 1,1% 

Total 269 100,0% 

 

Ég er ánægð/ur í starfi hjá Arion 
banka. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 117 43,5% 

Frekar sammála 105 39,0% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

32 11,9% 

Frekar ósammála 13 4,8% 

Mjög ósammála 1 0,4% 

Veit ekki 1 0,4% 

Total 269 100,0% 

 
 

  

Mér líður almennt vel í vinnunni. Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 102 37,9% 

Frekar sammála 114 42,4% 

Hvorki sammála né ósammála 30 11,2% 

Frekar ósammála 16 5,9% 

Mjög ósammála 4 1,5% 

Veit ekki 3 1,1% 

Total 269 100,0% 

 

Ég tel mig hafa mikið 
starfsöryggi. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 56 20,8% 

Frekar sammála 97 36,1% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

81 30,1% 
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Frekar ósammála 22 8,2% 

Mjög ósammála 5 1,9% 

Veit ekki 8 3,0% 

Total 269 100,0% 

 

Vinnuálag mitt er mjög mikið. Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 47 17,5% 

Frekar sammála 106 39,4% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

89 33,1% 

Frekar ósammála 14 5,2% 

Mjög ósammála 5 1,9% 

Veit ekki 8 3,0% 

Total 269 100,0% 

 

Vinnuálag mitt er svipað og hjá 
samstarfsaðilum mínum í 
sambærilegum störfum. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 45 16,7% 

Frekar sammála 120 44,6% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

63 23,4% 

Frekar ósammála 16 5,9% 

Mjög ósammála 4 1,5% 

Veit ekki 21 7,8% 

Total 269 100,0% 

 

Ég hef á seinustu 12 mánuðum 
íhugað að segja starfi mínu lausu 
hjá bankanum. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 22 8,2% 

Frekar sammála 40 14,9% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

42 15,6% 

Frekar ósammála 21 7,8% 

Mjög ósammála 131 48,7% 

Veit ekki 13 4,8% 

Total 269 100,0% 

 

Vinnuaðstaðan mín (skrifborð, 
lýsing, stóll o.fl.) er fullnægjandi. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 76 28,3% 

Frekar sammála 122 45,4% 
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Hvorki sammála né 
ósammála 

28 10,4% 

Frekar ósammála 15 5,6% 

Mjög ósammála 14 5,2% 

Veit ekki 14 5,2% 

Total 269 100,0% 

 

Tölvubúnaður sem ég vinn með 
er í samræmi við væntingar 
mínar. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 60 22,3% 

Frekar sammála 112 41,6% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

41 15,2% 

Frekar ósammála 36 13,4% 

Mjög ósammála 6 2,2% 

Veit ekki 14 5,2% 

Total 269 100,0% 

 

Launin mín hjá Arion banka 
endurspegla vinnuframlag mitt 
þar. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 11 4,1% 

Frekar sammála 38 14,1% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

60 22,3% 

Frekar ósammála 74 27,5% 

Mjög ósammála 65 24,2% 

Veit ekki 21 7,8% 

Total 269 100,0% 

 

Ég tel laun mín hjá bankanum 
vera í samræmi við laun 
starfsmanna annarra 
viðskiptabanka. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 7 2,6% 

Frekar sammála 30 11,2% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

56 20,8% 

Frekar ósammála 68 25,3% 

Mjög ósammála 59 21,9% 

Veit ekki 49 18,2% 

Total 269 100,0% 
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Ég nýt sömu fríðinda (annað en 
laun) og vinnufélagar mínir í 
svipaðri/sömu stöðu. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 29 10,8% 

Frekar sammála 84 31,2% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

58 21,6% 

Frekar ósammála 36 13,4% 

Mjög ósammála 16 5,9% 

Veit ekki 46 17,1% 

Total 269 100,0% 

 

Ég tel mig hafa möguleika á því 
að vaxa í starfi innan bankans. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 32 11,9% 

Frekar sammála 89 33,1% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

81 30,1% 

Frekar ósammála 28 10,4% 

Mjög ósammála 20 7,4% 

Veit ekki 19 7,1% 

Total 269 100,0% 

 

Ég hef á seinustu tveimur árum 
vaxið í starfi hjá bankanum.  

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 37 13,8% 

Frekar sammála 76 28,3% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

85 31,6% 

Frekar ósammála 22 8,2% 

Mjög ósammála 31 11,5% 

Veit ekki 18 6,7% 

Total 269 100,0% 

 

Litið er á starfsþróun 
starfsmanna jákvæðum augum 
innan starfsstöðvar 
minnar/útibús. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 59 21,9% 

Frekar sammála 119 44,2% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

50 18,6% 

Frekar ósammála 13 4,8% 

Mjög ósammála 4 1,5% 

Veit ekki 24 8,9% 
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Total 269 100,0% 

 

Ég veit til hvers er ætlast að mér í 
vinnunni. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 98 36,4% 

Frekar sammála 136 50,6% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

15 5,6% 

Frekar ósammála 4 1,5% 

Mjög ósammála 1 0,4% 

Veit ekki 15 5,6% 

Total 269 100,0% 

 

Ég bý yfir sjálfstæðum 
vinnubrögðum í starfi. 

Fjöldi Prósenta 

Mjög sammála 120 44,6% 

Frekar sammála 119 44,2% 

Hvorki sammála né 
ósammála 

14 5,2% 

Frekar ósammála 2 0,7% 

Mjög ósammála 0 0,0% 

Veit ekki 14 5,2% 

Total 269 100,0% 

 

 

Spurningakönnun 

Hérna er hægt að sjá spurningakönnunina í heild sinni sem lögð var fyrir þýðið.  

Hvort ert þú karl eða kona? 

 

 Karl  

 Kona  

 

 

Á hvaða aldursbili ert þú? 

 

 18-25 ára  

 26-35 ára  

 36-45 ára  
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 46-55 ára  

 56-67 ára  

 

 

Í hvaða starfsstöð/útibúi vinnur þú?  

 

 Aðalútibú Austurstræti  

 Aðalútibú Laugavegi  

 Akureyri  

 Árbær  

 Blönduós  

 Borgarnes  

 Búðardalur og Hólmavík  

 Egilsstaðir  

 Garðabær  

 Grafarvogur  

 Hafnarfjörður  

 Hella  

 Smáratorg  

 Kringlan  

 Mosfellsbær  

 Sauðárkrókur og Varmahlíð  

 Selfoss og Hveragerði  

 Stykkishólmur og Grundarfjörður  

 Suðurlandsbraut  
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 Vesturbær  

 Vík og Kirkjubæjarklaustur  

 Þjónustuver  

 

 

Í hversu mörg ár, um það bil, hefur þú starfað hjá bankanum? 

 

 0-5 ár  

 6-10 ár  

 11-15 ár  

 16-20 ár  

 21-25 ár  

 26-30 ár  

 31-35 ár  

 36-40 ár  

 41-45 ár  

 46-50 ár  

 50+ ár  

 

 

 

Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? Merktu við eitt svar við hverja fullyrðingu. 

 

Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Veit ekki 

Ég tel að viðskiptavinir bankans 

hafi almennt jákvætt viðhorf til 

Arion banka 

      

Ég myndi ráðleggja vinum og/eða 

vandamönnun að sækja um vinnu 
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hjá bankanum 

Ég er stolt/ur af bankanum sem ég 

vinn hjá 

      

Arion banki er traustur vinnustaður 
      

Ég ber traust til æðstu stjórnenda 

bankans 

      

Ég er sátt/ur við stefnu bankans 
      

Mér finnst ég vera vel metin(n) hjá 

bankanum 

      

Samskipti mín við minn næsta 

yfirmann eru góð 

      

Tekið er eftir vel unnum störfum 

starfsmanna innan starfsstöðvar 

minnar/útibús 

      

Hvatt er til aukinnar menntunnar 

starfsmanna innan starfsstöðvar 

minnar/útibús frá næstu 

yfirmönnum 

      

Ég er ánægð/ur með þann 

sveigjanleika sem ríkir innan 

starfsstöðvar minnar /útibús 

      

Það er góð samvinna á milli 

starfsmanna innan starfsstöðvar 

minnar /útibús 

      

Það er tekið mark á hugmyndum 

mínum innan starfsstöðvar minnar 

/útibús 

      

Það er góður starfsandi/mórall 

innan starfsstöðvar minnar /útibús 

      

Á síðustu þremur mánuðum hafa 

starfsmenn starfsstöðvar 

minnar/útibús hist fyrir utan 

vinnutíma sér til skemmtunar 
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Ég er ánægð/ur í starfi hjá Arion 

banka 

      

Mér líður almennt vel í vinnunni 
      

Ég tel mig hafa mikið starfsöryggi 
      

Vinnuálag mitt er mjög mikið 
      

Vinnuálag mitt er svipað og hjá 

samstarfsaðilum mínum í 

sambærilegum störfum 

      

Ég hef á seinustu 12 mánuðum 

íhugað að segja starfi mínu lausu 

hjá bankanum 

      

 

 

Mjög 

sammála 

Frekar 

sammála 

Hvorki 

sammála né 

ósammála 

Frekar 

ósammála 

Mjög 

ósammála 

Veit ekki 

Vinnuaðstaðan mín (skrifborð, 

lýsing, stóll o.fl.) er fullnægjandi 

      

Tölvubúnaður sem ég vinn með er 

í samræmi við væntingar mínar 

      

Launin mín hjá Arion banka 

endurspegla vinnuframlag mitt þar 

      

Ég tel laun mín hjá bankanum vera 

í samræmi við laun starfsmanna 

annarra viðskiptabanka 

      

Ég nýt sömu fríðinda (annað en 

laun) og vinnufélagar mínir í 

svipaðri/sömu stöðu 

      

Ég tel mig hafa möguleika á að 

vaxa í starfi innan bankans 

      

Ég hef á seinustu tveimur árum 

vaxið í starfi hjá bankanum  

      

Litið er á starfsþróun starfsmanna       
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jákvæðum augum innan 

starfsstöðvar minnar/útibús 

Ég veit til hvers er ætlast að mér í 

vinnunni 

      

Ég bý yfir sjálfstæðum 

vinnubrögðum í starfi 

      

Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri varðandi starfsánægju innan starfsstöðvar þinnar/ útibús?  

 


