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Útdráttur

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna upplifun og viðhorf nýs starfsfólks hjá ISAL 

til heildar móttökuferlis með tilliti til fræðslu og þjálfunar og að nýta niðurstöðurnar til 

að bæta ferlið ef þörf væri á. Kannaðir voru þeir þættir sem snúa að almennum 

móttökum nýliða, nýliðafræðslu, starfsþjálfun nýliða og fóstrakerfi. 

Þátttakendur í rannsókninni voru 92 starfsmenn ISAL sem allir hafa stuttan 

starfsaldur og starfa innan mismunandi framleiðsludeilda fyrirtækisins. 

Lagðar voru fram þrjár rannsóknarspurningar; 

1. Hvert er viðhorf nýliða til heildar móttökuferlis starfsmanna hjá ISAL?

2. Er munur á milli kerskála og steypuskála á þeim tíma sem nýliðar fá með fóstra              

sínum? 

3. Er tölfræðilega marktækur kynjamunur á því hvort starfsmenn telji sig hafa     

fengið viðunandi starfsþjálfun áður en þeir fóru að vinna sjálfstætt?

Stuðst var að stærstum hluta við megindlega aðferðafræði í formi 

spurningakönnunar og tölfræðilegra útreikninga en einnig voru notaðar eigindlegar 

aðferðir í formi viðtala. Viðtölin voru tekin til að fá skýrari sýn á viðfangsefnið og til að 

renna stoðum undir megindlegu niðurstöðurnar. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að starfsfólk hjá ISAL er almennt 

jákvætt til heildar móttökuferlis nýliða, starfsmenn steypuskála fá marktækt fleiri vaktir 

með fóstra sínum en starfsmenn kerskála og ekki er tölfræðilega marktækur 

kynjamunur á ánægju með starfsþjálfun. 

Helstu ályktanir rannsakanda eru að móttökuferlið sé í heild mjög gott en 

endurskoða megi þá þætti sem snúa að starfsþjálfun og fóstrakerfi. Í því tilliti mætti

lengja starfsþjálfunartíma nýliða auk þess sem endurskipuleggja mætti fóstrakerfi með 

því markmiði að mynda skilvirkari samfellu á milli móttöku nýliða og starfsþjálfunar.   
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Abstract

The aim of this study was to analyze experiences and attitudes of new employees at 

ISAL to the overall reception process in terms of education and training and use the 

results to improve the process if needed. The study assessed factors related to the

general reception of new employees, their education, on-the-job training, and the firm’s 

mentoring process.

The combination of participants were 92 employees of ISAL, who all have a short 

seniority and work within different production departments.

Three research questions were presented;

1. How do new employees experience the overall reception process at ISAL?

2. Is there a difference between potroom and casthouse workers in terms of time 

spent with their mentor?

3. Is there a statistically significant gender difference as to whether employees 

believe they received acceptable on-the-job training before beginning to work 

independently?

The study was mostly based on quantitative research methods, including 

questionnaires; however, qualitative research methods, such as interviews, were also 

used in order to get a clearer view of the subject and to support the quantitative results.

The main conclusions of the study are that the employees at ISAL generally feel 

positively about the overall reception process of newcomers; casthouse workers get 

more shifts then potroom workers with their mentors; and there are no statistically 

significant gender differences in satisfaction with on-job training.

The researcher’s review is mainly that the reception process is overall very good at 

ISAL, though it may be beneficial to revise some aspects of on-the-job training and the 

mentor process. In that regard the training time could be extended and the mentor 

process should be restructed, with the aim to generate effective continuity between 

mentoring and training.
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1 Inngangur

Mannauður hefur oft verið sagður dýrmætasta eign sérhverrar skipulagsheildar. 

Mikilvægt er að hlúa vel að þessari auðlind til að auka framleiðni fyrirtækja og halda í 

gott starfsfólk. Undanfarin ár hefur aukin áhersla verið lögð á að einstaklingar eigi 

möguleika á að vaxa, þroskast og þróast í starfi í gegnum fræðslu, þjálfun og annan 

lærdóm. Fyrirtæki leggja mismikið upp úr því að hvetja starfsfólk sitt til starfsþróunar en 

slíkt er talið auka gæði vinnunnar, veita meiri starfsánægju og minnka starfsmannaveltu 

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

Aukin hnattvæðing hefur aukið samkeppni fyrirtækja og þar af leiðandi þörfina fyrir 

hæft starfsfólk. Þróun mannauðs skipar þar stórt hlutverk og er í raun forsenda þess að 

fyrirtæki þrói, þjálfi og haldi í það hæfa starfsfólk sem nauðsyn krefur hverju sinni 

(Mankin, 2009). 

Þjálfun og menntun starfsfólks er ein af megin stoðum í velgengni fyrirtækja og eru 

margar leiðir tiltækar í því skyni að auka vöxt og ánægju mannauðsins. Ein af þeim 

leiðum er að veita starfsfólki tækifæri til þjálfunar og að auka þekkingu sína. Þjálfun 

starfsfólks vísar til skipulegra og óskipulegra ferla hjá fyrirtæki með það að markmiði að 

flýta fyrir námi starfsmanna sem eykur starfstengda hæfni þeirra. Markmið þjálfunar á 

starfsmönnum eru annars vegar að þeir nái að tileinka sér þá þekkingu og færni sem 

áhersla er lögð á í þjálfun og hins vegar að þeir geti nýtt þjálfunina í daglegum störfum 

til að auka framleiðni og gæði í starfi (Landy og Conte, 2010). 

Segja má að þróun starfsmanns hefjist um leið og hann hefur störf hjá nýjum 

vinnuveitanda. Erfitt getur reynst nýjum starfsmanni að takast á við nýtt og framandi 

starfsumhverfi og er öflug nýliðafræðsla og þjálfun því mikilvægur þáttur í því að 

starfsmaður nái að fóta sig við slíkar aðstæður. Mikilvægt er að kynna nýjum 

starfsmanni starfsemi viðkomandi fyrirtækis, helstu gildi þess, siði og menningu auk 

þeirra starfa sem hinn nýi starfsmaður á að framkvæma. Með þessu aukast líkurnar á því 

að fyrstu kynni af fyrirtækinu verði jákvæð og að starfsmaður tileinki sér jákvætt viðhorf 

í garð starfsins auk þess sem líkurnar minnka á því að starfsmaður hætti á fyrstu 

mánuðum í starfi (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008; Rollag, 2007). 
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Með skipulagðri nýliðafræðslu verða nýir starfsmenn betur í stakk búnir til að takast á 

við margbreytileg verkefni sem skilar sér í aukinni framleiðni og um leið auknum 

hagnaði viðkomandi fyrirtækis sem og betri þjónustu til viðskiptavina. Því er mikilvægt 

að fyrirtæki þrói með sér námsmenningu sem einkennist af þekkingarmiðlun, þjálfun og 

möguleika á starfsþróun (Nordhaug, 1998).

1.1 Markmið rannsóknar, rannsóknarspurningar og tilgátur

Markmið rannsóknarinnar er að kanna og gera úttekt á móttökuferli nýliða, 

nýliðafræðslu og þjálfun nýliða innan allra framleiðsludeilda Álversins í Straumsvík sem 

rekið er af Alcan á Íslandi hf. 

Fyrirtækið er hluti af Rio Tinto Alcan, einum stærsta álframleiðanda í heiminum og er 

verksmiðjuheiti álversins ISAL. Notast verður við verksmiðjuheitið ISAL í ritgerðinni. Til 

skoðunar er móttöku-, fræðslu- og þjálfunarferli nýliða innan fyrirtækisins sem og 

upplifun nýrra starfsmanna af framangreindum þáttum. Starfsmenn framleiðsludeilda 

ISAL starfa í mörgum tilfellum við hættulegar aðstæður og krefjast mörg störf innan 

fyrirtækisins mikillar þjálfunar, vandvirkni og útsjónarsemi því mannslíf geta verið í húfi. 

Í ljósi þess verður kannað hvort nýliðar telji sig nógu hæfa til að gegna störfum sínum að 

móttökuferlinu loknu og hvort þeir telji sig fá þjálfun og fræðslu við hæfi þannig að þeir 

séu í stakk búnir til að takast á við þau krefjandi verkefni sem bíða þeirra í starfi.

Töluvert hefur verið skrifað um móttöku nýliða í gegnum tíðina og til eru margar 

ritrýndar heimildir þess efnis. Einnig hafa nokkrar sambærilegar rannsóknir verið gerðar, 

bæði hérlendis og erlendis, en rannsakanda er ekki kunnugt um að slík rannsókn hafi 

áður verið gerð meðal starfsmanna álframleiðslufyrirtækja. Í ljósi þess er viðfangsefnið 

mjög áhugavert og vonast rannsakandi til að niðurstöður rannsóknarinnar nýtist við að 

gera móttöku-, fræðslu- og þjálfunarferli ISAL enn skilvirkara en nú er. 

Dæmi um sambærileg íslensk rannsóknarviðfangsefni eru nýleg rannsókn sem gerð 

var á móttöku, aðlögun og þjálfun nýliða í þjónustuverum (Marijana Cumba, 2012), 

rannsókn sem gerð var á ráðningaferli og móttöku nýliða hjá HSS (Elísa Baldursdóttir og 

Eygló Þorsteinsdóttir, 2005) og rannsókn sem gerð var á móttöku nýrra starfsmanna í 

leikskólum (Jóhanna Þórhallsdóttir, 2012). Þá tekur hin alþjóðlega Cranet rannsókn sem 

framkvæmd er af Háskólanum í Reykjavík til mannauðsstjórnunar innan íslenskra 

fyrirtækja (Ríkisendurskoðun, 2011). 
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Ástæða þess að ISAL varð fyrir valinu er sú að rannsakandi hefur um árabil starfað hjá 

fyrirtækinu og þekkir nokkuð vel til starfseminnar. Áhugi á úrbótum í annars ágætlega 

skilgreindu móttökuferli innan ISAL er því uppsprettan að áhuga rannsakanda á 

viðfangsefninu, sem vonandi verður starfsmönnum, fyrirtækinu og viðskiptavinum til 

góða.   

Settar voru fram þrjár rannsóknarspurningar: 

1. Hvert er viðhorf nýliða til heildar móttökuferlis starfsmanna hjá ISAL?

2. Er munur á milli kerskála og steypuskála á þeim tíma sem nýliðar fá með fóstra              

sínum? 

3. Er tölfræðilega marktækur kynjamunur á því hvort starfsmenn telji sig hafa     

fengið viðunandi starfsþjálfun áður en þeir fóru að vinna sjálfstætt?

Einnig voru settar fram þrjár tilgátur:

1. Viðhorf nýliða til móttökuferlis hjá ISAL er mjög gott.

2. Ekki er ekki munur á milli deilda með tilliti til þess tíma sem nýliðar fá með fóstra 

sínum.

3. Það er tölfræðilega marktækur kynjamunur á upplifun starfsfólks til 

nýliðaþjálfunar. 

Ritgerð þessi hefst með fræðilegri umfjöllun um þá þætti sem snúa að almennri 

mannauðsstjórnun, þjálfun og fræðslu á vinnustað, móttöku nýliða, fóstrakerfi og mat á 

árangri þjálfunar og fræðslu. Þar á eftir verður farið yfir rannsóknarferlið, niðurstöður 

rannsóknarinnar verða kynntar og síðast eru umræður og lokaorð. 
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2 Þróun mannauðs

Hugtakið mannauður (e. human resource) hefur verið skilgreint með ýmsum hætti. 

Samkvæmt Kreitner (2009) vísar hugtakið til þess að hver og einn starfsmaður og sú 

þekking sem hann býr yfir sé dýrmætur auður en ekki aðeins kostnaðarliður fyrir 

skipulagsheildir. Mannauður er þannig samansafn af þekkingu, hæfileikum, hvata, 

þátttöku og tryggð starfsmanna í fyrirtækjum (Fitz-enz, 2000). Starfsfólk nýtir þekkingu 

sína til hagsbóta fyrir skipulagsheildir og er því dýrmætur þáttur með tilliti til þróunar

allra núverandi starfsmanna og framtíðarstarfsmanna. Þannig nýta starfsmenn eiginleika 

sína sem allra best sem síðan stuðlar að þróun bæði starfsmanna og viðkomandi 

skipulagsheildar (Fitz-enz, 2000; Kreitner, 2009). 

Leonard Nadler var fyrstur til þess að nota hugtakið þróun mannauðs (e. human 

resource development) árið 1969. Samkvæmt Nadler fólst skilgreiningin á hugtakinu í 

því að um væri að ræða skipulagt lærdómsferli yfir ákveðin tíma sem eykur möguleika á 

að bæta frammistöðu í starfi og stuðla að vexti einstaklingsins á vinnustað sínum (Yorks, 

2005). Fleiri fræðimenn hafa síðar sett fram skilgreiningar á hugtakinu, þar á meðal 

Stewart og McGoldrick árið 1996. Þeir segja að starfsþróun feli í sér atferli og ferli sem 

sé ætlað að hafa áhrif á lærdóm einstaklingsins og skipulagsheildarinnar. Hugtakið gerir 

ráð fyrir því að skipulagsheildir geti verið uppbyggilega skipulagðar sem 

lærdómseiningar. Lærdómsferli starfsfólksins og skipulagsheildanna eru skipulögð og 

áætluð í stefnu viðkomandi skipulagsheilda (Beardwell og Claydon, 2007). 

Almennt ber fræðimönnum saman um að þróun mannauðs feli í sér aukna þekkingu 

og færni sem nýtist jafnt einstaklingnum sem og skipulagsheildinni sem hann starfar í 

(Yorks, 2005). Vinnustaður sem heimilar og ýtir undir lærdóm og þróun á færni leggur 

þannig grunn að heilsu, vellíðan og persónulegum þroska einstaklingsins (Ellström og 

Kock, 2008). Samkvæmt Hamlin og Stewart (2011) felur hugtakið þróun mannauðs í sér 

fjögur megin markmið sem eru;

 Að bæta árangur og skilvirkni einstaklinga í starfi.

 Að bæta árangur og skilvirkni fyrirtækja eða skipulagsheilda.

 Að þróa þekkingu, kunnáttu og starfshæfni.

 Að stuðla að auknum möguleikum einstaklinga, vexti þeirra og þroska. 
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Þegar skilgreiningar mismunandi fræðimanna eru teknar saman má segja að þróun 

mannauðs felist í samþættingu þjálfunar og starfsþróunar innan viðkomandi 

skipulagsheildar sem styrkir einstaklinginn, eykur skilvirkni hans, frammistöðu og líðan 

innan skipulagsheildarinnar. 

Þrátt fyrir að hlutverk þeirra sem starfa við þróun mannauðs innan fyrirtækja snúist 

mikið til um að skipuleggja fræðslu og þjálfun er nauðsynlegt að móta heildarstefnu í 

fræðslu- og þróunarmálum starfsmanna með tilliti til stefnu viðkomandi fyrirtækis, 

hæfniskröfum starfa og heildar markmiðum. Þetta eru forsendur þess að hægt sé að 

samþætta starfsmanninn og fyrirtækjaþáttinn þannig að þessir aðilar vaxi saman og 

þróist í takt. Þrátt fyrir mismunandi skilgreiningar á hugtakinu er orðið fræðsla rauði 

þráðurinn í þeim öllum.

2.1 Þróun fræðigreinarinnar
Þróun mannauðs er tiltölulega ný fræðigrein samanborið við margar aðrar fræðigreinar. 

Á síðustu áratugum hefur skilningur á mikilvægi starfsmannaþáttarins í árangri og 

heildarafkomu fyrirtækja aukist mikið og þá gera stjórnendur fyrirtækja sér í auknu mæli 

grein fyrir mikilvægi þess að hlúa vel að starfsmönnum sínum, veita þeim þjálfun og 

fræðslu við hæfi og veita þeim möguleika á starfsþróun. Með þessu byggir fyrirtæki ekki 

aðeins upp hæfa starfsmenn heldur má einnig leiða líkum á því að þróun mannauðs skili 

sér í meiri starfsánægju sem sjálfkrafa skilar sér í betri árangri og afkomu fyrirtækja (Ingi 

Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008; Landy og Conte, 2010). 

Þær megin breytingar sem orðið hafa í hugmyndafræði innan fræðigreinarinnar eru 

að hugtakið hefur færst úr því að vera verkefnabundið (e. operational) eða 

verkefnadrifið yfir í það að sjónum er beint í auknu mæli að hönnun þjálfunar með því 

markmiði að þróa hæfni starfsmanna með víðtækri stefnumörkun þar sem áhersla er 

lögð á að þróa þekkingarauðlindir stofnunarinnar. Þetta á bæði við um þekkingargrunn 

einstaklingsins og sameiginlega þekkingu starfsmanns og fyrirtækis í heild (Mankin, 

2009).  

2.2 Tengsl stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar og þróunar mannauðs
Mannauðsstjórnun (e. human resource management) vísar til þess ferlis eða þeirrar 

nálgunar sem notast er við í almennri starfsmannastjórnun (Beardwell og Claydon, 
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2007). Ekki er til nein ákveðin alþjóðlega viðurkennd skilgreining á hugtakinu en 

fræðimenn hafa á síðustu áratugum skilgreint mannauðsstjórnun með mismunandi 

hætti og sett hafa verið fram ýmis líkön sem sýna hvernig skilvirkri mannauðsstjórnun 

skuli háttað. Ein skilgreiningin er sú að mannauðsstjórnun feli í sér leiðir stjórnenda til 

að laða að og halda í hæft starfsfólk auk þess sem mikilvægt er að tryggja að starfsmenn 

skili árangri í starfi og stuðli að starfsemi sem gengur í takt við markmið viðkomandi 

fyrirtækis (Jones og George, 2003). Önnur skilgreining er að mannauðsstjórnun felist í að 

velja úr og ráða hæft starfsfólk og að styðjast við skilvirka fræðslu- og þjálfunarstefnu til 

að viðhalda góðum árangri. Til að laða fram það besta í hverjum starfsmanni þarf einnig 

að stuðla að vellíðan í starfi og veita tækifæri til starfsþróunar. Með þessu er hægt að 

auka framleiðni, minnka kostnað og stuðla að hvetjandi starfsumhverfi (Jones, 2007).

Samkvæmt Kreitner (2001) felst mannauðsstjórnun í fjárfestingu í kortlagningu og 

skipulagningu starfsemi viðkomandi fyrirtækis og þeirri þróun mannauðs sem 

nauðsynleg er fyrir hámarks árangur skipulagsheildar.

  Stefnumiðuð mannauðsstjórnun (e. strategic human resource management) felur í 

sér það ferli sem stjórnendur fyrirtækja hanna sem hluta af heildar starfsmannastefnu 

fyrirtækis með þeim hætti að mismunandi þættir starfseminar samræmist hver öðrum 

með stefnu og markmið að leiðarljósi. Þannig brúar stefnumiðuð mannauðsstjórnun 

bilið á milli hefðbundinnar mannauðsstjórnunar og viðskiptastefnu fyrirtækja (Karami, 

Analoui og Cusworth, 2004). Markmið stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar er að þróa 

mannauðskerfi sem eykur framleiðni, gæði og nýsköpun innan fyrirtækis auk þess að 

veita skilvirka þjónustu til viðskiptavina. (Jones og George, 2003; Fombrun, Tichy og 

Devanna, 1984; Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). Við notkun 

stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar er nauðsynlegt að vinna samkvæmt 

heildarskipulagi sem samræmist þeim markmiðum sem fyrir liggja hverju sinni.

Stefnumiðuð mannauðsstjórnun svipar á margan hátt til þeirra skilgreininga sem 

settar hafa verið fram um almenna mannauðsstjórnun en hún er betur formuð og unnið 

er eftir fyrirfram skilgreindum ferlum og áætlunum. Innan stefnumiðaðrar 

mannauðsstjórnunar er leitast við að unnið sé með skipulögðum hætti að áætlunargerð 

s.s. mótun starfsmannastefnu, mannaflaspá og skilgreiningu á starfskröfum. Starfsmenn 

eru síðan ráðnir í samræmi við þessa þætti með tilliti til þekkingar þeirra og færni. Þá er 
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horft til nýliðaþjálfunar og starfsþróunar til að hámarka gæði í starfsemi viðkomandi 

fyrirtækis (Armsrong, 2004; Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009).

Hugtökin stefnumiðuð mannauðsstjórnun og þróun mannauðs eru náskyld á margan 

hátt. Segja má að innan góðrar og skilvirkrar mannauðsstjórnunar sé þróun mannauðs 

einn af mikilvægustu þáttunum. Í því sambandi má t.d. líta til þess hvernig starfsgreining 

sem hluti af þarfagreiningu í stefnumiðaðri mannauðsstjórnun og þróun mannauðs geta 

tengst með mikilvægum hætti fyrir skipulagsheildir. Starfsgreining felst í því að ákveðið 

starf er greint með kerfisbundnum hætti með tilliti til þeirrar þekkingar, hæfni og getu 

sem viðkomandi starf útheimtir. Út úr starfsgreiningu má síðan kortleggja annars vegar 

starfslýsingar og hins vegar þær starfskröfur sem viðkomandi starf útheimtir. 

Starfslýsingar felast í því að skilgreina þau verkefni, ábyrgð og skyldur sem fylgja starfinu 

en starfskröfurnar segja til um hvaða þekking, hæfni og geta þarf að vera til staðar 

þannig að hægt sé að inna starfið af hendi. Þessar upplýsingar má nota sem grundvöll 

fyrir t.d. mannaflaspá, greiningu á þjálfunarþörf, þróun starfsmanna, frammistöðumat, 

samskipti á vinnustað og fleira (Landy og Conte, 2010). 

Allir þessir þættir heyra undir þá einstaklinga sem annars vegar vinna að 

mannauðsmálum og hins vegar starfsþróunarmálum innan fyrirtækja. Skilgreina þarf 

mannauðsstjórnun og þróun mannauðs sem tengd hugtök þrátt fyrir að hvort um sig 

hafi sína eigin merkingu og hlutverk. Fókusinn á þróun mannauðs ætti að vera á það að 

breyta og bæta á meðan fókusinn á mannauðsstjórnun ætti að vera á að skapa og 

viðhalda (Mankin, 2009). Tengsl þróunar mannauðs og mannauðstjórnunar þurfa ekki 

nauðsynlega að endurspeglast í uppbyggingu heildarskipulags fyrirtækja en þróun 

mannauðs gæti engu að síður verið hluti af heildarferli mannauðsstjórnunar sem og 

sjálfstæð eining innan fyrirtækis. 

Þrátt fyrir að hugtökin séu náskyld er mikilvægt að aðferðir, stefna, áætlanir og 

aðgerðir þeirra séu framkvæmdar í takt og að ekki skapist ágreiningur þeirra í milli 

(Mankin, 2009). 

Samkvæmt mannauðshjóli Wilsons (e. Wilson´s human resources wheel) er 

megintilgangur mannauðsstjórnunar að tryggja skilvirkni allra starfssviða innan 

fyrirtækis í þeim tilgangi að ná heildarmarkmiðum þess. Þetta er gert með því að virkja 

þær deildir sem fara með málefni mannauðsstjórnunar annars vegar og þróunar
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mannauðs hins vegar í því að vinna saman að sameiginlegum markmiðum þar sem hvor 

deild sér um afmarkaða þætti af heildarvinnuferli fyrirtækis (Yorks, 2005).

Mynd 1 Mannauðshjól Wilsons (Yorks, 2005)

2.3 Lærdómur

Hugtakið lærdómur (e. learning) vísar almennt til þess hvernig einstaklingur öðlast nýja 

þekkingu og hvernig sú þekking breytir einstaklingnum á ákveðinn hátt með tilliti til þess 

hvernig hann hugsar um ákveðna hluti , hvernig hann vinnur tiltekið verkefni eða 

hvernig hann hegðar sér. Þannig útvíkkar lærdómur möguleika og athafnir einstaklings 

eða hópa (Fenwick, 2006; Mankin, 2009).

Margir fræðimenn hafa reynt að ná utan um lærdómshugtakið og hefur það verið 

skilgreint með ýmsum hætti. Algengast er að lærdómur sé flokkaður með tvær megin 

kenningar að leiðarljósi; Annars vegar kenninguna um hugrænt nám (e. cognitive theory 

of learning)  og hins vegar félagsnámskenninguna (e. social learning theory) (Landy og 

Conte, 2010; Rainbird, Fuller og Munro, 2004). 
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Kenningin um hugrænt nám miðar að því að starfsmaður meðtekur upplýsingar og 

vinnur úr þeim til að geta framkvæmt tiltekna hluti. Samkvæmt kenningunni á lærdómur 

sér stað í huga einstaklingsins til dæmis með lestri bóka, greina eða vefsíðna og einnig 

með því að meðtaka upplýsingar í gegnum fræðslufyrirlestra. Slíkur lærdómur getur haft 

áhrif á það hvernig einstaklingurinn upplifir og skilur ákveðna hluti en það er 

mismunandi hvernig hver og einn vinnur úr upplýsingunum og hvaða skilningur er 

lagður í þær. Einnig veitir hugrænn lærdómur upplýsingar í formi staðreynda 

(Lefrancois, 2012; Mankin, 2009).

Félagsnámskenningin segir hins vegar að einstaklingur læri með því að fylgjast með 

öðrum framkvæma ákveðna hluti og tileinkar sér í framhaldi sambærileg vinnubrögð. 

Algengt er að þessi aðferð sé notuð þegar starfsmenn eru nýir í starfi og fylgjast þeir þá 

með því hvernig reyndara starfsfólk innir störfin af hendi til að læra réttu aðferðirnar. 

Saman mynda kenningarnar tvær grundvöll fyrir lærdómsferli starfsmanns sem gerir 

hann hæfari í starfi með tilliti til þekkingar og færni (Illeris, 2009; Lefrancois, 2012; 

Mankin, 2009; Newman og Newman, 2009).

2.3.1 Lærdómskenning Kolbs

Undirstaða lærdómskenningar Kolbs (e. Kolb´s cycle of learning theory) er að nám fer 

fram í gegnum reynslu einstaklingsins (Clifford og Thorpe, 2007). Hugmyndafræðin er 

hluti af þeim kenningum sem snúa að vitsmunum og sýna okkur fram á með hvaða hætti 

einstaklingurinn lærir. Þetta á við bæði um beina þekkingu og praktíska þekkingu 

(Richlin, 2006). 

Kolb setur lærdómsferlið í samhengi við ákveðinn hring sem stjórnar því hvernig við

lærum. Hann gerir ráð fyrir að nám fari fram í gegnum ákveðna þætti sem miða af 

reynslu. Þessir þættir reynslu felast m.a. í sér að hafa prófað hlutina og gert mistök eða 

villur við framkvæmd ákveðins starfs. Með tilliti til reynslunnar lærir einstaklingur af 

mistökum sínum og framkvæmir starf í framhaldi með hliðsjón af fyrri reynslu (Materna, 

2007). 

Dewey sem kom fram með kenningar sínar um nám árið 1916 hélt því fram að allir 

hefðu getu til að læra af reynslu sinni. Dewey sagði að upphaf lærdóms væru þau 

raunverulegu heimsvandamál eða heimsástand sem hefði hvetjandi áhrif á 

einstaklinginn til athugunar og íhugunar. Þessari hugmynd fylgdu síðar þrjú stig lærdóms 
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sem saman standa af endurspeglun raunveruleikans, almennum hugmyndum kynslóða 

og loks prófanir og beitingu þekkingar. Kolb byggði reynslunámshring sinn á þessum 

hugmyndum Dewey (Mankin, 2009). 

Fjögur megin stig reynslunámshrings Kolbs eru; persónuleg reynsla, athugun og 

ígrundun, ágrip viðhorfa og virkar tilraunir. Saman skipa þessir þættir grundvöll fyrir 

bæði formlegu og óformlegu námi sem gera einstakling móttækilegan fyrir nýjum 

upplýsingum sem hann getur nýtt sér við dagleg störf og í starfi. Lærdómur 

einstaklingsins fer þannig fram í gegnum ferli sem umbreytir reynslu yfir í þekkingu 

(Buch og Bartley, 2002; Brooks-Harris og Stock-Ward, 1999; Dixon, 1999; Moon, 2005).

Segja má að lærdómskenning Kolbs líkist félagsnámskenningunni að mörgu leyti en 

báðar kenningar meta persónulega reynslu með tilliti til lærdóms. Þannig gerir 

félagsnámskenningin ráð fyrir að í framhaldi af því að hafa fylgst með öðrum vinna 

tiltekið verk öðlist einstaklingur mikilvæga lærdómsreynslu með því að vinna starfið 

sjálfur og fá endurgjöf frá reyndari starfsmönnum. Þetta samræmist hugmyndafræði 

Kolbs um lærdóm í gegnum reynslu.

Mynd 2 Lærdómskenning Kolbs (Materna, 2007)
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2.3.2 Vinnustaðanám

Nám er óaðskiljanlegur hluti af hversdagslegu lífi hvers manns og er hæfileikinn til að 

læra nauðsynlegur hverjum starfsmanni. Undanfarna tvo áratugi hafa fræðimenn veitt 

vinnustaðanámi (e. workplace learning) aukna athygli. Ástæðuna má rekja til aukins 

skilnings á mikilvægi þess að starfsfólk þrói með sér viðeigandi þekkingu og hæfni sem 

síðan stuðlar að aukinni samkeppnishæfni fyrirtækja. Einnig hafa í auknu mæli verið 

settar fram hugmyndir um mikilvægi þess að tengja saman þekktar námskenningar og 

framsetningu menntunar, fræðslu og þjálfunar á vinnustöðum (Smith, 2003).

Tilgangur með vinnustaðanámi er að stuðla að jákvæðum breytingum á atferli og 

viðhorfum fólks til starfs síns. Vinnustaðanám hefur verið skilgreint sem varanleg 

breyting á hugsun og atferli vegna reynslu og beinna áhrifa hegðunar (Blanchard og 

Thacker, 2007). 

Misjafnt er hvernig fræðsla á vinnustað er fram sett en til að ná fram viðeigandi 

þekkingu og hæfni í starfi þarf að skipuleggja fræðslu með tilliti til aðstæðna hverju 

sinni. Margir kennslustílar hafa verið þróaðir af fræðimönnum kennslufræðinnar með 

því markmiði að flokka nemendur með tilliti til þess hvernig þeir meðtaka og vinna úr 

upplýsingum en mismunandi er á milli einstaklinga með hvaða hætti það gerist (Buch og 

Bartley, 2002). 

Hægt er að fara mismunandi leiðir í fræðslu starfsmanna á vinnustað og byggja 

þessar leiðir annars vegar á formlegu námi (e. formal learning) og hins vegar óformlegu 

námi (e. informal learning) (Wilson, 2005). 

Formlegt nám hefur verið skilgreint sem skipulagt nám sem framkvæmt er af 

fræðsluaðilum eða aðilum innan menntakerfis þar sem takmarkið er að ná ákveðnum 

námsmarkmiðum á ákveðnum tíma. Námsmaður tekur virkan þátt í náminu og stundar 

það með ásetningi (Inga Jóna Jónsdóttir, 2005). 

Óformlegt nám er skilgreint sem lærdómur í gegnum reynslu og þátttöku í daglegum 

störfum tengdum vinnu og vinnutengdum athöfnum. Þeir þættir sem stuðla að 

óformlegu námi eru t.d. þátttaka í afmörkuðum verkefnum og tímabundnum 

vinnuhópum, möguleiki á að ráðfæra sig við sérfræðing í viðkomandi starfi, samskipti 

sem leiða til úrlausnar vandamála og þekkingarmiðlun starfsmanna. Til að óformlegt 

nám á vinnustað leiði til aukins árangurs er mikilvægt að eldri og reyndari starfsmenn 
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miðli af þekkingu sinni með því markmiði að styrkja aðra óreyndari starfsmenn og 

þannig auka þekkingu þeirra og hæfni (Lave og Wenger, 1991; Marsick og Watkins, 

1990; Skule, 2004). 

Minna formlegt nám (e. non-formal learning) má staðsetja mitt á milli formlegs og 

óformlegs náms en þess háttar nám er yfirleitt í formi styttri námskeiða og þátttöku í 

hvers kyns símenntunarfræðslu (Inga Jóna Jónsdóttir, 2005; Malcolm og Hodkinson, 

2003). Minna formlegt nám fer einnig að stórum hluta fram utan formlegrar menntunar-

og fræðslustarfsemi en er engu að síður hálf skipulagt námsferli þar sem tilgangurinn er 

að ná ákveðnum markmiðum. Áherslan er lögð á nám í gegnum praktíska reynslu frekar 

en beina kennslu fyrirfram ákveðinna þátta. Með notkun á minna formlegu námi er 

mikilvægt að byggja upp hvetjandi námsumhverfi þar sem aukin þekking verður til í 

gegnum samræður og miðlun einstaklinga á mismunandi upplifun þeirra á gildum, 

reglum og hugmyndum um það hvernig leysa eigi ákveðin verkefni (Kyndt, Filip og 

Hanne, 2009). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að óformlegt nám er ein mikilvægasta aðferðin við að 

þróa hæfni starfsmanna sem krafist er í starfi. Að læra af öðrum starfsmönnum við 

úrlausn ögrandi verkefna er einn stærsti þáttur í fræðslu innan fyrirtækja. Óformlegt 

nám eitt og sér er þrátt fyrir þetta ekki skilyrðislaus grundvöllur fyrir þekkingarsköpun. 

Þó svo að óformlegt nám sé mikilvægur hluti fræðslu er í mörgum tilfellum nauðsynlegt 

að það sé fest í sessi með hjálp formlegs náms. Því ber að hafa í huga að samþætting 

formlegs og óformlegs náms er í mörgum tilfellum nauðsynlegt til að skapa viðunandi 

námsaðstæður. Þegar gert er ráð fyrir bæði formlegri og óformlegri fræðslu skapast 

grundvöllur fyrir árangursríku námi og þjálfun því formlegt nám bætir getuna til að 

meðtaka óformlega þekkingu í starfi. Þessu er einnig öfugt farið því formlegt nám þarf 

að njóta stuðnings óformlegs náms til að verða áhrifaríkt (Skule, 2004; Svensson og 

Ellström, 2004). 

Samkvæmt framangreindu er samþætting formlegs og óformlegs náms lykillinn að

samkeppnishæfni fyrirtækja. Það er því hlutverk þeirra sem standa að fæðslumálum 

innan fyrirtækja að hanna og viðhalda heildrænni fræðslustefnu og meta með 

kerfisbundnum hætti gæði og möguleika námsumhverfis á vinnustaðnum því samskipti 

starfsmanns og umhverfis myndar grundvöll fyrir skilvirkri þekkingasköpun. 
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Sú þekking og hæfniskröfur sem fyrirtæki fara fram á af starfsmönnum sínum er oft á 

tíðum að finna í fræðslustefnu viðkomandi fyrirtækis en fræðslustefnan tekur í sumum 

tilfellum ekki mið af þeim lærdómsleiðum og aðferðum sem í boði eru. Þó svo að 

fræðsla sé vel skilgreind í stefnu fyrirtækis er það oft vandkvæðum bundið að 

framkvæma hana. Vandamálið felst til að mynda í því að fræðsla er ekki aðgengileg t.d. 

vegna tímaskorts þeirra sem vinna fullt starf eða vegna tæknilegrar vankunnáttu. Einnig 

er fræðslu í mörgum tilfellum háttað þannig að starfsmaður tekur námskeið yfir tiltekið 

tímabil og á síðan að nýta þekkinguna í starfi að námskeiði loknu. Áhrif þess háttar náms 

eru takmörkuð. Ein leið til að bæta úr þessu er að bjóða upp á stærri hluta námsins á 

vinnustaðnum í raunumhverfi. Í formlegu námi meðtekur starfsmaður upplýsingar sem 

eiga að gera hann hæfari en vandamálið getur falist í því að yfirfærsla þekkingar á 

raunumhverfi er oft ekki mikil. Með aukinni áherslu á óformlegt nám gefst 

starfsmönnum tækifæri til að læra af samstarfsfélögum, möguleiki er á að læra á 

vinnutíma, aðgengi og sveigjanleiki er mikill, formleg nálgun námsins staðfestir praktíska 

þekkingu starfsmanns og persónuleg þróun skilar sér í auknu sjálfsöryggi (Skule, 2004; 

Svensson og Ellström, 2004; Poell, 2011).

2.4 Þjálfun
Starfsþjálfun (e. job training) er skipulögð aðferð sem notuð er til að beyta hegðun 

starfsmanns með jákvæðum hætti með tilliti til þekkingar, færni og viðhorfa í gegnum 

nám og reynslu þannig að aukinn árangur náist í starfi. Tilgangur þjálfunar er að þróa 

hæfileika einstaklingsins með því markmiði að koma til móts við núverandi og 

framtíðarþarfir viðkomandi fyrirtækis og að yfirfærsla þjálfunar skili sér í starfi. Með 

yfirfærslu þjálfunar er átt við að starfsmaður geti nýtt undangengna þjálfun sína í 

raunumhverfi á vinnustað sjálfum sér og fyrirtækinu til hagsbóta. (Alvarez, Salas og 

Garofano, 2004; Beebe, Mottet og Roach, 2004; Saks og Belcourt, 2006; Wilson, 2005).

Ein árangursríkasta þjálfunaraðferðin er þjálfun í raunumhverfi. Helstu kostir slíkrar

þjálfunar eru að hún veitir starfsmanni kost á að deila reynslu sinni með öðrum 

starfsmönnum, möguleiki skapast á þjálfun á öruggan hátt með hjálp leiðbeinanda, 

starfsmaður fær endurgjöf á störf sín og festir í sessi réttu handtökin (Sloman, 1999). Ef 

starfsmann vantar færni til að ná árangri en aðrir þættir s.s. þekking eru til staðar er þörf 

á þjálfun (Landy og Conte, 2010). 
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Þjálfun starfsmanna er veigamikill þáttur í því að viðhalda samkeppnishæfni, auka 

framleiðni og að auka gæði og árangur fyrirtækja. Þjálfun spilar því stórt hlutverk í 

þróun, getu og vexti hverrar skipulagsheildar (Yorks, 2005). Einnig hjálpar þjálfun nýju 

starfsfólki að ná tökum á breyttu starfsumhverfi og stuðlar þannig að bættri 

frammistöðu, auknu sjálfstrausti og starfsánægju auk þess sem hún eykur starfshæfni

einstaklinga. 

Starfshæfni (e. competence) hefur verið skilgreind sem samsetning starfsþekkingar, 

færni og þeim eiginleikum sem þjóna framleiðslutilgangi fyrirtækja. Fyrirtæki sem 

fjárfesta í þjálfun starfsmanna eru líklegri til að viðhalda lítilli starfsmannaveltu, meiri 

framleiðni og betri heildar afkomu (Chandler og Mcevoy, 2000; Cosh, Hughes og Weeks, 

2000; Nordhaug, 1998).  

Mikilvægt er að standa faglega að þjálfun starfsmanna þannig að hún verði 

árangursrík. Til að ná fram hámarks árangri starfsmanns og fyrirtækis í heild þarf þjálfun 

að vera í samræmi við þarfagreiningu viðkomandi skipulagsheilar (Laird, 2003; Rosset og 

Sheldon, 2001).  

2.4.1 Þarfagreining þjálfunar

Áður en þjálfunaferli innan fyrirtækja er skipulagt er þörf á markvissri greiningu til að 

koma auga á hvar þjálfunar er þörf, hvað þarf að þjálfa, hverja á að þjálfa og hverju 

þjálfunin á að skila. Til að standa faglega að þessu ferli þarf að fara í gegnum 

þarfagreiningu þjálfunar (e. training need analysis). 

Þarfagreining þjálfunar hefur verið sett fram með ýmsum hætti og eins skilgreina 

fræðimenn hugtakið á ýmsa vegu. Samkvæmt Mankin (2009) er þarfagreining 

kerfisbundin aðferð sem notuð er til að safna saman upplýsingum um þarfir  

skipulagsheildar með tilliti til þróunar starfsmanna. Þessar upplýsingar eru síðan metnar, 

skilgreindar og settar fram í starfsþróunaráætlun. 

Ein leið til að framkvæma þarfagreiningu þjálfunar er að fara í gegnum þriggja þrepa 

greiningarferli sem miðar að greiningu í skipulagsheild (e. organizational analysis), 

verkefnagreiningu (e. task analysis) og persónugreiningu (e. person analysis) (Holton og 

Phillips, 1995; Landy og Conte, 2010). 
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Greining í skipulagsheild miðar að því að fá yfirsýn yfir það hversu vel þjálfun fellur að 

stefnu fyrirtækis, hvaða þjálfunaraðstaða er fyrir hendi á vinnustaðnum og hvort 

almennur stuðningur sé við starfsþjálfun hjá starfsmönnum og yfirmönnum. Með 

þessari greiningu er hægt að skilgreina þjálfunarþörf mismunandi deilda og tekur hún 

mið af ríkjandi hugmyndafræði á vinnustaðnum. Dæmi um þetta er að ef sérstök áhersla 

er lögð á öryggismál innan fyrirtækis er líklegt að þjálfunarþörf taki mið af þeim 

áherslum. Greining í skipulagsheild tryggir að þjálfunarþörf sé skilgreind með hliðsjón af 

ríkjandi stefnu í mannauðsmálum (Salvendy, 2012; Salas og Cannon-Bowers, 2001)

Verkefnagreining er notuð til að greina hvaða hæfni, þekkingu og getu starfsmenn 

þurfa að búa yfir til að geta sinnt tilteknu verkefni með árangursríkum hætti. Ef til eru 

upplýsingar úr starfsgreiningum hjálpa þær upplýsingar við verkefnagreininguna. 

Niðurstöður verkefnagreiningar eru notaðar sem grundvöllur fyrir hönnun þjálfunar sem 

miðar að aukinni starfshæfni og auknum gæðum (McConnel, 2003; Salvendy, 2012).

Persónugreining felst í því að finna út hvaða starfsmenn þurfa frekari þjálfun og hvers 

lags þjálfunar er þörf. Reynt er að koma auga á þá veikleika starfsmanna sem hægt er að 

bæta með þjálfun. Þjálfunarþörf er skilgreind út frá þessari greiningu með það að 

markmiði að efla starfsmann á viðkomandi sviði. Með persónugreiningu er einnig hægt 

að leggja mat á það hvort ófullnægjandi árangur starfsmanns tengist skorti á þekkingu 

og færni eða hvort aðrir þættir s.s. hvatning og vinnuaðstaða hafi neikvæð áhrif á störf 

hans (Drummond, 2008; Landy og Conte, 2010).

Ef þarfagreining þjálfunar er illa unnin er ólíklegt að hún nái þjálfunarlegum tilgangi 

sínum. Því er mikilvægt að vanda til verka við þarfagreiningu þannig að þeir fjármunir 

sem settir eru í þjálfun og fræðslu skili sér í auknum gæðum og betri afkomu fyrirtækis.  

2.4.2 Hinn kerfisbundni þjálfunarhringur

Til að varpa skýru ljósi á þjálfunarþörf innan fyrirtækja hafa fræðimenn bent á 

hentugleika við notkun hins kerfisbundna þjálfunarhrings (e. systematic training cycle). 

Hinn kerfisbundni þjálfunarhringur er ein aðferð af mörgum sem notaðar hafa verið til 

að kortleggja skref fyrir skref helstu þætti í þarfagreiningu þjálfunar. Með notkun 

þjálfunarhringsins er hægt með skilvirkum hætti að skilgreina þjálfunarþörf, hönnun 

þjálfunar, framsetningu hennar og mat (Mankin, 2009; Köster, 2002; Sloman, 2003).
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Þjálfunarhringurinn er fjögurra skrefa líkan þar sem hvert skref stendur fyrir ákveðið 

stig í þjálfunarferlinu. Saman mynda skrefin fjögur heildar ferli þjálfunar. 

Fyrsta skref þjálfunarhringsins snýr að skilgreiningu þjálfunar og þróunarþörf. Skipta 

má þörfinni fyrir þjálfun í framboðsdrifna (e. supply-led) og eftirspurnardrifna (e. 

demand-driven) þjálfunarþörf. Framboðsdrifin þjálfunarþörf snýr að því að fyrirtæki þarf 

að vera fært um að ná stefnumarkandi markmiðum sínum með tilliti til framleiðslunnar. 

Sem dæmi um þetta er tæknileg þjálfun eða þjálfun í öryggis- og heilsumálum í 

framhaldi af innleiðingu nýrra vörutegunda, með tilkomu nýs búnaðar s.s. nýrra tækja 

og vinnuvéla eða nýrra gæðastaðla. Eftirspurnardrifin þjálfunarþörf snýr að því bili sem 

verður á milli markmiða og raunverulegs árangurs einstakra starfsmanna. Þjálfunarþörf 

er þannig skilgreind með tilliti til árangurs í starfi í kjölfar úttektar á gæðum viðkomandi 

framleiðslu (Brown, 2000; Mankin, 2009; Landy og Conte, 2010; McConnel, 2003; 

Prescott og Rothwell, 2012).  

Annað skref þjálfunarhringsins felur í sér hönnun þjálfunar. Til að hanna viðeigandi 

þjálfunarferli þarf að skilgreina hvert markmiðið er með þjálfuninni, hversu miklum 

fjármunum má eyða í hana, hvaða þjálfunaraðferðum skal beita og hvaða tími má fara í 

þjálfunina. Einnig þarf að gera athugun á því hvort starfsmenn séu móttækilegir fyrir 

fræðslu þ.e. er vilji til að meðtaka þjálfun, hafa starfsmenn nægan undirbúning til nýrrar 

þjálfunar og sjá starfsmenn hag í því að taka þátt í þjálfun. Hægt er að hanna 

framsetningu þjálfunar með mismunandi aðferðum. Í því sambandi þarf að ákvarða 

hvort þjálfun á að fara fram í fyrirlestrarformi (e. presentation methods), með úrlausn 

vandamála (e. problem based learning), beinni þátttöku (e. hands-on methods) eða 

liðsvinnu (e. group building methods). Sú þjálfunaraðferð sem valin er þarf að 

samræmast markmiðum þjálfunarinnar (Landy og Conte, 2010; Mankin, 2009; Schwartz, 

Mennin og Webb, 2001; Snell og Bohlander, 2012; Tylor, 2003)

Í þriðja skrefinu er farið yfir framkvæmd þjálfunar. Sá sem skipuleggur þjálfun þarf að 

tryggja að viðeigandi þjálfunarleiðir séu viðhafðar. Þátttakendur í þjálfun hafa oft á 

tíðum miklar væntingar til þjálfunar og smávægilegir hlutir á borð við þjálfunaraðstöðu, 

framsetningu námsefnis og framkoma þjálfunaraðila geta haft mikil áhrif á upplifun 

þátttakenda. Þær þjálfunaraðferðir sem notast er við þurfa að vera settar fram á þann 

hátt að viðfangsefnið hræði ekki þátttakendur. Þjálfunin á að vera í senn fræðandi og 
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skemmtileg og þarf þjálfunaraðili að tileinka sér atferli sem ýtir undir áhuga, orku og 

eldmóð þátttakenda því allir þurfa að fá tækifæri til að draga fram sínar sterku hliðar 

(Knowles, Holton og Swanson, 2005; Landy og Conte, 2010 Mankin, 2009; More, Blake, 

Philips og McConaughy, 2003). 

Fjórða skrefið snýr að mati og mælingum á gæðum þjálfunar. Til að sýna fram á gæði 

þjálfunar þarf að meta hana á kerfisbundinn hátt. Hægt er að notast við ýmsar leiðir til 

að mæla árangur þjálfunar en æskilegt er að leggja mat á bæði upplifun þátttakenda af 

þjálfuninni og eins þann árangur sem starfsmaður sýnir í kjölfar hennar. Þegar kannað er 

viðhorf þátttakenda (e. reaction criteria) til viðkomandi þjálfunar má leggja fyrir 

spurningalista að þjálfunarlotu lokinni. Þátttakendur eru þá spurðir út í þætti sem snúa 

að framsetningu þjálfunar, lærdómsgildi, tímalengd og einnig ættu þeir að fá tækifæri til 

að veita endurgjöf á aðra jákvæða þætti þjálfunarinnar sem og að koma með tillögur að 

úrbótum. Einnig er hægt að kanna þekkingu starfsmanna (e. learning criteria) að þjálfun 

lokinni t.d. með prófi. Eftir ákveðinn tíma þegar starfsmenn hafa nýtt þjálfunina í starfi 

er mögulegt að kanna yfirfærslu þjálfunar eða atferlisviðmið (e. behavior criteria). Þá er 

starfsmaður metinn t.d. af sínum næsta yfirmanni með hliðsjón af markmiðum þjálfunar 

þ.e. athugað er hvort starfsmaður hefur tileinkað sér þau vinnubrögð sem þjálfuninni 

var ætlað að skila. Að lokum má greina heildarárangur þjálfunar (e. result criteria) með 

því að skoða hvort þjálfun hefur haft áhrif á framleiðslu, gæði og hagnað viðkomandi

fyrirtækis. (Basarab og Root, 1992; Bramley, 2003; Kirkpatrick og Kirkpatrik, 2010; Landy 

og Conte, 2010; Mankin, 2009).

Mynd 3 Hinn kerfisbundni þjálfunarhringur (Mankin, 2009)
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2.5 Mat á árangri þjálfunar
Miklum fjármunum er varið innan fyrirtækja ár hvert í þjálfun starfsmanna.  Í því 

samhengi má nefna að árið 1996 fjárfestu bandarísk fyrirtæki í þjálfun fyrir u.þ.b. 52 

milljarða dollara (Rowden, 2005). Til að réttlæta fjárveitingar í málefni þjálfunar innan 

fyrirtækja þurfa þeir sem sinna málaflokknum að sýna fram á skilyrðislausan ávinning 

fræðslu. Í kaflanum hér á undan var fjallað um nokkrar leiðir sem nota má við mat á 

árangri þjálfunar. Margar aðrar leiðir hafa verið settar fram til að meta árangur og gæði 

þjálfunar s.s. líkan Kirkpatricks og ROI stuðullinn.

2.5.1 Líkan Kirkpatricks  

Árið 1959 kom Kirkpatrick fram með líkan (e. Kirkpatrick´s model) til að mæla ávinning 

fræðslu og þjálfunar. Líkanið samanstendur af fjórum meginþáttum; viðbragði, námi, 

breytingu á atferli og útkomu (Rowden, 2005).

Mynd 4 Líkan Kirkpatricks, (Kirkpatrick, 2010)

     Viðbragð (e. reaction) vísar til þess hversu vel starfsmenn meðtaka fræðslu og 

þjálfun. Með mælingum og mati á þessu stigi má sjá hvort starfsmenn sem taka þátt í 

fræðslu og þjálfun bregðast við henni með jákvæðum eða neikvæðum hætti. 

Tilveruréttur þjálfunar og fræðslu stendur og fellur með því hvaða viðbrögð koma fram. 

Jákvæð viðbrögð tryggja ekki skilvirkni náms ein og sér en neikvæð viðbrögð draga nær 

örugglega úr möguleikanum til náms og þróunar. Ef þjálfun á að skila árangri er 



29

mikilvægt að starfsmenn séu reiðubúnir til að meðtaka hana og sýni metnað og hvata til 

að læra og ná árangri (Kirkpatrick og Kirkpatrick, 2010; Rowden, 2005).

      Nám (e. learning) getur verið skilgreint sem ferli sem breytir viðhorfum starfsmanna, 

bætir þekkingu þeirra og eykur færni. Til að meta gæði náms þurfa að liggja fyrir skýr 

markmið með kennslunni. Samkvæmt líkaninu á lærdómur sér aðeins stað ef breyting 

verður á atferli í kjölfar fræðslu. Starfsmenn hafa öðlast viðeigandi þekkingu ef viðhorf 

þeirra til vinnunnar hefur breyst, þekking þeirra eykst eða kunnátta þeirra vex. Þessir 

þættir eru forsendur þess að atferli í starfi breytist með jákvæðum hætti (Chyung, 2008; 

Kirkpatrick og Kirkpatrick, 2010)

      Breyting á atferli (e. behavioral change) endurspeglar þær breytingar sem verða á 

hegðun starfsmanna í kjölfar fræðslu og þjálfunar. Til að nýta nýja þekkingu í kjölfar 

fræðslu og þjálfunar þurfa starfsmenn hvatningu og leiðbeinandi endurgjöf í starfi. Eftir 

ákveðinn tíma er lagt mat á hið breytta atferli með mælingum (Kirkpatrick og 

Kirkpatrick, 2010; Thackwray, 1997).

      Útkoma (e. results) er samkvæmt líkaninu skilgreind sem heildar ávinningur þess að 

starfsmenn sæki sér fræðslu og þjálfun. Jákvæð mælanleg útkoma getur t.d. verið aukin 

framleiðni, aukin gæði, minnkandi kostnaður, lægri tíðni slysa, aukin sala, lækkaður 

kostnaður og aukinn hagnaður. Ef útkoma verður jákvæð í kjölfar fræðslu og þjálfunar 

má réttlæta þann kostnað sem fylgir þessum málaflokkum. Það er erfitt ef ekki ógerlegt 

að mæla útkomu allra þátta í starfsemi fyrirtækja. Í því tilliti má nefna þætti eins og 

forystu, samskipti, hvatningu, gæði í ákvarðanatöku og stjórnun breytinga. Ánægja með 

þessa þætti koma hins vegar fram með óbeinum hætti t.d. í starfsánægjukönnunum og 

hægt er að meta þá með hliðsjón af t.d. starfsanda og starfsánægju (Brown og Seidner, 

1998; Rowden, 2005). 

Samkvæmt hugmyndafræði Kirkpatrick tengjast þrepin fjögur innbyrðis og hafa þau 

hvert og eitt áhrif á næsta þrep fyrir ofan. Ef markmið fræðslu og þjálfunar er aðeins að 

auka þekkingu og færni er áhersla lögð á fyrstu tvö þrepin en þrepin fjögur vinna saman 

að því markmiði að breyta heildar atferli starfsmanns með jákvæðum hætti þannig að 

hann sýni betri árangur í starfi (Kirkpatrick og Kirkpatrick, 2009).
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2.5.2 ROI stuðullinn

ROI stuðullinn (e. return of investment) er aðferð sem notuð er til að reikna út arðsemi 

fræðslu og þjálfunar. Aðferðin gerir ráð fyrir að litið sé á fræðslu og þjálfun starfsmanna 

sem langtíma fjárfestingu en ekki aðeins sem kostnaðarlið fyrir fyrirtæki (Snell og 

Bohlander, 2012). Með ROI stuðlinum má finna út arðsemi í fjárfestingu þjálfunar sem 

prósentuhlutfall af kostnaði yfir ákveðið tímabil. Gert er ráð fyrir að fræðsla og þjálfun 

skili sér til lengri tíma litið og því er sú mynd sem dregin er upp af arðsemi þjálfunar háð 

þeim tímamörkum sem sett eru fram hverju sinni. Því skýrari sem viðmiðunartíminn er 

því nákvæmari verður mæliaðferðin (Rowden, 2005). Hægt er að setja fram mismunandi 

reikniformúlur til að áætla arðsemi fræðslu og þjálfunar samkvæmt ROI stuðlinum en 

hver formúla tekur mið af tímamörkum og þeim framtíðar áætlunum sem þjálfuninni er 

ætlað að skila. Algengasta reikniformúlan sem notuð er til að finna út arðsemi 

fjárfestingar í fræðslu og þjálfun er:

Með þessari formúlu má finna út hlutfall hagnaðar fræðslu og þjálfunar af kostnaði 

þessara þátta (Conrad, 2000). Gagnrýni fræðimanna á aðferð ROI stuðulsins hafa fyrst 

og fremst snúið að því hversu erfitt getur reynst að finna út raunverulega arðsemi sem 

rekja má beint til undangenginnar þjálfunar. Í því sambandi er bent á að aðrir hlutir en 

þjálfun geti haft áhrif á bætta frammistöðu í starfi s.s. aukin hvatning, launahækkanir og 

starfsánægja (Snell og Bohlander, 2012).

2.6 Móttaka nýliða

Það getur reynst hverjum einstaklingi erfitt að hefja störf á nýjum vinnustað. Tilfinningar 

hins nýja starfsmanns á fyrsta degi í starfi samanstanda oft á tíðum af tilhlökkun, kvíða 

og vilja til að gera sitt besta (Arthur, 2012). Í mörgum tilfellum verða nýir starfsmenn 

fyrir vonbrigðum á fyrstu vikum eða mánuðum í starfi sem oft má rekja til ónægrar 

fræðslu, þjálfunar eða kynningar á viðkomandi fyrirtæki (Lawson, 2002). 

Algengt er að þungamiðja í  móttökuferli nýliða felist í formlegri fræðslu eins og 

fyrirlestradrifnum kynningum þar sem lítill möguleiki gefst á þátttöku starfsmanns. Slíkt 
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fyrirkomulag einkennist af mikilli upplýsingamiðlun sem pakkað er saman í nokkrar 

klukkustundir í formi staðreynda sem snúa að fyrirtækinu. Mikilvægt er að kynna 

nýliðum þætti í starfsemi fyrirtækis s.s. stefnu, helstu gildi, öryggisreglur o.fl. en slík 

fræðsla ein og sér hjálpar nýliðum ekki mikið við að takast á við hið nýja starf á 

vettvangi. Fyrirlestradrifnar kynningar ættu því aðeins að vera einn hluti af 

heildarmóttökuferli nýliða í sambland við frekari þjálfun og fræðslu (Westwood og 

Johnson, 2005; Sims, 2002). 

Eftir að formlegri fræðslu eða kynningum er lokið er starfsmaður jafnan sendur á

starfsstöð sína og hefst þá hin óformlega þjálfun starfsmannsins sem er mikilvægasti 

hlutinn af þjálfunarferli nýliða. Móttökuferlið er því rétt að hefjast þegar starfsmaður 

hefur störf á starfstöð sinni (Ku og Kleiner, 2000). 

Móttökuferli nýliða eru fyrstu kynni starfsmanns af fyrirtækinu en þau kynni geta haft 

mikil áhrif á viðhorf starfsmanns til viðkomandi fyrirtækis sem og starfsánægju og 

starfsframlag (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Því ætti ferlið að vera 

í senn, eftirminnilegt, skemmtilegt og fræðandi (Lawson, 2002). Í ljósi þessa er mikilvægt 

hverju fyrirtæki að standa með faglegum hætti að heildar móttökuferli nýliða til að 

auðvelda aðlögun í nýju starfsumhverfi. 

Í aðlögunarferli lærir hinn nýi starfsmaður að aðlagast þeim gildum sem fyrirtækið 

stendur fyrir, þeirri menningu sem þar ríkir auk þess sem hann öðlast þekkingu á 

viðkomandi starfi og starfsumhverfi. Nýliðinn lærir réttu handtökin, viðeigandi atferli, 

helstu vinnuferla og myndar persónuleg tengsl við samstarfsfélaga (Allen, 2006; Fisher, 

1986; Jones, 1986; Van Maanen og Schein, 1979). 

Flest störf krefjast markvissrar þjálfunar. Jafnvel þó að nýr starfsmaður hafi reynslu af 

sambærilegu starfi þarf hann engu að síður að gangast undir ákveðna grunnþjálfun til að 

aðlagast nýjum aðstæðum. Til að ýta undir frekari þróun starfsmanns þarf hann að 

hljóta þjálfun eins fljótt og auðið er, læra inn á verkferla og gera sér grein fyrir hlutverki 

sínu sem hluta af heildar starfsemi fyrirtækis (Hale, 2006). 

Þrátt fyrir mikilvægi skjótrar og skilvirkrar þjálfunar og aðlögunar er nauðsynlegt að 

fara ekki of hratt í sakirnar. Að undangenginni almennri kynningu á fyrirtækinu þarf á 

fyrsta degi í starfi að veita starfsmanni tækifæri til að kynnast fyrirtækinu betur, kynnast 

samstarfsfélögum, rata um hinn nýja vinnustað og fylgjast með starfseminni. Ekki ætti 
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að hefja formlega starfsþjálfun fyrr en á öðrum eða þriðja degi í starfi (Belker, 

McCormick og Topchik, 2012). Gefa þarf nýjum starfsmanni tíma og svigrúm til að 

aðlaga sig að nýju starfi og gera þarf viðeigandi kröfur til hans á fyrstu dögunum. 

Til að tryggja skilvirka þjálfun nýs starfsmanns þarf yfirmaður að velja af kostgæfni 

þann aðila sem á að sjá um þjálfunina. Sá starfsmaður þarf einnig að vera vel undirbúinn 

og tilbúinn í að taka á móti nýliða því hlutverk þjálfarans kostar tilfærslu á daglegum 

störfum hans (Snell og Bohlander, 2012). 

Eftir að nýr starfsmaður er farinn að sinna starfi sínu á eigin vegum þarf yfirmaður 

eða þjálfunaraðili að hafa auga með honum í ákveðinn tíma, gefa sig á tal við hann og 

veita endurgjöf á það sem nýliðinn hefur að segja eða vill vita betur (Fink og Fink, 1996). 

Þegar starfsmaður er þjálfaður í nýju starfi er gott að gefa honum innsýn í heildarferli 

starfsins en brjóta þarf starfið niður í smærri einingar og kenna hvern þátt starfsins fyrir 

sig. Ef heildar ferli flókins starfs er kennt á þann hátt sem vanur starfsmaður vinnur 

starfið er hætta á því að nýliðinn meðtaki ekki þær mikilvægu upplýsingar sem snúa að 

verkferlinu (Landy og Conte, 2010). Í ljósi framangreinds er mikilvægt að haga 

nýliðamóttöku með þeim hætti að þjálfun og fræðsla feli í sér sambland af 

fyrirlestrarmiðuðum upplýsingum byggðum á t.d. staðreyndum, öryggisreglum og 

gæðastöðlum, auk skilvirkrar þjálfunar á fyrstu dögum í starfi. Þá er einnig mikilvægt að 

nýr starfsmaður kynnist heildar starfsemi fyrirtækisins, samstarfsfélögum og öðlist 

þekkingu á vinnusvæðinu.   

2.7 Fóstrakerfi    

Innan margra fyrirtækja er starfrækt svokallað fóstrakerfi (e. mentoring) sem hefur 

það að markmiði að auka skilning og þekkingu nýrra starfsmanna á starfsemi 

viðkomandi fyrirtækis auk menningu þess og venjum (Kerry og Mayes, 1995). Fóstrar (e. 

mentors) eru reyndir starfsmenn sem hafa það hlutverk að taka að sér nýliða eða 

óreyndari starfsmenn yfir ákveðið tímabil, leiða þá í nýju starfi, hvetja þá og styðja auk 

þess að kynna þeim helstu verkferla (Charney og Conway, 2005). Fóstrar gefa 

heiðarlega, raunhæfa og hvetjandi endurgjöf og leiðbeiningar varðandi lausn verkefna 

og koma með tillögur að úrbótum þeirra þátta sem krefjast frekari þjálfunar hins nýja 

starfsmanns. 
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Fóstrar þurfa að hafa mikla starfsþekkingu og færni til að öðlast virðingu nýliðans, 

þeir þurfa að hafa sterkt tengslanet á vinnustaðnum og búa yfir góðri samskiptahæfni. 

(Beardwell og Claydon, 2007; Crawford, 2010). Hlutverk fóstra er að örva og leiðbeina 

nýliða á nýjum vinnustað og að vera honum góð fyrirmynd. Þetta leiðir til þess að nýr 

starfsmaður verður fljótari að aðlagast breyttu umhverfi og hann þróast hraðar í starfi 

(Kreitner, 2001). 

Rannsóknir síðustu þriggja áratuga á fóstrakerfi innan fyrirtækja hafa sýnt fram á að 

aðferðin er sú áhrifamesta til að byggja upp persónulegt samband nýrra starfsmanna og 

þeirra reyndari sem er einn af undirstöðuþáttum til frekari starfsþróunar (Higgins og

Kram, 2001). Þá hafa rannsóknir einnig sýnt fram á að vel rekið fóstrakerfi hefur jákvæð 

áhrif á nýráðna starfsmenn og að slíkt kerfi minnkar starfsmannaveltu fyrirtækja. Einnig 

hjálpar fóstrakerfi nýliðum að takast á við þá andlegu streitu sem fylgir því að hefja störf 

á nýjum vinnustað (Clutterbuck, 2004). 

Þróunarlegur ávinningur fóstrakerfis fyrir nýliða felur í sér aukna þekkingu, tæknilega 

færni og viðeigandi atferli sem aðveldar hinum nýja starfsmanni að ná fram markmiðum 

sínum. Einnig stuðlar kerfið að starfsánægju og aðgengi að fræðsluauðlindum (Allen, 

Finkelstein og Poteet, 2009). 

Fóstrakerfi hefur ekki aðeins jákvæð áhrif á hinn nýráðna starfsmann heldur er 

ávinningur viðkomandi fyrirtækis einnig mikill. Með vel skipulögðu fóstrakerfi verður 

nýliðun starfsmanna markvissari, hvatning starfsmanna hefst á fyrsta degi í starfi,  

starfsmaður aðlagast menningu fyrirtækis með skjótum hætti og samskipti við 

samstarfsmenn og yfirmenn verða betri. Saman hafa þessir þættir áhrif á gæði í starfi 

nýliðans fyrirtækinu til hagsbóta (Connor og Pokora, 2007; Zachary, 2005).    
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3 Aðferð

Hugtakið aðferð (e. method) vísar til þess ferlis sem felur í sér þá tækni eða 

leiðbeiningar sem notaðar eru í rannsóknum til að safna upplýsingum og greina gögn 

(Landy og Conte, 2010). Í þessum aðferðafræðikafla verður fjallað um þær aðferðir sem 

notaðar voru við gerð rannsóknarinnar sem og þátttakendur, mælitæki og framkvæmd 

hennar. Rannsóknin byggir á megindlegum gögnum en eigindleg gögn voru notuð til 

stuðnings til að fá betri mynd af viðfangsefninu.

Mynd 5 Rannsóknarferlið (Landy og Conte, 2010)

3.1 Megindleg aðferðafræði

Megindlegar rannsóknaraðferðir  (e. quantitative research methods) byggja á afleiðslu 

(e. deductive) sem þýðir að tilgáta er sett fram og er hún síðan prófuð. Tilgátan byggir á 

rannsóknarspurningum og eru undirstöður hennar vel skilgreindar og mælanlegar 

breytur (Cooper og Schindler, 2006). 

Í megindlegum rannsóknaraðferðum eru notuð lýsandi gildi fyrir afmarkaðan hóp 

þátttakenda og leitast er við að alhæfa um þýði eða heild út frá úrtaki sem er þá fulltrúi 

fyrir þýðið (Taylor og Bogdan, 1998). Öflun gagna fer helst fram í gegnum 

spurningakannanir en slík gagnaöflun er tiltölulega auðveld í framkvæmd og getur gefið 

réttmæta mynd af viðfanginu. Það getur þó verið vandasamt að hanna góðan 
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spurningalista. Huga þarf vel að hönnun og uppsetningu hvers spurningalista með tilliti 

til orðalags stakra spurninga, forms svarmöguleika, röð spurninga og lengd listans auk 

þess sem tryggja þarf að spurningar séu ekki villandi (Creswell, 2003). 

Þegar öflun gagna er lokið er notast við tölfræðilega útreikninga við úrvinnslu þeirra. 

Til að fá sem réttmætasta niðurstöðu er því mikilvægt að notast við stór úrtök og mikið 

magn upplýsinga en því stærra sem úrtakið er því betur er hægt að alhæfa yfir á þýðið 

(Balnaves og Caputi, 2001). 

Megindlegar aðferðir krefjast þess að rannsakandi sé hlutlaus og að hans eigin 

viðhorf og gildi liti ekki niðurstöður viðkomandi rannsóknar. Helstu styrkleikar 

megindlegra aðferða eru að hægt er að ná fram tölfræðilega marktækum niðurstöðum 

og hægt er að safna miklu gagnamagni á stuttum tíma. Veikleikar megindlegra aðferða 

felast fyrst og fremst í því að dýpt getur vantað í gögnin (Cooper og Schindler, 2006).

3.2 Eigindleg aðferðafræði

Eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research methods) byggja á aðleiðslu (e. 

inductive). Aðferðin byggir á skoðun rannsakanda úr raunveruleikanum og er kenning 

síðan byggð á þeirri skoðun. Rannsakandinn sjálfur er jafnan eina rannsóknartækið og 

byggja niðurstöður á tilfinningum hans og skoðunum (Cooper og Schindler, 2006). 

Í eigindlegri rannsóknaraðferð er notast við lítil úrtök en þeim mun dýpri gögn má ná 

út úr þátttakendum. Hægt er að notast við þátttökuathuganir og rýnihópa en algengast 

er að notuð séu viðtöl og samræður. Í viðtölum þarf rannsakandi að vanda nálgun sína á 

viðmælendum og velja af kostgæfni þær spurningar sem hann notast við til að ná fram 

þeim upplýsingum sem nauðsynlegar eru til að geta dregið ályktun (Silverman, 2004). 

Algengt er að rannsakandi styðjist við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma en hann reynir 

þó að halda uppi samfellu í samtalinu til að viðhalda flæði í samræðum og trausti 

viðmælanda. 

Eftir að eigindleg gögn hafa verið greind eru niðurstöður settar fram eftir ákveðnum 

þemum. Styrkleiki megindlegra aðferða er sá að hægt er að ná mikilli dýpt í skilning á 

viðfangsefninu en veikleikarnir eru helst þeir að erfitt er að yfirfæra til annarra auk þess 

sem aðferðin er tímafrek (Cooper og Schindler, 2006).
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3.3 Megindleg og eigindleg aðferðafræði notuð saman
Í mörgum tilfellum getur verið gott að notast við megindlega og eigindlega 

rannsóknaraðferð saman því eigindleg gögn geta gefið frekari vísbendingar um hina 

megindlegu niðurstöðu (Cooper og Schindler, 2006). 

Í þessari rannsókn byggja niðurstöður á megindlegum gögnum en eigindleg gögn 

voru notuð til að fá betri heildarsýn á viðfangsefnið. Tekin voru viðtöl við 

framkvæmdastjóra starfsmannasviðs, fræðslustjóra, tvo vaktstjóra, einn fóstra og einn 

verkamann til að fá víðara sjónarhorn á viðfangsefnið.  

3.4 Þátttakendur  
Þátttakendur í rannsókninni voru valdir með hentugleikaúrtaki í samráði við 

framkvæmdastjóra starfsmannasviðs og fæðslustjóra ISAL. Með hentugleikaúrtaki er átt 

við að rannsakandi velur þátttakendur út frá fyrirfram gefnum forsendum (Cooper og 

Schindler, 2006) sem í þessu tilfelli byggðu á ráðningarstöðu og upphafi ráðningartíma.

Þátttakendur samanstóðu af öllum starfsmönnum í sumarafleysingum auk þeirra

fastráðnu og lausráðnu starfsmanna sem hafið hafa störf frá því árið 2011 innan allra 

framleiðsludeilda ISAL þ.e. efnisvinnslu, kerskála, skautsmiðju og steypuskála. Úrtakið 

samanstóð af 103 einstaklingum.

Tafla 1 Samsetning þátttakenda

BAKGRUNNSBREYTUR FJÖLDI Hlutfall
Karl 47 51,1%
Kona 45 48,9%
Samtals 92 100%

Fastráðin/n eða lausráðin/n 40 43,5%
Sumarstarfsmaður 52 56,5%
Samtals 92 100%

Efnisvinnsla 5 5,4%
Kerskáli 49 53,3%
Skautsmiðja 8 8,7%
Steypuskáli 30 32,6%
Samtals 92 100%
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Spurningakönnun var lögð fyrir 93 einstaklinga en ekki náðist í 10 einstaklinga. Einn 

þátttakandi skilaði auðum spurningalista og var heildarsvarhlutfall því 89,3% eða 92 

einstaklingar. Af þeim 92 einstaklingum sem svöruðu spurningakönnuninni voru 47 

karlar (51,1%) og 45 konur (48,9%). 5 þátttakendur (5,4%) voru starfsmenn efnisvinnslu, 

49 þátttakendur (53,3%) voru starfsmenn kerskála, 8 þátttakendur (8,7%) voru 

starfsmenn skautsmiðju og 30 þátttakendur (32,6%) voru starfsmenn steypuskála. Þessi 

hlutföll eru í samræmi við heildarfjölda starfsmanna innan hverrar deildar. 40 

þátttakendur (43,5%) voru annað hvort fastráðnir eða lausráðnir (starfsmenn með 

tímabundinn ráðningasamning) og 52 þátttakendur (56,5%) voru starfsmenn í 

sumarafleysingum.

Svör þátttakenda voru nafnlaus svo ekki væri hægt að rekja einstök svör til þeirra. 

Auk spurningakönnunarinnar voru viðtöl tekin við 6 einstaklinga, framkvæmdastjóra 

starfsmannasviðs ISAL, fræðslustjóra, tvo vaktstjóra, einn fóstra og einn verkamann. 

Viðtölin voru tekin til að fá skýrari heildarmynd af framkvæmd nýliðafræðslu og

þjálfunar hjá ISAL.

3.5 Mælitæki

Mælitæki rannsóknarinnar var spurningalisti sem lagður var fyrir þátttakendur. 

Spurningalistinn samanstóð af alls 28 spurningum sem settar voru fram í 21 

spurningalið. Spurningalistinn var saminn af rannsakanda í samráði við 

framkvæmdastjóra starfsmannasviðs og fræðslustjóra ISAL auk leiðbeinanda frá Háskóla 

Íslands. Spurningarnar voru settar fram með því markmiði að kanna viðhorf þátttakenda 

til heildar móttökuferlis nýliða hjá ISAL, nýliðafræðslu og nýliðaþjálfunar. 10 spurningar 

sneru að heildar móttökuferli nýliða með tilliti til fræðslu og þjálfunar, 6 spurningar 

sneru að gæðum á sértæku nýliðanámskeiði sem allir nýir starfsmenn sitja við upphaf 

ráðningar, 7 spurningar sneru að fóstrakerfi ISAL, 1 spurning fjallaði um líðan í starfi á 

fyrsta mánuði í starfi og 1 spurning um aðlögun á nýjum vinnustað. 

Bakgrunnsspurningar voru 3 en spurt var um kyn, ráðningarstöðu og starfsdeild. 

Ákveðið var að hafa bakgrunnsspurningar ekki fleiri þannig að þátttakendur fengju ekki 

á tilfinninguna að hægt væri að rekja einstök svör til þeirra. 18 spurningar voru lokaðar 

spurningar þar sem þátttakendur áttu að merkja við einn af fimm uppgefnum 

svarmöguleikum  á Likert kvarða. Þar voru svarmöguleikarnir mismunandi eftir eðli 
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spurninga. Spurningar 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 14, 15 og 16 höfðu svarmöguleikana „mjög 

ósammála“, „ósammála“, „hlutlaus“, „sammála“, „mjög ósammála“. Allar 5 

spurningarnar innan liðs 7 sneru að hversu vel ákveðnir þættir höfðu verið kynntir á 

nýliðanámskeiði og höfðu þær svarmöguleikana „mjög illa“, „illa“, „hlutlaus“, „vel“, 

„mjög vel“. Spurning 10 sneri að skoðun starfsmanns varðandi þann tíma sem nýliðum 

er gefinn með fóstra sínum og hafði sú spurning svarmöguleikana „allt of stuttur“, „of 

stuttur“, „hæfilegur“, „of langur“, „allt of langur“. Í spurningu 12 voru þátttakendur 

spurðir um það hversu langan tíma þeir hefðu fengið með fóstranum sínum og voru 

svarmöguleikarnir „1 vakt“, „2 vaktir“, „3 vaktir“, „4 vaktir“, „5 vaktir“, „6 vaktir“, 

„fleiri“. Allar 4 spurningarnar í lið 17 fólust í því að kanna hvort þátttakendur hefðu nýtt 

sér ákveðnar leiðir til upplýsingaöflunar varðandi starfsemi fyrirtækisins eða 

framkvæmd ákveðinna verka. Svarmöguleikarnir voru „já“ og „nei“ en gefnir voru upp 

þeir þættir sem leitast var svara við. Í spurningu 18 var spurt hvort eitthvað mætti bæta 

í móttökuferli nýliða og var sú spurning hálfopin. Svarmöguleikarnir voru „já“ og „nei“ 

en einnig var hægt að koma með tillögur að úrbótum ef svarið var „já“. Eins og áður 

hefur komið fram voru bakgrunnsspurningarnar 19, 20 og 21 um kyn, ráðningarstöðu og 

starfsdeild.  

SPSS statistics data editor tölfræðiforritið var notað til að reikna út niðurstöður 

spurningalistans. Sett voru inn nöfn (e. names), merki (e. labels) og gildi (e. values) fyrir 

hverja spurningu og tilgreint var um hvers lags breytu var að ræða. Öllum svörum 

þátttakenda var svo gefið ákveðið auðkennisnúmer og út frá þessum gögnum var 

forritið látið sjá um að reikna út niðurstöður s.s. tíðnitöflur (e. frequencies tables), 

krosstöflur (e. crosstabs) og fylgni (e. correlate).

3.6 Framkvæmd

Í maí 2012 fékkst leyfi hjá framkvæmdastjóra starfsmannasviðs ISAL til að gera rannsókn 

á viðhorfum starfsfólks til móttökuferlis nýliða með tilliti til fræðslu og þjálfunar. Stuttu 

síðar fékkst samþykki hjá leiðbeinanda verkefnisins til að framkvæma rannsóknina sem 

lokaverkefni til MS gráðu í mannauðsstjórnun.

Um miðjan júní 2012 var búið að velja þátttakendur og hanna spurningalista. 

Fræðslustjóri ISAL sá um að prenta út spurningalistana, setja þá í A4 umslag og merkja 

öllum þátttakendum með nafni og starfsdeild. Innan í umslaginu var einnig A5 umslag 



39

sem þátttakendur áttu að setja spurningalistann í eftir að hafa svarað honum. 

Fræðslustjóri tilkynnti vaktstjórum allra vakta með tölvupósti að leyfi hafi fengist fyrir 

gerð rannsóknarinnar og að rannsakandi myndi leggja spurningalista fyrir ákveðinn hóp 

starfsmanna (viðhengi 2). 

Spurningalistinn var lagður fyrir þátttakendur á vinnustaðnum dagana 28. júní – 13. 

júlí 2012. Eftir að hafa svarað spurningalistanum settu þátttakendur listann í 

meðfylgjandi A5 umslag, lokuðu því og settu í læstan kjörkassa. Þegar búið var að safna 

saman spurningalistunum var kjörkassinn opnaður, gögnin slegin inn í SPSS 

tölfræðiforritið og greind. Á tímabilinu 15-25. júlí voru tekin viðtöl við

framkvæmdastjóra starfsmannasviðs, fræðslustjóra ISAL, einn vaktstjóra í kerskála, einn 

vaktstjóra í steypuskála, einn verkamann og einn starfsmann sem einnig starfar sem 

fóstri. Viðtölin voru bókuð í gegnum síma og fóru þau öll fram á starfssvæði ISAL.    
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4 Niðurstöður

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar sem gerð var á viðhorfum 

nýliða hjá ISAL til heildar móttökuferlis starfsmanna með tilliti til fræðslu og þjálfunar. Í 

eftirfarandi undirköflum verður leitað svara við rannsóknarspurningunum þremur.

Einnig verður vitnað í viðtöl sem tekin voru til að fá skýrari heildarmynd á viðfangsefnið

4.1 Viðhorf nýliða til móttökuferlis

Niðurstöður rannsóknarspurningar 1 byggja á spurningalista sem þátttakendur svöruðu 

varðandi viðhorf þeirra til heildar móttökuferlis starfsmanna hjá ISAL. Stakar spurningar 

spurningalistans eru hér á eftir flokkaðar eftir efni þeirra. 

Í fyrsta lagi verður farið yfir þær niðurstöður sem snúa almennt að viðhorfum 

þátttakenda til nýliðafræðslu og nýliðaþjálfunar hjá ISAL. Í öðru lagi verður fjallað um 

líðan þátttakenda á fyrsta mánuði í starfi, aðlögun þeirra að nýjum vinnustað og 

móttökur að hálfu samstarfsmanna. Í þriðja lagi verða kynntar niðurstöður er varða 

sértækt nýliðanámskeið. Í fjórða lagi verður fjallað um þá þætti sem snúa að fóstrakerfi. 

Í fimmta lagi verða kynntar niðurstöður er varða upplýsingaöflun í starfi og í sjötta lagi 

verður farið yfir niðurstöður þess efnis hvort þátttakendur telji að bæta þurfi 

móttökuferli nýliða með einhverjum hætti. 

Í kaflanum er notast við meðaltal svara ákveðinna spurninga eða spurningahópa sem 

snúast um hversu ánægt eða óánægt starfsfólk er með ákveðna þætti. Þetta er gert með 

hliðsjón af svo kölluðum Gallup-kvarða. Samkvæmt þeim kvarða eru gildi frá 1-5 gefin 

fyrir hvern svarmöguleika á 5 stiga Likert-kvarða. Út frá svörum þátttakenda er síðan 

reiknað meðaltal spurninga. Meðaltöl svara segja til um innan hvaða bils niðurstaðan er 

en bilunum er skipt upp í þrennt;

 Styrkleikabil (einkunn á bilinu 4,20-5,00). Miklar líkur eru á að fullyrðing sem 

mælist á styrkleikabili hafi hvetjandi áhrif á frammistöðu starfsmanna.

 Starfhæft bil (einkunn á bilinu 3,70-4,19). Þegar fullyrðingar mælast á 

starfshæfu bili hvetur viðkomandi þáttur hvorki né letur starfsmenn við 

dagleg störf þeirra.
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 Aðgerðabil (einkunn á bilinu 1,00-3,69).  Þegar fullyrðingar mælast á 

aðgerðabili eru líkur á að sá þáttur í starfsemi fyrirtækisins hafi letjandi áhrif á 

framleiðni og starfsánægju starfsfólks. Ef þessi niðurstaða fæst þarf að 

bregðast við henni með viðeigandi ráðstöfunum. 

4.1.1 Almennt um nýliðafræðslu og nýliðaþjálfun   

Allar spurningar sem sneru almennt að nýliðafræðslu og nýliðaþjálfun voru settar fram í 

formi fullyrðinga og áttu þátttakendur að merkja við einn af eftirfarandi 

svarmöguleikum; ,,mjög ósammála“, „ósammála“, „hlutlaus“, „sammála“, „mjög 

sammála“. Niðurstöður sýna að þegar spurt var út í hvort veitt nýliðafræðsla og 

nýliðaþjálfun hafi undirbúið þátttakendur með fullnægjandi hætti fyrir þau störf sem 

þeim var ætlað að vinna, þá voru 83,7% annað hvort sammála eða mjög sammála 

fullyrðingunni (mynd 6). Meðaltal svara var 3,97 og staðalfrávikið 0,805. Allir 92 

þátttakendur svöruðu spurningunni.

Mynd 6 Undirbúningur fyrir störf

Svipaðar niðurstöður má sjá þegar þátttakendur voru spurðir hvort veitt 

nýliðafræðsla og nýliðaþjálfun hafi leitt af sér aukna öryggisvitund í starfi. Alls voru 

89,2% þátttakenda mjög sammála eða sammála þeirri fullyrðingu (mynd 7). Meðaltal 

svara var 4,29 og staðalfrávikið 0,749. Allir 92 þátttakendur svöruðu spurningunni.



42

Sá viðmælandi sem starfar sem sumarstarfsmaður sagði í viðtali við rannsakanda að 

þjálfunartíminn þyrfti að vera lengri því þjálfun byggðist fyrst og fremst á að kenna 

aðalatriði ákveðins starfs og að nýliði þyrfti síðan að fylla í eyðurnar. Betra væri að fá 

þjálfun sem miðaði að því að fá tilfinningu fyrir öllum þeim atriðum sem skipta máli við 

heildar framkvæmd ákveðinna verka. Þá sagði viðmælandi sem starfar sem fóstri m.a. 

að þjálfunartími sé í mörgum tilfellum of stuttur og að fóstri þurfi að kynna nýliðum of 

mörg atriði á stuttum tíma. Þá kom fram í máli viðkomandi að of stuttur þjálfunartími 

leiði til aukinnar pressu á nýliða á fyrstu vikum í starfi sem eykur líkurnar á mistökum við 

hættulegar aðstæður. 

Mynd 7 Öryggisvitund

Þegar spurt var hvort þátttakendur hafi fengið viðunandi starfsþjálfun áður en þeir 

fóru að vinna sjálfstætt var heildarútkoman jákvæð en svörin voru engu að síður 

dreifðari en í tveimur framangreindum spurningum. Niðurstöður sýndu að 82,6% 

þátttakenda voru mjög sammála eða sammála fullyrðingunni en 17,4% voru mjög 

ósammála, ósammála eða hlutlausir (mynd 8). Meðaltalið var 4,01 og staðalfrávikið 

0,978. Allir 92 þátttakendur svöruðu spurningunni.
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Mynd 8 Viðunandi starfsþjálfun

Í spurningu 15 voru þátttakendur spurðir hvort veitt nýliðafræðsla og nýliðaþjálfun 

hafi veitt þeim aukið sjálfstraust til að takast á við starfstengd verkefni. Flestir voru 

sammála þessari fullyrðingu eða 66,3%. Svipað hlutfall var mjög sammála eða hlutlaus 

en 6,5% voru ósammála (mynd 9). Meðaltal svara var 3,88 og staðalfrávikið var 0,724. 

Allir 92 þátttakendur svöruðu spurningunni.

Í viðtölunum komu fram nokkrar tillögur að úrbótum varðandi þjálfun nýliða. Fram 

kom m.a. að rýna þyrfti öll störf sérstaklega með hliðsjón af þjálfunarþörf því 

mismunandi störf þarfnast mismunandi þjálfunartíma. Því flóknari sem störfin eru, því 

lengri ætti þjálfunartíminn að vera. Þá voru allir viðmælendur sem starfa innan 

framleiðsludeilda á einu máli um að fóstrakerfið og starfsþjálfun þyrftu að fylgjast betur 

að. Í því sambandi væri hentugast að fjölga fóstrum og hafa einn fóstra fyrir hvert starf 

innan allra deilda. Með því gæti sami einstaklingur séð um móttöku nýliða og 

starfsþjálfun hans. Þannig gæti myndast betri samfella á milli móttöku og 

starfsþjálfunar. 

Þegar litið er á heildar niðurstöður þessara þátta þ.e. almennt um nýliðafræðslu og 

nýliðaþjálfun sýna niðurstöður að viðhorf þátttakenda til þeirra atriða sem spurt var um 

var mjög gott. Meðaltal svara úr spurningunum fjórum var 4,03. Meðalstaðalfrávik 

spurninganna fjögurra var 0,814. Samkvæmt niðurstöðunum eru þessir þættir í efri 

hluta starfhæfa bils Gallup kvarðans. 
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Mynd 9 Sjálfstraust í starfi

4.1.2 Líðan starfsmanna, móttökur og aðlögun

Þátttakendur voru spurðir út í það hvernig þeim leið á fyrsta mánuði í starfi, hvernig 

samstarfsfólk tók á móti þeim og hversu fljótt þeir voru að aðlagast nýjum vinnustað. 

Niðurstöður sýna að þegar þátttakendur svöruðu fullyrðingunni ,,mér leið vel á fyrsta 

mánuði í starfi“ voru 82,6 % annað hvort ,,mjög sammála“ eða „sammála“ og enginn var 

,,mjög ósammála“ (mynd 10). Meðaltal svara var 4,23 og staðalfrávikið 0,786. Allir 92 

þátttakendur svöruðu spurningunni.

Mynd 10 Líðan á fyrsta mánuði í starfi
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Þegar þátttakendur voru spurðir út í fullyrðinguna „samstarfsfólk mitt tók vel á móti 

mér voru 67,4% mjög sammála og 31,5% voru sammála. Samtals voru því 98,9% annað 

hvort mjög sammála eða sammála en 1,1% var hlutlaus. Enginn var mjög ósammála eða 

ósammála (mynd 11).  Meðaltal svara var 4,66 og staðalfrávikið 0,498. Allir 92 

þátttakendur svöruðu spurningunni.

Mynd 11 Móttökur samstarfsfólks

Þegar þátttakendur svöruðu fullyrðingunni ,,ég var fljótur að aðlagast nýjum 

vinnustað eftir að ég hóf störf hjá ISAL“ sýndu niðurstöður að 91,3% voru annað hvort 

mjög sammála eða sammála (mynd 12). Meðaltal svara var 4,28 og staðalfrávikið 0,789. 

Allir 92 þátttakendurnir svöruðu spurningunni.

Mynd 12 Aðlögun
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Þegar skoðaðar eru heildar niðurstöður um líðan starfsmanna, móttökur og aðlögun 

má sjá að viðhorf nýliða til þessara þátta er gott. Meðaltal svara úr spurningunum 

þremur var 4,39. Meðalstaðalfrávik spurninganna þriggja er 0,691. Samkvæmt 

niðurstöðunum eru þessir þættir innan styrkleikabils Gallup kvarðans.

4.1.3 Nýliðanámskeið

Tvær spurningar sneru beint að sértæku nýliðanámskeiði sem allir nýliðar þurfa að sitja 

áður en þeir hefja störf. Annars vegar var spurt hvort þátttakandi hafi tekið þátt í slíku 

nýliðanámskeiði og svöruðu allir 92 þátttakendur þeirri spurningu játandi eða 100%. 

Önnur spurningin varðandi sértækt nýliðanámskeið var sett fram í 5 liðum. Í þeirri 

spurningu voru þátttakendur spurðir hversu vel eða illa þeim voru kynntir ákveðnir 

þættir í starfsemi ISAL. Þessir þættir voru ,,stefna og rekstur fyrirtækisins“, 

„starfsmannamál“, „öryggismál“, „heilbrigðismál“ og „umhverfismál“. Svarmöguleikarnir 

fyrir hvern þátt voru ,,mjög illa“, „illa“, „hlutlaus“, „vel“ og „mjög vel“. 

Í liðnum ,,stefna og rekstur“ fannst 80,4% þátttakenda málaflokkurinn vera mjög vel 

eða vel kynntur en 16,3% voru hlutlausir (mynd 13). Meðaltal svara var 4,09 og 

staðalfrávikið 0,821. Allir 92 þátttakendur svöruðu þessum lið. 

Í liðnum ,,starfsmannamál“  voru 70,7% þátttakenda sem fannst málaflokkurinn vera 

mjög vel eða vel kynntur en 23,9% voru hlutlausir. Meðaltal svara var 3,92 og 

staðalfrávikið 0,892. 

Í liðnum ,,öryggismál“ voru 96,7% þátttakenda á því að málaflokkurinn væri mjög vel 

eða vel kynntur, 1,1% voru hlutlaus en 2,2% fannst málaflokkurinn vera illa kynntur. 

Meðaltal svara var 4,61 og staðalfrávikið 0,628.

Í liðnum ,,heilbrigðismál“ voru 91,3% þátttakenda á því að málaflokkurinn væri mjög 

vel eða vel kynntur. Meðaltal svara var 4,27 og staðalfrávikið 0,757. 

Í málaflokknum ,,umhverfismál“ voru 71,7% á þeirri skoðun að málaflokkurinn væri 

mjög vel eða vel kynntur, 19,6% voru hlutlausir og 6,5% fannst hann vera illa kynntur. 91 

þátttakandi svaraði spurningunni en 1 þátttakandi svaraði ekki. Meðaltal gildra svara var 

3,97 og staðalfrávikið 0,948.  
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Mynd 13 Hversu vel eða illa voru þér kynntir eftirfarandi þættir á nýliðanámskeiði?

Niðurstöður sýna að stærstum hluta þátttakenda fannst allir þættir 

nýliðanámskeiðsins vera vel kynntir en öryggismálin bera þó höfuð og herðar yfir aðra 

þætti. Athygli vekur hversu hátt hlutfall þátttakenda voru hlutlausir gagnvart þáttunum 

„stefna og rekstur“, „starfsmannamál“ og „umhverfismál“. 

Þegar skoðaðar eru heildar niðurstöður varðandi sértækt nýliðanámskeið má sjá að 

þátttakendur eru almennt ánægðir með kynningar á öllum þáttum nýliðanámskeiðsins 

sem spurt var um. Meðaltal svara úr öllum liðum spurningarinnar var 4,17.

Meðalstaðalfrávik allra liða reyndist vera 0,809. Samkvæmt niðurstöðunum eru þeir 

þættir sem snúa að nýliðanámskeiði innan starfhæfa bils Gallup kvarðans. Það vantar 

hins vegar ekki nema 0,3 upp á að niðurstaðan komist inn á styrkleikabil. 

Í viðtali við fræðslustjóra ISAL kom fram að efnistök nýliðanámskeiðs eru valin með 

hliðsjón af tillögum fræðslunefndar sem skipuð er einum aðila úr hverri starfsdeild 

fyrirtækisins. Þarfagreining fræðslu fer því fram í gegnum tillögur aðila 

fræðslunefndarinnar og er áhersla lögð á þá þætti sem betur mættu fara frá fyrra ári. 

Þegar fræðslustjóri var spurður út í mat á árangri fræðslu kom í ljós að hvorki fer fram 

formlegt mat á fræðslu né þjálfun innan ISAL. Þátttakendur allra námskeiða, þar með 

talið nýliðanámskeiðs, fylla engu að síður út matsblað að námskeiði loknu þar sem 

starfsmönnum gefst kostur á að koma með ábendingar er varða viðkomandi námskeið. 
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4.1.4 Fóstrakerfi

Sjö spurningar spurningalistans sneru að fóstrakerfi sem er hluti af skipulögðu 

móttökuferli nýliða hjá ISAL. Spurt var út í nauðsyn fóstrakerfisins, þann tíma sem 

nýliðar fengu með fóstra sínum, það upplýsingamagn sem fóstrakerfinu fylgir, hvatningu 

fóstra og eftirfylgni. 

Svarmöguleikar fjögurra spurninga voru ,,mjög ósammála“, „ósammála“, „hlutlaus“, 

sammála“, „mjög ósammála“. Í einni spurningu voru svarmöguleikar ,,allt of stuttur“, „of 

stuttur“, „hæfilegur“, „of langur“, „allt of langur“. Í einni spurningu voru 

svarmöguleikarnir ,,allt of lítið“, „of lítið“, „hæfilegt“, „of mikið“, „allt of mikið“. Í einni 

spurningu voru svarmöguleikarnir „1 vakt“, „2 vaktir“, „3 vaktir“, „4 vaktir“, „5 vaktir“, 

„6 vaktir“, „fleiri“. 

Þegar þátttakendur svöruðu fullyrðingunni „mér finnst fóstrakerfið vera 

nauðsynlegur hluti af móttökuferli nýliða“ voru 82,6% mjög sammála eða sammála en 

8,6% voru mjög ósammála eða ósammála (mynd 14). Meðaltal svara var 4,17 og 

staðalfrávikið var 1,055. Allir 92 þátttakendur svöruðu þessari spurningu.

Mynd 14 Fóstrakerfi sem nauðsynlegur hluti móttökuferlis

Þegar spurt var út í það hvort fóstrinn hafi veitt þátttakendum allar þær upplýsingar 

sem þeir þurftu til að aðlagast nýju starfsumhverfi voru 69,6% þátttakenda mjög 

sammála eða sammála, 15,2% voru mjög ósammála eða ósammála en 15,2% voru 
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hlutlausir (mynd 15). Meðaltal svara var 3,8 og staðalfrávikið 1,030. Allir 92 

þátttakendur svöruðu spurningunni.

Mynd 15 Gæði upplýsinga frá fóstra

Þátttakendur voru spurðir út í hvað þeim fyndist um þann tíma sem þeir fengu með 

fóstra sínum. Lang stærsti hluti þátttakenda eða 63% töldu að sá tími væri hæfilegur. 

22,7% fannst tíminn vera allt of stuttur eða of stuttur, 4,3% fannst tíminn vera of langur 

en engum fannst hann vera allt of langur (mynd 16). Þess má geta að jákvæðasti 

svarmöguleikinn í þessari spurningu var ,,hæfilegur“. 

Mynd 16 Viðhorf til fóstratíma
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Þegar spurt var út í fullyrðingu sem sneri að því upplýsingamagni sem nýliðar þurfa 

að meðtaka í fóstrakerfinu sögðu 66,3% þátttakenda það vera hæfilegt. 29,3% sögðu að 

upplýsingamagnið væri allt of mikið eða of mikið, 4,3% sögðu það vera of lítið en enginn 

sagði upplýsingamagnið vera allt of lítið (mynd 17). Eins og í spurningunni á undan var 

jákvæðasti svarmöguleikinn í þessari spurningu númer 3 sem stóð fyrir ,,hæfilegt“ en 

stærsti hluti þátttakenda svaraði því til að upplýsingamagnið væri hæfilegt. 

Mynd 17 Upplýsingamagn fóstrakerfisins

Þátttakendur voru spurðir hversu margar vaktir (8 tíma vaktir) þeir fengu með fóstra 

sínum og sögðust 71,8% hafa fengið 1, 2 eða 3 vaktir. 17,3% fengu 4, 5 eða 6 vaktir en 

9,8% fengu fleiri vaktir (mynd 18). Erfitt er að reikna meðaltal vakta þar sem ekki eru 

ákveðin gildi fyrir þau 9,8% sem sögðust hafa fengið fleiri vaktir en 6. Alls 91 þátttakandi 

svaraði spurningunni en 1 svaraði ekki.

Mynd 18 Fjöldi vakta með fóstra
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Tekin voru viðtöl við tvo vaktstjóra og voru þeir sammála um að mismunandi væri eftir 

stöðu á vaktinni hverju sinni hversu mikill tími gæfist til að ,,fóstra“. Þá kom fram í máli 

annars vaktstjórans að halda mætti fóstratímanum stuttum en leggja þyrfti meiri 

áherslu á beina starfsþjálfun. Sami viðmælandi sagði að oft liði stuttur tími frá því að 

sumarstarfsmenn hefja störf þangað til þeir þurfa að leysa af vegna sumarfría. Í ljósi 

þess fái sumarstarfsmenn í mörgum tilfellum ekki næga starfsþjálfun. 

Þær úrbótatillögur sem fram komu í máli viðmælenda mætti taka til frekari skoðunar, 

sérstaklega varðandi þau atriði sem snúa að tímalengd fóstrakerfis og starfsþjálfun. Í 

þessu sambandi má nefna að fram kom í viðtali við framkvæmdastjóra starfsmannasviðs 

að hvorki væru til ákveðnar lýsingar varðandi hlutverk fóstra né rammi utan um 

heppilega tímalengd fóstra með nýliða. 

Spurt var út í fullyrðinguna „fóstrinn minn hvatti mig til að hafa samband við sig ef 

einhverjar spurningar vöknuðu hjá mér varðandi vinnuna eða vinnutengd mál“. 

Niðurstöður sýndu að 83,7% voru mjög sammála eða sammála fullyrðingunni. 12% voru

hlutlausir og 4,3% voru ósammála (mynd 19). Meðaltal svara var 4,26 og staðalfrávik 

0,837. Allir 92 þátttakendur svöruðu spurningunni.

Mynd 19 Samskipti nýliða og fóstra

Ein spurning snerist um fullyrðingu þess efnis að sá aðili sem sá um starfsþjálfun 

þátttakenda hafi veitt nýliða eftirfylgni og uppbyggilega endurgjöf á störf hans með 

þeim hætti að nýliði hafi fengið möguleika á að bæta sig í starfi. 76,1% þátttakenda voru 

mjög sammála eða sammála þessari fullyrðingu en 13,1% voru mjög ósammála eða 
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ósammála (mynd 20). Meðaltal svara var 3,85 og staðalfrávikið 0,983. Allir 92 

þátttakendur svöruðu spurningunni.

Mynd 20 Eftirfylgni og endurgjöf

Þegar skoðaðar eru heildar niðurstöður fyrir þær spurningar sem snúa að fóstrakerfi 

ISAL má sjá að stærsti hluti þátttakenda var sammála því að fóstrakerfið væri mikilvægur 

hluti af heildar móttökuferli nýliða og þá var eins almenn ánægja með staka þætti er 

varða samband fóstra og nýliða. 

Sú spurning sem kom hvað síst út sneri að veittum upplýsingum fóstra til nýliða sem 

stuðluðu að aðlögun í nýju starfi en 30,4% þátttakenda voru mjög ósammála, ósammála 

eða hlutlaus gagnvart þeirri spurningu. Lang stærsti hluti þátttakenda fannst sá tími sem 

nýliðum er gefinn með fóstra sínum hæfilegt eða 63%. Að sama skapi töldu 66,3% 

þátttakenda það upplýsingamagn sem nýliðar þurfa að meðtaka vera hæfilegt. Fleiri 

þátttakendum fannst fóstratíminn vera of stuttur en of langur og fleiri þátttakendum 

fannst upplýsingamagn fóstrakerfisins vera of mikið en of lítið. 

Athygli vekur að 71,8% þátttakenda sögðust hafa fengið 1-3 vaktir með fóstra sínum 

á móti 9,8% sem fengu 7 eða fleiri vaktir. 17,3% þátttakenda fengu 4-6 vaktir. 

Niðurstöður sýna að nýliðar fá mismikinn tíma með fóstra sínum en síðar í þessum 

niðurstöðukafla má sjá samanburð á milli deilda með tilliti til fjölda vakta nýliða með 

fóstra.
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Samkvæmt niðurstöðunum eru þeir þættir, þar sem réttmætt er að reikna meðaltal 

svara, innan starfhæfa bils Gallup kvarðans en meðaltal svara var 4,02. Þess má geta að 

þær tvær spurningar þar sem jákvæðasti svarmöguleikinn er númer 3 eru ekki reiknaðar 

inn í meðaltalið og það sama má segja um spurninguna er varðar fjölda vakta með 

fóstra.  

4.1.5 Önnur upplýsingaöflun nýliða

Spurning 17 í spurningakönnuninni var sett fram í 5 liðum. Þar var spurt hvort 

þátttakendur hafi nýtt sér aðrar leiðir en fóstrakerfið til að afla sér upplýsinga um 

starfsemi fyrirtækisins eða framkvæmd ákveðinna verka. Þeir þættir sem spurt var út í 

voru ,,nýliðahandbók“, „innranet ISAL“, „samstarfsmenn“ og „yfirmenn“. 

Svarmöguleikarnir voru ,,já“ og „nei“.

Niðurstöður sýna að stærsti hluti þátttakenda leitaði upplýsinga til samstarfsmanna 

eða 96,7%. 79,3% leituðu upplýsinga til yfirmanna, 77,2% nýttu sér innra net ISAL til 

upplýsingaöflunar en aðeins 37% nýttu sér nýliðahandbók (mynd 21). Allir 92 

þátttakendur svöruðu öllum liðum spurningarinnar.

Mynd 21 Nýttir þú þér aðrar leiðir til að afla þér upplýsinga um  starfsemi fyrirtækisins eða framkvæmd 
ákveðinna verka
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4.1.6 Úrbætur á móttökuferli nýliða

Í spurningu 18 voru þátttakendur spurðir hvort eitthvað væri í móttökuferli nýliða sem 

betur mætti fara. Svarmöguleikarnir voru ,,já“ og „nei“. Þeir sem svöruðu „já“ fengu 

tækifæri til að koma með tillögur að úrbótum eða koma á framfæri þeim 

athugasemdum sem þeir höfðu fram að færa varðandi móttökuferli nýliða.

Mynd 22 Umbætur á móttökuferli nýliða

Niðurstöður sýna að 70,7% þátttakenda höfðu þá skoðun að ekki þyrfti að bæta 

móttökuferli nýliða en 29,3% sögðu að bæta þyrfti móttökuferlið (mynd 22). Fram komu 

ýmsar ábendingar og tillögur að úrbótum en þær voru alls 14 talsins. Flestar þær 

ábendingar sem fram komu sneru að fóstrakerfi og starfsþjálfun nýliða. Fram komu 7 

ábendingar varðandi fóstrakerfið og höfðu þær það sameiginlegt að sá tími sem nýliðum 

væri gefinn með fóstra sínum væri of stuttur. Einn þátttakandi hafði eftirfarandi að 

segja: 

„Nýliðar ættu bæði að fá lengri tíma með fóstranum og eins meiri tíma til að 
læra störf“.

Annar þátttakandi var stuttorður og skrifaði einfaldlega: 

„Það þarf lengri tíma með fóstranum“.
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Í ábendingum þátttakenda var margt sammerkt með fóstrakerfi og þjálfunartíma 

nýliða. Í því tilliti voru 7 ábendingar sem sneru að þjálfunartíma nýliða en allar þær 

ábendingar sneru að því að þjálfunartíminn væri of stuttur. Einn þátttakandi sagði:

„Ég fékk að mínu mati ekki nógu góða þjálfun og þjálfunartíminn var allt of 
stuttur“

Annar þátttakandi kom einnig fram með ábendingu í sama dúr: 

„Fólk er að fá of stutta þjálfun áður en það er sent eitt út í vinnuna“.

Á framangreindu má sjá að flestar þær ábendingar sem sneru að fóstrakerfi og 

starfsþjálfun nýliða snerust um að ekki væri nægilega langur tími gefinn í þessa þætti. 

Þegar litið er á þetta í samhengi við þá spurningu sem sneri að viðhorfum þátttakenda til 

þess tíma sem þeir fengu með fóstra sínum voru 32,7% þátttakenda á því að sá tími væri 

annað hvort allt of stuttur eða of stuttur (mynd 16). Þess má geta að niðurstöður um 

fjölda vakta með fóstra sýndu að mjög mismunandi var hversu margar vaktir nýliðar 

fengu með fóstra sínum en fjallað verður sérstaklega um það atriði síðar í þessum kafla.

Þrátt fyrir áður nefndar 14 ábendingar sögðust 83,7% þátttakenda vera mjög 

sammála eða sammála þeirri fullyrðingu að sú nýliðafræðsla og nýliðaþjálfun sem þeir 

fengu hjá ISAL hafi undirbúið þá með fullnægjandi hætti fyrir þau störf sem þeim var 

ætlað að vinna (mynd 6). 16,3% þátttakenda voru hins vegar hlutlausir eða ósammála 

þeirri fullyrðingu. 

Alls 5 ábendingar komu fram varðandi aðra þætti en þær sneru að nýliðanámskeiði, 

samskiptum starfsmanna, merkingum á nýliðum og afhendingu vinnufatnaðar. Dæmi 

um aðrar ábendingar eru:

„Starfsmenn þyrftu að fara á nýliðanámskeið áður en þeir hefja störf en ekki 
nokkrum vikum síðar“.

„Bæta mætti það ferli sem snýr að afhendingu vinnufatnaðar. Ég fékk eitt 
sett af vinnufötum því það var ekki til meira í minni stærð“.

Einn þátttakandi sagði að samstarfsmenn mættu vera þolinmóðari og að hann hafi 

lent í samstarfsmanni sem ekki hafi getað hamið skap sitt. Þetta er líklega fágætt með 
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hliðsjón af því að 98,9% þátttakenda voru mjög sammála eða sammála þeirri fullyrðingu 

að samstarfsfólk hafi tekið vel á móti þeim (mynd 11).

4.2 Samantekt á viðhorfi til móttökuferlis (rannsóknarspurning 1)
Samkvæmt niðurstöðum úr spurningakönnun er viðhorf þátttakenda (sem allir eru 

nýlegir starfsmenn ISAL) til heildar móttökuferlis starfsmanna hjá ISAL gott. Eins og áður 

hefur komið fram voru þær spurningar sem sneru að ánægju með staka þætti 

móttökuferlisins settar fram í formi fullyrðinga sem allar voru með jákvæðum 

formerkjum.

Reiknuð var lýsandi tölfræði og meðaltöl fyrir allar breytur spurningalistans sem hafa 

réttmæti til meðaltalsútreikninga en meðaltöl stakra spurninga eru reiknuð með 

hliðsjón af áður nefndum Gallup kvarða. Meðaltal allra svara var 4,14. Meðalstaðalfrávik 

var 0,830.

Þetta þýðir að þeir þættir sem snúa að viðhorfi nýliða til móttökuferlis ISAL eru í efsta 

hluta starfhæfs bils Gallup-kvarðans en vantar 0,6 upp á að geta talist til styrkleikabils.

Þegar einkunn er hlutfallslega gefin á skalanum 1-10 fær móttökuferlið einkunnina 

8,28.

Það sem rannsakanda fannst sérstaklega áhugavert er að; 

 Allir þátttakendur tóku þátt í nýliðanámskeiði.

 63% þátttakenda töldu fóstratímann hæfilegan en 32,7% töldu hann allt of 
lítinn eða of lítinn.

 66,3% þátttakenda töldu upplýsingamagn fóstrakerfisins vera hæfilegt en 
29,3% töldu það vera allt of mikið eða of mikið

 37% þátttakenda nýttu sér nýliðahandbók til frekari upplýsingaöflunar.

 77,2% þátttakenda nýttu sér innra net ISAL til frekari upplýsingaöflunar.

 96,7% þátttakenda nýttu sér samstarfsmenn til frekari upplýsingaöflunar.

 79,3% nýttu sér yfirmenn til frekari upplýsingaöflunar. 

 70,7% þátttakenda töldu að ekki þyrfti að betrumbæta móttökuferli nýliða

 29,3% töldu að betrumbæta þyrfti móttökuferli nýliða.

 Ekki er lagt formlegt mat á fræðslu og þjálfun innan fyrirtækisins
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4.3 Munur á milli starfsdeilda (rannsóknarspurning 2)
Til að fá svar við rannsóknarspurningu 2 voru breyturnar ,,starfsdeild“ og „tími með 

fóstra“ settar í krosstöflu (e. crosstabs) í SPSS tölfræðiforritinu og þær bornar saman 

með tilliti til kerskála og steypuskála. Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi (Pearson Chi-

Square) voru eftirfarandi:

 Kí-kvaðrat = 39,757

 P-gildi = 0,02

Niðurstöður sýndu að starfsmenn steypuskála fá marktækt fleiri vaktir með fóstra sínum 

en starfsmenn kerskála þar sem P-gildi er < 0,05.

 Eins og sjá má á mynd 24 fá 91,7% starfsmanna kerskála 3 eða færri vaktir 
með fóstra sínum en það fá 56% starfsmanna steypuskála.  

 8,4% starfsmanna kerskála fá 4 eða fleiri vaktir með fóstra sínum en það fá 
26,6% starfsmanna steypuskála. 

 Enginn starfsmaður kerskála fær fleiri en 6 vaktir með fóstra sínum en það fá 
16,7% starfsmanna steypuskála.

Mynd 23 Fjöldi vakta sem starfsmenn kerskála og steypuskála fá með fóstra sínum
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4.4 Kynjamunur á viðhorfi til þjálfunar (rannsóknarspurning 3)
Til að fá svar við rannsóknarspurningu 3 var gert marktektarpróf (e. t-test) með hjálp 

SPSS tölfræðiforritsins til að kanna hvort um tölfræðilega marktækan kynjamun væri að 

ræða þegar kemur að viðunandi starfsþjálfun nýliða. Þegar upplýsingar voru settar inn í 

SPSS var óháða breytan ,,kyn“ þátttakenda og háða breytan var ,,ég fékk viðunandi 

starfsþjálfun áður en ég fór að vinna sjálfstætt“. Reiknaður var marktektarmunur miðað 

við öryggismörk (e. confidence interval of the difference) upp á 95%. Niðurstöður 

marktektarprófsins voru eftirfarandi:

 p-gildi = 0,460

 t- gildi = 0,742

Niðurstöður sýndu að ekki er tölfræðilega marktækur kynjamunur á því hvort 

starfsmenn telji sig hafa fengið viðunandi starfsþjálfun áður en þeir fóru að vinna 

sjálfstætt þar sem P-gildi er < 0,05.

4.5 Takmarkanir rannsóknarinnar
Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að þátttakendur voru ekki spurðir 

hversu langan tíma þeir hafi fengið í starfsþjálfun. Sú staðreynd gæti hafa haft áhrif á 

spurningu 10 og 12 í spurningakönnuninni en báðar þessar spurningar sneru að 

viðhorfum þátttakenda til þess tíma sem þeir fengu með fóstra sínum. Hugsanlegt er að 

í þeim tilfellum sem fóstri sá einnig um starfsþjálfun hafi þátttakendur talið 

starfsþjálfunartíma sem fóstratíma. Hjá ISAL er sá háttur ekki hafður á heldur tekur 

fóstri á móti nýliða á fyrstu vakt og eftir að fóstri hefur farið yfir þau atriði sem honum 

ber er nýliðinn sendur til þjálfunaraðila sem sér um starfsþjálfun ákveðinna verka. Þá 

eru einnig ákveðnar takmarkanir fólgnar í því hversu fáir þátttakendur eru starfsmenn 

efnisvinnslu og skautsmiðju. Deildirnar tvær eru fámennar og því taldi rannsakandi ekki 

réttmætt að gera samanburð á þessum deildum og stærri deildum þ.e. kerskála og 

steypuskála. Svör þátttakenda sem starfa í efnisvinnslu og skautsmiðju voru engu að 

síður notuð til grundvallar þegar reiknaðar voru heildar niðurstöður stakra spurninga.
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5 Umræða og lokaorð

Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf nýliða til heildar móttökuferlis hjá ISAL 

með tilliti til fræðslu og þjálfunar og að geta nýtt upplýsingarnar til að sjá hvort og með 

hvaða hætti má bæta staka þætti ferlisins. 

Þegar rýnt er í framsetningu fræðslu og þjálfunar hjá ISAL með hliðsjón af fræðum 

tengdum mannauðsstjórnun má sjá að fyrirtækið starfrækir stefnumiðaða 

mannauðsstjórnun þar sem fræðsla og þjálfun heyrir undir fræðslustjóra sem hluti af 

heildarstefnu fyrirtækisins. Heildarmarkmiðin eru m.a. að hámarka framleiðni og gæði 

framleiðslunnar sem og að tryggja öryggi starfsmanna eins vel unnt er. Fræðslumál ISAL 

miðast við að fræða og þjálfa nýliða sem og eldri starfsmenn með því markmiði að fylgja 

eftir stefnu fyrirtækisins.  

Þegar horft er til framsetningu fræðslu og þjálfunar hjá ISAL má sjá að hún 

samræmist að mörgu leyti því sem fræðin kveða á um. Samkvæmt mannauðshjóli 

Wilsons er mikilvægt að allar deildir innan fyrirtækis vinni að afmörkuðum verkefnum 

sem saman miða að því að ná heildarmarkmiðum fyrirtækisins. Þetta er í takti við þá 

stefnumiðuðu mannauðsstjórnun sem er við lýði hjá ISAL þar sem fræðsla og þjálfun 

spila sitt hlutverk til að ná fram meiri gæðum og að þróa hæft starfsfólk.

Framsetning þjálfunar er bæði í formi námskeiða og þjálfunar á starfsstöð og því eru 

fræðslumál í takti við kenninguna um hugrænt nám, félagsnámskenninguna sem og 

lærdómskenningu Kolbs. Þá fer nám fram bæði með formlegum og óformlegum hætti 

en samkvæmt fræðunum er samþætting forlegs og óformlegs náms lykillinn að skilvirkri

fræðslu og þjálfun. Í þessu tilliti sitja nýliðar sértækt nýliðanámskeið áður en þeir hefja 

störf þar sem farið er yfir helstu þætti í starfsemi fyrirtækisins s.s. öryggismál, gæðamál, 

umhverfismál, heilbrigðismál og starfsmannamál. Slík námskeið eru í anda formlegrar 

fræðslu og kenningarinnar um hugrænt nám en eiginleg þjálfun fer fram með þeim 

hætti að nýr starfsmaður fær fóstra sem kynnir honum mikilvægustu þætti 

starfseminnar og veitir honum praktískar og nauðsynlegar upplýsingar um vinnustaðinn 

og samstarfsfélaga. Þá fær nýliði einnig þjálfunaraðila sem hann á að fylgjast með fyrst 

um sinn en þjálfunaraðilinn, sem er reyndur starfsmaður, sinnir þjálfun nýliðans í 

framhaldinu. Þetta telst til óformlegs náms eða minna formlegs náms og samræmist 

einnig félagsnámskenningunni sem og lærdómskenningu Kolbs. Þess má þó geta að 
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margir þátttakendur í rannsókninni töldu að sá tími sem gefin er með bæði fóstra og 

þjálfunaraðila sé of stuttur og að það upplýsingamagn sem nýliðar þurfa að meðtaka sé 

of mikið á of stuttum tíma. Þetta mætti laga á einfaldan hátt með því að lengja þann 

tíma sem nýliðar fá með fóstra sínum og þjálfunaraðila.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að  83,7% þátttakenda, sem störfuðu innan allra 

framleiðsludeilda ISAL, töldu sig hafa fengið fræðslu og þjálfun sem undirbjó þá með 

fullnægjandi hætti fyrir komandi störf. Þá voru 70,7% þátttakenda sem svöruðu því til að 

ekki væri þörf á því að bæta móttökuferli nýliða. 

Í ljósi niðurstaðna má segja að almenn ánægja ríki meðal nýliða með heildar 

móttökuferlið sem nær frá þeim tíma sem starfsmaður er ráðinn og þangað til 

starfsmaður fer að vinna sjálfstætt. Sérstaklega mikil ánægja var með móttökur nýliða af 

hálfu samstarfsmanna innan allra deilda sem og framkvæmd nýliðanámskeiðs. 

Þrátt fyrir mjög góða útkomu stakra þátta rannsóknarinnar sýna niðurstöður 

varðandi heildar móttökuferli nýliða að þeir þættir sem rannsóknin náði til telst á 

starfshæfu bili samkvæmt Gallup kvarðanum. Lítið þarf að bæta til að niðurstöður nái 

því að vera á styrkleikabili en að mati rannsakanda mætti ná styrkleikabili með því að 

vinna í þarfagreiningu þjálfunar og fóstrakerfis.  Eins og áður hefur komið fram sneru 

flestar athugasemdir þátttakenda að tímalengd bæði fóstra- og þjálfunarferlisins. 

Þessar ábendingar eru einnig í samræmi við það sem vaktstjórar, fóstri og verkamaður

höfðu að segja í viðtölum við rannsakanda. Aðrir þættir eru innan styrkleikabils Gallup 

kvarðans og þeim þarf að viðhalda áfram með skilvirkum hætti. 

Að þessu sögðu var athyglisvert að sjá samanburð á tíma nýliða með fóstra á milli 

kerskála og steypuskála en starfsmenn steypuskála fá samkvæmt niðurstöðum mun 

meiri tíma með fóstra sínum. Ástæður þessa mætti skoða betur og setja mætti fram 

staðlaðri framsetningu fóstrakerfisins.

Þarfagreining fræðslu og þjálfunar hjá ISAL fer fram í gegnum ábendingar frá aðilum 

sérstakrar fræðslunefndar sem samanstendur af einum aðila úr hverri starfsdeild 

fyrirtækisins og virðist þarfagreining samræmast fræðunum upp að vissu marki. Í því 

tilliti eru þarfir hverrar deildar innan ISAL greindar með hliðsjón af þjálfun, fræðslu og 

þróun starfsmanna. Þetta samræmist hugmyndum Mankin (2009) um þarfagreiningu en 

þegar horft er til þriggja þrepa þarfagreiningar þá er þarfagreining fræðslu og þjálfunar 
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hjá ISAL í takti við tvö þrep af þremur þ.e. greiningu í skipulagsheild og 

verkefnagreiningu. Til að ná þriðja þrepinu þyrfti einnig að vinna að persónugreiningu 

sem felst í því að finna út hvaða starfsmenn þurfa frekari þjálfun og hverjir ekki. Þannig 

er reynt að koma auga á veikleika ákveðinna starfsmanna sem hægt er að bæta með 

þjálfun. 

Rannsakandi setti fram þrjár tilgatur. Í fyrsta lagi gerði rannsakandi ráð fyrir því að 

viðhorf nýliða til heildar móttökuferlis hjá ISAL væri gott sem reyndin varð. Ástæða fyrir 

þessari jákvæðu niðurstöðu er líklega sú að innan ISAL er rekin metnaðarfull 

fræðslustefna í umsjón fræðslustjóra, mikil námsmenning einkennir vinnustaðinn sem 

m.a. rekur sinn eigin stóriðjuskóla og þá hefur fyrirtækið mikla reynslu í móttöku á 

nýliðum en það ferli er sífellt í endurskoðun. Kröfur móðurfélagsins Rio Tinto eru miklar 

þegar kemur að fræðslumálum, öryggismálum, umhverfismálum og heilsumálum og er 

ISAL gert að fylgja eftir þeirri stefnu. 

Í öðru lagi var sett fram tilgáta þess efnis að ekki væri munur á milli deilda með tilliti 

til þess tíma sem nýliðar fá með fóstra sínum. Þessi tilgáta stóðst ekki því niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á tölfræðilega marktækan mun á þeim tíma sem 

starfsmenn kerskála og steypuskála fengu með fóstra sínum. Ástæða fyrir þessum mun 

er líklega sú helst að ekki hefur verið skilgreint sérstaklega hversu langan tíma nýliðar 

eiga að fá með fóstra sínum. Þannig hefur myndast misjöfn hefð innan hverrar deildar 

varðandi tímalengd fóstrakerfisins en í dag er það í raun mat vaktstjóra hverrar vaktar 

hversu langur fóstratíminn er. Það er athyglisvert að starfsmenn steypuskála skuli fá 

lengri tíma með fóstra sínum en færa mætti rök fyrir því að þessu ætti að vera öfugt 

farið þar sem mörg störf í kerskála hafa hærra flækjustig en störf í steypuskála. 

Niðurstöðurnar gætu þó hafa smitast af því að í steypuskála er oft sami einstaklingurinn 

sem er fóstri og þjálfunaraðili. Þannig er mögulegt að starfsmenn steypuskála hafi sett 

saman í eina heild fóstratímann og þjálfunartímann. 

Í þriðja lagi var sett fram tilgáta um að ekki væri tölfræðilega marktækur kynjamunur 

á upplifun starfsfólks til nýliðaþjálfunar. Þessi tilgáta stóðst þar sem marktektarpróf 

sýndi ekki fram á tölfræðilega marktækan kynjamun. Hægt er að leiða líkum að því að 

niðurstaðan endurspegli þá staðreynd að mikill alhliða kynjajöfnuður er innan ISAL t.d. 

með tilliti til ráðninga sumarstarfsfólks, launakjör, möguleika á starfsþróun o.fl. Því ætti 
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þjálfunarferlið ekki að vera nein undantekning. Karlar og konur fá sömu þjálfun og 

fræðslu og því er eðlilegt að ekki skuli vera kynjamunur á viðhorfi til þjálfunar.  

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar saman við sambærilegar rannsóknir 

má bæði sjá líkar og ólíkar niðurstöður. Þannig er t.d. mikil samsvörun á niðurstöðum 

þessarar rannsóknar við rannsókn sem Marijana Cumba (2012) framkvæmdi á móttöku, 

aðlögun og þjálfun nýliða í þjónustuverum. Í rannsókn Marijönu kom fram að 26% 

þátttakenda voru á þeirri skoðun að bæta þyrfti móttökuferli nýliða en í þessari 

rannsókn voru 29,3% á þeirri skoðun. Þegar spurt var út í ánægju með móttökur var 

meðaltal svara 6,23 af 7 mögulegum sem gerir einkunn upp á 8,9 á skalanum 1-10. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu niðurstöðu úr sömu spurningu upp á 4,28 af 5 

mögulegum sem gerir einkunn upp á 8,56 á skalanum 1-10. Einnig var mikil samsvörun 

varðandi ánægju með fóstra, vellíðan á fyrstu vikum í starfi og ánægju með lengd 

fóstratíma. Þá hefðu margir þátttakendur í rannsókn Marijönu viljað fá lengri 

þjálfunartíma líkt og í þessari rannsókn.

Rannsókn Elísu Baldursdóttur og Eyglóar Þorsteinsdóttur (2005) á ráðningaferli og 

móttöku nýliða hjá HSS sýndu á margan hátt mjög ólíkar niðurstöður samanborið við 

þessa rannsókn.  Sem dæmi um þetta má nefna að aðeins 11% þátttakenda var boðið að 

fara á námskeið í upphafi starfs samanborið við 100% þátttakenda þessarar rannsóknar. 

Í sömu rannsókn kemur fram að 20% þátttakenda var sérstaklega kynntar öryggisreglur 

fyrirtækisins en það var gert í 100% tilfella í þessari rannsókn.

Einnig er margt ólíkt með niðurstöðum þessarar rannsóknar og rannsóknar Jóhönnu 

Þórhallsdóttur (2012) á móttöku nýrra starfsmanna í leikskólum. Þar kemur fram að 

þátttakendur fengu litla eða enga leiðsögn fyrstu vikurnar í starfi ólíkt þátttakendum 

þessarar rannsóknar sem allir fá fræðslu, fóstra og þjálfunaraðila á fyrstu vikunum. 

Framangreint endurspeglar niðurstöður Cranet rannsóknarinnar frá árinu 2006 þar 

sem í ljós kom að mikill munur er á milli opinberra stofnana og einkafyrirtækja með 

þeim hætti að mannauðsstjórnun virðist árangursríkari  og skilvirkari hjá 

einkafyrirtækjum (Ríkisendurskoðun, 2011). Niðurstöður rannsókna á móttökum nýliða 

hjá einkafyrirtækjunum (ISAL og þjónustuvers fjarskiptafyrirtækis) koma mun betur út 

en rannsóknir innan opinberra stofnana (leikskóla og Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja) 

sem rennir stoðum undir þessa niðurstöðu Cranet rannsóknarinnar.       
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Vinnustaðanám, fræðsla og þjálfun nýliða hjá ISAL fer fram bæði með formlegum og 

óformlegum hætti. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að mikil ánægja er með þá 

formlegu fræðslu sem ISAL starfrækir, í þessu tilfelli nýliðanámskeið, og þá virðist mikið 

vera um upplýsingamiðlun á milli nýliða og eldri starfsmanna sem flokkast sem 

óformlegt nám. Þessu til stuðnings sýna niðurstöður að 97% þátttakenda nýttu sér 

samstarfsmenn til að afla sér upplýsinga um starfsemi fyrirtækisins eða framkvæmd 

ákveðinna verka. Eins og áður hefur komið fram er samþætting formlegs og óformlegs 

vinnustaðanáms lykillinn að samkeppnishæfni og velgengni fyrirtækja (Svensson og 

Ellström, 2004). Að því sögðu má færa fyrir því rök að ISAL sé á réttri leið í málefnum er 

varða nýliðafræðslu og nýliðaþjálfun. ISAL rekur metnaðarfulla og umfangsmikla

þjálfunar- og fræðslustefnu sem sífellt er í endurskoðun og er móttökuferli nýliða þar 

engin undantekning. 

Það er von höfundar að rannsóknin hafi fært hinu íslenska fræðasamfélagi

áhugaverðar upplýsingar og að niðurstöðunum verði fylgt eftir með frekari rannsóknum 

á sviði nýliðamóttöku íslenskra fyrirtækja. 
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Viðauki 1 – Spurningalistinn

Kæri starfsmaður                                                                                                                                                          

Þessi spurningakönnun er liður í lokaverkefni til MS-gráðu í Mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

Verkefnið felst í því að kanna upplifun nýs starfsfólks á heildar móttökuferli nýliða hjá 

ISAL með tilliti til fræðslu og þjálfunar.

Hið yfirgripsmikla móttökuferli nýliða hjá ISAL er sífellt í endurskoðun og gætu 

niðurstöður þessa verkefnis hjálpað til við að bæta það enn frekar. 

Það væri mér mikils virði ef þú gætir séð af nokkrum mínútum og svarað meðfylgjandi 

spurningalista.

Ath. Ekki verður hægt að rekja svör til einstaklinga

Með kveðju og fyrirfram þökk,

Pétur Veigar Pétursson
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Vinsamlegast svarið eftirfarandi spurningum eftir því sem við á.

1. Sú nýliðafræðsla og nýliðaþjálfun sem ég fékk hjá ISAL undirbjó mig 

með fullnægjandi hætti fyrir þau störf sem mér var ætlað að vinna.

mjög ósammála □         ósammála □         hlutlaus □         sammála □         mjög sammála □

2. Mér leið vel á fyrsta mánuði í starfi.

mjög ósammála □         ósammála □         hlutlaus □         sammála □         mjög sammála □

3. Samstarfsfólk mitt tók vel á móti mér. 

mjög ósammála □         ósammála □         hlutlaus □         sammála □         mjög sammála □

4. Ég var fljót/ur að aðlagast nýjum vinnustað eftir að ég hóf störf hjá ISAL.

mjög ósammála □         ósammála □         hlutlaus □         sammála □         mjög sammála □

5. Sú nýliðafræðsla og nýliðaþjálfun sem ég fékk hjá ISAL leiddi af sér 

aukna öryggisvitund í starfi.

mjög ósammála □         ósammála □         hlutlaus □         sammála □         mjög sammála □

6. Ég tók þátt í nýliðanámskeiði hjá ISAL.

já  □        nei  □
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7. Hversu vel eða illa voru þér kynntir eftirfarandi þættir á nýliðanámskeiði:

- Stefna og rekstur fyrirtækisins: mjög illa □     illa □     hlutlaus □     vel  □     mjög vel □

- Starfsmannamál:                        mjög illa □     illa □     hlutlaus □     vel  □     mjög vel □

- Öryggismál:                               mjög illa □     illa □     hlutlaus □     vel  □     mjög vel □

- Heilbrigðismál:                          mjög illa □     illa □     hlutlaus □     vel  □     mjög vel □

- Umhverfismál:                           mjög illa □     illa □     hlutlaus □     vel  □     mjög vel □

8. Mér finnst fóstrakerfið vera nauðsynlegur hluti af móttökuferli nýliða.

   mjög ósammála □         ósammála □         hlutlaus □         sammála □         mjög sammála □

9. Fóstrinn minn veitti mér allar þær upplýsingar sem ég þurfti til að aðlagast 

nýju starfsumhverfi.

   mjög ósammála □         ósammála □         hlutlaus □         sammála □         mjög sammála □

10. Sá tími sem nýliðum er gefinn með fóstra sínum er:

      allt of stuttur □         of stuttur □         hæfilegur □         of langur □         allt of langur □

11. Það upplýsingamagn sem nýliði þarf að meðtaka í fóstrakerfinu er:

allt of lítið □         of lítið □         hæfilegt □         of mikið □         allt of mikið □

12. Hversu langan tíma fékkst þú með fóstranum þínum?

1 vakt □     2 vaktir □     3 vaktir □     4 vaktir □     5 vaktir □      6 vaktir □     fleiri □
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13. Fóstrinn minn hvatti mig til að hafa samband við sig ef einhverjar 

spurningar vöknuðu hjá mér varðandi vinnuna eða vinnutengd mál. 

   mjög ósammála □         ósammála □         hlutlaus □         sammála □         mjög sammála □

14. Ég fékk viðunandi starfsþjálfun áður en ég fór að vinna sjálfstætt. 

   mjög ósammála □         ósammála □         hlutlaus □         sammála □         mjög sammála □

15. Sú nýliðafræðsla og nýliðaþjálfun sem ég fékk hjá ISAL veittu mér aukið 
sjálfstraust til að takast á við starfstengd verkefni. 

   mjög ósammála □         ósammála □         hlutlaus □         sammála □         mjög sammála □

16. Fóstrinn minn, vaktstjóri, eða annar sá aðili sem sá um starfsþjálfun mína    
á fyrstu vikunum veitti mér eftirfylgni og uppbyggilega endurgjöf á störf   
mín með þeim hætti að ég fékk tækifæri til að bæta mig í starfi.

   mjög ósammála □         ósammála □         hlutlaus □         sammála □         mjög sammála □

17. Nýttir þú þér aðrar leiðir til að afla þér upplýsinga um starfsemi 

fyrirtækisins eða framkvæmd ákveðinna verka?

- Nýliðahandbók:      já □     nei □

- Innra net ISAL:      já □     nei □

- Samstarfsmenn:      já □     nei □

- Yfirmenn:               já □     nei □

- Annað: _______________________________________________________________
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18. Er eitthvað í móttökuferli nýliða sem þér finnst að betur mætti fara?

já  □        nei  □

Ef já, hvað (tillögur að úrbótum): ___________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

19. Kyn:  

                                                karl  □        kona  □

20. Ráðningarstaða:

fastráðin/n □           ráðin/n tímabundið (lausráðin/n)  □           sumarstarfsmaður  □

21. Starfsdeild:

efnisvinnsla □             kerskáli □             skautsmiðja □             steypuskáli □



76

Viðauki 2 – Tölvupóstur sendur frá fræðslustjóra til vatkstjóra

Komiði sæl,

Pétur Veigar Pétursson starfsmaður á vakt 3 í kerskála er einnig meistaranemi (MS )

í mannauðsstjórnun við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Hann fékk leyfi til að

leggja könnun fyrir nokkra starfsmenn ISAL. Þessi spurningakönnun er liður í

lokaverkefni Péturs til MS-gráðu í Mannauðsstjórnun. Verkefnið felst í því að kanna

upplifun nýs starfsfólks á heildar móttökuferli nýliða hjá ISAL með tilliti til

fræðslu og þjálfunar.

Valdir hafa verið úr hópi starfsmanna 103 starfsmenn sem hófu störf á ákveðnu

tímabili hjá ISAL til að kanna viðhorf þeirra. Könnunin nær til starfsmanna í

kerskála, steypuskála, efnisvinnslu og skautsmiðju.

Pétur ætlar að leggja könnunina fyrir næstu daga og mun byrja á því í dag. Ég vona

því að þið takið vel á móti Pétri þegar hann mætir til ykkar.

Með kveðju og fyrirfram þökk.


