
 
 

  

 
 

Íslenskir mannauðsstjórar, 
breytt hlutverk og líðan í 

starfi eftir efnahagshrunið 
 

Halla Valgerður Haraldsdóttir 
Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

 
 

 
 

Ritstjórar: 

Auður Hermannsdóttir 

Jón Snorri Snorrason 

Þóra Christiansen 

 
 
 
 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands: 
Erindi flutt á ráðstefnu í apríl 2011 

Ritrýnd grein 

Reykjavík: Viðskiptafræðistofnun Háskóla Íslands 

ISSN 1670-8288 
ISBN 978-9979-9933-2-2 

 
 

 
 

 
 

 

www.ibr.hi.is 



97 

Vorráðstefna Viðskiptafræðistofnunar Háskóla Íslands 13.apríl 2011  
 

 
ÍSLENSKIR MANNAUÐSSTJÓRAR, BREYTT HLUTVERK 

OG LÍÐAN Í STARFI EFTIR EFNAHAGSHRUNIÐ 
 

Halla Valgerður Haraldsdóttir, MS í mannauðsstjórnun 
Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent, Háskóli Íslands 

 
 

SAMANTEKT 
 

Í þessari rannsókn er kannað hvort breytingar hafa orðið á viðfangsefnum 
mannauðsstjóra í kjölfar efnahagshrunsins og hvaða áhrif þær breytingar hafi haft á 
líðan mannauðsstjóra í starfi. Um eigindlega rannsókn er að ræða. Viðtöl voru tekin 
við átta mannauðsstjóra hjá fyrirtækjum og stofnunum og leitast við að tala við 
mannauðsstjóra hjá ólíkum skipulagsheildum, bæði stórum og smáum, til að fá 
fram viðhorf mannauðsstjóra sem endurspegla íslenskt atvinnulíf.  Niðurstöður 
benda til að töluverð breyting hafi orðið á viðfangsefnum mannauðsstjóra og 
efnahagshrunið hefur haft neikvæð áhrif á líðan þeirra.  Helstu breytingarnar felast 
í því að meiri áhersla er lögð á uppsagnir og afleiðingar samdráttaraðgerða. 
Viðfangsefni sem tengjast ráðningarferlinu og fræðslu- og starfsþróunarmálum hafa 
dregist verulega saman. Flestir viðmælenda hafa tekið að sér önnur störf eða 
verkefni innan skipulagsheildanna ásamt því að sinna áfram starfi mannauðsstjóra. 
Mannauðsstjórar telja breytingastjórnun vera orðin mikilvægt viðfangsefni í starfi 
og þörf fyrir ráðgjöf, áfallastjórnun og sálgæslu hefur aukist bæði til annarra 
stjórnenda og starfsmanna. Viðmælendur töluðu flestir um að í kjölfar 
efnahagshruns hafi þeir þurft að sinna bæði hlutverki boðbera slæmra tíðinda og 
vera um leið ráðgjafi og sálgæsluaðili bæði stjórnenda og annarra starfsmanna. 

 
 

INNGANGUR 
 
Nú gengur yfir eitt mesta samdráttarskeið í íslensku efnahagslífi og mikið hefur mætt á stjórnendum 
og starfsmönnum skipulagsheilda. Mannauðsstjórar hafa ekki farið varhluta af því. Hrun íslenskra 
viðskiptabanka hafði í för með afdrifaríka keðjuverkun sem birtist í miklum breytingum á íslenskum 
vinnumarkaði.  Mannauðsstjórum er falið mikilvægt hlutverk innan skipulagsheilda. Þeir eru faglegir 
ráðgjafar bæði stjórnenda og annarra starfsmanna og sinna fjölbreyttum verkefnum. Þeir stýra ferlinu 
frá ráðningu til starfsloka og miðla upplýsingum um réttindi og skyldur bæði launþega og 
atvinnurekanda. Þeirra hlutverk er að miðla stefnunni til fólksins. Í yfirstandandi efnahagskreppu 
hafa mannauðsstjórar, líkt og flestir aðrir, þurft að takast á við nýjar áskoranir í starfi. Því má ætla að 
upplýsingar um hvaða breytingar hafa orðið á störfum mannauðsstjóra og hvernig mannauðsstjórar 
hafa tekist á við breytingar í kjölfar efnahagshruns hafi gildi fyrir fagið.  
 
Hagnýtt gildi þessarar rannsóknar felst í þeim upplýsingum sem fram koma um breyttar áherslur í 
starfi mannauðsstjóra og líðan þeirra í starfi í kjölfar efnahagshruns. Niðurstöður þessarar rannsóknar 
eru því áhugaverðar öllum þeim sem hafa áhuga á framtíð mannauðsstjórnunar og þeim tækifærum 
eða áskorunum sem fagið stendur frammi fyrir og eru þannig innlegg í grunn framtíðarrannsókna á 
sviðinu. Í þessari rannsókn er athyglinni beint að þeim áhrifum sem efnahagshrunið hefur haft á 
viðfangsefni mannauðsstjóra. Skoðað verður hvernig mannauðsstjórar hafa mætt erfiðleikum í starfi, 
hvaða breytingar hafa orðið á starfi þeirra og hvaða áhrif þessar breytingar hafa haft á líðan þeirra í 
starfi. 
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BREYTT HLUTVERK MANNAUÐSSTJÓRA 
 
Hlutverk mannauðsstjóra er fjölbreytt. Gerður G. Óskarsdóttir (1990) greindi helstu verkefni 
íslenskra starfsmannastjóra og samkvæmt hennar rannsókn voru helstu hlutverk þeirra yfirumsjón 
með starfsmannaþjónustu og málefnum starfsmanna svo sem launamál, fræðslumál, ráðningar, 
samningamál og velferðarmál. Stundum er talað um níu lykla mannauðsstjórnunar til að lýsa 
meginviðfangsefnum fagsins (Hildur Kristín Einarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008; 
Sigrún Hildur Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Þessir þættir eða lyklar eru 
áætlanagerð í starfsmannamálum, öflun umsækjenda, ráðning starfsmanna, þjálfun og fræðsla 
starfsmanna, frammistöðumat, mat á árangri, umbun og hvatning, starfsþróun og starfslok. Í breskri 
rannsókn sem Guest og Horwood (Farnham og Pimlott, 1993) stóðu að og greinir frá meginhlutverki 
starfsmannastjóra í breskum framleiðslufyrirtækjum kom í ljós að undir starfsmannamál féllu 12 
meginviðfangsefni sem náðu yfir 85 mismunandi verkefni. Þessi viðfangsefni voru stefnumótun í 
starfsmannamálum, áætlanagerð, samskipti við stéttarfélög og kjarasamningar, launaákvarðanir, 
umbun og hvatning, starfsgreining og starfslýsingar, upplýsingar um starfsmannaveltu, 
starfsmannaupplýsingar, þjálfun og starfsþróun starfsfólks, ráðningar og val starfsmanna, aðbúnaður 
og hollustuhættir á vinnustað og loks samskipti við starfsmenn. Giannantonio og Hurley (2002) 
benda á að helstu viðfangsefni mannauðsstjóra séu stjórnun breytinga, starfsánægja starfsmanna, 
hollusta og tryggð starfsmanna, frammistaða og framleiðni starfsmanna.  
 
Dave Ulrich (1997) telur að skipta megi hlutverki mannauðsstjóra í fjögur meginverkefni. Í fyrsta 
lagi á mannauðsstjóri að vera nokkurs konar stefnumótandi meðeigandi (strategic partner) sem 
yfirstjórn skipulagsheildar vinnur náið með. Hlutverk mannauðsstjórans sé að greina stöðu 
skipulagsheildarinnar með tilliti til getu og hæfni og tryggja að stefna skipulagsheildarinnar og 
verkefni mannauðsstjórnarinnar sé samhljóma og vinni saman að því markmiði að skapa virðisauka 
og tryggja árangur. Annað meginhlutverkið er stjórnunarlegur sérfræðingur og ráðgjafi 
(adminastrative expert) þar sem mannauðsstjórinn í krafti sérþekkingar sinnar og reynslu veitir 
öðrum stjórnendum leiðsögn og stuðning við stjórnun mannauðs. Þriðja hlutverkið er umboðsmaður 
starfsmanna (employee champion) sem felur í sér að hvetja starfsmenn áfram í verkum sínum og 
tryggja hollustu og tryggð þeirra. Í samvinnu við aðra stjórnendur er það hlutverk mannauðsstjóra að 
stuðla að því að starfsmenn geti staðið undir þeim kröfum og væntingum sem gerðar eru til þeirra og 
tryggja að viðhorf og skoðanir starfsmanna fái hljómgrunn meðal stjórnenda. Loks er það hlutverk 
mannauðsstjóra að vera breytingastjóri (change agent). Hann á að tryggja að breytingar leiði ekki til 
hræðslu og andstöðu meðal starfsmanna. Hlutverk mannauðsstjóra er að sjá til þess að breytingar séu 
settar þannig fram að starfsmenn upplifi þær sem jákvæðar.  
 
Tyson (1999) bendir einnig á að eitt af hlutverkum mannauðsstjóra sé að breiða út þau gildi og 
viðhorf sem ætlast er til að höfð séu að leiðarljósi í skipulagsheildinni. Það felur í sér mikilvægan 
þátt breytingastjórnunar sem er að innleiða nýja hugsun, nýtt vinnulag og breyttar áherslur í takt við 
breytingar í rekstri. Kearns (2003) tekur í sama streng og bætir því við að það eigi að vera takmark 
mannauðsdeilda, jafnt og annarra deilda skipulagsheildar, að hámarka arðsemi. 
 
Mannauðsstjórnun hefur stundum verið skipt í mjúka nálgun og harða nálgun. Mjúk 
mannauðsstjórnun leggur áherslu á uppbyggileg samskipti, endurgjöf og hvatningu til starfsmanna. 
Með hinni mjúku nálgun er lögð áhersla á að laða fram tryggð og að þróa mannauðinn. Mjúka 
mannauðsstjórnun má gjarnan sjá í efnahagslegri uppsveiflu, málefni sem snerta starfsmenn fá þá 
gjarnan aukið vægi og auknu fé er varið til mannauðstengdra verkefna, starfsþróunar og símenntunar. 
Í samdrætti er gjarnan meiri áhersla lögð á harða nálgun mannauðsstjórnunar. Hin harða útgáfa 
mannauðsstjórnunar felur í sér áherslu á stefnumótandi áætlanir til að tryggja hámarksnýtingu 
mannauðsins. Megináhersla er lögð á afkomu skipulagsheilda og verkefni á sviði mannauðsmála eru 
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gjarnan látin mæta afgangi. Samdráttarskeiðið er í slíkum tilfellum gjarnan notuð sem afsökun til að 
lækka kostnað og ná fram hagræðingu (Storey, 1992; Legge, 1995). Samkvæmt Akdogan og Cingos 
(2009) og DeWitt (1993) má skilgreina samdráttaraðgerðir sem allar skipulagðar kostnaðarlækkandi 
aðgerðir skipulagsheilda sem hafa áhrif á og draga úr auðlindum, mannafla og/eða fjármagni, og hafa 
það meginmarkmið að leiðrétta, snúa við eða bæta rekstrarlega frammistöðu skipulagsheilda. 
Makawatsakul og Kleiner (2003) leggja áherslu á að einblína þurfi á fræðslu til þeirra sem eftir sitja í 
skipulagsheildum sem hafa þurft að segja upp starfsfólki. Fræðslan sé lykilatriði svo starfsfólkið eigi 
möguleika á að takast á við ný verkefni og ábyrgð. Í sama streng tekur Shadev (2003) sem telur 
samdráttaraðgerðir skipulagsheilda skapa ákveðið lömunarástand, neikvæðan starfsanda og skort á 
trausti. Áfallatengdir sjúkdómar eins og kvíði, streita, svefnleysi og einbeitingarskortur hafi í 
kjölfarið bein áhrif á framleiðni. Þessum aðstæðum verði að mæta með áherslu á fræðslu og ráðgjöf.  
 
Rannsókn Sigurlaugar Elsu Heimisdóttur (2009) á áhrifum efnahagshruns á starfsmenn og 
starfsmannahald sýnir fram á að erfiðum starfsmannamálum hafi fjölgað í kjölfar efnahagshrunsins. 
Aukin þörf sé á sálgæslu handa starfsmönnum og ráðgjöf til stjórnenda vegna starfsmannamála. 
Meiri tími fer í hagræðingaraðgerðir og sparnað en minni umsýsla tengist ráðningum og 
mannabreytingum. (Sigurlaug Elsa Heimisdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Í rannsókn 
á bakgrunni, helstu verkefnum og þörf á menntun eða þekkingu hjá íslenskum mannauðsstjórum í 
100 stærstu fyrirtækjum Íslands kemur fram að fjórðungur íslenskra mannauðsstjóra telja hlutverk 
mannauðsdeilda hafi breyst í kjölfar efnahagshruns (Signý Björg Sigurjónsdóttir, 2009; Signý Björg 
Sigurjónsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Í Cranet rannsókninni (Arney Einarsdóttir, 
Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009) kemur fram að þær skipulagsheildir sem hafa markvisst 
fækkað starfsfólki hér á landi eru líklegastar til að hafa beitt uppsögnum (90%), frystingu í 
ráðningum (87%) eða tilfærslum innanhúss. Einnig er mikið um að skammtímasamningar séu ekki 
endurnýjaðir (82%) og að ekki sé ráðið í störf þeirra sem hætta sjálfviljugir (75%). Önnur úrræði en 
uppsagnir eru í flestum tilfellum yfirvinnubann, frysting í ráðningum, minnkað starfshlutfall, 
launalækkanir og dregið hefur verið úr hlunnindum. Einkafyrirtæki nota fleiri úrræði en þau opinberu 
með þeim undantekningum að opinber fyrirtæki hafa oftar dregið úr hlunnindum og oftar notað 
launalaust leyfi. Rannsóknin sýnir einnig að hlutfallslega færri verja mestu af tíma sínum til 
starfsþróunar, fræðslumála og launavinnslu en árið 2006 þegar síðasta Cranet rannsókn var 
framkvæmd. Mannauðsstjórar í fyrirtækjum með fleiri en 300 starfsmenn verja meiri tíma í ráðgjöf 
við stjórnendur en mannauðsstjórar í minni fyrirtækjum. Í stærstu fyrirtækjunum er einnig minni tíma 
varið í starfsþróun og fræðslumál enda má ætla að þar séu líklega starfandi fræðslustjórar sem fara 
með þann málaflokk (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009).  
 
 

RANNSÓKNIN 
 
Í þessari rannsókn er athyglinni beint að þeim áhrifum sem efnahagshrunið hefur haft á 
mannauðsstjóra og viðfangsefni þeirra í skipulagsheildum á Íslandi. Eigindleg rannsóknaraðferð var 
notuð til að greina hvaða breytingar hafa orðið á starfi mannauðsstjóra og hvaða áhrif þessar 
breytingar hafa haft á líðan mannauðsstjóra í starfi. Viðtöl voru tekin við átta mannauðsstjóra hjá 
fyrirtækjum og stofnunum og leitast við að tala við mannauðsstjóra hjá ólíkum skipulagsheildum, 
bæði stórum og smáum, til að fá fram viðhorf íslensks atvinnulífs. Þeir sem rætt var við starfa hjá 
fyrirtækjum og stofnunum á sviði verslunar og þjónustu, í byggingariðnaði, opinberum stofnunum, í 
menntakerfinu og í fjármálaþjónustu. Þýðið sem lagt var til grundvallar voru mannauðsstjórar á 
Íslandi. Þátttakendur í rannsókninni voru valdir með snjóboltaaðferð. Sú aðferð byggir á því að 
rannsakandi setur sig í samband við einstaklinga sem þekkja vel til rannsóknarhópsins. Þeir benda 
síðan á aðra viðmælendur sem síðan benda á enn aðra sem þeir telja að hafi eitthvað fram að færa til 
rannsóknarinnar (Bryman og Bell, 2007). Þessi aðferð hentar vel þar sem mannauðsstjórar á Íslandi 
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þekkja vel til hvers annars, þeir hittast reglulega í sérstökum faghópi mannauðsstjóra og gátu þeir 
bent á viðmælendur frá mörgum ólíkum fyrirtækjum og stofnunum. 
 
Gagnaöflun fór fram á tímabilinu september 2009 til febrúar 2010. Viðtölin tóku frá 45 mínútum til 
75 mínútna. Áður en viðtöl fóru fram var útbúinn viðtalsrammi sem var byggður upp út frá þeim 
áherslum sem þurfti, til að fá fram sem skýrust svör við þeim rannsóknarspurningum sem settar voru 
fram í upphafi. Viðtalsramminn var forprófaður á fyrrverandi mannauðsstjóra með 5 ára starfsreynslu 
í mannauðsstjórnun og lítillega breytt eftir það. Viðtölin voru höfð hálfopin til að viðmælendur 
fengju rými til að tjá sig frjálslega og gætu komið á framfæri upplýsingum sem þeim sjálfum fannst 
mikilvægar í tengslum við umræðuefnið. Í öllum tilfellum var viðmælendum sendur tölvupóstur þar 
sem óskað var eftir viðtali. Rannsóknin var kynnt og tilgangur hennar útskýrður. Viðmælendum var 
einnig gerð grein fyrir meðferð gagna og fullum trúnaði heitið. Í rannsókninni kemur hvergi fram 
nöfn viðmælenda eða þeirra skipulagsheilda sem viðmælendur starfa hjá. Einnig var öllum 
vísbendingum í viðtölunum sem gætu mögulega gefið til kynna hvar viðkomandi starfaði eytt. 
Viðtölin fóru öll fram á vinnustöðum viðmælenda fyrir utan eitt sem fór fram á heimili viðmælanda.  
 
Rannsóknin var unnin þannig að viðtölin voru öll tekin upp á upptökutæki og afrituð eins fljótt og 
hægt var. Viðtölin voru afrituð frá orði til orðs að viðbættum athugasemdum rannsakanda þar sem 
það átti við. Þannig var reynt að gæta þess að allt kæmi fram sem viðmælendur sögðu ásamt því að 
koma til skila því andrúmslofti sem ríkti á meðan á viðtölunum stóð. Esterberg (2002) segir að til að 
átta sig á upplýsingunum þurfi að byrja á því að kóða þær. Í eigindlegum rannsóknum eru ekki birtar 
niðurstöður í tölulegu formi heldur er markmiðið með kóðuninni að átta sig á þýðingu gagnanna. 
Kóðunarferlið skiptist í þrennt. Í fyrsta lagi að átta sig á því hvað skiptir máli í viðtölunum, í öðru 
lagi að safna dæmum um það sem skiptir máli og í þriðja lagi að greina efnið með það í huga að 
finna eitthvað sameiginlegt í því. Eftir að búið var að afrita gögnin voru viðtölin lesin nákvæmlega 
yfir og þau kóðuð með það að markmiði að finna þemu til að vinna út frá við greiningu þeirra. Fyrra 
þemað snýr að breyttum viðfangsefnum mannauðsstjóra í kjölfar efnahagskreppunnar og seinna 
þemað fjallar um þau áhrif sem efnahagsþrengingarnar hafa haft á mannauðsstjórana sjálfa og líðan 
þeirra í starfi.  
 
Í rannsókninni voru tekin viðtöl við starfandi mannauðsstjóra til að leita svara við 
rannsóknarspurningunum. Viðtöl geta verið í mismunandi formi s.s. stöðluð viðtöl, opin viðtöl eða 
hálfopin viðtöl. Í þessari rannsókn var um að ræða hálfopin viðtöl. Í hálfopnum viðtölum er 
markmiðið að rannsaka efnið með opnum huga og gera þátttakendum kleift að láta skoðanir sínar og 
hugmyndir í ljós með eigin orðum. Spyrillinn hefur fyrirfram mótaðar hugmyndir hvað skuli koma 
fram í viðtalinu en svör og viðbrögð þátttakenda móta það hvernig viðtalið þróast. Þar sem viðtölin 
eru ekki fyrirfram mótuð geta þau oft tekið óvænta stefnu. Því eru hálfopin viðtöl sérstaklega góð til 
að kanna ákveðið efni í þaula og til þess að byggja á nýjar kenningar. (Esterberg, 2002). Það er 
mikilvægt að vanda vel valið á þátttakendum í eigindlegum rannsóknum. Samkvæmt Esterberg 
(2002) nást ekki fram þær upplýsingar sem leitað er eftir nema með því að velja rétta þátttakendur. 
Velja á þá þátttakendur sem geta gefið sem mesta innsýn í efnið sem verið er að rannsaka. Í viðtölum 
voru viðmælendur beðnir um að lýsa starfi sínu og verkefnum og í kjölfarið svara því hvaða 
breytingar hefðu orðið á starfi þeirra í kjölfar efnahagshrunsins. Í framhaldi af því voru viðmælendur 
beðnir um að lýsa líðan sinni í starfi, með hvaða hætti þeir hefðu tekist á við verkefnin og hvar og 
hvernig þeir hefðu sótt sér stuðning, bæði faglega og persónulega.  
 
Rannóknin hefur ekki alhæfingargildi frekar en aðrar eigindlegar rannsóknir. Markmiðið er að auka 
skilning á tilteknu félagslegu fyrirbæri og niðurstöðunum er ætlað að gefa vísbendingar um að 
málum sé háttað með svipuðum hætti hjá öðrum í svipuðum aðstæðum. Í eigindlegum rannsóknum er 
lögð áhersla á réttmæti rannsóknar þ.e. að rannsóknin mæli það sem hún á að mæla og að sem mest 
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samræmi sé á milli gagnanna og þess sem viðmælendur í rannsókninni segja. Þannig er reynt að 
draga fram reynslu og upplifun viðmælenda (Taylor og Bogdan, 1998). Þar sem í eigindlegum 
rannsóknum eru notaðar aðferðir sem þróast á meðan á rannsókn stendur þá er ólíklegt að tvær 
rannsóknir gefi sömu niðurstöðu. Gert er ráð fyrir að rannsakendur í eigindlegum rannsóknum safni 
mismunandi upplýsingum þar sem bakgrunnur þeirra og áhugamál eru misjöfn og líklegt að það hafi 
áhrif á það hvernig þeir framkvæma rannsóknina. Það hefur einnig áhrif á það hvernig þeir túlka 
gögnin og komast að mismunandi niðurstöðum (Martella, Nelson og Marchand-Martella, 1999). Í 
rannsókninni var leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum. 
 

I. Á hvaða hátt hefur efnahagshrunið haft áhrif á viðfangsefni mannauðsstjóra? 

II.  Með hvaða hætti hefur efnahagshrunið haft áhrif á líðan mannauðsstjóra í starfi? 
 
 

BREYTT VIÐFANGSEFNI MANNAUÐSSTJÓRA Í KJÖLFAR EFNAHA GSHRUNSINS 
 
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að töluverðar breytingar hafi orðið á hlutverki og 
viðfangsefnum mannauðsstjóra í kjölfar efnahagshrunsins. Allir viðmælendur töldu breytingar hafa 
orðið á starfi sínu og flestir höfðu tekið að sér að sinna öðrum störfum innan skipulagsheildarinnar 
ásamt því að sinna áfram starfi mannauðsstjóra. Áherslan hefur færst frá því að snúast um 
ráðningarferlið og að stýra öflugri fræðslustarfsemi yfir í að snúast fyrst og fremst um uppsagnir og 
afleiðingar þeirra. Einn viðmælandi lýsti þessu svona: 
 

Ég geri nú minnst af því sem ég ætti að vera að gera, er komin svo á kaf í ýmis 
önnur verkefni. Þess vegna gefst mér mjög lítill tími til að vera að gera það sem 
mannauðsstjóri á að vera að gera. 

Annar viðmælandi lýsti breytingum á starfi sínu með þessum hætti: 

Ég var búin að vera þarna í rúm þrjú ár og fyrstu tvö árin þá gerði ég ekkert annað 
en að ráða fólk...og undir það síðasta gerði ég ekkert annað en að reka 
fólk.....þannig að þetta er öfgana á milli það er eiginlega...maður horfir yfir þetta og 
hugsar...hvað er ég búin að vera að gera hérna...hvað situr eftir? 

Á mynd eitt er sýnt hvaða viðfangsefnum viðmælendur töldu sig aðallega hafa verið að sinna og á 
mynd tvö hvernig áherslurnar hafa breyst í kjölfar efnahagshruns. Á myndunum er áhersluatriðum 
ekki raðað upp eftir mikilvægi enda misjafnt hvernig viðmælendur tjáðu sig um breytingarnar og þeir 
ekki beðnir um að skýra frá áherslubreytingum í röð eftir mikilvægi þeirra eða hversu miklum tíma 
er varið í hvern hluta starfsins. 
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Mynd 1. Helstu viðfangsefni mannauðsstjóra fyrir efnahagshrunið. 
 
 

 

Mynd 2. Helstu viðfangsefni mannauðsstjóra í kjölfar efnahagshrunsins. 
 
 
Eins og sést á myndunum hér að framan eru það tveir þættir, ráðgjöf og samskiptamál, sem 
viðmælendur í rannsókninni töldu til áhersluatriða í starfi sínu bæði fyrir og eftir efnahagshrun. Aðrir 
þættir starfsins sem viðmælendur töluðu sérstaklega um hafa breyst. Það vekur athygli að flestir 
viðmælendur telja sálgæslu og áfallastjórnun vera mikilvægan hluta þeirra viðfangsefna sem tilheyra 
starfi mannauðsstjóra í kjölfar efnahagshruns. Viðmælendur lýstu meðal annars breytingunum með 
þessum hætti: 
 

Það fjölgaði auðvitað öðruvísi verkefnum. Þessum...myndi ég 
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Maður er kominn í hlutverk sálgæsluaðila – já þetta var í rauninni þannig...ég veit 
ekki alveg – maður fékk bara svona einhvern aukaskammt af rósemi til að fara í 
gegnum þetta ...þetta var ansi erfitt... 
 
Já...sko..ég held líka...maður er orðinn sálgæsluaðili og kannski ekkert í stakk 
búinn til þess... 
 

Gera má ráð fyrir að þörfin fyrir sálgæslu og áfallastjórnun hafi minnkað eftir því sem frá líður en 
ætla má að slík viðfangsefni geti komið upp aftur í starfi við ýmsar aðstæður. Flestir viðmælenda í 
rannsókninni hafa tekið að sér að sinna öðrum störfum ásamt því að sinna starfi mannauðsstjóra. 
Sparnaðaraðgerðir hafa áhrif á starf mannauðsstjóra í kjölfar efnahagshruns. Sparnaður í 
mannauðstengdum verkefnum hefur meðal annars áhrif á fræðslustarfssemi. Hjá flestum 
viðmælendum hafa fræðslumál dregist verulega saman og uppsagnir gera það að verkum að 
mannauðsstjórar hafa þurft að endurskoða og endurskipuleggja störf og starfslýsingar. Þessar 
niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Sigrúnar Elsu Heimisdóttur (2009) þar sem kemur fram 
að mannauðsstjórar hafa í auknum mæli tekið að sér önnur störf og að mikil endurskipulagning hafi 
átt sér stað í starfsmannamálum. Þar kemur einnig fram í niðurstöðum að aukin þörf sé á sálgæslu 
handa starfsmönnum og ráðgjöf til stjórnenda vegna starfsmannamála. Meiri tími fer í 
hagræðingaraðgerðir og sparnað en minni umsýsla tengist ráðningum og mannabreytingum og 
samræmist það niðurstöðum hér. Athyglisvert er að viðmælendur í rannsókn Sigurlaugar Elsu 
Heimisdóttur (2009) töluðu ekki um breytingastjórnun sem mikilvægan hluta af starfi sínu fyrir 
efnahagshrun og í rannsókn Signýjar Bjargar Sigurjónsdóttur (2009) nefndu þátttakendur ekki 
breytingastjórnun sem hluta af viðfangsefnum sínum. Allir viðmælendur í þessari rannsókn telja 
breytingastjórnun vera mikilvægt viðfangsefni í kjölfar efnahagshruns. Samræmist það hugmyndum 
Ulrich (1997), Tyson (1999) og Giannantonio og Hurley (2002) sem telja breytingastjórnun 
mikilvægt viðfangsefni mannauðsstjóra. Breytingunum lýsa viðmælendur svona: 
 

Starfið breyttist í að halda utan um hópinn, vera breytingastjóri og sjá um 
krísustjórnun. Það var mesta breytingin. 
 
Ég er eiginlega í starfi breytingastjóra...það er kannski bara starfið mitt og ég var 
einmitt að hugsa það um daginn að maður þyrfti kannski að fara í einhvern kúrs í 
því. 
 
Ég er breytingastjóri...klárlega.  
 

Í kjölfar efnahagshruns er greinilegt á ummælum viðmælenda að niðurskurður í kostnaði hjá 
skipulagsheildum hefur bitnað á verkefnum í mannauðsstjórnun. Sem dæmi um það lýsir einn 
viðmælandi aðstæðum sínum með þessum hætti: 
 

...Að taka við umsóknum, taka viðtöl, fara í gegnum ráðningarferlið, vinna í 
þessum auglýsingamálum og kynningarmálum og allt þetta. Þetta bara datt út. 
Sama með fræðslumálin, það var ansi mikið fellt þar niður. Og maður fann 
þarna...að það var verið mjög mikið á bremsunni með þann kostnað sem ég gat 
verið að eyða eða þannig...þú veist...maður lenti svolítið í þessari stöðu...þessari 
frost tilfinningu...að halda hlutunum bara rúllandi.  
 

Flestir viðmælendur í rannsókninni sögðu frá niðurskurði í mannauðsverkefnum eins og fræðslu og 
starfsþróun og lýsa því með þessum hætti: 
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...Utanaðkomandi aðkeyptur stuðningur eða fræðsla hefur bara alveg dottið út. 

...Hér þarf maður að búa allt til sjálfur og hérna...maður getur ekki keypt neitt og 
mér finnst það kannski vera það sem er öðruvísi...svona fyrir mig. 
 
...Við fáum enga peninga í fræðslumálin, við þurfum það ekki...við búum þetta bara 
til sjálf. 
 
...Ég hef líka bara sjálf verið að þróa mannauðsmálin og hef mjög lítið keypt 
utanaðkomandi þjónustu. 
 

Hin harða útgáfa mannauðsstjórnunar felur í sér áherslu á stefnumótandi áætlanir til að tryggja 
hámarksnýtingu mannauðsins. Megináhersla er lögð á afkomu skipulagsheilda og verkefni á sviði 
mannauðsmála gjarnan látin mæta afgangi og efnahagslægð gjarnan notuð sem afsökun til að lækka 
kostnað og ná fram hagræðingu (Legge, 1995). Spurning er hvort áhrif efnahagshruns á 
mannauðsstjórnun séu meðal annars þau að stefnan sé sett á harða mannauðsstjórnun í stað þeirrar 
mjúku þar sem áhersla er lögð á að laða fram tryggð og þróa mannauðinn. Vísbendingar um þetta má 
finna í eftirfarandi ummælum: 
 

...Ég vinn mjög mikið með fjármálastjóra þar sem markmiðið er að minnka HR 
kostnað og auka framleiðni. Fá meira og betra fyrir minna. 
 

Mannauðsdeildir hafa orðið fyrir barðinu á niðurskurðarhnífnum og þrátt fyrir niðurstöður 
fræðimanna um nauðsyn þess að setja af stað átak í mannauðsmálum í kjölfar samdráttar er ljóst á 
ummælum viðmælenda að sá skilningur ríkir ekki hjá stjórnendum þeirra fyrirtækja sem þessi 
rannsókn nær til. 
 
 

LÍÐAN MANNAUÐSSTJÓRA Í STARFI Í KJÖLFAR EFNAHAGSHRU NSINS 
 
Flestir viðmælendur telja að efnahagshrunið hafi haft neikvæð áhrif á líðan þeirra í starfi og 
starfsánægju. Þeir upplifðu streitu, kvíða og þreytu í tengslum við starf sitt í kjölfar efnahagshruns. 
Margir hafa upplifað bæði andleg og líkamleg veikindi í kjölfarið og sótt sér aðstoð sérfræðinga við 
að vinna úr þeim vandamálum sem þeir upplifðu. Aðrir telja sig hafa tilefni til að afla sér 
sérfræðihjálpar vegna þessa en voru ekki búnir að því þegar viðtölin voru tekin. Þessi niðurstaða er 
áhugaverð í ljósi þess að samkvæmt könnun VR (Fyrirtæki ársins, 2010) líður miklum meirihluta 
starfsmanna vel í starfi þrátt fyrir efnahagsþrengingarnar og í rannsókn Sigurlaugar Elsu 
Heimisdóttur (2009) leiða niðurstöður í ljós að meirihluti svarenda telur starfsanda ekki hafa versnað 
hjá þeim fyrirtækjum sem þeir starfa hjá. Þátttakendur í rannsókninni töluðu flestir um að hafa 
upplifað togstreitu á milli vinnu og einkalífs og að álagið hafi tekið sinn toll af fjölskyldulífinu. 
Togstreitan felst einnig í því að viðmælendur upplifðu annars vegar mikla þreytu og uppgjöf og hins 
vegar tryggð og hollustu gagnvart fyrirtækinu og samstarfsfólkinu. Mannauðsstjórarnir töluðu flestir 
um að í kjölfar efnahagshruns hafi þeir þurft að sinna bæði hlutverki boðbera slæmra tíðinda og vera 
um leið sálgæsluaðili bæði stjórnenda og annarra starfsmanna sem leituðu til þeirra sem 
stuðningsaðila. Einn viðmælandi lýsti líðan sinni með þessum hætti: 
 

...Þetta er mjög óþægilegt þegar þú ert líka í þeirri stöðu að vera líka að gæta 
hagsmuna starfsmanna – þetta stangast á – einhvern veginn. 
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Tveir viðmælendur komast svona að orði þegar þeir lýstu líðan sinni: 
 

...Ég næ svosum ágætlega að aftengja en auðvitað er ég mikið að vinna á kvöldin 
en ég finn að áhuginn fer þverrandi – mig langar bara að vera að gera eitthvað 
annað. Kannski er ég að upplifa einhverskonar „burnout“ líka. Mér hefur alltaf 
fundist alveg ógeðslega gaman að mæta í vinnuna en ég upplifi það ekki eins sterkt 
núna...en það er hrunið, langvarandi álag, lítill stuðningur. 
 
...Maður er búinn að vera að fórna sjálfum sér og fjölskyldunni án þess að bera neitt 
út býtum. Það eru engar launahækkanir, það er bara allt í frosti og maður bara tekur 
að sér heila deild án þess að fá neitt fyrir það og bætir og bætir á sig en maður er 
líka að hugsa um atvinnuöryggið en það verður auðvitað að vera takmörk fyrir öllu. 
 

Viðmælendur höfðu upplifað mikið vinnuálag og drógu ekkert undan í lýsingum: 
 

...En já ég stóð þetta og ég vann alveg svakalega mikið ...já alveg ógeðslega mikið. 
En núna...hlutirnir eru komnir í miklu betri farveg - að þá á ég bara ekki meira 
eftir.....þá eru batteríin bara búin hjá mér.  
 
Ég er ógeðslega þreytt...sérðu það á mér? Þetta er búin að vera fjórtán mánaða törn 
og maður er með þetta helvíti í vasanum sem heitir Blackberry með póstinn og allt í 
símanum þannig að það eru allar helgar... 
 

Í viðtölunum kom einnig fram að kvíði og hræðsla væru fylgifiskar nýrra áherslna í starfi 
mannauðsstjóra eins og þessi ummæli bera með sér: 
 

...Auðvitað er maður bæði stressaður og kvíðinn, maður er bara svona hræddur og 
stressaður. Er þetta það sem koma skal? Er starfið mitt núna að fara að snúast um 
þetta? 
 
...Ég kveið rosalega fyrir þessum dögum sem þessar uppsagnir fóru fram. Þetta 
fylgir þessu starfi auðvitað en maður venst þessu aldrei alveg en maður sjóast samt 
sem áður. 
 

Samkvæmt Ulrich (1997) eiga mannauðsstjórar að tryggja að stefna skipulagsheildarinnar og 
verkefni mannauðsstjórnunar fari saman, veita öðrum stjórnendum ráðgjöf við stjórnun mannauðs og 
tryggja að viðhorf starfsmanna fái hljómgrunn meðal stjórnenda. Kearns (2003) tekur í sama streng 
og bætir því við að það eigi að vera takmark mannauðsdeilda, jafnt og annarra deilda 
skipulagsheildar, að hámarka arðsemi. Það er upplifun þátttakenda í rannsókninni að þeir séu „á milli 
steins og sleggju“ og að í kjölfar efnahagshruns hafi það hlutverk að þjóna bæði eigendum eða 
stjórnendum annars vegar og starfsmönnum hinsvegar valdið þeim erfiðleikum og vanlíðan í starfi og 
haft neikvæð áhrif á starfsánægju þeirra. 
  
Athyglivert er að flestir viðmælenda töluðu um að ákveðin fjarlægð og andúð hafi myndast á milli 
þeirra og annarra starfsmanna, þrátt fyrir að þeir telji sig hafa þurft að taka að sér bæði hlutverk 
sálgæslu- og stuðningsaðila. Í kjölfar erfiðleika hafa starfsmenn hellt úr skálum reiði sinnar við 
mannauðsstjórana og starfsmenn þeirra og það óöryggi og sú óvissa sem starfsmenn upplifðu hafi 
beinst að mannauðsstjórunum. Þeir telja að til að verja tilfinningalíf sitt hafi þeir þurft að „herða sig“ 
og verða „kaldari“ en eftir því sem á leið hafi þeir „sjóast“ og lært að láta ástandið ekki hafa eins 
mikil áhrif á sig. 
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Nokkrir viðmælendur komust svo að orði: 
 

...Oft hefur mér fundist ég finna megna andúð eða mér fannst það, en ég varð að 
framkvæma ákvörðun sem hafði verið tekin og ég upplifði mig bara sem vonda 
karlinn. 
 
...En auðvitað leið manni eins og undinni tusku þegar eitthvað hafði reynt verulega 
á og uppsagnir á þessum tíma eru ekki skemmtilegar – þær eru eiginlegar alveg 
skelfilegar. Þeim er bara illa tekið, fólki líður illa, því er sagt upp af ýmsum 
ástæðum og bara viðbrögðin eru erfið, mjög erfið. Þannig að manni leið eins og 
maður væri vondi karlinn – virkilega vondi karlinn. 
 
...Ég upplifði mig sem vonda manneskju.  
 
...Það var hérna mjög rafmagnað andrúmsloft, eða eiginlega svona þyngsli...svona 
eins og ský yfir...maður gat mjög auðveldlega tekið það mjög inn á sig. Ég gerði 
það, ég verð að viðurkenna það. Þetta var rosalega erfitt. 
 

Aðeins einn viðmælandi taldi efnahagshrunið ekki hafa haft teljandi áhrif á starf sitt eða líðan í starfi. 
Viðkomandi er mannauðsstjóri hjá stórri opinberri stofnun og getur það bent til þess að áhrif 
efnahagshrunsins gæti seinna hjá hinu opinbera. Það er í samræmi við niðurstöður Arneyjar 
Einarsdóttur og Ástu Bjarnadóttur (2010) að samdráttaraðgerða gætti seinna í opinberum 
skipulagsheildum eftir efnahagshrunið.  
 
Eitt aðalverkefnið í mannauðsmálum í samdrætti er að virkja stuðningsnet og ráðgjöf fyrir 
eftirverendur og þá sem verða fyrir uppsögnum (Shadev, 2003; Gandolfi, 2009). Með markvissum 
aðgerðum, góðu upplýsingaflæði, fræðslu og stuðningi er hægt að stemma stigu við því ástandi sem 
skapast við áfall (Gandolfi, 2009). Það kemur hvergi fram að mannauðsstjórum, sem tóku þátt í 
rannsókninni, hafi verið með einhverjum hætti meinað eða ráðlagt frá því að afla sér faglegrar 
aðstoðar, fræðslu eða stuðnings vegna þeirra krefjandi verkefna sem efnahagshrunið olli. Sálgæsla, 
virk hlustun og ráðgjöf til þeirra sem hafa orðið fyrir einhverskonar áfalli er ekki á allra færi og ekki 
hægt að gera ráð fyrir að mannauðsstjórar séu sérfróðir um slíkt enda jafn misjafnir og þeir eru 
margir. Enginn viðmælandi í rannsókninni aflaði sér faglegrar ráðgjafar vegna breyttra áherslna í 
starfi á meðan mesta fárviðrið stóð yfir. Flestir sóttu einhvern stuðning til yfirmanna sinna eða 
annarra mannauðsstjóra sem þeir þekkja, auk vina og vandamanna.  
 
Svona lýsa nokkrir viðmælendur aðstæðum sínum: 
 

...Þegar ég gat raunverulega aftur bara andað að þá fór ég og leitaði mér stuðnings. 
Og þá var ég einmitt spurð að því...hvernig tókst þú þessu öllu saman? Ég svaraði 
því til að ég stóð....ég bara stóð allan tímann huggandi sálgæsluaðili eða grýla til 
skiptis en ég á bara engin ráð eftir að gefa núna - ég er eiginlega í áfallinu núna. 
 
...Faglega hef ég sótt stuðning bara í fólk sem ég þekki í þessu fagi...reyndar verð 
ég að virðurkenna að ég hef ekki verið dugleg við það..ég hef dáldið tekið þetta 
bara með því að bíta á jaxlinn og bara ...tekið þetta á hnefanum....og persónulegan 
stuðning...ég bara gerði ekki neitt í því.   
 
...Já ég hef einmitt verið að vakna upp, hef reyndar rætt hlutina bara við mínar 
vinkonur og svona en er nýlega búin að ræða við minn yfirmann um að ég þyrfti að 
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fara að fá mér einhvern til að tala við, ég veit að margir starfsmenn eru með 
einhvern lækni eða sálfræðing sem þeir hitta af og til og ég þarf endilega að fara að 
finna mér einhvern en svo var ég nú bara að hugsa það um helgina...ætli hann dragi 
það svo til baka þegar ég segi honum hvað það kostar?  

 
 

LOKAORÐ 
 
Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að töluverð breyting hafi orðið á viðfangsefnum 
mannauðsstjóra í kjölfar efnahagshrunsins. Niðurstöður gefa einnig til kynna að mikið hafi mætt á 
mannauðsstjórum í ljósi víðtækra samdráttaraðgerða fyrirtækja og stofnana og að afleiðingar 
efnahagshrunsins á vinnuumhverfi þeirra hafi haft neikvæð áhrif á líðan þeirra í starfi. Það vekur 
athygli að þátttakendur afla sér ekki aðstoðar sérfræðinga við úrlausn breyttra viðfangsefna í kjölfar 
efnahagshruns. Má þar sérstaklega nefna áfallastjórnun, sálgæslu og breytingastjórnun. Hugleiða má 
hvort þau úrræði sem til eru í háskólum á Íslandi megi nýta betur og þeir fjölmörgu sérfræðingar sem 
hafa þekkingu til að miðla við þessar aðstæður þurfi að vera aðgengilegri. Þannig mætti til dæmis 
auka framboð á námskeiðum sem kenna mannauðsstjórum og nemendum í mannauðsstjórnun að 
leysa hagnýt vandamál tengd mannlegum þáttum á vinnustað.  
 
Þó yfirstandandi efnahagskreppa sé sú dýpsta sem flestir núlifandi Íslendingar hafa upplifað má gera 
ráð fyrir því að ýmis konar áföll ríði yfir í framtíðinni í síkviku umhverfi skipulagsheilda. Það er því 
umhugsunarefni hvort mannauðsstjórar hafi nauðsynleg tæki í verkfærakistunni til að takast á við 
þær áherslubreytingar sem erfiðleikar og áföll virðast hafa á starf þeirra, hvort faglega ráðgjöf skorti 
og stuðningsneti þeirra sé ábótavant. Huga þarf að starfsánægju mannauðsstjóra enda er starfsánægja 
mikilvægur þáttur í því að starfsmenn standi sig vel í starfi og hafi áhuga á að starfa áfram á 
vinnustað sínum. Það er einnig umhugsunarefni að flestir viðmælenda hafa tekið að sér önnur störf 
innan þeirra skipulagsheilda sem þeir starfa hjá ásamt því að sinna áfram starfi mannauðsstjóra. 
Gefur það til kynna að mannauðstengd verkefni fái ekki sömu athygli og fyrir efnahagshrun. Á 
samdráttartímum er fagleg mannauðsstjórnun mikilvæg ekki síst þar sem vísbendingar eru um að 
efnahagshrunið geri það að verkum að þróunin sé í átt að harðri mannauðsstjórnun. Með hverri 
rannsókn vakna fleiri spurningar en fæst svarað. Nýjar víddir opnast og í ljós koma fjölmörg svið 
sem áhugavert væri að skoða betur. Áhugavert væri að rannsaka áhrif efnahagshrunsins á 
viðfangsefni mannauðsstjóra með stærri hóp mannauðsstjóra en þessi rannsókn nær til og bera þá 
saman áhrifin í einkageiranum og opinbera geiranum og skoða starfsánægju mannauðsstjóra 
sérstaklega. Hugsanlega má rannsaka væntingar stjórnenda annars vegar og starfsmanna hins vegar 
til mannauðsstjóra og bera saman niðurstöður þeirra og greina þá jafnvel í sundur starfsgreinar. Þegar 
frá líður er einnig áhugavert að skoða hvort efnahagshrunið hefur langtímaáhrif á mannauðsstjórnun 
og viðfangsefni mannauðsstjóra og í hvaða farveg fagið stefnir í framtíðinni. 
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