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Útdráttur 

Árið 2008 varð íslenskt efnahagslíf fyrir mesta áfalli sem sögur fara af þegar þrjú stærstu 

fjármálafyrirtæki landsins fóru í greiðsluþrot. Í kjölfarið fylgdu gríðarlegar breytingar á 

vinnumarkaði sem höfðu meðal annars í för með sér mikið atvinnuleysi. Yfirstjórnir 

fyrirtækja stóðu frammi fyrir erfiðum ákvörðunum sem oftar en ekki fólu í sér mikla 

endurskipulagningu mannauðsins. Árferði sem áður einkenndist af þenslu og útrás 

breyttist í árferði sem lagði áherslu á aðhald í kostnaði og samdrátt. 

Viðfangsefni lokaverkefnisins er rannsókn á mannauðsstjórnun og hvaða áhrif 

efnahagshrunið hefur haft á hana. Einnig er skoðað hvaða sýn stjórnendur hafa á 

mannauð og mannauðsstjórnun og hvort hún hefur breyst eftir hrunið. Markmið 

verkefnisins er tvíþætt. Annars vegar að taka saman fræðilegt yfirlit, og draga fram 

aðferðir og líkön sem fræðimenn telja vænleg til árangurs og hins vegar að framkvæma 

rannsókn sem lögð yrði til grundvallar umræðu um viðfangsefnið. 

Rannsóknin notar eigindlega rannsóknaraðferð og voru þátttakendur valdir með 

hentugleikaúrtaki út frá starfssemi og tekin viðtöl við valda yfirstjórnendur og 

mannauðsstjóra í fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu. Hún byggir á hugmyndum Ulrich 

(2005) um virðistillögu mannauðssins og Kearns (2010) um þroskastig 

mannauðsstjórnunar. 

Helstu niðurstöður benda til þess að heildarsýn yfirstjórnenda og mannauðsstjóra 

á mannauð og mannauðsstjórnun hafi ekki breyst mikið eftir efnahagshrunið. Hins vegar 

hefur efnahagshrunið haft þau áhrif að staða mannauðsstjóra innan vissra fyrirtækja hefur 

breyst. Stjórnendur fyrirtækja þurftu að takast á við verkefnið stjórnun af fullum þunga.  

Margir þurftu að horfast óþægilega í augu við eigin vanmátt og veikleika. Í ljós kom að 

vissar ákvarðanir eins og harkalegur niðurskurður reyndust rangar. Ákvarðanir voru 

byggðar á skammsýni fremur en að horfa lengra fram í tímann. Virði stefnumiðaðrar 

mannauðsstjórnunar sannaði sig í vissum tilfellum. Margir stjórnendur stóðust prófið og 

skiluðu fyrirtækinu heilu og höldnu í gegnum erfiðasta tímabilið. 

 

Lykilhugtök eru mannauður, mannauðsstjórnun, stefna og stefnumiðuð 

mannauðsstjórnun. 
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1 Inngangur 

Áfallið sem íslenskt efnahagslíf varð fyrir með hruni um 90% af bankakerfis landsins 

haustið 2008 og gengislækkun krónunnar um 50% þar sama ár hafði gríðarleg áhrif á 

íslenskt efnahagslíf. Viðbrögðin voru í takt við stærð áfallsins. Landsframleiðsla dróst 

sama um 6,6% milli ára 2009, einkaneysla um 15% og fjárfesting atvinnuveganna um 

rúmlega 51%. Atvinnuleysi jókst úr 1,6% árið 2008 í 8% árið 2009. Á sama tíma dróst 

atvinnuþáttaka saman um 1,6% og heildarvinnustundum fækkaði um rúmlega 10%, bæði 

vegna aukins atvinnuleysis, en einnig vegna styttingu vinnutíma (Seðlabanki Íslands, 

2009; Seðlabanki Íslands, 2010; Hagstofa Íslands, 2012). 

Fyrirtæki sem áður höfðu þurft að vinna í umhverfi sem einkenndist af ofþenslu, 

bæði á vöru- og vinnumarkaði, þurftu nú að leggja megináherslu á aðhald í kostnaði og 

samdrátt í eftirspurn. Yfirstjórnir fyrirtækja stóðu frammi fyrir ákvörðunum sem oftar en 

ekki fólu í sér mikla endurskipulagningu mannauðsins. En á sveigjanlegum 

vinnumarkaði, líkt og þeim íslenska (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2002; Katrín 

Ólafsdóttir, 2008), er líklegt að fyrirtæki grípi einnig til annarra aðgerða en beinna 

uppsagna, svo sem að aðlaga laun og vinnutíma að breyttum aðstæðum. Niðurstöður 

rannsóknanna sýndu að fyrirtæki og stofnanir beittu bæði hörðum (hópuppsögnum og 

launalækkun), hófsömum og mjúkum samdráttaraðgerðum (ráðningarstopp, fólk hvatt til 

að fara á eftirlaun, launafrysting o.fl.), og þau töldu sig beinlínis knúin til slíkra aðgerða 

fljótlega eftir hrun. Yfir 80 prósent fyrirtækja og stofnana beittu einhverjum aðgerðum á 

fyrstu átta mánuðum eftir hrun. Opinberar stofnanir voru seinni til en einkafyrirtækin 

sem má meðal annars rekja til þrengri lagaramma (Arney Einarsdóttir, Katrín Ólafsdóttir 

og Auður Arna Arnardóttir, 2011).  

Velgengni fyrirtækja má rekja til mannauðs starfsmanna. Utanumhald mannauðsins 

er hvorki sjálfsögð eða einföld og eru skiptar skoðanir á því hvaða aðferðir skila bestum 

árangri. Grundvöll markvissrar mannauðsstjórnunar má finna í stefnu og stefnumótandi 

aðgerðum sem fyrirtæki innleiða; hvort þau grípa til harðra eða mjúkra aðgerða og 

hvernig þær tengjast heildarstefnu fyrirtækisins. Áhugavert er að skoða sýn stjórnenda 

fyrirtækja á mannauð og mannauðsstjórnun eftir efnahagshrunið  Slík skoðun veitir 

innsýn í hvernig raunveruleg stjórnun mannauðs og þar með stjórnun mannauðsstjóra fer 

fram og hver áhrif efnahagshrunsins eru þar á. 
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1.1 Tilgangur rannsóknar 

Viðfangsefni lokaverkefnisins er rannsókn á mannauðsstjórnun og hvaða áhrif 

efnahagshrunið hefur haft á hana. Einnig er skoðað hvaða sýn stjórnendur hafa á 

mannauð og mannauðsstjórnun og hvort hún hefur breyst eftir hrunið. Hugmyndin að 

verkefninu varð til á fundi með leiðbeinanda ritgerðarinnar. Þróaðist hún út frá fréttum af 

breytingum á störfum mannauðsstjóra og lestri á grein Thompson frá 2011 The trouble 

with HRM, sem fjallar á gagnrýninn hátt um lögmæti mannauðsstjórnunar. Talið var 

vænlegast til árangurs að tala við valda stjórnendur fyrirtækja, yfirmenn mannauðsstjóra 

og síðan mannauðsstjóra sjálfa til að skoða hvort mannauðsstjórnun á Íslandi hafi tekið 

breytingum í kjölfar efnahagshrunsins. Val á viðfangsefninu stjórnaðist fyrst og fremst af 

faglegum áhuga á mannauðsstjórnun og tengingunni milli mannauðs og stefnu. 

Markmið verkefnisins er tvíþætt. Annars vegar að taka saman fræðilegt yfirlit, og 

draga fram aðferðir og líkön sem fræðimenn telja vænleg til árangurs og hins vegar að 

framkvæma rannsókn sem lögð yrði til grundvallar umræðu um viðfangsefnið. 

Rannsóknin notar eigindlega rannsóknaraðferð og voru þátttakendur valdir með 

hentugleikaúrtaki út frá starfssemi. 

 

1.2 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknareiningin er stjórnandinn annars vegar og mannauðsstjórinn hins vegar. 

Höfundur setur fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

• Hver er sýn yfirstjórnenda og mannauðsstjóra á mannauð og 

mannauðsstjórnun innan þeirra fyrirtækja sem þeir starfa? 

• Hvaða áhrif hefur efnahagshrunið haft á mannauðsstjórnun í íslenskum 

fyrirtækjum? 

 

1.3 Skilgreiningar lykilhugtaka 

Áður en lengra er haldið verða nokkur lykilhugtök sem notuð eru í ritgerðinni skilgreind. 

Fyrst má nefna hugtakið mannauður (e. human resources) sem má skilgreina sem „þá 

persónulegu eiginleika, reynslu, þekkingu, dómgreind og áhættuvilja sem starfsfólk 

fyrirtækja býr yfir“, svo sem færni, gildi, hegðun, kunnáttu, reynslu, viðhorf og þekkingu 

(Barney, 1991; Inga Jóna Jónsdóttir, 2003). 
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Hugtakið mannauðsstjórnun (e. human resource management, HRM) hefur víðtæka 

merkingu og má skilgreina sem sértækar aðgerðir og verkefni sem snúa að stjórnun 

starfsmanna og hefur það að meginmarkmiði að hjálpa tiltekinni skipulagsheild að öðlast 

samkeppnisforskot. Um er að ræða stefnumiðaða og samhangandi nálgun sem felur í sér 

þætti eins og stefnumótun, rekstur og virkni sem hafa þann tilgang að auka árangur 

skipulagsheildar í gegnum starfsmennina (DeNisi og Griffin, 2001; Storey, 2001; 

Torrington, Hall og Taylor, 2005; Armstrong, 2006 og Analoui 2007). 

Hugtakið stefna (e. strategy) má skilgreina sem „óhjákvæmilegt og viðvarandi 

verkefni“ stjórnenda og starfsmanna í fyrirtækjum og segja má að hún sé ætíð til staðar 

og lýsi því sem gera skal og gera þarf til að ná settum árangur og markmiðum. Afstaðan 

tekur mið af stöðu fyrirtækisins í umhverfinu og lýsir því sem „fyrirtæki vill vera og vill 

verða“ og felur í sér tilgang, hlutverk, framtíðarsýn og mörkun á tilvistarrými (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2007). Stefna getur þjónað þrenns konar tilgangi. Í fyrsta lagi sem 

stuðningur við ákvarðanir, í öðru lagi til að miðla upplýsingum og í þriðja lagi getur hún 

innihaldið hvetjandi markmið (Grant, 2002). Mörg fyrirtæki hafa sett sér stefnu varðandi 

þætti starfseminnar, svo sem eins og starfsmannastefnu, þjónustustefnu eða 

markaðsstefnu (Snjólfur Ólafsson, 2005). 

Starfsmenn verða að þekkja fyrirtækið sem þeir starfar hjá, vita til hvers það starfar 

og fyrir hverja og skilja þann ávinning og gæði sem þeir taka þátt í að skapa. 

Lykilstarfsmenn gegna grundvallarhlutverki í stefnumótunarvinnu því þeir hafa reynslu 

af og besta þekkinguna á starfseminni (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003).  Stefnan 

þarf að vera skýr og talið er best þegar yfirstjórn fyrirtækis leiðir stefnumótunarferlið á 

ótvíræðan hátt. Stefna sem er í takti við drifkrafta fyrirtækisins, miðast við að nýta 

tækifæri umhverfis og er í tengslum við viðskiptavini og starfsmenn er líklegust til að 

tryggja verðmætasköpun til lengri tíma (Runólfur Smári Steinþórsson, 2007). 

Stefnumiðuð mannauðsstjórnun (SMS) (e. strategic human resource management, 

SHRM) nær yfir heildarstefnu gagnvart mannauðinum sem ríkir innan skipulagsheildar 

og leggur áherslu á að mæla áhrif stefnu á frammistöðu (Lengnick-Hall, Lengnick-Hall, 

Andrade og Drake, 2009). SMS má skilgreina sem mynstur skipulagðra aðgerða, 

tengdum mannauði skipulagsheildar og innleiðingu þeirra, sem hafa það markmið að 

auðvelda skipulagsheildinni að ná markmiðum sínum. Í því felst að skilja á hvern hátt 

mannauður fyrirtækisins leggur sitt af mörkum og hefur áhrif á framgang, sjálfbærni og 

samkeppnisforskot skipulagsheildarinnar (Wright og McMahan, 1992; Barney og 
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Wright, 1998; Wright, Dunford og Snell, 2001; Wright, Gardner, Moynihan og Allen, 

2005). 

 

1.4 Fyrri rannsóknir  

Margir fræðimenn og meistaranemar hafa rannsakað viðfangsefnið mannauðsstjórnun á 

Íslandi en höfundur telur víst að sjónarhorn rannsóknarinnar sé nokkuð einstakt. Hér 

verður farið stuttlega yfir nokkrar rannsóknir sem höfundur telur mikilvægt að minnast á.  

Árið 2010 gerði Halla Valgerður Haraldsdóttir eigindlega rannsókn meðal 

mannauðsstjóra á áhrifum efnahagshrunsins á viðfangsefni þeirra og síðan hvaða áhrif 

breytingarnar hefðu á líðan þeirra í starfi. Viðtöl voru tekið við átta mannauðsstjóra og 

gáfu niðurstöðurnar til kynna töluverðar breytingar á viðfangsefnum og neikvæðum 

áhrifum á líðan þeirra og starfsánægju. Helstu verkefnin eftir hrunið voru uppsagnir og 

afleiðingar samdráttaraðgerða og talsvert minni áhersla lögð á fræðslu- og 

starfsþróunarmál. Einnig kom fram að flestir viðmælendurnir höfðu tekið að sér önnur 

störf innan skipulagsheildarinnar ásamt að sinna áfram starfi mannauðsstjóra.  

 Hallgrímur Þ. Gunnþórsson gerði sama ár (2010) blandaða rannsókn á vægi 

mannauðsstjórnunar og fyrirtækjamenningar í breytingaferli og kreppum. Niðurstöður 

hans gáfu sterkar vísbendingar um að verulegu máli skipti fyrir skipulagsheildir að hafa 

virka mannauðsstjórnun og sterka/sveigjanlega fyrirtækjamenningu. Ekki virtist skipta 

máli í tengslum við hvaða þætti slíkt var skoðað. Fyrirtæki með áherslur í stefnu sinni á 

mannauðsmál voru mest áberandi á þessari skoðun. 

 

1.5 Uppbygging ritgerðarinnar 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að byrjað er á inngangi þar sem farið er yfir 

bakgrunn rannsóknarinnar og samhengi hennar. Í öðrum kafla er gert grein fyrir þeim 

fræðilegu viðmiðum sem rannsóknin byggir á. Þriðji kafli snýr að rannsókninni sjálfri og 

þar er einnig gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var. Fjórði kafli fer yfir helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar og eru þær síðan ræddar í fimmta kafla ritgerðarinnar. 

Ritgerðin endar síðan á lokaorðum höfundar, heimildaskrá og viðaukum, sem eru tveir. 

 En hefjum þá leikinn og byrjum á fræðilegum viðmiðum verkefnisins. 
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2 Fræðileg viðmið 

Í kaflanum verður farið yfir þau fræðilegu viðmið sem rannsóknin byggir á. Fyrst verður 

gerð grein fyrir áhrifum og hlutverki stjórnandans, hvað felst í stefnumiðaðri 

mannauðsstjórnun og . Einnig er komið inn á þætti sem skipta máli fyrir rannsóknina þó 

umfjöllunin um þá sé langt frá því að vera tæmandi.  

 

2.1 Áhrif stjórnenda 

Stjórnendur þurfa að sannfæra samstarfsaðila, það er starfsmenn og aðra hagsmunaaðila, 

sína um að sýn þeirra skili sem mestu virði og nýti þær auðlindir sem til staðar eru á sem 

áhrifaríkastan hátt. Stefnumótun stjórnenda snýst að hluta til um að spá fyrir um 

framtíðina, meðal annars að sjá fyrir samkeppni (Kearns, 2010). Stjórnun hefur áhrif á 

starfsánægju, framleiðni og frammistöðu í fyrirtækjum og sýna rannsóknir að farsælir 

stjórnendur eru taldir skila betri árangri jafnt innan fyrirtækja sem og annarra 

skipulagsheilda. Farsælir stjórnendur ná betri árangri í að umbreyta fyrirtækjum og 

skipulagsheildum (Griffin, 2002; Kreitner, 2004; Buchanan og Huczynski, 2010 og 

Mullins, 2010).  

Fræðileg umræða um stjórnun og stjórnendur er víðtæk og nær meðal annars til 

þátta eins og persónuleikaeinkenna (e.traits) , náðargáfna (e.charisma), aðstæðubundinna 

þátta (e.contingency theory), umbreytinga (transformation) og liðsheildir (e.teams) 

(Bryman, 1997 og Northhouse, 2012). Mintzberg (1998) telur hlutverk stjórnenda felast í 

upplýsingagjöf, mannlegum samskiptum og ákvarðanatöku, það er að stjórnandinn þurfi 

að vera leiðtogi, samstarfsaðili, ábyrgðaraðili upplýsinga og sá sem úthlutar verðmætum.   

Íslenskar rannsóknir á stjórnendum hafa meðal annars leitt í ljós að ytri 

breytingar, eins og alþjóðavæðing, efnahagskreppa og óvissa hafa mikil áhrif. 

Stjórnendur sem eru vongóðir eru líklegri til að ná meiri árangri við markmiðssetningu 

verkefna hjá starfsmönnum (Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2002; Inga Hanna 

Guðmundsdóttir og Árelía Eydís Guðmundsdóttir, 2005). Rannsókn frá 2004 sýnir að 

undirmenn umbreytingastjórnenda (e.transformational leaders) eru jákvæðari gagnvart 

starfi sínu og vinnuumhverfi, ánægðari í starfi og fá meiri hvatningu og stuðning. 

Starfsmennirnir töldu einnig að betur væri hugað að mannauði og að menningin og 

starfsandi hvetti til nýbreytni meðal starfsmanna (Ása Guðbjörg Ásgeirsdóttir, 2004).  
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Miklu máli skiptir að stjórnendur velji þá stjórnunaraðferð sem hentar hverju sinni. 

Hersey og Blanchard (1998, í Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 

2009) aðgreina fjórar aðferðir sem stjórnendur geta tileinkað sér. Í fyrsta lagi stýrandi 

stjórnun (e.directive), þar sem stjórnandi gefur nákvæm fyrirmæli og fylgist grannt með 

frammstöðu starfsmanna. Í öðru lagi er um að ræða veitandi stjórnun (e.coaching) þar 

sem stjórnandinn veitir uppörvun, stuðning og hvetur til þátttöku. Hvetjandi stjórnandi 

(e.supportive) leggur áherslu á upplýsingagjöf, að útskýra og spyrja spurninga og hvetur 

til dáða. Í fjórða lagi má nefna felandi stjórnun (e.delegating) þar sem starfsmanni er fært 

vald til að vinna á eigin forsendum og stjórnandinn fylgist með álengdar. Í rannsókn Inga 

Rúnars og Guðmundar Kristjáns kom fram að 37% svarenda töldu sig ástunda felandi 

stjórnun en nokkuð færri, eða um 28% samsömuðu sig hvetjandi stjórnun. Um 24% töldu 

sig blanda saman aðferðum og innan við 3% töldu sig beita stýrandi aðferðum. Við 

úrvinnslu kom fram að ekki greindist munur á vali stjórnenda á stjórnunaraðferðum eftir 

starfsgrein. Kvenkyns stjórnendur töldu sig beita hvetjandi stjórnun eða 25%, en karlkyns 

stjórnendur töldu sig frekar beita felandi stjórnun, eða 41%. Engin kona taldi sig beita 

stýrandi stjórnun (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2009). 
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2.2 Stefnumiðuð mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun er hægt að skipta í þrjú undirsvið: Innri mannauðsstjórnun (e. micro 

HRM), stefnumiðaða mannauðsstjórnun (e. SHRM) og alþjóðlega mannauðsstjórnun 

(international HRM). Innri mannauðsstjórnun nær yfir þætti eins og ráðningar og val, 

móttöku nýliða, þjálfun, starfsþróun, frammistöðumat og umbun. Vinnuskipulag og 

samskipti við stéttarfélög falla einnig þarna undir. Alþjóðleg mannauðsstjórnun felur í 

sér mannauðsstjórnun fyrirtækja með starfsstöðvar eða starfsemi í mismunandi löndum 

(Boxall, Purcell og Wright, 2007, í Lengnick-Hall, Lengnick-Hall, Andrade og Drake, 

2009).  Eins og fram kemur í inngangi má skilgreina stefnumiðaða mannauðsstjórnun 

(SMS) sem mynstur skipulagðra aðgerða sem eru tengdar mannauði skipulagsheildar og 

innleiðingu þeirra og hafa það markmið að auðvelda skipulagsheildinni að ná 

markmiðum sínum. Í þessu felst skilningur á hvernig mannauður fyrirtækisins leggur sitt 

af mörkum og hefur áhrif á framgang, sjálfbærni og samkeppnisforskot 

skipulagsheildarinnar. Mynd 1 sýnir hvernig sambandinu við heildarstefnu fyrirtækisins 

er háttað. 

 

 
Mynd 1. Stefnumiðuð mannauðsstjórnun og tenging við heildarstefnu. Heimild: Schwind, 
Das og Wagar, 2010. 
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Áður en ákveðið er hvaða mannauðsstefnu fyrirtæki velja er mikilvægt að framkvæma 

greiningu á ytra umhverfi, markmiðum og tilgangi, styrkleikum og menningu ásamt að 

skoða og greina stefnu fyrirtækisins. Um er að ræða gagnvirkt ferli þar sem heildarstefna 

og mannauðsstefna skipulagsheildarinnar ganga í takt. Ákvarðanir er varða 

skipulagningu, hvatningu og umbun, frammistöðu og þróun eru teknar með stefnuna í 

huga og kerfi hönnuð út frá þessari hugsun. Stefnumiðuð mannauðsstefna er yfirfarin og 

endurmetin reglulega (Schwind o.fl., 2010). 

SMS á rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna á öðrum áratug síðustu aldar (1920s) 

til hugmynda hagfræðingsins J.R. Commons og bókar hans Industrial Goodwill 

(Kaufman, 2001). Á þeim tíma var lítill hópur atvinnurekanda sem vildi skipta út 

hefðbundinni valdsmiðaðri stjórnun fyrir nýja nálgun þar sem lögð væri áhersla á 

samkeppnisforskot í gegnum sameiginlega hagsmuni, samvinnu og fjárfestingu í 

vinnuaflinu sem mannauði. (Lengnick-Hall o.fl., 2009). Sjö þemu lýsa þróun SMS í 

gegnum tíðina og sýnir mynd 2 hvernig þemun tengjast. 

 

 
Mynd 2. Sjö þemu stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar, byggð á hugmyndum Lengnick-
Hall o.fl., 2009. 
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aðstæðum og mikilvægum hagsmunum. Rannsóknir beindust að ófyrirséðum 

samböndum og leiðum til að tryggja snið (e. fit) milli mannauðsaðferða og mikilvægrar 

niðurstöðu fyrirtækisins (Miles og Snow, 1984; Schuler og Jackson, 1987). 

 Snemma í þróuninni á SMS var lögð áhersla á að starfsmenn hefðu hæfni og 

hvatningu til að framfylgja markmiðum fyrirtækisins og að það væru nægilega margir 

starfsmenn til staðar til að hægt væri að ná markmiðunum. Þegar SMS kom fram á 

sjónarsviðið varð breyting á áherslum frá stjórnun yfir í að líta frekar á framlag 

starfsmanna. Tichy, Fombrun og Devanna (1982) lögðu áherslu á áhrif starfsmannadeilda 

á frammistöðu fyrirtækja. Þriðja þemað skoðar einstaka þætti og uppbyggingu mannauðs 

kerfa (e. HR systems) og tengingu þeirra við frammistöðu og stefnu fyrirtækja. Arthur 

(1994) og Huselid (1995) voru meðal þeirra fyrstu sem rannsökuðu slík kerfi á 

kerfisbundinn hátt út frá sjónarhorni SMS.  

 Næsta skrefið í þróun SMS var að víkka sjóndeildarhringinn og horfa út fyrir 

tiltekna skipulagsheild. Með þeim fyrstu sem skoðuðu hugtakið virði í tengslum við 

heildarstefnu var fræðimaðurinn Michael Porter (1985) þegar hann kom fram með 

hugtakið virðiskeðja en það lýsir sambandinu sem skipulagsheildir geta haft sín á milli, 

til dæmis sambandið sem er á milli birgðasala og dreifingaraðila.  

 Fimmta þemað lýsir framkvæmd innleiðingar á stefnu, þar með talið starfsmanna- 

eða mannauðsstefnu skipulagsheildarinnar. Truss og Gratton (1994, í Lengnick-Hall 

o.fl.,2009) voru fyrstir til að greina á milli fyrirhugaðrar viðskiptastefnu (e. intended 

business strategy), sem fjallar um þau markmið og árangur sem skipulagsheild ætlar sér, 

og raunviðskiptastefnu (e. realized business strategy), sem er sú stefna eða átt sem 

skipulagsheildin raunverulega tileinkar sér.  

 Mælikvarðar eru viðfangsefni sjötta þemans. Fræðimenn hafa lengi glímt við að 

finna áreiðanlega og viðeigandi mælikvarða fyrir stefnumiðaða mannauðsstjórnun. 

Rogers og Wright (1998) komu fram með svo kallað PIM kerfi (e. performance 

information markets) sem má líkja við stefnumiðað árangursmat Kaplan og Norton 

(1996). 

 Sjöunda og síðasta þemað lýsir þeirri viðleitni fræðimanna að endurskoða og 

endurmeta aðferðafræðileg atriði SMS. Eftir því sem greinin þroskast festast ákveðin 

hugtök og aðferðir í sessi. Fræðilega áherslan nú er á að skoða frammistöðu 

skipulagsheilda úr frá sjónarhorni mismunandi hagsmunaaðila (Colakoglu, Lepak og 

Hong, 2006).  
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Thompson (2011) telur að mannauðsstjórnun sé í vanda, bæði fræðilega og verklega. 

Hann telur greinina vera orðna of tengda rekstrarlegum markmiðum og hafi þannig 

fjarlægst þá sem eiga að vera í forgrunni, það er starfsmennina sjálfa.  

 

Mynd 3 lýsir þróuninni og setur hana í samhengi við tímans rás. 

 
Mynd 3. Þróun stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar, byggð á hugmyndum Lengnick-Hall 
o.fl., 2009. 

 

2.2.1  Virði og staða 

Margir stjórnendur fyrirtækja telja að velgengni fyrirtækja byggi á hæfni til að halda í og 

laða að lykilstarfsmenn (e. key talent). Aðrir telja að tækni og skipulag skipti meira máli.   

Flestir eru þó sammála um að mannauður fyrirtækja skipti verulegu máli þegar kemur að 

hversu miklum árangri fyrirtæki ná (Fitz-enz og Davison, 2002). Áhugavert er að skoða 

viðhorf stjórnenda og aðila sem starfa innan mannauðsdeilda til þess hvert virði (e. 

value) mannauðsdeilda sé innan skipulagsheilda.  

Mannauðsdeildir/svið eru viðskiptalegar einingar innan fyrirtækja sem eiga eins 

og aðrar deildir að skila þeim árangri sem stefnt er að. Mannauðsdeildir eru oftar en ekki 

álitnar vera og eru skilgreindar sem kostnaður (e. overhead) og tilheyra stoðþjónustu þar 

sem mestu máli skiptir að sýna aðhald og ráðdeild. Mynd 4 sýnir ólíka þætti skipulags 

eins og Mintzberg (1983) skilgreinir þá. 

 
Mynd 4. Líkan Mintzberg um ólíka þætti skipulags.Heimild: Mintzberg, 1983. 
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Sameiginlegur árangur kjarnastarfsemi, tæknilegrar þjónustu, stoðþjónustu og stjórnenda 

skiptir máli fyrir heildarafkomu fyrirtækisins. En hvernig er árangur mannauðsdeilda 

skilgreindur? Sumir telja árangur mannauðsdeilda vera hversu ánægðir starfsmenn eru en 

margir horfa með gagnrýnum augum á slíka mælikvarða og telja erfitt að meta ávöxtun 

slíkra fjárfestinga (Fitz-enz og Davison, 2002). 

Sumir telja svarið liggja í rekstrarniðurstöðu (e. the bottom line) fyrirtækisins, það 

er að fyrirtækið sé að ná tilætluðum árangri, haldi velli og skili hagnaði til að geta vaxið 

og dafnað. Hvert er hlutverk mannauðsdeilda í því samhengi?  

Fitz-enz og Davison (2002) telja þrennt skipta máli. Í fyrsta lagi að skilgreina 

tilvist mannauðsdeilda sem hluta af skipulagsheildum vegna þess að þær skili 

áþreifanlegu virði með því að veita nauðsynlega og samkeppnishæfa þjónustu. Í öðru lagi 

þurfi þeir að sjá að tilgangur mannauðsdeilda er að auka framleiðni og árangur og að það 

byggi á hæfileikum lykilstarfsmanna. Þeir þurfi einnig að hafa frumkvæði að lausn 

málefna er varða starfsmenn fyrirtæksins gagnvart yfirstjórn fyrirtækisins. Í þriðja lagi 

þurfa mannauðsdeildir að vera mannaðar af sérfræðingum sem helga sig þróun 

mannauðsins á þann hátt sem passar fyrir einstaklinginn og hentar fyrir viðkomandi 

skipulagsheild.  Hlutverk mannauðsstjóra má því skilgreina sem stefnumiðaða 

viðskiptafélaga (e. strategic business partners), stjórnendur mannlegra hæfileika (e. 

managers of human talent), breytingastjóra (e. change managers) eða stuðningsmenn 

markmiða skipulagsheildar (e. supporters of the organisational goals). Sú sýn hefur 

breyst í tímans rás, frá hefðbundnu starfsmannahaldi yfir í stefnumiðaða 

mannauðsstjórnun (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003). 

Líta má á mannauðdeildir fyrirtækja sem kerfi innan kerfis. Allt sem gerist innan 

mannauðskerfisins, hefur áhrif á heildarkerfið sem er skipulagsheildin. Mannauðurinn 

hefur áhrif á skipulagsheildina því hann er hluti af henni – án starfsfólks stöðvast 

framleiðslan og það starfsfólk gegnir mikilvægu hlutverki í samskiptum við viðskiptavini 

fyrirtækja. Þeir sem skipuleggja mannauðinn verða að hafa skýra sýn á hvað þeir standa 

fyrir því sýn þeirra getur sameinað starfsmenn og virkað sem grundvöllur fyrir 

framtíðarákvarðanir. Ekki er hægt að fullyrða að mannauðssérfræðingar séu 

stefnumótandi viðskiptafélagar heldur þarf að sýna fram á virði. Þeir þurfa að staðsetja 

sig gagnvart öðrum í yfirstjórn og innri viðskiptavinum sem viðskiptafélagi sem eykur 

virði með því að búa yfir hæfni sem er sýnileg á trúverðugan og áþreifanlegan máta.  

Þannig er hægt byggja sýnilega brú milli þess sem mannauðssérfræðingar gera og 

niðurstöðutölu fyrirtækja (Fitz-enz og Davison, 2002). 
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2.2.2 Virðistillaga mannauðssins (The HR value proposition) 

Síðastliðinn áratug hafa mannauðssérfræðingar verið þjálfaðir í að verða viðskiptafélagar 

(e. business partners) og samstilla vinnu sína stefnumótun fyrirtækja. Þeir hafa verið 

þjálfaðir í að tala tungumál millistjórnenda, sölu og markaðsdeilda og framleiðslu og  svo 

auðvitað yfirstjórn fyrirtækja.  Máli skiptir að tengjast aðilum utan skipulagsheildarinnar. 

En til að það geti gengið eftir verða mannauðssérfræðingar að ná utan virðishugtakið (e. 

the concept of value). Í grunninn snýst virði um staðla innan skipulagsheilda og hvernig 

þeim er komið á framfæri. Virði er þannig að yfirfærsla verðmæta sem eru 

eftirsóknarverð og þau eru meira virði fyrir viðtakanda en þann sem gefur (Ulrich, 2005).  

Við það að hjálpa einhverju eða einhverjum að ná markmiðum sínum búa 

mannauðssérfræðingar til virði. Sem dæmi má nefna að það ekki hönnun tiltekins 

námskeiðs eða orðalag reglna sem skiptir mestu máli heldur ábati viðtakandans. Ulrich 

(2005) leggur fram hina svökölluðu virðistillögu mannauðsins (e. the HR value 

proposition). Tillagan felur í sér að mannauðsaðferðir, deildir og sérfræðingar skapa 

jákvæða niðurstöðu fyrir lykilhagsmunaaðila, sem geta verið starfsmenn, stjórnendur, 

viðskiptavinir og fjárfestar. Þegar þessir aðilar upplifa og tengja vinnu 

mannauðssérfræðinga við virði, munu þeir uppskera trúverðugleika, virðingu og völd. 

 Oft á tíðum gleymist að skilgreina virði þegar á að gera mannauðstengd málefni 

skilvirkari. Umbreyting (e. transformation) hefur ekki átt sér stað þrátt fyrir að sama 

þjónustan sé afgreidd á mismunandi hátt, til dæmis með því að úthýsa eða nýta aðra 

sérfræðiþjónustu utan skipulagsheildar. Umbreyting á sér fyrst stað þegar áhrifin koma 

fram í hegðun og afköstum sem hafa marktæk áhrif á tilveru lykilhagsmunaaðila, svo 

mikil áhrif að þeir eru tilbúnir að greiða aukalega fyrir hana. Breyting á einni stakri 

einingu innan verklags mannauðssérfræðinga, það er ráðningarferlinu, þjálfun, 

frammistöðumati, teymisvinnu eða upplýsingamiðlun, felur ekki í sér umbreytingu. 

Breytingin verður fela í sér meiriháttar heildarvirðisaukningu fyrir hagsmunaaðila. Virði 

má finna í óáþreifanlegum verðmætum, tengslaneti, færni skipulagsheildarinnar í heild 

sinni ásamt færni einstakra einstaklinga (Ulrich, 2005). 

Ef á að umbreyta mannauði fyrirtækis þarf að skilgreina hvers virði hann er, 

hverjir séu viðtakendurnir og hafa skýra stefnu um hver ábatinn eigi að vera. Horfa 

verður á heildarmyndina en ekki einstaka þætti. Virðistillagan felur í sér sex ályktanir (e. 

implications) fyrir mannauðssérfræðinga.  Í fyrsta lagi þá eiga störf 
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mannauðssérfræðinga ekki upptök sín í mannauðsdeildinni heldur hjá hjá 

skipulagsheildinni sjálfri. Mat Ulrich (2005) er að mannauðssérfræðingar þurfi ekki 

sífellt að vera að berjast fyrir að vera álitnir viðskiptafélagar, fullgildir meðlimir 

yfirstjórnar eða lykilmenn í stefnumótun. Án starfsmanna er ekkert fyrirtæki og þurfa 

mannauðssérfræðingar að átta sig á því að þeir eru hluti af heildinni eða kerfinu. Þeir 

þurfa hins vegar að sýna árangur og virði eins og aðrar deildir. Sjónlínan (e. the line of 

sight) liggur líkt og sjónlína annarra hagsmunaaðila í gegnum hvað sé árangursríkast 

fyrir viðskiptavini, fjárfesta, stjórnendur og starfsmenn.  Mannauðssérfræðingar þurfa að 

hafa þessa sjónlínu í huga og geta nýtt sér virðistillöguna við vinnu sína.  

 Í öðru lagi þá þurfa mannauðssérfræðingar að átta sig á því að þeir sem yfirleitt 

skipta mestu máli fyrir fyrirtækið eru þeir sem tilheyra þeim markaði sem fyrirtækið 

þjónar, það er þeir viðskiptavinir sem kaupa vöru eða þjónustu fyrirtækisins og fjárfestar 

sem láta í té fjármagn. Þekking á ytra umhverfi fyrirtækisins skiptir miklu máli því þeir 

stjórna að mörgu leyti starfseminni innan fyrirtækisins. Þessi þekking liggur til 

grundvallar því virði sem mannauðssérfræðingar geta skapað (Ulrich, 2005). 

 Mannauður fyrirtækja getur verið uppspretta samkeppisforskots þegar 

mannauðssérfræðingar ná að skapa og/eða þróa hæfileika (e. human abilities) og færni 

innan skipulagsheildar sem eru marktækt betri en hjá annarri skipulagsheild sem verið er 

í samkeppni við. Þetta er þriðja niðurstaða virðistillögunnar (Ulrich, 2005). 

 Sú fjórða felur í sér að mannauðssérfræðingar þurfa að samsama sig þörfum innri 

og ytri hagsmunaaðila til að skilja hvernig best megi koma til móts við hvern og einn 

þeirra. Það leiðir okkur að fimmtu ályktuninni sem felur í sér að mannauðssérfræðingar 

þurfa að passa uppá að vera sífellt með puttann á púlsinum hvað varðar þá þekkingu sem 

þeir þurfa að búa yfir til að geta tengt störf sín við það sem hagsmunaaðila meta sem 

virði (Ulrich, 2005).  

 Í sjötta og síðasta lagi þá gefur virðistillagan mannauðs sérfræðingum tækifæri á 

að sjá hagsmunaaðila út frá einstöku og öflugu sjónarhorni. Sjónarhornið er einstakt 

vegna þess að aðrir aðilar innan skipulagsheildarinnar hafa ekki þetta sama sjónarhorn og 

átta sig ekki á því og öflugt vegna þess að það hjálpar HR sérfræðingum að skila því 

virði sem þarf til að ná árangri.  Mannauðssérfræðingar þurfa að hafa það sjónarhorn sem 

fellur að sjónarhorni skipulagsheildarinnar en er á sama tíma ólíkt (Ulrich, 2005). 
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Mynd 5. Fimm þættir virðistillögu mannauðsins. Heimild: Ulrich, 2005. 
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henni með því að fara í gegnum hvern þátt fyrir sig, en stundum gerist þörf á að skipta á 

milli þátta og fylgja brotalínunni eins og mynd 5 sýnir . 
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Varla þarf að taka fram hversu mikil verðmæti felst í mannauðnum og hversu miklu máli 

hann skiptir þegar kemur að samkeppnisforskoti (Boudreau og Ramstad, 2007). 

Mannauðssérfræðingar og yfirstjórnendur eru margir hverjir fastir í vangaveltum 

um kostnað og margar mannauðsdeildir einkennast af tregðu og fastheldni í 

vinnubrögðum. Slíkt leiðir til misræmis milli stefnu yfirstjórnar og stefnu 

mannauðsstjóra. Breytinga er þörf á hugafari stjórnenda gagnvart stjórnun mannauðsins. 

Stjórnendur þurfa að endurskoða til hvers þeir ætlast og hvernig einingin er mönnuð. 

Litlar væntingar geta leitt til þess að skipulagsheildin festist í vítahring (Boudreau og 

Ramstad, 2007).  

Eftir því sem mannauðsstjórnun sem starfsgrein þróast mun sá misskilningur að 

mannauðsstjórar þurfi að vera viðskiptafélagar, skipulagshönnuðir (e. organisational 

architect) eða breytingastjórar annars séu þeir óviðkomandi, útvistaðir eða úreltir, verða 

leiðréttur. Þessi hlutverk eru vissulega mikilvæg en framhaldið mun ráðast af 

áherslubreytingu frekar en staðgengni (e. substitution), það er að eitt verklag komi í stað 

fyrir annað (Boudreau og Ramstad, 2007). 
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2.3 Þroskastig mannauðsstjórnunar á Íslandi 

Rannsóknarteymi í Háskóla Reykjavíkur hefur frá árinu 2003 framkvæmt CRANET 

(Cranfield Network on Human Resource Management) rannsóknina. Markmið 

verkefnisins er „að skoða mannauðsstjórnun í íslenskum fyrirtækjum og stofnunum, bera 

saman við aðferðir og nálgun í öðrum löndum og greina þróun frá einum tíma til 

annars“ (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009, bls 5). Með 

rannsóknunum er leitast við að staðsetja íslenskar skipulagsheildir á þroskastigum 

mannauðsstjórnunar og bera saman ólíkar atvinnugreinar og áhrif af stærð 

skipulagsheilda skoðuð. 

 Rannsóknin hefur verið framkvæmd á þriggja ára fresti, nú síðast árið 2009. 

Verkefnið er styrkt af ýmsum aðilum vinnumarkaðarins. Úrtakið byggist á 

starfsmannafjölda skipulagsheildanna sem taka þátt og er miðað við að þátttakendur hafi 

að lágmarki 70 starfsmenn á launaskrá. Samtals voru 337 skipulagsheildir á listanum árið 

2009, 208 einkarekin fyrirtæki og 129 opinberar stofnanir. Spurningalisti var lagður fyrir 

allt þýðið og var svarhlutfallið 41%. Svarendur voru æðstu yfirmenn starfsmannamála og 

voru 86% svarenda með háskólagráðu og 55% konur. 

 Greiningartækið byggir á kenningum Paul Kearns (2010) um þroskastig 

mannauðsstjórnunar (e. human resource maturity scale). Stigin eru sex eins og mynd 6 

sýnir. Megintilgangurinn með greiningartækinu er að meta virði mannauðsins og bera 

saman við hvert virði hans geti orðið. Vinstri endinn þýðir lítil virðissköpun og hægri 

endinn þýðir mikil virðissköpun. Mikill gróði tryggir ekki að þroskastigi sex sé náð 

heldur snýst greiningartækið frekar um að meta mögulegt hámarksvirði mannauðsins í 

hverri skipulagsheild fyrir sig, til dæmis er þroskastig tölvurisans Microsoft ekki nema 

tveir (Kearns, 2010). 

 



26 

 
Mynd 6. Þroskastig mannauðsins. Heimild: Kearns, 2010. 
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unnið í samræmi við lög og kjarasamninga. Samskipti einkennast af einhliða boðskiptum 

frá stjórnendum til starfsmanna (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur 

Oddsson, 2009 og Kearns, 2010). 

 Nokkur breyting er á stigi eitt og tvö. Fagmennska er meiri en á lægri stigum, en 

höfuðáhersla er samt sem áður lögð á daglega afgreiðslu mála. Ráðningar eru fremur 

óformlegar, móttökuferli er fyrir nýja starfsmenn og vísir að starfsmannahandbók. 

Starfsmannastefna er til staðar og fylgst er með starfsmannaveltu. Hugað er að því að 

þjálfun sé í samræmi við þarfir skipulagsheildarinnar en frammistöðumat er á frumstigi. Í 

sumum þessara fyrirtækja er starfsmannastjóri og ganga boðskipti milli stjórnenda og 

starfsmanna í báðar áttir en eru ekki skipulögð (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og 

Finnur Oddsson, 2009 og Kearns, 2010). 

 Á þroskastigi þrjú eru ferli og kerfi mannauðsstjórnunar farin að hafa marktæk og 

jákvæð áhrif á reksturinn. Ráðningarferlið er vandað, viðtöl eru formföst, þjálfun og 

starfsþróun er byggð á þarfagreiningu og krafa er gerð um árangur. Frammistöðumat og 

endurgjöf eru markvissari. Starfsmenn eru upplýstir um stefnu og stöðu 

skipulagsheildarinnar. Starfsmannastjóri er til staðar og á hann sæti í framkvæmdastjórn 

skipulagsheildarinnar (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009 og 

Kearns, 2010). 

 Hindrun liggur á milli stigs þrjú og fjögur sem mörgum stjórnendum reynist erfitt 

að yfirstíga. Margir telja að það stafi einna helst af gamaldags hugsunarhætti sem 

grundvallast á því að frammistaða og velgengni fyrirtækja sé mæld og stjórnist af venjum 

endurskoðandans fremur en að taka inn mælikvarða mannauðsins eða mannfésins (e. 

human capital) (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009 og 

Kearns, 2010). 

Á þroskastigi fjögur er mannauðsstjórnun samþætt við rekstur og stjórnun 

skipulagsheildarinnar og litið er á mannauðinn sem grunnforsendu samkeppnisforskots. 

Mannauðsmælikvarðar eru hluti af árangursmælingum rekstrarins. Ítarlegt mat fer fram á 

umsækjendum og er lögð mikil áhersla á fræðslu og þjálfun. Fylgst er með árangri 

þjálfunar og hún metin. Laun eru árangurstengd og náið er fylgst með frammistöðu 

starfsmanna. Allir stjórnendur gegna í raun hlutverki mannauðsstjóra að því leyti að þeir 

þjálfa starfsmenn sína og stuðla að starfsþróun þeirra. Starfsmenn eru kerfisbundið 

upplýstir um stefnu og fjárhagslega stöðu skipulagsheildarinnar. Mannauðsdeildin er 

þátttakandi í viðskiptalegum og stefnumarkandi ákvörðunum og er þannig nátengd 
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rekstrinum (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009 og Kearns, 

2010). 

Helsti munurinn á stigi fjögur og fimm er að velgengni fyrirtækisins er talin 

byggja minna á því að bæta ferla og meiri áhersla er lögð á frumkvæði starfsmanna. Um 

er að ræða umskipti frá rekstri yfir í stefnumótun. Starfsmenn skipulagsheildar á stigi 

fimm hugsa ekki einungis um frammistöðuna í dag heldur einnig um frammistöðu sína í 

framtíðinni. Andrúmsloftið í þessum fyrirtækjum einkennist af samvinnu og jákvæðri sýn 

á breytingar. Teymisvinna skiptir miklu og allir starfsmenn skilja sinn stað í virðiskeðju 

skipulagsheildarinnar. Frammistöðumat virkar þvert á skipulagið og er sveigjanlegt. 

Starfsemin snýst í kringum kjarnaferla sem þróaðir eru með hag viðskiptavinar að 

leiðarljósi og er litið á þjálfun og starfsþróun sem samfelldan hagnýtan lærdóm (Kearns, 

2010). 

 Talið er að aðeins eitt fyrirtæki hafi náð stigi sex en það er Toyota. Allir ferlar 

skipulagsheildarinnar eru í sjónlínu við fyrirtækið sjálft. Allir starfsmenn eiga sinn hlut í 

stefnunni og vita hvernig þeir skapa hámarksvirði fyrir fyrirtækið. Nýsköpun þrífst og 

endurbætur eru innbyggðar í hugsun starfsmanna. Nánast skilyrðislaust traust ríkir milli 

stjórnenda og starfsmanna og hinn sálfræðilegi samningur er skýr (Kearns, 2010). 

 

Mynd 7 lýsir stöðu mannauðsstjórnunar eins og hún var árið 2009 samanborið við árið 

2006. 

 

 
Mynd 7. Samanburður á þroskastigi mannauðsstjórnunar á Íslandi á árunum 2006 og 

2009. Heimild: Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009 

Árið 2006 var fjöldi svarenda 168 fyrirtæki og stofnanir en árið 2009 svöruðu 134 

fyrirtæki. Meðalþroskastig allra fyrirtækja og stofnana í úrtakinu árið 2009 var 1,9 

samanborið við 1,4 árið 2006. Langflest fyrirtæki og stofnanir, eða 54% eru á þroskastigi 
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2 árið 2009,  16% voru á stigi 3 en aðeins eitt fyrirtæki uppfyllti öll skilgreind atriði fyrir 

þroskastigi 4. Jákvæð þróun hefur því átt sér stað frá því könnunin var gerð árið 2006, 

því niðurstöður rannsóknarinnar sýna að hlutfallslega fleiri fyrirtæki og stofnanir að 

stunda árangursríka mannauðsstjórnun (stig 3) og fleiri færast í þá átt með því að ástunda 

faglegrar starfsmannastjórnun frekar en hefðbundið starfsmannahald. Rannsóknin sýndi 

einnig að þeim mun stærri sem skipulagsheildin er, þeim mun meiri líkur eru á að 

fyrirtæki sé á hærra þroskastigi. Fyrirtæki í einkageiranum voru á hærra þroskastigi en 

opinberar stofnanir. Ekki var skoðað sérstaklega hvort þroskastig mannauðsstjórnunar 

tengdist rekstrarafkomum fyrirtækja og stofnana (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir 

og Finnur Oddsson, 2009). 

 

Næsti kafli gerir grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. 
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3 Aðferðafræði 

Áður en gert er grein fyrir aðferðum rannsóknarinnar er gott að skerpa á markmiði 

ritgerðarinnar. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvaða augum stjórnendur 

íslenskra fyrirtækja líta mannauðsstjórnun og hvort sýn þeirra hafi breyst eftir 

efnahagshrunið. Leitast var við að koma auga á hvort miklar breytingar hafi átt sér stað á 

skipulagi mannauðstjórnunar eftir efnahagshrunið í þeim fyrirtækjum sem skoðuð voru. 

Rannsóknaraðferðin var eigindleg og var gögnum safnað með djúpviðtölum við valda 

stjórnendur frá mismunandi fyrirtækjum á höfuðborgarsvæðinu. 

 Sigurlína Davíðsdóttir (2003) telur tilgang rannsókna vera að finna ákveðið 

sjónarhorn á veruleikann og bendir á að vísindamenn lendi oft í vandræðum þegar á „að 

beita hlutlægum vísindalegum aðferðum til að skoða veruleika sem er háður 

persónulegri upplifun einstaklinga“ (bls. 220). Megindleg aðferðafræði, ólíkt eigindlegri, 

byggist á tölum og því sem hægt er að mæla og telja, en sú eigindlega byggist á upplifun 

einstaklinga sem er verið að skoða en hefur ekki áhuga á að skoða mælingar. Skoðanir 

eru mismunandi á því hvor aðferðin sé heppilegri en einnig má færa rök fyrir því að 

skilin milli þessara tveggja aðferða séu ekki eins skýr og ætla mætti. Báðar aðferðirnar 

byggja á einhvers konar gildismati og geta megindlegar aðferðir byggt á eigindlegum 

aðferðum og öfugt. Mestu máli skiptir að skoða hvaða spurningum rannsóknin á að svara 

og ástunda vandaða rannsóknarvinnu. Þeir sem nota eigindlegar aðferðir bera að mati 

Sigurlínu Davíðsdóttur (2003) sérstaka ábyrgð umfram þá sem nota megindlegar aðferðir 

því ekki eru til marktæknipróf fyrir eigindlegar aðferðir og því verður „lesandinn…að 

treysta á það að rannsakandinn hafi fundið það sem mikilvægast er í gögnunum og beri 

það á borð með trúverðugum hætti“ (bls. 234). 

 Mynd 8 sýnir hvernig rannsóknarferli eigindlegra rannsókna getur litið út 

samkvæmt Bryman og Bell (2007). Ferlið byrjar á því að settar eru fram 

rannsóknarspurningar fyrir viðmælendur sem valdir eru eftir því sem passar. Síðan er 

aflað gagna með þeirri aðferð sem rannsakandi hefur valið. Fjórða skrefið í ferlinu er að 

greina og túlka gögnin og fara síðan yfir hugtök og fræðin og sjá hvernig fræðin og 

niðurstöðurnar passa saman. Oftar en ekki breytast rannsóknarspurningarnar og verða 

hnitmiðaðri auk þess sem rannsakandi þarf að afla frekari gagna. Lokaskrefið felur síðan 

í sér að niðurstöður eru skráðar niður. Tilgangur eigindlegra rannsókna er að leita nýrrar 

þekkingar og byggja upp kenningar með aðleiðslu fremur en að prófa tilgátu. 
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Mynd 8. Eigindlegt rannsóknarferli. Heimild: Bryman og Bell (2007) 

 

Bryman og Bell (2007) benda á að ekki sé hægt að skoða eigindlegar aðferðir með 

hefðbundnum mælingum um áreiðanleika og réttmæti. Erfitt reynist að endurtaka viðtöl 

og þar með mæla ytri áreiðanleika eða ytra réttmæti með því að heimfæra niðurstöður 

yfir á stærri hóp, þar sem úrtök eru of lítil og því ómarktæk. Guba og Lincoln (1994, í 

Bryman og Bell, 2007) leggja til að nauðsynlegt sé að meta eigindlegar rannsóknar 

öðruvísi og benda á tvo mælikvarða, orðheldni (e. trustworthiness) og upprunaleika (e. 

authenticity). Undir orðheldni falla fjórir undirmælikvarðar en það eru trúverðugleiki (e. 

credibility), flytjanleiki (e. transferability), áreiðanleiki (e. dependability) og 

staðfestanleiki (e. confirmability). Undir upprunaleika falla síðan fimm 

undirmælikvarðar, en það eru réttsýni (e. fairness), verufræðilegur upprunaleiki (e. 

ontological authenticity), fræðandi upprunaleiki (e. educational authenticity), hvetjandi 

upprunaleiki (e. catalytic authenticity) og taktískur upprunaleiki e. (tactical authenticity).  

Gott er að hafa þessa mælikvarða í huga þegar meta á gæði eigindlegra rannsókna. 

Í flestum eigindlegum rannsóknum er gengið úr frá því að þekking sé 

sameiginlegur skilningur sem þróast hefur í samskiptum fólks. Við þróun á skilningi 

byggir einstaklingurinn á ákveðnum forsendum, einkum tungumáli, menningu, reynslu, 

þekkingu, færni, venjum og siðum. Á það bæði við um rannsakanda og þátttakendur 

(Denzin og Lincoln, 2005). Skynjunin á raunveruleikanum er byggist á túlkun sem er 

síbreytileg (Helga Jónsdóttir, 2003). Líkja má slíkri öflun þekkingar við „ferðalag þar 

1.  Almennar rannsóknar- 
spurningar settar fram 

2. Vi!mælendur valdir 

3. Öflun vi!eigandi gagna 

4. Túlkun fyrirliggjandi gagna  

5. Unni! me! hugtök og fræ!i  

6. Skráning á ni!urstö!um  

5a. Skerping á rannsóknarspurningum  

5b. Öflun frekari gagna  
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sem ferðalangurinn ferðast um, skoðar landslag og ræðir við fólk… og endursegir síðan 

það sem fyrir augu og eyru ber“ (bls 68). Rannsóknargögnin eru „hið talaða orð“ sem er 

síðan yfirleitt breytt í texta við gagnaúrvinnslu. (Kvale, 1996). 

Helsta takmörkun eigindlegra rannsókna er að erfitt er að alhæfa úr frá 

niðurstöðunum og alhæfa yfir á tiltekið þýði. Verið er að rannsaka aðstæður og skoðanir 

þátttakenda en þær falla ekki endilega að skoðunum eða aðstæðum annarra. Líklegt má 

telja að sama niðurstaða fengist ef viðmælendur væru spurðir sömu spurninga jafnvel af 

öðrum spyrli en líklegt má þó teljast að engar tvær rannsóknir muni gefa sömu 

niðurstöðu. 

 

3.1 Rannsóknaraðferð 

Viðfangsefnið kallaði á að rannsakandi nýtti sér djúpviðtöl sem tilheyra eigindlegum 

rannsóknaraðferðum. Helga Jónsdóttir (2003) bendir á að viðtöl feli í sér „að 

rannsóknargagna er aflað með beinum orðaskiptum rannsakanda og viðmælenda.  

Viðtöl má skilgreina sem „félagslega athöfn þar sem samskipti rannsakanda og 

viðmælenda endurspegla margvíslegt og flókið samspil hugsana, hegðunar, skynjana og 

tilfinninga“ (bls 67). 

Áhuga rannsakenda á aðferðinni má skýra með tvennum hætti, annars vegar 

„löngun til að eiga samskipti við annað fólk“ (bls, 67) og hins vegar fjölbreytileika þeirra 

rannsóknargagna sem hægt er að afla með viðtölum. Viðtöl eiga vel við þegar skoða á til 

dæmis reynslu, skynjun, viðhorf eða þekkingu, væntingar og gildismat og eru ýmist 

notuð ein og sér eða samhliða öðrum aðferðum. Sú ákvörðun að nota viðtöl sem 

gagnasöfnunaraðferð getur byggst á mati á að sú aðferð sé öflugust til að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar hafa verið fram (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Viðtöl eru fjölbreytileg og mismunandi hvernig þau eru flokkuð meðal 

fræðimanna. Í þessari rannsókn var notast við óstöðluð (e. unstructured, in-depth) viðtöl 

þar sem tilgangurinn er „að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks“ og „laða 

fram lýsingar á sammannlegum reynsluheimi“ (Helga Jónsdóttir, 2003, bls 73). Aðferðin 

byggist á því að skilja reynslu þátttakenda út frá þeirra eigin sjónarhóli og felst hún í 

samræðum um viðfangsefni sem rannsakandi ákveður. Umræðuefnið er fyrirfram 

ákveðið en innihaldið ekki og er fjallað um atburði, hegðun, hugrenningar, skynjun, 

tilfinningar, vonir og væntingar og annað sem getur skipt þátttakendur máli. Þátttakendur 

nota tungumál til setja hugsanir í orð sem getur endurspeglað ákveðna menningu, 
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reynslu, færni og þekkingu og þannig stýrt á flókin hátt gerðum, hugsun og skynjun bæði 

rannsakanda og þátttakenda. Í samanburði við stöðluð viðtöl eru samskipti í óstöðluðum 

viðtölum persónulegri og þurfa rannsakandi og viðmælendur að vera opnari hver fyrir 

öðrum og virða sjónarhorn hvors annars og leggja sig fram við að skilja það sem hinn 

segir. Miklu máli skiptir að rannsakandinn geri sér grein fyrir eigin bakgrunni og afstöðu 

og átti sig á því að hvort tveggja getur haft áhrif á samskiptin (Helga Jónsdóttir, 2003, bls 

74).  

Rannsakandi verður að gera sér grein fyrir að einstaklingar eru misjafnlega færir 

um að kafa djúpt í reynsluheim sinn og afhjúpa atburði og hugrenningar úr lífi sínu. 

Sumir þátttakendur eru ófærir um að íhuga mikilvæga reynslu af mikilli dýpt því þeir 

hafa ekki fengið tækifæri til að ræða um hana áður. Einnig geta þátttakendur haft 

tilhneigingu til að draga upp tilbúna mynd af sjálfum sér. Rannsakandi getur aukið færni 

viðmælandans til að tjá sig með því sýna honum virðingu, einlægan áhuga og ástunda 

virka hlustun (Helga Jónsdóttir, 2003). Virk hlustun (e. active listening) er forsenda 

árangursríkra viðtala og má skilgreina sem „þá færni að skilja bæði tilfinningar 

viðmælenda og það hvað hann tjáir, ásamt því að endurvarpa… með eigin orðum hvað 

rannsakandi telur hann eiga við og tilfinningar hans tengdar viðfangsefninu“ (bls 75).  

Einnig ber að hafa í huga að óyrt tjáning er jafn mikilvæg og sú yrta og geta raddblær og 

svipbrigði haft jafn mikið að segja og það sem sagt er (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Þótt viðtalsramminn í óstöðluðum viðtölum sé ekki í föstum skorðum er skýr 

rammi settur utan um umræðuefnið. Of mikil festa í viðtalsramma getur hindrað 

viðmælanda í frjálsri tjáningu en skýrt afmarkaður rammi getur hins vegar auðveldað 

gagnagreiningu. Hvaða leið er valin byggist á ákvörðun rannsakanda en grundvallaratriði 

í óstöðluðum viðtölum að þau séu opin og að rannsakandi stýri mátulega. Mikilvægt er 

að taka fram að rannsóknarviðtöl eiga fátt skylt við almennt spjall „þar sem þau hafa 

skýran tilgang og þarfnast nákvæms undirbúnings, ólíkt spjalli“  (bls. 76) (Kvale, 1996; 

Helga Jónsdóttir, 2003). 

Lengd óstaðlaðra viðtala er mismunandi og fer eftir hversu vel viðmælanda 

gengur að tjá sig, en að jafnaði skal viðtali hætt ef umræðan er farin að færast frá 

umræðuefninu eða endurtekningar eru farnar að koma fram.  Mikilvægt er að halda þau 

tímamörk sem lagt var upp með í upphafi.  Réttmæti í óstöðluðum viðtölum hefur 

mismunandi tilvísun eftir því út frá hvaða sjónarhorni eigindlegrar aðferðafræði er unnið. 

Ekki er einfalt að skilgreina réttmæti. Nokkur atriði auðvelda að hægt sé að tryggja betur 

réttmæti. Mikilvægt er að rannsakandi geri grein fyrir eigin reynslu og bakgrunni og 
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hvaða hagsmuni hann hafi af rannsókninni. Einnig þarf að gera athafnir og ákvarðanir 

sem snúa að viðtölunum sem gagnsæjastar, til dæmis með því að skrá hugrenningar og 

ákvarðanir í dagbók (Helga Jónsdóttir, 2003). Beinar tilvitnanir í rannsóknargögn 

auðvelda lesandanum að átta sig á réttmæti rannsóknargagna (Kvale, 1996).  

Þar sem viðtöl fela í sér mannleg samskipti er ljóst að réttmæti þeirra fæst ekki 

tryggt með tæknilegum aðgerðum einum saman. Hin siðferðilega skírskotun 

hvetur til þess að rannsakandi sé trúr þátttakendum, heiðarlegur og nákvæmur og 

fylgi þeim aðferðafræðilegu forsendum sem hann lagði upp með í rannsókinni“ 

(Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 80).    

 

3.2 Framkvæmd rannsóknar 

Viðfangsefni lokaverkefnisins er rannsókn á mannauðsstjórnun og áhrif 

efnahagshrunsins á hana. Einnig er skoðað hvaða sýn stjórnendur hafa á mannauð og 

mannauðsstjórnun og hvort sú sýn hefur breyst eftir hrunið. Hugmyndin að verkefninu 

varð til á fundi með leiðbeinanda ritgerðarinnar og þróaðist út frá fréttum af tilfærslu og 

breytingum á störfum mannauðsstjóra og lestri á grein Thompson frá 2011 The trouble 

with HRM, þar sem hann fjallar á gagnrýninn hátt um lögmæti mannauðsstjórnunar. 

Talið var að bestur árangur fengist með því að tala við valda yfirmenn mannauðsstjóra og 

síðan mannauðsstjóra sjálfa og athuga hvort mannauðsstjórnun á Íslandi hafi tekið 

breytingum í kjölfar efnahagshrunsins. Val á viðfangsefninu stjórnaðist fyrst og fremst af 

faglegum áhuga á mannauðsstjórnun og tengingunni á milli mannauðs og stefnu. 

Verkefnið var unnið á tímabilinu mars til september 2012 og fóru viðtölin fram á 

tímabilinu 27. ágúst til 11. september 2012.  Rúmlega helmingur viðtalanna var tekinn á 

skrifstofu viðmælanda og voru í flestum tilfellum lítil eða engin truflandi umhverfishljóð. 

Ef um einhverja truflun var að ræða þá var hún minniháttar og hafði ekki áhrif á 

framgang viðtalsins. Hin viðtölin fóru fram í fundarherbergi á vinnustað viðmælenda. 

Rannsakanda þótti betra að hitta viðmælendur á heimavelli til að skapa afslappaðar 

aðstæður. Gagnagreining hófst samhliða. Viðtölin gengu öll mjög vel og var flæðið mjög 

gott í flestum þeirra. Rannsakandi lagði sig fram við að hlusta með athygli, áhuga og alúð 

á viðmælendur.  
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3.2.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknareiningin er stjórnandinn annars vegar og mannauðsstjórinn hins vegar og 

síðan skoðað hvernig sýn þeirra fer saman. Höfundur setur fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar: 

• Hver er sýn yfirstjórnenda og mannauðsstjóra á mannauð og 

mannauðsstjórnun innan þeirra fyrirtækja sem þeir starfa? 

• Hvaða áhrif hefur efnahagshrunið haft á mannauðsstjórnun í íslenskum 

fyrirtækjum? 

 

3.2.2 Viðtalsramminn 

Viðtalsramminn var byggður upp í kringum átta þemu sem voru fengin fram með lestri 

fræðigreina og bóka um viðfangsefnið. Eins og kom fram í fræðilega hluta ritgerðarinnar 

þá byggir verkefnið á hugmyndum Lengnick-Hall og fl. (2009), Ulrich, 2005 og Kearns 

2010. Viðtalsrammann má sjá í viðauka tvö á bls 61.  

 

3.2.3 Val á þátttakendum 

Þátttakendur voru valdir með markmiðsúrtaki (purposive sample) sem er beitt í 

sérstökum aðstæðum þar sem rannsakandi þarf að beita dómgreind sinni til að velja úrtak 

sem hæfir markmiði rannsóknar. „Markmiðsúrtak er valið með tilliti til þess sem 

rannsaka á“ (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, bls 63). 

 Rannsakandi byrjaði á að skoða listann sem stéttarfélagið VR birtir yfir þau 

fyrirtæki sem taka þátt í vali á Fyrirtæki ársins. Valin voru ólík fyrirtæki sem skoruðu 

hátt á listanum og síðan skoðað hvort skipurit viðkomandi fyrirtækis væri aðgengilegt á 

netinu. Tekinn var saman listi yfir 11 fyrirtæki og fundin nöfn, netföng og símanúmer hjá 

þeim einstaklingum sem gegndu stöðu forstjóra og mannauðsstjóra (eða sambærilegum 

starfstitli). Rannsakandi studdist við ÍSAT 2008 atvinnugreinaflokkunina þegar fyrirtækin 

voru valin. Fyrirtækin voru valin með fjölbreytileika í huga. Tafla 1 sýnir hvaða flokkum 

fyrirtækin tilheyra, tekið skal fram að rannsakandi þurfti í vissum tilfellum að færa 

tiltekin fyrirtæki í almennari flokk til að hægt væri að gæta nafnleyndar. 
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Tafla 1. Yfirlit yfir atvinnugreinaflokka fyrirtækja í rannsókninni.  

Fjölmiðill Fjarskiptafyrirtæki Framleiðslufyrirtæki Heildverslun 

Tryggingafélag Upplýsingatækni- 

fyrirtæki 

Þjónustufyrirtæki  

 

Val á þátttakendum byggðist einnig á þekkingu rannsakanda á íslensku atvinnulífi og 

hvort rannsakandi þekkti viðkomandi, formlega eða óformlega. Taka skal fram að 

rannsakandi þekkir tvo viðmælendur persónulega, annan í gegnum félagsstarf og hinn í 

tengslum við fyrri störf. Rannsakandi lagði sig þó fram við að láta tengslin ekki hafa 

áhrif á framgang viðtalsins. 

Samtals voru teknar saman upplýsingar um 20 einstaklinga og sendur tölvupóstur 

þann 21. ágúst 2012, sjá viðauka 1 á bls 60. Dagana 23.-30. sama mánaðar hafði 

rannsakandi samband símleiðis til að fá viðtalstíma hjá þeim viðmælendum sem ekki 

höfðu samband að fyrra bragði.  

 

3.2.4 Gagnaöflun 

Tekin voru viðtöl við 11 einstaklinga sem annað hvort gegndu stöðu forstjóra, 

framkvæmdastjóra eða mannauðsstjóra (eða sambærilegan titil) innan þeirra fyrirtækja 

sem valin voru. Sex viðmælendur voru kvenkyns og fimm karlkyns. Menntunarstig 

þeirra var allt frá stúdentsprófi uppí doktorspróf og starfsreynsla sem stjórnandi var frá 

fimm árum uppí sautján ár. Fimm viðmælendur báru starfstitilinn forstjóri eða 

framkvæmdastjóri og sex viðmælendur starfstitilinn mannauðsstjóri (eða sambærilegan 

titil). Fjórir mannauðsstjórar eiga sæti í framkvæmdastjórn viðkomandi fyrirtækis. 

Lengd viðtala var í flestum tilfellum 40-45 mín en stysta viðtalið var tæplega 

hálftími og það lengsta tæp klukkustund. Flestir viðmælendur töluðu tæpitungulaust, 

höfðu skýra sýn og sterkar skoðanir á málaflokknum. Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð 

frá orði til orðs. Rannsakandi lagði sig fram við að afrita viðtalið samdægurs eða eins og 

fljótt og hægt var. 

Viðtölin voru óstöðluð en hálfopin (e. semi-structured) í þeim skilningi að þau 

voru byggð upp eftir viðtalsramma (e. interview guide) sem var sniðinn eftir fyrirfram 

ákveðnum þemum. Hálfopin viðtöl eru sveigjanleg í þeim skilningi að spurt er um þemu 

í nokkuð ákveðinni röð og búið að gera tillögur að spurningum. Hægt er þó að spyrja í 
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mismunandi röð og spyrja nýrra spurninga til að fylgja eftir svörum viðmælanda (Kvale, 

1996).  

Viðmælendum var í upphafi viðtals gerð grein fyrir tilgangi og markmiðum 

rannsóknarinnar, hver áætlaður tími væri og leyfi fengið fyrir hljóðritun og gáfu þar með 

upplýst samþykki fyrir þátttöku. Kvale (1996) telur mikilvægt að viðmælendur fái 

tilfinningu fyrir rannsakandanum (e. grasp of the interviewer) til að þeir séu sem 

reiðubúnir til að tala opinskátt um reynslu sína. Í upphafi fengu allir viðmælendur sömu 

kynninguna á verkefninu og útskýrt var fyrir þeim hver tilgangur og markmið 

rannsóknarinnar væru. Einnig var útskýrt hvers vegna það væri mikilvægt að hljóðrita 

viðtalið og leyfi fengið fyrir hljóðritun. Allir viðmælendur samþykktu að viðtalið yrði 

hljóðritað. Viðmælendum var heitið fullum trúnaði og því eru nöfn þeirra eða heiti 

fyrirtækja ekki gefin upp. 

Viðtöl eru flókin félagsleg athöfn og er fjölbreytileiki þeirra mikill enda fela þau í 

sér mannleg samskipti. Þau eru siðferðileg í eðli sínu og mikilvægt er fyrir rannsakanda 

að vera opinn fyrir óvæntum atburðum og álitamálum sem geta komið upp (Helga 

Jónsdóttir, 2003). 

 

3.2.5 Gagnagreining 

Kvale (1996) bendir á að rannsakandinn gegni lykilhlutverki við greiningu á viðtölum. 

Mikilvægt sé að hann hafi í huga upphafsspurningar rannsóknarinnar og túlki viðtölin út 

frá sjónarhorni þeirra og leggi sig fram við að skilja hvað liggur á bak við svör 

viðmælanda. Þannig fæst ákveðin yfirsýn yfir viðfangsefnið og rannsóknina. 

Rannsakandinn áttar sig á upplýsingunum með því að byrja að kóða þær  og fær þannig 

fram merkingu gagnanna því ekki fer fram töluleg greining. Kóðunarferlinu má skipta í 

þrennt: Í fyrsta lagi þarf rannsakandinn að átta sig á hvað skiptir mestu máli í viðtalinu, í 

öðru lagi þarf að finna dæmi sem styðja það sem skiptir máli og í þriðja og síðasta lagi 

þarf að greina gögnin með það í huga að finna sameiginlega þætti (Esterberg, 2002). 

Gagnagreining hófst samhliða framkvæmd viðtalanna. Hver afritun var undirbúin 

með því að rannsakandi skrifaði lýsingu á aðdraganda viðtalanna, aðstæðum sem viðtölin 

fóru fram við og tilfinningunni sem rannsakandi fékk fyrir viðmælandanum. Við sjálfa 

afritunina skráði rannsakandi niður athugasemdir og byrjaði að skrá mögulega kóða. Eins 

og áður sagði reyndi rannsakandi eftir fremsta megni að afrita viðtalið sama dag og það 
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var tekið eða í síðasta lagi daginn eftir. Þegar viðtölin höfðu verið afrituð voru þau lesin 

ítrekað yfir og helstu kóðar dregnir fram. 

Í greiningarferlinu var sífellt farið á milli gagnagreiningar og fræða og gögnin 

greind með hliðsjón af fyrirliggjandi fræðum. Við afritun og fyrsta lestur var leitast við 

að greina hversu tæpitungulaust viðkomandi hafi talað og hvort viðhorf hans væri skýrt 

og hvort sýn hans á mannauð og mannauðsstjórnun væri stefnumiðuð. Rannsakandi 

byrjaði einnig á því að taka saman atriði er tilheyrðu bakgrunni viðmælenda. 

 

3.3 Siðferði í rannsóknum 

Vandaðar rannsóknir uppfylla siðferðilegar kröfur sem grundvallast á fjórum 

höfuðreglum, sem eru réttlæti, sjálfræði, skaðleysi og velgjörðir. Allir þátttakendur í 

rannsókn þurfa að fá viðeigandi upplýsingar áður en þeir samþykkja þátttöku og hafa rétt 

á að vita hún felur í sér og hvernig upplýsingarnar verði meðhöndlaðar. Rannsakanda er 

heimilt að hætta þátttöku á hvaða stigi rannsóknar sem er (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Trúnaður við þátttakendur felur í sér að persónugreinanlegar upplýsingar eru ekki birtar 

(Kvale, 1996). 

 Rannsakandi lagði mikla áherslu á að virða siðareglur, ástunda vísindaleg 

vinnubrögð og tryggja upplýst samþykki. Farið var með öll rannsóknargögn sem 

trúnaðarskjöl. Eins og áður hefur komið fram þá fengu allir viðmælendur sömu 

kynninguna á verkefninu og útskýrt var fyrir þeim hver tilgangur og markmið 

rannsóknarinnar væru.  Einnig var útskýrt hvers vegna það væri mikilvægt að hljóðrita 

viðtalið og leyfi fengið fyrir hljóðritun. Allir viðmælendur samþykktu að viðtalið yrði 

hljóðritað. Viðmælendum var heitið fullum trúnaði og því eru nöfn þeirra eða heiti 

fyrirtækja ekki gefin upp. 

 

Næsti kafli gerir grein fyrir niðurstöðum rannsóknar höfundar. 
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4 Niðurstöður rannsóknar 

Í kaflanum er greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og er leitast við að draga saman 

þær upplýsingar sem fengust úr gögnunum í þeim tilgangi að svara 

rannsóknarspurningunum. 

 

4.1 Sýn yfirstjórnenda og mannauðsstjóra á mannauð og 

mannauðsstjórnun 

Í þessum hluta verður farið yfir sýn þeirra yfirstjórnenda og mannauðsstjóra sem 

rannsakandi talaði við. Kaflinn skiptist í tvo hluta, þar sem annars vegar verður farið yfir 

atriði er tengjast sýn viðmælenda á virði mannauðsins og hins vegar þætti er tengjast 

áhrifum og hlutverki mannauðsstjórnunar. 

 

4.1.1 Virði mannauðsins 

Flestir viðmælanda lögðu mikla áherslu á að líta bæri á mannauð sem auðlind fremur 

heldur en kostnað, á þetta bæði við um yfirstjórnendur og mannauðsstjóra.  Viðmælendur 

tóku svo til orða: „Mannauðurinn og mannauðsdeildin er hjartað í fyrirtækinu“ og er 

„grunnurinn að hverju fyrirtæki, ef þú hugsar ekki um fólkið þá ertu ekki með neitt 

fyrirtæki“ og „ef allir myndu ganga út…við gætum ekkert bara skipt út og fengið 

einhverja aðra til að vinna…það væri ekkert“ og líta má á mannauðinn sem „vél 

fyrirtækisins…en öll okkar framleiðsla byggir á mannauð“.  

Einn yfirstjórnandi minnist einnig á að „kerfin skipta líka miklu máli en ég held 

að við kæmumst ekki langt ef við værum ekki með góðan mannauð. Kerfin er hægt að 

byggja upp að nýju en ef starfsfólkið myndi allt saman ganga út með þá þekkingu sem 

það hefur þá værum við í mun verri málum“. Hún taldi mikilvægt að huga að skráðum 

verkferlum til að lágmarka tímann sem tæki að koma nýjum aðila inní starfið og sagði: 

„Við getum ekki leyft okkur að vera bara með fullt af kláru fólki sem er með allt í 

hausnum og svo er að eitthvað kemur fyrir það þá er enginn sem veit“.  

Annar yfirstjórnandi sagði mannauðinn vera allt í fyrirtækinu og tók 

mannauðsstjórinn í sama fyrirtæki svo til orða að í fyrirtækinu væri þau með „forstjóra 

sem skilur virði fólksins og hann skilur…að fyrirtækið er bara fólkið og það…er að skila 

sér“.  Viðkomandi talaði einnig um að hún hefði verið í aðstæðum þar sem þessi 
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skilningur hafi ekki verið til staðar og þá taldi hún starfið sitt mun flóknara og hún 

upplifði að hún væri að berjast á móti stefnu fyrirtækisins. Hún sagði einnig: „Það sem 

þú segir sem forstjóri, að fólkið skipti miklu máli en svo framkvæmir þú eitthvað eða 

segir sem sýnir að þú ert ekkert að fylgja þessari hugsun“. 

Annar mannauðsstjóri tók svo til orða þegar hann var spurður um 

kostnaðarvinkilinn.  „Ég lít á þetta sem auð og þegar við þurfum að borga eitthvað þá 

erum við að fjárfesta í honum til þess að ná lengra“. En viðkomandi tók jafnframt fram 

að þegar þau væru farin að kosta meira til heldur en framleiðnin er „þá erum við komin 

með eitthvað sem heitir kostnaður. En í okkar fyrirtæki er mannauðurinn bara auðlind 

sem á að fjárfesta mikið í“. 

Tafla 2 sýnir yfirlit yfir helstu þætti sem viðmælendur nefndu í tengslum við 

virði. 
Tafla 2. Kóðar fyrir þemað virði 

ÞEMA: KÓÐAR: 
Virði Fjárfesting 

 
Fólkið í fyrirtækinu 

 
Fyrirtækið er fólkið 

 
Hjartað í fyrirtækinu 

 
Liðsheild 

 
Mannauðurinn er allt 

 
Rétt fólk í réttum störfum 

 
Tæki til árangurs 

 
Virðið er mannauðurinn 

  Þekking fólksins er allt 
 

4.1.2 Hlutverk og staða mannauðsstjórnunar 

Mannauðsstjórnun var af flestum viðmælendum talin vera eitt af þeim tækjum sem 

fyrirtækið notar til að ná árangri.  Einn mannauðsstjórinn tók svo til orða: „Ef þú gerir 

þetta rétt þá og vel þá mun þetta auka samkeppnisforskotið til muna“. Mannauðsstjórnun 

snérist um að stýra mannauðinum og tryggja að fyrirtækið sé með rétta fólkið á réttum 

tíma, réttu þekkinguna. Þetta var algengt viðhorf bæði hjá yfirstjórnendum og 

mannauðsstjórum.  

Einn yfirstjórnandi tók svo til orða:  „Í mínum huga snýst mannauðsstjórnun fyrst 

og fremst um að kortleggja alla þá einstaklinga sem eru í fyrirtækinu þannig að 

styrkleikar…og veikleikar séu þekktir...út frá hagsmunum fyrirtækisins“. Annar tók fram 

að hann skildi vel hvers virði mannauðsstjórnunin væri innan fyrirtækisins því að hann 
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hefði sinnt þessu hlutverki áður en hann ákvað að ráða manneskju til að sinna þessu. „Ég 

veit alveg hvað hann er að skapa, hvað þarf mikið að hafa fyrir því að hlusta á fólk“. Sá 

hinn sami tók svo sterkt til orða að mannauðsstjórinn hefði hreinlega skilað fyrirtækinu í 

gegnum kreppuna. 

Einn viðmælendanna tók réttilega fram að þetta hljómar eins og klisja en væri það 

samt ekki ef væri verið að vinna markvisst, „ef þú ert að vinna eftir stefnumiðaðri 

mannauðsstjórnun þá er þetta engin klisja. En aftur á móti ef þú setur þetta bara á blað 

og gerir ekki neitt þá er þetta bara eitthvað svona fagurt rit“ sem hefur litla merkingu. 

Einn yfirstjórnandinn taldi hlutverkið felast í að vaka yfir velferð starfsmanna og 

gæta að vellíðan þeirra í vinnu sem og utan vinnu, „mannauðsstjórinn þarf að hafa 

yfirsýn yfir þarfir og væntingar hvers einstaklings…það tel ég vænlegast til árangurs“ 

því „ánægt starfsfólk…skilar betra starfi“. Annar taldi hlutverk mannauðsstjórans vera 

fyrst og fremst vera tengiliður milli starfsmanna og yfirstjórnar, „svona hlutlaus aðili“. 

En hann tók einnig fram að það hefði verið viðkvæmt fyrir marga þegar hún var sett 

þarna „af því að þeim fannst hún vera svo ofarlega, en hún er sérdeild…það er skýrt frá 

mínum bæjardyrum séð hvaða umboð hún hefur“. 

Flestir mannauðsstjórarnir nefndu þjónustuhlutverkið við stjórnendur. Einn sagði 

að hann „liti á okkur sem þjónustueiningu, okkar hlutverk er að styðja við stjórnendur og 

starfsmenn og þeim mun betur sem okkur tekst það upp. Þeim mun mikilvægar verðum 

við og þeim mun meira mikilvægi fáum við “. Önnur sagði að starf sitt hefði mikið breyst 

er hún hefði tekið markvissa ákvörðun um að gera millistjórnendur færari um að beita 

mannauðsstjórnun og hefði skilað sér í aukinni starfsánægju.  

Einn af yfirstjórnendum sagði að miklu máli skipti að mannauðsstjóri heyri beint 

undir forstjóra en sé samt skilgreind sem stoðdeild við aðrar deildir því að 

mannauðsstjórinn sé hverri deild til ráðgjafar og þurfi að komast inní allar deildir til að 

ráðgjafar, „hún bætir aðra stjórnendur upp, hefur meira innsæi…en hún þarf að vera 

sjálfstæð... ekki yfir þeim“. Annar var sammála þessu vegna þess að þetta sé málaflokkur 

sem forstjóri geti ekki leyft sér að skipta sér ekki af.  
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Tafla 3 sýnir yfirlit yfir helstu þætti sem viðmælendur nefndu fyrir þemun áhrif og 

hlutverk. 

 
Tafla 3. Kóðar fyrir þemun áhrif og hlutverk 

ÞEMA: KÓÐAR: 
 
ÞEMA: KÓÐAR: 

Áhrif Endurgjöf 
 

Hlutverk Boðberi 

 
Ferlar 

  
Endurgjöf 

 
Frammistöðumat 

  
Faglegir ferlar 

 
Fræðslumálin 

  
Haldreipi fyrir starfsmenn 

 
Fyrirtækjamenning 

  
Kerfisbinding á því besta 

 
Innleiðing stefnu 

  
Kortlaggning 

 
Launamál 

  
Ráðgjöf 

 
Mjúku málin vs. hörðu málin 

  
Regnhlíf 

 
Ráðgjöf til stjórnenda 

  
Sameining 

 
Ráðningar og val 

  
Tengiliður 

 
Samskipti og samstarf 

  
Upplýsingamiðlun 

 
Samþætting 

  
Vaka yfir velferð 

 
Starfa í anda stefnunnar 

  
Virk hlustun 

 
Starfsþróun 

  
Virkja hæfileika 

 
Stefnumótun 

 
  Yfirsýn yfir þarfir og velferð 

 
Sætið við borðið 

   
 

Upplýsingamiðlun 
   

 
Uppsagnir 

   
 

Valddreifing 
     Þjálfun 
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4.2 Áhrif efnahagshrunsins á mannauðsstjórnun 

Efnahagshrunið árið 2008 hafði mikil áhrif á fyrirtækin sem skoðuð voru en mismunandi 

var hvort það hafði bein áhrif á stöðu mannauðsstjórans.  Einn yfirstjórnandi hafði þetta 

að segja: „Hrunið hefur haft mikil áhrif á fyrirtækið og þar af leiðandi mannauðinn því 

haustið 2008 þá hurfu fullt af verkefnum á einni nóttu. En við byrjuðum á aðgerðum 

hérna innandyra og taka til óþarfa í rekstrinum“ en tók sérstaklega fram að fólkið teljist 

alls ekki þar undir. Fyrirtækið byrjaði á hófsömum aðgerðum fyrst.  Annar forstjóri hafði 

svipaða sögu að segja. Hrunið hafði gríðarleg áhrif en ákveðið var að takast strax á við 

verkefnið og fóru í fremur harðar aðgerðir.  En hann tók fram að sýn hans á fólkið hafi 

ekki breyst eftir hrunið.  Mannauðsstjórinn í sama fyrirtæki sagði að markmiðið hafi 

verið að halda sjó og gera það með hagsmuni starfsmanna í huga því þeir haldast í 

hendur við hagsmuni fyrirtækisins. 

Einn yfirstjórnandi taldi að vægi og virði mannauðssins hafi því miður minnkað 

eftir hruni. „Þetta þykir…kostnaðarliður sem margir vilja skera í burtu“. En viðkomandi 

tók samt fram að þetta væri mikil skammsýni, „þetta er svoldið eins og að skera af sér 

lífæðina. En auðvitað má oft hagræða og mörg fyrirtæki voru komin út í ofboðslega 

öfgar fyrir hrunið“.  Einn mannauðsstjóri sagði að þegar kreppan skall á þá var allt 

skorið að beini en viðurkenndi að þetta hefði ef til vill ekki verið rétt ákvörðun.  „En fólk 

er farið að finna meira fyrir okkur núna og skilja virðið. En hrunið hafði klárlega þau 

áhrif að virðið minnkaði og starfsmenn voru auðvitað mjög ósáttir“. 

Annar sagði áhrifin hafa verið að mörg fyrirtæki hafi því miður þurft að skera 

niður og þá er það gert með þessum hætti, „nú er runninn upp tími excel mannanna“ og 

sagði einnig að mörgum stjórnendum reynist erfitt að taka með inní umræðuna verðmæti 

sem ekki er hægt að setja niður á blað. Hann taldi vanta uppá skilning yfirstjórnenda og 

þeir væru oft verkfræðilegir í nálgun og ættu erfitt með að setja verðmiða á óáþreifanleg 

verðmæti. „En það sem þeir verða að gera sér grein fyrir að það er einmitt sú auðlind 

sem skilur á milli góðra fyrirtækja og meðalgóðra fyrirtækja. Það er þetta x sem þú veist 

ekki hvernig er búið er til, það er erfitt að kópera það. Þar er samkeppnisforskotið. Það 

er ekki í lean ferlunum, í upplýsingakerfunum, það er ekki hvað þú gerir heldur hvernig 

þú gerir það. Þessu þurfa menn að kveikja á“.  

Sami mannauðsstjóri tók svo til orða að þetta væri vonandi tímabundið þetta sig 

starfsmannastjóra niður eftir skipuritinu. Þegar fyrirtæki væru farin að sjá framúr því að 

þetta sé ekki allt í járnum þá kæmi meira „þessi strategíska pæling…Þau fyrirtæki sem 
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hafa farið í gegnum niðurskurðarferlið með strategískum hætti eiga miklu betri sjéns. 

Þau munu skara framúr, á meðan þessi sem fóru bara í aðhald þau verða lengur að ná 

sér“.  

Annar mannauðsstjóri tók einmitt svo til orða að strax eftir hrunið hafi verið 

ráðist í miklar aðhaldsaðgerðir og dregið úr kostnaði. Það hafði mjög slæm áhrif á 

starfsánægju og dró mjög úr framleiðni. Yfirstjórnin þurfti að breyta stefnunni og 

viðurkenna að þetta hefðu verið mistök og bættu aftur í til dæmis fræðsluna. 

Yfirstjórnandi í öðru fyrirtæki sagði að hann  hefði þurft að taka tilbaka ákvörðun um 

launalækkun því að hann sá að þetta var beinlínis röng ákvörðun. Miklu betra að biðja 

menn um að leggja bara aðeins meira á sig, spila inná samstöðuna og vera hreinskilinn. 

Framleiðnin jókst til muna.  

Yfirstjórnandi sagði að í svona hruni væri ákveðin hætta sem gæti skapast að 

menn færu að velta of mikið fyrir sér krónum og aurum og færu bara að reikna í Excel, 

„þú setur ekki fólk inní excel. Það er ekki hægt. Hættan er sú að menn fara að taka 

ákvarðanir og ýmislegt út frá slíku. Þá held ég að menn byrji vegferð þar sem hin ágæta 

EBITA og arðsemi, sem menn vilja hafa sem mesta hún bara minnkar hægt og rólega 

vegna þess að starfsánægjan fer eða getur farið. Þessi harða stjórnun er ávísun á leiðina 

niður“.  Annar tók svo til orða að ef Excel hefði fengið að ráða „þá bara burt með 

mannauðs- og söludeildina. Málið afgreitt…en þá fer fyrirtækið til fjandans sjáðu til. 

Það er voða auðvelt að fara í þennan gírinn“. 

Flestir mannauðsstjórarnir höfðu sterka skoðun á þessu og bentu á mikilvægi þess 

að skoða lykilmælikvarða eins og starfsmannaveltu, gríðarlegur kostnaður, en 

vandamálið væri kannski að þetta væri flest til lengri tíma. Hrunið hefði haft þau áhrif að 

menn hefðu verið að gera breytingar sem voru ef til vill bara hugsaðar til skemmri tíma. 

„Svo kemur bara í ljós eftir 3 ár að þú ert í tómu tjóni og …þarft að bara að byrja allt frá 

grunni, það er rosalega dýrt“. Annar mannauðsstjóri viðurkenndi einmitt að nú þyrfti 

fyrirtækið að byrja að endurhanna ferla nánast frá grunni og að það þyrfti að leggja mikla 

fjármuni í að endurmennta mannauðinn. 

Einn yfirstjórnandi benti á að þeir sem séu að reka fyrirtæki þurfi að gera hlutina 

hraðar og betur og fyrir færri krónur. Það stangist oft á við markmið starfsfólks sem vill 

oft fá meiri frítíma, hærri laun og minna álag. „Það sem kemur út úr starfi 

mannauðsstjórans er oft ekki sýnilegt, áþreifanlegt og í tölunum sérðu bara aukinn 

kostnað. Það sem er metið á móti td minni starfsmannaveltu eða aukin starfsánægja, það 

er erftt að reikna það í krónum…svoldið erfitt reikningsdæmi“.  
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Margir viðmælendur töldu mannauðsstjórnun eiga í vanda eftir efnahagshrunið. Einn 

yfirstjórnandinn taldi að það væri þó helst hruninu um að kenna heldur en að eitthvað 

væri að mannauðsstjórnunni sjálfri. Annar sagði þó að fyrir hrunið hafi mannauðsdeildir 

verið svona „flottræfilsdeild…þetta er svið sem hefur þurft að sanna sig. En í dag veit ég 

hvað þetta gerir mikið“. Einn mannauðsstjórinn sagði vandann fyrst og fremst vera að 

„það er verið að downgrade-a mannauðsstjóra á mörgum sviðum og í mörgum stórum 

fyrirtækjum sem mér finnst vera áhyggjuefni“.Annar sagði að hættan við að taka burtu 

stöðugildi mannauðsstjóra og færa yfir á annan, til dæmis millistjórnenda, væri að þessi 

málefni fengju ekki nægilegan fókus.  

Einn mannauðsstjóri taldi að stéttin muni „rétta úr kútnum um leið. Við erum 

komin það langt og mörg fyrirtæki eru að sýna framúrskarandi árangur þrátt fyrir 

ástandið með mannauðsstjóra“. Lykilatriði sé að yfirstjórnendur „þurfa að kveikja á 

perunni um að þetta fúnkeri…annars gerir það ekki. Annars ertu alltaf stefnuna á sitt 

hvorn þáttinn. Þú ert með toppinn sem ræður og ef hann skilur ekki tilganginn með þessu 

…þá er þetta gagnslaust“. Eða eins og annar tók til orða, „forstjórinn er sá sem drífur 

þetta áfram. Þeir hafa valdið til þess að fyrirtæki geti raunverulega ástundað 

stefnumiðaða mannauðsstjórnun“. 

Sumir viðmælendanna voru á því að þetta meinta vandamál mannauðsstjórnunar 

hefði í raun lítið með Ísland að gera, vandamálið væri alþjóðleg kreppa og þar af leiðandi 

aukinn áhersla á kostnað. Einn mannauðsstjóri tók svo til orða: „Ég neita að horfa á 

þetta öðruvísi, annars væri ég í tilvistarkreppu. Það koma svona áherslur í stjórnun og 

áherslan er núna bara á kostnaðinn, það er það sem skiptir mestu máli til að lifa af og þá 

víkur svolítið allt annað. Og það versta er að fyrirtækin færa mannauðsmálin oftast  

undir fjarmálastjóra eða skrifstofustjóra. Og þegar þarf svo mikið á því að halda að 

virkja fólkið okkar þá eru það svo röng skilaboð að færa allan þennan málaflokk 

einhvers staðar undir. Fyrirtæki eru að taka ákvarðanir út frá kostnaði en þegar upp er 

staðið þá kostar þetta fyrirtæki miklu meira“. 

 

4.2.1 Sætið við borðið 

Frasinn „sætið við borðið“ kom ítrekað upp í viðtölunum og á við um sæti 

mannauðsstjórans í framkvæmdastjórn þess fyrirtækis sem hann starfar hjá. Allir 

mannauðsstjórnendur og yfirstjórnendur sem rannsakandi náði tali af voru sammála því 
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að mannauðsstjórinn ætti að hafa sæti við borðið. Þó áttu ekki allir mannauðsstjórarnir 

þetta sæti. 

Einn yfirstjórnandi tók svo til orða: „Mannauðsstjórinn á að vera hluti af 

framkvæmdastjórn því allir ferlar og allar ákvarðanir sem eru teknar snúa að 

starfsfólkinu …skipulagið snýst um fólkið þannig að það er mjög einkennilegt að sá sem 

ber ábyrgð á þeim málaflokki situr ekki borðið þegar verið er að taka ákvarðanir“.  

Mannauðsstjórar upplifðu sig sem nokkurs konar „rödd mannauðsins“ og það 

skiptir máli að hún heyrist þegar verið er að taka mikilvægar ákvarðanir.  Samhljómur 

var á milli svara hjá forstjóra og mannauðsstjóra þegar kom að þessu, einn forstjórinn tók 

svona til orða: „Í mínum huga verður mannauðsstjóri, eða sá sem hefur með 

starfsmannamál að gera alltaf að vera þarna inni, sú rödd verður alltaf að vera þarna 

inni“. 

Annar mannauðsstjóri sagði: „Mér finnst ég bara ekki geta unnið þetta starf nema 

ég sé partur af heildinni sem tekur þessar ákvarðanir og mér finnst gríðarlega mikilvægt 

að starfa náið með forstjóranum“. Annar mannauðsstjóri tók svo til orða: „Þetta er 

staðurinn sem mannauðsstjórinn á að vera á. Ef á að ná eins langt með mannauðinn og 

mögulegt er þá verður hann að sitja við borðið. Ég get ekki séð að mannauðsstjórinn geti 

haft áhrif á stefnu og skipulag og allt sem tengist þessari sýn nema að sitja við borðið“.  

Annar yfirstjórnandi nefndi að gríðarlega mikilvægt sé að mannauðsteymið sé 

mjög tengt stefnu og stjórnun fyrirtækisins, „þannig þetta sé ekki bara eitthvað svona 

eyland...þetta sé ekki bara svona baráttueining sem eigi bara að hugsa um hag 

starfsmanna. Þú verður að geta tengt saman hagsmuni fyrirtækisins og starfsmanna. 

Þetta verður að fara saman. Ég held að ef þú nærð því þá sé það svona grunnurinn“. 

Annar sagði að hún hefði unnið í mannauðsteymi þar sem „mannauðsteymið var bara til 

fyrir sig og var að mæla alls konar hluti sem voru góðir og gildir en það hafði enginn 

áhuga á því. Það sem er svo hættulegt“.  

Yfirstjórnendur og mannauðsstjórar voru sammála um að forsenda fyrir sætinu 

væri kunnátta og skilningur á rekstri. Einn mannauðsstjórinn sagði að mannauðsstjóra 

verði í raun og veru að axla þá ábyrgð að kynna sér reksturinn og „skilja í hvaða business 

þú  ert…til þess að geta verið þessi aðili sem er að styðja við það sem hinir eru að gera 

með tólum og tækjum mannauðsstjórnunar“. Fleiri voru þessu sammála, 

„starfsmannamálin eru ekkert mjúk mál, þetta eru hörð mál, launin, segja upp fólki, ráða 

inn rétta fólkið. Félagsvísindafólk verður að læra um reksturinn. En vissulega verða 

hinir (stjórnendurnir) að læra mannauðs tungumálið. Ef stjórnandinn er búinn að sjá 
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ljósið þá gengur þetta fyrr“. Yfirstjórnendur voru þessu sammála og töldu allir sem einn 

að mannauðsstjórinn verði að tala tungumál framkvæmdastjórnar. Þeir minntust hins 

vegar lítið á að þeir þyrftu að tileinka sér tungumál mannauðsstjórnunar.  

Einn yfirstjórnandi tók fram að henni myndi „finnast mjög óþægilegt að vera með 

mannauðsstjóra sem væri þannig takmarkaður við mannauðspartinn og væri ekki að 

tengja það við allt fyrirtækið“. Hún tók fram að vissulega gæti verið betra í einhverjum 

tilfellum mannauðsstjóra að vera meira fulltrúi fólksins meira heldur en að vera 

fyrirtækjamegin og bera ábyrgð á rekstrinum, „en ég geri þessa kröfu til allra í 

framkvæmdastjórninni. Þeir bera auðvitað ábyrgð á sínu sviði en bera einnig ábyrgð á 

fyrirtækinu í heild sinni“. Skoðun hennar var að ef mannauðsstjórinn næði ekki að 

tengjast rekstrinum myndi virði hans minnka og hann myndi einangrast þar með frá 

fyrirtækinu.  

Sú skoðun kom einnig fram hjá einum yfirstjórnanda að „skipurit væri bara eins 

og tæki, ekkert heilagt“. Staðsetning skipti ekki í öllum tilfellum máli, að hann sé partur 

af framkvæmdastjórn, þetta þurfi ekki alltaf að fara saman. „Stundum eru umræðuefnin í 

framkvæmdastjórn og á svoleiðis fundum þau varða kannski svona 80% ekkert endilega 

mikið það sem mannauðsstjórinn er með á sínu borði á hverjum einasta degi þó að það 

geti verið ágætt fyrir hann vita alla mögulega og ómögulega hluti. Þannig að það er 

alveg hægt að færa rök fyrir því að hans tíma sé betur varið í eitthvað annað og komi þá 

frekar inn með reglulegum hætti“. 

Ekki áttu allir mannauðsstjórarnir sem rætt var við sæti í framkvæmdastjórn en 

vildu þó vera þar. Ástæðuna töldu þeir vera að einhverju leyti gamaldags hugsun og 

íhaldssemi en svo megi heldur ekki gleyma að greinin sé komin stutt á veg hér á landi. 

Menn sjái þetta sem kostnað og „til þess að þetta virki eins og það á að gera þá þarf að 

kosta svolitlu til, til að koma þessu af stað. Það er óþægilegt fyrir mannauðsstjóra að 

tilheyra ekki framkvæmdastjórn því að mannauðsmálin koma alls staðar fyrir og 

mannauðsstjórinn getur haft veruleg áhrif í stefnumótun og fáum að styðja við 

heildarstefnuna og erum ekki bara stoðþjónusta“. Fólkið sé það sem skiptir máli og 

þeirra vinna og það sem drífur fyrirtækið áfram. Þetta skilar meiri fókus og meiri 

skilningi hjá yfirstjórn hvað fær starfsmenn til að vinna betur sem skilar betri 

heildarframmistöðu hjá fyrirtækinu, meiri árangri, meiri tekjum og minni kostnaði.  

Einn mannauðsstjórinn nefndi að hann hefði þurft að berjast fyrir sætinu sínu 

strax eftir hrun og sagði þetta hafa verið verulega baráttu. Viðkomandi tók svo til orða, 

„það virðist vera...auðvelt að breyta skipuriti yfirstjórnar á þann hátt að færa 
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starfsmannastjóra undir fjármálasvið. Það er ofboðslega auðveld aðgerð í sjálfu sér til 

skemmri tíma en til lengri tíma er hún alveg svakalega vitlaus“. Erfitt sé fyrir 

mannauðsstjóra að fylgja eftir stefnunni sem sett er upp í yfirstjórn í gegnum fólkið og 

bera ábyrgðina en hafa ekki fengið að vera með í að móta hana og taka þátt í 

ákvörðunarferlinu. Annar mannauðsstjóri tók svo til orða:  „Það sem gerist þegar 

mannauðsstjórinn er tekinn út úr framkvæmdastjórn þá veit hann ekki hvar hjartað slær í 

fyrirtækinu“.  

 Tafla 4 sýnir helstu þætti sem viðmælendur nefndu í tengslum við þemun áskorun 

og hindrun. 

Tafla 4. Kóðar fyrir þemun áskorun og hindrun 

ÞEMA: KÓÐAR: 
Áskorun Efnahagsumhverfið. 
Hindrun Flottræfilsdeild 

 
Hörð stjórnun 

 
Krafan um góðan rekstur 

 
Kvennastétt 

 
Minnimáttarkennd 

 
Mælikvarðar 

 
Skilningsleysi yfirstjórnar 

 
Skilningur á rekstri 

 
Skortur á hæfu fólki 

  Ung grein 
 

Í næsta kafla verður rætt um niðurstöðurnar og þær skoðaðar í ljósi þeirra fræðilegu 

viðmiða sem höfundur notar. 
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5 Umræða 

Markmið rannsóknar var að skoða hvaða sýn yfirstjórnendur og mannauðsstjórar hafa á 

mannauð og mannauðsstjórnun og hvaða áhrif efnahagshrunið hefur haft. Hér á eftir 

verður fjallað um helstu niðurstöður og þær skoðaðar í ljósi fræðilegra viðmið sem hafa 

verið sett fram ásamt að tengja þær saman við fyrri rannsóknir. Kaflinn endar á umfjöllun 

og vangaveltum rannsakanda um notagildi og framtíðarrannsóknir. 

 

5.1 Virðissköpun mannauðsstjórans 

Starfsmenn fyrirtækis eða mannauður eru órjúfanlegur hluti þess og líta má á 

mannauðsstjórann eða mannauðsdeildina sem sér um að stýra honum sem kerfi innan 

kerfis (Fitz-enz og Davison, 2002). Viðmælendur nefndu að mannauðurinn og 

mannauðsdeildin væru hjartað í fyrirtækinu og sá grunnur sem annað byggir á. Kerfi og 

ferlar eru vissulega verðmæt en viðmælendur töldu sig ekki komast langt án fólksins í 

fyrirtækinu. Mannauðsstjórinn var af flestum yfirstjórnendum talinn vera eitt af þeim 

tækjum sem fyrirtækið notar til að ná árangri og að tryggja að fyrirtækið sé með rétta 

fólkið, með réttu þekkinguna, á réttum tíma.  

Fitz-enz og Davison (2002) telja mikilvægt að gera grein fyrir hvernig árangur 

mannauðsdeilda er skilgreindur. Þeir nefna þrennt sem skiptir máli. Tilvist 

mannauðsdeilda verður að vera skilgreindur út frá skipulagsheildinni sjálfri, stjórnendur 

verði að átta sig á að tilgangur mannauðsdeilda er að auka framleiðni og árangur og að 

mannauðsdeildir verði að vera mannaðar af sérfræðingum. Rannsóknin leiddi í ljós að 

yfirstjórnendur gerðu sér grein fyrir umfangi og virði starfs mannauðsstjórans því að 

sumir þeirra hafi sjálfir þurft að sinna starfinu. Sá hinn sami tók svo sterkt til orða að 

mannauðssstjórinn hafi hreinlega skilað fyrirtækinu í gegnum kreppuna. 

Hægt er að nota virðistillögu Ulrich (2005) sem áætlun til að ná utan um hvernig 

stefnumiðuð mannauðsstjórnun nýtist fyrirtækjum. Virðistillagan bendir á það sem reynst 

hefur erfitt að ná utan um en það er hvert virði mannauðstengdra málefna sé og skiptist í 

sex ályktanir. Fyrsta ályktunin hefur með ytra umhverfið að gera og er mikilvægt að 

yfirstjórnendur og mannauðsstjórar að geri sér grein fyrir að þekking á ytra umhverfi, 

það er tækni, efnahag og öðrum lýðfræðilegum þáttum, skiptir gríðarlega miklu máli. 

Ytra samhengi skiptir máli.  Áföll líkt og efnahagshrunið 2008 urðu til þess að verkefnin  

hurfu beinlínis á einni nóttu hjá sumum af þeim fyrirtækjum sem skoðuð voru. 
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Önnur ályktun virðistillögunnar tekur á þjónustu við innri og ytri hagsmunaaðila. Margir 

af þeim mannauðsstjórum sem rætt var við töldu eitt meginhlutverk sitt vera þjónusta og 

stuðningur við stjórnendur, það er innri hagsmunaaðila, og þeim mun meira mikilvægi 

fengu þeir og þar af leiðandi jókst virðið. Virðið felur einnig í sér þjónustu við ytri 

hagsmunaaðila, það er viðskiptavini eða fjárfesta. Einn mannauðsstjóri tók fram að 

mikilvægt væri fyrir aðra mannauðsstjóra að axla þá ábyrgð að kynna sér reksturinn og 

vita í hvaða business þeir eru. 

Í þriðja lagi þá skapa mannauðsstjórar virði með því að fara yfir og skipuleggja 

ferla tengda störfum og hvernig einstaklingarnir vinna þau. Þetta er megin inntak þriðju 

ályktunar virðistillögunnar. Yfirstjórnendur sem rannsakandi ræddi við, nefndu þetta. 

Mannauðsstjórinn hefur yfirsýnina og getur kortlagt hvernig hver og einn starfsmaður 

passar inní heildina. Hann hefur áhrif á þætti eins og samþættingu, fræðslumál, 

ráðningar, stefnumótun, upplýsingamiðlun og endurgjöf. 

Fjórða ályktunin fjallar um uppbyggingu mannauðsins. Yfirstjórnendur nefndu að 

mannauðsstjórinn gegndi lykilhlutverki í að vaka yfir velferð starfsmanna og væri oft á 

tíðum hlutlaus tengiliður milli yfirstjórnar og starfsmanna. Sem leiðir að fimmtu 

ályktuninni sem hefur með faglega stjórnunarhætti að gera. Yfirstjórnendur nefndu að 

mannauðsstjórar hafi stuðlað að bættri ákvörðunartöku með því að efla millistjórnendur 

og styrkja tengsl þeirra við undirmenn sína.  

Sjötta og síðasta ályktunin hefur með yfirsýn mannauðsstjóra að gera. Helsta 

virðið felst í að hafa einstaka yfirsýn og sjá alla hagsmunaaðila út frá öflugu sjónarhorni 

sem þeir hafa ekki. Þegar allir ofangreindir punktar eru tengdir saman, það er umhverfið, 

þjónustan, ferlarnir, uppbyggingin og bætt ákvörðunartaka þá kemur í ljós að 

mannauðsstjórum hefur í sumum þeirra fyrirtækja sem skoðuð voru tekist í samvinnu við 

aðra yfirstjórnendur í fyrirtækinu að búa til óáþreifanlegt verðmæti. Slíkum verðmætum 

er erfitt að herma eftir og geta þar af leiðandi leitt til samkeppnisforskots.  Ulrich (2005) 

hefur rannsakað mörg fyrirtæki út frá virðistillögunni og benda niðurstöður rannsóknar 

höfundar til þess að greiningartækið gefi vísbendingar um hvernig mannauðsstjórar 

skapa virði fyrir fyrirtæki. 
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5.2 Áhrif stjórnenda á stefnumiðaða mannauðsstjórnun 

Árangur fyrirtækja í umhverfi nútímans byggist á þekkingu starfsmanna, annars vegar 

eigin þekkingu síðan þekkingu þeirra á fyrirtækinu sem þeir starfa hjá og skilningi á 

þeim ávinningi sem þeir taka þátt í að skapa. Um er að ræða afstöðu sem tekur mið af 

stöðu fyrirtækisins í tilteknu umhverfi. Leiðarljósið er stefnan sem lýsir því sem gera skal 

til að ná settum markmiðum. Stjórnendur og starfsmenn komast ekki hjá því að takast á 

við verkefnið sem stefnan er (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003 og 2007).  

Eftir því sem stefnan er skýrari og skilin á milli stefnunnar og fyrirtækisins verða 

óljósari þeim mun meiri verður virðissköpunin (Kearns, 2010). Tækið sem nota má til að 

ná þessum árangri er stefnumiðuð mannauðsstjórnun (SMS). SMS felur í sér skipulagðar 

aðgerðir tengdum starfsmönnum fyrirtækisins sem hafa það markmið að skilja betur 

hvernig þeir hafa áhrif á framgang og samkeppnisforskotið sem fyrirtækið vill ná 

(Wright, Gardner, Moynihan og Allen, 2005).   

Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að forsendan fyrir að stefnan nái fram að 

ganga og að sá árangur sem stefnt er að náist er að yfirmenn mannauðsstjóra, það er 

yfirstjórnendur fyrirtækja, sjái tilganginn og skilji hvernig mannauðsstjórar búa til virði. 

Þeir verða að yfirstíga þá hindrun að mæla frammistöðu og velgengni eingöngu út frá 

fjárhagslegum mælikvörðum og taka ekki með mælikvarða mannauðsins. Yfirstjórnendur 

verða að tileinka sér tungumál mannauðsstjóra til að stefnumiðuð mannauðsstjórnun geti 

þrifist og dafnað innan fyrirtækisins. Gagnvirkni getur verið lykillinn að árangri.  

 Kearns (2010) telur að heildstæð stefnumiðuð mannauðsstjórnun feli í sér að 

mannauðsstjóri eigi sæti í framkvæmdastjórn og hafi þannig bein áhrif á stefnuna og 

stjórnun fyrirtækisins. Viðmælendur voru þessu sammála og töldu þetta nauðsynlegt því 

að allir ferlar og ákvarðanir sem eru teknar snúi að fólkinu, sem mannauðsstjórinn beri 

ábyrgð á að stýra. Yfirstjórnandi nefndi að mannauðsteymið í heild sinni sé mjög tengt 

stefnu og stjórnun fyrirtækisins, því það sé ekki baráttueining sem hugsi einungis um hag 

starfsmanna. Hagur fyrirtækis og hagur starfsmanna fari saman. Forsendan fyrir sætinu er 

hins vegar kunnátta og vit á rekstri.  

Ekki áttu allir mannauðsstjórarnir sem rætt var við sæti í framkvæmdastjórn en 

vildu þó vera þar. Ástæðuna töldu þeir vera að einhverju leyti gamaldags hugsun og 

íhaldssemi stjórnenda en svo megi heldur ekki gleyma að greinin sé komin stutt á veg hér 

á landi. Menn sjái þetta sem kostnað. Einn mannauðsstjórinn nefndi að hann hefði þurft 

að berjast fyrir sætinu sínu strax eftir hrun og sagði þetta hafa verið verulega baráttu. 
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Erfitt sé fyrir mannauðsstjóra að fylgja eftir stefnunni sem sett er upp í yfirstjórn í 

gegnum fólkið og bera ábyrgðina en hafa ekki fengið að vera með í að móta hana og taka 

þátt í ákvörðunarferlinu.  Vænlegra til árangurs er að hafa mannauðsstjóra sem hluta af 

framkvæmdastjórn til að vita hvar hjartað slær í fyrirtækinu. 

 

5.3 Áhrif efnahagshrunsins á mannauðsstjórnun 

Áfallið sem íslenskt efnahagslíf varð fyrir haustið 2008 var gríðarlegt og voru viðbrögð 

vinnumarkaðarins í takti við umfang þess. Afleiðingarnar voru gengislækkun, samdráttur 

og aukið atvinnuleysi (Hagstofa Íslands, 2009 og Seðlabanki Íslands, 2010). 

Gagnrýnisraddir hafa komið fram sem telja að skoða þurfi lögmæti mannauðsstjórnunar í 

tengslum við efnahagshrunið (Thompson, 2011). Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós 

að viðmælendur telja mannauðsstjórnun á Íslandi eiga í vanda. Flestir töldu kreppuna og 

tíðarandann vera ástæðuna fyrir því að staða mannauðsstjóra hefur breyst.  

Einn yfirstjórnandi taldi að virðið hafa því miður minnkað eftir hrunið en tók 

fram að slíkt væri gríðarlega mikið skammsýni. Fyrirtæki væru að skera á lífæðina. 

Annar mannauðsstjóri greindi frá að strax eftir hrunið hafi verið ráðist í miklar 

aðhaldsaðgerðir og dregið úr kostnaði. Það hafði mjög slæm áhrif á starfsánægju og dró 

mjög úr framleiðni. Yfirstjórnin þurfti að breyta stefnunni og viðurkenna að þetta hefðu 

verið mistök. Yfirstjórnandi í öðru fyrirtæki sagði að hann hefði þurft að taka tilbaka 

ákvörðun um launalækkun því að hann sá að þetta var beinlínis röng ákvörðun. Miklu 

farsælla væri að biðja menn um að leggja aðeins meira á sig, spila inná samstöðuna og 

vera hreinskilinn.  

Yfirstjórnandi sagði að í svona hruni væri ákveðin hætta sem gæti skapast að 

menn færu að velta of mikið fyrir sér krónum og aurum og færu bara að reikna í Excel. 

Hann benti réttilega á að það er ekki hægt að setja manneskjur inní Excel. Um leið og 

slíkt gerist þá hefst keðjuverkun sem endar í að arðsemi minnkar. Fleiri yfirstjórnendur 

staðfestu þetta. Flestir mannauðsstjórarnir höfðu sterka skoðun á þessu og bentu á 

mikilvægi þess að skoða lykilmælikvarða. Hrunið hefði haft þau áhrif að menn hefðu 

verið að gera breytingar sem voru ef til vill bara hugsaðar til skemmri tíma. Einn 

mannauðsstjóri viðurkenndi að nú þyrfti fyrirtækið að byrja að endurhanna ferla nánast 

frá grunni og að það þyrfti að leggja mikla fjármuni í að endurmennta mannauðinn. 
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5.4 Hagnýtt gildi, takmarkanir og frekari rannsóknir 

Áhugavert er að skoða sýn stjórnenda fyrirtækja á mannauð og mannauðsstjórnun eftir 

efnahagshrunið. Slík skoðun veitir innsýn í hvernig raunveruleg stjórnun mannauðs og 

þar með stjórnun mannauðsstjóra fer fram og hver áhrif efnahagshrunsins eru þar á. 

Sjónarhorn rannsóknarinnar er nokkuð einstakt þar sem viðfangsefnið hefur ekki verið 

mikið rannsakað með þessu hætti. Fyrri rannsóknir hafa skoðað hvernig viðfangsefni 

mannauðsstjóra hafa breyst eftir efnahagshrunið og vægi mannauðsstjórnunar og 

fyrirtækjamenningar í breytingaferli og kreppum. 

Niðurstöðurnar fyrri rannsókna gefa til kynna töluverðar breytingar á 

viðfangsefnum og neikvæð áhrif efnahagshrunsins á líðan þeirra og starfsánægju. Helstu 

verkefnin eftir hrunið voru uppsagnir og afleiðingar samdráttaraðgerða og talsvert minni 

áhersla lögð á fræðslu- og starfsþróunarmál. Önnur rannsókn gaf þær niðurstöður að 

verulegu máli skipti fyrir skipulagsheildir að hafa virka mannauðsstjórnun og 

sterka/sveigjanlega fyrirtækjamenningu en ekki virtist skipta máli í tengslum við hvaða 

þætti slíkt var skoðað. 

Rannsókn höfundar gefur ákveðna innsýn og dregur upp tiltekna mynd miðað við 

ákveðnar aðstæður og samhengi. Tilgangurinn var ekki að alhæfa um ákveðið þýði og 

prófa tiltekna tilgátu heldur skoða gögnin í ljósi tiltekinna fræða. Niðurstöðurnar gefa 

vísbendingu um virðistillaga Ulrich (2005) og mat á þroskastigi (Kearns, 2010) nýtist til 

skoða virði mannauðsstjórnunar. Rannsakandi hefði gjarnan viljað tala við fleiri 

viðmælendur en því miður gafst ekki tími til að tala við fleiri. Val á viðmælendum var 

háð mati rannsakanda og má deila um hvort valið hefði átt að vera með öðrum hætti. 

Áhugavert væri að nýta svör viðmælenda sem grunnvinnu fyrir megindlega 

rannsókn þar sem væru útbúnir spurningalistar sem annars vegar væri hægt að leggja 

fyrir yfirstjórnendur og mannauðsstjóra hins vegar. Slíkt gæti dregið upp skýrari 

heildarmynd af áhrifum hrunsins á mannauðsstjórnun á Íslandi og ef til vill komið í veg 

fyrir að stjórnendur velji leið sem byggist á skammsýni fremur en að líta lengra fram á 

veginn. Áhugavert væri að snúa rannsóknarferlinu við, það er nýta aðferðafræði afleiðslu 

og prófa tilteknar tilgátur sem settar væru fram í upphafi. 



54 

Lokaorð 

Áfallið sem íslenskt efnahagslíf varð fyrir haustið 2008 var gríðarlegt og voru viðbrögð 

vinnumarkaðarins í takti við umfang þess. Niðurstöður rannsóknarinnar veita innsýn í 

hvaða augum stjórnendur líta mannauð, mannauðssstjórnun og hvaða áhrif 

efnahagshrunið hefur haft á framangreinda þætti. Stjórnendur fyrirtækja þurftu að takast 

á við verkefnið stjórnun af fullum þunga.  Margir þurftu að horfast óþægilega í augu við 

eigin vanmátt og veikleika. Eins og kom fram í rannsókn höfundar þá kom í ljós að vissar 

ákvarðanir eins og harkalegur niðurskurður reyndust rangar. Ákvarðanir voru byggðar á 

skammsýni fremur en að horfa lengra fram í tímann. Virði stefnumiðaðrar 

mannauðsstjórnunar sannaði sig í vissum tilfellum. Margir stjórnendur stóðust prófið og 

skiluðu fyrirtækinu heilu og höldnu í gegnum erfiðasta tímabilið.  

Farsæl stjórnun fyrirtækja felur í sér samspil á milli stjórnenda og starfsmanna. Í 

raun má segja að allir sitji við sama borðið, hvort heldur starfsmenn eða stjórnendur, því 

að hagsmunir fyrirtækis og starfsmanna fara saman. Allir eiga að vera að stefna að sama 

takmarki. Sýn rannsakanda er að ábyrgðin sé að vissu leyti sameiginleg þó að dagleg 

stjórnun og ábyrgð sé á borði stjórnenda. Framkvæmdastjórn fyrirtækja ber ábyrgð á að 

starfsmenn skilji stefnuna og tilgang starfseminnar. Samspilið milli aðila 

framkvæmdastjórnar skiptir sköpum og hlutverk allra þarf að vera ljóst. Barátta fyrir 

sætinu við borðið leiðir til togstreitu sem truflar starfsemina. En mannauðsstjórnun er 

ung grein á Íslandi og ekki þykir ennþá sjálfsagt að mannauðsstjórar tilheyri 

framkvæmdastjórn, þess vegna upplifa þeir óöryggi. Þegar öllu er á botninn hvolft mun 

aukinn skilningur yfirstjórnenda leiða til þess að mannauðsstjórum verður boðið sætið 

við borðið að fyrra bragði. Það er síðan mannauðsstjóranna að sýna fram á hvers virði 

sætið er.  

 Margt bendir til þess að bjartari tímar séu framundan í íslensku atvinnulífi og að 

uppbyggingin geti haldið áfram. Máli skiptir að stjórnendur læri af fortíðinni og þeim 

mistökum sem gerð voru en skilji jafnframt hvað var gert vel og hvað sé hægt að gera 

ennþá betur.  
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Viðauki 1 – Kynningarbréf til viðmælenda 

Sæl/l <Fornafn viðmælanda> 

 

Ég hef samband við þig vegna rannsóknar sem ég er að framkvæma í samvinnu við Inga 

Rúnar Eðvarðsson prófessor við Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Ég sjálf er með 

MS gráðu í mannauðsstjórnun frá HÍ og starfa sem sérfræðingur í ráðningum hjá 

Intellecta. 

 

Viðfangsefnið er framkvæmd mannauðsstjórnunar í íslenskum fyrirtækjum og 

stofnunum. Nánar tiltekið hvaða augum stjórnendur líta viðfangsefnið og hvort og 

hvernig sýnin hafi breyst eftir efnahagshrunið. Unnið verður eftir eigindlegri 

rannsóknaraðferð og tekin viðtöl við valda stjórnendur í fyrirtækjum og stofnunum á 

höfuðborgarsvæðinu. 

 

Þín þátttaka er mikils virði og yrði ég afar þakklát ef ég mætti fá að taka við þig 

viðtal.  Hvert viðtal tekur að hámarki klukkustund og er fullum trúnaði heitið. Mikilvægt 

er fyrir háskólasamfélagið að fá innsýn í hvernig atvinnulífið starfar. 

 

Ég mun fylgja þessum pósti eftir með símtali næstu daga og þá vonandi finna tíma sem 

hentar fyrir 8. september næstkomandi.  Einnig er velkomið að senda tillögu að 

fundartíma með því að svara þessum pósti.  

 

Virðingarfyllst,  

 

Helga Rún Runólfsdóttir 

S: xxx-xxxx 
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Viðauki 2 – Viðtalsrammi 

ÞEMA SPURNINGAR 

Bakgrunnur Hvað ertu búin/n að starfa lengi sem stjórnandi? 

 

Hver er þinn bakgrunnur? Menntun og starfsþróun. 

  Hver er starfsmannafjöldi fyrirtækisins? 

Virði Fyrir hvað stendur mannauður í þínum huga? 

 

Hvað er mannauðsstjórnun í þínum huga? 

 

Hvers virði er mannauðurinn í þínu fyrirtæki? 

 

Hvernig telur þú að starfsmenn meti starf mannauðsstjóra innan fyrirtækisins? 

 

Hefur virðið aukist eða minnkað eftir hrunið? 

Hlutverk Hvert er meginhlutverk mannauðsdeildarinnar innan fyrirtækisins? 

  Er hlutverkið eins og það á að vera? 

Staða Hvar eru mannauðsmálin staðsett í skipuritinu í þínu fyrirtæki? 

 

Hafa orðið róttækar skipulagsbreytingar á skipuritinu eftir hrunið? 

 

Af hverju var valin þessi leið? (Ef við á) 

 

Hefur staða mannauðsstjórans breyst síðast liðin 3 ár? 

 

Hafa verkefnin breyst með? 

Framkvæmd 

stefnu 

Er til skrifleg stefna fyrir fyrirtækið? 

Hvernig er stefnunni skipt niður? 

  Hvernig er framkvæmd stefnunnar háttað? 

Áhrif Hafa mannauðsstjórar marktæk áhrif á stefnu fyrirtækja? 

 

Með hvaða hætti hafa þeir áhrif á stefnuna? 

 

Hvar hafa mannauðsstjórar helst áhrif innan fyrirtækisins? 

SHRM Eru íslensk fyrirtæki að ástunda stefnumiðaða mannauðsstjórnun? 

 

Af hverju ættu fyrirtæki að ástunda stefnumiðaða mannauðsstjórnun? 

Hindranir Á íslensk mannauðsstjórnun í vanda? 

Áskoranir Þurfa mannauðsstjórar að berjast fyrir stöðu sinni á einhvern hátt? 

 

Hverjar eru helstu hindranir/áskoranir tengdar mannauði sem fyrirtækið stendur 

frammi fyrir? 

 

 

 


