
iii

Útdráttur á ensku 
 

The intention of the research is to build a foundation for Human Strategy 

for Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra in Suðurland. The research methods 

that were used were, qualitative research, where we conducted an open 

interview, and quantitative research, where we conducted a survey using 

closed questions. In the qualitative research one manager was interviewed. 

The purpose of this was to analyse the status of Human Strategy. In the 

quantitative research we sent out a questionnaire to all employees. This 

was done to evaluate the employees’ attitudes towards Human Strategy 

within the company. The purpose was to find the company’s weaknesses 

and strengths when it comes to Human Strategy. We set out to answer the 

following questions: 

How can employees’ attitudes help to make a better Human Strategy?  

How will Human Strategy help to obtain a systematic management?  

How can motivation help to achieve improved performance? 

The conclusion was that the company’s Human Strategy was in good 

shape, but it also showed that the company did not have any policy 

regarding how to encourage and reward employees for job well done. 

Furthermore, we also came to the conclusion that the company ought to 

change its policy on continuous education. The report also showed that the 

information flow had to be improved. 

Our proposition is that training and continuous education should be 

analysed to see how to make it fulfil the needs of both the employees and 

the company. The knowledge that is within the company should be 

harnessed and available for everybody. The company has to set future 

goals to improve the employees’ skills.  

Key word: Human Resource Management, Human Resource Strategy, Job 

analysis, Performance management, employee satisfaction. 
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Útdráttur á Íslensku 

 
Verkefnið er lokaverkefni til BSc gráðu og er ætlað að leggja grunn að 

starfsmannastefnu fyrir Svæðisskrifstofu málefna fatlaðra á Suðurlandi. 

Þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru, eigindleg rannsókn í formi 

opins viðtals annarsvegar og í megindleg rannsókn í formi 

viðhorfskönnunar þar sem notaðar voru lokaðar spurningar. Eigindlega 

rannsóknin byggðist á því að greina núverandi stöðu í starfsmannamálum. 

Í megindlegu rannsókninni var mælt viðhorf starfsmanna til 

starfsmannamála innan Svæðisskrifstofunnar. Með þessu móti er ætlun að 

varpa ljósi á veikleika og styrkleika í stefnu fyrirtækisins í 

starfsmannamálum. Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

Hvernig getur viðhorf starfsmanna stuðlað að bættri starfsmannastefnu? 

Hvernig mun starfsmannastefna skila markvissari stjórnun? 

Hvernig getur hvatning stuðlað að auknum afköstum ? 

Niðurstaða rannsókarinnar var sú að fyrirtækið stæði nokkuð vel að sínum 

starfsmannamálum. Þó kom í ljós að fyrirtækið hafði ekki markað sér 

stefnu um hvernig hvetja eigi starfsmenn og umbuna þeim fyrir vel unnin 

störf. Viðhorf starfsfólks gaf til kynna að það telur endurmenntunnar og 

fræðslustefnuna ekki fullnægja þörfum. Einnig að flæði upplýsinga væri 

ekki nægjanlega gott hjá fyrirtækinu og vinnuaðstaða fullnægði ekki 

kröfum allra.Tillögur eru gerðar um að endurmenntun og þjálfun verði að 

vera greind út frá þörfum fyrirtækisins og starfsmanna. Virkja þá þekkingu 

sem þegar er til innan fyrirtækisins og miðla henni til sem flestra. 

Fyrirtækið þarf að setja sér markmið til framtíðar til að auka hæfni 

starfsfólks. Starfsmannasamtöl og frammistöðumat þurfa að fara fram 

reglulega. Fyrirtækið þarf að vera sveigjanlegt og aðlaga sig að þörfum 

starfsfólks og viðskiptavina. 

Lykilorð: Mannauðsstjórnun, starfsmannastefna, starfsmat, 

frammistöðustjórnun, starfsánægja. 
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