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Abstract 

This paper focuses on employee turnover. How to calculate the turnover and the 

factors that can affect whether the employee turnover is high or low.  Also, 

whether the employee turnover is negative or positive and if there are great 

differences between companies in different sectors and whether the financial 

collapse in 2008 had any specific effect. 

The companies Haustak in Fellabær and N1 service station in Egilsstaðir were 

approached to shed light on these issues.  Permission for this study was easily 

obtained.  Interviews were conducted with relevant actors in both companies and 

a survey was also submitted to the company employees.  Opinions among the 

employees on various issues relating to personnel management and job 

satisfaction were sought.  Data was also obtained from both companies to 

calculate employee turnover. 

The results of these studies show that there is a great difference between the two 

companies. There is more turnover in one firm than the other.  Furhtermore there 

is a clear change is in employee turnover after the economic collapse in 2008. 

This turnover has decreased in both companies in the years 2009 and 2010 from 

before.  However there is still more turnover at one company than the other.  A 

survey among employers reveals satisfaction with most of the questions relating 

to personnel management, communication and job satisfaction.  Several things 

need to be amended and recommendations for improvement are presented. 

 

Keywords:  Employee turnover, human resources management, organizational 

culture, job satisfaction. 
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Útdráttur 

Í þessu verkefni er fjallað um starfsmannaveltu, hvernig á að reikna hana út og þá 

þætti sem geta haft áhrif á hvort hún er mikil eða lítil.  Einnig er skoðað hvort 

starfsmannavelta sé neikvæð eða jákvæð,  hvort mikill munur sé á milli fyrirtækja 

í ólíkum greinum og eins hvort efnahagshrunið haustið 2008 hafi haft einhver 

áhrif á starfsmannaveltu. 

Leitað var til Haustaks í Fellabæ og Þjónustustöðvar N1 á Egilsstöðum til að 

varpa ljósi á þessi mál og var það auðsótt.  Tekin voru viðtöl við tengiliði í 

fyrirtækjunum og lögð könnun fyrir starfsfólk, þar sem reynt var að nálgast 

skoðanir þeirra um ýmis mál varðandi starfsmannastjórnun og starfsánægju.  

Einnig var unnið úr gögnum sem fengust frá fyrirtækjunum tveimur til að reikna 

út starfsmannaveltuna. 

Niðurstöður rannsókna urðu þær að mikill munur er á milli fyrirtækjanna, mun 

meiri velta er í öðru fyrirtækinu en hinu.  Greinileg breyting er á starfsmannaveltu 

eftir efnahagshrun og minnkar veltan hjá báðum fyrirtækjum á árunum 2009 og 

2010.  Meiri velta er þó ennþá hjá öðru fyrirtækin en hinu.  Skoðanakönnun leiddi 

í ljós nokkuð mikla ánægju með flest sem snýr að starfsmannastjórnun og 

samskiptum í fyrirtækjunum.  Þó eru nokkrir hlutir sem þörf er á að lagfæra og í 

lok skýrslunnar eru kynntar tillögur til úrbóta. 

 

Lykilorð: Starfsmannavelta, mannauðsstjórnun, starfsmannastjórnun, 

fyrirtækjamenning, starfsánægja. 
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1 Inngangur 

Starfsmannavelta getur haft töluverð áhrif á rekstur og afkomu fyrirtækja.  

Markmið þessa verkefnisins er að skoða helstu orsakir og áhrifaþætti hennar á 

fyrirtæki. 

Áhugi höfundar á efninu er tilkomin vegna fyrra starfs hjá meðal stóru fyrirtæki á 

landsbyggðinni.  Starfsmannavelta þar var mismunandi milli deilda þó umgjörð 

deildanna væri svipuð.  Höfundur getur því miður ekki rannsakað ástæður 

mismunandi starfsmannaveltu hjá fyrirtækinu þar sem því tókst ekki að lifa af 

ólgusjó bankahrunsins sem varð á Íslandi haustið 2008. 

Höfundur býr á Fljótsdalshéraði og þegar umræður hafa skapast um 

starfsmannaveltu á svæðinu hafa tvö fyrirtæki gjarnan verið nefnd.  Þau eru 

Haustak hf. í Fellabæ, og Þjónustustöð N1 á Egilsstöðum.  Talað er um að 

starfsmannavelta sé mikil hjá Þjónustustöð N1 en lítil sem engin hjá Haustaki.  

Umræðan vakti áhuga höfundar og varð kveikjan að því að rannsaka hvort þetta 

ætti við rök að styðjast og kanna hvað lægi þar á bakvið. 

Fyrirtækin eru með ólíka starfsemi en eiga það sameiginlegt að starfa á sama 

atvinnusvæði, greiða laun eftir kjarasamningum og menntunarkröfur eru áþekkar. 

Settar voru fram eftirfarandi rannsóknarspurningar. 

Hver er starfsmannavelta hjá Haustaki Fellabæ og Þjónustustöð N1 Egilsstöðum 

2007-2010 og hverjir eru helstu orsaka og áhrifaþættir? 

Er mismunandi velta á milli fyrirtækjanna og ef svo er hvers vegna er sá 

mismunur? 

Hefur orðið breyting á starfsmannaveltu fyrirtækjanna eftir efnahagshrunið 

haustið 2008? 

Til að svara þessum spurningum voru tekin viðtöl við rekstrarstjóra fyrirtækjanna, 

gerð skoðanakönnun meðal starfsmanna og grúskað í gögnum frá fyrirtækjunum.  

Skýrslan er byggð upp á eftirfarandi hátt, fyrst kemur fræðileg umfjöllun þar sem 

farið er yfir hugtök og efni sem tengist úrlausn skýrslunnar.  Þar á eftir er fjallað 

um rannsóknina, hvaða aðferð er notuð og hvers vegna.  Greiningarkafli kemur 

þar á eftir.  Í honum verður fjallað um fyrirtækin sem rannsóknin byggir á, einnig 

unnið úr viðtölum og skoðanakönnunum.  Í framhaldi af þessum kafla verða settar 



VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ   STARFSMANNAVELTA  
VIÐSKIPTASKOR 

 

2 

fram tillögur um hvað fyrirtækin gætu gert til að gera betur.  Þá kemur 

umræðukafli þar sem farið verður yfir þau gögn sem aflað var vegna 

rannsóknarspurninganna og að lokum er niðurstöðukafli þar sem höfundur 

rökstyður tillögur sínar.  
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2 Fræðileg umfjöllun. 

Í þessum kafla er fræðileg umfjöllun um starfsmannaveltu, orsakir og afleiðingar. 

Byrjað verður á að fara stuttlega yfir sögu starfsmannastjórnunar, hvernig hún 

þróast og mun á hefðbundinni starfsmannastjórnun og mannauðsstjórnun.  Að því 

loknu kemur kafli þar sem farið er yfir skilgreiningu á starfsmannaveltu og 

mismunandi aðferðir við að reikna hana út.  Skoðað er hvernig vinnumarkaðurinn 

hefur áhrif og að því loknu er farið er yfir helstu atriði sem talin eru hafa mest 

áhrif á starfsmannaveltu. 

 

 

2.1 Stjórnun starfsmannamála 

Til að ná árangri í rekstri fyrirtækja þarf að stilla saman og samræma allar hliðar 

rekstursins.  Stjórnun starfsafls fyrirtækisins er eitt af því sem mikilvægt er að 

huga að og getur haft verulega um það að segja hver afkoman verður.   

Starfmannastjórnun varð til í kjölfar iðnbyltingarinnar eftir að stofnuð voru 

verkalýðsfélög til að berjast fyrir bættum aðbúnaði, hærri launum og styttri 

vinnutíma.  Verksmiðjueigendur uppgötvuðu að sinna þyrfti þessum málaflokki 

betur.  Starfsmannadeildir voru stofnaðar í fyrirtækjunum og sáu um ráðningar, 

uppsagnir, laun, öryggismál og annað sem að starfsmönnum kom.  Þó var litið á 

starfsmenn meira sem vélar.  Þróun varð á starfsmannastjórnun eftir því sem leið 

á tuttugustu öldina og mannauðsstjórnun leit dagsins ljós (Losey, 1998). 

Tafla 1 – Mismunur á stjórnunaraðferðum (Torrington, Hall, & Taylor, 2005, bls. 11) 

 

Margir vilja meina að hefðbundin starfsmannastjórnun og mannauðsstjórnun séu 

einn og sami hluturinn, mannauðsstjórnun sé bara fínna nafn yfir 

Starfsmannastjórnun Mannauðsstjórnun

Skammtíma Langtíma
Horft inn á við Horft út á við

Sálfræðilegur samningur Hlýðni Hollusta

Eftirlit Ytra eftirlit Sjálfseftirlit

Heildarhyggja Einstaklingshyggja
Lítið traust Mikið traust
Regluveldi Lífrænt skipulag
Formlega skilgreind hlutverk Dreifstýrt, þjónusta
Sérfræðingur Faglegur sérfræðingur
Yfirmaður starfsmannamála Ráðgjöf, samræming

Matsþættir Lágmörkun kostnaðar Hámarks nýting mannauðs

Tíminn - sjónarhorn við áætlanir

Tengsl

Stjórnunarhættir

Hlutverk starfsmannastjóra
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starfsmannastjórnun.  Vissulega eru mörg verkefnin þau sömu, munurinn liggur í 

raun að mestu í grunnhugsun.  Sjá má á töflu 1 samanburð á aðferðunum. 

Í hefðbundinni starfsmannastjórnun er starfsmannadeildin ekki partur af yfirstjórn 

fyrirtækis og tekur ekki þátt í stefnumótun og markmiðasetningu.  

Starfsmannadeildin bregst við tilskipunum frá yfirstjórn og stjórnendum og reynir 

að samþætta þarfir vinnuaflsins við þær kröfur sem gerðar eru.  Litið er meira á 

vinnuaflið sem kostnað en auðlind.   

Starfsmannadeild mannauðsstjórnunar er partur af yfirstjórn fyrirtækisins, kemur 

að stefnumörkun og áætlanagerð og tekur mið af þeim þörfum sem stjórnendur og 

skipulagsheildin hefur fyrir mannauð.  Skoðuð er heildarmyndin, ekki aðeins þörf 

fyrir starfsmenn, heldur einnig getu og kunnáttu.  Horft er á vinnuaflið sem 

auðlind.  Skipuleggja þarf vel þá auðlind til að hámarka framleiðni, sveigjanleika 

og árangur skipulagsheildarinnar (Torrington, Hall, & Taylor, 2005, bls. 5-15). 

 

2.2 Starfsmannavelta 

Starfsmannavelta verður til þegar að starfsmaður hættir störfum hjá fyrirtæki.  

Hún greinist í tvo þætti.  Sjálfráð (e. Voluntary turnover) og ósjálfráð (e. 

involuntary turnover) starfsmannavelta.  Sjálfráð velta er þegar starfsmaðurinn 

hættir að eigin ósk en gæti haldið áfram störfum.  Ósjálfráð velta er þegar að 

starfsmaður hættir nauðugur, honum er sagt upp eða verður að hætta störfum af 

öðrum orsökum (Robbins & Judge, 2007, bls. 28).  Starfsmannavelta getur haft 

bæði jákvæð og neikvæð áhrif á fyrirtæki.  Það veltur á því hvort það hefur góð 

eða slæm áhrif á fyrirtækið að starfsmaður hættir og ráða þarf inn nýjan. 

 

2.2.1 Neikvæð starfsmannavelta 

Kostnaður vegna starfsmanns sem lætur af störfum hjá fyrirtæki er oft mikill og ef 

margir hætta á ákveðnu tímabili getur það haft áhrif á afkomu fyrirtækisins.  

Sjáanlegur og áþreifanlegur kostnaður er fólginn í að ráða í stað þess sem hættir, 

oft fer mikill tími og peningar í auglýsingar, val og viðtöl. Tíminn sem fer í 

ráðningarferli verður ekki nýttur í annað.  Hulinn kostnaður er falinn í tapaðri 

þekkingu þess sem hættir, töpuðum viðskiptasamböndum til dæmis við 
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viðskiptavini eða birgja.  Oft myndast tengsl milli starfsmanns og viðskiptavina 

eða annarra tengiliða utan fyrirtækis sem getur tekið langan tíma að mynda á 

nýjan leik.  Starfsmaðurinn getur farið með þekkingu og upplýsingar yfir til 

samkeppnisaðila og valdið þar með verri samkeppnisstöðu.  Töluverður kostnaður 

er við þjálfunartímabil nýja starfsmannsins vegna minni framleiðni, minni hraða 

og mistaka.  Tíma tekur fyrir óþjálfaðan aðila að komast upp í eðlileg afköst og 

færni.  Framleiðni samstarfsfólks getur einnig minnkað, þar sem þeirra tími fer oft 

í að þjálfa nýliðann ásamt því að félagsandi innan fyrirtækisins getur orðið fyrir 

höggi þegar einhver úr hópnum hættir.  Stundum næst ekki að ráða áður en 

viðkomandi starfsmaður hættir, þá er kostnaður við yfirvinnu og meira álag á þá 

sem eftir eru (Beardwell & Claydon, 2007, bls. 164-165).   

Lág starfsmannavelta getur einnig haft neikvæð áhrif á fyrirtæki.  Ef ekki verður 

endurnýjun á starfsafli fyrirtækisins þá getur það staðnað.  Vöntun verður á nýrri 

sýn, færni, reynslu eða nýjum hugmyndum.  Starfsmenn sem hafa verið lengi í 

starfi hafa oft einhliða sýn og getur gengið illa að aðlagast breytingum.  

Starfsþróun fyrir starfsmenn fyrirtækisins verður erfiðari þar sem að ekki er hægt 

að færa til í starfi, breyta verkefnum eða beita stöðuhækkunum.  Hætta er á að 

mikil endurnýjun verði á stuttum tíma ef ekki er dreifing í aldri, margir hætta 

vegna aldurs eða fara á eftirlaun í einu og þar með gæti farið mikil kunnátta út úr 

fyrirtækinu á stuttum tíma.  Þeir sem hafa verið lengi í starfi sjá oft ekki nauðsyn 

þess að skrá niður lykilupplýsingar um starfið og starfsferilinn svo þekkingin 

verði eftir.  Erfiður vinnumarkaður eða laun geta hafi þau áhrif að starfsmaður sjái 

sér ekki fært að hætta þó svo að hann sé orðinn óánægður í starfi.  Þegar neistinn 

og áhuginn er farinn, smitar það oft út frá sér óánægju meðal annarra og 

framleiðni minnkar.  Hugsanlega er lág starfsmannavelta vegna þess að hæfni 

starfsfólks er ekki nægjanleg þannig að þeir geta ekki skipt um vinnu eða hafi 

ekki möguleika á öðrum störfum (Beardwell & Claydon, 2007, bls. 164-165) 

(Gellerman, 1974). 

 

2.2.2 Jákvæð starfsmannavelta 

Starfsmannavelta felur í sér ákveðin tækifæri fyrir fyrirtæki.  Auðveldara getur 

verið að fara í breytingar á störfum eða starfslýsingum, færa fólk til í starfi og 

beita stöðuhækkunum.  Ef draga þarf úr kostnaði með fækkun starfsmanna þá þarf 



VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ   STARFSMANNAVELTA  
VIÐSKIPTASKOR 

 

6 

ekki að grípa til sársaukafullra uppsagna.  Starfsmenn breytast og valda stundum 

ekki starfi vegna lakari heilsu, lélegra líkamlegs ástands, aldurs og fleira eða bæta 

við sig þekkingu og hæfi með námi og aukinni þjálfun.  Starfsmannavelta getur 

hjálpað til þar sem að hægt er að færa fólk til í starfi eða að sá hættir sjálfviljugur 

sem ekki veldur starfinu og hægt er að ráða inn hæfari einstakling án þess að segja 

viðkomandi upp (Torrington, Hall, & Taylor, 2005, bls. 166-167) (Bluedorn, 

1982, bls. 6-12) (Gellerman, 1974).  Algengt er að starfsmaður sem kemur nýr inn 

í fyrirtæki vinni á lægri launum og getur það haft í för með sér sparnað í ákveðinn 

tíma,  sér í lagi hjá fyrirtækjum þar sem þjálfun er ekki flókin og framleiðni næst 

fljótlega (Bluedorn, 1982, bls. 8).  Hæfileg starfsmannavelta kemur því 

fyrirtækinu til góða og getur hjálpað til við að bregðast við breytingum og 

samkeppni (Gellerman, 1974).   

 

2.2.3 Útreikningar á starfsmannaveltu 

Nokkrar megindlegar aðferðir má nota við að reikna út hlutfall starfsmannaveltu, 

ein af einfaldari formúlum um útreikning á hlutfalli starfsmannaveltu er: 

 

Hér eru talin þau störf þar sem starfsmaður hættir og annar tekur við, sem hlutfall 

af heildarfjölda starfsmanna á gefnu tímabili (Ingi Bogi Bogason, Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2008, bls. 11).  Ef að meðaltali fimmtíu starfsmenn starfa hjá 

fyrirtækinu á ári og fimm hætta störfum, þá er veltan 5/50*100 = 10%.  Þetta er 

algengur mælikvarði og notað sem viðmið bæði innan fyrirtækja og milli þeirra.  

Galli við þennan mælikvarða er að hann sýnir ekki hverjir hætta, hvers vegna og 

hvað þeir hafa verið lengi í starfi, né um hvaða störf er að ræða.  Til dæmis hvort 

tuttugu manns byrja og hætta í sama starfinu eða úr tuttugu mismunandi störfum.  

Hvort starfsmaður sem hættir hafi verið tíu ár í starfi eða eitt.  Til eru fleiri 

hlutföll sem reikna út starfsmannaveltu.  Þá er verið að horfa á fleiri hliðar á 

starfsmannaveltu.  Til dæmis hlutfall nýráðinna.   

 

Ef að ráðnir eru inn fimm nýir starfsmenn og einn af þeim hættir á tímabilinu, þá 

verður hlutfallið 1/5 * 100 = 20%.  Hér er verið að mæla hversu margir stoppa hjá 

Fjöldi starfsmanna sem hætta á tilteknum tíma

Meðalfjöldi starfsmanna  á tilteknum tíma
* 100

Fjöldi nýráðinna sem hætta innan tímabils

Fjöldi nýráðinna á tímabilinu
* 100
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fyrirtækinu lengur en tímabilið sem verið er að skoða.  Ef starfsmenn stoppa stutt 

við, þá nær fyrirtækið ekki að vinna upp kostnað við ráðningu þeirra, og ef þetta 

hlutfall er hátt, þá þarf hugsanlega að bæta ráðningar- eða þjálfunarferlið. 

Annað hlutfall sem hægt er að skoða er hversu margir starfsmenn eru enn 

starfandi hjá fyrirtækinu eftir ákveðið tímabil, til dæmis eitt ár. 

 

Ráðnir eru inn fimmtán starfsmenn í fyrirtæki árið 2007.  Árið eftir 2008 hætta 

fimm, árið 2009 hættir einn, og þrír hætta árið 2010.  Þá lítur dæmið svo út að 

árið 2008 er hlutfall starfsmanna sem enn starfa hjá fyrirtækinu af þessum sem 

ráðnir eru inn 2007 10/15*100 = 66,66%.  Árið 2009 er hlutfallið 9/15*100=60% 

og 2010 verður hlutfallið 6/15*100=40%.  Það ber að athuga að þetta hlutfall 

getur aldrei verið öðruvísi en lækkandi, þar sem það er ekki hægt að nýta það sem 

er glatað.  Þá starfsmenn sem hafa hætt er ekki lengur hægt að nýta, og því lækkar 

hlutfallið með árunum.  Því hærra sem hlutfallið er því betur helst fyrirtækinu á 

starfsmönnum.   

Enn eitt hlutfall sem hægt er að skoða er hversu hæfir starfsmenn það eru sem 

hætta.  Þá er verið að horfa á hæfni starfsmanna á móti þeim fjölda sem hættir. 

 

Átta starfsmenn hætta hjá fyrirtæki, af þeim eru tveir óhæfir en sex hæfir.   

Hæfnishlutfallið er þá (2-6)/8*100=-50%  en ef staðan væri öfug þá væri 

hæfnishlutfallið  (6-2)/8+100=50% .  Þegar að hlutfallið er jákvætt þá eru fleiri 

óhæfir að hætta, og ætti ekki að vera vandamál fyrir fyrirtækið.  Ef að það er 

negatíft þá eru fleiri hæfir að hætta, það hefur áhrif á rekstur fyrirtækisins og þá 

þarf að athuga betur hvað veldur (O'Connell & Kung, 2007, bls. 16). 

Þegar greina þarf betur ástæður starfsmannaveltu fyrirtækja þá eru notaðar 

eigindlegar athuganir, til dæmis starfslokaviðtöl og viðhorfskannanir meðal 

starfsmanna (Beardwell & Claydon, 2007, bls. 164-166). 

 

Fjöldi starfsmanna sem ráðnir eru á tímabili x-1 og eru enn við störf á tímabili x

Fjöldi starsmanna sem ráðnir eru á tímabili x-1
100*

Fjöldi óhæfra starfsmanna sem hætta á tímabili - Fjöldi hæfra starfsmanna sem hætta á tímabili

Heildar fjöldi starfsmanna sem hætta á tímabili
* 100
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2.2.4 Vinnumarkaðurinn 

Til að átta sig á starfsmannaveltu er gott að hafa skilning á vinnumarkaðnum. 

Kanna þarf hver vinnumarkaður fyrirtækisins er, til að mynda fjölda á starfssvæði 

fyrirtækisins, aldurssamsetningu vinnuafls, hæfni og menntun.  Er atvinnuleysi á 

svæðinu eða er vöntun á hæfu fólki (Torrington, Hall, & Taylor, 2005, bls. 87-

89).  

Árið 2006 birtu Samtök atvinnulífsins tölur um starfsmannaveltu íslenskra 

fyrirtækja á árunum 

2002-2005.  Á 

mynd 1 kemur fram 

að starfsmannavelta 

á Íslandi var mest 

2002, veltan 

minnkar mikið 

2003, eykst árið 

2004 og eykst svo 

verulega árið 2005 

(Samtök atvinnulífsins, 2006).  Í ljós kom að fylgni var á milli þenslu í 

atvinnulífinu og aukinnar starfsmannaveltu hjá fyrirtækjum.   

Þenslu í atvinnulífinu má skoða á margan hátt, til dæmis með að skoða 

atvinnuleysistölur, tölur um 

hagvöxt og margt fleira.  

Ef skoðaðar eru 

atvinnuleysistölur áranna 

1998 til 2005 þá kemur í ljós 

að atvinnuleysi á landsvísu 

er lítið fram til ársins 2001  

Atvinnuleysi eykst á árinu 

2002 nær hámarki 2003 og 

byrjar síðan að lækka 2004 

og lækkar töluvert 2005.  Sjá má atvinnuleysistölur þessara ára á mynd 2 og 

virðist þarna vera samhengi á milli þeirrar aukningar á starfsmannaveltu sem fram 

kom í könnun Samtaka atvinnulífsins. 

Mynd 2 - Atvinnuleysi að jafnaði á mánuði 1998-2005 
(Vinnumálastofnun, 2011) 
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Mynd 1 - Starfsmannavelta á Íslandi 2002-2005  (Samtök 
atvinnulífsins, 2006) 
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Erlendar kannanir sýna sömu niðurstöðu, starfsmannavelta sé meiri þegar 

efnahagslíf er sterkt, nóg af störfum og fólk hefur val.  Að sama skapi þegar 

þrengir að í efnahagslífinu þá eru færri tækifæri, færri störf auglýst og því minni 

starfsmannavelta.  Einnig sýna kannanir að yngra fólk er líklegra til að færa sig á 

milli fyrirtækja og stansa stutt hjá hverju fyrirtæki.  Þegar fram í sækir þá minnkar 

þessi tilhneiging, sér í lagi ef að starfsmenn finna starf sem þeim líkar 

(Torrington, Hall, & Taylor, 2005, bls. 164-165). 

Mismunandi er milli fyrirtækja og atvinnugreina hver áhrifin eru af mikilli 

starfsmannaveltu.  Sumar greinar virðast þola hærri starfsmannaveltu en aðrar.  

Skyndibitastaðir eru til dæmis jafnvel með 300% veltu meðan ráðgjafafyrirtæki er 

aðeins með 10% veltu (Torrington, Hall, & Taylor, 2005, bls. 166).   

Felst þessi mismunur einna helst í færni, þjálfunartíma og þekkingu.  

Skyndibitastaðirnir mynda ekki mikil tengsl við viðskiptavini, hraði í vinnslu og 

afgreiðslu er mikill og þjálfunarkostnaði haldið í lágmarki.  Starfsmenn eru 

yfirleitt með minni starfsaldur, fá oft lægri laun og minni kostnaður er samfara 

ráðningum og vali á starfsmönnum.  Hins vegar er kostnaður við ráðningu og 

þjálfun starfmanns hjá ráðgjafafyrirtæki oft mikill.  Starfsmenn ráðgjafafyrirtækis 

mynda tengsl við viðskiptavini og öðlast þekkingu á starfsemi þeirra sem getur 

tekið tíma fyrir nýjan starfsmann að setja sig inn í (Bluedorn, 1982).   

 

Mynd 3 - Starfsmannavelta á Íslandi 2005 eftir starfsgreinum (Samtök atvinnulífsins, 
2006) 
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Í tölum Samtaka atvinnulífsins frá árinu 2005 kemur fram að það er mismunur á 

starfsmannaveltu milli starfsgreina, eins og sést á mynd 3 eða 6,9% í iðnaði en 

18,9% í verslun og þjónustu (Samtök atvinnulífsins, 2006). 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að kostnaður fyrirtækja við starfsmannaveltu 

er mismunandi eftir störfum. 

Tafla 2 – Hlutfall starfsmannaveltu af árlegum launakostnaði eftir störfum  
(Ingi Bogi Bogason, Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008) 

 

Í töflu 2 kemur fram heildarkostnaður af starfsmannaveltu sem hlutfall af árlegum 

launakostnaði í mismunandi störfum.  Kostnaður hækkar eftir því sem að þörf er á 

meiri þjálfun og þekkingu. 

 

2.3 Ástæður fyrir starfsmannaveltu 

Ástæður fyrir því að starfsmenn hætta í starfi geta verið margvíslegar svo sem boð 

um nýtt starf, léleg stjórnun, mistök við ráðningar og fleira.  Oft geta stjórnendur 

fyrirtækja ekki haft áhrif á ákvarðanir starfsfólks sem láta af störfum.  Dæmi um 

það eru þegar að starfsfólk lætur af störfum vegna aldurs, veikinda eða flutninga 

af starfssvæði fyrirtækisins.  Algengar ástæður sem stjórnendur fyrirtækja geta 

haft áhrif á eru ráðningaferli, laun, uppbyggingu starfs, starfslýsingar, 

starfsaðstæður, móttaka og nýliðakynning, endurmenntun, starfsþróun, væntingar 

starfsmanna, starfsánægja, og fyrirtækjahollusta. (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2000).  Margar rannsóknir erlendar rannsóknir hafa verið gerðar um 

starfsmannaveltu og niðurstöður þeirra eru margvíslegar.  Til dæmis birti 

Hellerman árið 1997 niðurstöður rannsóknar meðal starfsmanna alríkisstofnunar í 

Bandaríkjunum sem leiðir í ljós að samband er á milli starfsmannaveltu og 

Starfssvið

Ófaglærður starfsmaður 30 - 50

Iðnaðarmaður 75 - 100

Skrifstofumaður 50 - 80

Háskólamenntaður starfsmaður 75 - 125

Tæknimenntaður starfsmaður 100 - 150

Verkfræðingur 200 - 300

Sérfræðingur 200 - 400

Verkstjóri 100 - 150

Millistjórnandi 125 - 200

Hlutfall af 

árlegum 

launakostnaði %
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starfsánægju (Hellman, 1997).  Einnig birti Hendrie árið 2004 niðurstöður 

rannsóknar sem gerð var meðal starfsmanna hjá bandarísku 

smásöluverslanakeðjunni Livingstones.  Kom þar í ljós að algengasta orsök þess 

að starfsmenn hættu störfum hjá fyrirtækinu voru launakjör, að starfsfólkið væri 

ekki metið að verðleikum, skortur á þjálfun, starfsaðstaða, samskipti á vinnustað 

og skortur á starfsþróun (Hendrie, 2004).  

 

2.3.1 Ráðningarferli 

Ein af undirstöðum velgengni fyrirtækja er að rétt fólk sé í réttum störfum og þess 

vegna er mikilvægt að vanda vel til verksins þegar kemur að starfsmannavali.  Ef 

starfsmenn eru í réttum störfum þá aukast líkurnar á starfsánægju sem tryggir 

minni fjarvistir sem síðan leiðir til minni starfsmannaveltu.  Þetta getur aukið 

framleiðni og skilað meiri framlegð fyrir fyrirtækið (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2000). 

Ráðningaferli getur verið skipt í þrennt. Fyrsta skrefið er starfsgreining sem lýsir 

því hvaða kröfur eru gerðar til starfsmannsins, annað skrefið er öflun umsækjenda 

og þriðja skrefið er val umsækjenda (Beardwell & Claydon, 2007, bls. 199).   

 

2.3.1.1 Starfsgreining 

Starfsgreining er mjög mikilvægur þáttur þar sem að hún er í raun grunnur að  

 

mörgum þáttum varðandi starfsmannastjórnun fyrirtækja eins og sjá má á mynd 4.  

Starfsgreining er ætluð til að svara spurningum um hvernig best er að skilgreina 

störf og skipuleggja alla verkferla skipulagsheildar.  Hvernig á að raða saman 

hlutverkum, verkefnum og teymum til að ná sem bestum gæðum, skilvirkni og 

Starfsgreining

Starfslýsing og hæfniskröfur

Val á starfsfólki Frammistöðumat
Starfsmat -

launaákvörðun
Þjálfunarþörf

Mynd 4 – Starfsgreining (Dessler, 2003, bls. 61) 
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hvatningu.  Með starfsgreiningu er fundið út hvers konar þekkingu, reynslu og 

hæfileika skipulagsheildin þarf og hvernig starfsmenn eiga að vinna störfin 

(Mohrman, 2007, bls. 37). 

Starfsgreining felur í sér þrjú markmið.  Fyrst þarf að safna saman upplýsingum 

um þá þætti og ábyrgðarsvið sem starfið felur í sér, oft raðað upp eftir mikilvægi.  

Í öðru lagi þarf að greina hvaða þekking, geta og færni er nauðsynleg fyrir starfið.  

Hvaða eiginleika starfsmaðurinn þarf að hafa.  Er æskilegt til dæmis að 

viðkomandi hafi góða samskiptahæfileika, eigi auðvelt með að tjá sig í rituðu máli 

og geti tekið ákvarðanir fljótt og vel, eða er ætlast til að starfsmaðurinn hafi 

líkamlega burði.  Í þriðja lagi er lýsing á ytra umhverfi starfsins svo sem 

launakjörum, vinnutíma, ásamt því hvernig samskiptum og stjórnunarleiðum er 

háttað (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls. 16-29). 

 

2.3.1.2 Öflun umsækjenda 

Öflun umsækjenda er næsta skrefið í ráðningarferlinu  Að sækjast eftir 

umsækjendum er þegar leitað er að nægum fjölda umsækjenda sem 

skipulagsheildin getur síðan valið úr til að fá hæfasta fólkið til starfa (Dessler, 

2003, bls. 97).   

 

Mynd 5 - Öflun umsækjenda 

Tvær aðferðir eru notaðar til að afla umsækjenda, formleg og óformleg eins og sjá 

má á mynd 5 (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls. 29). 

Af formlegu aðferðunum eru auglýsingar vinsælastar, auglýsingar í fjölmiðlum 

geta náð til margra í einu og jafnvel náð til þeirra sem ekki eru sértaklega að leita 

að nýju starfi.  Auglýsingar í fjölmiðlum geta verið kostnaðarsamar, líftími þeirra 

Öflun umsækjenda

Óformleg

• Auglýsingar

• Opinber vinnumiðlun
• Einkareknar vinnumiðlanir /                                                               

ráðningarskrifstofur
• Internetið
• Tengsl við menntastofnanir
• Faglegur vettvangur

Formleg

• Ábendingar  / Hausaveiðar

• Leitað meðal starfsmanna
• Óumbeðnar umsóknir
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er stuttur og einnig geta komið inn fjöldi umsókna frá þeim sem ekki eru hæfir í 

starfið.  

Kostir við opinbera vinnumiðlun eru að gagnagrunnur nær yfir allt landið, hún er 

gjaldfrjáls bæði fyrir atvinnurekandann og umsækjendur, einnig nokkuð fljótvirk.  

Gallarnir eru helst að það geta verið á skrá aðilar sem hafa ekki hug á að vera á 

vinnumarkaði en eru neyddir til að leita að vinnu til að halda atvinnuleysisbótum.  

Einkareknar vinnumiðlanir og ráðningaskrifstofur hafa oft á að skipa breiðari hópi 

fólks á skrá og bjóða fyrirtækjum þjónustu sína við að finna og velja úr heppilega 

umsækjendur.  Kostur við þessa aðferð er að hlutlaus milliliður kemur að 

verkefninu sem getur leitt til tímasparnaðar.  Gallinn er sá að þessi aðferð getur 

verið kostnaðarsöm (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls. 33-34). 

Mörg fyrirtæki eru farin að nýta sér heimasíðu sína til að auglýsa laus störf,  

kostir eru að margir geta séð auglýsinguna, það er ódýrt sér í lagi ef fyrirtækið er 

með vefsíðu fyrir.  Hraði við úrvinnslu getur verið mikill þar sem að umsókn fer 

beint í gagnagrunn.  Gallar eru hins vegar að ekki er víst að rétta fólkið rati á 

vefsíðuna og inn komi fleiri umsóknir frá einstaklingum sem ekki eru hæfir í 

starfið. 

Algengt er að leitað sé til háskóla til að finna starfsfólk, það er ódýrt fyrir 

fyrirtækin og þar er að finna fólk með þekktan bakgrunn og þekkingu. 

Hægt er að auglýsa á faglegum vettvangi, í fagtímaritum, á fagráðstefnum eða 

þannig að tryggt sé að auglýsingin nái til hóps fólks með ákveðinn bakgrunn eða 

reynslu (Torrington, Hall, & Taylor, 2005, bls. 126-129).  

Vinsælasta óformlega aðferðin eru ábendingar eða hausaveiðar.  Starfsmenn eða 

þeir sem þekkja til starfsins benda ákveðnum aðila á starfið eða benda 

vinnuveitanda á að ákveðinn aðili henti best í starfið.  Umsækjandi sem hefur 

verið bent á stendur oft betur að vígi í gegnum valferli, þar sem hann hefur oft 

betri upplýsingar um innviði og menningu fyrirtækisins.  Þessi aðferð er ódýr fyrir 

vinnuveitanda og einnig sýna kannanir að starfsfólk sem er ráðið með þessari 

aðferð stoppar lengur við í starfi.  Gallinn er hins vegar sá að oft er ekki leitað að 

öðrum umsækjendum og því ekki víst að réttur aðili hafi verið ráðinn 

(Yakubovich & Lup, 2006, bls. 710-711).  
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Innanhússráðningar geta verið góður kostur, það er ódýrt að ráða aðila innan 

fyrirtækisins, viðkomandi þekkir fyrirtækið, starfsreglur og fyrirtækjamenninguna 

og ætti því að vera fljótari að komast inn í starfið.  Stöðuhækkanir geta virkað 

sem hvatning fyrir vel unnin störf og geta einnig komið í veg fyrir að starfsmenn 

fari að leita sér að annarri vinnu.  Gallarnir við innanhússráðningar er að oft er um 

fáa aðila að ræða og þó að aðili standi sig vel í einu starfi er ekki víst að hann sé 

hæfur til að vera hærra settur.  Einnig getur verið erfitt fyrir starfsmann að vera 

orðinn yfirmaður fyrrum félaga sinna og þeim sem hefur verið hafnað geta orðið 

ósáttir við þá ákvörðun.  Einnig er oft talað um að nýir vendir sópi best og að gott 

sé að fá fólk inn sem beri með sér ferskan andblæ, skoðanir og þekkingu.  Hafa 

verður sérstaka aðgát við innanhússráðningar og því er nauðsynlegt að leita einnig 

að starfsmönnum utan fyrirtækisins til að rétti aðilinn fáist til starfa.  

Mörg fyrirtæki halda gagnagrunn um þær umsóknir sem skila sér inn af götunni 

og af heimasíðu fyrirtækisins án þess að verið sé að auglýsa eftir fólki.  Þá er helst 

um að ræða einfaldari störf.  Þetta er mjög ódýrt fyrir fyrirtækið en hættan við að 

nýta eingöngu þessa aðferð er að rétti aðilinn hafi ekki sótt um (Mac Innis & 

Kleiner, 2002, bls. 59) (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls. 29-34).   

Við öflun umsækjenda er því ágætt að blanda saman nokkrum aðferðum til að 

tryggja að hægt verði að velja úr hópi þeirra sem hæfastir eru.  Passa að oflofa 

ekki starfið, auglýsa það sem raunverulega er í boði svo að tilvonandi starfsmaður 

hafi ekki of háleitar hugmyndir og verði fyrir vonbrigðum (Mac Innis & Kleiner, 

2002, bls. 59). 

 

2.3.1.3 Val á umsækjenda 

Miklu skiptir að velja réttan aðila úr hópi umsækjanda.  Margar aðferðir eru til að 

velja umsækjanda og velja þarf aðferð eða aðferðir sem hæfa fyrirtækinu og 

starfinu sem verið er að ráða í.  Oft er notuð fleiri en ein aðferð.  

Algengt fyrsta skref í valferli er að þrengja hópinn með því að skoða ferilskrár 

eða umsóknir.  Þá eru þeir flokkaðir frá sem ekki hafa rétta þjálfun eða þekkingu 

til starfsins.  Ekki er ráðlegt að nýta ferilskrár eingöngu til að þrengja hóp 

umsækjenda.  Ferilskrár geta litið mjög vel út en eru ekki endilega lýsandi fyrir 

umsækjandann.  Viðkomandi gæti hafa fengið einhvern annan til að skrifa 



VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ   STARFSMANNAVELTA  
VIÐSKIPTASKOR 

 

15 

ferilskrána (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls. 36).  Kannanir sýna að umsækjendur 

setja í ferilskrá það sem þeir telja að lýsi þeim best og eiga stundum til að ýkja 

eða gefa rangar upplýsingar til að sýna á sér betri hlið (Buckhoff, 2003) (Leifur 

Geir Hafsteinsson og Klara Íris Vigfúsdóttir, 2005).  Til að koma í veg fyrir slíkt 

er til dæmis hægt að hafa samband við fyrrum atvinnurekendur eða 

samstarfsmenn viðkomandi til að staðfesta að upplýsingar séu réttar.  Einnig hefur 

það færst í vöxt að leitað sé eftir upplýsingum um umsækjendur á 

veraldarvefnum, umsækjendur „gúgglaðir“ eða skoðaðir samskiptavefir eins og 

Facebook og Twitter. 

Þegar búið er að þrengja umsækjendahópinn eru þeir sem eftir standa kallaðir inn 

í viðtöl.  Það geta verið opin viðtöl, símaviðtöl, álagsviðtöl svo dæmi séu tekin, en 

ráðningarviðtöl eru vinsælasta aðferðin við að finna rétta starfsmanninn.  Mörg 

form eru á því.  Til að mynda getur teymi tekið viðtal við umsækjanda, 

starfsmannastjóri hitti viðkomandi einn og sér eða með stjórnanda.  Viðtalið er 

notað til að staðfesta áður gefnar upplýsingar t.d. í ferilskrá og til að meta aðra 

eiginleika sem hafa ekki komið fram.  Í flestum tilfellum eru umsækjendur 

boðaðir í að minnsta kosti eitt viðtal.  Velja þarf hvaða viðtalsaðferð á að nota, á 

viðtalið að vera opið og frjálslegt, á að hafa fastmótaða spurningalista eða jafnvel 

blanda þessu tvennu saman.  Ef verið er að velja úr hópi margra umsækjenda þá 

auðveldar fastmótaður spurningarlisti úrvinnslu og gerir viðtölin skilvirkari.  Það 

er einnig mjög mikilvægt að allir umsækjendur fái sömu spurningar.  Viðtalið 

getur verið góð leið til að kynnast umsækjandanum, hvernig hann kemur fram og 

hvort hann passi inn í hópinn.  Í viðtali þarf umsækjandi að fá tækifæri til að 

koma með spurningar um fyrirtækið og starfið sem um ræðir.  

Við mat á viðtali er hægt er að setja upp einfalda kvarða.  Með því er hægt að 

forðast að niðurstaðan litist af tilfinningum og hughrifum.  Varast ber fordóma, 

það er að mynda sér skoðun fyrirfram og eins geislabaugsáhrif.  Geislabaugsáhrif 

er til dæmis þegar umsækjandi á eitthvað sameiginlegt með spyrlinum eins að 

hafa verið í sama skóla í æsku eða eitthvað álíka sem veldur því að spyrillinn nær 

betur að samsama sig með umsækjandanum (Andersen, 1999, bls. 107-125). 

Við frekara mat á umsækjendum getur verið gagnlegt að nota próf.  Til eru 

margar tegundir af prófum eins og til dæmis greindarpróf, persónuleikapróf, 

þekkingarpróf  og hæfnispróf .  Greindarpróf metur hvað fólk getur en 
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persónuleikapróf metur meira hvað fólk vill gera.  Greindarprófin reyna yfirleitt á 

rökhugsun, talnaleikni, málfarslega færni og fleira þess háttar.  Persónuleikaprófin 

leita aftur á móti eftir hegðun við tilteknar aðstæður, bæði fyrri hegðun og áætlaða 

hegðun, viðhorfi og sjálfsmati.  Þá er oft er verið að reyna að leggja mat á til 

dæmis, heiðarleika, áreiðanleika og þjónustuvilja.  Þekkingarpróf eru líka notuð 

til að kanna þekkingu eða hæfi umsækjenda í ákveðnu fagi.  Til dæmis með því 

að kanna þekkingu bakaranema á hráefnum og uppskriftum eða hæfnispróf sem 

kannar hraða vélritunar hjá ritara. 

Aðgát skal höfð við val á prófum og það á ekki alltaf við að nota próf, en getur 

verið gott að nota þau þegar umsækjendur eru margir, geta þeirra margbreytileg, 

bakgrunnur svipaður og eins ef verið er að leita eftir ákveðinni færni.   

Það hefur verið að færast í vöxt að umsækjendur taki próf á veraldarvefnum.  Það 

er ódýrara fyrir fyrirtæki þar sem niðurstöður fara beint í gagnagrunn, hins vegar 

er galli við þá aðferð að ekki er hægt að stjórna hvar og hvenær umsækjendur taka 

prófið, hvort umsækjandi sé í raun að taka prófið en ekki einhver annar og svo eru 

líka uppi spurningar um persónuvernd varðandi slík próf (Beardwell & Claydon, 

2007, bls. 209-210).  

Starfsmannaval er ekki einungis til að finna hæfan einstakling til starfa heldur 

einnig að fá hæfasta umsækjandann til að ráða sig hjá fyrirtækinu.  Því þarf að 

nota valaðferðir sem eru sanngjarnar, mismuna ekki umsækjendum og fylgt sé 

lögum og reglugerðum eins og lögum um jafnrétti kynja.  Ef umsækjendum 

finnast valaðferðir ekki sanngjarnar getur það vakið neikvæð viðbrögð hjá 

umsækjendum og einnig haft áhrif á orðspor fyrirtækisins (Jóhanna Ella 

Jónsdóttir & Leifur Geir Hafsteinsson, 2008, bls. 109). 

 

2.3.2 Móttaka, kynning og þjálfun nýliða 

Huga þarf vel að móttöku nýliða, það getur haft áhrif á starfsmann hvernig tekið 

er á móti honum og mótað viðhorf hans til fyrirtækisins sem og starfsánægju, 

framleiðni og jafnvel getu.  Það að hefja störf á nýjum vinnustað getur verið mjög 

streituvaldandi, jafnvel ekki ósvipað og verða fyrir menningaráfalli við ferðalög 

til framandi landa (Ingi Bogi Bogason, Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008, bls. 13). 
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Nauðsynlegt er að huga vel að undirbúningi þess að nýr starfsmaður hefji störf.  

Fyrstu dagar starfsmanns í starfi geta haft langtímaáhrif, starfsmaður man oft 

lengi eftir fyrsta degi í starfi.  Æðstu stjórnendur svo og þeir starfsmenn sem 

nýliði umgengst ættu að vera virkir í kynningarstarfinu.  Upplýsa þarf starfsmenn 

fyrirtækisins um að von sé á nýjum starfsmanni, hvaða verksvið, ábyrgðasvið og 

starfsaðstöðu hann eigi að hafa.  Tryggja að starfslýsing, starfsaðstaða og aðgengi 

að starfsaðstöðu og tölvukerfi liggi fyrir ásamt því að tryggja að einhver ákveðinn 

aðili hafi umsjón með að koma nýliðanum inn í starfið.  Ágætt að gera tékklista 

yfir þau atriði sem þurfa að koma fram í kynningunni.  (Ingi Bogi Bogason, Ingi 

Rúnar Eðvarðsson, 2008, bls. 16,22). 

Móttaka nýliða getur bæði verið formleg og óformleg.  Þegar að fyrirtæki hafa 

sérstaka dagskrá eða námskeið fyrir starfsmenn sem hefja störf er talað um að 

móttakan sé formleg.  Óformleg móttaka er þegar að nýliði er til dæmis á fyrsta 

degi upplýstur munnlega um helstu atriði varðandi fyrirtækið, starfið og 

starfsemina.  Hvor aðferðin sem er getur verið góð og gild svo fremi sem að 

ákveðnum atriðum sé sinnt.  Upplýsa þarf nýliða um fyrirtækið, sögu, menningu, 

gildi, starfsemi, öryggismál og svo má lengi telja.  Með góðri nýliðafræðslu er 

hægt að skapa góða ímynd af fyrirtækinu hjá nýliðanum án þess þó að upphefja 

fyrirtækið.  Mikilvægt er að vera heiðarlegur því ef nýliði upplifir eitthvað annað 

þegar að vinna hefst getur það skapað óánægju í starfi til lengri tíma.  Í þriðja lagi 

þá er mikið sem nýliði þarf að læra, nýir siðir, ný tækni, nýir ferlar og kynnast 

nýju fólki.  Þetta getur valdið streituáhrifum og nýliða fundist hann vera utanveltu 

og áttavilltur.  Yfirmaður og samstarfsaðilar geta lágmarkað þá streitu með því að 

láta nýliðanum finnast hann velkominn, kynna vel starfsemi fyrirtækisins, sýna 

honum húsnæði, verkferla og annað slíkt.  Nýliðinn þarf að fá upplýsingar um til 

hvers er af honum ætlast og hvert hann á að leita ef hann hefur einhverjar 

spurningar (Caruth, Caruth, & Pane Haden, 2010, bls. 14-15).  

Þjálfun nýliða getur haft áhrif á hvernig starfsmaður endist í starfi, framleiðni 

hans og starfsánægju.  Margar aðferðir eru til að þjálfa nýliða en algengast er að 

nýliði læri starfið jafnóðum og hann gegnir því.  Þá er honum oft úthlutaður 

„þjálfari“ úr röðum eldri og reyndari starfsmanna, sem ber ábyrgð á að kenna 

nýliðanum á alla þræði við að gegna starfinu.  Einnig er hægt að nota tölvuforrit 

eða herma eins og til dæmis kranahermi og námskeið tengd starfinu svo sem 

vinnuvélanámskeið eða eitthvað slíkt (Dessler, 2003, bls. 192-197).   



VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ   STARFSMANNAVELTA  
VIÐSKIPTASKOR 

 

18 

2.3.3 Endurmenntun og starfsþróun 

Frekari þjálfun og þróun í starfi getur aukið framleiðni og haft áhrif á hvort 

starfsmaður telur vænlegt að starfa áfram hjá fyrirtæki.  Möguleikinn á að þróast 

og dafna í starfi, auka hæfni, eiga möguleika á stöðuhækkun, fjölbreyttari 

störfum, nýjum verkefnum eða aukinni ábyrgð getur haft áhrif á starfsánægju.  

Getur jafnvel komið í veg fyrir að starfsmaður fari að hugsa um að leita á ný mið.  

Miðað við hin Norðurlöndin er fleira fólk á íslenskum vinnumarkaði aðeins með 

grunnmenntun og þessi hópur virðist síður sækjast eftir frekari menntun.  Hætta er 

á að starfsfólk sem hefur minni menntun hafi minna sjálfstraust og eigi þar með 

erfiðara með að tileinka sér nýjungar.  Kannanir hafa sýnt að þeir sem hafa fengið 

hvatningu um símenntun á vinnustað telja að hæfileikar sínir og hæfni nýtist í 

starfi, umfram hina sem ekki hafa fengið slíka hvatningu (Rakel Steinvör 

Hallgrímsdóttir, 2008).   

Auknar kröfur eru í atvinnulífinu um menntun starfsfólks.  Sífelldar breytingar og 

þróun í atvinnulífinu kallar á að starfsfólk geti auðveldlega tileinkað sér nýja 

tækni og aðrar nýjungar sem viðkemur starfi fyrirtækja.  Ekki er aðeins 

nauðsynlegt að huga vel að nýliðaþjálfun, heldur þarf einnig að huga að frekari 

þjálfun þeirra starfsmanna sem fyrir eru (Beardwell & Claydon, 2007, bls. 265).   

Skilgreina þarf hvaða færni þarf að vera til staðar í fyrirtækinu.  Færni er það sem 

veldur því að einstaklingur getur framkvæmt störf sín vel, blanda af hæfni, 

þekkingu og viðhorfum.  Hæfni er sú geta sem á bestan hátt getur komið hlutum 

eða hugmyndum í verk.  Þekking er kunnátta og hæfileikinn til að nýta kunnáttu.  

Viðhorf eru þær skoðanir sem hafa áhrif á hegðun.  Huga verður að því hvernig 

þessi blanda er samsett og hvernig hægt er að hlúa að þessu til að ná 

hámarksárangri.  Greina þarf hvar starfsfólkið stendur og setja þarf skýr markmið 

um þjálfun sem falla vel að fyrirtækinu, starfseiningum þess, færni starfsmanna 

og störfum þeirra.  Markmiðin þurfa að vera mælanleg, raunhæf og hafa ákveðna 

tímasetningu (Beardwell & Claydon, 2007, bls. 270-271,511). 

Þjálfun eða endurmenntun er í raun lærdómur, athygliverð skilgreining á lærdómi 

er móttaka eða þátttaka lærdóms.  Móttaka er þegar upplýsingum eða 

leiðbeiningum er miðlað frá kennara til nemenda, en þátttaka þegar að nemendur 

læra af því að taka þátt í verkefnum eða athöfnum.  Algeng viðhorf varðandi 

endurmenntun og þjálfun í atvinnulífinu er móttökunálgunin, sett eru upp 
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námskeið aðskilin frá vinnu og verkefnum.  Best er að taka mið af báðum 

aðferðum í bland við skipulagningu á endurmenntun og þjálfun starfsmanna  

(Inga Jóna Jónsdóttir, 2007, bls. 315).   

Endurmenntun og þjálfun geta verið skilgreindar á margvíslegan hátt, til dæmis 

óformleg og formleg.  Óformleg þegar að þjálfun fer til dæmis fram með að sækja 

ráðstefnur, lestri bóka og tímarita og læra af reynslu sinni eða annarra og formleg 

þegar haldin eru námskeið og þjálfun skipulögð með reglubundnum hætti.  

Kannanir hafa sýnt fram á að óformlega aðferðin virðist vera mest notuð við 

þjálfun á stjórnendum og millistjórnendum (Harpa Björg Guðfinnsdóttir og Inga 

Jóna Jónsdóttir, 2005, bls. 250-251).  Einnig er hægt að skipta endurmenntun eða 

þjálfun í tvo flokka, almenna og sérhæfða.  Almenn fræðsla eða þjálfun er þegar 

að þekkingin nýtist starfsmanni hjá hvaða fyrirtæki sem er og getur aukið 

framleiðni starfsmannsins ef hann skiptir um starf.  Sérhæfð fræðsla eða þjálfun 

nýtist sér í lagi fyrir fyrirtækið sem stendur að þjálfuninni.  Afstaða sumra er að 

ekki eigi að bjóða uppá almenna þjálfun starfsmanna sem önnur fyrirtæki geti 

notið góðs af, en svo kemur hin hliðin að ef einungis er unnið að sértækri þjálfun 

verður höggið og tjónið meira þegar sérþjálfaður starfsmaður hættir (Ingibjörg 

Sigurðardóttir, 2007, bls. 342).  Líklega er millivegurinn bestur eins og svo oft 

áður.   

Ákveða þarf hverjir fá endurmenntun og frekari þjálfun.  Fer það eftir greiningu á 

hæfni starfsmanna og starfi, hverjir þurfa á aukinni færni að halda.  Þó ber að 

varast að mismuna starfsmönnum og því nauðsynlegt að setja skýrar reglur um 

endurmenntun og þjálfun.  Þarfir starfsmanna á símenntun eru mismunandi, yngri 

starfsmenn þurfa oft ekki á samskonar menntun að halda og eldri starfsmenn.  

Skilgreining á „eldra starfsfólki“ er oft á reiki en gjarnan er talað um frá 50-55 ára 

og uppúr (Félagsmálaráðuneyti, 2004).  Eldri starfsmönnum er jafnvel ekki boðið 

upp á endurmenntun, vegna hræðslu við að móðga starfsmanninn, það sé óþarfa 

kostnaður vegna starfsmanns sem fer að láta af störfum hvort sem er eða að eldri 

starfsmenn geti ekki bætt meiri þekkingu við sig og svo framvegis.  Í framtíðinni 

er ljóst að eldri starfsmönnum á Vesturlöndum mun fjölga þar sem nýliðun á 

vinnumarkaði fer minnkandi og kannanir hafa sýnt að eldri starfsmenn eru oft 

trúir sínu fyrirtæki.  Það ætti að því að vera hagur í að uppfæra þekkingu þessa 

hóps ekki síður en þeirra yngri (Guðfinna Harðardóttir & Inga Jóna Jónsdóttir, 

2008, bls. 163-167).   
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Ekki er síður mikilvægt að meta árangur þjálfunar og endurmenntunar, oft er um 

að ræða töluverðar fjárfestingar og því eðlilegt að vel sé fylgst með hvernig til 

tekst og hvort fjárfestingin sé að skila til baka því sem fyrirtækið þarfnast.  

Athuga skal hvort starfsmenn sem taka þátt í ferlinu séu ánægðir og finnist þeir 

vera einhverju bættir.  Skoða ferilinn, leggja mat á námsefni, námskeið eða 

þjálfun.  Einnig er hægt að meta hvort frammistaða eða hegðun starfsmanna 

breytist og hvort þjálfun eða endurmenntun hafi haft einhvern árangur á rekstur 

eða rekstrarárangur fyrirtækisins (Inga Jóna Jónsdóttir, 2004, bls. 234-235). 

Mat á frammistöðu er nýtt til að greina og meta þjálfun starfsmanna, hvernig hún 

nýtist fyrirtækinu og hvað er hægt að bæta.  Einnig getur frammistöðumat metið 

fleiri þætti eins og starfsþróun, hvort ástæða sé til stöðuhækkana, hvort þurfi að 

færa einhvern til í starfi eða jafnvel segja viðkomandi upp.  Hanna þarf mat á 

frammistöðu starfsmanna með stefnu fyrirtækisins í huga og þarf 

frammistöðumatið að innihalda leiðir til umbóta og geta lagt mat á framfarir.  

Frammistöðumatið byggir oft á starfslýsingu starfsmanns, það þarf að búa til 

yfirsýn bæði fyrir starfsmenn og stjórnendur á frammistöðu fortíðar, nútíðar og 

framtíðar.  Beardwell & Claydon (2007 bls 511-512)  nefna nokkra algenga 

mælikvarða við frammistöðumat: 

• Þekking og færni starfsmanns, hæfileiki til að framkvæma viðfangsefni 

starfsins. 

• Sveigjanleiki og aðlögunarhæfni, hæfileiki til að aðlagast og bregðast við 

breytingum. 

• Framleiðni, er hægt að ná fram auknum afköstum og hvernig. 

• Gæði vinnu, stöðug gæði og eftirtekt smáatriða. 

• Viðhorf starfsmanna, hvatning, áhugi og hollusta. 

• Samskipti og hæfni við aðra, hæfni til teymisvinnu. 

• Sköpunargáfa og frumkvæði, hæfileiki til að leysa vandamál. 

• Skynjun, hæfileiki til að túlka starfið og aðstæður á réttan hátt. 

• Dómgreind, hæfni til að forgangsraða og skipuleggja. 

• Stundvísi og fjarvistir. 

• Skilningur á öryggismálum og meðvitund um aðbúnað og hollustuhætti. 

• Sjálfstæði í vinnubrögðum, leiðtogahæfni og hæfni til að virkja aðra 

starfsmenn. 
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• Frammistaða gagnvart settum markmiðum.  

Oft er matið framkvæmt af stjórnanda, nánustu samstarfsmönnum eða öðrum 

starfsmönnum. 

 

Mynd 6 - 360° frammistöðumat (Robbins & Judge, 2007, bls. 621) 

Hægt er að fara aðrar leiðir eins og að nota 360 gráðu frammistöðumat sem sjá má 

á mynd 6.  Það felur í sér mat á öllu því daglega sem starfsmaðurinn tekur sér 

fyrir hendur.  Að því koma bæði ytri og innri viðskiptavinir starfsmannsins, allt 

frá viðskiptavinum, birgjum, samstarfsmönnum og undirmönnum til æðstu 

stjórnenda (Robbins & Judge, 2007, bls. 621). 

Margar leiðir eru til að framkvæma matið.  Til dæmis er einföld leið að skrifa 

skýrslu sem lýsir styrkleikum og veikleikum starfsmanns.  Hvernig viðkomandi 

hafi staðið sig í starfi og hvernig hann gæti bætt sig.  Þó er hætta á að skýrslan lýsi 

frekar skrifhæfileikum þess sem gerir matið frekar en starfshæfileikum 

starfsmannsins sem verið er að meta.  Önnur aðferð er að meta þau atvik sem eru 

á milli þess að starf sé unnið með góðum árangri eða slæmum árangri.  Matsaðili 

skrifar hjá sér þá hegðun sem veldur því að vinnan er ekki unnin með 

ásættanlegum hætti.  Þá er lykilatriði að skrá aðeins ákveðna hegðun en ekki 

persónulegar venjur eða hætti.  Þetta er síðan hægt að sýna starfsmanninum ásamt 

tillögum til umbóta.  Einnig er hægt að nota grafíska einkunnarskala, þar sem að 

ákveðnum þáttum er gefinn einkunn, oft frá 1-5.  Þessir þættir frammistöðu eru 

mismunandi eftir störfum en nefna má þekkingu, samvinnu, mætingar, 

frumkvæði, gæði og magn vinnu.  Léleg starfsþekking væri þá metin með 

kvarðanum 1 en afburðagóð starfsþekking væri þá á kvarðanum 5.  Þessi aðferð er 
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(Innri viðskiptavinir)

Samstarfsmenn 
Teymismeðlimir

(Innri viðskiptavinir)

Aðrar deildir 
(Innri viðskiptavinir)

Viðskiptavinir
(Ytri  viðskiptavinir)

Birgjar
(Ytri viðskiptavinir

Yfirstjórn
(Innri viðskiptavinir)

Starfsmaður



VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ   STARFSMANNAVELTA  
VIÐSKIPTASKOR 

 

22 

fljótleg og tekur styttri tíma en margar aðrar aðferðir, einnig er þarna komin leið 

til megindlegs samanburðar (Robbins & Judge, 2007, bls. 621-622).   

Það getur tekið einhvern tíma að þróa gott matskerfi, en nauðsynlegt er að hafa 

skýr markmið um hvað á að koma út úr kerfinu og það þarf að passa vel við 

starfssemina og starfsfólkið.  Þjálfa þarf þá sem framkvæma matið, þeir verða að 

hafa trú á kerfinu og að eitthvað sé í raun gert með útkomuna.  Starfsmenn séu vel 

upplýstir um niðurstöðu matsins, hvað hægt er að bæta og hvað er vel gert.  Ef vel 

er að frammistöðumati staðið getur það hjálpað fyrirtækinu í að ná árangri. 

Til að meta áhrif þjálfunar á rekstur fyrirtækisins eru margar leiðir en hægt er að 

gera kannanir meðal viðskiptavina til að meta áhrif þjálfunar.  Dæmi um það er 

könnun sem gerð var árið 2009 hjá viðskiptavinum fjarskiptafyrirtækisins Nova 

um áhrif þjálfunar á viðhorf viðskiptavina.  Sami spurningalisti var lagður fyrir 

viðskiptavini viðgerðarþjónustu Nova áður en starfsmenn fengu ákveðna þjálfun 

og síðan aftur eftir að þjálfun lauk.  Kom í ljós að marktækur munur var á flestum 

spurningum þannig að viðhorf viðskiptavina var jákvæðara eftir þjálfun en fyrir 

(Birgir Jóhannsson, Einar Ingi Hrafnsson og Valdimar Sigurðsson, 2009). 

 

2.3.4 Væntingar starfsmanna, starfsánægja og starfshvatning. 

Starfsánægja, væntingar starfsmanna og hvatning skipta máli þegar fjallað er um 

starfsmannaveltu.  Rannsóknir hafa sýnt að tengsl séu á milli starfsánægju, 

fjarvista frá vinnustað, starfsmannaveltu og frammistöðu í starfi (Arney 

Einarsdóttir & Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2008). 

Skilgreining starfsánægju er hversu jákvæð eða neikvæð tilfinningaleg afstaða eða 

viðhorf starfsmaður hefur til starfs. (Curry, Wakefield, Price, & Mueller, 1986).  

Margir þættir hafa áhrif á starfsánægju og er háð skynjun hvers einstaklings.  Sjá 

má á mynd 7 samhengi nokkurra þátta.  Hlutlægir þættir geta þó aðeins haft óbein 

áhrif á starfsánægju til dæmis með áhrifum á starfsaðstöðu, vinnuaðstöðu og 

umhverfi.  Rannsóknir á hlutlægum þáttum starfsánægju hafa sýnt að starfsánægja 

fari vaxandi með aldri starfsmanna og aukinni skólagöngu, hún er meiri hjá þeim 

sem er búa að hærri stéttarstöðu, þ.e. í sérfræði- eða stjórnunarstöðum.  

Starfsánægja er jöfn milli kynja og er meiri hjá þeim sem eru í hjúskap og eiga 

börn (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín Gustavsdóttir, 1999).  
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Mynd 7  - Áhrifaþættir starfsánægju (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Kristín 
Gustavsdóttir, 1999, bls. 26) 

Gott vinnuumhverfi eykur starfsánægju ásamt jafnvægi milli einkalífs og vinnu, 

ef samskipti milli starfsmanna innbyrðis eru góð og einnig samskipti við 

yfirmenn.  Upplýsingagjöf milli stjórnenda og almennra starfsmanna hefur einnig 

þar mikið að segja.  Einstaklingar ráða sig í þau störf sem gefa þeim tækifæri til 

að nýta þá þekkingu og getu sem þeir búa yfir.  Mikilvægt er að hanna störf 

þannig að þau verði ekki of einhæf.  Ef ekki er hægt að komast hjá því að starf sé 

einhæft má hugsanlega koma á starfaskiptum, að starfsmenn skiptist á störfum í 

ákveðinn tíma.  Hæfileg ábyrgð, krefjandi starf og frelsi til ákvarðana eykur oft 

starfsánægju en þó má ekki setja meiri ábyrgð á starfsmann en hann ræður við.  

Starfsmenn verða að vita til hvers er ætlast af þeim og finnast þeir vera að leggja 

eitthvað af mörkum.  Laun og önnur umbun fyrir unnin störf hafa líka mikil áhrif 

á starfsánægju.  Margir fræðimenn hafa rætt og ritað um umbun og hvatningu í 

gegnum tíðina og skiptast kenningar í tvo meginstrauma, annars vegar 

innihaldskenningar og hins vegar ferilkenningar (Beardwell & Claydon, 2007, 

bls. 492).   

Hér verður fjallað um fjórar helstu kenningar fræðanna,  þarfapíramída Maslows, 

tveggja þátta kenningu Herzbergs, væntingakenningu Vrooms og 

sanngirniskenningu Adams.  Þessar kenningar hafa haft mikil áhrif og eru jafnvel 

grunnur rannsókna og skilnings á starfshvatningu. 

Ein af frægari innihaldskenningum er kenning Abraham Maslows um 

þarfapíramídann, en hann setti hana fram snemma á fimmta áratugnum.  Eins og 
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sjá má á mynd 8 þá flokkar Maslow þarfir mannsins niður í fimm þrep og 

uppfylla þarf hvert þrep áður en komist er upp á það næsta.   

 

Fyrsta þrepið, líffræðilegar þarfir, eru matur, vatn, hreint loft, hiti, húsaskjól og 

annað sem er okkur lífsnauðsynlegt.  Ef fólk er svefnlaust og hungrað þá er 

ólíklegt að það nái hámarksárangri við vinnu.  Annað þrepið er þörfin fyrir 

öryggi.  Öryggi og vörn gegn líkamlegum, efnislegum eða tilfinningalegum 

 

 

 skaða.  Þar má nefna öruggt húsaskjól, starfsöryggi, fjárhagslegt öryggi og öryggi 

gegn ofbeldi.  Öryggisleysi getur haft í för með sér streitu sem dregur úr 

frammistöðu.  Þriðja þrepið er félagsleg þörf, þörfin fyrir ást og umhyggju, 

vináttu og samneyti við aðra, að tilheyra einhverju eða einhverjum.  Ef 

starfsmanni finnst hann tilheyra vinnustaðnum og er í góðum samskiptum við 

samstarfsaðila eru meiri líkur á að hann sé ánægður í vinnunni.  Fjórða þrepið 

felur í sér sjálfsálit eða viðurkenningarþörf, innra álit svo sem sjálfsvirðingu, 

sjálfsforræði og afrek.  Einnig ytra álit eins og stöðu, viðurkenningu og athygli.  

Margir sækjast eftir að öðlast góðan orðstír og komast í álit hjá öðrum, ef það 

tekst þá styrkir það oft sjálfsálit sem veldur meiri ánægju í starfi.  Fimmta og 

síðasta þrepið er sjálfsþroski, sú hvöt sem drífur hvern áfram til að verða hvað 

sem hann vill verða.  Hvötin til að ná markmiðum sínum, fullþroska hæfileika og 

sjálfsvirðingu.  Maslow skipti síðan þessum fimm þrepum í æðri og lægri þarfir, 

þar sem að æðri þarfirnar eru innan persónunnar sjálfar, eða félagslegar þarfir, álit 

og sjálfsþróun.  Lægri þarfirnar, líffræðilegu og öryggisþarfir, eru uppfylltar af 

utanaðkomandi þáttum eins og launum, fastráðningu, starfssamningum og fleira 

(Robbins & Judge, 2007, bls. 187-188). 

Mynd 8 - Þarfapíramídi Maslows (Robbins & Judge, 2007, bls. 187) 
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Kenning Maslows hefur fengið á sig gagnrýni og ekki staðist prófanir sem gerðar 

hafa verið.  Talið er að erfitt sé að spá fyrir um hegðun og að meta hvenær allar 

þarfir hvers þreps fyrir sig hafi verið uppfylltar.  Þarfir þjappi sér ekki endilega 

saman í þá hópa sem talað er um og það sé engin skýr fylgni á milli þarfa og 

hegðunar.  Sama hegðun geti kallað á aðrar þarfir og sömu þarfir kallað á aðra 

hegðun.  Þrátt fyrir þetta hefur kenningin verið nýtt af stjórnendum ekki síst þar 

sem hún er einföld og skilaboðin skýr.  Að finna hvað hvetur starfsmenn áfram á 

hverju þrepi og hanna hvatningu og umbun eftir því með því að horfa á 

heildarmyndina (Beardwell & Claydon, 2007, bls. 493-494). 

Önnur vinsæl kenning er tveggja þátta kenning Fredrik Herzbergs.  Kenning 

Herzbergs er að hluta upprunnin úr píramída Maslows, en hann fækkaði 

þrepunum niður í tvö.  Kenningin setur innri þætti í samband við starfsánægju og 

tengir ytri þætti við starfsóánægju.  Í rannsókn sinni kannaði Herzberg hvað fólk 

vildi fá út úr starfi sínu.  Þátttakendur voru beðnir um að gera grein fyrir hvað 

þeim fannst vont og gott í starfi.  Svörin voru mjög ólík eftir því hvort fólki leið 

illa eða vel.  Þeir sem voru óánægðir tengdu meðal annars svör sín við laun, 

stjórnun, vinnuumhverfi og stefnu fyrirtækisins.  Þeir sem voru ánægðir tengdu 

svör sín við starfsþróun, viðurkenningu, ábyrgð og afrek.  Herzberg komst að 

þeirri niðurstöðu að þeir þættir sem stuðla að starfsánægju eru aðrir en þeir sem 

leiða til óánægju í starfi.  Því væri ekki nægjanlegt að fjarlægja þá þætti sem valda 

óánægju, til dæmis að hækka laun það veldur ekki endilega ánægju í starfi.  Ef 

þessir þættir eru fjarlægðir verður óánægja ekki að ánægju heldur í raun hvorki 

né.  Herzerg vill meina að leggja ætti áherslu á þá þætti sem tengjast starfinu eða 

því sem það á að skila af sér, þá þætti sem fólki finnst skila einhverju,  eins og 

möguleikum á stöðuhækkunum, þróun í starfi, viðurkenningu, ábyrgð og afrekum. 

Eins og kenning Maslows þá hefur kenningin verið gagnrýnd og helsta gagnrýnin 

er á aðferðafæðina,  að sambandið milli hvatningar og ánægju sé of einfaldað.  

Þegar vel gangi þá eigni fólk sér velgengnina en þegar illa gangi þá kenni það 

umhverfinu um.  Áreiðanleiki aðferðarinnar sé ekki nægjanlegur, þar sem að 

persónulegt mat þess sem tekur matið getur haft áhrif á niðurstöðuna og eins það 

sem sumum finnst verða krefjandi og spennandi finnst öðrum vera erfitt og 

óyfirstíganlegt.  Herzberg er ekki að búa til neinn mælikvarða á ánægju, 

starfsmaður gæti verið sáttur við starfið í heild, þrátt fyrir að vera mjög óánægður 

með hluta. (Robbins & Judge, 2007, bls. 189-191).   
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Ein af vinsælustu ferlikenningunum er án efa væntingakenning Victors Vroom.  

Kenningin gengur út á að líklegra er að einstaklingur taki ákvarðanir eða hegði sér 

á ákveðinn hátt ef að hann sjálfur uppsker eitthvað í kjölfarið.  Eða með öðrum 

orðum það er líklegra að starfsmaður leggi meira á sig ef hann sér fram á að fá 

eitthvað í staðinn svo sem hrós, bónus, hærri laun eða stöðuhækkun og nær að 

uppfylla þau markmið sem starfsmaðurinn setur sér.  Væntingakenningin leggur 

upp með að skilja þau sambönd sem hún telur að myndi hvatningu en þau eru 

samband fyrirhafnar og frammistöðu, samband frammistöðu og umbunar, að 

síðustu er samband umbunar og persónulegra markmiða.  Sjá má 

væntingakenninguna á mynd 9. 

 

Mynd 9 - Væntingakenning Vroom (Robbins & Judge, 2007, bls. 208) 

Samband fyrirhafnar og frammistöðu:  Starfsmaður skynji að endanleg 

frammistaða miðast við það sem hann ákveður að leggja á sig. 

Samband frammistöðu og umbunar: Starfsmaður trúir því að með að ná settum 

markmiðum eða árangri leiði af sér þá niðurstöðu sem hann ætlaði sér. 

Samband umbunar og persónulegra markmiða:  Sú umbun sem fyrirtækið 

býður uppá til að starfsmaður nái markmiðum sínum og þeir möguleikar á umbun 

sem starfsmanni finnast eftirsóknarverðir verði uppfylltar. (Robbins & Judge, 

2007, bls. 208). Þegar starfsmaður leggur mat á hversu mikla vinnu hann leggur í 

tiltekið verk koma til þrír megin þættir, gildi (e. valence), tilstilli (e. 

instrumentality) og væntingar (e. expectancy).  Gildi kemur inná að hvað miklu 

leyti starfsmanni finnst áætluð útkoma verksins vera, góð eða slæm. Tilstilli er 

mikilvægi þess fyrir starfsmanninn að ná árangri og settum markmiðum.  

Væntingar er það hversu mikið starfsmaðurinn heldur að leggja þurfi á sig til að 

ná settu markmiði (Beardwell & Claydon, 2007, bls. 496).   

Hugsunin á bak við kenninguna er að til dæmis auki frammistöðutengd laun 

frammistöðu starfsmanna í starfi og hvetji þá áfram.  Módelið hefur verið 

gagnrýnt fyrir að það reyni að spá fyrir um val á frammistöðu og þar sem að engin 
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sérstök skilgreining sé á frammistöðu þá séu margar breytur ómælanlegar.  Það að 

umbuna til dæmis í formi aukinna launa skili ekki alltaf tilsettum árangri. 

Fjórða módelið sem fjallað verður um er sanngirniskenningin sem John Stacy 

Adams setti fram árið 1963.  Sanngirniskenningin gengur út á það að 

einstaklingum skynji sanngirni með því að bera sig saman við aðra í svipuðum 

aðstæðum.  

Líkanið gerir ráð fyrir að 

starfsmenn horfi á inntök og 

úttök.  Inntök eru þeir hlutir sem 

að hann leggur til verksins og 

úttak er það sem hann fær í 

staðinn.  Á mynd 10. má sjá 

dæmi um inntök og úttök 

kenningarinnar.  Starfsmaðurinn 

horfir á hvað hann leggur inn í 

verkið og hvað hann fær í staðinn 

miðað við aðra í svipaðri stöðu.  Ef starfsmaður A vinnur við hlið starfsmanns B 

sem afkastar minna en fær sömu umbun fyrir, þá er hætta á að A dragi úr 

vinnuframlagi til jöfnunar við B (Huseman, Hatfield, & Miles, 1987). 

Gagnrýni á kenninguna hefur beinst að einfaldleika þess, að mat einstaklinga á 

sanngirni sé margslungin, mismunandi og margt geti spilað þar inní.  Það sem 

einum finnst sanngjarnt og sjálfsagt finnst öðrum ósanngjarnt og óeðlilegt.  

Rannsóknir sem styðja við kenninguna hafi verið framkvæmdar inn á 

rannsóknarstofum en ekki í almennu umhverfi og séu því ekki í raun marktækar 

og þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á vinnumarkaðnum sýni litla fylgni með 

kenningunni (Carrell & Dittrich, 1978).   

Þær kenningar sem hér hafa verið kynntar geta hjálpað við að skilja hvað býr 

undir starfsánægju og hvernig hægt er að umbuna og hvetja starfsfólkið til að ná 

betri árangri.  Stjórnendur bera ábyrgð á starfsánægju á vinnustaðnum og þeir geta 

haft áhrif á þróun hennar, en nauðsynlegt er að mæla og meta starfsánægju. 

Algengustu aðferðirnar við mælingar og mat eru frammistöðumatið sem áður 

hefur verið rætt um, einnig starfsmannasamtöl, launaviðtöl, starfslýsingar, 

kannanir og fleira.  Stjórnandinn þarf síðan að meta þær upplýsingar sem fyrir 

Mynd 10 - Sanngirnislíkan J.S. Adams 
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liggja til að umbuna starfsmönnum með þeim hætti að framleiðni þeirra og 

ánægja í vinnu eykst.  Til dæmis er hægt að umbuna með launum, bónuskerfi, 

stöðuhækkunum, menntunarmöguleikum, skipulagi vinnutíma, hrósi og mörgu 

fleiru.  Hafa verður í huga jafnræði milli starfsmanna en þó reyna að taka tillit til 

hvers og eins.  

2.3.5 Hollusta við fyrirtækið 

Skilgreining á fyrirtækjahollustu hefur verið að hvaða marki einstaklingur 

samsamar sig með og tekur þátt í skipulagsheild.  Þar eru tiltekin þrjú atriði sem 

hafa mikil áhrif.  Fyrir það fyrsta sterk trú starfsmannsins á gildi og markmið 

skipulagsheildarinnar.  Í öðru lagi er viljinn til að leggja eitthvað á sig fyrir 

skipulagsheildina og í síðasta lagi viljinn til að vera áfram starfandi hjá 

skipulagsheildinni (Curry, Wakefield, Price, & Mueller, 1986, bls. 847). 

Fylgni er á milli hollustu starfsmanns við fyrirtækið sitt og starfsmannaveltu, 

fjarvistum og minni framleiðni.  Rannsóknir hafa sýnt að starfsánægja og 

fyrirtækjahollusta haldist í hendur, enda líklegra að ánægður starfsmaður sé hollur 

fyrirtækinu en óánægður.  Fyrirtækjahollusta er einnig meiri með hækkandi 

lífaldri og starfsaldri.  Hugsanleg skýring á þessu er að starfsmaður kynnist betur 

fyrirtækinu eftir því sem hann er lengur í starfi og aðlagar sig að menningu þess 

og starfsháttum (Azeem, 2010, bls. 297). 

Þó virðist hollusta við fyrirtæki almennt hafa minnkað á síðustu 30 árum.  Það 

verður æ sjaldgæfara að starfsmaður vinni meiripart sinnar starfsævi hjá einu og 

sama fyrirtækinu eins og algengt var hér áður fyrr.  Þróunin er kannski sú að 

fyrirtækjahollusta verður minni breyta í áhrifum á starfsmannaveltu í framtíðinni 

(Robbins & Judge, 2007, bls. 81-82).   
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3 Rannsóknaraðferð 

Hér verður fjallað um tilgang og ástæður fyrir rannsókninni.  Fjallað um 

aðferðafræði rannsóknarinnar, skilgreiningar á þeim aðferðum sem urðu fyrir 

valinu og hvernig rannsóknin var uppbyggð og framkvæmd. 

3.1 Ástæða,tilgangur rannsóknar og val á aðferð 

Höfundur hefur áhuga á orsökum og áhrifavöldum starfsmannaveltu og fékk í lið 

með sér tvö fyrirtæki til að skoða starfsmannaveltu þeirra.  Fyrirtækin eru Haustak 

hf. í Fellabæ og Þjónustustöð N1 á Egilsstöðum.   

Í upphafi verkefnisins var sett fram rannsóknarspurningin: Hver er 

starfsmannavelta hjá Haustaki Fellabæ og Þjónustustöð N1 Egilsstöðum 2007-

2010 og hverjir eru helstu orsaka og áhrifaþættir?  Í framhaldi var sett fram 

undirspurningarnar: Er mismunandi velta á milli fyrirtækjanna og ef svo er hvers 

vegna er sá mismunur?  Hefur orðið breytingin á starfsmannaveltu fyrirtækjanna 

eftir efnahagshrunið haustið 2008?  

Tilgangur rannsóknarinnar var að finna hver starfsmannavelta fyrirtækjanna 

tveggja var á árunum 2007-2010.  Einnig að skoða hvort einhver munur væri á 

milli þeirra og reyna að finna helstu áhrifavalda starfsmannaveltu. 

Við val á aðferð rannsóknar var byrjað á að skoða þau fræði sem liggja að baki 

mannauðsstjórnun til að átta sig á framkvæmd rannsóknar.  Niðurstaðan varð að 

rannsóknin byggir bæði megindlegum og eigindlegum rannsóknaraðferðum. 

Megindlegar rannsóknir byggja á aðferðum raunvísinda, hlutlægni og mælingum.  

Þá er verið að prófa kenningar, finna orsakasamhengi eða að lýsa einhverju.  Oft 

er verið að álykta um eiginleika þýðis út frá eiginleikum úrtaks og tilgátur metnar 

með tölfræðilegum aðferðum (Collis & Hussey, 2003, bls. 13).  Úrtak getur verið 

stórt, yfirleitt notaðar lokaðar spurningar og gögn töluleg.  Þýði (e. population) er 

sá hópur sem rannsakandi kýs að gera rannsókn á, úrtak (e. sample) er valin stök 

úr þýðinu. Lokaðar spurningar þýða að svarmöguleikar eru gefnir upp (Collis & 

Hussey, 2003, bls. 155).  Meðhöndlun gagna er tölfræðileg og auðvelt að 

endurtaka.  Helstu aðferðir eru margskonar kannanir svo sem skoðanakannanir, 

viðhorfskannanir, póstkannanir, spurningalistar og fleira (McDaniel & Gates, 

2007, bls. 128).   
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Eigindlegar rannsóknaraðferðir byggja ekki á tölulegum gögnum.  Þær byggja á 

innsæi og skilningi og hafa þann tilgang að finna eitthvað nýtt, gera athuganir á til 

dæmis hegðun, atburðum eða aðstæðum og leggja áherslu á merkingu atburða, 

aðstæðna eða hegðunar.  Úrtak er yfirleitt lítið, gögn eru texti eða myndefni, 

upplýsingar eru miklar og túlkandi.  Erfitt er að endurtaka slíkar rannsóknir. 

Helstu eigindlegar aðferðir eru til dæmis viðtöl, þátttökuathuganir, 

vettvangsrannsóknir og fókushópar (McDaniel & Gates, 2007, bls. 128).   

3.2 Uppbygging rannsóknar og framkvæmd 

Rannsókn hófst með því að tekin voru viðtöl við tengiliði í fyrirtækjunum 

tveimur.  Þriðjudaginn 15. febrúar var tekið viðtal við Svanhildi Hlöðversdóttir 

hjá N1 og miðvikudaginn 16. febrúar var samskonar viðtal tekið við Pálma 

Kristmannsson hjá Haustaki.  Að viðtölum loknum voru lagðar fyrir 

skoðanakannanir hjá starfsmönnum fyrirtækjanna tveggja.  Spurningalistum á 

íslensku, ensku og pólsku var dreift til starfsmanna eftir starfsmannatali og lagt 

var upp með að þeir væru órekjanlegir til svarenda.  Spurningalistann má finna í 

viðauka 9.2 en hann inniheldur 39 spurningar sem lagðar voru fyrir með það að 

markmiði að kanna viðhorf starfsmanna til ráðninga, þjálfunar, endurmenntun, 

samskipta á vinnustaðnum, starfsaðstöðu, starfsánægju og hollustu við fyrirtækið.  

Starfsmenn höfðu frá 16. febrúar til og með 20. febrúar til að svara könnuninni og 

skiluðu starfsmenn í innsiglaðan kassa sem var settur upp á kaffistofum 

fyrirtækjanna.  

Notað var forritið SPSS til að vinna og greina niðurstöður könnunarinnar, ásamt 

því að Microsoft Excel var notaður til að stemma af hvort rétt hafi verið skráð, 

ásamt því að vinna að myndrænum útfærslum. 

Einnig voru skoðuð forgögn, en forgögn eru gögn sem safnað hefur verið saman í 

öðrum tilgangi en lausnar þessarar rannsóknar en nýtast þó við framkvæmd 

hennar (McDaniel & Gates, 2007, bls. 92).  Þar var helst um að ræða gögn frá 

fyrirtækjunum N1 og Haustaki varðandi hvenær starfsmenn hafa hætt og byrjað.  

Þau gögn voru unnin úr kerfum fyrirtækjanna í samvinnu við starfsmenn.  Hjá 

Haustaki fengust grunngögn hjá Gróu Kristmannsdóttur skrifstofumanni og frá 

N1 komu þau frá Huldu Björk Halldórsdóttur sérfræðingi á mannauðssviði.  

Kaupfélag Héraðsbúa (KHB) rak þjónustustöðina sem N1 rekur núna á árunum 

2007-2008 og þar sem að KHB hefur hætt rekstri og hefur engan starfsmann í 



VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ   STARFSMANNAVELTA  
VIÐSKIPTASKOR 

 

31 

vinnu fékk höfundur aðgang að starfsmannakerfi KHB og fékk aðstoð frá 

Svanhildi Hlöðversdóttur til að vinna úr þeim gögnum.  Einnig voru skoðuð 

töluleg gögn úr gagnagrunnum frá Vinnumálastofnun og Hagstofu Íslands 

varðandi tölur yfir atvinnuleysi og fólksfjölda.  Forritið Microsoft Excel var notað 

við úrvinnslu þessara gagna. 

 

3.3 Annmarkar við rannsókn 

Í litlu bæjarfélagi eins og Egilsstöðum er erfitt að komast hjá því að flestir 

þekkjast og tengsl manna á milli mikil.  Höfundur hefur haft töluverð tengsl við 

fyrirtækin sem ritgerðin fjallar um í gegnum árin.  Sambýlismaður höfundar hefur 

starfað hjá Haustaki, áður Herði, síðan 2003 sem verkstjóri.  Einnig vann 

höfundur sem skrifstofustjóri hjá KHB og vann því náið með stöðvarstjóra á 

þjónustustöð N1 þangað til höfundur lét af störfum vegna náms haustið 2008. 

Einnig þekkir höfundur fjölda starfsmanna á báðum stöðum, bæði starfsmenn sem 

nú eru í starfi og einnig starfsmenn sem hafa látið af störfum.  Þessi tengsl og 

þekking höfundar geta hafa haft áhrif á rannsóknina.   

Það er ljóst að ef þessi tengsl væru ekki fyrir hendi hefði ýmis gagnaöflun orðið 

mun erfiðari.  Til dæmis hjá KHB er ekki lengur neinn starfsmaður til að leita til 

en höfundur fékk aðgang að tölvukerfi félagsins vegna tengsla og trausts þeirra 

sem nú hafa aðgang að gögnum fyrirtækisins.  Höfundur hafði aðgengi að sömu 

gögnum í fyrra starfi og hefur þá kunnáttu sem til þarf til að draga gögnin út úr 

gagnagrunni fyrirtækisins og er því treyst til að halda trúnaði nú sem áður.  
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4 Greining / mat 

Í þessum kafla er greint frá upplýsingum sem aflað var með rannsókn í 

fyrirtækjunum tveimur.  Farið er stutt yfir sögu fyrirtækjanna tveggja.  Skoðaðar 

aðferðir fyrirtækjanna við starfsmannastjórnun og reiknuð út starfsmannavelta 

þeirra.  Farið er yfir skoðanakönnun sem gerð var meðal starfsmanna þar sem 

reynt var að nálgast viðhorf starfsmanna til ýmissa þátta í verkferlum 

fyrirtækisins, starfsánægju og hollustu við fyrirtækið. 

 

4.1 Kynning á fyrirtækjunum 

4.1.1 Haustak hf 

Haustið 1988 var stofnað fyrirtækið Herðir hf. með fiskþurrkun að markmiði.  Að 

fyrirtækinu stóðu nokkrir aðilar sem höfðu yfir að ráða búnaði til þurrkunar og 

einnig hráefni.  Staðsetning vinnslunnar var í útjaðri Fellabæjar á Fljótsdalshéraði 

og heitt vatn frá Hitaveitu Egilsstaða og Fella nýtt til þurrkunar hráefnis.  Byrjað 

var að byggja húsnæði undir starfsemina í janúar 1989 og vinnsla hófst í lok mars 

sama ár.  Fyrirtækið hefur frá upphafsárunum stækkað húsakost og aukið 

framleiðslu.  Nú er fyrirtækið að framleiða um það bil fimm sinnum meira en var 

fyrstu tíu árin og framleiðsla er fjölbreyttari.  Upphaflega störfuðu tíu manns hjá 

fyrirtækinu en nú eru starfandi þar 23 fastir starfsmenn í 21 stöðugildi.  Árið 2008 

keypti Haustak hf. allt hlutafé í Herði og voru fyrirtækin sameinuð.  Haustak hf. 

er í eigu Vísis hf. og Þorbjarnar hf. í Grindavík og rekur fyrirtækið einnig 

fiskþurrkun á Reykjanesi.  

Rekstrarstjóri er Pálmi Kristmannsson og hefur hann starfað hjá fyrirtækinu frá 

stofnun þess eða í tuttugu og tvö ár, ásamt því að vera einn af þeim aðilum sem 

stofnuðu Herði hf. á sínum tíma (Pálmi Kristmannsson, 2011).  Héðan í frá verður 

rætt um sameinað fyrirtæki Herði/Haustak hf. Fellabæ sem Haustak. 
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4.1.2 Þjónustustöð N1 Egilsstöðum 

Kaupfélag Héraðsbúa (KHB) hóf rekstur á söluskála og bensínsölu (sem seinna 

varð Hraðbúð) við Kaupvang á Egilsstöðum árið 1962 í tengslum við Olíufélagið 

Esso (Björn Vigfússon, 1997, bls. 224).  Um var að ræða nokkurs konar sérleyfi á 

bensínsölunni þar sem rekstur Hraðbúðar var merktur Olíufélaginu, húsnæði var í 

þeirra eigu en KHB sá um daglegan rekstur.  Söluskálinn var hins vegar rekinn 

undir merkjum KHB, því voru tvær rekstrareiningar í sama húsi.  Kaupfélag 

Héraðsbúa hætti rekstri í ársbyrjun 2009 og yfirtók þá N1 allan rekstur 

stöðvarinnar á Egilsstöðum og sameinaði í eina rekstrareiningu.  Olíufélagið Esso 

sameinaðist árið 2007 Bílanaust hf. og var þá nafninu breytt í N1 hf.  N1 hf. 

sérhæfir sig í bíltengdri starfsemi ásamt heildarlausnum í rekstrarvörum og 

eldsneyti til fyrirtækja.  Í dag rekur N1 fjölda þjónustustöðva, smurstöðva, 

dekkjaverkstæða og verslana um allt land.  Stöðvarstjóri er Svanhildur 

Hlöðversdóttir en hún hóf störf hjá KHB sem rekstarstjóri Hraðbúðar árið 1999 

og tók svo við sem rekstrarstjóri Söluskála KHB árið 2000.  Þegar rekstur 

bensínsölunnar og Söluskálans voru sameinaðar 2009 tók Svanhildur við 

núverandi stöðu sem stöðvarstjóri þjónustustöðvar N1 á Egilsstöðum (Svanhildur 

Hlöðversdóttir, 2011).  Héðan í frá verður vísað til Þjónustustöðvar N1 á 

Egilsstöðum sem N1. 

 

4.2 Starfsmannavelta hjá Haustaki og N1 

Hvorugt fyrirtækið hafði á takteinunum útreikninga á starfsmannaveltu.  

Höfundur fékk því aðgang að gögnum fyrirtækjanna og reiknaði út 

starfsmannaveltu þeirra.  Til að sjá breytingu frá hinu svokallaða „góðæri“ var 

nauðsynlegt að skoða veltu eininganna áður en þau voru tekin yfir.  Gögn frá 

2007 vegna Herðis lágu fyrir á skrifstofu Haustaks og voru unnin í samvinnu við 

fyrirtækið.  N1 tók yfir þjónustustöðina á Egilsstöðum 2009 og gögn vegna 2007 

og 2008 ekki fyrirliggjandi hjá þeim.  Höfundur fékk fullan aðgang að 

starfsmannakerfi KHB og með samvinnu við stöðvarstjóra var unnið úr þeim 

gögnum ásamt þeim gögnum sem fékkst frá mannauðssviði N1.  Bæði 

rekstrarstjóri Haustaks og stöðvarstjóri N1 telja að yfirtaka fyrirtækjanna hafi haft 

lítil áhrif á starfsmannaveltu eininganna svo tölurnar eru marktækar.  Yfirtaka hafi 

alltaf einhver áhrif á starfsfólk en þó hafi orðið litlar breytingar gagnvart hinum 
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almenna starfsmanni, þeir hefðu ekkert frekar haldið áfram eða sagt upp vegna 

eigendaskiptanna.  Við skoðun gagna kom í ljós að starfsmenn fyrirtækjanna 

sögðu ekki upp í kjölfar yfirtökunnar hjá hvorugu fyrirtækinu.  Hugsanlegt er að 

einhverjar uppsagnir hafi orðið síðar vegna þess, en um það er erfitt að segja þar 

sem ekki eru gerðar neinar kannanir um það hvers vegna fólk hættir störfum.  

Eins er erfitt að segja til um hvort starfsmenn hefðu hætt við að segja upp í kjölfar 

eigendaskiptanna. 

4.2.1 Útreikningar á starfsmannaveltu Haustaks og N1 á árunum 2007-2010 

Eins og áður hefur komið fram er hægt að velta fyrir sér starfsmannaveltu á 

margan hátt.  Hér á eftir verður farið yfir þær aðferðir sem kynntar voru hér á 

undan.  Á mynd 11 má sjá heildarstarfsmannaveltu rekstrareininganna tveggja á 

árunum 2007-2010.  

 

Mynd 11 - Starfsmannavelta 2007 - 2010 í % 

Árið 2007 sker sig úr hjá báðum fyrirtækjunum en veltan hjá N1 er töluvert mikil 

það ár eða 104% en 35% hjá Haustaki.  Veltan fer síðan lækkandi árið 2008 eða 

92% hjá N1 og 22% hjá Haustaki.  Árið 2009 lagast ástandið verulega þá er N1 

með 50% veltu en Haustak með 13% veltu.  Minni munur er á milli ára á veltu hjá 

N1 en á árinu 2010 er veltan 47%.  Hjá Haustaki heldur veltan hins vegar áfram 

að minnka verulega milli ára eða fer niður í 4%. 

Þessar tölur eru heildartölur og gefa ekki endilega rétta mynd af því hvað er í 

gangi.  Því má skoða fleiri hliðar þessara tölulegu gagna.  Til dæmis má skoða 

hversu vel fyrirtækjunum gengur að halda í það starfsfólk sem ræðst til starfa.  Til 

þess má nota hlutfall þeirra starfsmanna sem byrja og hætta innan sama tímabils.  
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Haustaki gengur heldur betur að halda starfsfólki eins og sjá má á mynd 12.  

Starfsmenn sem hefja störf 2007 og hætta innan sama árs eru 36%.  Á árunum 

2008 og 2009 hefja störf og hætta 25% á sama tímabili og á árinu 2010 fer 

hlutfallið svo niður í 0% .  Hjá N1 hættir tæplega helmingur nýrra starfsmanna á 

árunum 2007 til 2009 störfum innan ársins og 25% þeirra sem hefja störf 2010.  

 

Mynd 12 - Hlutfall starfsmanna sem byrja og hætta innan sama tímabils 

Á mynd 13 má sjá hversu margir starfsmenn eru starfandi í lok árs 2010 eftir þeim 

tímabilum sem þeir voru ráðnir inn.  Kemur þar í ljós að Haustaki hefur tekist að 

halda í 70% starfsmanna sem að hófu störf fyrir 2007 en N1 21%. 

 

Mynd 13 - Starfsmenn starfandi árið 2010 eftir ráðningartímabilum 

Góðærisárið er óstöðugra, þeir starfsmenn sem réðu sig til starfa á árinu 2007 hafa 

stoppað styttra við hjá báðum fyrirtækjunum eða 27% hjá Haustaki en 11% hjá 

N1.  Af starfsmönnun Haustaks sem ráðnir voru 2008 eru 75% enn starfandi en 

28% hjá N1.  Hjá Haustaki eru ennþá starfandi 50% starfsmanna sem ráðnir voru  

2009 en 36% hjá N1.  Þá eru allir starfsmenn starfandi hjá Haustaki sem ráðnir 

voru inn 2010 en 75% hjá N1.  
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Að lokum getum við skoðað hlutfall hæfra starfsmanna sem hætta störfum.  Þetta 

hlutfall byggist á mati stjórnanda hverju sinni á hæfni þeirra starfsmanna sem láta 

af störfum.  Ef hlutfallið er pósitíf tala þá eru fleiri óhæfir að hætta en hæfir.  Ef 

hlutfallið er negatíft þá eru fleiri að hætta sem eru hæfir í starfi og því er það 

líklega erfiðara fyrir fyrirtækið.  Mynd 15 og 15 sýnir þetta hlutfall hjá 

fyrirtækjunum tveimur.  Hér sést að hlutfallið er nokkuð stöðugt hjá Haustaki.  Þó 

eru fleiri hæfir að fara á árunum 2009 og 2010. 

 

Mynd 14 - Hlutfall hæfra og óhæfra starfsmanna hjá Haustaki sem hætta störfum á ári 

Hjá N1 eru fleiri óhæfir að hætta heldur en hæfir á árunum 2007-2009.  

 

Mynd 15 - Hlutfall hæfra og óhæfra starfsmanna hjá N1 sem hætta störfum á ári 

Á árinu 2010 þá snýst dæmið við.  Gallinn við þetta hlutfall er að það tekur ekki á 

hvort hæfir einstaklingar komi inn í staðinn fyrir óhæfa einstaklinga. 

 

4.2.2 Vinnumarkaðurinn 

Skilgreining á vinnumarkaði fyrir Haustak og N1er hægt að skilgreina þröngt og 

vítt.  Þröng skilgreining væri svæðisbundin við sveitarfélögin Fljótsdalshérað og 

Fljótsdalshrepp (hér eftir nefnt Fljótsdalshérað).  Aðeins víðara væri hægt að 

skilgreina vinnumarkaðinn sem allt Austurland og í víðustu skilgreiningu landið 
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allt.  Vinnumarkaðurinn á svæðinu og landinu öllu hefur tekið miklum 

breytingum á árunum 2007 til 2010.  Í kjölfar efnahagshrunsins haustið 2008 

hefur atvinnuástand versnað til muna og fólksflutningar milli svæða og jafnvel úr 

landi aukist. 

Sjá má á mynd 16 þróun íbúafjölda á Fljótsdalshéraði eftir aldurshópum á árunum 

2007-2010. 

 

Mynd 16 - þróun íbúafjölda á Fljótsdalshéraði eftir aldurshópum á árunum 2007-2010 
(Hagstofa Íslands, 2011) 

Ef skoðaður er fólksfjöldi á Fljótsdalshéraði þá hefur fækkað verulega í 

aldurshópnum frá 21-60 ára eða um tæplega 1.700 manns (Hagstofa Íslands, 

2011).  Þessi aldurshópur er virkastur á vinnumarkaði og því má ætla að framboð 

vinnuafls á svæðinu hafi minnkað.  Hugsanlega er hægt að tengja hluta þessarar 

fækkunar á svæðinu við versnandi atvinnuástand í kjölfar efnahagserfiðleikanna. 

Tafla 3 – Meðalfjöldi atvinnulausra á mánuði 2007-2010 (Vinnumálastofnun, 2011) 

 

Samkvæmt tölum frá Vinnumálastofnun var atvinnuleysi á landinu öllu að jafnaði 

á mánuði 1,0% árið 2007, 1,6% árið 2008, 8,0% árið 2009 og 8,1% árið 2010.   

Fljótsdalshérað er hér ekki undanskilið og sjá má á töflu 3 meðalfjölda  

0

200

400

600

800

1.000

1.200

0-16 ára 17- 20 ára 21-30 ára 31-40  ára 41-50  ára 51-60  ára 61-70  ára 71-102 ára

2007

2008

2009

2010

Ár Landið allt Austurland Fljótsdalshérað

2007 1.632 19 5

2008 2.745 32 18

2009 13.407 113 88

2010 13.309 148 90

Meðalfjöldi atvinnulausra á mánuði  2007-2010



VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ   STARFSMANNAVELTA  
VIÐSKIPTASKOR 

 

38 

atvinnulausra á mánuði 2007-2010 á öllu landinu, Austurlandi og 

Fljótsdalshéraði.  Þar kemur fram að töluverð aukning er á atvinnuleysi milli ára, 

þá sér í lagi milli áranna 2008 og 2009 (Vinnumálastofnun, 2011).   

4.2.3 Ráðningarferli 

Þörf fyrir starfsfólk, hæfileika og hæfni hjá Haustaki er ákveðið af rekstrarstjóra.  

Tekið er við umsóknum inn af götunni, ábendingum eða sótt til atvinnumiðlunar 

Vinnumálastofnunar.  Öll þau 22 ár sem fiskþurrkunin hefur verið starfrækt hefur 

aldrei verið auglýst eftir starfsfólki.  Algengast er að umsækjendur komi og spjalli 

við rekstarstjóra og fylla út form sem liggur síðan inni hjá rekstarstjóra.  Hann 

hefur svo samband við umsækjanda ef starf losnar.  Enginn sérstakur gildistími er 

á umsóknum (Pálmi Kristmannsson, 2011).  

Hjá N1 er það mannauðssvið í Reykjavík, í samstarfi við stöðvarstjóra, sem 

ákveður þörf fyrir starfsfólk.  Hvenær á að ráða, hæfni, getu og þess háttar.  Við 

öflun umsækjenda er helst notast við auglýsingar, vinnumiðlun 

Vinnumálastofnunar,  heimasíðu N1, umsóknir inn af götunni og ábendingar.  Á 

þenslutímanum var mikið auglýst eftir fólki og eins nýtt þjónusta vinnumiðlunar 

Vinnumálastofnunar.  Undanfarið ár hefur þó lítið sem ekkert verið auglýst, nýttar 

hafa verið umsóknir sem koma inn af götunni, af heimasíðu og ábendingar.  

Stöðvarstjóri kallar umsækjendur í viðtal og velur úr umsækjendahópnum 

(Svanhildur Hlöðversdóttir, 2011).   

 

4.2.4 Móttaka, kynning og þjálfun nýliða 

Rekstarstjóri Haustaks eða verkstjóri í hans fjarveru taka á móti nýliða, sýna 

honum vinnustaðinn, kynna starfsemina, gæðahandbók og almennar reglur sem 

gilda á vinnustaðnum.  Reyndur starfsmaður hefur síðan yfirumsjón með honum 

eftir að hann byrjar að vinna (Pálmi Kristmannsson, 2011) 

Hjá N1 er unnið eftir gátlista frá mannauðsdeild við móttöku nýliða.  Stöðvarstjóri 

tekur á móti nýliðum, kynnir fyrir honum starfsemina, aðstöðuna, afhendir 

vinnufatnað og starfsmannahandbók.  Vaktstjóri tekur síðan við starfsmanninum 

og ber ábyrgð á þjálfun hans (Svanhildur Hlöðversdóttir, 2011). 
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4.2.5 Endurmenntun og starfsþróun 

Haustak hefur ekki staðið fyrir námskeiðum eða endurmenntum starfsmanna á 

vegum fyrirtækisins.  Fyrirtækið hefur þó tekið þátt í kostnaði við meirapróf og 

sendir starfsfólkið á lyftaranámskeið ef þörf krefur.  Starfsþróun er ekki mikil, en 

starfsfólk getur þó færst til á vinnslulínunni með aukinni þjálfun.  Rekstrarstjóri 

og verkstjóri hafa yfirsýn yfir öll störf og geta gengið inn í þau ef með þarf og þar 

með er verkkunnáttu haldið við inni í fyrirtækinu (Pálmi Kristmannsson, 2011). 

Hjá N1 er starfrækt skipulagt námskeiðahald sem nefnist N1 skólinn.  Öllum 

starfsmönnum er heimilt að sækja námskeið í samráði við yfirmenn.  Fræðsluþörf 

starfsmanna er metin í starfsmannaviðtali með tilliti til markmiða og stefnu N1.  

Bæði er um að ræða námskeið sem efla hæfni til vinnu og einnig námskeið sem 

bætir persónulega færni starfsmanna (N1, e.d.).  N1 skólinn er staðsettur í 

Reykjavík en starfsmönnum á landsbyggðinni er heimilt að sækja námskeið ef 

þeir eru staddir í höfuðborginni og skólinn fer út á land með námskeið ef næg 

þátttaka fæst.  Einnig hafa starfsmenn verið styrktir á námskeið sem haldin eru á 

svæðinu og í lengra nám eins og til dæmis verslunarstjóranám á Bifröst.  

Starfsþróun hefur helst verið í því formi að starfsmaður færist til í starfi innan 

stöðvarinnar eftir því sem þjálfun og færni eykst, til dæmis úr afgreiðslu í sjoppu í 

vaktstjórastarf.  Starfslýsingar og verklýsingar eru til um öll störf þannig að 

verkkunnátta á ekki að hverfa út úr fyrirtækinu (Svanhildur Hlöðversdóttir, 2011). 

 

4.2.6 Væntingar starfsmanna, starfsánægja og starfshvatning 

Hjá Haustaki er almennur vinnutími milli 8 – 16, en algengt er að unnið sé til 19.  

Einnig er unnið á næturvöktum frá kl. 20 – 4.  Starfsfólkið velur hvort það vill 

vinna vaktir og er þá á næturvöktum í viku í senn.  Launakerfi er samkvæmt 

kjarasamningum við Afl starfsgreinafélag.  Umbunakerfi er ekki fyrir hendi í 

fyrirtækinu.  Mötuneyti er starfrækt í fyrirtækinu og fá starfsmenn heitan mat í 

hádeginu án endurgjalds.  Þrátt fyrir lág laun telur rekstarstjóri ekki að starfsfólk 

sé óánægt með laun í heild.  Það sé vinnutími, stöðugleiki og starfsöryggi sem 

skipti meira máli.  Sérstakar starfslýsingar eru ekki til um einstök störf, en unnið 

er eftir gæðahandbók og er að finna í henni lýsingu á verkferlum vinnslunnar og 

umgengnisreglur.  Formleg starfsmannaviðtöl eru ekki framkvæmd né 

frammistöðumat.  Engin sérstök formleg starfsmannastefna eða fjölskyldustefna 



VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ   STARFSMANNAVELTA  
VIÐSKIPTASKOR 

 

40 

er í gangi, ekkert starfsmannafélag er í fyrirtækinu og engar formlegar uppákomur 

hjá starfsmönnum utan vinnutíma nema fyrirtækið býður uppá jólahlaðborð sem 

er þá um leið árshátíð (Pálmi Kristmannsson, 2011). 

Hjá N1 er vaktavinna.  Í bensínsölu og verslun eru átta tíma vaktir.  Unnið er frá 

kl. 8 – 16 og 16 -24.  Sömu vaktir eru hafðar í sjoppu og grilli á sumrin en á 

veturna frá september út maí er unnið á ellefu tíma vöktum frá kl. 11 – 22.  

Bensínafgreiðsla er opin frá kl. 8-23:30, sumaropnun í grilli og sjoppu er sú sama 

en á veturna er sjoppan opin  frá kl. 11 – 22 og grillið frá 11-21.  Launakerfi er 

samkvæmt kjarasamningum við Afl Starfsgreinafélag og VR.  Tvö verkalýðsfélög 

eru í húsinu, en VR sinnir starfsfólki í sjoppu og grilli en Afl Starfsgreinafélag 

sinnir bensínafgreiðslumönnum.  Þetta getur valdið erfiðleikum, þar sem 

samningar milli þessara félaga eru ekki alveg samhljóma.  Ekki er formlegt 

umbunakerfi en stöðvarstjóri telur að starfsmenn séu ekki heilt yfir óánægðir með 

laun, þeir hafi ekki mikið verið að ræða það við sig.  Mikið er um að fólk líti á 

þennan vinnustað sem stökkpall, með skóla, milli skóla eða fyrir aðra vinnu.  Ekki 

sé um framtíðarvinnustað að ræða heldur frekar vinnustað til styttri tíma þannig 

að laun séu ef til vill minna atriði.  N1 er með starfsmanna- og fjölskyldustefnu 

sem gildir yfir fyrirtækið í heild.  Starfsmannafélag er virkt. Það skipuleggur 

árshátíð í samstarfi við mannauðssvið og skipuleggur ýmsar aðrar uppákomur.  

Árlega eru starfsmannaviðtöl, þar er farið yfir það sem kemur að starfsmanninum 

og vinnunni.  Þar fer til dæmis fram markmiðasetning og síðar eru skipulagðir 

stöðufundir þar sem farið er yfir sett markmið (Svanhildur Hlöðversdóttir, 2011). 

 

4.2.7 Hollusta við fyrirtækið 

Ef skoðaður er starfsaldur hjá fyrirtækinu þá kemur í ljós að þrettán starfsmanna 

Haustaks eru búnir að starfa lengur en fjögur ár.  Af þeim eru tveir búnir að starfa 

frá upphafi eða í tuttugu og tvö ár.  Fjórir starfsmenn eru búnir að vera lengur en í 

tíu ár og sjö eru búnir að starfa í lengur en í 5 ár.   

Hjá N1 eru fjórir búnir að vera lengur en fjögur ár.  Af þeim eru tveir búnir að 

starfa í meira en  tíu ár og tveir lengur en 5 ár.   
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4.3 Könnun meðal starfsfólks 

Hér verður fjallað um niðurstöður könnunar sem gerð var meðal starfsmanna 

fyrirtækjanna.  Við úrlausn könnunarinnar eru tölur miðaðar við þá sem tóku þátt 

í könnuninni.  Spurningalistann er að finna í viðauka 9.2 eins eru tíðnitöflur og 

línurit yfir svör við öllum spurningunum að finna í viðauka 9.3 og 9.4.   

Hjá Haustaki var úrtakið tuttugu og þrír, þar af svöruðu tuttugu og einn eða 

svarhlutfall 91,3%,  76,2% karlar og 23,8% konur.  Úrtakið hjá N1 var nítján og 

tóku allir þátt eða 100% svarhlutfall, af þeim voru 36,8% karlar og 63,2% konur.   

Þátttakendur könnunarinnar hjá Haustaki dreifast nokkuð milli aldurshópa en hjá 

N1 eru flestir á aldrinum 21-30 ára og hjá báðum fyrirtækjunum eru meirihluti 

starfsmanna með íslenskan uppruna eða 61,9% hjá Haustaki og 78,9% hjá N1. 

 

4.3.1 Ráðningarferli 

Til að kanna aðferðir við ráðningar voru fjórar spurningar til að kanna 

ráðningarferli.  Spurt var um hvers vegna starfsmenn hefðu sótt um starf hjá 

Haustaki/N1, sjá má á mynd 17 samanburð milli fyrirtækjanna.  Gefnir voru upp 

svarmöguleikarnir 

auglýsing, umtal, vann 

þar áður og annað.  Hjá 

Haustaki hafði enginn 

ráðið sig eftir auglýsingu 

og kemur það heim og 

saman við að Haustak 

hefur aldrei auglýst eftir 

starfsfólki.  Það höfðu 

33,3% ráðið sig eftir umtal, 21,1% hafa unnið þar áður og 52,4% réðu sig af 

einhverri annarri ástæðu.  Hjá N1 réðu sig 21,1% vegna auglýsingar, 30,4% vegna 

umtals, 10,5% höfðu unnið þar áður,  52,4% vegna einhverrar annarrar ástæðu og 

5,3% svaranna voru ógild. 

Flestir svarenda þekktu mikið eða nokkuð til fyrirtækjanna áður en þeir hófu störf, 

eða 57,1% hjá Haustaki og 57,9% hjá N1.  Af svarendum frá Haustaki þekktu 
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20,0%

30,0%

40,0%
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60,0%

Auglýsing Umtal Vann þar áður Annað Svar ógilt

Haustak N1

Mynd 17 - Hvers vegna sóttir þú um starf hjá Haustaki/N1 
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38,1% lítið eða ekkert til fyrirtækisins og 4,8% svöruðu ekki spurningunni.  Hjá 

N1 eru það 42,1% sem þekktu lítið eða ekkert til fyrirtækisins.  

Haustak hafði kynnt starfsemi fyrirtækisins fyrir 71,4% svarenda þegar þeir hófu 

störf en N1 hafði kynnt starfsemina fyrir öllum starfsmönnum við ráðningu, eða 

100% svarenda.  

Við spurningunni hversu ánægðir eða óánægðir starfsmenn væru með ráðningu  

voru 90,5% svarenda hjá Haustaki mjög ánægðir eða ánægðir, 4,8% hlutlausir og 

4,8% mjög óánægðir.  Af svarendum hjá N1 voru 84,2% mjög ánægðir eða 

ánægðir og 15,8% hlutlausir. 

 

4.3.2 Móttaka, kynning og þjálfun nýliða 

Alls voru átta spurningar í könnuninni sem tengdust móttöku, kynningu og 

nýliðaþjálfun.   

Af svarendum frá Haustaki töldu 23,8% sig hafa séð skriflega starfslýsingu yfir 

starf sitt, en 71,4 höfðu ekki séð starfslýsingu eða vissu ekki hvort þeir hefðu séð 

starfslýsingu.  Hlutfall þeirra sem ekki svöruðu spurningunni var 4,8%.  Hjá N1 

höfðu 73,7% séð skriflega starfslýsingu og 26,3% vissu ekki hvort þeir hefðu séð 

starfslýsingu eða höfðu ekki séð hana. 

Þegar spurt var um kröfur sem gerðar eru til starfsmanna í starfi þá töldu yfir 90% 

hjá báðum 

fyrirtækjunum sig 

uppfylla mjög vel 

eða vel þær kröfur 

sem gerðar eru til 

þeirra í starfi.  

Hlutlausir voru 

4,8% starfsmanna 

Haustaks og 4,8% 

töldu sig uppfylla 

illa þær kröfur sem gerðar eru.  Hjá N1 voru ógild svör 5,3%.  Einnig var spurt 

um hvort að starfsmenn hefðu yfirsýn yfir þau verkefni sem þeim væri falin og 

töldu 85,7% svarenda hjá Haustaki sig hafa mjög mikla eða mikla yfirsýn, 14,3% 

47,6%

42,9%

4,8% 4,8%
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Mynd 18 - Hversu vel eða illa finnst þér þú uppfylla þær kröfur 
sem eru gerðar til þín vegna starfsins? 
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voru hlutlaus.  Af svarendum hjá N1 töldu allir sig hafa mikla eða mjög mikla 

yfirsýn.  Sjá má skiptingu svara á mynd 18. 

Þá var spurt um þjálfun í starfi og hjá Haustaki töldu 66,7% sig hafa fengið 

þjálfun í starfi og af þeim voru 42,9% mjög ánægðir með þjálfunina og önnur 

42,9% ánægðir.  Hlutlaus svör voru 7,1% og 7,1% svöruðu ekki.  Hjá N1 töldu 

73,7% sig hafa fengið þjálfun í starfi og af þeim voru 42,9% mjög ánægð en 

57,1% ánægð með þjálfunina.  Þegar skoðað er hvort starfsmenn telji að miklum 

eða litlum tíma hafi verið varið í þjálfun þá eru meirihluti svarenda hjá Haustaki 

hlutlausir eða 52,4%, 9,5% fannst vera varið miklum tíma en 23,8% litlum tíma, 

4,8% of litlum tíma og 9,5% svara ekki.  Hjá N1 telja 31,6% miklum tíma vera 

varið í þjálfun, 31,6% eru hlutlausir, 15,8% finnst litlum tíma vera varið til 

þjálfunar og 21,1% svara ekki. 

Að lokum voru tvær spurningar sem fjölluðu um samvinnu milli starfsmanna.  

Annars vegar var 

spurt um hvort að 

samstarfsmenn væru 

tilbúnir að aðstoða 

við vandamál sem 

upp komu þegar 

starfsmaður hóf störf.  

Sjá má á mynd 19 

hvernig svör skiptast.  

Niðurstöður milli 

fyrirtækjanna urðu svipaðar, 47,6% hjá Haustaki töldu samstarfsmenn vera 

tilbúna til að aðstoða og 47,4% hjá N1. 

Hins vegar var spurt um hversu mikið eða lítið starfsmaðurinn gat nýtt sér aðstoð 

frá samstarfsmönnum.  Hjá Haustaki töldu 78,9% sig geta nýtt aðstoð 

samstarfsmanna mjög mikið eða mikið.  Hlutlausir voru 19%, 5% töldu sig hafa 

lítið getað nýtt aðstoð samstarfsmanna og 5% svarar ekki.  Hjá N1 voru 78,9% 

sem töldu sig geta nýtt aðstoð samstarfsmanna, 5,3% voru hlutlaus, 10,5% töldu 

sig lítið geta nýtt aðstoð samstarfsmanna og 5,3% mjög lítið. 
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Mynd 19 - Ef upp koma vandamál þegar þú hófst störf voru þá 
samstarfsmenn tilbúnir til að aðstoða? 
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4.3.3 Endurmenntun og starfsþróun 

Mismunandi áherslur eru hjá fyrirtækjunum varðandi námskeið og endurmenntun 

og því fróðlegt að sjá svör frá starfsmönnum varðandi endurmenntun. 

Átta spurningar könnunarinnar miðuðu að því að kanna endurmenntun og 

starfsþróun í fyrirtækjunum.   

Fyrst var spurt um menntun þátttakenda. Hjá Haustaki voru 57,1% sem höfðu 

lokið 

grunnskólanámi en 

52,6% hjá N1.  

Framhaldsskólanámi 

hjá Haustaki höfðu 

lokið 23,8% 

svarenda en 21,1% 

hjá N1.  Iðnnám 

höfðu 14,3% hjá 

Haustaki en 26,3% hjá N1.  Að síðustu var 4,8% hjá Haustaki sem hafa 

háskólanám að baki en enginn hjá N1.  Sjá má samanburðinn á mynd 20. 

Hjá Haustaki töldu 47,6% þátttakenda sig hafa átt kost á námskeiðum eða 

endurmenntun, af þeim voru 60 % mjög ánægð eða ánægð með þá menntun sem 

þeir hlutu og voru 40% hlutlaus en enginn óánægður.  Hjá N1 voru 89,5% sem 

töldu sig hafa átt kost á því að fara á námskeið eða endurmenntun, af þeim voru 

82,4% mjög ánægð eða ánægð með menntunina og enginn óánægður en 17,6% 

hlutlaus.   

Enginn þátttakenda hjá Haustaki er mjög ánægður með tækifæri til að viðhalda 

eða auka hæfni sína en 47,6% eru ánægðir.  Hlutlausir voru 42,9% og 9,5% svara 

ekki spurningunni.  Hjá N1 eru 46,2% mjög ánægð með sín tækifæri og 69,2% 

ánægð.  23,1% er hlutlaus og 7,7% svara ekki. 

Í framhaldi af því var spurt hversu vel eða illa þátttakendur telja að hæfileikar  
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Mynd 20 - Hvaða menntun hefur þú? 
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sínir séu nýttir.  Á mynd 21 sést hvernig svör skiptast við þessari spurningu.  Hjá 

Haustaki telja 19% að 

hæfileikar sínir séu 

mjög vel nýttir, 52,4% 

mjög vel og 28,6% eru 

hlutlaus.  Af 

þátttakendum hjá N1 

telja 31,6% að 

hæfileikar sínir séu 

mjög vel nýttir, 42,1% 

vel, 10,5% eru 

hlutlausir og 10,5% telja að hæfileikar sínir séu illa nýttir.  Ógild svör voru 5,3%. 

Þátttakendur voru einnig spurðir að því hvort þeir miðluðu þekkingu sinni milli 

samstarfsmanna.  Svöruðu 66,7% svarenda hjá Haustaki því að þeir gerðu það 

mjög oft eða oft.  Hlutlausir voru 23,8% og 9,5% sögðust sjaldan miðla þekkingu 

sinni.  Hjá N1 voru 94,7% sem töldu sig mjög oft eða oft miðla þekkingu sinni 

meðal annarra starfsmanna og 5,3% voru hlutlausir.  Svo var spurt hvort 

samstarfsmenn væru fúsir til að deila þekkingu sinni. Af þátttakendum hjá 

Haustaki töldu 57,1% að svo væri mjög oft eða oft.  Hlutlausir voru 28,6% og 

4,8% töldu að samstarfsmenn væru sjaldan tilbúnir að deila þekkingu sinni.  Hjá 

N1 voru 68,4% sem töldu samstarfsmenn deila þekkingu sinni mjög oft eða oft.  

21,1% voru hlutlaus og 10,5% töldu að samstarfsmenn deildu þekkingu sinni 

sjaldan.  

Að lokum voru starfsmenn spurðir um hvort þeir teldu mikla eða litla möguleika 

til starfsþróunar hjá 

Haustaki/N1.  Sjá má á 

mynd 22 hvernig svör 

skiptast, en minnihluti 

svarenda hjá Haustaki 

telja vera möguleika á 

starfsþróun eða 19%, 

42,9% eru hlutlausir og 

28,6% telja litla eða 
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Mynd 22 - Telur þú að miklir eða litlir möguleikar séu á 
starfsþróun hjá Haustaki / N1? 

Mynd 21 - Hversu vel eða illa telur þú að hæfileikar þínir séu 
nýttir hjá Haustaki/N1? 
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mjög litla möguleika vera á starfsþróun.  9,5% svara ekki spurningunni.  Hjá N1 

telja 63,2% að mjög miklir eða miklir möguleikar séu á starfsþróun.  Hlutlausir 

eru 21,1%  og 15,8% telja að litlir möguleikar séu á starfþróun. 

 

4.3.4 Væntingar starfsmanna, starfsánægja og starfshvatning 

Til að kanna hug starfsmanna til starfsins, ánægju í starfi og hvatningu voru 

lagðar fyrir tólf spurningar.   

Fyrst var spurt um hversu ánægður viðkomandi væri í starfi.  Af þátttakendum hjá 

Haustaki voru 28,6%  mjög 

ánægðir í starfi, 61,9% 

ánægðir og 9,5% hlutlausir.  

Af svarendum hjá N1 voru 

42,1% mjög ánægð og 42,1% 

ánægð en 15,8% hlutlaus.  Á 

mynd 23 má sjá skiptingu 

svara. 

Næst var spurt um hversu 

ánægðir þátttakendur væru 

með vinnustaðinn.  Meirihluti hjá báðum fyrirtækjum voru mjög ánægð eða 

ánægð með vinnustaðinn sinn, eða 85,7% hjá Haustaki en 84,2% hjá N1.  

Óánægðir voru 4,8% hjá Haustaki og 5,3% hjá N1.  Hlutlausir voru síðan 9,5% 

svarenda hjá Haustaki 

en 10,5% hjá N1.   

Þegar spurt var um 

vinnuaðstöðu töldu 

85,7% þátttakenda hjá 

Haustaki vinnuaðstöðu 

mjög góða eða góða, 

hlutlausir voru 9,55% 

og 4,8% þykir 

vinnuaðstaðan slæm.  

Hjá N1 telja 78,9% vinnuaðstöðu vera mjög góða eða góða, hlutlausir voru 21,1% 
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Mynd 23 - Hversu ánægður/óánægður ert þú í starfi 
hjá Haustaki / N1 
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Mynd 24 - Hvernig finnst þér vinnutíminn hjá Haustaki / N1 
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Mynd 24 sýnir skoðun þátttakenda varðandi vinnutíma.  Af þátttakendum hjá 

Haustaki svöruðu 47,6% að vinnutíminn væri mjög góður og önnur 47,6% 

svöruðu því til að hann væri góður.  Hlutlausir voru 4,8%.  Hjá N1 telja 15,8% 

vinnutímann vera mjög góðan og 42,1% góðan.  Þeir sem telja vinnutímann vera 

slæman eru 10,5%  og 5,3% telja vinnutímann mjög slæman.  Hlutlausir eru 

21,1% og 5,3%ógild svör. 

Mynd 25 sýnir skiptingu svara vegna ánægju þátttakenda með laun.  Athyglivert 

er hversu mikill 

samhljómur er á 

milli fyrirtækjanna 

í svörum en ef 

svörin eru tekin 

saman þá eru 

38,1% svarenda 

hjá Haustaki mjög 

ánægð eða ánægð 

með launin en 

38,6% hjá N1.  Að sama skapi eru 47,6% svarenda Haustaks óánægð eða mjög 

óánægð með laun sín og 47,4% svarenda hjá N1.  Hlutlausir voru 14,3% hjá 

Haustaki og 15,8% hjá N1. 

Hjá Haustaki voru 23,8% þátttakenda sem finna fyrir vinnuleiða og af þeim eru 

60% sem finna fyrir mjög litlum eða litlum vinnuleiða,og 20% finna fyrir miklum 

vinnuleiða.  Hlutlausir eru 20%.  Hjá N1 finna 15,8% fyrir vinnuleiða og af þeim 

eru 33,4% sem finna fyrir litlum vinnuleiða, 33,3% fyrir miklum vinnuleiða og 

33,3% eru hlutlaus. 

Spurt var um samskipti á vinnustaðnum, við yfirmenn og samstarfsmenn.  Mikill 

meirihluti svarenda beggja fyrirtækja telja samskipti milli sín og yfirmanns vera 

mjög góð eða góð, 90,5% hjá Haustaki og 94,7% hjá N1. Hlutlausir voru 9,5% hjá 

Haustaki og ógild svör hjá N1 voru 5,3%. 

Þegar spurt var um samskipti milli starfsmanna töldu 28,6% hjá Haustaki að 

samskipti milli starfsmanna væru mjög góð, 71,4% telja samskiptin vera góð.  Hjá 

N1 telja 63,2% að samskipti milli starfsmanna séu mjög góð, 21,1% góð og 

15,8% voru hlutlaus. 
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Mynd 25 - Ert þú ánægð/ur eða óánægð/ur með laun þín hjá 
Haustaki / N1? 
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Nokkrar spurningar fjölluðu um yfirmenn og töldu 81% svarenda hjá Haustaki að 

yfirmaður leggi sig mjög vel eða vel fram við að gera starfsmenn ánægða í starfi.  

Hlutlausir voru 9,5% og 9,5% svöruðu ekki spurningunni.  Hjá N1 töldu 84,2% 

yfirmann leggja sig mjög vel eða vel fram, 10,5% voru hlutlaus og 5,3% töldu 

yfirmann leggja sig illa fram við að gera starfsmenn ánægða í starfi. 

Svo var spurt um hrós, hvort yfirmenn hafi hrósað fyrir vel unnin störf og töldu 

52,4% svarenda hjá Haustaki að þeim hafi verið hrósað mjög oft eða oft.  

Hlutlausir voru 19%, 23,8% töldu sér sjaldan vera hrósað og  4,8% svarar ekki.  

Hjá N1 er 78,9% hrósað mjög oft eða oft, 10,5% eru hlutlausir og 10,5% er 

sjaldan hrósað. 

Að lokum var spurt hvort þátttakendum þyki vera gert upp á milli starfsmanna og 

sjá má skiptingu svara á mynd 26.  Svöruðu 71,4% hjá Haustaki því til að mjög 

lítið eða lítið sé gert upp á milli starfsmanna og 9,5% telja að mikið eða mjög 

mikið sé gert upp á milli starfsmanna.  Hlutlausir eru 19%.  Hjá N1 telja 52,6% að 

mjög lítið eða lítið sé gert upp á milli starfsmanna, 26,3% telja að mikið eða mjög  

 

 

mikið sé gert upp á milli starfsmanna, 15,8% eru hlutlausir og 5,3% eru ógild 

svör. 

4.3.5 Hollusta við fyrirtækið 

Spurt var hversu lengi þátttakendur hefðu starfað hjá fyrirtækjunum.  Þarna álítur 

höfundur hættu á að spurning hafi eitthvað misskilist.  Telur höfundur að sumir  
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Mynd 26 - Finnst þér vera gert upp á milli starfsmanna hjá Haustaki / N1? 
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svarendur miði byrjunartíma við þegar að fyrirtækið var tekið yfir en aðrir svari 

hvenær þeir byrjuðu 

fyrst, áður en það var 

yfirtekið.  Því kemur 

þarna fram misræmi 

miðað við frumgögn 

frá fyrirtækjunum.  

Þarna hefði mátt orða 

spurninguna betur, 

þar sem að horft er á 

fyrirtækin sem eina 

heild fyrir og eftir 

yfirtöku.  Skiptingu svara má sjá á mynd 27. 

Þegar spurt var um hvort þátttakendur líti á starfið sem framtíðarstarf þá voru 

38,1% hjá Haustaki sem líta á starfið sem framtíðarstarf, 14,3% telja þetta ekki 

vera framtíðarstarf, 38,1% eru óákveðin og 9,5% svarar ekki.  Hjá N1 telja 47,4% 

sig vera í framtíðarstarfi, 21,1% telja að starfið sé ekki framtíðarstarf og 31,6% 

eru óákveðnir.  

Sjá má á mynd 28 hvernig svör skiptust við hversu líklegt væri að þátttakendur 

hætti störfum á 

næstu tólf 

mánuðum.  Af 

þátttakendum hjá 

Haustaki töldu 4,8% 

mjög líklegt að þeir 

hætti störfum hjá 

fyrirtækinu á næstu 

tólf mánuðum.  

33,3% töldu það 

ólíklegt,  47,6% 

mjög ólíklegt og 

9,5% voru hlutlaus.  Hjá N1 töldu 5,3% það mjög líklegt að hætta innan tólf 

mánaða, 15,8% líklegt, 26,3% töldu það vera ólíklegt, 36,8% mjög ólíklegt og 

15,8% voru hlutlaus. 
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Mynd 27 - Hve lengi hefur þú starfað hjá Haustaki / N1? 
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Mynd 28 - Hversu líklegt er að þú hættir störfum hjá Haustaki / 
N1 á næstu tólf mánuðum? 
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Að lokum var spurt um ástæður fyrir að hætta störfum ef það væri í myndinni og 

þeirri spurningu svöruðu ekki 57,1% hjá Haustaki, en 9,5% gáfu upp launakjör 

sem ástæðu eða eitthvað annað.  Hjá N1 gáfu 5,3% upp vinnutíma sem ástæðu, 

5,3% gáfu upp að menntun nýtist ekki í starfi, önnur 5,3% töldu að ekki væri

 

 

tækifæri til starfsþróunar og 21,1% töldu að ástæða væri eitthvað annað.  Ógild 

svör voru 15,8% og 47,4% svarar ekki.  Ógildu svörin voru tilkomin vegna þess 

að hakað var við fleiri en einn möguleika.  
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Mynd 29 – Ef svo er, hver er ástæða fyrir að hætta? 
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5 Tillögur 

Rekstarumhverfi fyrirtækja á Íslandi er ekki auðvelt um þessar mundir og því er 

mikilvægt að halda vel utan um það sem viðkemur starfsmannahaldi.  Mikill 

kostnaður er fólginn í því að ráða og þjálfa nýtt fólk og ekki síst er mikill 

kostnaður í minni framleiðni og þekkingarleysi nýliðans á fyrirtækinu og 

starfsemi þess.   

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða ekki í ljós einhvern einn þátt umfram annan 

sem að hefur áhrif á starfsmannaveltu fyrirtækjanna tveggja.   

Niðurstöður skoðanakönnunar leiða í ljós almenna ánægju starfsmanna með 

fyrirtækin í flestum atriðum.  Alltaf er þó svigrúm til að bæta og lagfæra og 

nokkur atriði koma fram í skoðanakönnuninni sem hægt væri að bæta.  Ekki var 

endilega um sömu atriði að ræða hjá báðum fyrirtækjunum.   

Ef skoðað er ráðningarferli þá er almenn ánægja með það ferli hjá báðum 

fyrirtækjum.  Hjá Haustaki mætti einna helst lagfæra og auka kynningu á 

starfsemi fyrirtækisins fyrir nýliða.  Það að kynna starfsemi fyrirtækis vel fyrir 

nýjum starfsmanni getur haft veruleg áhrif á áframhaldandi starf og starfsánægju.  

Einnig telur höfundur mikilvægt að það liggi fyrir skriflegar starfslýsingar, en 

slíkt er aðeins til í litlum mæli hjá Haustaki í dag og þá einna helst í formi 

lýsingar á verkferlum í gæðahandbók.   

Rannsóknin leiddi ekki í ljós hvers vegna starfsmenn hætta störfum hjá 

fyrirtækjunum, til þess hefði þurft að gera könnun eða taka viðtöl við starfsmenn 

sem hætt hafa störfum.  Því miður þá leyfði tímarammi það ekki og þá hefði 

umfang rannsóknarinnar ef til vill orðið of mikið.   

Til að komast að því hvers vegna starfsmenn ákveða að hætta þá mætti hjá báðum 

fyrirtækjum skoða hvort setja ætti upp starfslokaviðtöl eða starfslokakönnun, þó 

sér í lagi hjá N1 þar sem starfsmannaveltan er töluverð og 21% starfsmanna N1 

telja líklegt að þeir hætti störfum á næstu tólf mánuðum.  Til dæmis mætti skoða 

að þeir starfsmenn sem hætta fái aðgang að nafnlausri könnun um ástæður þess að 

viðkomandi er að hætta og yfirmaður getur ekki rakið svör til ákveðins 

starfsmanns.  

Almenn ánægja er með nýliðaþjálfun hjá báðum fyrirtækjunum en samt eru 

nokkrir sem telja of litlum tíma varið í þjálfun.  Bæði fyrirtæki mættu skoða betur 
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þann þátt.  Til dæmis væri hægt að kalla nýliða í viðtal eftir ákveðinn tíma til að 

átta sig á hvar kreppir að. 

Menntun starfsmanna fyrirtækjanna er að mestu grunnskólapróf.  Fleiri 

starfsmenn hjá N1 telja sig hafa tækifæri til að fara á námskeið og auka hæfni í 

starfi.  Haustak mætti skoða hvort bæta megi þennan þátt, kanna þörf fyrir 

endurmenntun og skoða hvort í boði eru námskeið sem gagnist bæði 

starfsmönnum og fyrirtækinu.   

Starfsánægja virðist vera nokkuð mikil hjá fyrirtækjunum.  Starfsmenn hjá 

Haustaki telja að litlir möguleikar séu til að þróast í starfi og finna fyrir 

vinnuleiða.  Því mætti skoða að færa fólk reglulega til í starfi, þannig að starfið 

verði ekki of einhæft en einhæf störf geta valdið vinnuleiða sem síðan leiðir til 

minni framleiðni og að lokum að starfsmaður hættir.  Hjá N1 er það einna helst 

vinnutíminn sem að fólk er óánægt með og að gert sé upp á milli starfsmanna.  

Fyrirtækið þarf að finna út hvað það er sem að starfsmenn telja að þeim sé 

mismunað með og einnig að skoða hvort hægt sé að setja upp annarskonar 

vaktakerfi, jafnvel mætti stofna nefnd starfsmanna til að fjalla um þau mál og 

leyfa starfsmönnum að greiða atkvæði um hvaða vaktakerfi eigi að gilda. 

Starfsmenn Haustaks telja að þeir fái sjaldan hrós og því mættu yfirmenn temja 

sér að hrósa starfsmönnum sínum ef vel er gert. 
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6 Umræður 

Starfsmannavelta hjá fyrirtækjunum tveimur er töluvert ólík, hjá öðru fyrirtækinu 

er veltan mikil en lítil hjá hinu.  Spurning er hins vegar hvort veltan er jákvæð eða 

neikvæð.  Í viðtölum við tengilið fyrirtækjanna var spurt hvort þeim fyndist 

starfsmannavelta vera jákvæð eða neikvæð.  Svörin voru nokkuð samhljóða hjá 

bæði Svanhildi Hlöðversdóttur og Pálma Kristmannssyni, en svöruðu þau bæði 

því til að í flestum tilfellum teldu þau starfsmannaveltu neikvæða þar sem að 

kostnaður við ráðningar, þjálfun og missi á framleiðni væri mikil.  Hins vegar 

væru einnig tækifæri fyrir fyrirtækið ef einhver starfsmannavelta væri fyrir hendi, 

sér í lagi ef að „rétta“ fólkið væri að hætta.  Pálmi lagði þó áherslu á að mikinn 

tíma tæki að þjálfa upp nýtt fólk til að ná upp framleiðni og þekkingu á hráefninu 

og hann teldi því best að hafa starfsmannaveltu sem allra minnsta.   

Haustak er að vinna eftir sjálfsprottinni starfsmannastjórnun, en N1 vinnur eftir 

meira fastmótuðum hugmyndum mannauðsstjórnunar.  Er það verulega 

umhugsunarvert hvers vegna Haustak nær betri árangri í að halda í starfsfólk.  

Pálmi Kristmannsson taldi að starfsöryggi, vinnutími og starfsandi væri orsök 

lítillar starfsmannaveltu í sínu fyrirtæki, þau væru eins og lítil fjölskylda, einnig 

að lífaldur starfsmanna væri dreifður.  

Svanhildur Hlöðversdóttir taldi að eðli starfseminnar hjá N1 vera þannig að það 

yrði alltaf töluverð starfsmannavelta og erfitt að lagfæra það.  Vinnustaðurinn 

byggist upp á ungu fólki sem ekki er búið að finna sinn stað í lífinu.  Oft fyrsti 

vinnustaður hjá unglingum, stökkpallur á milli skóla inn í aðra vinnu.  Erfiðara 

væri að fá eldra fólk til að vinna vaktavinnu, sér í lagi fjölskyldufólk með ung 

börn.  Flest störfin í fyrirtækinu séu erilsöm, oft mjög mikið að gera og mikil 

mannleg samskipti sem oft taka mikið á. 
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7 Niðurstaða 

Spurt var í byrjun verkefnisins hver starfsmannaveltan væri hjá Haustaki Fellabæ 

og Þjónustustöðvar N1 á Egilsstöðum á árunum 2007-2010 og hverjir væru helstu 

orsaka og áhrifaþættir.  Hvort það væri mismunandi velta á milli fyrirtækjanna og 

hvers vegna væri mismunur.  Einnig var spurt hvort að efnahagshrunið hefði haft 

áhrif á starfsmannaveltuna.  

Rannsókn verkefnisins leiddi í ljós að um var að ræða starfsmannaveltu hjá 

báðum fyrirtækjum á þessum árum og að það er verulegur munur á milli þeirra.  

Mun meiri starfsmannavelta er öll árin hjá N1 heldur en hjá Haustaki og styðja 

niðurstöður verkefnisins rannsóknir sem áður hafa verið gerðar að 

skyndibitastaður er með meiri starfsmannaveltu en iðnaður.  Haustak nær að halda 

starfsmönnum lengur í starfi eða 70% starfsmanna sem voru ráðnir inn fyrir 2007 

eru enn starfandi.  Hjá N1 eru 21% starfsmanna sem nú starfa ráðnir inn fyrir 

2007.  Starfsmannaveltan er hins vegar neikvæðari hjá Haustaki en N1 þar sem að 

fleiri hæfir starfsmenn hætta störfum hjá Haustaki, að undanskildu árinu 2010 en 

þá hættu fleiri hæfir hjá N1. 

Rannsóknin leiddi hins vegar ekki í ljós óyggjandi sannanir um ástæður 

starfsmannaveltunnar né hvers vegna það er svona mikill munur á milli 

fyrirtækjanna.   

Rannsókn meðal starfandi starfsmanna fyrirtækjanna leiddi í ljós almenna ánægju 

hjá báðum fyrirtækjunum og var ekkert sem leiddi í ljós sérstaka ástæðu fyrir 

starfsmannaveltu.  Hefði þurft að gera könnun hjá þeim starfsmönnum sem hætt 

hafa störfum til að átta sig á því, en það hefði orðið of umfangsmikið fyrir þessa 

rannsókn.  Munurinn á fyrirtækjunum getur legið í hversu ólík þau eru, þó báðir 

vinnustaðirnir séu með álíka starfsmannafjölda þá er starfsemin verulega ólík.  

Mannleg samskipti við viðskiptavini eru í forgrunni hjá N1 sem er 

þjónustufyrirtæki en verksmiðjuvinna hjá Haustaki.  Litlir aðrir möguleikar eru á 

annarri verksmiðjuvinnu af þeim toga á svæðinu en nokkrar skyndibitastaðir og 

bensínstöðvar eru reknar á atvinnusvæðinu og því meiri möguleikar á að skipta 

um vinnu.  Aldurs- og kynjadreifing starfsmanna er einnig ólík á milli 

fyrirtækjanna, meirihluti starfsmanna Haustaks eru karlmenn en hjá N1 er 

meirihluti starfsmanna konur.  Starfsfólk N1 er einnig í yngri kantinum meðan að 

lífaldursdreifing hjá Haustaki er nokkuð mikil. 
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Aðstæður á vinnumarkaði 2007 og 2008 höfðu veruleg áhrif á starfsmannaveltu 

fyrirtækjanna og í kjölfar efnahagshrunsins hafa aðstæður á vinnumarkaði breyst 

mjög mikið.  Atvinnuleysi á svæðinu hefur aukist, auðveldara er að fá fólk til 

starfa og minna um að fólk sé að hoppa á milli fyrirtækja.  Efnahagshrunið hefur 

því leitt til þess að starfsmannavelta beggja fyrirtækja hefur minnkað. 

Það var áhugavert að skoða afstöðu starfsmanna til fyrirtækjanna og sjá að það 

var ekki svo mikill munur á skoðunum þeirra þrátt fyrir hversu ólík fyrirtækin eru.  

Einnig var áhugavert að sjá mun á því hvernig fyrirtækin nálgast 

starfsmannastjórnun á mismunandi hátt. 

Höfundur telur þörf á að kanna betur starfsmannaveltu fyrirtækja á Íslandi og 

hvaða áhrifaþættir liggi þar að baki þar sem fáar íslenskar rannsóknir liggja fyrir 

varðandi þessi mál.  Höfundur er margs vísari varðandi starfsmannaveltu og 

mannauðsstjórnun eftir að hafa unnið þetta verkefni og vonar að það komi til með 

að verða að gagni í framtíðinni. 
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9 Viðaukar 

9.1 Spurningalisti vegna viðtala við tengiliði 

1. Hvað heitir þú og hvenær er þú fædd/ur? 

2. Hvaða stöðu gegnir þú? 

3. Hversu lengi hefur þú gengt þessu starfi og hversu lengi hefur þú starfað hjá 

fyrirtækinu. 

4. Getur þú sagt mér í stuttu máli sögu fyrirtækisins? 

5. Höfðu eigendaskipti á rekstrinum einhver áhrif á stjórnun starfsmannamála? 

6. Hversu margir starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu og hversu margir þeirra eru af 

erlendu bergi? 

7. Hvernig er vinnutíma háttað? 

8. Heldur fyrirtækið utan um starfsmannaveltu og ef svo er, hver var 

starfsmannavelta fyrirtækisins á árunum 2007-2010? 

9. Telur þú að starfsmannavelta geti verið jákvæð eða neikvæð? 

10. Telur þú að starfsmannavelta hafi áhrif á starfsemi fyrirtækisins og þá hvort 

áhrifin eru jákvæð eða neikvæð? 

11. Heldur þú að það sé minni/meiri starfsmannavelta í þínu fyriræki en í öðru í 

sambærilegum rekstri eða hjá öðrum deildum í þínu fyrirtæki? 

12. Eru gerðar einhverjar ráðstafanir til að koma í veg fyrir starfsmannaveltu? 

13. Hverjir ákveða þörf fyrir starfsfólk og ákveða hvað ber að hafa í huga þegar 

ráðið er í starf? 

14. Hvaða aðferðir eru notaðar við ráðningu starfsfólks? 

15. Hvernig er umsóknum háttað hjá fyrirtækinu, er hægt að sækja um án þess að 

það sé auglýst og hversu lengi gildir slík umsókn? 

16. Eru til starfslýsingar fyrir öll störf? 

17. Hver er launastefna fyrirtækisins? 

18. Telur þú að starfsmenn séu ánægðir með launin? 

19. Er fyrirtækið með starfsmannastefnu eða fjölskyldustefnu? 

20. Eru einhverskonar frammistöðumælingar eða starfsmannaviðtöl? 

21. Fá starfsmenn einhverskonar endurgjöf um frammistöðu í starfi? 

22. Hvernig er staðið að móttöku og þjálfun starfsmanna? 
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23. Er boðið uppá námskeið fyrir starfsmenn, er einhver endurmenntunarstefna 

hjá fyrirtækinu og er eitthvað gert til að halda utan um þekkingu starfsmanna? 

24. Hvaða ráðstafanir gerir fyrirtækið til að glata ekki þekkingu út úr fyrirtækinu 

þegar starfsmaður hættir störfum? 

25. Er einhverskonar umbunarkerfi til staðar í fyrirtækinu, og ef svo er hvernig er 

það uppbyggt? 
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9.2 Skoðanakönnun meðal starfsfólks N1 og Haustaks  

 

Lagðir voru fyrir starfsfólk fyrirtækjanna spurningalisti á íslensku, ensku og 

pólsku, þar sem að erlendir þátttakendur eru fáir var ákveðið að hafa einn 

spurningalista með öllum tungumálunum.  Heiti fyrirtækjanna í spurningunum var 

breytt eftir því um hvort fyrirtækið var að ræða. 
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Ágæti starfsmaður 

Hulda Dagbjört Jónasdóttir heiti ég og er að vinna að lokaverkefni í viðskiptafræði við 

Háskólann á Akureyri.  Verkefnið fjallar um starfsmannaveltu, orsök og áhrifavalda.   

Eftirfarandi spurningar eru hluti af rannsókn verkefnisins og vona ég að þú sjáir þér fært að 

svara þessum spurningum eins rétt og heiðarlega og þér er mögulegt.  Þér er hvorki skylt 

að svara einstökum spurningum né könnuninni í heild.  Ekki verður hægt að rekja svör við 

spurningunum til þeirra sem taka þátt í könnuninni þannig að vinsamlegast skrifaðu ekki 

nafn þitt á listann. 

 

Með kærri þökk fyrir þátttökuna 

Hulda Dagbjört Jónasdóttir 

Dear employee 

My name is Hulda Dagbjört Jónasdóttir and I am working on my thesis in business 

administration at the University of Akureyri.  The theses discuss employee turnover, cause 

and influences.  Following questions are part of the research needed for the thesis and I 

hope you will participate as rightfully and honestly as you can.  You are not obliged to 

answer individual questions or the survey as a whole.  There will not be possible to 

connect answers to those who participate so please do not write your name on this 

document. 

My best regards and thanks for participating 

Hulda Dagbjört Jónasdóttir 

 

Drodzy pracowniku 
Nazywam się Hulda Dagbjört Jónasdóttir i pracuje nad praca koncowa w Szkole 
Administracji biznesu na Uniwersytecie w Akureyri. Ankieta dotyczy rotacji, powodach i 
wplywach praconikow.  Następujące pytania są częścią ankiety potrzebnej do pracy i mam 
nadzieję, że odpowiesz na nie poprawnie i uczciwie.  Nie jesteś zobowiązany do udzielenia 
odpowiedzi na indywidualne pytania lub ankiety jako całości. Nie będzie możliwe, 
powiazanie odpowiedzi z uczestnikami ankiety więc proszę nie pisać swojego nazwiska na 
tym dokumencie. 
 

Z poważaniem i podziękowaniem za udział 
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Hulda Dagbjört Jónasdóttir 

1. Hvert er kyn þitt?  /  What is your gender?  / Jaka jest Twoja płeć? 

  Karlmaður / Male  / Mężczyzna 

  Kona  /  Female  /  Kobieta 

 

2. Á hvaða aldri ert þú?  / How old are you?  /  W jakim wieku jesteś? 

  15-20  

  21-30 

  31-40 

  41-50 

  51-60 

  61-70 

  71-80 

 

3. Hvar átt þú þinn uppruna?  /  Where do you come from?  /  Skąd pochodzisz?  

  Ísland  /  Iceland  /  Islandia 

  Frá Evrópusambandsríki  /  From EU countries  /  Krajach Unii Europejskiej  

  Önnur lönd / Other countries  /  Innych krajów 

 

4. Hvers vegna sóttir þú um starf hjá Haustaki?  /  Why did you apply for a job at 

Haustak/N1?  /Jak dowiedziales sie opracy w Haustak/N1? /  

  Auglýsing  /  Advertising  /  Ogloszenie 

  Umtal  /  Word of mouth  /  Rozmowa  /  

  Vann þar áður / Worked there before  /  Pracował tam przed 

  Annað  /  Other  /  Inne 

 

5. Hversu mikið þekktirðu fyrirtækið Haustak og starfsemi þess áður en þú hófst störf?  /  

How much did you know of company Haustak and its operations before you started 

working there?  /  Ile wiedziales o dzialalnosci firmy przed podjeciem tam pracy? 

  Mjög mikið  / Very much  /  Bardzo dużo 

  Mikið  /  Much  /  Dużo 

  Nokkuð  /  Somewhat  /  Coś 

  Lítið  /  Little  /  Mało 

  Ekkert  /  Nothing / Nic 
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6. Var þér kynnt starfsemi Haustaks þegar þú hófst störf?  /  When you started working at 

Haustak were you informed about the company and its operations?  /  Czy byłeś 

powiadomiony o działalności firmy Haustak w momencie rozpoczęcia pracy?  /   

  Já  /  Yes  /  Tak 

  Nei  /  No  /  Nie 

 

7. Hversu ánægður/óánægður varst þú með hvernig var staðið að ráðningu þinni?  /  How 

satisfied and dissatisfied were you with your recruitment process?  /  Jak zadowolony  lub 

niezadowoleny byles z procesu rekrutacji?  

  Mjög ánægð/ur  /  Very satisfied  /  Bardzo zadowolony   

  Ánægð/ur  /  Satisfied  /  Zadowolony 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Óánægð/ur  /  Dissatisfied  /  Niezadowolony 

  Mjög óánægð/ur  /  Very dissatisfied  /  Bardzo niezadowolony 

 

8. Er til og/eða hefur þú séð skriflega starfslýsingu yfir starf þitt?  /  Is there any job 

description of your job and have you seen it?  /  Czy istnieje opis Twojej pracy i czy go 

widziales ? 

  Já  /  Yes  /  Tak 

  Nei  /  No  / Nie 

  Veit ekki  /  Don’t know  /  Nie wiem 

 

9. Hversu vel eða illa finnst þér þú uppfylla þær kröfur sem eru gerðar til þín vegna starfsins?  

/  How well or badly you think you meet the requirements of the job?  /  Jak dobrze lub źle 

spełniasz wymogi pracy? 

  Mjög vel  /  Very well  /  Bardzo dobrze 

  Vel  /  Well  /  Dobrze 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Illa  /  Badly  /  Kiepsko 

  Mjög illa  /  Very badly  /  Bardzo kiepsko 
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10. Hefur þú yfirsýn yfir þau verkefni sem þér er falið að vinna?  /  Do you have overview of 

the tasks you are assigned to?  /  Czy wiesz wystarczajaco duzo o zadaniach, ktore do 

Ciebie naleza? 

  Mjög mikla  /  Very much  /  Bardzo dużo 

  Mikla  /  Much  /  Dużo 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Litla  /  Little  /  Mało 

  Mjög litla  /  Very little  /  Bardzo mało 

 

11. Þegar þú hófst störf fékkstu þá þjálfun í starfið?  /  When you started work did you get 

training for the job?  /  Czy przeszedles szkolenie w momencie rozpoczęcia pracy? 

  Já  /  Yes  /  Tak 

  Nei  /  No  /  Nie 

 

12. Ef svarið er já, hversu ánægð/ur eða óánægð/ur varst þú með þá þjálfun?  /  If yes, how 

satisfied or satisfied were you with the training  /  Jeśli odpowiedź brzmi tak, jak 

zadowoleni lub niezadowoleni byliscie z tego szkolenia? 

  Mjög ánægð/ur  /  Very satisfied  /  Bardzo zadowolony   

  Ánægð/ur  /  Satisfied  /  Zadowolony  

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Óánægð/ur  /  Dissatisfied  /  Niezadowolony 

  Mjög óánægð/ur  /  Very dissatisfied  /  Bardzo niezadowolony 

 

13. Hversu miklum tíma fannst þér varið í þjálfunina?  /  How much time did you think was 

spent in the training?  /  Ile, Twiom zdaniem poswiecono czasu na szkolenie? 

  Of litlum  /  Too little  /  za mało 

  Litlum  /  Little  /  mało 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Miklum  /  Much  /  dużo 

  Of miklum  /  Too much  /  Bardzo dużo 
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14. Ef upp koma vandamál þegar þú hófst störf voru þá samstarfsmenn tilbúnir til að aðstoða?  

/  When you started your job and there were problems, did your coworkers assist you?  

Jeżeli miałeś problemy na początku, czy Twoi wspolpracownicy byli gotowi Ci pomoc? 

  Alltaf  /  Always  /  Zawsze 

  Oft  /  Often  / Często 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Sjaldan  /  Seldom  /  Rzadko 

  Aldrei  /  Never  /  Nigdy nie 

 

15. Hversu mikið eða lítið gastu nýtt þér aðstoð samstarfsmanna?  /  How much or how little 

could you use the help of your colleagues?  /  Jak dużo lub jak mało mogles wykorzystac 

pomoc Twoich wspolpracownikow? 

  Mjög lítið  /  Very little  /  Bardzo mało 

  Lítið  /  Little  /  Małe 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Mikið  /  Much  /  Dużo 

  Mjög mikið  /  Very much  /  Bardzo dużo 

 

16. Hvaða menntun hefur þú?  /  What is your education?  /  Jakie jest twoje wykształcenie? 

  Grunnskólanám  /  Primary school  /  Szkoła podstawowa 

  Framhaldsskólanám  /  college /  srednia 

  Iðnnám  /  Apprenticeships /   zawodowa 

  Háskólanám  /  University  /  wyzsze 

  Annað  /  Other  /  Inne 

 

17. Gefst þér kostur á námskeiðum og/eða endurmenntun hjá Haustaki?  /  Are you able to 

have any seminars or courses while working for Haustak?  /  Czy miales mozliwosc 

szkolen lub kursów podczas pracy dla Haustak? 

  Já  /  Yes  /  Tak 

  Nei  /  No  /  Nie 
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18. Ef já, hversu ánægður – óánægður varst þú með námskeiðið/in/endurmentunina?  /  If yes, 

how satisfied or dissatisfied were you with these seminars, courses?  /  Jeśli tak, na ile 

zadowolony lub niezadowolony byłeś z tych szkolen, kursów? 

  Mjög ánægð/ur  /  Very satisfied  /  Bardzo zadowolony   

  Ánægð/ur  /  Satisfied  /  Zadowolony  

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Óánægð/ur  /  Dissatisfied  /  Niezadowolony 

  Mjög óánægð/ur  /  Very dissatisfied  /  Bardzo niezadowolony 

 

19. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með tækifæri þín til að viðhalda og auka hæfni 

þína?  /  How satisfied or dissatisfied are you with your opportunity to maintain and 

develop your skills?  /  Jak zadowoleni lub niezadowoleni są Państwo z możliwości 

utrzymania i rozwijania swoich umiejętności? 

  Mjög ánægð/ur  /  Very satisfied  /  Bardzo zadowolony   

  Ánægð/ur  /  Satisfied  /  Zadowolony  

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Óánægð/ur  /  Dissatisfied  /  Niezadowolony 

  Mjög óánægð/ur  /  Very dissatisfied  /  Bardzo niezadowolony 

 

20. Hversu vel eða illa telur þú að hæfileikar þínir séu nýttir hjá Haustaki?  /  How well or 

badly do you think your talents are used working for Haustak?  /  Jak dobrze, czy źle  twoje 

doswiadczenie i mozliwosci są wykorzystywane pracy dla Haustak? 

  Mjög vel  /  Very well  /  Bardzo dobrze 

  Vel  /  Well  /  Dobrze 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Illa  /  Badly  /  Kiepsko 

  Mjög illa  /  Very badly  /  Bardzo kiepsko 

 

21. Miðlar þú þinni reynslu meðal samstarfsmanna?  /  Do you share your experience between 

coworkers?  /  Czy dzielisz się swoim doświadczeniem ze współpracownikami? 

  Mjög oft  /  Very Often  /  Bardzo często 

  Oft  /  Often  / Często 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Sjaldan  /  Seldom  /  Rzadko 

  Aldrei  /  Never  /  Nigdy nie 
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22. Eru samstarfsmenn fúsir til að deila sinni þekkingu meðal annarra starfsmanna?  /  Are 

your coworkers willing to share their experience and knowledge among other employees?  

/  Czy Twoi współpracownicy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi 

pracownikami? 

  Mjög oft  /  Very Often  /  Bardzo często 

  Oft  /  Often  / Często 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Sjaldan  /  Seldom  /  Rzadko 

  Aldrei  /  Never  /  Nigdy nie 
 

23. Telur þú að miklir eða litlir möguleikar séu á starfsþróun hjá Haustaki?  /  Do you think 

there is much or little opportunity for you to develop in your job with Haustak?  /  Czy 

myślisz, że jest duża, czy mała mozliwosc rozwoju w pracy z Haustak? 

  Mjög mikla  /  Very much  /  Bardzo duża 

  Mikla  /  Much  /  Duża 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Litla  /  Little  /  Mała 

  Mjög litla  /  Very little  /  Bardzo mała 
 

24. Hversu ánægður/óánægður ert þú í starfi hjá Haustaki?  /  How satisfied / dissatisfied are 

you with your job at X  /  Jak zadowoleni lub niezadowoleni są Państwo z pracy w 

Haustak? 

  Mjög ánægð/ur  /  Very satisfied  /  Bardzo zadowolony   

  Ánægð/ur  /  Satisfied  /  Zadowolony  

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Óánægð/ur  /  Dissatisfied  /  Niezadowolony 

  Mjög óánægð/ur  /  Very dissatisfied  /  Bardzo niezadowolony 
 

25. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með vinnustaðinn Haustak?  /  How satisfied or 

dissatisfied are you with workplace Haustak?  /  Jak zadowoleni lub niezadowoleni są 

Państwo z miejsca pracy? 

  Mjög ánægð/ur  /  Very satisfied  /  Bardzo zadowolony   

  Ánægð/ur  /  Satisfied  /  Zadowolony  

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Óánægð/ur  /  Dissatisfied  /  Raczej niezadowolony 

  Mjög óánægð/ur  /  Very dissatisfied  /  Bardzo niezadowolony 
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26. Hvernig er vinnuaðstaðan hjá Haustaki?  /  How good or bad is the working facilities at 

Haustak?  /  Jak dobre lub zle jest środowisko pracy w Haustak? 

  Mjög góð  /  Very good  /  Bardzo dobre 

  Góð  /  Dobre 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Slæm  /  Bad  /  Złe 

  Mjög slæm  /  Very bad  /  Bardzo złe 

 

 

27. Hvernig finnst þér vinnutíminn hjá Haustaki?  /  How do you like your work hours at 

Haustak?  Jak podobaja Ci sie godziny pracy w Haustak? 

  Mjög góður  /  Very good  /  Bardzo dobre 

  Góður  /  Good  /  Dobre 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Slæmur  /  Bad  /  Złe 

  Mjög slæmur  /  Very bad  /  Bardzo złe 

 

 

28. Finnur þú til vinnuleiða í vinnunni?  /  Do you get bored with your work?  /  Czy nudzisz 

sie w pracy? 

  Já  /  Yes  /  Tak 

  Nei  /  No  /  Nie 

 

 

29. Ef já, hversu litlum/miklum vinnuleiða finnur þú fyrir?  /  If yes, how little or much 

boredom do you feel at work?  /  Jeśli tak,jak bardzo odczuwasz nude w pracy? 

  Mjög litlum  /  Very little  /  Bardzo mało 

  Litlum  /  Little  /  Mało 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Miklum  /  Much  /  Dużo 

  Mjög miklum  /  Very much  /  Bardzo dużo 
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30. Ert þú ánægð/ur eða óánægð/ur með laun þín hjá Haustaki?  /  How satisfied or dissatisfied 

are you with your wage at Haustak?  /  Czy jesteś zadowolony lub niezadowolonych z 

wynagrodzenia w Haustak? 

  Mjög ánægð/ur  /  Very satisfied  /  Bardzo zadowolony   

  Ánægð/ur  /  Satisfied  /  Zadowolony  

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Óánægð/ur  /  Dissatisfied  /  Niezadowolony 

  Mjög óánægð/ur  /  Very dissatisfied  /  Bardzo niezadowolony 
 

31. Hvernig finnst þér samskipti vera milli þín og yfirmanns þíns?  /  How good or bad do you 

think communications is between you and your boss?  /  Jak dobra lub zla jest komunikacja 

miedzy toba a twoim szefem? 

  Mjög góð  /  Bardzo dobra 

  Góð  /  Dobra 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Slæm  /  Zła 

  Mjög slæm  /  Bardzo zła 
 

32. Hvernig finnst þér samskipti vera milli starfsmanna innan Haustaks?  /  How good or bad 

do you think communication is between employees in Haustak?  /  Jak dobrze, czy źle 

myślisz o komunikacji między pracownikami w Haustak? 

  Mjög góð  /  Bardzo dobra 

  Góð  /  Dobra 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Slæm  /  Zła 

  Mjög slæm  /  Bardzo zła 

 

33. Hversu vel eða illa finnst þér yfirmaður þinn leggja sig fram við að gera þig ánægða/n í 

starfi?  /  How well or bad do you think that your boss put an effort to make you satisfied 

in your job?  Jak dobrze lub źle twój szef stara sie, abys byl zadowolony w pracy? 

  Mjög vel  /  Very well  /  Bardzo 

  Vel  /  Well  /  Dobrze 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Illa  /  Badly  /  Kiepsko 

  Mjög illa  /  Very badly  /  Bardzo kiepsko 
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34. Hefur þér verið hrósað af yfirmanni þínum fyrir vel unnin störf?  /  Have you been praised 

by your boss for a job well done?  Czy twój szef chwali cie  za dobrze wykonaną pracę? 

  Mjög oft  /  Very Often  /  Bardzo często 

  Oft  /  Often  / Często 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Sjaldan  /  Seldom  /  Rzadko 

  Aldrei  /  Never  /  Nigdy nie 

 

35. Finnst þér vera gert upp á milli starfsmanna hjá Haustaki?  /  Do you think there is 

discrimination between employees at Haustak?  /  Czy myślisz, że jest dyskryminacja 

wsrod pracowników w Haustak? 

  Mjög lítið  /  Very little  /  Bardzo mała 

  Lítið  /  Little  /  Mała 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Mikið  /  Much  /  Duża 

  Mjög mikið  /  Very much  /  Bardzo duża 

 

 

 

36. Hve lengi hefur þú starfað hjá Haustaki?  /  How long have you worked for Haustak?  /  Jak 

długo pracujesz w Haustak? 

  0-6 mánuði  /  0-6 months  /  0-6 miesięcy 

  6-12 mánuði  /  6-12 months  /  6-12 miesięcy 

  1-3 ár  /  1- 3 years  /  1-3 lat 

  3-5 ár  /  3-5 years  /  3-5 lat 

  5-7 ár  /  5-7 years  /  5-7 lat 

  10 ár eða lengur  /  10 lat lub dłużej 

 

37. Lítur þú á starf þitt sem framtíðarstarf?  /  Do you think of your job as a job for the future?  

/  Czy myślisz o pracy z X jako o pracy na przyszlosc? 

  Já  /  Yes  /  Tak 

  Nei  /  No  /  Nie 

  Óákveðin/n  /  Not sure  /  Nie wiesz 
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38. Hversu líklegt er að þú hættir störfum hjá Haustaki á næstu tólf mánuðum?  /  How likely 

or unlikely is you will quit working for Haustak in the next 12 months?  /  Jak duże jest 

prawdopodobieństwo, że odejdziesz z pracy w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy? 

  Mjög líklegt  /  Very likely  /  bardzo prawdopodobne 

  Líklegt  /  Likely  /  Prawdopodobnie 

  Hlutlaus  /  Neutral  /  Neutralny 

  Ólíklegt  /  Not likely  /  Mało prawdopodobne 

  Mjög ólíklegt  /  Unlikely  /  Bardzo mało prawdopodobne 

 

39. Ef svo er hver er ástæða fyrir að hætta?  /  If so, what is the reason for leaving?  /  Jeśli tak, 

to jaki jest powód odejścia? 

  Launakjör  /  Wages  /  Wynagrodzenie 

  Vinnuaðstaða  /  Working facilities  /  Warunki pracy 

  Vinnutími  /  Working hours  /  Godziny pracy 

  Menntun nýtist ekki í starfi  /  Edukacja nie wykorzystana w praktyce 

  Ekki tækifæri til starfsþróunar  /  Brak możliwości rozwoju kariery 

  Annað  /  Other  /  Inne 
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9.3 Niðurstöður skoðanakönnunar meðal starfsmanna - tíðnitöflur 

  
Hvert er kyn þitt? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Karlmaður 16 76,2% 7 36,8% 

Kona 5 23,8% 12 63,2% 

Samtals 21 100% 19 100% 

  
Á hvaða aldri ert þú? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

15-20 1 4,8%   0,0% 

21-30 4 19,0% 9 47,4% 

31-40 2 9,5% 2 10,5% 

41-50 5 23,8% 6 31,6% 

51-60 5 23,8%   0,0% 

61-70 4 19,0% 1 5,3% 

Ógild svör   0,0% 1 5,3% 

Samtals 21 100% 19 100% 

 
    

 
    

  
Hvar átt þú þinn uppruna? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Ísland 13 61,9% 15 78,9% 

Frá Evrópusambandsríki 8 38,1% 4 21,1% 

Samtals 21 100% 19 100% 
 
 

  
Hvers vegna sóttir þú um starf hjá Haustaki / N1? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Auglýsing   0,0% 4 21,1% 

Umtal 7 33,3% 4 21,1% 

Vann þar áður 3 14,3% 2 10,5% 

Annað 11 52,4% 8 42,1% 

Ógilt svar   0,0% 1 5,3% 
Samtals 21 100% 19 100% 

  Hversu mikið þekktirðu fyrirtækið Haustak / N1 og 
starfsemi þess áður en þú hófst störf? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mikið 6 28,6%   0,0% 

Nokkur 6 28,6% 11 57,9% 

Lítið 4 19,0% 5 26,3% 

Ekkert 4 19,0% 3 15,8% 

Svarar ekki 1 4,8%   0,0% 

Samtals 21 100% 19 100% 
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  Var þér kynnt starfsemi Haustaks / N1 þegar þú 
hófst störf? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Já 15 71,4% 19 100,0% 

Nei 6 28,6%   0,0% 

Samtals 21 100% 19 100% 

  Hversu ánægður/óánægður varst þú með hvernig 
var staðið að ráðningu þinni? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög ánægður 7 33,3% 13 68,4% 

Ánægður 12 57,1% 3 15,8% 

Hlutlaus 1 4,8% 3 15,8% 

Óánægður 1 4,8%   0,0% 

Samtals 21 100% 19 100% 
 
 

  Er til og/eða hefur þú séð skriflega starfslýsingu 
yfir starf þitt? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Já 5 23,8% 14 73,7% 

Nei 10 47,6% 2 10,5% 

Veit ekki 5 23,8% 3 15,8% 

Svarar ekki 1 4,8%   0,0% 

Samtals 21 100% 19 100% 

  Hversu vel eða illa finnst þér þú uppfylla þær 
kröfur sem eru gerðar til þín vegna starfsins? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög vel 10 47,6% 12 63,2% 

Vel 9 42,9% 6 31,6% 

Hlutlaus 1 4,8%   0,0% 

Mjög illa 1 4,8%   0,0% 

Ógild svör   0,0% 1 5,3% 

Samtals 21 100% 19 100% 

  Hefur þú yfirsýn yfir þau verkefni sem þér er falið 
að vinna? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög mikla 10 47,6% 10 52,6% 

Mikla 8 38,1% 9 47,4% 

Hlutlaus 3 14,3%   0,0% 

Samtals 21 100% 19 100% 

  
Þegar þú hófst störf fékkstu þá þjálfun í starfið? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Já 14 66,7% 14 73,7% 

Nei 7 33,3% 5 26,3% 

Samtals 21 100% 19 100% 
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  Ef svarið er já, hversu ánægð/ur eða óánægð/ur 
varst þú með þá þjálfun?   

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög ánægður 6 42,9% 6 42,9% 

Ánægður 6 42,9% 8 57,1% 

Hlutlaus 1 7,1%   0,0% 

Óánægður 0 0,0%   0,0% 

Svarar ekki 1 7,1%   0,0% 
Samtals 14 100% 14 100% 

  
Hversu miklum tíma fannst þér varið í þjálfunina?  

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Of litlum 1 4,8%   0,0% 

Litlum 5 23,8% 3 15,8% 

Hlutlaus 11 52,4% 6 31,6% 

Miklum 2 9,5% 6 31,6% 

Svarar ekki 2 9,5% 4 21,1% 
Samtals 21 100% 19 100% 

 
 

  Ef upp koma vandamál þegar þú hófst störf voru 
þá samstarfsmenn tilbúnir til að aðstoða? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Alltaf 10 47,6% 9 47,4% 

Oft 8 38,1% 8 42,1% 

Hlutlaus 3 14,3% 1 5,3% 

Sjaldan   0,0% 1 5,3% 
Samtals 21 100% 19 100% 

 
 

  Hversu mikið eða lítið gastu nýtt þér aðstoð 
samstarfsmanna? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög lítið 1 4,8% 1 5,3% 

Lítið   0,0% 2 10,5% 

Hlutlaus 4 19,0% 1 5,3% 

Mikið 10 47,6% 9 47,4% 

Mjög mikið 5 23,8% 6 31,6% 

Svarar ekki 1 4,8%   0,0% 
Samtals 21 100% 19 100% 

  
Hvaða menntun hefur þú?   

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Grunnskólanám 12 57,1% 10 52,6% 

Framhaldsskólanám 5 23,8% 4 21,1% 

Iðnnám 3 14,3% 5 26,3% 

Háskólanám 1 4,8%   0,0% 

Samtals 21 100% 19 100% 
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  Gefst þér kostur á námskeiðum og/eða 
endurmenntun hjá Haustaki / N1? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Já 10 47,6% 17 89,5% 

Nei 9 42,9% 2 10,5% 

Svarar ekki 2 9,5%   0,0% 
Samtals 21 100% 19 100% 

  Ef já, hversu ánægður – óánægður varst þú með 
námskeiðið/in/endurmentunina?   

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög ánægður 1 10% 5 29,4% 

Ánægður 5 50% 9 52,9% 

Hlutlaus 5 40% 3 17,6% 

Svarar ekki     
Samtals 10 100% 17 100% 

  Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með 
tækifæri þín til að viðhalda og auka hæfni þína? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög ánægður   0,0% 6 31,6% 

Ánægður 10 47,6% 9 47,4% 

hlutlaus 9 42,9% 3 15,8% 

Svarar ekki 2 9,5% 1 5,3% 
Samtals 21 100% 19 100% 

  Hversu vel eða illa telur þú að hæfileikar þínir séu 
nýttir hjá Haustaki / N1?   

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mög vel 4 19,0% 6 31,6% 

Vel 11 52,4% 8 42,1% 

Hlutlaus 6 28,6% 2 10,5% 

Illa   0,0% 2 10,5% 

Ógild svör   0,0% 1 5,3% 
Samtals 21 100% 19 100% 

  
Miðlar þú þinni reynslu meðal samstarfsmanna? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög oft 2 9,5% 7 36,8% 

Oft 12 57,1% 11 57,9% 

Hlutlaus 5 23,8% 1 5,3% 

Sjaldan 2 9,5%   0,0% 

Samtals 21 100% 19 100% 

  Eru samstarfsmenn fúsir til að deila sinni 
þekkingu meðal annarra starfsmanna? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög oft 2 9,5% 10 52,6% 

Oft 12 57,1% 3 15,8% 

Hlutlaus 6 28,6% 4 21,1% 

Sjaldan 1 4,8% 2 10,5% 
Samtals 21 100% 19 100% 
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  Telur þú að miklir eða litlir möguleikar séu á 
starfsþróun hjá Haustaki / N1? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög mikla 1 4,8% 4 21,1% 

Mikla 3 14,3% 8 42,1% 

Hlutlaus 9 42,9% 4 21,1% 

Litla 5 23,8% 3 15,8% 

Mjög litla 1 4,8%   0,0% 

Svarar ekki 2 9,5%   0,0% 

Samtals 21 100% 19 100% 
 
 

  Hversu ánægður/óánægður ert þú í starfi hjá 
Haustaki / N1?  

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög ánægður 6 28,6% 8 42,1% 

Ánægður 13 61,9% 8 42,1% 

Hlutlaus 2 9,5% 3 15,8% 
Samtals 21 100% 19 100% 

 
 

  Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með 
vinnustaðinn Haustak / N1? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög ánægður 5 23,8% 8 42,1% 

Ánægður 13 61,9% 8 42,1% 

Hlutlaus 2 9,5% 2 10,5% 

Óánægður 1 4,8% 1 5,3% 

Samtals 21 100% 19 100% 
 
 

  
Hvernig er vinnuaðstaðan hjá Haustaki / N1? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög góð 7 33,3% 2 10,5% 

Góð 11 52,4% 13 68,4% 

Hlutlaus 2 9,5% 4 21,1% 

Slæm 1 4,8%   0,0% 

Samtals 21 100% 19 100% 
 
 

  
Hvernig finnst þér vinnutíminn hjá Haustaki / N1?  

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög góður 10 47,6% 3 15,8% 

Góður 10 47,6% 8 42,1% 

Hlutlaus 1 4,8% 4 21,1% 

Slæmur   0,0% 2 10,5% 

Mjög slæmur   0,0% 1 5,3% 

Ógild svör   0,0% 1 5,3% 
Samtals 21 100% 19 100% 
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Finnur þú til vinnuleiða í vinnunni? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Já 5 23,8% 3 15,8% 

Nei 15 71,4% 15 78,9% 

Ógild svör   0,0% 1 5,3% 

Svarar ekki 1 4,8%   0,0% 
Samtals 21 100% 19 100% 

 
 
 

  Ef já, hversu litlum/miklum vinnuleiða finnur þú 
fyrir? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög litlum 1 20% 0 0,0 

Litlum 2 40% 1 33,3% 

Hlutlaus 1 20% 1 33,3% 

Miklum 1 20% 1 33,3% 

Svarar ekki     
Samtals 5 100% 3 100% 

 
 

  Ert þú ánægð/ur eða óánægð/ur með laun þín hjá 
Haustaki / N1? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög ánægður 1 4,8% 1 5,3% 

Ánægður 7 33,3% 6 31,6% 

Hlutlaus 3 14,3% 3 15,8% 

Óánægður 7 33,3% 7 36,8% 

Mjög óánægður 3 14,3% 2 10,5% 

Samtals 21 100% 19 100% 
 
 
 

  Hvernig finnst þér samskipti vera milli þín og 
yfirmanns þíns? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög góð 10 47,6% 10 52,6% 

Góð 9 42,9% 8 42,1% 

Hlutlaus 2 9,5%   0,0% 

Ógild svör   0,0% 1 5,3% 

Samtals 21 100% 19 100% 
 
 
 

  Hvernig finnst þér samskipti vera milli 
starfsmanna innan Haustaks / N1? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög góð 6 28,6% 12 63,2% 

Góð 15 71,4% 4 21,1% 

Hlutlaus   0,0% 3 15,8% 
Samtals 21 100% 19 100% 
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  Hversu vel eða illa finnst þér yfirmaður þinn 
leggja sig fram við að gera þig ánægða/n í starfi? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög vel 7 33,3% 5 26,3% 

Vel 10 47,6% 11 57,9% 

Hlutlaus 2 9,5% 2 10,5% 

Illa   0,0% 1 5,3% 

Svarar ekki 2 9,5%   0,0% 
Samtals 21 100% 19 100% 

  Hefur þér verið hrósað af yfirmanni þínum fyrir vel 
unnin störf? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög oft 5 23,8% 4 21,1% 

Oft 6 28,6% 11 57,9% 

Hlutlaus 4 19,0% 2 10,5% 

Sjaldan 5 23,8% 2 10,5% 

Svarar ekki 1 4,8%   0,0% 
Samtals 21 100% 19 100% 

            

  Finnst þér vera gert upp á milli starfsmanna hjá 
Haustaki / N1? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög lítið 7 33,3% 4 21,1% 

Lítið 8 38,1% 6 31,6% 

Hlutlaus 4 19,0% 3 15,8% 

Mikið 1 4,8% 4 21,1% 

Mjög mikið 1 4,8% 1 5,3% 

Ógilt svar   0,0% 1 5,3% 

Samtals 21 100% 19 100% 

            

  
Hve lengi hefur þú starfað hjá Haustaki / N1? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

0-6 mánuði 1 4,8% 2 10,5% 

6-12 mánuði   0,0% 5 26,3% 

1-3 ár 3 14,3% 9 47,4% 

3-5 ár 5 23,8% 2 10,5% 

5-7 ár 5 23,8%   0,0% 

10 ár eða lengur 7 33,3% 1 5,3% 
Samtals 21 100% 19 100% 

            

  
Lítur þú á starf þitt sem framtíðarstarf? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Já 8 38,1% 9 47,4% 

Nei 3 14,3% 4 21,1% 

Óákveðinn 8 38,1% 6 31,6% 

Svarar ekki 2 9,5%   0,0% 
Samtals 21 100% 19 100% 
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  Hversu líklegt er að þú hættir störfum hjá 
Haustaki / N1 á næstu tólf mánuðum? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Mjög líklegt 1 4,8% 1 5,3% 

Líklegt   0,0% 3 15,8% 

Hlutlaus 2 9,5% 3 15,8% 

Ólíklegt 7 33,3% 5 26,3% 

Mjög ólíklegt 10 47,6% 7 36,8% 

Svarar ekki 1 4,8%   0,0% 

Samtals 21 100% 19 100% 

  

  
Ef svo er hver er ástæða fyrir að hætta? 

Haustak N1 

Fjöldi % Fjöldi  % 

Launakjör 2 9,5%   0,0% 

Vinnutími   0,0% 1 5,3% 

Menntun nýtist ekki í starfi   0,0% 1 5,3% 

Ekki tækifæri til starfsþróunar   0,0% 1 5,3% 

Annað 7 33,3% 4 21,1% 

ógild svör   0,0% 3 15,8% 

Svarar ekki 12 57,1% 9 47,4% 
Samtals 21 100% 19 100% 
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9.4 Niðurstöður skoðanakönnunar meðal starfsmanna – línurit 
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Haustak

N1



VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ   STARFSMANNAVELTA  
VIÐSKIPTASKOR 

 

DD 

4,8%

14,3%

42,9%

23,8%

4,8%

9,5%

21,1%

42,1%

21,1%

15,8%

0,0% 0,0%
0,0%
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10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

Mjög mikla Mikla Hlutlaus Litla Mjög litla Svarar ekki

Telur þú að miklir eða litlir möguleikar séu á 
starfsþróun hjá Haustaki / N1?

Haustak

N1

28,6%

61,9%

9,5%

42,1% 42,1%

15,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Mjög ánægður Ánægður Hlutlaus

Hversu ánægður/óánægður ert þú í starfi hjá 
Haustaki / N1 

Haustak

N1

23,8%

61,9%

9,5%

4,8%

42,1% 42,1%

10,5%

5,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Mjög ánægður Ánægður Hlutlaus Óánægður

Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú með 
vinnustaðinn Haustak / N1

Haustak

N1
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33,3%

52,4%

9,5%
4,8%

10,5%

68,4%

21,1%
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80,0%

Mjög góð Góð Hlutlaus Slæm

Hvernig er vinnuaðstaðan hjá Haustaki / N1
Haustak

N1

47,6% 47,6%
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0,0% 0,0% 0,0%

15,8%
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10,5%
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50,0%

Mjög góður Góður Hlutlaus Slæmur Mjög slæmur Ógild svör

Hvernig finnst þér vinnutíminn hjá Haustaki / N1  
Haustak

N1

23,8%

71,4%

0,0%
4,8%

15,8%

78,9%

5,3%
0,0%
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70,0%
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90,0%

Já Nei Ógild svör Svarar ekki

Finnur þú til vinnuleiða í vinnunni?

Haustak

N1
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45,0%

Mjög litlum Litlum Hlutlaus Miklum Svarar ekki

Ef já, hversu litlum/miklum vinnuleiða finnur þú fyrir?

Haustak N1

4,8%

33,3%

14,3%

33,3%

14,3%

5,3%

31,6%

15,8%

36,8%

10,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

Mjög ánægður Ánægður Hlutlaus Óánægður Mjög óánægður

Ert þú ánægð/ur eða óánægð/ur með laun þín hjá 
Haustaki / N1?

Haustak N1

47,6%

42,9%

9,5%

0,0%

52,6%

42,1%

0,0%

5,3%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Mjög góð Góð Hlutlaus Ógild svör

Hvernig finnst þér samskipti vera milli þín og yfirmanns þíns?

Haustak

N1
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28,6%

71,4%

0,0%

63,2%

21,1%

15,8%
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80,0%

Mjög góð Góð Hlutlaus

Hvernig finnst þér samskipti vera milli starfsmanna innan 
Haustaks / N1? Haustak

N1

33,3%

47,6%

9,5%

0,0%

9,5%

26,3%

57,9%

10,5%

5,3%

0,0%
0,0%
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60,0%

70,0%

Mjög vel Vel Hlutlaus Illa Svarar ekki

Hversu vel eða illa finnst þér yfirmaður þinn leggja sig 
fram við að gera þig ánægða/n í starfi?

Haustak

N1

23,8%

28,6%

19,0%

23,8%

4,8%

21,1%

57,9%

10,5% 10,5%

0,0%
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40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Mjög oft Oft Hlutlaus Sjaldan Svarar ekki

Hefur þér verið hrósað af yfirmanni þínum fyrir vel unnin störf?

Haustak

N1
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38,1%
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4,8% 4,8%

0,0%

21,1%

31,6%

15,8%

21,1%

5,3% 5,3%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%
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40,0%

Mjög lítið Lítið Hlutlaus Mikið Mjög mikið Ógild svör

Finnst þér vera gert upp á milli starfsmanna hjá Haustaki / N1?

Haustak

N1

4,8%

0,0%

14,3%

23,8% 23,8%
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10,5%

26,3%

47,4%

10,5%
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0-6 mánuði 6-12 mánuði 1-3 ár 3-5 ár 5-7 ár 10 ár eða 
lengur

Hve lengi hefur þú starfað hjá Haustaki / N1?
Haustak

N1
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14,3%
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50,0%

Já Nei Óákveðinn Svarar ekki

Lítur þú á starf þitt sem framtíðarstarf?

Haustak

N1



VIÐSKIPTA- OG RAUNVÍSINDASVIÐ   STARFSMANNAVELTA  
VIÐSKIPTASKOR 

 

II 

 

4,8%
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Mjög líklegt Líklegt Hlutlaus Ólíklegt Mjög ólíklegt Svarar ekki

Hversu líklegt er að þú hættir störfum hjá 
Haustaki / N1 á næstu tólf mánuðum?

Haustak

N1

9,5%

0,0% 0,0% 0,0%
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0,0%

57,1%
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5,3% 5,3% 5,3%
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Launakjör Vinnutími Menntun 
nýtist ekki í 

starfi

Ekki tækifæri 
til 

starfsþróunar

Annað ógild svör Svarar ekki

Ef svo er hver er ástæða fyrir að hætta? Haustak

N1


