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SUMMARY 
Increasing competition in the past years has created a need for new 
methods to improve productivity and employee attainment. Organizations 
are making increasing demands that employees possess certain expertise 
that can strengthen it’s performance. A well prepared hiring process is one 
of the key factors to ensure that the expertise that the company needs is 
attained by hiring a new employee. 
Human resource management is a part of company management and 
ensures among other things that an organized hiring process is in place. 
Human resource management is important for all managers because the 
employees create value for the organizations. Knowledge management is a 
relatively new concept in management and implies increasing and 
activating the knowledge that the employees already possess as well as 
increasing the utilization of that knowledge. Knowledge management also 
helps the company recognize what knowledge the company lacks in order 
to encourage current employees to obtain that knowledge or hire new 
employees that possess it. For the processes of human resource and 
knowledge management to be viable in a company, theoretical 
prerequisites for them must motivate the company’s main policy making. 

When a need arises in a company to find a new employee, be it due to a 
need for new knowledge, a special assignment that needs to be carried out 
or an employee for replacing another one, it is important to carry out a 
thorough job analysis. The managers have to decide whether they want to 
perform this work within the company or bring in an employment agency 
for the job with consultants who specialize in hiring processes. 
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ÚTDRÁTTUR 
Vegna aukinnar samkeppni á vinnumarkaði undanfarin ár hefur skapast 
þörf hjá fyrirtækjum fyrir nýjar aðferðir við að auka afköst og bæta árangur 
starfsmanna. Auknar kröfur eru gerðar um að starfsmenn búi yfir ákveðinni 
þekkingu sem getur styrkt fyrirtækið í heild. Vel undirbúið ráðningarferli 
er einn af lykilþáttum til að sú þekking sem fyrirtækið þarfnast komi inn í 
fyrirtækið með nýráðningu starfsmanns.  
Mannauðsstjórnun er hluti af heildarstjórnun fyrirtækja og tryggir meðal 
annars að skipulagt ráðningarferli sé til staðar.  
Þekkingarstjórnun er nýtt hugtak í stjórnun og felst í að auka þekkingu 
starfsfólks ásamt því að virkja og nýta betur þá þekkingu sem er til staðar. 
Til að ferli mannauðsstjórnunar og þekkingarstjórnunar séu möguleg í 
fyrirtæki þurfa fræðilegar forsendur að liggja að baki heildarstefnumótun 
fyrirtækisins. 

Þegar þörf er á að ráða nýjan starfsmann, - er mikilvægt að vinna 
starfagreiningu vel. Stjórnendur standa frammi fyrir því að ákveða hvort 
þeir vilji vinna að ráðningarferlinu innan fyrirtækisins eða fá 
ráðningarskrifstofu til verksins með sérþjálfaða ráðgjafa í ráðningarferli.  
Í verkefninu eru dregin fram meginatriði við skipulagðan undirbúning 
ráðningarferlis í skipulagheildum og gerð sértök grein fyrir 
ráðningarþjónustu Mannafls. Jafnframt er gerð grein fyrir niðurstöðum úr 
samanburðarkönnun á ráðningaraðferðum fyrirtækja með starfsstöðvar 
bæði á Akureyri og í Reykjavík. Í ljós kemur að ekki virðist vera 
umtalsverður munur á ráðningaraðferðum – þó má segja að ráðning 
stjórnenda sé í fastari skorðum en ráðning almennra starfsmanna. 

Rannsóknarspurningar/tilgáta 
1. Hvaða aðferðir nota fyrirtækin við ráðningar?  

2. Hvort munur sé á aðferðum sem fyrirtæki/deildir á Akureyri beita 
samanborið við fyrirtæki/deildir í Reykjavík og ef svo er hver er sá munur? 
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3. Tilgátan sem lagt var upp með er sú að fyrirtæki/starfsdeildir á Akureyri 
noti síður ráðningaþjónustu en móðurdeildir í Reykjavík og þá einkum 
vegna smæðar og minna fjármagns til að spila úr. 
Samkvæmt niðurstöðum úr rannsókn eru fyrirtæki/starfsdeildir á Akureyri 
og í Reykjavík að gera nákvæmlega sömu hlutina í sambandi við ráðningar 
á nýju starfsfólki. Fyrirtækin huga vel að ráðningarferlinu þó svo að 
fyrirtæki/starfsdeildir í Reykjavík nýti sér í mun meiri mæli þjónustu 
ráðningarskrifstofna heldur en fyrritæki/starfsdeildir á Akureyri. Því virðist 
tilgáta mín hafa verið hrakin í meginatriðum. 

LYKILORÐ 
� Mannauðsstjórnun 
� Þekkingarstjórnun 
� Starfagreining 
� Ráðningarskrifstofa 
� Ráðningarferli 
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1 Inngangur 
Umræða um þekkingu og þekkingarverðmæti í tengslum við starfsemi 
fyrirtækja og stofnana hefur farið vaxandi á undanförnum árum. Ástæðan 
er sú að þekkingarverðmæti eru farin að skipta meira máli en áður. Þekking 
og færni er einn af auði fyrirtækjanna við að skapa sér sérstöðu á markaði. 
Tilvist og arðsemi fjölda fyrirtækja veltur meðal annars á 
þekkingarverðmætum sem mannauðurinn tekur þátt í að skapa. Fyrirtæki 
leita því að virkustu leiðunum við að ná og hafa stjórn á 
þekkingarverðmætum til að auka arðsemi fyrirtækja.  
Mannauðsstjórnun er skilgreind sem hluti almennrar stjórnunar innan 
fyrirtækja. Ráðning starfsfólks er liður í mannauðsstjórnun. Skipulagt 
ráðningarferli er mikilvægt fyrir fyrirtæki sem leita að ákveðinni þekkingu, 
svo að réttur maður sé ráðinn í rétt starf með þá þekkingu og færni sem 
þörf er fyrir. Mannauður er verðmæti og lykill að velgengni í 
nútímafyrirtækjum. 
Þekkingarstjórnun snýst um að auka þekkingu innan fyrirtækisins og virkja 
starfsmennina til þekkingarsköpunar. Þekkingarstjórnun kemur í beinu 
framhaldi að mannauðsstjórnun. Viss þekking þarf að vera til í öllum 
fyrirtækjum til að fyrirtækinu vegni vel og nái árangri. Skapa verður 
skilyrði fyrir námi í fyrirtækjum með því að setja inn stefnu og reglur í 
heildarstefnumótun fyrirtækja. Í verkefninu er gerð grein fyrir helstu 
atriðum mannauðsstjórnunar og þekkingarstjórnunar. Einnig er kynnt 
„Markviss” vinnuaðferðin sem með hjálp ráðgjafa kemur inn í fyrirtæki til 
að hjálpa við að leggja mat á og/eða auka þekkingu starfsmanna. 

Þekking er það sem við vitum eða höldum um heiminn- hún er 
rökstudd trú eða skoðun um að hlutirnir séu á einn eða anna 
veg (Njörður Sigurjónsson, 2001, bls. 56). 

Farið er gaumgæfilega yfir ráðningarferli allt frá að fyrirtæki átta sig á að 
ákveðna þekkingu vantar í fyrirtækið eða ákveðið verkefni þarf að vinna, 
til þess að starfsmaður er ráðinn. Mismunandi ráðningarferli verða skoðuð 
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það er um að ræða ráðningarferli ráðningarskrifstofunnar Mannafls, 
ráðningarferli ríkisstofnana og ráðningarferli Byko á Akureyri. Lög um 
jafnréttismál númer 96/2000, hafa áhrif á ráðningar og verða skoðuð sem 
og vandi varðandi túlkun á lögunum. 

Markmiðið með skýrslunni er að skoða skilvirk ráðningarferli og bera 
saman nýtingu skyldra fyrirtækja sem starfa bæði á Akureyri og á 
höfuðborgarsvæðinu á skipulögðum ferlum við ráðningu starfsmanna. 
Ákveðin þekking sem fyrirtækin búa yfir er verðmæti en einnig þarf að 
auka við þekkinguna og skapa nýja. Ný þekking getur komið með nýju 
starfsfólki eða að virkja það starfsfólk sem fyrir er í fyrirtækinu til 
nýsköpunar.  
Í rannsókninni er gengið út frá spurningunum: Hvaða aðferðir nota 
fyrirtækin við ráðningar? Er munur á aðferðum sem starfsstöðvar á 
Akureyri beita samanborið við móðurfyrirtæki í Reykjavík og ef svo 
er hver er sá munur? 
Tilgátan sem lagt er upp með er sú að fyrirtæki/starfsdeildir á Akureyri noti 
síður ráðningaþjónustu en móðurdeildir í Reykjavík og þá einkum vegna 
smæðar þeirra og minna fjármagns til að spila úr. 
Rannsóknin sem gerð var meðal fyrirtækja var lokuð netkönnun sem gerð 
var í gegnum forritið Outcome. Könnunin var send til 60 starfsstöðva, 30 á 
Akureyri og 30 í Reykjavík. Niðurstöður könnunarinnar verða kynntar auk 
umfjöllunar og tilrauna til skýringa.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Mannauðsstjórnun 
Aukning undanfarin ár á samkeppni innanlands-, jafnt sem erlendis, hefur 
skapað þörf fyrir nýjar aðferðir til að auka afköst og árangur starfsmanna. 
Tækniframfarir og þróun samfara auknum kröfum viðskiptavina, skapa 
þörf fyrir símenntun og breytta stjórnunarhætti. Hörð samkeppni kallar á 
markvissar aðgerðir til að ná í hæfasta vinnuaflið og halda starfsfólki 
áhugasömu, afkastamiklu og ánægðu. Mannauðsstjórnun er hugtak sem 
hefur verið notað til að túlka nýju starfshættina og aðgreina frá hinni 
eiginlegu starfsmannastjórnun. Hin síðari ár hefur þetta hugtak fengið 
aukið vægi og er mannauðsstjórnun viðurkennt fag (Í mörg horn að líta, 
1999, bls. 211). 
Einn af lykilþáttum í rekstri fyrirtækja er að skipuleggja innra starf 
fyrirtækisins vel. Starfsmannastjórnun er hluti af heildarstjórnun fyrirtækja 
og heldur utan um starfsmannaráðningar, þjálfun-, umbun-, hvatningu- og 
mat á frammistöðu starfsfólks. Mannauðsstjórnun lítur á starfsmenn sína 
sem verðmæti sem þarf að hlúa að líkt og öðrum eignum fyrirtækisins. 
Mannauður er fjárfesting fyrirtækjanna í menntun, þjálfun og þekkingu 
starfsfólks (Dessler, 2003, bls. 2 -20).  
Í starfsmannadeildum er aðalhlutverk mannauðsstjórnunar að stýra 
starfsmati, móta starfsmannastefnu, skilgreina þörf fyrir starfsfólk, velja 
nýliða til starfa, annast um innri almannatengsl og sjá um starfsþróun. Auk 
þess að fræða og þjálfa nýliða í fyrirtækinu. Hafa umsjón með launum 
starfsfólks, veita hvata og umbun, miðla upplýsingum milli starfsmanna, 
taka viðtöl, ráðleggja og aga starfsfólkið. Starfsmannadeildin hefur það 
hlutverk að þjálfa og þróa stjórnendur og byggja upp starfsmanna hollustu. 
Mannauðsstjórnun er mikilvæg fyrir stjórn hvers konar fyrirtækja. Vel 
skipulagt starf getur komið í veg fyrir alvarleg mistök. Engin stjórnandi vill 
gera rangt (Dessler, 2003, bls. 2 -20). 
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Skipulagt ráðningarferli er hluti að mannauðsstjórnun og getur átt þátt í 
velgengi fyrirtækja. Mjög mikilvægt er fyrir fyrirtæki að ráða réttan 
starfsmann í rétt starf svo að verkefni verði leyst og vinnuferli gangi vel, 
einnig til að koma í veg fyrir óþarfa starfsmannaveltu en starfsmannavelta 
er kostnaðarsöm fyrir og getur mikilvæg þekking og sambönd farið út úr 
fyrirtækinu með einstökum starfsmanni sem hættir (Dessler, 2003, bls. 2 -
20).  
Ef ráðningarferli er ekki markvisst og vel undirbúið er hætta á að ráðinn 
verði einstaklingur sem býr ekki yfir þeirri þekkingu sem leitað var eftir. 
Starfsmaðurinn finnur sig ekki í starfinu og jafnvel ræður ekki við starfið. 
Keðjuverkandi áhrif fara í gang eins og að starfsmanni líður illa í vinnunni 
og gerir ekki sitt besta. Aðrir starfsmenn verða pirraðir og óánægðir, 
starfsandinn verður slæmur, sem leiðir að lokum til þess að starfsmaðurinn 
hættir og ráða þarf nýjan einstakling með tilheyrandi kostnaði á undan og á 
eftir (Dessler, 2003, bls. 2 -20). 

Nútíma starfsmannastjórnun eða mannauðsstjórnun má 
skilgreina sem safn aðferða og vinnubragða sem hafa það að 
markmiði að hámarka frammistöðu og starfsánægju 
vinnuaflsins og skilvirkni starfsheildarinnar (Í mörg horn að 
líta 1999, bls. 211). 

2.1.1 Tilfinningagreind  
Tilfinningagreind getur haft veruleg áhrif á fólk þannig að það á mun 
auðveldara með að ná árangri í starfi. Fólk með virka tilfinningagreind á 
auðveldara með alla ákvarðanatöku og mannleg samskipti. 
Samskiptahæfileikarnir gera fólkið að afburðarstjórnendum 
(Þekkingarmiðlun, 2004). 

Tilfinningagreind er geta til að þekkja og skilja eigin 
tilfinningar og annarra ásamt getu til að hvetja sjálfan sig og 
stjórna eigin tilfinningum og samskiptum við annað fólk 
(Þekkingarmiðlun, 2004). 
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2.2 Þekkingarstjórnun 
Þekkingarstjórnun er nýtt hugtak sem kemur í framhaldi af hugtakinu 
mannauðsstjórnun. Í þekkingarstjórnun felst markviss áætlun um að auka 
og virkja þá þekkingu sem fyrir er og nýta betur þá þekkingu sem 
starfsfólkið býr yfir. Mikilvægt er að viðhalda þekkingu í fyrirtækjum og 
jafnframt að skrá og formfesta þá þekkingu í þeim tilgangi að þekkingin 
haldist innan fyrirtækisins og sé um leið aðgengileg öðrum. Ef mikil 
starfsmannavelta er í fyrirtækinu er ekki gott að starfsmenn sem hætta fari 
út með þá þekkingu sem starfmennirnir hafa skapað (Stjórnendavefur, 
2004). 

Mynd 1 Flæði upplýsinga  

Mynd 1 lýsir flæði upplýsinga og þekkingar. Gögn safnast upp búnar eru 
til aðgengilegar upplýsingar úr gögnunum. Túlkun, notkun og miðlun 
upplýsinga getur breytt upplýsingum í þekkingu til einstaklinga. Eftir að 
viðkomandi einstaklingur hefur tileinkað sér þekkinguna þá verður til 
skilningur sem varir í fyrirtækinu. Ferlið verður er hringrás því alltaf koma 
ný gögn sem vinna þarf úr (Stjórnendavefur, 2004). 

2.2.1 Fyrsta og annarrar kynslóðar þekkingarstjórnun 
Kynslóð þekkingarstjórnunar eru tvær, fyrstu og annarar kynslóðar. Fyrsta 
kynslóðin telur að dýrmæt þekking sé þegar til staðar og aðeins þurfi að 
kerfisbinda þekkinguna og miðla til starfsmanna. Hugmyndin er sú að 
miðla „réttu upplýsingunum til rétta fólksins á réttum tíma”. Mikil notkun 
á tækni er eitt af því sem einkennir fyrstu kynslóð þekkingarstjórnunar 
(McElroy, 2003, bls.14-18). 
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Menn telja að nútímafyrirtæki séu að þróast af fyrstu kynslóð yfir á aðra 
kynslóð. Önnur kynslóð þekkingarstjórnunar byggir á 
þekkingarframleiðslu á grundvelli fyrirliggjandi þekkingar. Athygli er 
beint að frumkvæði starfsmannanna og að einstaklingar ræði saman og þrói 
hugmyndir og lausnir út frá því. Starfsfólk á stöðugt að vera að leita að 
lausnum við vandamálum sem upp koma. Kynslóðin einblínir á að auka 
lærdóm og þekkingu innan fyrirtækja (McElroy, 2003, bls.14-18). 

Þekking er það sem við vitum eða höldum um heiminn- hún er 
rökstudd trú eða skoðun um að hlutirnir séu á einn eða anna 
veg (Njörður Sigurjónsson, 2001, bls. 56). 

Fyrirtæki sem byggir framtíð sína á þekkingu og færni er oft skilgreint sem 
þekkingarfyrirtæki (Thelma Björnsdóttir, 2000, bls. 7). 

2.2.2 Lífsferill þekkingar 
Sérfræðingar á sviði þekkingarstjórnunar hafa þróað tveggja stiga módel 
sem kallast lífsferli þekkingar og skiptist annars vegar í þekkingarsköpun 
og hinsvegar miðlun og beiting þekkingar. Mótelið byggist á því að 
skipulagsheildir leitist við að skapa, ná í og innleiða þekkingu. Gagnist 
þekkingin fyrirtækinu vel, er þekkingin innleidd og notuð í starfsemi 
fyrirtækisins (McElroy, 2003, bls.74-76). 

2.2.3 Samhæfð stefnumótun 
Fyrirtæki verða í grundvallaratriðum að vekja áhuga starfsfólksins á að búa 
til nýja þekkingu. Fyrirtækið gerir það, með því að setja stefnu og reglur í 
heildar stefnumótun fyrirtækisins þar sem sköpuð eru skilyrði fyrir námi og 
framleiðslu á þekkingu. Gæta verður að þekkingarsköpunin elti ekki 
stefnuna heldur á stefnan að elta þekkingarsköpunina og endurgjalda í 
samvinnu við þróun. Stefnan verður að styðja þekkingarsköpunina svo 
árekstrar verði ekki (McElroy, 2003, bls.101-104). 

Fyrirtæki og stjórnendur sem leggja áherslu á þátttöku starfsmanna í 
lausnum vandamála og hvetja til nýsköpunar eru líklegri til að verða virkari 
og öflugri á markaði, en fyrirtæki sem gera það ekki. Stjórnendur eiga að 
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leitast við að hafa starfsmenn með ólíkan þekkingargrunn svo að þekkingin 
verði sem víðtækust, á þann hátt að til verður fjölbreyttari nýsköpun. Þegar 
talað er um nýsköpun er gott að líta strax til starfsmannastjórnunar með 
það fyrir augum að setja viðhorf til nýsköpunar, reynslu og þekkingu 
starfsmannanna inn í ráðningarferlið. Með markvissri þekkingarsköpun 
eykst þekkingarvirði fyrirtækisins og starfsmennirnir verða verðmætari en 
áður (McElroy, 2003, bls.107). 

2.2.4 Mat á þekkingu í fyrirtækjum 
Fyrsta skrefið við mat á þekkingu í fyrirtækjum er að skilgreina þá 
þekkingu sem þarf að vera til staðar og skoða þá þekkingu sem er nú þegar 
til. Kortleggja stöðu fyrirtækisins í endurmenntunarmálum og skilgreina 
framtíðarsýn þess í starfsþróunarmálum. Gott er að fá ráðgjafa með 
sérþekkingu á aðferðafræðinni til að koma inn í fyrirtækið við að hjálpa til 
við greininguna. Ráðgjafinn ræðir við eigendur, stjórnendur, starfsfólk og 
jafnvel viðskiptavini og framkvæmir greiningu á þekkingarþörf innan 
fyrirtækisins (Markviss, 2004). 

2.2.5 Markviss 
Markviss kerfið (Markviss uppbygging starfsmanna) er starfrækt um allt 
land, og er danskt að uppruna. Kerfið leitast við að vinna á kerfisbundin 
hátt að uppbyggingu starfsmanna innan fyrirtækja. Með Markviss 
aðferðafræðinni er tekist á við verkefni sem fela í sér að skipuleggja 
fræðslu, þjálfun og annað sem tengist uppbyggingu starfmanna fyrirtækis 
eða stofnunar í víðustu merkingu. Grunnhugmyndin á bak við aðferðafræði 
Markviss er sú að bestur árangur náist þegar samvinna er á milli stjórnenda 
og starfsmanna. Aðferðir og verkfæri er hönnuð þannig að bæði yfirmenn 
og starfsmenn geti tekið þátt í ferlinu frá upphafi til enda. Með þeirri 
aðferð er hægt að tryggja gagnkvæman skilning, áhuga og þátttöku allra 
sem vinna í fyrirtækinu og eykur um leið líkur á varanleika og 
áframhaldandi uppbyggingu (Markviss, 2004). 



LOK2106              Svava Júlía Jónsdóttir 

8

Fyrsta verkefni ráðgjafans er að setja upp þverfaglegan hóp innan 
fyrirtækisins. Mikilvægt er að í hópnum séu starfsmenn úr sem flestum 
starfsgreinum innan fyrirtækisins og af sem flestum stjórnstigum. Með 
þessu er verið að tryggja að sjónarmið allra deilda komi fram. Skilgreind 
eru hlutverk og markmið fyrirtækisins og einnig setur hópurinn sér 
markmið. Áður en lengra er haldið er mikilvægt að vinnan sé vel kynnt 
innan fyrirtækisins til þess að allir viti hvað um er að vera. Gerð er 
skoðanakönnun innan fyrirtækisins þar sem viðhorf starfsfólks til 
endurmenntunar og þjálfunar er metin. Þörf fyrir þekkingu í fyrirtækinu og 
svokölluð starfagreining er gerð til að meta hvað hver starfsmaður hefur 
tök á og hvað vantar uppá. Útfrá þessu er síðan búin til námskrá fyrir 
námskeið sem starfsfólkið getur sótt og aukið á þann hátt við þekkingu 
sína. Einnig getur komið í ljós að einstakir starfsmenn henta betur á öðrum 
stað í fyrirtækinu og þörf sé fyrir nýjan starfsmann til að sinna tilteknu 
verkefni (Markviss, 2004). 
Eitt af aðalmarkmiðum Markviss er að hafa sívirkt tæki til að mæla þörf 
fyrir markvissa uppbyggingu starfsmanna með það að markmiði að hvert 
og eitt fyrirtæki geti aflað sér þá þekkingu sem fyrirtækinu skortir 
(Markviss, 2004). 

2.2.6 Óefnislegar eignir 
Óefnislegar eignir eru skilgreindar sem eignir sem skortir áþreifanlega 
tilvist en skapa virði fyrir einstakling eða fyrirtæki sem yfir þeim ráða. 
Hugsunin á bak við hugtakið er að verðmæti eins og viss þekking, 
sambönd eða hugmyndir eru fyrirtækinu meira virði við að tryggja 
rekstraröryggi heldur en fasteignir og tæki sem fyrirtækið á eins og skráð 
er í efnahagsreikningi (Allee, 2003, bls. 155). 
Til að auka virði óefnislegra eigna skiptir máli að hafa metnaðarfullt og 
gott starfsfólk sem eykur þekkingarverðmæti fyrirtækisins jafnt og þétt. 
Hægt er að skipta óefnislegum eignum í þrjá þætti, innri þætti, ytri þætti og 
mannlega þætti. Ytri þættir eru þættir eins og viðskiptasambönd sem 
fyrirtækið aflar sér í formi fjárfesta, birgja, mikilvæga viðskiptavina og 
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orðspor fyrirtækisins. Innri þættir eru þættir sem fyrirtækið nýtir sér í innri 
starfsemi fyrirtækisins eins og samskipti, ímynd, vinnuferla og gagnagrunn 
sem fyrirtækið hefur komið sér upp og nýtir sér í rekstri. Mannlegu 
þættirnir snúast um starfsfólkið til dæmis menntun, geta til að leysa 
vandamál, reynsla og þekking starfsfólks og virkir samskiptaferlar (Allee, 
2003, bls. 156-158). 

2.2.7 Ávinningur þekkingar 
Mannauður fyrirtækja birtist í starfsfólki, hæfileikar og reynsla 
starfsmanna skapa vöru og þjónustu. Því meiri mannauð sem fyrirtækið býr 
yfir því betur stendur fyrirtækið að vígi gagnvart samkeppnisaðilum. 

Á tímum þenslu og samkeppni verða nútímafyrirtæki, sem vilja ná forskoti 
á markaði, að gera betur en samkeppnisaðilarnir og veita viðskiptavinum 
sínum vörur eða þjónustu sem er virðisaukandi, það er að segja skapa 
viðskiptavininum ávinning. Hönnun á virðisaukandi vöru krefst þekkingar 
og hugmyndarauðgi við að ná athygli viðskiptavinarins. Sérfræðiþekking 
er nauðsynleg fyrir sérhæfðar vörur og þjónustu, einnig er nauðsynlegt að 
geta lesið út og þekkt markaðinn vel. Þekkinguna öðlast fyrirtækin í 
gegnum frábært starfsfólk sem býr yfir bæði menntun og reynslu (Telma 
Björnsdóttir, 2000, bls.9). 

2.2.8 Mannauður 
Hægt er að skipta starfsmönnum niður í fjóra flokka eftir því hversu 
virðisaukandi starfið er fyrir viðskiptavininn. Fyrst má nefna starfsmenn 
sem auðvelt er að leysa af hólmi og veita viðskiptavininum eða vörunni 
lítinn virðisauka, lítil þjálfun liggur oftast að baki starfs. Fyrirtæki eins og 
skyndibitastaðir nýta sér slíka starfsmenn. Mjög auðvelt er að fá mann í 
manns stað ef einn hættir. Velgengni fyrirtækisins byggist á þann hátt ekki 
á tilteknum einstaklingum. 

Annar hópur starfsmanna eru til sem erfitt er að leysa að hólmi en vinnan 
er ekki umtalsvert virðisaukandi fyrir viðskiptavininn. Dæmi um slíka 
starfsmenn eru skrifstofumenn sem hafa það hlutverk að senda út reikninga 
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til skuldunauta. Fyrirtækið nær ekkert frekar í nýja viðskiptavini þó svo að 
reikningarnir séu alltaf réttir en getur misst viðskiptavini ef starfsmaðurinn 
gerir margar vitleysur við gerð reikning. 
Þriðji hópurinn eru starfsmenn sem vinna virðisaukandi verk fyrir 
viðskiptavininn, en auðveldlega er hægt að leysa starfsmennina af. Tökum 
sem dæmi, ef hanna á bókakápu fyrir rithöfund þá getur verið hægt að velja 
um marga frábæra hönnuði til verksins. 
Fjórði og síðasti hópurinn eru stjörnurnar sem mynda hinn eiginlega 
mannauð fyrirtækisins. Slíkir starfsmenn gegna mikilvægum hlutverkum 
og nær vonlaust getur verið að leysa þá af. Dæmi um stjörnu eru 
verkfræðingar Hewlett- Packard, það tekur um tvö ár að þjálfa nýjan 
verkfræðing til að verða jafnhæfur verkfræðingum sem fyrir eru. 
Verkfræðingarnir veita viðskiptavinum sínum mikinn virðisauka (Stewart, 
1997, bls. 90-91). 

2.3 Starfsmats greining 
Starfsmat er gert til að meta hæfniskröfur starfs og á hvaða hátt 
einstaklingur hentar við að vinna eitthvert tiltekið starf. Ferlið felur í sér að 
safna upplýsingum um starf með athugun, greiningu og skráningu. Algengt 
er að skipta starfsmati upp í tvo þætti: starfslýsingu og hæfniskröfur. 
Starfslýsing er listi yfir skyldur sem fylgja starfinu, ábyrgð, hver er næsti 
yfirmaður starfsins, vinnuskilyrði og undirmenn. Með hæfniskröfum er átt 
við lista yfir mannlegar kröfur, það er að segja krafa um ákveðna menntun, 
þekkingu, hæfileika, getu, persónuleika og fleira sem viðkemur starfinu. 
Yfirmaður eða sá sem sér um ráðningar safnar venjulega saman 
upplýsingunum. Upplýsingar sem fást með starfsmatinu eru nauðsynlegar 
til þess að meta gildi hvers starfs og laun sem eru viðeigandi miðað við 
menntun, ábyrgð og kröfur sem fylgja starfinu. Starfsmatið á að sýna í 
hverju starfið felst og hvaða þekkingu þarf til að geta unnið starfið. Út frá 
þessu ætti síðan að vera hægt að ákvarða undirbúning og þjálfun starfsins 
(Dessler, 2003, bls. 60-79). 



LOK2106              Svava Júlía Jónsdóttir 

11 

2.4 Þörf fyrir nýjan starfsmann 
Yfirleitt vaknar þörf fyrir nýjan starfsmann í fyrirtæki þegar aukna 
þekkingu vantar í fyrirtækið, eitthvert sérhæft verkefni þarf að vinna eða 
starfsmaður hættir og nýjan vantar í staðinn. Endurmeta þarf starf reglulega 
í takt við þjóðfélagsbreytingar og endurnýjun í viðskiptalífinu á hverjum 
tíma og samræma þarf starfslýsingu/starfsmatsgreiningu í takt við það. 
Menntunarkröfur og reynsla spilar stórt hlutverk við að finna hæfasta 
einstaklinginn sem leitað er að. Skipuleggja þarf ráðningarferli í samræmi 
við kröfur starfs og ákvaða hvort innri eða ytri ráðning verði fyrir valinu. 
Ferlið má ekki vera of flókið og alls ekki taka of langan tíma, fara verður 
vandlega yfir hæfniskröfur á starfinu til að hægt sé að ráða hæfan 
einstakling (Dessler, 2003, bls. 127-154). 

2.4.1 Innri ráðningar 
Fyrirtæki leitast oft við að ráða í stöður úr hópi starfsmanna innan 
fyrirtækisins eða einstaklinga sem tengjast því. Með innri ráðningum 
þekkja stjórnendur veik- og styrkleika starfsmanna og ættu að vita 
fyrirfram hvort starfsmenn ráða við tiltekið starf (Dessler, 2003, bls. 98-
100).  

Helstu kostir innri ráðninga er hvati til starfsþróunar innan fyrirtækja, fólk 
fer að standa sig betur með því hugarfari að fá stöðuhækkun í framtíðinni. 
Þessi tegund af ráðningum er ódýr og sparar einnig tíma þar sem ekki þarf 
að auglýsa starfið nema innan fyrirtækisins (Dessler, 2003, bls. 98-100). 

Helstu gallar við innri ráðningar er að hætta getur verið á ákveðinni 
stöðnun innan fyrirtækja, óþarfa umrót getur myndast og óánægja hjá 
einstaklingum sem töldu sig eiga rétt á stöðuhækkun en fengu ekki 
(Dessler, 2003, bls. 98-100). 

2.4.2 Ytri ráðningar 
Fyrirtæki auglýsa eftir umsækjenda og leita út fyrir fyrirtækið eftir nýjum 
starfsmanni. Oftast eru störf auglýst með hæfniskröfunum sem 
umsækjandinn þarf að hafa, einnig er farið eftir ábendingum, notaðar 
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óumbeðnar umsóknir eða leitað til menntastofnanna. Mörg fyrirtæki hafa 
tekið það upp að leita til ráðningarskrifstofa sem eru með þjálfað starfsfólk 
og skipulagt ferli við að finna hæfasta einstaklinginn hverju sinni (Dessler, 
2003, bls. 101-112). 

Helstu kostir við ytri ráðningar er að það myndar yfirleitt meiri breidd 
starfsfólks, nýjar hugmyndir geta komið með nýjum mönnum einnig ný 
þekking og jafnvel viðskiptasambönd sem getur verið mikilvægt fyrir 
fyrirtækið (Dessler, 2003, bls. 101-112). 

Helstu gallar við ytri ráðningar er hár kostnaður auk þess sem að óánægja 
getur myndast meðal starfsmanna sem fyrir eru að fá ekki stöðuhækkun og 
gætu viljað leita eitthvað annað þar sem meiri möguleikar eru á frekari 
framgangi í starfi (Dessler, 2003, bls. 101-112). 

2.5 Ráðningarferli 
Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að líta ekki á starfsfólk sitt sem kostnað, heldur 
sem fjárfestingu. Það að fjárfesta í viðeigandi „tækjum” sem hjálpar til við 
að finna rétta starfsmenn í rétt störf getur haft jákvæð keðjuverkandi áhrif. 
Margar leiðir eru færar við velja réttan starfsmann og lykilspurningin í 
ráðningarferlinu er því hvernig á að finna þann einstakling sem mun koma 
til með að standa sig best og uppfylla þær kröfur sem starfið gerir. 
Mikilvægt er að vanda vel til verksins því ef illa er staðið að málum situr 
fyrirtækið uppi með afleiðingarnar. Starfsmaður fer fljótlega að upplifa 
óánægju vegna þess að starfið hentar ekki og pirringur getur komið fram 
hjá samstarfsfólki. Rétt fólk í réttum stöðum tryggir minni fjarvistir og 
minni starfsmannaveltu auk þess sem starfsmenn verða ánægðari í starfi, 
sem leiðir aftur til aukinnar ánægju viðskiptavina og aukinnar arðsemi 
fyrirtækisins (Dessler, 2003, kafli 5). 

2.5.1 Ráðningarstjóri 
Hlutverk umsjónarmanns ráðninga er að meta störf og kröfur þess. 
Samræma þarfir, hæfni og eiginleika umsækjenda. Frammistaða 
umsjónarmanns ráðninga hefur áhrif á fyrirtækið í heild, valferlið 
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einkennist af ákvörðunarþrepunum frá upphafi- móttaka umsókna- til enda- 
ákvörðun um ráðningu. Ráðningarferli getur verið mismunandi eftir 
fyrirtækjum. Á hverju stigi fyrir sig er ákveðið brottfall umsækjanda. Þegar 
innri ráðning er valin er ákvörðunarferlið oftast styttra. Eftir að starf hefur 
verið auglýst er farið yfir umsóknir og starfsferilskrár frá umsækjendum. 
Valið er á grundvelli mikilvægra atriða sem fyrirtækið leggur áherslu á og 
telur einstaklinginn þurfa að uppfylla. Til dæmis málakunnátta, 
háskólapróf og annarra þátta sem geta skipt máli. Athugaður er starfsferill, 
starfsreynsla og meðmæli einstaklinga sem koma til greina. (Dessler, 2003, 
kafli 3). 

Við ráðningu þurfa eftirfarandi þættir að haldast í hendur, til þess að hægt 
sé að búast við hámarks árangri hjá starfsmanni. Þekking, geta, áhugi og 
persónuleiki. Erfiðara er að meta hæfni fyrir hvern einstakling, því hæfni er 
ekki einhver endanleg stærð, en það er hægt að meta samsvörun milli 
hæfni starfsmanns, verkþátta og ábyrgðasviðs ákveðins starfs (Mannafl, 
2004). 

Hjálpartæki sem starfsmannastjóri getur notað við ráðningar er til dæmis 
mat og yfirferð á umsóknum/ferilsskrám einnig 
persónuleikapróf/áhugasviðspróf. Hæfnispróf eru mikið notuð, eins eru 
lögð sérstök verkefni fyrir umsækjendur (Dessler, 2003, kafli 5).  

2.5.2 Starfsmannaval 
Hugtökin starfsmannaval og starfsmannaleit gefa það til kynna að leitað er 
eftir hæfasta einstaklingnum hverju sinni en ekki einstakling sem er 
einungis nógu góður. Fyrirhöfn í starfsmannavali er fyrirhöfn sem oftast 
borgar sig, rannsóknir sýna að hæfur starfsmaður og framleiðni hans er 
mikill ávinningur fyrir fyrirtækið (Í mörg horn að líta, 1999, bls.212). 

2.5.3 Ráðningar opinberra aðila 
Á Íslandi er bundið í lögum að auglýsa skuli framtíðarstörf hjá hinu 
opinbera með tveggja vikna umsóknarfresti en það er samkvæmt lögum 
númer 70/1996. Starfið skal vera auglýst í fjölmiðli sem hefur dreifingu á 
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landsvísu svo að fólk sem er í atvinnuleit hafi aðgang að auglýsingunni. 
Jafnframt þurfa ákveðnar upplýsingar að koma fram í umsókninni kröfur 
um menntun, starfsreynslu og fleira (Alþingi, 2004). 

2.5.4 Jafnréttislög 
Lög um jafna stöðu- og rétt kvenna og karla númer 96/2000 leggja 
ákveðnar skyldur á ráðningaraðila. Þar segir; 

24. gr. Bann við mismunun við ráðningu og í vinnuskilyrðum. 
Atvinnurekendum er óheimilt að mismuna umsækjendum um starf 
á grundvelli kynferðis. Sama gildir um stöðuhækkun, 
stöðubreytingar, endurmenntun, starfsþjálfun, námsleyfi, 
uppsögn, vinnuaðstæður og vinnuskilyrði starfsmanna. 
 Óheimilt er að auglýsa eða birta auglýsingu um laust starf þar 
sem gefið er í skyn að fremur sé óskað starfsmanns af öðru 
kyninu en hinu. Þetta ákvæði gildir ekki ef tilgangur 
auglýsandans er að stuðla að jafnari kynjaskiptingu innan 
starfsgreinarinnar og skal það þá koma fram í auglýsingunni. 
Sama á við ef gild rök mæla með því að einungis sé auglýst eftir 
öðru kyninu. 
Ef leiddar eru líkur að beinni eða óbeinni mismunun vegna 
kynferðis við ráðningu, setningu eða skipun í starf, stöðuhækkun, 
stöðubreytingar, endurmenntun, starfsþjálfun, námsleyfi, 
uppsögn, vinnuaðstæður eða vinnuskilyrði skal atvinnurekandi 
sýna fram á að aðrar ástæður en kynferði hafi legið til 
grundvallar ákvörðun hans (Alþingi, 2004). 

2.5.5 Jafnréttisstofa 
Jafnréttisstofa annast stjórnsýslu á sviði jafnréttismála á Íslandi í samræmi 
við lög um jafna stöðu- og rétt kvenna og karla númer 96/2000. 
Jafnréttisstofa er staðsett á Akureyri. Helstu verkefni stofnunarinnar er að 
hafa eftirlit með lögum og að atvinnurekendur fari eftir jafnréttislögum 
þegar ráða á nýjan starfsmann í starf. Einnig sér jafnréttisstofa um að safna 
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og miðla upplýsingum um jafnrétti kynjanna, fræðslu og ráðgjöf til 
einstaklinga, félaga, fyrirtækja, stofnana og stjórnavalda (Jafnréttisstofa, 
2004). 

2.5.6 Túlkun á jafnréttislögum misjöfn 
Í gegn um árin hefur reynst flókið að túlka jafnréttislögin og mörg mál 
komið til kasta kærunefndar jafnréttisráðs. Verkefni kærunefndarinnar er 
að taka til meðferðar mál og gefa rökstutt álit um hvort ákvæði laganna 
hafi verið brotin (Jafnréttisstofa, 2004).  

Í Morgunblaðinu 14. apríl 2004 gagnrýnir Jóhanna Sigurðardóttir 
þingmaður Samfylkingarinnar Björn Bjarnarsson dómsmálaráðherra 
harðlega fyrir túlkun Björns á jafnréttislögunum sem kemur fram á 
heimasíðu Björns, björn.is. Jóhanna segir að túlkun Björns sé tímaskekkja 
og eigi ekki heima í nútímanum. Björn segir á umræddri síðu að ráða eigi 
konur á grundvelli tölfræði en minnist ekki á að ráða konur á grundvelli 
hæfni. Jóhanna túlkar viðhorf Bjarnar á þann veg: að umrædd lög séu 
túlkuð á þann hátt að ráða eigi konu, sé hún að minnsta kosti jafnhæf 
karlmanni ef konur séu í minnihluta á viðkomandi starfssviði. Jóhanna lýsir 
óánægju sinni að jafn háttsettur maður og dómsmálaráðherra sé með jafn 
forneskjuleg viðhorf til jafnréttismála (Morgunblaðið, 2004, bls. 11). 

2.5.7 Kærur í jafnréttismálum 
Frá því að kærunefnd jafnréttismála tók til starfa árið 1991 hefur 
Akureyrabær fengið á sig sjö ákærur um að hafa brotið jafnréttislög í bæði 
launa- og jafnréttismálum og þar af fimm sinnum verið úrskurðað í óhag. 
Akureyrabær hefur þurft að greiða á annan tug milljóna króna vegna 
þessara mála. Á meðan að Reykjavíkurborg hefur fengið á sig fimm ákærur 
og í þremur þessara mála braut borgin jafnréttislög. Ef litið er á 
Akureyrabæ hlutfallslega jafn stóran atvinnurekanda og Reykjavíkurborg 
jafngildir þetta að borgin hefði fengið á sig 55 ákærur frá 1991 
(Morgunblaðið, 2004, bls. 9). 
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Akureyrabær er mjög stoltur af jafnréttisstarfi bæjarins, þetta kemur fram í 
Morgunblaðinu 16. maí 2004. Þar sem yfirskrift greinarinnar er náðst hefur 
góður árangur af jafnréttisstarfi. Ný stefna í jafnréttismálum tók gildi í 
desember síðastliðnum. Akureyrabær var með fyrstu sveitarfélögunum á 
landinu til að koma með jafnréttisáætlun sem var samþykkt árið 1989.  
Í umræddri grein er ekki talað um kærurnar sem bærinn hefur fengið á sig 
en vonandi á nýja stefna bæjarins í jafnréttismálum eftir að lækka tíðni 
kærumála á hendur bæjarins í jafnréttismálum. En spurningin er, hvort það 
sé ákveðin þversögn sem hér um ræðir (Morgunblaðið, 2004, bls 4). 
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3 Mannafl 
Mannafl var stofnað árið 2000, þegar ráðningarstofa Gallup og Ráðgarðs 
sameinuðust. Fyrirtækið er í eigu IMG og er Mannafl ein stærsta 
ráðningarþjónusta landsins sem sérhæfir sig í ráðgjöf og ráðningum. 
Mannafl hefur gríðarlegar þekkingu á markaðinum, fyrirtæki sem nýta sér 
þjónustu Mannafls geta spara sér tíma og vinnu. Yfirleitt koma fyrirtæki 
aftur eftir að hafa prófað að nýta sér ráðningarskrifstofu sem þessa. 
Þjónustan telst ekki dýr ef til lengri tíma er litið en reynt er að miða 
reikningsupphæð við mánaðarlaun starfsins sem ráðið er í (Mannafl, 2004). 

3.1.1 Markmið Mannafls 
Markmið Mannafls er að veita fyrirtækjum og stofnunum ráðgjöf við val á 
starfsfólki ásamt því að aðstoða einstaklinga í atvinnuleit. Mannafl er 
starfrækt í Reykjavík og á Akureyri og starfa 12 ráðgjafar hjá fyrirtækinu. 
Mannafl sér um hvers konar ráðningar, allt frá almennu starfsfólki til 
forstjóra. Boðið er upp á sérþjónustu sem lýtur að samskiptum við 
ákjósanlega umsækjendur í ákveðin störf en aðaláherslan eru ráðningar í 
skrifstofustörf, störf háskólamenntaðra sérfræðinga, ráðning 
millistjórnenda, stjórnenda og framkvæmdastjóra. Hver ráðning er sniðin 
að þörfum og ósk hvers fyrirtækis (Eva Hrund Einarsdóttir, munnleg 
heimild, 24. febrúar 2004). 
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3.2 Ráðningarferli Mannafls 
 

Mynd 2 Ráðningarferli Mannafls 

Á mynd 2 má sjá ráðningarferli Mannafls. Ráðningarferlið í heild sinni 
tekur einn til tvo mánuði. Tíminn sem ráðning tekur fer eftir því hvort 
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auglýsa þarf starfið eða ekki. Umsóknarfrestur eftir auglýsingu er yfirleitt 
tvær vikur. Það tekur um þrjár vikur að vinna úr umsóknunum, 
ráðningarferlið sjálft tekur tvær til þrjár vikur. 
Fyrsta skrefið í ráðningarferlinu er að fyrirtæki lætur vita að starfsmann 
vanti og vill fá aðstoð við að ráða hæfan einstakling (Eva Hrund 
Einarsdóttir, munnleg heimild, 24. febrúar 2004). 

3.2.1 Greiningarvinna 
Ráðgjafar Mannafls bregðast skjótt við þegar leitað er til skrifstofunnar og 
byrja strax á greiningarvinnu. Yfirleitt er notuð stöðluð starfagreining þar 
sem leitast er við að fá upplýsingar um vinnustað og aðbúnað, verkþætti og 
ábyrgðarsvið starfsins, hæfniskröfur sem umsækjandinn þarf að uppfylla, 
sérstök hegðunareinkenni sem þurfa að vera til staðar, þau laun sem 
starfsmaðurinn á til með að fá og hvenær starfsmaður þarf að hefja störf. 
Mannafl er með mjög breiðan gagnagrunn, með sérmenntuðu fólki sem 
henta í ýmis ábyrgðarstörf. Að lokinni þarfagreiningu er upplýsingunum 
slegið inn í gagnagrunninn og athugað hverjir koma upp. Ef engin eða fáir 
starfsmenn koma til greina í tiltekið starf er starfið auglýst. Einnig er farið 
eftir ábendingum og stundum leitað til menntastofnana. Ef fyrirtæki vilja 
alls ekki auglýsa eftir stjórnanda og enginn ákjósanlegur er í boði þá er oft 
leitað til stjórnenda sem fyrir eru í stjórnendastörfum, en geta hugsað sér til 
hreyfings. Þessi tegund ráðninga krefst trúnaðar að öllum aðilum og er 
mjög vandmeðfarin oft verið kölluð „hausaveiðar”. Ef fyrirtækið sem 
viðkomandi starfsmaður vinnur hjá fréttir að starfmaðurinn er að hugsa sér 
til hreyfings er möguleiki á að fyrirtækið láti starfsmanninn fara. Eftir að 
talað hefur verið við starfsmanninn og starfsmaðurinn er til í að skoða 
málið tekur venjulega ráðningarferlið við (Eva Hrund Einarsdóttir, 
munnleg heimild, 24. febrúar 2004). 

3.2.2 Yfirfara umsóknir og ferilsskrár 
Næsta skref ráðningarferlisins er að fara yfir umsóknir og ferilsskrá 
fólksins um starfsreynslu, menntun/háskólapróf, tungumálakunnáttu, 
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tölvukunnáttu og ýmsar aðrar upplýsingar. Athugað er hvort eitthvað sé 
athugavert, eins og óskýrð tímabil, hvað standi á bakvið starfstitla og 
námsgráðu. Einnig er athugaður starfsferill og hvort viðkomandi hafi verið 
á miklu flakki milli starfa. Kannað er einnig hvort viðkomandi er á 
sakarskrá (Eva Hrund Einarsdóttir, munnleg heimild, 24. febrúar 2004). 
Umsækjendurnir sem koma til greina eftir þessa síun koma í 
ráðningaviðtal. Í viðtalinu er  spurt um þau atriði sem vöktu athygli við 
skoðun á starfsferilskránni ásamt ýmsu öðru sem ráðgjafarnir vilja vita. 
Mannafl notar sérstaka viðtalstækni og yfirleitt stöðluð viðtöl nema að ósk 
um annað berist frá fyrirtækinu (Eva Hrund Einarsdóttir, munnleg heimild, 
24. febrúar 2004). 
Eftir þessa síun komast tveir til þrír áfram, sem fara í viðtal hjá fyrirtækinu 
sjálfu. Umsagnir frá fyrrum vinnuveitendum eru skoðaðar og kynntar í 
fyrirtækinu. Ef fyrirtækið óskar eftir því er lagt fyrir umsækjendur 
persónuleika- eða sértæk hæfnispróf. Fyrirtækið sem unnið er fyrir tekur 
endanlegu ákvörðunina um hvaða aðili fær starfið. Allir umsækjendur eru 
látnir vita um niðurstöðu fyrirtækisins. 
Mikilvægasta skrefið í ráðningarferlinu er að hæfniskröfur séu rétt 
skilgreindar og greining á starfi sé vel unnin (Eva Hrund Einarsdóttir, 
munnleg heimild, 24. febrúar 2004). 

3.2.3 Það sem ber að varast við ráðningar 
Algengustu mistök ráðninga má rekja til að allri greiningarvinnu er sleppt 
eða mjög takmörkuð vinna unnin. Eins og fram hefur komið er nauðsynlegt 
að halda vel utan um ráðningarferlið og hafa allar staðreyndir á hreinu. 
Ferlið verður að halda sínu striki og ganga vel fyrir sig til að hæfasti 
einstaklingurinn verði valin að lokum (Eva Hrund Einarsdóttir, munnleg 
heimild, 24. febrúar 2004). 

3.3 Sérhæfing Mannafls 
Mörg störf krefjast þekkingar á ákveðnum sviðum, erfitt er að mæla út frá 
því hvað fólk segir hversu góður viðkomandi er í faginu. Þess vegna hefur 
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Mannafl aðgang að ýmsum mælitækjum sem mæla þekkingarsvið fólks, til 
dæmis í tungumálum, tölvukunnáttu og bókhaldskunnáttu. Einnig próf sem 
mæla styrkleika á ákveðnu sviði sem og persónuleikapróf (Eva Hrund 
Einarsdóttir, munnleg heimild, 24. febrúar 2004). 

3.3.1 Tungumálapróf 
Oft krefjast störf mikillar þekkingar á tungumáli hvort sem það er íslenska 
eða erlent tungumál. Hér er mjög gott að mæla þekkingu fólksins með því 
að setja fyrir það tungumálapróf. Mannafl hefur yfir að ráða vönduð próf í 
íslensku, ensku, dönsku, frönsku og þýsku. Metin eru bæði munnleg og 
skrifleg færni, á því stigi sem viðkomandi starf krefst (Sjá nánar í viðauka). 

3.3.2 Tölvupróf 
Í nútímafyrirtækjum krefjast flest störf einhverrar tölvukunnáttu. Mannafl 
býður upp á einföld próf í word og excel. Ef fyrirtæki óska, er hægt að 
leggja fyrir sérhæfðari próf á þekkingu sérfræðinga í tölvu- og netmálum 
(Sjá nánar í viðauka). 

3.3.3 SHL persónuleikapróf 
Mannafl hefur gert samning við prófafyrirtækið SHL1 um einkarétt 
fyrirtækisins á vörum SHL á Íslandi. Próf SHL eru notuð í yfir 40 löndum 
og eru mælitæki þeirra til á yfir 30 tungumálum. SHL sérhæfir sig í gerð 
sálfræðilegra mælitækja tengdu vinnuumhverfinu. Samkvæmt 
upplýsingum frá Mannafl hefur góður árangur náðst hjá fyrirtækinu. Um er 
að ræða próf sem og ráðgjöf sem á að auðvelda ákvörðunartöku á sviði 
ráðninga og starfsþróunar. SHL prófin eru ekki gerð til að meta hæfni og 
getu, heldur er þetta einskonar sjálfsmat. Engin rétt eða röng svör eru gefin. 
Eingöngu er verið að meta líklega hegðun á vinnustað og hvort 
viðkomandi geti unnið í sérstökum aðstæðum. Í prófum sem þessum er 
nauðsynlegt að vera heiðarlegur og hreinskilinn til að niðurstaðan verði 

 
1 SHL er fyrirtæki sem sérhæfir sig í gerð persónuleikaprófa fyrir atvinnumat (SHL, 2004). 
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sem réttmætust (Eva Hrund Einarsdóttir, munnleg heimild, 24. febrúar 
2004). 

Mannafl notar persónuleikaprófin til að einfalda samanburð á 
starfsmönnum einnig til að styrkja hlutlægni í vali. Mikið af nytsamlegum 
upplýsingum koma fram sem Mannafl notar sér í vali. Prófin eru byggð á 
rannsóknum, og geta sparað tíma, auk þess að geta aukið líkurnar verulega 
á að besti umsækjandinn verði ráðinn í starf. Prófið er lagt fyrir þrjá til 
fjóra einstaklinga sem standa eftir, eftir síðustu síuna ef fyrirtækið sem er 
að ráða í starf óskar eftir því (Eva Hrund Einarsdóttir, munnleg heimild, 
24. febrúar 2004). 

3.3.4 QPQ 32 persónuleikapróf 
QPQ 32 er sérhannað persónuleikapróf fyrir stjórnendur, sérfræðinga og 
háskólamenntað fólk. Prófið mælir 32 persónuleikaeinkenni sem tengjast 
frammistöðu í starfi. Athuguð er hefðbundin hegðun, hugsun og 
tilfinningar einstaklings á vinnustað. Prófið er notað við ráðningar og í 
starfsþróun og er hannað með þarfir atvinnulífsins í huga. Prófið metur þá 
eiginleika sem umsækjandi þarf að hafa til að ná árangri í tilteknu starfi. 
Prófið á að auka líkurnar að réttur einstaklingur verði valinn í starf. Prófið 
er byggt upp þannig að það gefi stjórnendum áreiðanlegar upplýsingar um 
starfsmenn með lítilli fyrirhöfn og hentar því vel í starfsþróun starfsmanna 
(Sjá nánar í viðauka). 

Prófið hjálpar til við að svara spurningum eins og: 
� Hvaða eiginleika þarf starfsmaðurinn að þjálfa til að ná betri árangri í 

starfi? 
� Hvernig leiðtogastíl er starfsmaðurinn líklegur til að tileinka sér? 
� Er líklegt að tiltekinn starfsmaður hafi þá eiginleika sem þarf til að vera 

hæfur stjórnandi? 
� Hvernig Stjórnunarstíl er best að beita í samskiptum við starfsmanninn til 

að aðstoða hann við að ná hámarksárangri? 
� Hvaða hlutverk er starfsmaðurinn líklegur til að taka að sér í hópastarfi? 

(Sjá nánar í viðauka) 



LOK2106              Svava Júlía Jónsdóttir 

23 

3.3.5 CCSQ- persónuleikapróf 
Persónuleikaprófið CCSQ er sérhannað fyrir einstakling í sölu og 
þjónustustörfum. Prófið mælir 16 persónuleikaeinkenni sem tengjast 
frammistöðu í slíkum störfum. Prófið hjálpar stjórnendum í ráðningum að 
finna einstakling sem hefur mikinn sannfæringakraft í sölu, mikinn 
þjónustuvilja, leggur mikla áherslu á gæði, vinnur vel undir álagi og á 
auðvelt með að tjá sig skriflega eða í töluðu máli (Sjá nánar í viðauka). 
Í starfsþróun hjálpar prófið stjórnendum að greina á hvaða sviðum 
nauðsynlegt er að þjálfa starfsmann svo betri árangur náist í samskiptum 
við viðskiptavini. Einnig greinir prófið hvort líklegt sé að starfsmaður nái 
árangri í sölu, til dæmis þegar starfsmenn eru færðir á milli starfa (Sjá 
nánar í viðauka). 
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4 Ráðningarferli ríkisstofnana 

Mynd 3 Almenn ráðning ríkisstofnana 

Á mynd 3 má sjá ráðningarferli ríkisstofnana. Ráðningarferlið er byggt upp 
með markvissum hætti svo hægt sé að meta umsækjendur og velja störf og 
verkefni við hæfi. Haldið er utan um allar umsóknir sem berast, þannig að 
umsækjendur sem sótt hafa um ákveðna stöðu hafa þegar verið ráðnir geta 
samt komið til greina í öðru samhengi. Einnig umsækjendur sem hafa sent 
inn umsókn en ekki fengið stöðu geta komið til greina í annað starf. Eins 
og áður hefur komið fram er skylda fyrir ríkisstofnanir að auglýsa öll störf 
sem eru í boði (Útboð, 2001). 
Ráðningarferlið byrjar á að þörf vaknar fyrir nýjan starfsmann, það er 
samþykkt af yfirmanni og búin til starfslýsing ef staðan er ekki til, en ef 
staðan hefur einungis losnað þá er starfslýsing skoðuð. Næsta skref er að 
hafa samband við ráðningastofu, setja auglýsingu á internetið til dæmis 
starfatorg.is, auglýsingu innanhúss og skoða umsækjandaskrá sem þegar er 
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til. Umsóknir berast síðan og eru skoðaðar ásamt öllum hinum sem þegar 
eru til. Umsóknirnar eru síðan flokkaðar á grundvelli starfsgreiningar. 
Umsækjendur sem koma til greina og uppfylla kröfur starfsins eru boðaðir 
í viðtal. Eftir viðtalið fer fram val og mat á umsækjendum og þeim 
umsækjanda sem kemur helst til greina er gert starfstilboð. Ef 
umsækjandinn samþykkir starfstilboðið er skrifað undir ráðningasamning. 
Allir aðrir umsækjendur fá bréf með tilkynningu um að annar umsækjandi 
fékk starfið. Skipulögð ráðningaviðtöl eru í öllum ríkisfyrirtækjum, en 
ríkisfyrirtæki eru farin að nýta sér ráðningaskrifstofur í sum störf (Útboð, 
2001). 
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5 Ráðningarferli BYKO 
BYKO er byggingavöruverslun með mikið úrval af byggingavörum. 
Starfræktar eru tvær verslanir á Akureyri á Glerártorgi og Furuvöllum. 
Verslunarstjóri verslananna er Karel Rafnsson sér einnig um allar 
ráðningar á starfsfólki. 
 

Leit hefst að hæfum starfsmanni, út í
atvinnulífinu

Tekið viðtal við þá sem koma til greina

Unnið úr viðtölum og valið tvo til þrjá sem koma í
ítarlegra viðtal

Þörf á nýjum starfsmanni vaknar

Starfið auglýst

Tekið við umsóknum og unnið úr
þeim haft samband við

meðmælendur
Leitað eftir meðmælum og haft

samband við meðmælendur

Gengið frá ráðningu og öllum umsækjendum
svarað

 
Mynd 4 Ráðningarferli BYKO 

Á mynd 4 má sjá ráðningarferli BYKO. BYKO er verslun sem fagmenn 
versla við á hverjum degi. Starfsfólk verður að geta svarað krefjandi 
spurningum og veitt almenna ráðgjöf varðandi val á efni og útfærslum. 
Tuttugu fastráðnir starfsmenn starfa hjá BYKO á Akureyri og tólf 
lausráðnir (Karel Rafnsson, munnleg heimild, 27. apríl 2004). 
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Ráðningarferlið byrjar á því að þörf skapast fyrir nýjan starfsmann. Fyrsta 
skrefið er að leita eftir starfsmanni, einhverjum sem fyrirtækið hefur 
augastað á og vill fá til sín. Spurst er fyrir um viðkomandi starfsmann og 
athugað hvort viðkomandi vill koma í vinnu hjá BYKO. Ef enginn slíkur 
finnst er starfið auglýst í vikublaðinu Dagskránni sem gefið er út á 
Akureyri og nágrenni. Fólk er beðið um að skila inn umsóknum sem farið 
er ítarlega yfir. Verslunarstjóri lítur fyrst á vandaðar umsóknir, það getur 
bent til þess að viðkomandi hafi áhuga á starfinu og hafi metnað til að gera 
vel (Karel Rafnsson, munnleg heimild, 27. apríl 2004). 
Næst eru umsækjendur kallaðir í viðtal þar sem farið er yfir helstu atriði 
starfsins og starfsreynslu, ummæli umsækjanda athuguð. Að því loknu 
standa tveir til þrír eftir og eru beðnir um að koma í ítarlegt viðtal. Ráðning 
er síðan ákveðin á einum einstakling sem telst hæfur í það starf sem þarf að 
sinna. Allir umsækjendur fá tilkynningu að annar hafi fengið starfið (Karel 
Rafnsson, munnleg heimild, 27. apríl 2004). 
Í flestum tilfellum er það reynsla sem farið er eftir við ráðningu á nýjum 
starfsmanni. Mikil fagþekking þarf að vera til staðar, þar sem rúmlega 
helmingur viðskiptavinanna er fagfólk. Að sögn verslunarstjóra skiptir 
reynsla miklu meira máli en menntun, þó reynt sé að blanda menntun og 
reynslu saman og taka tillit til hvoru tveggja (Karel Rafnsson, munnleg 
heimild, 27. apríl 2004). 

Ráðning á sumarstarfsfólki 
Sumarfólk er tekið eftir því sem það kemur inn, talað er við það lauslega 
og fólkið prófað. Reynt er að taka alltaf það fólk inn sem hefur reynst vel 
hjá BYKO áður og vill koma aftur. Sumarfólk er látið fara ef það stendur 
sig ekki og nýtt tekið inn. Ráðningarferlið tekur mjög stuttan tíma og lítil 
sem engin fagvinna í kringum það (Karel Rafnsson, munnleg heimild, 27. 
apríl 2004). 
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6 Könnun / athugun 

6.1 Framkvæmd rannsóknarinnar 
Könnunin var send til 60 fyrirtækja á Akureyri og í Reykjavík þann 25. 
mars 2004. Í byrjun var lagt upp með þá hugmynd að þýðið yrði öll 
fyrirtæki sem væri með deildir starfandi bæði í Reykjavík og á Akureyri, 
en ákveðið var að taka einungis þrjátíu fyrirtæki úr þeim hópi á hvorum 
stað. Fyrirtækin voru fundin í fyrirtækjaskrá á heimasíðu Ríkisskattstjóra. 
Farið var inn á heimasíðu hvers fyrirtækis fyrir sig og leitað að netfangi 
starfsmannastjóra eða næsta yfirmanns, sem hugsanlega vissi hvernig væri 
staðið að ráðningu starfsmanna. Ef ekki fannst netfangið á heimasíðu 
fyrirtækisins var hringt í viðkomandi fyrirtæki og spurt um netfangið (Sjá 
lista um fyrirtæki í viðauka).  
Fyrirtækin eru mjög blönduð, allt frá stórum deildum með meira en 50 
manns í vinnu til lítilla deilda sem aðeins þrír til fimm starfsmenn starfa í. 
Keyptur var aðgangur hjá fyrirtækinu Vefur samskiptalausnir, sem selur til 
fyrirtækja og háskólanema aðgang af svæði þar sem hægt er að gera 
netkannanir. Forritið sem boðið er uppá að nota heitir Outcome og er mjög 
þægilegt í notkun. Útbúnar voru 13 spurningar sem allar hafa það að 
markmiði að svara rannsóknarspurningunum: Hvaða aðferðir nota 
fyrirtækin við ráðningar? Hvort munur sé á aðferðum sem 
fyrirtæki/deildir á Akureyri beita samanborið við fyrirtæki/deildir í 
Reykjavík og ef svo er hver er sá munur? 

6.1.1 Svörun 
Úrtakið var 60 fyrirtæki en af þeim svöruðu 38 fyrirtæki sem er svarhlutfall 
uppá 63,33%. Af þeim fyrirtækjum sem svöruðu voru það 56,76% frá 
Akureyri og 43,24% frá Reykjavík. 
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6.1.2 Lýsing á rannsókn 
Könnunin er í þrennu lagi. Fyrst koma þrjár almennar spurningar þar sem 
spurt er um hvar fyrirtækið er staðsett, hvort viðkomandi vinni í 
aðalstöðvum síns fyrirtækis og hversu margir starfa innan deildarinnar. 

Í öðrum hluta er aðalspurningin, notar fyrirtækið/deildin ráðningaþjónustu 
við ráðningu á nýjum starfsmönnum, koma fjórir valmöguleikar til greina 
og fær fyrirtækið mismunandi spurningar eftir því hvernig svarað er. Ef 
viðkomandi svarar já fær sá sami spurningu hvaða ráðningaskrifstofu 
fyrirtækið/deildin notar. Ef viðkomandi svarar nei fær sá sami þrjár 
spurningar sem eru, er fyrirtækið/deildin með ákveðna stefnu/vinnureglur í 
ráðningarferli á nýjum starfsmönnum, hver sér um starfsmannamálin, þar 
með talin ráðningu starfsmanna og hvernig er ráðningarferlið hjá 
fyrirtækinu. Ef fyrirtækið svarar ráðning á nýjum starfsmönnum fer ekki 
fram í fyrirtækinu/deildinni þá eru ekki fleiri spurningar í þessum hluta. 
Síðasti valmöguleikinn er annað og þá gefst tækifæri til að útskýra hvernig 
staðið er að ráðningum starfsmanna. Seinni hlutinn gengur eins fyrir sig 
nema hér er verið að leitast eftir hvort fyrirtækið/deildin fái hjálp 
ráðningarskrifstofu við ráðningu á nýjum stjórnendum, valmöguleikarnir 
eru sá sömu og í hluta tvö og virka eins. 

Tilgátan sem lagt var upp með er sú að fyrirtæki/starfsdeildir á Akureyri 
noti síður ráðningaþjónustu en móðurdeildir í Reykjavík og þá einkum 
vegna smæðar og minna fjármagns til að spila úr. Spurningalistinn í heild 
er birtur í viðauka (Viðauki 3). 

6.1.3 Úrvinnsla rannsóknar 
Úrvinnsla gagna fór fram í excel þar sem ekki var um stóra könnun að 
ræða. Tuttugu og eitt fyrirtæki á Akureyri svaraði könnuninni og sextán í 
Reykjavík. Aðalstöðvar fyrirtækjanna eru nær allar í Reykjavík eða fjórtán 
og fjórar á Akureyri.  
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Mynd 5 Fjöldi starfsmanna á vinnustað 

Á mynd 5 má sjá fjölda starfsmanna á vinnustað. Í Reykjavík eru fleiri 
starfsmenn í hverju fyrirtæki en á Akureyri er starfsmannafjöldin meira 
dreifður. 
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Mynd 6 Notar fyrirtækið ráðningarþjónustu við ráðningar á nýjum starfsmönnum 

Á mynd 6 má sjá að fyrirtæki í Reykjavík nýta sér frekar 
ráðningarskrifstofur en fyrirtæki á Akureyri. Sex fyrirtæki á Akureyri og 
eitt í Reykjavík svörðu annað. Fyrirtækin nota ráðningarskrifstofur í 
einhverjum tilfellum, fer aðalega eftir mikilvægi starfsins. Flest fyrirtækin 
nota þjónustu Mannafls við ráðningar. 
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Mynd 7 Er fyrirtækið með ákveðna stefnu eða vinnureglur í ráðningarferlinu 

Á mynd 7 má sjá að fyrirtæki í Reykjavík sem nýta sér ekki aðstoð 
ráðningarþjónustur við ráðningar eru öll með ákveðna stefnu og 
vinnureglur í ráðningarferlinu. Einnig á Akureyri nema tvö fyrirtæki. 
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Mynd 8 Hver sér um starfsmannamálin, þar með talin ráðningu á nýrra starfsmanna 

Á mynd 8 má sjá hver fer með starfsmannamálin og ráðningar á nýju 
starfsfólki. Í langflestum tilfellum er það starfsmannastjóri. Hér var hægt 
að setja annað ef engin valmöguleiki kom til greina og kom í ljós að 
millistjórnendur, stöðvastjóri, verslunarstjóri fara með starfsmannamálin í 
einhverjum fyrirtækjum. 
Í seinustu spurningunni í þessum hluta voru fyrirtækin beðin um að lýsa 
ráðningarferli fyrirtækisins. Fyrirtækin lýstu ráðningarferlinu í stjórum 
dráttum svona, starfið er annaðhvort auglýst eða fyrirtækið leitar eftir hæfu 
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starfsfólki „hausaveiðar”. Einnig sögðu sum fyrirtæki að fyrst væri leitað 
eftir starfsmanni innanhúss áður en farið er í það að auglýsa. 
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Mynd 9 Notar fyrirtækið ráðningarskrifstofu við ráðningu á nýjum stjórnendum. 

Á mynd 9 má sjá hlutfallið milli fyrirtækjanna sem nota 
ráðningarskrifstofu við ráðningu á nýjum stjórnendum. Ráðning á 
stjórnendum fer ekki fram í útibúum á Akureyri í nokkrum tilfellum, 
fyrirtæki í Reykjavík nýta sér ráðningarskrifstofur meira en fyrirtæki á 
Akureyri og sum fyrirtæki nýta sér stundum ráðningarskrifstofur við 
ráðningu á nýjum stjórnendum, fer algjörlega eftir eðli stjórnunarstarfs. Öll 
fyrirtækin sem nýta sér ekki ráðningarskrifstofu við ráðningu á 
stjórnendum hafa ákveðna stefnu og vinnureglur í ráðningarferlinu.  
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Mynd 10 Hver sér um ráðningu á nýjum stjórnendum 
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Á mynd 10 má sjá hver sér um ráðningar á nýjum stjórnendum. 
Starfsmannastjóri sér um ráðningarnar í flestum fyrirtækjum en forstjóri og 
skrifstofustjóri í einhverjum . 
Í seinustu spurningunni var spurt hvernig ráðningarferlið færi fram á nýjum 
stjórnendum. Svöruðu nokkur fyrirtæki spurningunni en engin áræðanleg 
svör komu hvernig ráðningarferlið væri í raun og veru (sjá nánar viðauka). 

6.2 Niðurstöður rannsóknar 
Það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að huga vel að ráðningarferli nýrra 
starfsmanna, hæfur starfsmaður býr yfir þekkingu og reynslu sem 
fyrirtækið leitar eftir. Ferlið er mjög flókið og geta fyrirtækin valið um að 
fara í gegnum ráðningarferlið sjálft eða láta sérþjálfaða ráðgjafa hjá 
ráðningaskrifstofu sjá um ferlið.  
Rannsóknarspurningin: Hvaða aðferðir nota fyrirtækin við ráðningar? 
Hvort munur sé á aðferðum sem starfsstöðvar á Akureyri beita samanborið 
við móðurfyrirtæki í Reykjavík og ef svo er hver er sá munur? 

Tilgátan sem lagt er upp með er sú að fyrirtæki/starfsdeildir á Akureyri noti 
síður ráðningaþjónustu en móðurdeildir í Reykjavík og því einkum vegna 
smæðar og minna fjármagni til að spila úr. 

Taka verður tillit til þess við túlkun á niðurstöðum rannsóknarinnar að 
fyrirtækin eru í mörgum ólíkum greinum, allt frá fyrirtækjum með litla eða 
enga fagkunnáttu til þess að mikillar fagkunnáttu er krafist bæði af 
starfsmönnum og stjórnendum. Ráðningarferli fyrirtækjanna virðast að 
verulegu leyti í takti við það. Við mönnun á  störfum með litla fagkunnáttu 
er greiningarvinnan ekki flókin og stjórnendur einkum að leita eftir 
duglegum einstakling sem hefur áhuga á vinnu. Í störfum þar sem mikillar 
fagkunnáttu er óskað er greiningarvinnan flóknari og fleiri upplýsingar 
þurfa að koma fram í umsóknum og meiri úrvinnsla þarf að eiga sér stað 
(sjá fyrirtækjalista í viðauka). 

Fyrirtæki í Reykjavík eru flest með fleiri starfsmenn og má rekja til þess að 
flestar aðalstöðvar fyrirtækjanna eru þar. Fyrirtækin í Reykjavík nýta sér 



LOK2106              Svava Júlía Jónsdóttir 

34 

ráðningarskrifstofur meira heldur en fyrirtæki á Akureyri en það kom mér á 
óvart hversu lítill munurinn er. Tvö fyrirtæki á Akureyri segjast ekki vera 
með ákveðna stefnu og vinnureglur í ráðningarferlinu en öll fyrirtækin í 
Reykjavík telja sig vera  með ákveðna stefnu og vinnureglur. 

Við ráðningu á stjórnendum eru öll fyrirtækin/starfsdeildirnar með ákveðna 
stefnu og vinnureglur í ferlinu en fyrirtæki í Reykjavík nýta sér frekar 
ráðningarskrifstofur við ráðninguna. Í þó nokkrum starfsdeildum á 
Akureyri fer ráðning á stjórnendum ekki fram í deildinni. Sá starfsmaður 
sem sér um ráðningarnar í fyrirtækjunum er yfirleitt starfsmannastjóri, en í 
einhverjum tilfellum skrifstofustjóri eða forstjóri/framkvæmdarstjóri. 

Þó svo að svarhlutfallið í könnuninni hafi verið yfir 63% þá voru einstaka 
liðir sem svör bárust ekki við, fyrirtækin gáfu helst ekki upp hvaða 
ráðningarþjónustu fyrirtækið notaði og mjög fá vildu segja frá 
ráðningarferli fyrirtækisins. En ef horft er á heildina þá virðast 
fyrirtæki/starfsdeildir á Akureyri og í Reykjavík vera að gera nákvæmlega 
sömu hlutina. Fyrirtækin huga vel að ráðningarferlinu þó svo að 
fyrirtæki/starfsdeildir í Reykjavík nýti sér í mun meiri mæli þjónustu 
ráðningarskrifstofna heldur en fyrritæki/starfsdeildir á Akureyri. Því virðist 
tilgáta mín hafa verið hrakin í meginatriðum. 
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7 Niðurstöður/tillögur 
Starfsmenn þurfa að geta unnið fljótt úr verkefnum sem fyrirtækinu berast 
og þar skiptir máli að aðgengilegar upplýsingar séu til staðar hverju sinni. Í 
fræðilega hluta þessarar ritgerðar er bent á mikilvægi mannauðsstjórnunar 
og hvað það er mikilvægt fyrir fyrirtæki að halda vel utan um mannauðinn. 
Mannauður er fjárfesting fyrirtækjanna í menntun, þjálfun og þekkingu 
starfsfólks. Með markvissri mannauðsstjórnun og góðu ráðningarferli 
styrkist samkeppnishæfni fyrirtækja á markaði. Mikilvægt er að ráða réttan 
starfsmann í rétt starf svo verkefni verði leyst og vinnuferli gangi vel. 
Þekkingarstjórnun er markviss áætlun um að auka og virkja þá þekkingu 
sem þegar er til staðar og nýta betur þá þekkingu sem starfsfólk býr yfir. 
Markviss þekkingarstjórnun hjálpar fyrirtækjum að ráða við og tryggja 
nýsköpun og sjálfbæra endurnýjun. Með aukinni þekkingu á starfsfólkið 
auðveldara með að leysa úr erfiðum verkefnum og tryggja að framleiðsla, 
þjónusta og sala standist samkeppni. Viðbrögð við breyttum aðstæðum 
verða markvissari. Fyrsta kynslóðar þekkingarstjórnun snýst um að miðla „ 
réttu upplýsingunum til rétta fólksins á réttum tíma”. Önnur kynslóð 
þekkingarstjórnunar beinir athygli að frumkvæði starfsmanna og því að 
einstaklingar vinni og ræði saman og þrói hugmyndir og lausnir út frá því. 
Önnur kynslóð þekkingarstjórnunar leggur þannig áherslu á sköpun 
þekkingar og endurnýjun innan fyrirtækja. Margir sérfræðingar telja að 
fyrirtæki séu að þróast af fyrstu kynslóð yfir á aðra kynslóð. Þess vegna er 
gott fyrir fyrirtæki að hafa starfmenn með breiðan bakgrunn og reynslu úr 
mörgum áttum til að hafa þekkingarsköpunina sem víðtækasta. Markviss 
þekkingarstjórnun eykur framtíðarvirði fyrirtækisins og sköpunargetu og 
starfsmennirnir verða verðmætari. Með því að taka inn í ráðningarferlið 
viðhorf umsækjanda til nýsköpunar, reynslu og þá þekkingu sem 
starfsmenn búa þegar yfir er hægt að átta sig betur á þekkingunni sem 
kemur inn í fyrirtæki, um frumkvæði starfsmannsins og hvað starfsmaður 
er áhugasamur um að búa til nýja þekkingu. Lífsferill þekkingar samkvæmt 
hugmyndum McElroy byggist á að skipuleggja aðgang að fyrirliggjandi 
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þekkingu búa til nýja þekkingu ,beita þekkingunni og formfesta hana 
þannig að hún nýtist í fyrirtækjunum til frambúðar. 

Til að þekkingarsköpun sé möguleg í fyrirtæki þarf að setja stefnu og 
reglur þar um í heildarstefnumótun fyrirtækja, þar sem sköpuð eru skilyrði 
fyrir námi og framleiðslu á þekkingu. Fyrirtækin verða að skapa forsendur 
og vekja áhuga fyrir þekkingarsköpun. Fyrirtæki og stjórnendur sem leggja 
áherslu á þátttöku starfsmanna í lausnum vandamála og hvetja til 
nýsköpunar eru líklegri til að verða virkari og öflugri á markaði, heldur en 
fyrirtæki sem gera það ekki. 
Markviss aðferðafræðin leitast við að byggja upp þekkingu starfsmanna í 
fyrirtæki. Ráðgjafi kemur inn í fyrirtæki og aðstoðar við að skipuleggja 
fræðslu, þjálfun og annað sem tengist uppbyggingu starfmanna fyrirtækis 
eða stofnunar í víðustu merkingu. 
Óefnislegar eignir eru til dæmis viss þekking, sambönd eða hugmyndir. 
Metnaðarfullt starfsfólk eykur þekkingarverðmæti fyrirtækja jafnt og þétt. 
Ávinningur þekkingar er betri mannauður sem skapar virðisaukandi vörur 
og þjónustu fyrir viðskiptavini. Hægt er að skipta starfsmönnum upp í 
fyrirtæki eftir því hversu virðisaukandi starfsmaðurinn er fyrir fyrirtækið. 
Því meiri virðisauka sem starfsmaðurinn skapar því meira virði er hann í 
fyrirtækinu. Dýrt getur verið fyrir fyrirtæki að missa “stjörnustarfsmann,” 
en það er starfsmaður sem er mjög virðisaukandi fyrir viðskiptavininn og 
tekur langan tíma að þjálfa nýjan starfsmann í hans stað. 
Ráðningarferli er flókið fyrirbæri og er mikilvægt að gera alla 
greiningarvinnu vel svo hæfur einstaklingur með þá þekkingu sem 
fyrirtækið leitar eftir komi inn í fyrirtækið. Hafa ber í huga að til eru mjög 
ólík störf sem krefjast mismikils virðisauka fyrir viðskiptavininn. Haga 
verður greiningarvinnu eftir eðli starfs. Þó svo að menntun og reynsla 
skipti mjög miklu máli, er vert að huga að, sérstaklega þegar ráðið er í 
stjórnunarstöður, að einstaklingur eigi gott með að vinna með öðrum og 
eigi auðvelt með mannleg samskipti. Fólk með virka tilfinningagreind á 
mun auðveldara með að bæta sig í samskiptum og ná framförum í starfi því 
það á auðveldara með alla ákvarðanatöku og hefur styrkari sjálfsmynd og  
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samskiptahæfileika. Til eru ýmis mælitæki til að mæla hæfileika fólks 
meðal annars samstarfshæfileika fólks í mannlegum samskiptum og hafa 
fyrirtæki, verið að nýta sér þessa þjónustu. En Ráðningafyrirtæki bjóða upp 
á sérhæfð persónuleikapróf til að mæla getu fólks á ýmsum sviðum, - þar 
með talda hæfileika í mannlegum samskiptum.  
Fyrirtæki verða að fara eftir settum lögum og reglum í ráðningarferlinu, til 
eru sérstök lög um ráðningar hjá ríkisfyrirtækjum en hjá einkareknum 
fyrirtækjum eru engin sérstök lög en öll fyrirtæki verða að fara eftir 
jafnréttislögum. Mjög erfitt getur reynst í fyrirtækjum að túlka 
jafnréttislögin og hafa margar kærur borist Kærunefnd jafnréttismála, sem 
tekur við kærum í jafnréttismálum. Með vel skipulögðu og markvissu 
greiningarstarfi geta fyrirtæki bætt vinnustaðamóral, minnkað 
starfsmannaveltu og aukið við þekkingu sína sem leiðir til þess að 
fyrirtækin eflast og ættu að sjá fram á viðgang til lengri tíma og batnandi 
afkomu til skemmri tíma að minnsta kosti. 
Mikilvægt er fyrir fyrirtæki að líta ekki á starfsfólk sitt sem kostnað, heldur 
sem fjárfestingu. Það að fjárfesta í viðeigandi „tækjum” sem hjálpar við að 
finna rétta starfsmenn í rétt störf getur haft jákvæð keðjuverkandi áhrif 
fyrir fyrirtækið í nútíð jafnt sem framtíð. 

Við ráðningu þarf að haldast í hendur þekking, geta, áhugi og persónuleiki 
til að hægt sé að búast við hámarksárangri starfsmanns.  

Niðurstaða: 
Ég mæli með, 

� Að fyrirtæki vinni vandaðan undirbúning við ráðningar og mat 
á starfsmannaþörf. 

� Sinni stefnumótun sem styrkir og eflir nýsköpun og 
endurnýjun og þannig auka framtíðarvirði fyrirtækis. 

� Nýti sérþekkingu ráðgjafa innan fyrirtækja og/eða hjá 
ráðningarstofum – við undirbúning og starfsmannaval. 
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Viðauki 2 
Lýsing á rannsókn 
 

Lýsing á Rannsókn 
 

Nafn Starfsmannaráðningar 4/21/2004  
 Gerð virk 3/25/2004 11:33:19 PM  
 Gerð óvirk 4/21/2004 8:17:28 PM  
 Tímabil 3/25/2004 - 4/21/2004  
 Aðferð Póstkönnun  
 Númer könnunar 3384  
 

Stærð úrtaks og svörun 
 

Upphaflegt úrtak 60  
 Fjöldi svarenda 38  
 Svöruðu ekki 22  
 Svarhlutfall 63.33%  
 

1. Hvar er fyrirtækið / útibú staðsett? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmork hlutfalla 
Reykjavík 16 43.24% +/-15.96% 
Akureyri 21 56.76% +/-15.96% 
Alls 37 100%   
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2. Vinnur þú í aðalstöðvum fyrirtækisins ? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmork hlutfalla 
Já 18 48.65% +/-16.11% 
Nei 19 51.35% +/-16.11% 
Alls 37 100%   

3. Hvað starfa margir í fyrirtækinu / útibúinu ? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmork hlutfalla 
1-5 4 10.53% +/-9.76% 
5-10 5 13.16% +/-10.75% 
10-20 3 7.89% +/-8.57% 



Svava Júlía Jónsdóttir 

10 

20-30 5 13.16% +/-10.75% 
30-40 2 5.26% +/-7.10% 
40-50 1 2.63% +/-5.09% 
50- 18 47.37% +/-15.88% 
Alls 38 100%   

4. Notar fyrirtækið ráðningaþjónustu við ráðningu á nýjum starfsmönnum ? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmork 
hlutfalla 

Já 15 40.54% +/-15.82% 
Nei 14 37.84% +/-15.63% 
Ráðning á nýjum starfsmönnum fer 
ekki fram í útibúinu 1 2.70% +/-5.23% 

Annað 7 18.92% +/-12.62% 
Alls 37 100%   
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Annað: [Stundum][Stundum/stundum ekki][Í sum störf.][Stundum ráðningaþjónusta stundum ekki. 
Fer eftir eðli starfs.][í sum störf er notuð ráðningaþjónusta en í flestum tilfellum sjáum við um það 

sjálf][Stundum]  
5. Hvaða ráðningaþjónustu notar fyrirtækið ? 

 
Svar Fjöldi Hlutfall Vikmork hlutfalla 
Mannafl 9 81.82% +/-22.79% 
Liðsauka 0 0% +/-0.00% 
Job.is 0 0% +/-0.00% 
Annað 2 18.18% +/-22.79% 
Alls 11 100%   

Annað: [Bæði Mannafl og Liðsauka]  
6. Er fyrirtækið með ákveðna stefnu / vinnureglur í ráðningarferlinu ? 
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Svar Fjöldi Hlutfall Vikmork hlutfalla 
Já 18 90.00% +/-13.15% 
Nei 2 10.00% +/-13.15% 
Alls 20 100%   

7. Hver sér um starfsmannamálin, þar með talin ráðningar starfsmanna ? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmork hlutfalla 
Starfsmannastjóri 11 52.38% +/-21.36% 
Forstjóri / framkvæmdastjóri 4 19.05% +/-16.80% 
Skrifstofustjóri 1 4.76% +/-9.11% 
Annar 5 23.81% +/-18.22% 
Alls 21 100%   
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Annar: [Millistjórnandi hverrar deildar][Stöðvarstjóri][Verslunarstjóri][framkv.stjóri sem jafnframt 
er starfsmannastjóri]  
8. Hvernig er ráðningarferlið hjá fyrirtækinu ? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmork hlutfalla 
Svar 10 100.00% +/-0.00% 
Alls 10 100%   

Svar: [Ýmist auglýst, leitað eftir starfsmönnum og teknar umsóknir sem berast 
fyrirtækinu.][Auglýst, viðtöl og ráðning][Umsóknir berast mér beint eða með tölvupósti. Fólk tekið 
í viðtal og kostir þess metnir][Ráðingarferlið fer alveg eftir því hvernig starf vantar. Almenna regla 
er sú Ef starfskraft vantar í ákveðið starf þá er starfsmannastjóri látinn vita. Ákveða þarf hvaða leið 
á að fara í því að leita að nýjum starfsmanni. Reynt er að velja þægilega leið en jafnframt skilvirka 
leið til að finna starfsmann sem uppfyllir þær kröfur gerðar eru til starfsins. Hugsanlegar leiðir eru 
t.d. tilfærsla innan hús, umsóknir sem borist hafa fyrirtækinu, starfið auglýst eða leita til 
ráðningarstofu. Menn eru síðan boðaðir í viðtal ( almennt eru 1-2 viðtöl fer eftir störfum) ][Unnið er 
úr umsóknum osvfr.][Unnið er úr aðsendum umsóknum, stundum leitað eftir fólki 
(headhunting)][Það er í höndum starfsmannahalds fyrirtækisins að undirbúa auglýsingar og 
ráðnignarferli][Fyrst er auglýst eftir starfsmanni og síðan tekin viðtöl þá sem sækja um og að lokum 
ráðið í stöðuna.][Ákveðinn fjöldi tekinn inn í viðtal eftir ákveðnum kríteríum, viðtal með 
starfsm.stj. og faglegum yfirmanni, farið yfir staðlaðann spurningarlista. Síðan þeir sem koma til 
greina eftir fyrstu viðtöl koma aftur. Allir umsækjendur látnir vita um stöðu sína.]  
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9. Notar fyrirtækið ráðningaþjónustu við ráðningu á nýjum stjórnendum ? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmork 
hlutfalla 

Já 13 36.11% +/-15.69% 
Nei 10 27.78% +/-14.63% 
Ráðning á nýjum stjórnendum fer 
ekki fram í útibúinu 7 19.44% +/-12.93% 

Annað 6 16.67% +/-12.17% 
Alls 36 100%   

Annað: [Stundum][Stundum][Misjafnt, kemur fyrir að notaðar séu ráðningarþjónustur][veit ekki 
hvernig það fer fram.][stundum]  
10. Hvaða ráðningaþjónustu notar fyrirtækið ? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmork hlutfalla 
Mannafl 9 90.00% +/-18.59% 
Liðsauka 0 0% +/-0.00% 
Job.is 1 10.00% +/-18.59% 
Annað 0 0% +/-0.00% 
Alls 10 100%   



Svava Júlía Jónsdóttir 

15 

11. Er fyrirtækið með stefnu / vinnureglur í ráðningarferlinu ? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmork hlutfalla 
Já 9 100.00% +/-0.00% 
Nei 0 0% +/-0.00% 
Alls 9 100%   

12. Hver sér um starfsmannamálin, þar með talin ráðningar stjórnenda ? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmork hlutfalla 
Starfsmannastjóri 6 60.00% +/-30.36% 
Forstjóri / framkvæmdastjóri 3 30.00% +/-28.40% 
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Skrifstofustjóri 1 10.00% +/-18.59% 
Annar 0 0% +/-0.00% 
Alls 10 100%   

13. Hvernig er ráðningarferlið þegar ráða á nýjan stjórnanda ? 
 

Svar Fjöldi Hlutfall Vikmork hlutfalla 
Svar 6 100.00% +/-0.00% 
Alls 6 100%   

Svar: [Það er hefur verið breytilegt.][Stjórnendur eru bæði ráðnir utanfrá og innan frá, þ.e. úr 
röðum starfsmanna.][Augl. viðtöl og ráðning][Yfirleitt í gegnum ráðningastofur][Leitað að 
stjórnanda, stundum notaðar ráðningarstofur]  
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Upplýsingar um hvernig tölfræðin í skýrslunni er reiknuð 
 
A. Töflur 
Results for each question are presented in tables and graphs. The question text is visible in the 
top of the table. In the table all answer possibilities are listed as well as the NUMBER of 
respondents to each answer possibility, PERCENTAGE and STANDARD DEVIATION. The tables that 
occur in the report when cross-analysing results show the total NUMBER of respondents to the 
question, the INTERSECTING ANSWERS indicating answers from the repondents that did also 
answer in the question you are analysing. The data in the table can be the PERCENTAGE or 
NUMBER OF RESPONDENTS. 
 
B. Standard deviation 
To be able to analyse results the reader must understand what standard deviation is. The 
standard deviationis calculated for each percentage and must be added and subtracted from this 
percentage, exept if the deviation is down to 0% or up to 100%. The standard deviationformula 
used in Outcome calculates with 95% security. Example: If the answer percentage to the answer 
possibility “very good” is 78% and the standard deviation4,5%, it means that we can say with 
95% security that if the total population had been asked, 73,5% - 92,5% (78% +/- 4,5%) would 
have answered “very good”. 
 
C. Graphs 
Graphs in Outcome can be bar charts, pie charts or line charts. Their function is to visualise the 
results for each answer possibility. 
 

Listi yfir þáttakendur: 
66° nordur - joneggert@66north.is  Akureyri  Ísland  
66° norður - gestur@66north.is  Reykjavík  Ísland  

AX - grg@ax.is  Akureyri  Ísland  
AX - jonhelgi@ax.is  Reykjavík  Ísland  

Bílanaust - hofdi@bilanaust.is  Reykjavík  Ísland  
Bílanaust  - aey@bilanaust.is  Akureyri  Ísland  

Bónus Akureyri - akureyri@bonus.is  Akureyri  Ísland  
Bónus Reykjavík - svanur@bonus.is  Reykjavík  Ísland  
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Deloitte - ragnar.jonsson@deloitte.is  Akureyri  Ísland  
Deloitte - margret.sanders@deloitte.is  Reykjavík  Ísland  

Egils - ee@egils.is  Reykjavík  Ísland  
Egils - bjarni@egils.is  Reykjavík  Ísland  

EJS  - alfred@ejs.is  Akureyri  Ísland  
EJS - vidar@ejs.is  Reykjavík  Ísland  

Esso - kolbeinn@esso.is  Reykjavík  Ísland  
Esso  - sigurdurb@esso.is  Akureyri  Ísland  

Flugfelag Íslands- aeyap@flugfelag.is  Akureyri  Ísland  
Flugfélag Íslands- ingig@flugfelag.is  Reykjavík  Ísland  

Flytjandi -   gsn@flytjandi.is  Reykjavik  Ísland  
Flytjandi -   bie@eimskip.is  Akureyri  Ísland  

Hagkaup-/starfsmannast    kristin@hagkaup.is  Reykjavík  Ísland  
Hagkaup-/verslunarstjóri    thth@hagkaup.is  Akureyri  Ísland  

Hönnun - bh@honnun.is  Reykjavík  Ísland  
Hönnun  - akureyri@honnun.is  Akureyri  Ísland  

Intrum justitia - elfa@intrum.is  Reykjavík  Ísland  
Intrum Justitia - fanney@intrum.is  Akureyri  Ísland  
Íslandsbanki - asdis.helgadottir@isb.is  Akureyri  Ísland  

Íslandsbanki-deildarstjóri    indridi.johannsson@isb.is  Reykjavík        
Unknown  

Íslandspóstur - akureyri@postur.is  Akureyri  Ísland  
Íslanspóstur - andresm@postur.is  Reykjavík  Ísland  

KB-banki- kb0302ah@kbbanki.is  Akureyri  Ísland  
KB-Banki-/starfsmannasvið    elin@kbbanki.is  Reykjavik  Ísland  

KPMG  - apalmadottir@kpmg.com  Akureyri  Ísland  
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KPMG  - kpmg@kpmg.is  Reykjavík  Ísland  
Landflutingar - thordis@samskip.is  Akureyri  Ísland  

Landflutningar - oskaro@samskip.is  Reykjavík  Ísland  
Landsbankinn-  atli.atlason@landsbanki.is  Reykjavík  Ísland  

Landsbankinn - larus.sverrisson@landsbanki.is  AKureyri  Ísland  
Olís -   sb@olis.is  Akureyri  Ísland  

Olis-starfsmannasvið    elin@olis.is  Reykjavík  Ísland  
Penninn - akureyri@penninn.is  Akureyri  Ísland  

Penninn - austurstraeti@penninn.is  Reykjavík  Ísland  
Price w.c - sighvatur.halldorsson@is.pwc.com  Akureyri  Ísland  

Price.w.c - elin.arnadottir@is.pwc.com  Reykjavík  Ísland  
Rúmfatalagerinn- holtagardar@rumfatalagerinn.is  Reykjavík  Ísland  

Rúmfatalagerinn - akureyri@rumfatalagerinn.is  Akureyri  Ísland  
Samherji -   anna@samherji.is  Akureyri  Ísland  

Samherji - finnbogi@samherji.is  Reykjavík  Ísland  
Síminn-  akureyri@simi.is  Akureyri  Ísland  

Síminn-  armula@simi.is  Reykjavik  Ísland  
Sjóvá Almennar- doddi@sjova.is  Akureyri  Ísland  
Sjóva Almennar-/starfsmannastj.    audur@sjova.is  Reykjavik  Ísland  

Sparisjóður- berglindg@sph.is  Reykjavík  Ísland  
Sparisjóður- Norðurlans jb@spnor.is  Akureyri  Ísland  

Vegagerdin -   gudrun.thora.gardarsdottir@vegagerdin.is  Reykjavík  
Ísland  

Vegagerðin- birgir.gudmundsson@vegagerdin.is  Akureyri  Ísland  
Vífilfell- alfhildur@vifilfell.is  Akureyri  Ísland  

Vífilfell- laufey@vifilfell.is  Reykjavík  Ísland  
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VÍS- sigkhard@vis.is  Akureyri  Ísland  
VÍS-starfsmannasvið    annar@vis.is  Reykjavík  Ísland  

Copyright© 2000-2003 Vefur Samskiptalausnir ehf. Allur réttur áskilinn   
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