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Útdráttur 

Markmið þessa lokaverkefnis sem lagt er fram til meistaraprófs í mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands er að kanna áhrif stefnubreytingar á 

mannauðsstjórnun hjá litlu fjarskiptafyrirtæki. 

 Til að framkvæma slíka könnun var leitað svara við eftirfarandi spurningum: Í fyrsta 

lagi „hefur breytt stefna áhrif á mannauðsmál fyrirtækisins?“ og í öðru lagi „er hægt að 

beita aðferðum mannauðsstjórnunar í fámennu fyrirtæki?“ Til að svara spurningunum 

var beitt fræðilegri greiningu á hlutverki mannauðsstjóra, aðferðum til stefnumótunar 

og stefnumiðuðu árangursmati.  Auk þess var framkvæmd eigindleg viðtalsrannsókn á 

stjórnun söluvera, en aukin áhersla á sölustarf er talið af stjórnendum vera lykilatriði í 

farsælli aðkomu á nýjan markað. 

 Helstu niðurstöður eru þær að ekki er hægt að hafna fyrri rannsóknarspurningu því 

stefnubreyting krefst þess að, að minnsta kosti, einn aðili sérhæfi sig í sölustarfsemi á 

einstaklingsmarkaði. Til að styrkja sölustarfsemi var einnig kannaður sá möguleiki að 

leita samstarfs við Vinnumálastofnun sem býður upp á möguleikann á að niðurgreiða 

laun nýrra starfsmanna sem nemur lágmarkslaunum þeirra.  

 Þegar leitað var svara við seinni rannsóknarspurningu kom í ljós að ekki var heldur 

hægt að hafna henni því fara þarf í ráðningarferli og innleiða árangursmat sem tengt er 

verkefnum hinna nýju sölumanna. Það er þó dregin í efa þörf fyrirtækisins á öðrum 

stjórnanda vegna stærðar fyrirtækisins en í dag telur það þrjá starfsmenn.  

 

Lykilhugtök ritgerðar eru: Stefnumiðað árangusmat, mannauðsstjórnun og sölustjórnun. 
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Abstract 

The objective of this thesis, presented as a master's degree in Human Resource 

Management at the University of Iceland, is to examine the impact of a strategy change 

on human resource management in a small telecommunications company.  

In order conduct such a study  answers the following questions was sought: First, "does 

a policy change impact the company‘s human resource management“ and second "can 

human resource management strategies be integrated in a small business?"  

 To answer these questions a researcher conducted a theoretical analysis of the role 

of a human resource manager,  strategy making and the procedures of the Balanced 

Scorecard. In addition a qualitative interview study of sales management was 

conducted. This was felt to be the best way to get the necessary information from the 

population, sales call centers in Iceland.  

 The main conclusion is that researcher fails to reject the first research question 

because the strategy change requires that at least one employee specializes in sales in a 

consumer market. To strengthen sales researcher also explored the possibility to seek 

the cooperation with the office of labor (Vinnumálastofnun), because such partnerships 

enables the office to subsidize  new employees wages to the equivalence of minimum 

unemployment wage.  

 When seeking the answer to the second research question researcher also failed to 

0reject it because in order to implement the new strategy recruitment needs to be 

made as well as to implement a performance evaluation system. It is, 

owever, questioned the need for  another manager because of the size of the firm 

which today employees in total three employees.  

 

Key concepts of the thesis are: Balanced scorecard , human resource management and 

sales management.  
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1 Inngangur  

 

Fyrirtækjum er stýrt samkvæmt formlegri eða óformlegri stefnu á þann hátt sem 

stjórnendur telja að henti þeim best í samkeppnisrekstri. Til að framkvæma stefnu 

fyrirtækja lögðu Kaplan og Norton í upphafi 10. áratugar 20. aldarinnar fram 

aðferðafræði í árangursstjórnun. Á frummálinu nefnist aðferðafræðin balanced 

scorecard sem hefur verið þýtt á íslensku stefnumiðað árangursmat (e. balanced 

scorecard) (Sif Sigfúsdóttir, 2006). Á þessum rúmlega 20 árum sem liðin eru frá kynningu 

stefnumiðaðs árangursmats hefur aðferðafræðin náð umtalsverðri útbreiðslu í opinberri 

og einkarekinni starfsemi.  

 Í stuttu máli byggist stefnumiðað árangursmat á myndrænni uppbyggingu á stefnu 

fyrirtækis með stefnukorti og nánari skilgreiningu á framkvæmd mælinga með skorkorti. 

Stefnukort er uppbyggt á markmiðum sem sett eru skipulega inn í kortið samkvæmt 

fjórum meginvíddum. Þær víddir eru nefndar fjármálavídd, viðskiptamannavídd, 

starfsferlavídd og mannauðsvídd. Tilgangur þeirra er að einfalda uppsetningu stefnu og 

skorkorta og gert er ráð fyrir að árangur á einni vídd geti haft áhrif á markmið annarra 

vídda.  

 Skorkort inniheldur sömu markmið og sömu víddir og settar eru upp í stefnukorti. Að 

auki er í því að finna mælikvarða sem skilgreina hvað skal mæla, viðmið sem skilgreinir 

æskilegan árangur samkvæmt mælikvarða og niðurstöður mælinga. Loks koma fram á 

skorkorti hugsanleg verkefni sem talið er að þurfi að ráðast í til að uppfylla markmið.  

 Með því að tengja stefnu við markmið sem starfsmenn vinna að leggur aðferðafræðin 

áherslu á verkefni og fjölda starfsmanna í gegnum stefnu fyrirtækisins. Slík tenging 

heimfærir hana sem aðferðafræði innan mannauðsstjórnunar.  
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1.1 Aðdragandi að verkefni 

 

Ritgerð þessi á upphaf sitt að rekja til fundar sem höfundur átti við framkvæmdastjóra 

fjarskiptafyrirtækisins Technical Advisory Service (TAS), Sigurð Andra Hjörleifsson. Á 

þeim fundi kom fram að í dag starfar fyrirtækið á fyrirtækjamarkaði. Það veitir 

viðskiptamönnum sínum þjónustu við rekstrarhýsingu og afritun, Microsoft Exchange, 

vöktun tölvukerfa, uppsetningu heimasíðna og fjartengingu á fyrirtækjamarkaði, en 

breytinga á vöru- og þjónustuframboði sé að vænta. 

 Um er að ræða fámennt fyrirtæki með þrjá starfsmenn. Framkvæmdastjóri hefur 

hingað til séð um daglega stjórnun, stýrt rekstri og séð um sölu. Hann leggur auk þess 

lóð sitt á vogarskálarnar við tæknimál og forritun. Fjármálastjóri er sérhæfðari og í 

hlutastarfi en tæknimenn sjá um öll almenn og sérhæfð tæknimál. 

 Nýlega undirritaðir samningar hafa veitt fyrirtækinu tækifæri til að sækja á 

einstaklings internetmarkað. Fyrir fyrirtæki af stærðargráðu TAS er um metnaðarfullt 

verkefni að ræða enda markar það upphaf að markaðssókn þar sem þrír stórir aðilar eru 

með samanlagða 97,2% markaðshlutdeild. Augljóst er að við slíkar aðstæður er aðgengi 

fyrir nýja aðila krefjandi enda samkeppnisaðilar búnir að þróa verk- og þjónustuferla til 

að anna eftirspurn viðskiptamanna sinna.  

 Til að ná árangri á nýjum markaði telur framkvæmdastjóri TAS að leggja þurfi áherslu 

á markaðsstarf umfram það sem nú er. Vegna þessara auknu verkefna er vilji hjá 

stjórnendum að ráða sérhæfðan sölumann eða menn ef rekstrarforsendur bjóða upp á 

það. Ætlun stjórnenda er að hefja starfsemi söluvers sem snýst um sölumennsku í 

gegnum síma. Möguleiki er á að það geti þróast í sölu- og þjónustuver ef tekst að fjölga 

áskriftum upp að því marki að áskriftir standi undir rekstri þess.  
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1.2 Markmið og rannsóknarspurningar 

 

Val á viðfangsefni er markað af breyttum aðstæðum fyrirtækisins sem krefur 

stjórnendur til að aðlaga starfsemina að þeim verkefnum sem aðgengi að nýjum 

markaði. Sem viðbragð við þeim aðstæðum telja stjórnendur að auka þurfi áherslur á 

sölu með því að bæta við að minnsta kosti einum starfsmanni. Ekki er útilokað að bæta 

megi við fleiri en einum sölumanni ef leitað er samvinnu við Vinnumálastofnun sem er 

nokkuð sem stjórnendur vilja kanna.  

 Helst er þar um að ræða greiningu á vinnumarkaði, hvernig hægt sé að gera TAS 

samkeppnishæft við aðra vinnuveitendur og hvað geri söluver að arðbærri einingu 

fyrirtækisins. Samkvæmt þessum viðmiðum eru settar fram eftirfarandi 

rannsóknarspurningar sem í ritgerðinni er leitað svara við:  

 

1. Hefur breytt stefna áhrif á mannauðsmál fyrirtækisins? 

2. Er hægt að beita aðferðum mannauðsstjórnunar í fámennu fyrirtæki? 

 

Til að svara þessum spurningum eru greind verkefni mannauðsstjóra í þriðja kafla, en 

fjórði kafli fjallar um stefnumiðað árangursmat út frá fræðilegum grundvelli. Þær 

upplýsingar sem koma fram í þeim köflum eru nýttar til að greina stefnu TAS í fimmta 

kafla, stefnumiðað árangursmat fyrirtækisins í sjötta kafla og nálgun 

mannauðsstjórnunar í rekstri fyrirtækisins í sjöunda kafla. Í áttunda kafla eru birtar 

niðurstöður rannsóknar, í níunda kafla er umræða um rannsóknina og lýkur henni með 

lokaorðum í tíunda kafla. 

 Markmið verkefnisins er akademískt og praktískt. Leitað er svara við því hvert sé 

hlutverk mannauðsstjórnunar við stefnubreytingu fyrirtækis og í almennum rekstri að 

lokinni stefnumótun. Vegna umfjöllunar ritgerðarinnar veitir hún yfirlit um almenn 

verkefni mannauðsstjórnunar og tengir framkvæmd starfsmannamála við stefnumörkun 

fyrirtækis í gegnum stefnumiðað árangursmat.  

 Við leit að úrtaki þýðisins „söluver á Íslandi“ kom í ljós að engin samantekt á þeim 

virðist vera til staðar og þýðið er því óþekkt stærð. Þar sem þýðið er af óþekktri stærð og 
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fáar rannsóknar hafa verið gerðar á starfsemi söluvera telur höfundur að beita þurfi 

eigindlegri rannsókn til að öðlast djúpan skilning á starfsemi þeirra og uppsetningu. 

Framkvæmd rannsóknarinnar byggir því á viðtölum við tilviljunarkennt úrtak í söluverum 

á Íslandi. 

 

Fyrri rannsóknir 

 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á mannauðsstjórnun og verkefnum þeirra sem 

starfa við hana svo þar er ekki um mikið brautryðjendastarf að ræða. Hins vegar hafa 

færri rannsóknir verið gerðar um hvernig hægt sé að beita henni í starfsemi lítilla 

eininga þar sem ekki er svigrúm fyrir stoðsvið mannauðsstjórnunar.  

 Björgvin Skapti Bjarnason og Jónas Yngvi Ásgrímsson (2005) komust að því í rannsókn 

sinni á framkvæmd endurmenntunar starfsmanna að stjórnendur lítilla fyrirtækja beiti 

sjaldan aðferðum mannauðsstjórnunar.  

 Snorri Jónsson (2009) telur að ekki sé hægt að skýra starfsmannaveltu þess fyrirtækis 

sem hann rannsakaði með ytri aðstæðum heldur sé skýringa að finna í innri verkferlum í 

mannauðsstjórnun, eða skorti á þeim. 

  

1.3 Uppsetning ritgerðar 

 

Ritgerðin er byggð upp á 10 meginköflum. Að inngangi loknum er fjallað um tilgang og 

hlutverk hins þriggja manna fyrirtækis Technical Advisory Services. Í kaflanum kemur 

fram að hið fámenna fyrirtæki starfar í dag á fyrirtækjamarkaði upplýsingaveitu. Í ljósi 

nýlegra samninga gefst mönnum tækifæri til að fara á einstaklingsmarkað í internetveitu 

(e. Internet Service Provider). Þessi stefnubreyting býr til ný söluverkefni sem krefjast 

aukningu á fjölda starfsmanna og þarf að sinna þeirri þörf. Mat framkvæmdastjóra er, 

eftir að hafa rætt við starfsmenn sína, að ekki gangi að þjálfa núverandi starfsmenn til 

að sinna sölustarfi. Þar að auki væri verið að taka starfsmann frá mikilvægum verkefnum 

sem yrði til þess að stjórnendur þyrftu að ráða starfsmann í þá stöðu sem losnar. 

Almenn fræðileg umfjöllun um þessi hlutverk í mannauðsstjórnun er í þriðja kafla. 
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 Í fjórða kafla er stefnumiðað árangursmat kynnt og tenging þess við stefnu fyrirtækis. 

Þar kemur fram að stefnumótun er byggð á niðurstöðum greiningar á ytri og innri 

mörkuðum fyrirtækis með fimm þátta líkani Porter (e. Porters five forces) (Porter, 2008) 

og SVÓT greiningu. Stefnumiðað árangursmat er sett upp samkvæmt stefnu fyrirtækis 

og gilda þess og inniheldur markmið sem á að starfa eftir sem sett eru upp í fjórar víddir; 

fjármála, viðskiptamanna, ferla og mannauðs. Markmið geta tengst innbyrðis og árangur 

eins haft áhrif á annað markmið. 

 Fimmti kafli fjallar um rannsóknina sem gerð var á söluverum á Íslandi og niðurstöður 

hennar kynntar í ljósi rannsóknarspurningar. Einnig er minnst á gagnaöflun og vandamál 

vegna vals úrtaks auk alhæfingargildis, áreiðanleika og réttmætrar rannsóknar. 

 Í sjötta kafla er stefna TAS greind með fimm þátta líkani Porter og SVÓT greiningu. 

Niðurstöður þess kafla eru nýttar til að setja upp stefnumiðað árangursmat í áttunda 

kafla. Loks eru sett upp viðmið til stofnunar söluvers í áttunda kafla áður en farið er í 

umræðu og lokaorð. 
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Mynd 1. Uppbygging MS ritgerðar  

 

  

Mannauðsstjórnun 

 

 

 

 

 

 

 

Inngangur 

Starfslýsing 

Stefnumiðað árangursmat 
Starfsþjálfun 

Ráðningar 

Eigindleg rannsókn 

Framkvæmd nýrrar stefnu 

Lokaorð 

TAS 

Árangurshvati 

Umræða 



 

18 

2 Tilgangur og hlutverk Technival Advisory Service 

 

Technical Advisory Service (TAS) er ungt og framsækið fjarskiptafyrirtæki sem er stýrt af 

stjórnendum með metnaðarfulla framtíðarsýn. Upphaf þess má rekja til fyrstu ára 21. 

aldarinnar en fyrirtækið var stofnað í kringum rekstur og hýsingu tölvukerfa auk 

margmiðlunarvinnu fyrir fasteignasölukeðju (TAS, 2010).  Árið 2007 urðu aðilar ásáttir 

um að breyta rekstraráherslum sem varð til þess að fyrirtækið klofnaði. Eigendur TAS 

keyptu út fyrrum samstarfsfélaga. Við þá aðgerð gátu stjórnendur hins nýja fyrirtækis 

einbeitt sér að rekstrarhýsingu og afritun, Microsoft Exchange þjónustu, vöktun 

tölvukerfa og fjartengingu. Að mati stjórnenda TAS var þetta heillaskref því nú geta 

starfsmenn fyrirtækisins einbeitt sér að kjarnastarfsemi og með því hámarkað 

verðmætasköpun sína. Árangurinn af því sést á því að í dag er fjármagnsflæði jákvætt og 

stöðugt sem hefur leitt til þess að fyrirtækið er skuldlaust og laust við fjármagnskostnað. 

 Eins og starfsferlar eru settir upp í fyrirtækinu í dag sér framkvæmdastjóri um öll 

sölu- og markaðsmál, forritun notendabúnaðar, símsvörun og önnur verkefni. 

Tæknimaður sér um hvers konar viðhald og uppsetningu tengdri netþjónustu og 

fjármálastjóri sinnir fjármálum.  

 Nýlegir samningar hafa gert fyrirtækinu kleift að auka þjónustuframboð fyrirtækisins 

þannig að það geti hugsanlega leitað inn á nýjan markað, eða einstaklingsmarkað í 

internetveitu nánar tiltekið. Þessar áherslubreytingar og önnur verkefni 

framkvæmdastjóra krefur fyrirtækið um nýja nálgun í markaðssókn enda byggir 

einstaklingsmarkaður á fjöldanum fremur en magnkaupum stórra aðila. Ljóst er að ef 

sótt er á nýjan markað getur framkvæmdastjóri ekki lengur sinnt sölu- og 

markaðsmálum samhliða öðrum störfum líkt og hann gerir nú. Kemur þar að kjarna 

ritgerðarinnar. Stefnt er að því að kanna nálgun mannauðsstjórnunar við að setja á stofn 

söluver eða sölustjórnun með sérstöku tilliti til rekstrargrundvallar og 

árangursstjórnunar.   

 Þar sem um er að ræða nálgun byggðri á stjórnun og framkvæmd var ákveðið að 

nálgast verkefnið út frá sjónarhorni mannauðsstjórnunar. Það gerir verkefnið áhugavert 

því almennt eru það fjölmenn fyrirtæki sem nýta stoðsvið mannauðsstjórnunar en hér 

er fyrirtæki sem einungis er mannað þremur starfsmönnum; framkvæmdastjóra, 
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fjármálastjóra og tæknimanni. Auk þess sem seinni tveir aðilarnir eru einungis í 

hlutastarfi eða verktöku. Verður áleitin spurning hvort mannauðsstjórnun eða hvernig 

verkefni hennar passa inn í svo fámennan vinnustað.   

 Þær nálganir á mannauðsstjórnun sem verkefnið byggir á snúa að hönnun verkferla 

og öðrum verkefnum mannauðsstjórnunar eins og ráðningum, hönnun árangurshvata 

og loks starfsþjálfun. Einnig verða launamál rædd enda er launakostnaður talinn af 

framkvæmdastjóra mikilvæg forsenda rekstrargrundvölls söluvers.  

 Þar sem verkefni starfandi aðila eru eðlisólík starfi sölumanns er ljóst að ef núverandi 

starfsmenn taka við þessu nýja verkefni þarf að breyta starfslýsingu þeirra. Vegna 

hagsmunaárekstra milli verkefna er ekki mælt með þeirri nálgun heldur mælt með að 

mönnun söluvers byggi á nýráðningum.   

 Verkefni stjórnanda við framkvæmd slíkrar leiðar byggir á að farið verði í 

ráðningarferli, hvort sem er í gegnum hefðbundið valferli eða svokallaðar hausaveiðar 

(e. headhunting). Að því loknu fer fram nýliðafræðsla- og þjálfun og fer umfangið að 

miklu leyti eftir hæfni nýs starfsmanns. Takist nýju söluveri að sanna sig getur skapast 

grundvöllur til að það þróist áfram þannig að starfsmenn þess svari einnig fyrirspurnum 

viðskiptamanna af fyrirtækjasviði og verður það þá um leið mikilvægari hluti 

heildarinnar.  

 Verkefni þetta er áhugavert fyrir fræðilega umræðu þar sem það er verkefni 

mannauðsstjórnunar hjá mjög fámennu fyrirtæki þar sem nánd og samskipti milli aðila 

eru og geta verið mjög mikil.   
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3 Mannauðsstjórnun 

 

Mannauðsstjórnun er stjórnunaraðferð sem gerir ráð fyrir að það sé starfsfólkið, sem 

starfar fyrir fyrirtækið, sem veitir því samkeppnisforskot. Samkvæmt þeirri nálgun skiptir 

máli að starfsfólk hafi alla hæfni sem þarf til að geta svarað eftirspurn viðskiptamanna. Í 

þessum kafla verður fjallað um mannauðsstjórnun og þau grunnverkefni sem 

mannauðsstjóri leysir af hendi. 

 

 Hugtakið mannauðsstjórnun er tiltölulega nýtt hugtak í fræðaheiminum. Fræðaheitið 

mannauður er samsett úr orðunum; maður og auður. Saman leggja þau tvennt til; að 

auð megi finna í manninum og sem slíkur sé hann auðlind. Sé „stjórnun“ bætt við fæst 

orðið „mannauðsstjórnun.“ Gildin sem orðin þrjú búa til gefa til kynna að þeirri auðlind 

sem finna má í starfsmanninum er stýrt til að hámarka fjárfestinguna sem lögð er í hann. 

 Mannauðsstjórnun er fræðigrein sem byggir á þeirri nálgun að starfsfólk fyrirtækja sé 

mikilvæg auðlind sem vinnuveitandi hefur til að ná samkeppnisforskoti. Þetta starfsfólk 

hefur þá hagsmuni sameiginlega með vinnuveitanda að hann skili góðum árangri í 

rekstri (Ulrich, 1997). Við framkvæmd verkefna sinna hefur mannauðsstjórinn almennt 

fjögur meginverkefni eins og birtist á mynd 2 (Hafsteinn Bragason, 2011).  

 Í fyrsta lagi er mannauðsstjóri stefnumótandi þátttakandi (e. strategic partner) meðal 

yfirstjórnar. Í þessu verkefni er hlutverk mannauðsstjórans að sjá til þess að fyrirtækið 

hafi þá getu og hæfni sem stefna þess og markaður krefjast til virðisaukamyndunar.  

 Nátengt fyrsta hlutverki mannauðsstjórans er að hann er stjórnunarlegur 

sérfræðingur og ráðgjafi (e. adminastrative expert) annarra stjórnenda. Hann veitir þeim 

leiðsögn og stuðning við framkvæmd markmiða.  

 Þriðja hlutverk mannauðsstjóra er að vera umboðsmaður starfsmanna (e. employee 

champion). Í því hlutverki sér hann um árangurshvatningu starfsmanna og tengir 

hagsmuni fyrirtækisins við hagsmuni starfsmanna.  

 Fjórða hlutverk mannauðsstjóra er breytingastjórnun (e. change agent). Hann fær 

það hlutverk vegna tengsla sinna við starfsmannahópinn. Í þessu hlutverki á hann að 
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tryggja að breytingar gangi í gegn þannig að starfsfólk vinni frekar með en gegn 

breytingum. Við yfirferð þessara fjögurra hlutverka sést að rauði þráðurinn í 

umfjölluninni er að mannauðsstjóri beitir þeirri auðlind sem felst í starfsfólkinu þannig 

að það geti unnið samkvæmt þeirri eftirspurn sem markaðurinn sýnir virðisaukandi 

þjónustu eða vörum fyrirtækisins.  

 

Mynd 2. Hlutverk mannauðsstjóra 

 

 

Mannauðsstjórinn er meðvitaður um að fyrirtækið hefur ákveðna stefnu sem 

framkvæmdastjórn telur að veiti því samkeppnisforskot. Hlutverk hans er að velja inn 

starfsfólk og hanna verkferla mannauðs samkvæmt stefnu, til að mynda í gegnum 

stefnumiðað árangursmat (Kaplan og Norton, 2001). Í ljósi þess leitast hann við að hafa 

innan raða fyrirtækisins starfsfólk sem hefur hæfni til að vinna samkvæmt stefnunni og 

gerir því kleift að skila af sér verkefnum sínum til hámarksvirðisaukasköpunar (U.S. 

Office of Personnel Management, 1999).  

 Becker og Gerhart (1996) hafa tekið saman hvernig mannauðsstjórinn framkvæmir 

þessi verkefni og er það sýnt á mynd 3. Sem stefnumótandi aðili tekur mannauðsstjórinn 

þátt í hönnun og þróun vinnustaðar. Hann framkvæmir ráðningar í takt við stefnu, setur 
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mannauði markmið og stendur á bak við eða sinnir sjálfur árangursmælingum og 

hvatakerfum.  

 Niðurstöður árangursmælinga eru notaðar til að efla starfsmenn og veita þeim 

þjálfun ef á þarf að halda. Þar sem mannauðsstjórinn er sérfræðingur í málefnum 

starfsfólks hugar hann að öryggismálum og samskiptum á vinnumarkaði við fulltrúa 

starfsmanna í takt við aðstæður hverju sinni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 3. Flokkun verkefna mannauðsstjóra 

 

3.1 Starfslýsing  

 

Eins og bent hefur verið á getur starfsfólk fyrirtækja haft samkeppnisaukandi áhrif í 

rekstrarumhverfi þess. Í kafla fjögur er fjallað um markmiðasetningu sem aðferð til að 

stýra starfsemi fyrirtækis í takt við setta stefnu þess. Við greiningu á markmiðum og 

verkefnum til framkvæmda markmiða eru fundnir og skipulagðir verkferlar og hlutverk 
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þeirra sem starfa hjá fyrirtækinu. Niðurstaða slíkrar greiningar er meðal annars 

undirstaða starfslýsingar sem er formleg yfirlýsing á verkefnum starfsmanns. Þar sem 

fyrirtækið er lifandi eining er starfslýsingin lifandi skjal sem getur breyst í takt við 

rekstrarforsendur, stefnu og markaðs- og öryggisaðstæður (Godbout, 2000). Starfslýsing 

kann mögulega að innihalda eiginleika sem starfsmaður þarf að hafa, tíma sem þarf til 

að sinna starfinu, stöðu í skipuriti og verkefni sem á að sinna (Sif Sigfúsdóttir, 2005; 

Fjármálaráðuneytið, e.d.). Þetta gerir starfslýsinguna að  mikilvægu stjórnunarskjali með 

lagalegt gildi um stöðu undirmanns gagnvart stjórnanda.  

 Mikilvægi starfslýsingar birtist í að innihald hennar veitir upplýsingar um hæfni og 

eiginleika sem starfsmaður þarf að hafa til að sinna starfinu. Við nýráðningar verða þær 

upplýsingar mikilvægar þar sem með þeim hefur verið skilgreind sú hæfni og sú þekking 

sem einstaklingur þarf að hafa til að sinna starfinu.  

 Starfslýsingar gagnast einnig við launaviðræður ef gengið er út frá því að 

hæfniskröfur sem gerðar eru til starfsmanns hafi jákvæð tengsl við launakröfur vegna 

ábyrgðar starfsmanns og samningsstöðu hans.  

 Að lokum skal á það bent að starfslýsing getur nýst við daglega starfsemi þar sem 

með henni geta stjórnandi og undirmaður sameiginlega lagt grunn að markmiðum í 

starfi þess síðarnefnda og mælikvörðum sem notaðir eru til viðmiðs á frammistöðu. 

Árangur markmiðasetningar fyrir hagsmunaaðila er að með henni veit starfsmaður hvers 

ætlast er til af honum og hvernig frammistaða hans verður mæld því árangur hefur verið 

skilgreindur. Gefi niðurstöður slíks árangursmats til kynna að starfsmaður þurfi frekari 

þjálfun eru til fjölmargar þjálfunaraðferðir eins og fjallað verður um í kafla 3.4 

(Blanchard og Thacker, 2007). Niðurstöður mats geta einnig orðið til þess að hægt verði 

að efla starfsmann í starfi en það getur jafnvel leitt til uppsagna (Grant og Moseley, 

2003).  

3.2 Ráðningarferlið 

 

Ráðningar eiga sér stað þegar stjórnendur með ráðningarvald telja að fyrirtækið sé 

undirmannað, hvort sem það er vegna aukinna verkefna eða starfsmannaveltu. Þar sem 

ráðningar eru ferli sem í felst mat á væntanlegum mannauð fyrirtækisins er ekki 
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órökrétt að líta á ráðningarferlið sem hluta af mannauðsstjórnun þess. Í þessum kafla 

verður fjallað um leiðir til að finna hæfustu starfsmennina.  

 

 Ráðningar eru ferli sem byggist á stefnu og verkefnum skipulagsheildar því það er 

nauðsynlegt fyrir fyrirtæki að geta laðað til sín fólk með þekkingu og færni til að sinna 

auglýstu starfi (Heiður Reynisdóttir, 2006). Afleiðingar ráðningar eru mismiklar eftir eðli 

stöðu og gefnum völdum, formlegum eða óformlegum. Gera má ráð fyrir að eftir því 

sem ákvörðunarvald starfsmanns eykst verður viðkvæmni meiri gagnvart 

ráðningarmistökum sem aftur eykur kröfu á faglegum vinnubrögðum við ráðningar. Til 

að svara þeim kröfum hafa verið þróaðar og þaulreyndar aðferðir við ráðningar. Fyrst 

ber að nefna hið hefðbundna ráðningarferli sem er byggt upp sem höfnunarferli þar sem 

að minnsta kosti einum aðila verður boðið að skrifa undir ráðningarsamning. Hin 

aðferðin er hnitmiðaðri og kölluð hausaveiðar (e. headhunting). Hún er kölluð svo því 

farið er beint til aðila og honum boðið starf. Líklega er það gert þar sem stjórnandi telur 

starfsmanninn hafa sýnt fram á hæfileika til að gegna því starfi sem honum er boðið. 

 Ráðningarferlinu má skipta í þrjú stig, eins og kemur fram á mynd 4. Fyrsta stig gerir 

ráð fyrir greiningu á starfinu, yfirferð starfslýsingar og kröfum til umsækjenda. Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson (2006) flokkar annað stig þannig að þar sé umsóknum safnað og 

val á ráðningaraðferð sé þriðja stig. Sú nálgun virðist samkvæmt orðanna hljóðan ekki 

gera ráð fyrir hausaveiðum sem er framkvæmd ef fulltrúi fyrirtækis gerir starfsmanni 

atvinnutilboð án þess að fara í gegnum höfnunarferli sem hefðbundið ráðningarferli er 

(Watson, 1995). Mat höfundar er að annað stig ráðningarferlisins sé það stig þar sem 

ráðningaraðferð er valin, framkvæmd og niðurstöður unnar. Þriðja stig ferlisins er 

jafnframt lokastig, þar sem gengið er frá ráðningarsamningi. 
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Mynd 4. Þrjú stig ráðningarferlisins 

 
Sé beitt hefðbundinni aðferð er laust starf auglýst í opinberum fjölmiðli þar sem 

umsækjendur eru hvattir til að sækja um (Sif Sigfúsdóttir, 2005). Umsóknir sem berast 

eru metnar og hæfni umsækjenda borin saman við starfslýsingu og kröfur hennar. 

Hæfasti kandídatinn er loks fundinn með útilokunaraðferðinni (Sif Sigfúsdóttir, 2005). 

Þeir þættir sem taldir eru hafa áhrif á mat á hæfni umsækjenda eru meðal annars 

menntun og  starfsreynsla (Beardwell og Claydon, 2007 og Riggio, 2008) sem eru 

upplýsingar sem koma fram í starfsferilskrá. Algengast er að umsækjendur mæti í 

sérstök ráðningarviðtöl (Sif Sigfúsdóttir, 2005). Eins eru dæmi um að umsækjendur hafi 
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verið látnir ganga undir svokallaða hæfnismiðstöð þar sem þeir kunna að þurfa að ganga 

undir ákveðin próf eða leysa raunverkefni (Sif Sigfúsdóttir, 2005). Samkvæmt Anderson 

og Shackleton (1993) og birt er í töflu 1 þykir slík hæfnismiðstöð skila nokkuð réttmætri 

spá um hæfni umsækjanda eða sjö af tíu.  

 

Tafla 1. Forspá matsaðferða á væntanlegum árangri í starfi  

              

  1.0 .............. Fullkomin spá    
  0.9 ..............      
  0.8 ..............      
  0.7 .............. Hæfnismiðstöð    
  0.6 ..............      
  0.5 .............. Vinnusýnishorn/Hæfnispróf   
  0.4 .............. Bakgrunnsmælingar    
  0.3 .............. Staðlað viðtal    
  0.2 .............. Hefðbundið viðtal    
  0.1 .............. Meðmæli    

  0.0 ..............      Stjörnuspá/Skrifrýni/Slembispá 
 0.1 ..............      

              
 

 

Ef hausaveiðum er beitt er búið að finna rétta aðilann og nálgast hann að fyrra bragði og 

farið er beint í þriðja stig. Þar er búið að finna hæfasta starfsmanninn og honum boðinn 

ráðningarsamningur. Skrifi kandídat undir er komið á ráðningarsambandi 

(Fjármálaráðuneytið, 2007). Að því sögðu er munurinn milli aðferða aðallega sá hvor 

aðilinn hefur samband að fyrra bragði til að sanna sig fyrir hinum.  

Þegar starfsmaður hefur verið valinn eða fundinn og honum boðið starf sem hann 

hefur þegið hefur ráðningarsambandi verið komið á. Mikilvægt er að ráðningarsamband 

sé gert skriflegt í formi ráðningarsamnings. Hann er formleg staðfesting á að 

ráðningarsambandi hafi verið komið á og starfsþróun heldur áfram. Komi upp deilur um 

túlkun ráðningarsambands verður hægt að beita ráðningarsamningi til lausnar þeirra 

eins og Hæstiréttur Íslands hefur dæmt. Meðal annars má sjá það í dómi númer 

370/2003 þar sem segir „*...+ Deilt var um hvernig skilja bæri ákvæði ráðningarsamnings 

aðila um þetta atriði. Ekki voru talin rök til annars en að skýra bæri hið umþrætta 

ákvæði samningsins eftir orðanna hljóðan“ (Hæstiréttur, 2003). Með þessum rökum 
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Hæstarétts styrkir starfslýsing húsbóndavald yfirmanns vísi ráðningarsamningur til 

hennar. Með því móti hefur æðsta dómsvald Íslands samþykkt völd stjórnanda gagnvart 

undirmanni þar sem undirmaður hefur samþykkt starfslýsingu við ráðningu. Við það 

styrkist árangursmat á lagalegum grundvelli og sé það tengt árangurshvata styrkist það 

gagnvart starfsmanni. 

 

3.3 Fjórar meginstefnur árangurshvata 

 

Starfsárangur er sú niðurstaða sem starfsmaður nær með vinnubrögðum sínum í starfi. Í 

kafla 4 verður rætt um aðferðir til að mæla þann árangur. Fyrirtæki eru í dag farin að 

hvetja til árangurs umfram væntingar með sérstökum árangurshvötum sem eru hvers 

konar umbun sem fyrirtæki getur veitt umfram umsamin grunnlaun. Í þessum kafla 

verður fjallað um tilgang og hlutverk árangurshvata í rekstri fyrirtækja. 

 Fjórar meginstefnur hafa verið kynntar í nálgunum um árangurshvata. Sú elsta er 

líklega um 100 ára gömul og er kennd við Taylorisma eða vísindalega stjórnun (e. 

scientific management). Í henni er talið að fjárhagsleg umbun sé nægileg 

árangurshvatning. Skóli vísindalegrar stjórnunar hefur lifað góðu lífi löngu eftir 

upphafsmann hennar, Frederick Taylor, en víðs vegar í dag notast stjórnendur við 

árangurshvetjandi launakerfi byggð á fjárhagslegri umbun sem tengd er starfsárangri 

(Riggio, 2008). 

 Hawthorne nálgunin á rætur að rekja til fjórða áratugar 20. aldarinnar en kenningin 

birtist að lokinni rannsókn á áhrifum vinnuumhverfis á afköst starfsmanna í verksmiðju 

Hawthorne. Í þeirri rannsókn kom í ljós mikilvægi félagslegra þátta, þarfa starfsmanna 

og skipulags á vinnu starfsmanna. 

 Þriðji skólinn virðist ekki hafa fengið neitt sérstakt kenninafn. Innan hans er gert ráð 

fyrir að innihald og eiginleikar starfsins, eins og uppbygging og skipulag útskýri 

starfsánægju auk eignamyndun í framleiðslunni (e. output) (Riggio, 2008). 

 Fjórði skólinn skoðar einstaklinginn sjálfan og eiginleika hans eins og aldur, kyn, trú 

og þjóðerni sem óháða breytu gagnvart starfsánægju. Maslow (1943) bendir til að 

mynda á að einstaklingar hafa mismunandi hvatir sem hafa áhrif á þarfir þeirra og virka 
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þar af leiðandi sem árangurshvati. Slíkar hvatir geta verið allt frá grunnþörfum eins og 

fæðu- og húsnæðisöryggi upp í að einstaklingurinn öðlist sjálfsvirðingu og nái að nýta 

hæfileika sína og nám, allt eftir því hvort og hvaða þörfum á neðri þrepum 

þarfapýramída Maslow (Zalenski og Raspa, 2005) sem birtur er á mynd 5 hefur verið 

fullnægt. Vitneskja stjórnanda um stöðu starfsmanns á þarfapýramídanum gefur honum 

möguleika á að veita undirmanni umbun sem gagnast honum. 

 

Mynd 5. Þarfapýramídi Maslow 

   

Nægi grunnlaun sem árangurshvati er sú nálgun góðra gjalda verð. Stjórnandi býður 

undirmanni sínum einhvers konar hvatakerfi sem þjónar rekstrarhagsmunum 

fyrirtækisins og hvetur hann þannig til afkasta umfram það sem skyldan býður með því 

að uppfylla innri hvatir starfsmannsins (Beardwell og Claydon, 2007 og Riggio, 2008). 

Sem viðmið við æskilegan árangur eru notaðir árangursmælikvarðar sem eru líklega í 

takt við árangursmarkmið starfsmanns og fyrirtækis, eins og fjallað er um í kafla 4 

(Kaplan og Norton, 2001). Þetta er hægt ef starfsmaður hefur þarfir umfram grunnlaun 

sem vinnuveitandi getur komið til móts við, til að mynda í gegnum frammistöðuhvata. 

Telji starfsmaðurinn að hann geti ekki uppfyllt þarfir sínar í gegnum starf sitt getur það 

haft áhrif til óánægju sem hann tengir hugsanlega við vinnustaðinn. Slík áhrif gætu leitt 

til þess að starfsmaður finni aðra leið eða annan vinnustað til að uppfylla þarfir sínar. 

Slíkur hugsanagangur getur orsakað skerðingu á frammistöðu eða uppsögn á 

ráðningarsambandi þar sem starfsmaðurinn hefur til að mynda fundið vinnustað sem 

uppfyllir betur þær þarfir sem hann hefur.  
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3.3.1 Þekktir árangurshvatar 

 

Það er stjórnanda í sjálfsvald sett hvort hann kjósi að bjóða einstaklingnum eða öllum 

hópnum verðlaun/umbun fyrir árangur og með hverju er hvatt til árangurs. Katrín 

Norðmann Jónsdóttir (2010) hefur tekið saman þekkt umbunarkerfi sem starfsmenn 

geta nýtt umfram hefðbundið launakerfi. Samkvæmt henni er þekkt í Bandaríkjunum að 

veita stjórnendum fríðindi fyrir störf sín. Slík fríðindi geta til að mynda falist í formi 

tölvubúnaðar, aðgengi að bifreið, greiðslu fyrir farsímanotkun og tölvutengingu. Auk 

þess geta fríðindi verið óbundin fjárhag og þannig birst í því að starf sé áhugavert og 

krefjandi starf innan fyrirtækisins, það veiti samfélagslega viðurkenningu, traust, 

starfstitil, góðan starfsanda, sveigjanlegan vinnutíma, starfsöryggi, öflun starfsreynslu, 

öruggt starfsumhverfi og/eða verið fjölskylduvæn starfsmannastefna. Takist 

vinnuveitanda að fullnægja þörf starfsmannins verður sú afleiðing vinnubragða 

starfsmanns virkur hvati fyrir starfsmanninn til að ná tilætluðum árangri. Katrín  

Norðmann Jónsdóttir (2010)  bendir á að þar sem þessi fríðindi eru jafnvel nokkuð 

almenn eru þau líklega talin til launa frá sjónarhorni starfsmanns. Þannig er líklegra að 

slík fríðindi hafi frekar neikvæð áhrif á starfsmannaveltu fremur en að virka sem 

árangurshvati. Loforð um umbun fyrir árangur er því líklegra til að virka sem 

árangurshvati en fríðindi sem starfsmaður fær fyrir að koma til starfa. 

 Fyrir stjórnanda sem vill koma upp árangurskerfi getur hann samkvæmt 

ofangreindum rökum fundið hvatir starfsmanns fyrirfram. Takist það metnaðarfulla 

markmið ætti stjórnandi að geta nýtt hvatir starfsmanns sem árangurshvata þó það sé 

hægara sagt en gert. Einfaldari leið gæti falist í peningagreiðslu sem árangursbónus. 

Þannig  kerfi er líklegra til að ná til flestra aðila enda tengjast peningar „beint eða óbeint 

öllum þörfum mannsins“ (Katrín Norðmann Jónsdóttir, 2010, 26).  
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3.3.2 Árangurstengd laun 

 

Hvatinn fyrir notkun árangurstengdra launa er líklega sá að stutt er við starfsemi 

fyrirtækis sem markar samkeppnisforskot og reynt er að hvetja til hámörkunar slíkra 

vinnubragða (Katrín Norðmann Jónsdóttir, 2010). Launakerfi byggt á árangurstengdum 

launum ætti að vera tiltölulega einfalt í uppsetningu, en ákveða þarf hvernig afköst eigi 

að umbuna og hvenær. Tvær leiðir eru framkvæmanlegar til þess. Annars vegar er 

umbunað fyrir hvert lokið verkefni samstundis eða innan nægilega langs tíma til að 

starfsmaðurinn tengi frammistöðu við umbun. Kostur hennar er að starfsmenn tengja 

afleiðingu við starfsárangur. Sú tilfinning styrkist þegar umbun fer að skila sér sem ætti 

að hvetja til aukinna afkasta.  

 Hins vegar er hægt að umbuna samkvæmt viðmiðum sem tengd eru markmiðum. 

Kaplan og Norton (2001) leggja til að  markmið séu tengd stefnu fyrirtækis. Sé það gert 

er umbun skilyrt árangursríkri framkvæmd stefnu. Tenging umbunakerfis við 

framkvæmd stefnu ætti að hvetja starfsmann til að styðja við samkeppnisaukandi 

starfsemi fyrirtækisins og umbun yrði þannig veitt vegna raunverulegrar 

verðmætasköpunar.  

  

 

3.4 Starfsþjálfun 

 

Í þessum kafla er fjallað um starfsþjálfun, en hún er eitt af mikilvægustu verkefnum 

mannauðsstjórnunar. Hún er framkvæmd til að bæta vinnubrögð, framkomu, viðmót, 

hegðun eða hvað sem það er sem talið er að þurfi að batna í fari starfsmanns að mati 

yfirmanns hans eins og sést í kafla 4. 

 

 Hver sem ástæða eða hvati til þjálfunar er, er alltaf byggt á sama markmiðinu sem er 

að byggja upp hæfni starfsmanns (Guldbrandsen, 2002 og Wexley og Latham, 2002). 

Með því móti ætti starfsmaður að öðlast aukna hæfni til lausnar eða framkvæmdar 

tiltekinna verkefna eða til aðstæðna (Inga Jóna Jónsdóttir, 2004) enda henti þjálfunin 
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hlutverki, tilgangi og stefnu fyrirtækis (Blanchard og Thacker, 2007).   

 Vitneskja um þjálfunarþörf, sem er sú hæfni, geta eða viðhorf sem þarf að kenna 

starfsmanni eða bæta, er almennt líkleg til að koma í ljós við framkvæmd árangursmats. 

Þegar slíkt mat er framkvæmt er meðal annars beitt aðferð sem byggir á því að bera 

saman árangur starfsmanns við fyrirfram gefin markmið (Kaplan og Norton, 2001).   

 Sé talin þörf á að veita starfsmanni þjálfun, hver sem sú ástæða er, hafa Blanchard og 

Thacker (2007) greint ferli í starfsþjálfun eins og sett hefur verið upp í líkani (Addie líkan) 

eins og birt er á mynd 6. Samkvæmt líkani þeirra eru hlutverk, stefna og markmið 

fyrirtækis leiðbeinandi um hvað eigi að meta í fari og vinnu starfsmanns sem er í takt við 

stefnumiðað árangursmat Kaplan og Norton (2001).  

 
 

 

 

 

 

 

Mynd 6. Addie líkan starfsþjálfunar 

 

Mat er ekki aðeins undanfari þjálfunar heldur leggja Blanchard og Thacker (2007) til að 

öll stig þjálfunar séu í símati svo unnt sé að bæta ferla. Að mati loknu, sem er í senn 

greining á þjálfunarþörf starfsmanns (þarfagreining), kemur í ljós hvað það er í fari 

starfsmanns sem þarf að bæta, til að mynda svo hann nái að vinna að settum 

markmiðum með fullnægjandi hætti. Þegar þjálfunarþörf hefur verið greind ætti að 

skipuleggja hvernig best sé þjálfa starfsmanninn. Slík skipulagning ætti að mati 

Blanchard og Thacker (2007) að taka mið af þeim þáttum sem á að þjálfa og eiginleikum 

starfsmanns, eða með öðrum orðum að vera persónubundin. Að skipulagningu lokinni 

er þjálfun framkvæmd. 

Þarfagreining 

Þróun Skipulagning 

Framkvæmd 
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Þegar ákveðið hefur verið að fara í framkvæmd þjálfunar er talið æskilegt að hún sé 

skipulögð (e. designed) út frá þörfum og eiginleikum einstaklinga, fjölda, önnum, aldri, 

hæfni og verkefnum svo nokkuð sé nefnt (Howell, Dorfman og Kerr, 1986; Gordon, 

1994; Ingvar Sigurgeirsson, 1999 og Godbout, 2000). Þekktar kennsluaðferðir eru meðal 

annarra;  fyrirlestrar (e. lectures), sýnikennsla (e. demonstration), starfsþjálfun (e. on the 

job training), lærlingsstaða (e. apprentice) og leiðsögn (e. mentoring) (Blanchard og 

Thacker, 2007).  

Loks hvetja Blanchard og Thacker (2007) til að árangur þjálfunar sé metinn. 

Niðurstaða slíks mats, að gefa upplýsingar um hvort þjálfun sé að skila árangri eða hvað 

þurfi að bæta svo hægt sé að þróa hana þannig að hún svari kostnaði, þjóni tilgangi og 

henti að minnsta kosti flestum þeim sem þjálfa á.   

 Komi í ljós að loknu árangursmati að þjálfun hafi ekki verið að skila fullægjandi 

árangri gefur matið möguleika á að finna það sem fór úrskeiðis, laga það og þróa 

framkvæmd þjálfunar (Bailey, 1982; Bennis og Nanus, 1986; Gordon, 1994; Blanchard og 

Thacker, 2007 og Riggio, 2008).   
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4 Stefnumiðað árangursmat 

 

Í þriðja kafla var í nokkrum tilvikum komið inn á stefnumiðað árangursmat (e. balanced 

scorecard) í tengslum við framkvæmd mannauðsstjórnunar og ekki að ástæðulausu. 

Stefnumiðað árangursmat er 20 ára aðferðafræði í árangursstjórnun sem var fyrst kynnt 

af Kaplan og Norton (1992). Með stefnumiðuðu árangursmati eru verkefni starfsmanna 

tengd við stefnu fyrirtækis. Í þessum kafla er fjallað nánar um stefnumiðað árangursmat 

og hvernig aðferðafræðin tengist stefnumótun og framkvæmd stefnu.  

 

 Stefnumiðað árangursmat (BSC) er aðferðafræði sem Kaplan og Norton kynntu fyrst 

árið 1992 (Snjólfur Ólafsson, 2005 og Sif Sigfúsdóttir, 2006) til stjórnenda svo þeir gætu 

framkvæmt stefnu á markvissan hátt í gegnum daglega starfsemi. Stefnumiðað 

árangursmat styður þrennt, að lýsa og útfæra stefnu, koma stefnu til skila til 

starfsmanna og loks að auðvelda stjórnendum yfirsýn yfir framkvæmd stefnu (Katrín 

Norðmann Jónsdóttir, 2010). Aðferðafræði stefnumiðaðs árangursmats felur meðal 

annars í sér að tengja ófjárhagslega mælikvarða við fjárhagslega sem gefur tækifæri til 

að mæla árangur í framkvæmd stefnu og á framtíðarsýn fyrirtækis (Arna Svanlaug 

Sigurðardóttir, 2011).  

 Aðferðafræðin er andsvar við ófullnægjandi frammistöðumati byggðu á 

fjárhagsáætlun. Í stefnumiðuðu skorkorti eru tengsl orsaka og afleiðinga sett upp í 

umgjörð stefnukorts (Guðmundur Gylfi Guðmundsson, 2011) og verkefni starfsmanna 

þannig beintengd stefnu og hlutverki fyrirtækis. Til að sannreyna árangur þeirra eru 

vinnubrögð þeirra og afköst mæld og borin saman við mælikvarða sem tengdir eru 

markmiðum (Leifur Eysteinsson, 1999 og Kaplan og Norton, 2001).  

 Ferli stefnumiðaðs árangursmats hefst á stefnumótun. Stefnumótun er þó oftast 

unnin án þess að tengjast stefnumiðuðu árangursmati. Stefnumótun byggir á hlutverki 

og tilgangi fyrirtækis (Gunnhildur Guðmundsdóttir, 2009) og markar þá leið sem 

stjórnendur telja að þurfi að fara til að skapa samkeppnisforskot (Leifur Eysteinsson, 

1999 og Runólfur Smári Steinþórsson, 2003). Aðferðafræði stefnumiðaðs árangursmats 

byggir á að stefnu sé lýst með safni vel valdra mælikvarða „sem eiga rætur sínar að rekja 

til stefnu fyrirtækisins“ (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2007, 47). Með 
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þessu er mótaður rammi til að yfirfæra framtíðarsýn og stefnu á markmið og 

mælikvarða (Niven, 2002).  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 7. Grunnferli árangursstjórnunar 

 

Líkt og sést á mynd 7 krefur framkvæmd stefnumiðaðs árangursmats stjórnendur og 

aðra hluteigandi aðila til að setja sér nákvæm og skýr markmið í starfi samkvæmt stefnu. 

Markmið innhalda alla jafnan sagnorð eins og skapa, þróa, byggja og auka (Gunnhildur 

Guðmundsdóttir, 2009). Niðurstaða slíkrar vinnu er sett upp á skipulegan og 

myndrænan hátt á stefnukorti og ætti það að auðvelda heildaryfirsýn á rekstri 

fyrirtækisins (Fjármálaráðuneytið, e.d.b). Til einföldunar á uppsetningu stefnu- og 

skorkorta flokkuðu Kaplan og Norton þau í fjórar víddir; fjármála, viðskiptamanna, ferla 

og mannauð (Kaplan og Norton, 1992; Snjólfur Ólafsson, 2005; Agnes Hólm 

Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2007) eins og sést á mynd 8.  

 Þegar markmið hafa verið sett og farið er að vinna eftir þeim er árangur mældur 

samkvæmt mælikvörðum. Hver mælikvarði þarf að tengjast hverju markmiði, gefa 

tölulegar upplýsingar og hafa jákvæð áhrif á framkvæmd (Gunnhildur Guðmundsdóttir, 

2009). Niðurstöður mælinga eru bornar saman við mælikvarða og er gert ráð fyrir að 

niðurstöður þess samanburðar verði nýttar til að grípa inn í ófullkomna atburðarás 

meðal annars í gegnum endurgjöf (Leifur Eysteinsson, 1999 og Ríkisendurskoðun, 2003). 

Skýr markmið 

Kerfisbundnar 
mælingar 

Eftirfylgni 
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Í því felst ekki eingöngu hvati stjórnenda til stefnumótunar og markmiðasetningar 

heldur hefur verið kortlögð formleg leið til sköpunar samkeppnisforskots.  

 

Mynd 8. Dæmi um samspil fjögurra meginvídda í rekstri fyrirtækis 

 

Fjármálavídd 

Fyrir hagsmunaaðila fyrirtækis, sem oft eru eigendur þess, skiptir fjármálavídd máli. Ef 

ekki tekst að uppfylla markmið hennar getur það haft skaðleg áhrif á rekstur 

fyrirtækisins, hvort sem það er til lengri eða skemmri tíma. Markmið fjármálavíddar er 

að skilgreina fjárhagslegan árangur og setja markmið til að ná honum.  

 
Viðskiptamannavídd 

Vídd viðskiptamanna er sú vídd sem inniheldur markmið sem tengjast hlutverki 

fyrirtækis og skilgreinir hvernig stjórnendur ætla að fullnægja eftirspurn 

viðskiptamanna. Árangur í þessari vídd er mikilvægur þar sem hann hefur áhrif á 

fjármálavídd og þar með rekstrarlega afkomu fyrirtækisins. Minnkandi eftirspurn á 

vörum eða þjónustu fyrirtækisins getur gefið til kynna að í fyrirsjáanlegri framtíð geti 

rekstrarafkoma versnað aukist eftirspurn ekki. 
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Ferlavídd 

Markmið í ferlavídd eru framhald vídda fjármála og viðskiptamanna. Innan hennar eru 

skilgreindir þeir starfs- og verkferlar sem unnið er eftir við sköpun virðisaukandi 

þjónustu eða framleiðslu. Mikilvægi ferlavíddar skiptir máli því markmið innan hennar 

eru skilgreining á því hvernig stjórnendur ætla að svara eftirspurn viðskiptamanna. 

Árangur á þessari vídd ætti því að hafa bein eða óbein áhrif á víddir viðskiptamanna og 

fjármála. 

 

Mannauðsvídd 

Öll fyrirtæki eru byggð upp af starfsfólki og í gegnum fólkið þróast fyrirtækið og dafnar. 

Starfsfólk starfar eftir ferlum sem ákveðnir eru af yfirmönnum þess til að svara 

eftirspurn yfirmanna þeirra. Geta starfsfólksins til að sinna störfum sínum er grundvöllur 

að árangri í rekstri. Ef starfsfólk fyrirtækis getur ekki annað eftirspurn viðskiptamanna 

leita þeir með viðskipti sín á annan stað sem hefur áhrif á rekstrarafkomu fyrirtækis með 

ógnandi áhrifum á tilveru þess (Kaplan og Norton, 1996). 

 

 Stefnumiðað árangursmat inniheldur tvö megin verkfæri, stefnukort og skorkort. 

Með stefnukorti hefur stefna og skilgreindar leiðir til árangurs verið settar upp sem 

myndrænt yfirlit. Stefnukort inniheldur markmið sem sett eru í víddir og er framkvæmd 

þeirra markmiða útskýrð betur í skorkorti. Í skorkorti eru markmið tengd við mælikvarða 

sem segja hvað eigi að mæla. Þegar mælingar eru framkvæmdar eru niðurstöður þeirra 

bornar saman við viðmið og kemur þá í ljós hvort árangur sé ásættanlegur eða ekki 

(Niven, 2002).  

 Inga Jóna Jónsdóttir (2004, 234) segir mælikvarða „þurfa að vera skýr*a] og tengd[a] 

viðmiðum um æskilegan árangur sem hægt er að meta með einhverju móti eða mæla á 

nák[v]æman hátt.“ Þeir ættu að vera skýrir og draga einungis fram aðalatriðin til að 

hámarka yfirsýn (Fjármálaráðuneytið, 1996). Þegar mælikvarðar hafa verið ákveðnir eru 

mælingar framkvæmdar og úr verða upplýsingar um árangur. Loks eru niðurstöður 

árangursmælinga bornar saman við sett viðmið skorkorts (Niven, 2002).  
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4.1 Fyrsta skref – stefnumótun og markmiðasetning með stefnukorti 

 

Eins og komið hefur fram er stefnumiðuð árangursstjórnun aðferðafræði í 

árangursstjórnun. Snjólfur Ólafsson (2003) hefur lýst hlutverki stefnukorts í starfsemi 

fyrirtækja þannig að dregin eru upp orsakasambönd þeirra atriða og þátta sem ráða 

mestu um árangur við framkvæmd stefnu. Til einföldunar og myndun jafnvægis eru 

settar upp fjórar víddir (e. perspective) í stefnukort starfseminnar. Þær eru kallaðar 

fjármál, viðskiptavinir, innri ferli (ferlar) og mannauður. Stefnukort nýtist sem megin 

stuðningsverkfæri í stefnumótunarferli og verður við lok þess myndræn lýsing á 

markmiðum stefnunnar (Snjólfur Ólafsson, 2003). Með uppsett stefnukort geta 

stjórnendur hannað skorkort sem býður upp á möguleikann að tengja markmið við 

mælingar og viðmið í gegnum mælikvarða. Nánari umfjöllun um skorkort er í kafla 4.2.  

 Stefnumótun er grundvöllur þróunar og notkunar stefnumiðaðs skorkorts sem krefst 

þess að hlutverk, gildi og framtíðarsýn fyrirtækis séu úthugsuð og skilgreind (Agnes 

Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2007). Hlutverk fyrirtækis er skilgreining á eðli 

starfsemi þess og virðisaukandi starfsemi. Gildi eru þau viðhorf sem ríkja á 

vinnustaðnum og móta starfsemina og geta sem slík haft samkeppnisaukandi áhrif 

(Ahmad, 2012). 

 

4.1.1 Verkfæri til stefnumótunar 

 

Við hönnun stefnu safnar stjórnandi upplýsingum um rekstrarumhverfi áður en hann fer 

í stefnumótun til að gera sér grein fyrir álagspunktum í stefnu. Michael Porter hefur 

mælt fyrir aðferðum til stefnumótunar eins og fimm krafta líkani Porter (e. Porters five 

forces) sem birt er á mynd 9 (Porter, 1985 og 2008) og SVÓT greiningu eins og sést á 

mynd 10. 

 Með því að vinna eftir fimm krafta líkani Porter (Porter, 1985 og 2008) er stjórnandi 

að greina markaðaðstæður fyrirtækis síns. Að mati Porter (1985 og 2008) er 

rekstrarumhverfi byggt á samningsstöðu birgja og kaupenda, aðgengi nýliða á markaði 

og samkeppni frá staðgengisvörum og mynda þessir þættir samkeppnisstöðu fyrirtækis 
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gagnvart samkeppnisaðilum. Upplýsingar sem þessi greining gefur stjórnandanum segja 

til um samkeppnishæfni fyrirtækis hans eins og koma mun fram í eftirfarandi umfjöllun. 

 

Mynd 9. Fimm krafta líkan Porter 

 

Ógn af staðgengisvörum er sú hætta sem fyrirtæki stendur frammi fyrir ef viðskiptavinir 

eiga auðvelt með að skipta um vöru eða þjónustu. Hættan er sérstaklega mikil ef 

auðvelt er að söðla um í viðskiptum og aðgengi að samkeppnisaðilum er gott, ef 

staðgengisvörur eru margar og gæði meiri eða kostnaður lægri. 

 Eigi nýir aðilar auðvelt með að komast inn á markað getur það skapað ákveðna ógn 

vegna möguleika á síharðnandi samkeppni sem krefur ráðandi aðila til að vera vakandi 

fyrir stöðugri stefnumótun. Það sem einkennir markað með góðu aðgengi nýliða er 

meðal annars, lágar kröfur um upphafskostnað, auðveldur aðgangur viðskiptamanna að 

markaðsaðilum, lítil aðgreining milli vara rekstraraðila, hermihætta og nýliðun á 

markaði. 

 Sé rekstraraðili háður birgjum er það óheppileg staða í samkeppnisrekstri, þar sem 

það mun líklega stýra verðinu til viðskiptamanna með óhjákvæmilegum 

kostnaðarhækkunum eða rekstrarbreytingum. Birgjar eru í lykilstöðu ef fáir aðilar geta 

boðið upp á sömu eða svipaða vöru, sé vara þeirra betri en samkeppnisaðila þeirra eða 

með litla hermihættu og ef viðskiptakostnaður er hár. 
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 Ef samkeppni er mikil og auðvelt að skipta um viðskiptamenn hefur það jákvæð áhrif 

á samningsstöðu kaupenda. Þeir geta einnig verið í betri samningsstöðu ef eftirspurn er 

lítil og aðgreining vara er lítil. Allir þessir þættir birtast loks í samkeppnisumhverfinu og 

hversu óvægið það er (Kim og Mauborgne, 2005). 

 Mat höfundar er að fimm þátta líkan Porter (1985 og 2008) sé greining á ytri 

aðstæðum fyrirtækis. Ókostur greiningarinnar er að það vantar innri greiningu á 

starfseminni. Til að ráða bót á þeim vanda er beitt SVÓT greiningu við stefnumótun 

(Fjármálaráðuneytið, e.d.c) eins og sést á mynd 10. Með henni eru helstu styrkleikar (e. 

strength), veikleikar (e. weaknesses), ógnanir (e. threats) og sóknarfæri (e. 

opportunities) kortlögð með því að búa til lista með þessum fjórum þáttum (Gylfi 

Magnússon, 2003). Mögulegar breytur í þessari greiningu geta legið í markaðshlutdeild, 

framleiðslu, mannauði, búnaði, dreifileiðum, birgjum, vörumerki og viðskiptavild.  

 Þau svið eða eiginleikar, hvort sem eru áþreifanlegir eða óáþreifanlegir, sem talið er 

að nái ásættanlegum árangri eða hafi jákvæð áhrif á starfsemina eru styrkleikar SVÓT 

greiningarinnar. Þær breytur sem mælast á öndverðum meiði og hafa neikvæð áhrif á 

samkeppnisumhverfi eru taldar vera veikleikar. Þegar lokið hefur verið við innri 

greiningu og samkeppnisumhverfi, verður möguleiki á að skilgreina ógnir og tækifæri. 

Styrkleikar og veikleikar skilgreina getu fyrirtækisins til að nýta tækifæri eða bregðast við 

ógnum. 

 Tækifæri birtast á þeim markaði sem fyrirtækið starfar á og birtast meðal annars í 

stækkun markaðar, nýjum lausnum eða nálgunum til framleiðslu virðisauka fyrirtækis 

sem hefur jákvæð áhrif á eftirspurn. Ógnir eru á hinn bóginn andstæða tækifæra rétt 

eins og veikleikar eru ógnir styrkleika. Sem dæmi gæti minni eftirspurn, minnkandi 

markaður, nýir samkeppnisaðilar eða óstöðugt stjórnmálaumhverfi verið ógnir við 

rekstarumhverfi fyrirtækis. Niðurstöður þessarar greiningar eru nýttar til stefnumótunar 

og er stjórnendum í sjálfsvald sett hvernig stefnu þeir telja best henta sínum rekstri og 

hagsmunaaðilum. Við gerð stefnumiðaðs árangursmats er stefna lykilatriði enda er 

aðferðafræðin notuð til framkvæmdar stefnu (Kaplan og Norton, 1996) og snýst um 

gerð stefnukorts og skorkorts (Sif Sigfúsdóttir, 2006). 
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Mynd 10. Fjögur fylki SVÓT greiningar 

 

4.1.2 Stefnukort Kaplan og Norton 

 

Í grunninn er stefnukortið sett upp af fjórum víddum eins og sést á mynd 8. Þessar víddir 

innihalda markmið sem tengjast; fjármálum, viðskiptamönnum, starfsferlum og 

mannauð. Með því er sýnt hvernig stefnt er að tilætluðum árangri (Sif Sigfúsdóttir, 

2006). Sjá má á mynd 11 hvernig víddirnar eru settar upp á stefnukorti.  

 Stefnukortið er hugsað sem myndræn uppbygging markmiða sem á að auðvelda 

skilning á framkvæmd stefnu (Sif Sigfúsdóttir, 2006). Markmiðin eru tengd innbyrðis 

þegar árangur eins markmiðs hefur áhrif á framgang annars markmiðs. Slík innbyrðis 

tengsl bjóða upp á möguleikann á að markmið tengist í hringrás upp og niður víddir eins 

og má sjá af dæminu á mynd 11. Þar má sjá að þróun á hæfni starfsmanna hefur áhrif á 

skilning á þörfum þjónustunotenda. Sá skilningur hjálpar starfsfólki að auka lífsánægju 

þjónustunotenda. Sé unnið eftir öðrum markmiðum sést að stefnt er að því að halda 

starfsmannaveltu í lágmarki sem ætti að hafa jákvæð áhrif á þróun á hæfni starfsmanna 

og  lífsánægju þjónustunotenda.  

 Eðli markmiða er að með þeim er verið að segja til um bestu (e. optimum) aðstæður 

en minna er sagt um hvernig eigi að ná þeim. Þá umfjöllun má finna í skorkorti þar sem 

markmið eru útlistuð í víddir, verkefni og mælikvarða. Umfjöllun um skorkort má finna í 

þeim hluta umræðunnar um árangursstjórnun sem fjallar um mælingar. 

 

 

  Styrkleikar   Veikleikar 

      Ógnir    Tækifæri 
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Mynd 11. Dæmi um stefnukort 
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4.2 Annað skref - mælingar og árangursmat með skorkorti 

 

Mikil aukning hefur verið á frammistöðumælingum hjá fyrirtækjum og stofnunum á 

síðustu árum því upplýsingar um árangur eru gagnslausar ef þær eru ekki metnar og 

brugðist við þeim ef þurfa þykir (Fjármálaráðuneytið, 2004). Með mælingum fá 

stjórnendur betri mynd af frammistöðu fyrirtækja (Muchinsky, 1999) og stofnana því 

þær sýna frammistöðu sem stefnt er að og stuðla að stöðugum umbótum (Leifur 

Eysteinsson, 1999). 

 

 Eins og komið hefur fram eru stefnukort stefnumiðaðs árangursmats byggð upp af 

markmiðum. Það er eitt að setja markmið, en það skiptir ekki máli hve glæsileg eða 

metnaðarfull þau eru, ef ekki er hægt að sýna fram á árangur gefast hagsmunaaðilar 

upp á framkvæmdinni (Pateman, 2008). Til að skilgreina mælingar lögðu Kaplan og 

Norton (1992) til að skorkort væru notuð.  

 Skorkort er annað af tveimur mikilvægum tækjum stefnumiðaðs árangursmats, hitt 

er stefnukort. Skorkort tengist stefnukorti í gegnum sameiginleg markmið og byggir þar 

af leiðandi á niðurstöðum stefnumótunar. Til viðbótar markmiðum inniheldur skorkort 

safn mælikvarða og mælinga tengdum sömu skýru markmiðum sem má finna í 

stefnukorti að viðbættum mælikvörðum sem segja hvernig megi mæla árangur á 

starfseminni (Snjólfur Ólafsson, 2003). Þessi markmið eru flokkuð í sömu víddir eins og 

sýnt er á mynd 12 (Snjólfur Ólafsson, 2005).  

 Tilgangur skorkorts er að sýna fram á árangur við framkvæmd stefnu með hlutlausum 

hætti og gefa stjórnendum þess upplýsingar um framgang í rekstri (Gunnhildur 

Guðmundsdóttir, 2009). Líkja má samspili stefnukorts og skorkorts við seglbát sem nýtur 

vinds. Seglbáturinn (stefnukortið) er drifinn áfram af vindinum (skorkortinu). Án hans 

kæmist báturinn hvergi (Ragnheiður Þórdís Gylfadóttir, 2010).  

 Að lokinni hönnun mælikvarða og settra viðmiða er hægt að framkvæma 

mælingu/mælingar og eru niðurstöður hennar/þeirra bornar saman við viðmið, sem er 

sá árangur sem stefnt er að. Möguleiki er á að styðjast við liti eins og rauðan, gulan og 

grænan til að sýna hvort tekist hafi að ná viðmiðinu (Snjólfur Ólafsson, 2005). Ef talið er 
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að þurfi að framkvæma sérstök verkefni sem tengjast markmiði eða mælikvarða er hægt 

að skilgreina þau í verkefnadálknum (Snjólfur Ólafsson, 2005).  

 
 

 

 

Mynd 12. Skorkort stefnumiðaðs árangursmats 

 
 

4.3 Þriðja skref – eftirfylgni og endurgjöf 

   

Að upplýsingasöfnun lokinni er ferli árangursstjórnunar lokið með endurgjöf, sem gerir 

hana af einum af þremur hornsteinum árangursstjórnunar (Ulrich, 1997) því það eru 

vinnubrögð starfsmanna sem ráða hvort/hvernig tekst að ná settum markmiðum 

(Beatty og Schneier, 1997). Mikilvægi endurgjafar birtist í því að með henni er unnið í 

niðurstöðum árangursmats í samvinnu við starfsmann (Daniels, 1989; Bell og Zemke, 

1992 og Hequet, 1994) til að stöðva neikvæða hegðun og styrkja jákvæða hegðun 

(Tubbs, 1986).  

 Þrátt fyrir mikilvægi endurgjafar er hún líklega viðkvæmasti hluti árangursmats. Þegar 

frammistöðumat er framkvæmt koma í ljós styrk- og veikleikar starfsmanns og um leið 

hæfni hans til að standa undir þeim væntingum sem gerðar eru til hans (Tosti og 

Jackson, 1997 og Beatty og Schneier, 1997). Viðbrögð starfsmanna við slíku mati geta 

verið mismunandi eftir framkvæmd þess og niðurstöðum mats, en Bernardin, Hagan, 

Kane og Villanova (1998) telja að allt að 59% þeirra sem fá ekki góða útkomu úr 

frammistöðumælingu muni vera ósammála niðurstöðunum og telji sig ekki þurfa 

endurgjöf. Upplifi starfsmaður eingöngu neikvæða virkni árangursmats getur það aukið 

líkurnar á því að hann verði afhuga matinu og leggist í vörn gagnvart því (Murphy og 

Cleveland, 1995).  

 Þessi hætta hlýtur að auka kröfur á réttmæti mælingar og gegnsæi sem eykur líkur á 

að árangursmat hafi jákvæð áhrif á hvata starfsmannsins (Bobko og Colella, 1994 og  

Riggio, 2008). Sé það gert er ólíklegra að starfsmaður tengi niðurstöður við 

Vídd Verkefni Niðurstöður Markmið Mælikvarði/ 

-ar 
Viðmið 
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geðþóttaákvarðanir yfirmanns (Muchinsky, 1999) en dregur þó ekki úr líkum á 

matsvillum sem geta átt sér stað þó áreiðanleiki eða réttmæti sé til staðar (Bernardin 

o.fl., 1998).  

 Matsvillur geta birst í; vægðarsækni (e. leniency) þar sem matsmaður túlkar allan vafa 

starfsmanni í hag og gefur árangri aukið vægi (Bretz, Milkovich og Read, 1992) og 

miðsækni (e. central tendency) matsmanns þar sem mat er nær miðgildi en jaðargildum 

og ofmetur/vanmetur þannig starfsmann (Landy og Farr, 1980; Murphy og Cleveland, 

1991; Prendergast, 1999 og Moers, 2005). Aðrar matsvillur sem má nefna eru; 

geislabaugsáhrif (e. halo effect) þar sem árangur starfsmanns og hann sjálfur eru frekar 

metnir með jákvæðum hætti en neikvæðum og samanburðarvilla (e. contrast effect) þar 

sem starfsmaður er borinn saman við annan starfsmann fremur en markmiðin (Kinicki 

og Kreitner, 2008). Sjá má af þessari upptalningu að matsvillur eru óheppilegar. Þær 

skekkja mynd af frammistöðu starfsmanns sem getur dregið úr jákvæðri hegðun eða 

styrkt neikvæða með tilheyrandi vandræðum.  

 Sé mat byggt á hlutlausum niðurstöðum byggðum á talnagildum verður líklegra að 

forðast megi matsvillur þar sem þær eru viðkvæmar fyrir mannlegum og félagslegum 

gildum. Með því að setja fyrirfram ákveðna mælikvarða í árangursmat hafa yfirmaður og 

undirmaður ákveðið sameiginlega að hverju skuli stefna og skilgreint æskilegan árangur. 

Við árangursmat er árangur (e. output) starfsmanns borinn saman við markmið og 

niðurstöður kynntar í starfsmannasamtali.  
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5 Rannsókn á starfsemi söluvera á Íslandi 

 

Komið hefur fram að með þeirri stefnubreytingu sem stefnt er að er vilji hjá 

stjórnendum að auka áherslu á sölustarfsemi fyrirtækisins. Til að hanna verkferla slíks 

söluvers er lagt upp með að kanna hvatakenningar og starfsemi söluvera. Eigindlegri 

aðferðafræði var beitt við rannsóknina og spurðar átta grunnspurningar. Í eigindlegri 

rannsókn eru tekin viðtöl við viðmælendur eða rannsakandi setur sig á annan hátt í 

aðstæður viðfangsefnisins. Í þessari rannsókn er safnað upplýsingum í gegnum viðtöl. 

Þar sem rannsakandi og viðmælandi eru í sama rými er ljóst að algjör nafnleynd verður 

síður til staðar en ef hann svarar stöðluðum spurningalista án nærveru rannsakanda. Af 

augljósum ástæðum er lítið nafnleysi milli rannsakanda og viðmælanda sem hlýtur að 

auka kröfur um traust milli aðila umfram það sem væri í megindlegri rannsókn.  

 

5.1 Val á úrtaki 

 

Framkvæmd rannsóknar byggðist á viðtölum við stjórnendur í söluverum. Markmið með 

viðtölum var að öðlast skilning á verkferlum og hvatakenningum söluvera. Þýði var 

skilgreint sem söluver á Íslandi. Við val á þátttakendum kom í ljós að ekki virðist vera 

nein samantekt á starfsemi söluvera. Skortur á henni gerir þýði að óþekktri stærð. Slíkar 

aðstæður krefja rannsakanda til að skilgreina úrtak í sem víðustu mynd, sem eru 

stjórnendur hvers konar söluvera óháð kyni, aldri, menntun og markaðsáherslum 

söluverkefna. Reynt var að hafa úrtak sem víðtækast og því öllum aðilum þýðis boðin 

þátttaka í rannsókninni. Þrír stjórnendur reyndust viljugir til þátttöku. Úrtak saman 

stendur af tveimur karlmönnum og einni konu. Karlarnir eru 26 og 32 ára gamlir og báðir 

viðskiptafræðingar. Þeir eru titlaðir verkefnastjóri og sölustjóri. Konan er í námi og er 23 

ára gömul. Hún er titluð vaktstjóri með sölustjóra yfir sér. Ekkert þessara þriggja aðila 

starfar saman né eru þau í beinni samkeppni. Einn aðili starfar hjá tryggingafyrirtæki, 

annar hjá fjölmiðlafyrirtæki og þriðji starfar hjá innheimtufyrirtæki. 
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5.2 Val á rannsóknaraðferð 

 

Eins og komið hefur fram er rannsókn framkvæmd út frá eigindlegri aðferðafræði. Sú 

framkvæmd gefur tækifæri til að öðlast djúpan skilning á aðstæðum eða hegðun 

viðmælanda með framkvæmd viðtala (Cooper og Schindler, 2007).  

 Niðurstöðum rannsóknar er safnað saman og þær greindar út frá einhverri af fimm 

áherslulínum sem henta rannsókn; ævisögulegum (e. biography), fyrirbærafræði (e. 

phenomenology), fræðilegu sjónarhorni (e. grounded theory study), þjóðháttafræði (e. 

ethnography) og tilviksathugun (e. case study) (Esterberg, 2002). Við val á áherslum 

tekur rannsakandi mið af tilgangi áherslna. Viðmælandinn er rannsakaður í ævisögulegri 

rannsókn. Þar sem ekki er verið að rannsaka neinn ákveðinn einstakling eða lífshlaup 

hans er sú nálgun óhentug. Í þjóðháttafræði er reynt að búa til lýsingu út frá greiningu á 

félagslegum og menningarlegum hópi einstaklinga. Áherslur í tilviksathugun byggja á 

nákvæmri rannsókn á viðfangsefninu út frá viðeigandi gögnum eins og rekstrargögnum 

og þau borin saman við gagnagrunn/a. Með fræðilegu sjónarhorni er sett fram og kynnt 

kenning út frá ákveðnum aðstæðum. Loks er reynt að skynja þá merkingu sem 

viðmælandi leggur í aðstæður sínar með nálgun fyrirbærafræði. Þar sem verið er að tala 

við einstaklinga í söluverum með því markmiði að öðlast skilning á þeirra upplifun af 

starfinu er ljóst að beitt er fyrirbærafræði sem tilraunasniði í þessari rannsókn. 

 Fyrirbærafræði er rannsóknaraðferð sem Edmund Husserl kynnti á fyrri hluta 19. 

aldar. Þegar rannsakandi beitir aðferðafræðinni í leit sinni að ákveðnu hlutverki (e. 

concept) eða fyrirbæri (e. phenomenon) þarf hann að geta skilið reynslu sína og 

tilfinningar eftir við dyrnar áður en rannsókn fer fram. Þannig á hann að geta skilið 

upplifun viðmælanda á fyrirbærinu (Creswell, 1998). 

5.3 Framkvæmd rannsóknar 

 

Framkvæmd rannsóknar byggðist á viðtölum við þrjá viðmælendur eins og komið hefur 

fram. Kvale (2009) segir að viðtöl byggi á markvissu samtali milli rannsakanda og 

viðmælanda í þeim tilgangi að lýsa upplifun sinni af ákveðnu fyrirbæri undir stjórn 

rannsakanda. Þar sem viðtöl eru líkleg til að vera tilfinningahlaðin er mögulegt að 
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mismunandi rannsakendur komist að mismunandi niðurstöðum og finni ólík þemu við 

greiningu á sama viðtali.  

 Viðtöl voru tekin á vinnustað viðmælenda á vinnutíma þeirra. Vegna eðlis 

rannsóknarspurninga er ljóst að spyrja þarf stjórnendur beint um störf þeirra í slíkum 

söluverum sem skapar þörf á markmiðsúrtaki (e. purposive sample) við hæfi markmiðs 

rannsóknar (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Grunnspurningar eru 

birtar í töflu 2 en þar sem um eigindleg viðtöl er að ræða býðst svigrúm fyrir 

rannsakanda að fara út fyrir efnið sé talin þörf á því.  

 Þar sem um er að ræða eigindlega aðferð með fáum þátttakendum er alhæfingargildi 

rannsóknar lítið. Þrátt fyrir þessa vankanta gefur rannsóknin vísbendingar um tilgang og 

eðli söluvera, verkferla innan þeirra og hvatakerfi sem notuð eru innan þeirra, en frekari 

rannsókna er þörf í viðleitni til að fá öruggari mynd af viðfangsefninu. 

 

Tafla 2. Uppbygging eigindlegra viðtala 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hver eru verkefni starfs þíns? 

 

Hvernig tæki þurfa sölufulltrúar til að sinna starfi sínu? 

 

Mælir þú eða einhver í fyrirtækinu árangur sölufulltrúa? 

 

Hvenær er vinnutími? Af hverju?  

 

Hvaða eiginleika þarf sölufulltrúi að hafa? 

 

Hvernig eru söluverkefni ákveðin? 

 

Ertu með einhvern sérstakan árangurshvata fyrir sölufulltrúa? 

 

Af hverju, hvernig og finnst þér hann skila árangri? 
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5.4 Gagnrýni á eigindlega aðferðafræði 

 
Upplifun rannsakanda er mikilvægur hluti eigindlegrar aðferðafræði enda býður hún 

upp á verulega nálgun við viðfangsefnið. Það hlýtur að gera kröfu um að rannsakandi 

geti haft áhrif á niðurstöðuna og verði þar af leiðandi að geta sett persónulegar skoðanir 

tímabundið á hilluna. Þar sem viðtöl eða þátttökurannsókn, svo ekki sé minnst á 

úrvinnslu slíkrar aðferðafræði, getur verið tímafrek er krefjandi verkefni að safna 

nægilega stóru úrtaki svo unnt sé að alhæfa um niðurstöður rannsóknar á þýði (Yin, 

2009). 

 Við framkvæmd eigindlegrar rannsóknar út frá fyrirbærafræði getur verið erfitt að 

velja tilviljunarkennt í þýði þar sem viðmælandi verður að hafa þekkingu á því sem verið 

er að rannsaka. Slíkur aðili getur verið torfundinn og mögulegt að ekki sé hægt að 

alhæfa um niðurstöður rannsóknar á þýði (Creswell, 1998). 

 

5.5 Niðurstöður rannsóknar 

 

Tilgangur rannsóknar er að rannsaka starfsemina söluver á Íslandi og stjórnun þeirra. Til 

að ná því markmiði voru tekin viðtöl við stjórnendur söluvera sem voru viljugir til að 

taka þátt í slíkri rannsókn. Niðurstöður eru því byggðar á sjónarmiðum stjórnenda á 

tilgangi söluvera og stjórnun þeirra. 

  

5.5.1 Hlutverk vaktstjóra 

 

Viðmælendur vinna hjá fyrirtækjum þar sem starfandi er mannauðssvið sem „[...] sjá 

allavega um launavinnsluna [...].“Vaktstjórinn sagðist ekki hafa mikil samskipti við það 

en sölu- og verkefnastjórar kannast við að mannauðssvið veiti þeim stuðning í starfi. Þeir 

hafa umsjón með ráðningum starfsfólks án mikilla afskipta mannauðssviðs utan 

launavinnslu og forgreiningu umsókna.  

 Miðað við orð vaktstjórans fékk hún starfið með því að „bara send[a] umsókn til [síns 

yfirmanns sem] hringdi daginn eftir [...].“Samkvæmt þeim orðum virðist yfirmaður 
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söluvers hafa ráðningavald umfram kollega sína í úrtakinu. Vaktstjóri sér ekki bara um 

stjórnun vaktar og lausn mála sem koma upp heldur er líka gert ráð fyrir söluárangri 

„sem er náttúrulega ekki sanngjarnt því ég get ekkert alltaf verið að selja því það er 

alltaf eitthvað að koma upp á og [...] gæti alveg útskýrt þetta fyrir fólkinu eins og ég 

reyni að gera en hann er bara aldrei við á kvöldin. Mér finnst þetta hallærislegt.“ Miðað 

við orð vaktstjóra er hún að upplifa hlutverkaárekstra milli þess sem henni ber að sinna, 

þar sem mismunandi verkefni hennar rekast á. Þessar kröfur virðast hafa streituvaldandi 

áhrif á hana og hún kvartar undan skorti á stuðningi frá sínum yfirmanni til að sinna 

verkefnum sínum og þá sýna undirmenn ekki skilning á því að hún „er alltaf með 

langlægstu söluna.“Í ljósi þessa væri athyglisvert að kanna aðstæður nánar og hvað 

mannauðssvið gæti gert til að taka á þeim  vanda sem virðist vera í þessu söluveri. 

 Verkefni vaktstjórans er að sjá um söluverkefni sem mælt er fyrir um af yfirmanni. 

Þau geta verið rútínubundin eða tengd við sérstakt átak, til dæmis „þegar við erum með 

nýja þætti og svona eða þegar einhver var til dæmis að hætta með áskrift þá hringjum við 

og reynum að selja honum aftur áskrift.“  

 

5.5.2 Hlutverk sölu- og verkefnastjóra 

 

Sölu- og verkefnastjórarnir hafa mannaforráð umfram vaktstjóra en hafa síður beina 

verkstjórnun sem sölumenn, en stjórna frekar söluverkefnum ásamt frekari utanumhaldi 

um stjórnun umfram verkstjórn, líkt og vaktstjóri gerir. Við val á sérstökum 

söluverkefnum virðist vera farið eftir þeirri þjóðfélagsumræðu sem er í gangi á hverjum 

tíma eins og einn viðmælandi segir: „Þau eru soldið ákveðin af því sem er að gerast í 

umræðunni. Það kom einu sinni fyrir að stórt fyrirtæki út á landi stóð í hópuppsögnum 

og þá hringdum við markvisst í alla íbúana í þorpinu. Ég held að [...] hafi séð um allt 

innheimtuferlið fyrir að minnsta kosti 20% íbúa.“ Hinn aðilinn segist byggja söluverkefni 

sín á póstnúmerum og vinna sig svo áfram. „Það kemur reyndar fyrir að ef það kemur til 

dæmis í fréttum að [...] eru að skíta á sig hringjum við grimmt í þá því það alveg 

margborgar sig.“ Til að taka saman verkefni söluvera í eina setningu má vitna í 

viðmælanda sem sagði: „Við erum náttúrulega hérna til að selja og það skaðar ekki að við 

erum með gott og þekkt nafn og þjónustu sem stendur undir því.“ 
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5.5.3 Notkun umbunakerfa í söluverum og markaðslaun 

 

Ekki er nóg að framleiða vöru eða bjóða þjónustu nema aðili sé til staðar til að borga 

fyrir hana. Sú staðreynd gerir sölumenn að mjög mikilvægum framlínustarfsmönnum til 

að halda fjárflæði gangandi, hvort sem það er gert samkvæmt formlegri stefnu eða ekki. 

Sé talið fjárhagslega hagkvæmt að hvetja til hámörkunar á söluárangri er sjálfsagt að svo 

sé gert. Þetta var haft í huga í rannsóknarvinnunni.  

 Allir viðmælendur sögðu að notað væri einhvers konar hvatakerfi/umbunarkerfi sem 

verðlaunaði söluárangur umfram grunnlaun. Munur milli aðila felst í því hvort 

verðlaunin séu fjárhagsleg eða efnisleg. Einn starfar eftir bónuskerfi þar sem 

söluárangur er skráður og verðlaunaður með peningaumbun í næsta útborgun. Hjá 

næsta er kerfið þannig að starfsmaður fær ákveðið hlutfall af öllum þeim viðskiptum 

sem tengjast nýjum viðskiptamanni. Í tilfelli þriðja aðilans er sett markmið fyrir hvern 

mánuð og ef það næst eða undirmarkmið hefur umbunin fyrirfram verið ákveðin. 

 Grunnlaun eru mismunandi milli aðila. Tryggingafélagið býður 2.000 kr í tímalaun. Í 

staðinn fyrir ágætt tímakaup byggir árangurshvatakerfi á ófjárhagslegri 

markmiðasækinni umbun enda spara atvinnurekendur sér „stórfé í bónusgreiðslur.“  

 Innheimtufyrirtækið er með aðra nálgun á hvatakerfið. Hjá þeim eru grunnlaun 

greidd samkvæmt lágmarkstaxta en bónusgreiðslur tengdar raunárangri. Með því móti 

eru starfsmenn hvattir til að ná árangri í gegnum fjárhagslega umbun og eignaraðild að 

sölunni. Hjá fjölmiðlafyrirtækinu er árangurskerfi sett upp á staðlaðan hátt tengt 

verðmæti hverrar sölu. Frá sjónarhorni starfsmanns er meira vafamál um hvata frá 

honum undir slíku kerfi. Í framkvæmd er það hæpin nálgun því starfsmenn eru að missa 

bónus ef viðskiptamaður hringir inn eftir sölukynningu. Slík staða er varhugaverð í ljósi 

væntanlegrar starfsmannaveltu og greinilegrar ánægju að sögn vaktstjóra. Í ofanálag eru 

bónusgreiðslur nokkuð lágar svo hugleiða verður þann möguleika að vandræði við 

stjórnun þessa söluvers liggi frekar í stefnu þess en verkstjórnun. 
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5.5.4 Aðstaða og vinnutími  

 

Þó ekki væri nema út frá kjarasamningum skiptir vinnutími miklu máli. Miðað við 

niðurstöður rannsóknar er hefðbundið að sölufulltrúar á einstaklingssviði starfi utan 

hins hefðbundna 08:00 – 17:00 vinnutíma. Samkvæmt viðmælendum starfa sölufulltrúar 

ýmist frá 13:00 – 21:00 eða 14:00 – 22:00 og er þá miðað við fullt starf. Ákvörðun um 

þennan vinnutíma er tekin af ráðnum hug til að bæta sölumöguleika starfsmanna þar 

sem það „er auðveldara að selja á þessum tíma en á venjulegum vinnutíma og það 

gengur líka miklu betur eftir að klukkan verður orðin fimm.“ Undantekningin er hjá 

innheimtuaðilanum en þar er vinnutími frá 10:00 – 18:00. 

 Vinnutæki sölufulltrúa eru símar og tölvur með viðeigandi búnaði auk hefðbundinnar 

skrifstofuaðstöðu enda eru sölufulltrúar „auðvitað alltaf að tala í síma.“ 
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6 Rekstrarumhverfi TAS 

 

Í skrifum í köflunum hér að framan hefur verið fjallað um það hlutverk mannauðsstjóra 

sem er það að gera starfsfólki kleift að starfa í takt við stefnu fyrirtækis og sinna 

eftirspurn markaðar. Þau verkefni sem fyrirsjáanlegt er að mannauðsstjórinn ráðist í 

með slíku markmiði eru hönnun verkferla eins og birt er í starfslýsingu, framkvæmd 

ráðninga, hönnun árangurshvata og markmiðasetning. Í þessum kafla verður hlutverk og 

stefna TAS greind. Niðurstöður þeirrar greiningar verða nýttar til að setja upp starfsemi 

mannauðsstjórnunar.  

 Greiningarvinna hefst á fimm þátta líkani Porter (2008), þar sem greindir eru 

samkeppnisaðilar, samningsstaða birgja og kaupenda, ógn af staðgengisvörum og 

aðgengi nýliða að markaði.  

 

6.1 Fimm þátta líkan Porter 

 

6.1.1 Birgjar 

 

Birgjar TAS eru tæknifyrirtæki sem bjóða heildsölu á vefsíðuhýsingu, skjalavörslu, 

skýþjónustu (eins og Office Cloud) og internetveitu. Birgjar eru bæði erlendir og 

innlendir. Samkeppnisstaða birgja er mismunandi eftir stærð og þjónustu. Microsoft 

býður upp á Office Cloud. Samkeppnisstaða þess birgis er nokkuð góð vegna eftirspurna 

smásöluaðila til að fá að bjóða upp á þjónustu hins sterka vörumerkis.  

 Íslensk fyrirtæki bjóða upp á internetveitu annars vegar og vefsíðuhýsingu hins vegar. 

Vefhýsingaraðili TAS starfar á mjög virkum samkeppnismarkaði með mjög góðu aðgengi 

fyrir nýja aðila. Sú staðreynd veikir samkeppnisstöðu þess birgis sem gerir TAS kleift að 

velja úr tilboðum sem henta þeim viðskiptamönnum sem fyrirtækið ætlar að sinna.  

 Sú staða á alls ekki við um hýsingaraðila internetveitu. Að sögn stjórnanda TAS eru 

einungis tvö fyrirtæki sem hafa yfir að ráða fullnægjandi dreifikerfi internetveitu á öllu 

landinu. Samningsstaða þeirra sem heildsala er því verulega sterk gagnvart 



 

53 

viðskiptamönnum, sem eru einnig samkeppnisaðilar. Þrátt fyrir þann styrk má þó gera 

ráð fyrir að gríðarleg samkeppni ríki innbyrðis milli þeirra sem hefur neikvæð áhrif á 

samkeppnisstöðu vegna möguleika kaupenda á að velja á milli birgja. 

 Umfang, stærð og styrkur birgja miðað við TAS gefur til kynna að þeir séu í góðri 

samkeppnisstöðu gagnvart fyrirtækinu, þó mismikil sé, eins og komið hefur fram. 

Kosturinn við að versla við þá aðila er að þeir eru líklegir til að bjóða upp á stöðugt 

rekstrarumhverfi og þróaða ferla sem hentar starfsemi TAS vel. Minni aðilarnir sem 

minnst var á virðast vera í blóðugri samkeppni á sínum markaði. Slíkar aðstæður gera þá 

líklegri til að vilja standa sig betur, en sé fyrirtækið ungt á markaði er hugsanlegt að 

ferlar séu síður þróaðir en hjá fyrirtækjum sem hafa starfað lengi sem er ókostur. 

Kosturinn við að hafa slíka birgja birtist líklega í kostnaðarhliðinni en augsýnilega er 

auðveldara að halda niðri þjónustukostnaði eftir því sem innkaupakostnaður er lægri. 

 

6.1.2 Aðgengi á markað 

 

Vegna fjölbreytni á þjónustuframboði TAS hefur fyrirtækið fjölda stórra og skæðra 

samkeppnisaðila. Slíkar aðstæður krefjast að minnsta kosti þess að þjónusta við 

viðskiptamenn TAS sé óaðfinnanleg og gangi snuðrulaust fyrir sig. 

 Þó TAS bjóði nokkuð fjölbreytta þjónustu er sérhæfing starfseminnar á sviði 

upplýsingatækni. Sá markaður er fjölbreyttur með misgott aðgengi fyrir nýliða og fer 

aðgengi aðallega eftir stofnkostnaði og verkþekkingu. Slíkar aðstæður bjóða upp á virkt 

og krefjandi samkeppnisumhverfi sem styrkir samningsstöðu kaupenda í krafti framboðs 

á upplýsingatækni. 

 Sá markaður sem fyrirtækið stefnir inn á er mun þroskaðri og mótaðri en fyrrnefndir 

markaðir sem eru með mjög stórum aðilum ráðandi á honum sbr. mynd 13, þar sem 

sést að Síminn, Vodafone og Tal eru mjög ráðandi eða með samanlagða 

markaðshlutdeild upp á 97.2% (Póst og Fjarskiptastofnun, 2010).    
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Mynd 13. Markaðsskipting eftir internetáskriftum (2010) 

  

6.1.3 Samkeppnisaðilar 

 

Nú stefnir TAS að því að veita interneti til einstaklinga sem er viðbót við 

fyrirtækjamarkaðinn sem fyrirtækið starfar á. Þar er fyrirsjáanlega um mjög krefjandi 

innkomu að ræða þar sem þrjú fyrirtæki ráða yfir næstum því 100% af markaði. Miðað 

við þannig aðstæður verður að taka undir með stjórnendum TAS að Síminn og Vodafone 

séu í besta falli óbein samkeppni (e. un targeted) vegna stærðarmunar og styrks aðila á 

þessum markaði. 

 Raunhæfara á þessu stigi sé að veita Hringdu samkeppni áður en hægt er að ráðast 

að Tal, sem er með minnstu markaðshlutdeild af þessum þremur risum. Auk stærðar er 

samkeppnishindrandi gullþjónusta/hópkaupspakkar stóru aðilanna, en þeir eru veittir 
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viðskiptamönnum sem kaupa ákveðið magn þjónustu. Kaupi þessir viðskiptamenn 

internetþjónustu af þriðja aðila hætta þeir á að þurfa að borga meira fyrir þá þjónustu 

sem eftir verður sem getur hækkað raunkostnað í fjarskiptaþjónustu fyrir 

viðskiptamenn. 

 Þjónusta sem TAS getur boðið umfram samkeppnisaðila er gagnavistun en miðað við 

heimasíður þeirra hefur enginn þeirra slíka þjónustu. Þeirra svar eru öryggispakkar sem 

bjóða upp á öryggi í internetumferð með, til að mynda, eldvegg, vírus- og trójuhestseyði 

gegn tiltölulega lítilli þóknun.  

 Fjölmörg fyrirtæki veita hýsingu og uppsetningu heimasíðna og nægir að nefna 

fyrirtæki eins og Hugsandi menn, Allra átta, RB net, Heimasíður.com, Smartmedia, 

Bemar, Eðal.net, Veflausnir, Atómstöðin og Hýsir. Stærð þessara fyrirtækja og styrkur 

þeirra er líklega mismunandi. Slíkar aðstæður hljóta að skapa krefjandi samkeppnis-

umhverfi og líkur á að undirboð eða aukning á þjónustu í tilboðum verði að hluta 

daglegs reksturs internethýsingar og hönnunar. 

 

6.1.4 Styrkur kaupenda 

 

Mjög mikil samkeppni er á þeim markaði sem TAS starfar á og þeim sem fyrirtækið 

stefnir á. Slíkar markaðsaðstæður gera samningsstöðu kaupenda mjög sterka sem geta 

valið birgja sem bjóða bestu/hentugustu þjónustuna á verði sem þeir telja hagkvæmt. 

Fyrirsjáanlegt er að sá markaður sem fyrirtækið stefnir á bjóði upp á sambærilegar 

rekstraraðstæður fyrir utan aukinn fjölda viðskiptamanna. Það gerir kröfur á 

markaðssetningu til fjöldans og framlegð í krafti hans.  

 

6.1.5 Ógn af staðgengisvörum 

 

Á upplýsingamarkaði er takmarkað úrval af staðgengisvörum, en þær eru þó til. Til 

gagnavörslu geta viðskiptamenn notað eigin gagnavörslu, til að mynda utanáliggjandi 

harðan disk. Á hinn bóginn er líklegt að sé viðskiptamaður með mikið magn af 
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viðkvæmum gögnum sem mega ekki glatast verði hann fús til að kaupa gagnavistun og 

öryggi. 

 Vefsíður eru mikið notaðar af fyrirtækjum og einstaklingum. Ekki er séð að einhverjar 

staðgengisvörur fyrir heimasíður séu væntanlegar. Samfélagsmiðlar eins og Facebook 

hafa náð einstaklingsmarkaðnum enda er sú þjónusta án alls beins kostnaðar fyrir 

notendur. Ætli forsvarsmenn TAS að bjóða upp á heimasíðugerð og hýsingu til 

einstaklinga verður líklega við ramman reip að draga í þeirri samkeppni. Á hinn bóginn 

er enginn stofnkostnaður við þessa þjónustu svo hægt er að bjóða hana sem viðbót við 

aðra þjónustu sem viðskiptamaður kaupir. 

 Við lok samantektar er rétt að benda á að skilyrði til að geta notað internetið er að 

vera með einhvers konar netbeini. Með tilkomu þriðju kynslóðar gsm síma og lófatölva 

hefur tekist að hanna tölvur sem tengjast internetinu í gegnum gsm kerfi. Slík þjónusta 

er talin til staðgengisvöru. Einn aðili á markaði upplýsingatækni sérhæfir sig í slíkri 

netveitu og er það Nova. Stjórnendur TAS stefna ekki inn á þann markað að sinni sökum 

umtalsverðs stofnkostnaðar og mettunar á markaði. 

 

6.2 SVÓT greining 

 

Með SVÓT greiningu eru greindir styrkleikar, veikleikar, ógnir og tækifæri fyrirtækis. 

Með þeirri greiningu má finna, eins og skammstöfunin gefur til kynna, hluta 

starfseminnar sem þarf að bæta eða hafa óbreytta. Í þessum kafla verður gerð SVÓT 

greining á TAS. 

 

Styrkleikar 

TAS hefur litla yfirbyggingu, en þróaða vöru og þekkingu til að veita þjónustuna. 

Fámenni fyrirtækisins leiðir til þess að flestir starfsmenn þurfa að geta tekið að sér 

fjölbreytt verkefni utan starfslýsingar. Aðilar TAS hafa náð fótfestu á fyrirtækjamarkaði 

og hafa traust tekjustreymi auk þess að vera lausir við fjármögnunarkostnað. 
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Veikleikar 

Þó stærð TAS sé styrkleiki er hún einnig veikleiki. Vörumerkið er lítt þekkt og fyrirtækið 

starfar í húsnæði sem hefur lítið auglýsingagildi. Fyrirtækið hefur ekki eignarhald á 

virðisaukandi þjónustu og þarf að reiða sig á samkeppnisaðila við uppihald á dreifileið 

þjónustu til einstaklinga. 

 
Ógnir 

Samkeppnisumhverfi TAS er verulega krefjandi. Eins og kom fram í kafla 5.1 eru annars 

vegar fáir, en verulega stórir aðilar á markaði. Nýr aðili sem ætlar í samkeppni við þá 

hlýtur að þurfa trausta, en um leið þolinmóða fjárfesta. Hins vegar starfar fyrirtækið á 

blóðugum markaði þar sem margir keppa um hituna. Til að geta undirboðið 

samkeppnisaðila eða boðið eftirsóttari þjónustu þarf að lágmarka rekstrarkostnað en 

um leið að hafa yfir að ráða góðri þekkingu á virðisaukandi ferlum rekstrar. 

 

Tækifæri 

Internetmarkaður er frekar þróaður eins og komið hefur fram og erfitt getur verið fyrir 

nýjan aðila að komast á markað. Helstu tækifæri á þessum markaði geta falist í 

veikleikum hinna stóru aðila sem felast í innri ferlum og yfirbyggingu samkeppnisaðila. 

Þar verður stærð fyrirtækisins að helsta styrkleika þess, en fyrirtækið hefur takmarkaða 

yfirbyggingu og gætir aðhalds í öllum rekstri. Það býður upp á tækifæri til að undirbjóða 

samkeppnisaðila eða jafna kjör þeirra án þess að þurfa að borga með þjónustunni. 

6.3 Stefna TAS 

 

Að lokinni greiningu á rekstrarumhverfi TAS er unnt að fara í greiningu á framkvæmd 

stefnu út frá fyrirliggjandi gögnum.  TAS býður upp á þjónustu í internetveitu, 

rekstrarlausnum og gagnahýsingu á fyrirtækjamarkaði. Viðskiptamenn þess hafa hingað 

til verið fyrirtæki án þess að um einhverja sérhæfingu sé að ræða.  

 Stjórnendur TAS skilgreina hlutverk og stefnu fyrirtækisins á þann hátt að það veiti 

viðskiptamönnum sínum faglega og áreiðanlega þjónustu á sviði tækni og  

upplýsingamála. Þeir vilja taka starf sitt alvarlega og sinna því af heilindum og 
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fagmennsku. Þjónustustefna fyrirtækisins byggir á þremur grunngildum áreiðanleika, 

trausti og væntingum. Til að standa undir gildum áreiðanleika stefnir TAS að því að leysa 

öll vandamál sem koma upp þannig að þau komi ekki upp aftur. Með því móti eigi 

viðskiptavinir að vita að ekkert eigi að koma á óvart svo þeir upplifi ánægjulega 

þjónustu. Með því móti eigi viðskiptamenn þeirra að vita að TAS sé traustur 

viðskiptaaðili sem stendur undir þeim væntingum sem gerðar eru til fyrirtækisins.  

 Miðað við orð TAS manna leggja þeir áherslu á þjónustu til að auka eða skapa 

samkeppnisforskot. Þeir hafa vissulega úrræði til að starfa samkvæmt þessari stefnu 

með þróað vöruframboð og þekkingu til að setja upp og viðhalda kerfi sem sér um að 

veita þjónustu til viðskiptamanna. Stærð fyrirtækisins og útgjöld veita því ákveðið 

svigrúm til að undirbjóða samkeppnisaðila eða jafna verðtilboð en um leið eiga von á 

rekstrarbata. Slíkar aðstæður eru mjög mikilvægar fyrir óþekktan aðila eins og TAS 

óneitanlega er. 
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7 Stefnumiðað árangursmat TAS 

 

Miðað við rekstrarumhverfið hafa stjórnendur TAS ákveðið að þeirra leið til að skapa 

samkeppnisforskot felist í að viðskiptamönnum sé veitt sem allra best þjónusta enda 

fyrirtækið lítið og óþekkt og er á leið í samkeppni við mjög stóra aðila. Við þessar 

aðstæður og upplýsingar er stuðst þegar stefnukort er hannað. Eins og komið hefur 

fram er stefnukort annað tveggja aðalverkfæra stefnumiðaðs árangursmats. Það er 

myndræn uppsetning á stefnu með markmiðasetningu. Þar sem stefnukort er byggt upp 

á markmiðum sem starfsmenn þurfa að ná býður það upp á að tengja verkefni 

starfsmanna beint við framkvæmd stefnu.  

 

7.1 Stefnukort TAS 

 

Grunnur stefnukortsins birtist í opinberun stefnu og gildum fyrirtækisins. Samkvæmt 

framkvæmdastjóra er hlutverk fyrirtækisins að veita faglega og áreiðanlega þjónustu í 

tækni og upplýsingaþjónustu. Svo það sé framkvæmanlegt er starfað eftir þremur 

grunngildum sem eru: Áreiðanleiki, traust og væntingar.  

 Uppsetning stefnukorts TAS byggir á þeim fjórum víddum sem Kaplan og Norton 

(2001) nefndu (sjá mynd 14), eða víddum; fjármála, viðskiptamanna, innri ferla og 

mannauðs. Stefnukortið er sett upp í fjórum dálkum og táknar hver dálkur eina vídd. 

Lagt er upp með að víddir styðji við hverjar aðrar svo myndist einhvers konar hringrás. 

Má því færa rök fyrir því að stefnukort sé hringlaga ferli sem uppfærist samkvæmt 

árangri og þróun fyrirtækis eins og kortið er sett upp fyrir TAS. Mannauðsvídd styrkir 

ferlavídd með hæfni starfsfólks til að sinna ferlum. Ferlar eru settir upp til að styðja við 

þjónustu gagnvart viðskiptamönnum. Fái viðskiptamenn þjónustu og viðmót sem þeir 

sætta sig við er það líklegt til að hafa jákvæð áhrif á fjármálavíddina í formi tekna 

umfram rekstrarkostnaðar. Þær tekjur er loks hægt að nota til að styrkja 

mannauðsvíddina með tilheyrandi hringferli. 
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 Markmið mannauðsvíddar eru tvö: „Starfsmenn hafi alla þá hæfni og getu til að sinna 

starfi sínu“ (m1) og „Söluver sé starfandi og skili árangri“ (m2). Markmiðin tengjast 

innbyrðis og milli vídda. Fyrra markmiðið byggir á að starfsmenn hafi hæfni til að selja 

þjónustu TAS og til að bregðast við og aðstoða þá viðskiptamenn sem eru í viðskiptum 

við fyrirtækið, eða þegar væntanlegir viðskiptamenn eru komnir í föst viðskipti við 

fyrirtækið. M2 hefur bein áhrif á markmið fjármálavíddar um að nýjar tekjulindir verði 

fundnar og hefur þannig óbein áhrif á markmiðið um að TAS verði fjárhagslega sjálfbært. 

 Í ferlavídd eru líka tvö markmið: „Unnið er af fagmennsku við fyrirspurnum 

viðskiptamanna“ (m3) og „Vandamál viðskiptamanna eru leyst hratt og farsællega“ 

(m4). Bæði markmið tengjast m1 enda gerir það markmið ráð fyrir að starfsmenn ráði 

við að leysa mál viðskiptamanna hratt og af fagmennsku. 

 Í vídd viðskiptamanna eru einnig tvö markmið: „Viðskiptamenn upplifi ánægjulega 

þjónustu“ (m5) og „Nýjar tekjulindir verða fundnar“ (m6). M5 sækir styrk sinn beint og 

óbeint í hæfni starfsmanna í gegnum ferla og mannauðsvíddir og hefur bein áhrif á 

markmiðið „TAS er fjárhagslega sjálfbært“ (m7) rétt eins og m6 gerir. 

 Á toppnum trónir fjármálavídd enda er rekstri fyrirtækisins ætlað að skila arði. Arðinn 

er hægt að nota til að styrkja hæfni starfsfólks til að mynda með stofnun söluvers eins 

og mögulegt er að verði gert. Frekari þróun fer í hringlaga ferli og geta markmið þróast 

eftir árangri í framkvæmd stefnu. 
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Hlutverk er að veita faglega og áreiðanlega þjónustu í tækni- og upplýsingaþjónustu 
Grunngildin eru áreiðanleiki, traust og væntingar 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Mynd 14. Stefnukort TAS 
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7.2 Skorkort TAS 

 
Skorkort stefnumiðaðs árangursmats tengist stefnukorti í gegnum víddir og markmið 

sem almennt eru sameiginleg báðum verkfærum. Auk þeirra inniheldur skorkort 

mælikvarða sem er tilkynning um hvernig mæla eigi árangur á framkvæmd markmiðs, 

niðurstöður mælinga og viðmið. Ef niðurstöður eru í takt við viðmið hafa sumir aðilar 

litað niðurstöður grænar, sem þýðir að vinna sé í samræmi við sett markmið. Séu 

niðurstöður góðar en ekki fullnægjandi er dálkurinn litaður gulur og loks rauður ef 

niðurstöður eru óásættanlegar. Loks býður skorkort upp á sérstakan verkefnadálk, en 

hann er til staðar telji menn þurfa að fara í sérstakt átak til að ná markmiði. Skorkort TAS 

(sjá töflu 3) hefur verið hannað samkvæmt þessum viðmiðum að undanskildum 

niðurstöðum enda árangursmælingar undanskildar markmiðum ritgerðar. 

 Grunnvídd skorkorts er sú sama og í stefnukorti, eða mannauðsvídd. Eins og kom 

fram í stefnukorti er markmiðum mannauðsvíddar ætlað að hafa bein og óbein áhrif á 

fjárhag fyrirtækisins, annað hvort í gegnum verkferla, framkomu gagnvart 

viðskiptavinum eða stofnun söluvers.  

 Eins og sjá má í töflu þrjú eru mælikvarðar mannauðsvíddar menntun starfsmanna og 

söluárangur sölumanna. Seinni mælikvarðinn þarfnast varla útskýringar, en hann segir 

að mæla eigi árangur sölumanna úr sölustarfsemi. Fyrri mælikvarðinn byggir aftur á 

móti á fyrirliggjandi eða æskilegri þekkingu sem starfsmenn ættu að hafa samkvæmt 

starfslýsingu. Samkvæmt orðanna hljóðan er ekki verið að setja starfsmönnum markmið 

tengd vinnubrögðum heldur er gengið út frá því að árangurshvati sé til staðar.  

 Ferla- og viðskiptamannavíddir eru nokkuð tengdar og skarast til að mynda eitt 

markmið milli beggja vídda. Samkvæmt markmiðum er stefnt að fagmennsku í 

samskiptum við viðskiptamenn og farsæla framkvæmd við lausn á vandamáli/um 

viðskiptamanna. Farsæl framkvæmd ætti að leiða til ánægju meðal viðskiptamanna og 

þar af leiðandi að koma fram í skoðanakönnun enda séu vandamál leyst á innan við 15 

mínútum og engar kvartanir eiga að berast um samskipti viðskiptamanna við 

starfsmenn. 

 Árangur á öllum víddum ætti að hafa bein eða óbein áhrif á lokavídd skorkorts sem er 

fjármálavídd. Sjá má á stefnukorti að stofnun söluvers er talinn grundvöllur fyrir 

tekjuaukningu sem hefur áhrif á fjárhag fyrirtækisins þó vissulega megi benda á að 
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starfsmenn verði að hafa söluhæfileika til að ná árangri og er árangur sölumanna 

skilgreindur sem tvær sölur á dag að meðaltali. Vegna þeirra raka var m1 tengt við m2. 

Loks er rétt að benda á að gæði þjónustu er talin hafa áhrif á fjárhagslega afkomu TAS 

eins og má sjá á stefnukorti og skorkorti. Árangursviðmið er tekjuhlutfallið á móti 

kostnaði að minnsta kosti 1.1 / 1. 

  

Tafla 3. Skorkort TAS 

 
 
 

Fjármálavídd TAS sé 
fjárhagslega 
sjálfbært 

Innkoma af 
rekstri 

Hlutfall 
innkomu og 
kostnaðar verði 
að minnsta 
kosti 1.1/1 

  

Fjármála-og 
viðskiptamanna- 
víddir 
 
 

Nýjar tekjulindir 
verði fundnar 

Söluárangur 
sölumanna 

Sölumenn nái 
að minnsta 
kosti tveimur 
sölum að 
meðaltali á dag 

 Ráðinn verði að 
minnsta kosti 
einn sölumaður 

Viðskiptamanna- 
vídd 
 
 
 

Viðskiptamenn 
upplifi 
ánægjulega og 
trausta þjónustu 

Ánægja 
viðskiptamanna 

>90% ánægðir  Framkvæmd 
verði 
skoðanakönnun 
meðal 
viðskiptavina 

Viðskiptamanna- 
og ferlavíddir 

Vandamál 
viðskiptamanna 
séu leyst hratt 
og örugglega 

Tími sem tekur 
að leysa 
vandamál 
viðskiptamanna 

Vandamál séu 
leyst á innan 
við 15 mínútum 
að meðaltali 

  

Ferlavídd Unnið sé af 
fagmennsku við 
fyrirspurnum 
viðskiptamanna 

Ánægja 
viðskiptamanna 
með samskipti 
við starfsmenn 
TAS 

Engin kvörtun 
berist um 
samskipti við 
starfsmenn TAS 

  

Mannauðsvídd Starfsmenn hafi 
alla þá hæfni og 
getu til að sinna 
starfi sínu 

Sú menntun og 
starfsþekking 
sem starfsmenn 
hafa 

Þekking og 
hæfni  
starfsmanna 
henti 
starfslýsingu 

 Uppfæra 
starfslýsingar 
eða búa til 
nýjar þar sem 
þarf 

Mannauðsvídd Söluver sé 
starfandi og skili 
árangri 

Söluárangur 
söluvers/ 
manna 

Sala sé að 
meðaltali 2 á 
dag fyrir hvern 
sölumann 

 Ráða og þjálfa 
nýjan 
sölumann/ 
menn 

Vídd Verkefni Niðurstöður Markmið Mælikvarði/ 

-ar 
Viðmið 
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8 Stjórnun mannauðsmála TAS 

Umræða síðustu kafla að fræðilega hlutanum loknum hefur snúist um starfsemi TAS. 

Komið hefur fram að TAS er upplýsingatæknifyrirtæki sem starfar á hörðum markaði 

meðal ríkjandi samkeppnisaðila. Í ofanálag stefnir fyrirtækið á annan og ekki síður 

krefjandi markað með fáum en verulega stórum aðilum. Stjórnendur fyrirtækisins telja 

að framlag mannauðs til þjónustu og sölu skapi þeim samkeppnishæfni á báðum 

mörkuðum. Í þessum kafla verður fjallað um mannauðshluta fyrirtækisins með áherslu á 

starfsemi söluvers. 

 Þar sem TAS er fjarskipta- og upplýsingatæknifyrirtæki einkennir það hlutverk 

starfsemina og þekkingarkröfur til starfsfólks. Nánar tiltekið þarf starfsfólk að hafa 

þekkingu á uppsetningu og viðhaldi internetveitu, heimasíðugerð og hýsingu, Dynamics 

lausnum og Office cloud. Að auki þurfa þeir aðilar sem sjá um sölumál fyrirtækisins að 

hafa þekkingu og getu til að selja þjónustu TAS til einstaklinga og lögaðila. Vegna 

stærðar fyrirtækisins er líklegt að starfsfólk þurfi að taka að sér verkefni umfram 

þröngustu skilgreiningu í starfslýsingu.   

 Með þessa hæfni er gerð krafa til starfsmanna að standa undir markmiðum ferla- og 

viðskiptamannavídda sem samkvæmt stefnu- og skorkortum er að viðskiptamenn upplifi 

ánægjulega þjónustu. Enda hafi starfsmenn hæfni til að setja upp/hanna það sem 

viðskiptamenn óska eftir og geti brugðist við öllum vandamálum á faglegan og öruggan 

máta. Með því móti er hæfni starfsmanna annar grundvöllur til sköpunar virðisauka með 

því að viðhalda viðskiptum milli TAS og viðskiptamanna. Hin leiðin af þessum tveimur, 

sem ætti að tryggja fjárhagslegt sjálfstæði félagsins, er uppsetning söludeildar eða 

ráðning sölumanns og er þá komið að kjarna ritgerðarinnar, uppsetningu söluvers. 
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8.1 Uppsetning söluvers TAS  

 

Að hafa sérhæfðan sölumann á launaskrá gefur sterklega til kynna áherslu á 

markaðssókn. Rökin fyrir slíkri ráðstöfun á fjármunum eru þau að með þess háttar 

markaðsáherslu er stefnt að því að auka fjölda viðskiptamanna sem ætti að bæta 

fjárstreymi fyrirtækisins. Ekki er um stórvægilega breytingu að ræða þar sem 

framkvæmdastjóri hefur hingað til séð um sölu- og  kynningarmál auk þess að annast 

rekstrarumsjón og stjórnun. Breytingin felst fyrst og fremst í því að með henni getur 

sölumaður einbeitt sér að sölu í fullu starfi án utanaðkomandi truflana sem er mikilvægt 

í sókn á nýjan markað, eins og einstaklingsmarkað, vegna fjölda viðskiptamanna.   

 Ljóst er að stofnun söluvers er ekki fyrsta tilraun TAS til að efla markaðssókn. Reynt 

hefur verið að kynna og selja internetáskriftir til einstaklinga í gegnum samfélagsmiðla, 

eins og Facebook. Sú leið hefur þá kosti að bjóða upp á kynningu án beins kostnaðar. 

Eins er hægt að markaðssetja beint á fyrirfram ákveðinn (mark)hóp og í gegnum 

tengslanet hugsanlegra viðskiptavina. Vegna þessara kosta voru búnar til þrjár 

heimasíður tengdar TAS, en í desembermánuði 2011 er ein síða virk. Sölutölur gefa til 

kynna að ekki hafi náðst fullnægjandi árangur með þessari markaðsherferð. Var því 

ákveðið að beitt yrði persónulegri sölumennsku sem þó er þeim skilyrðum háð að ná til 

fjöldans. Mat stjórnenda er að úthringiver (söluver) sé starfsemi sem henti rekstri þeirra 

til að ná þessu markmiði.   

 Söluver er sett upp sem eining innan fyrirtækis sem hefur það hlutverk að hafa 

samband við hugsanlega viðskiptavini. Slík ráðstöfun gerir það að framlínudeild 

fyrirtækis. Þar sem slík samskipti fara fyrst og fremst fram í gegnum síma og tölvur má 

flokka starfið sem þjónustustarf í skrifstofuumhverfi. Þannig aðstæður kalla á vinnutæki 

eins og skrifborð og stól, tölvubúnað og forrit, prentara, síma og handfrjálsan búnað.   

 Allur þessi búnaður og tæki eru, eðli málsins samkvæmt, gagnslítil ef enginn 

starfsmaður er til staðar til að vinna störfin enda búnaðurinn hugsaður sem hjálpartæki. 

Til að fá fólk til starfa krefst það fjárhagslegrar umbunar fyrir tíma sinn og vinnuframlag. 

Fyrir það fær það greitt umsamin laun en að minnsta kosti samkvæmt lágmarkstaxta 

gildandi kjarasamnings (VR, 2011).  
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 Gangi verkefnið upp munu bætast við 60 einstaklingar í viðskiptamannahóp í hverjum 

mánuði á hvern sölumann. Við slíka fjölgun er fyrirsjáanlegt að aukin samskipti munu 

verða á milli viðskiptavina og starfsmanna. Þær aðstæður auka enn frekar kröfur á að 

starfsmenn séu hæfir til mannlegra samskipta. Gangi þessi markmið eftir væri 

hugsanlega rökrétt að byggja upp þjónustuver úr grunni söluvers sem gæti orðið 

sameinað „sölu- og þjónustuver.“   

 Til að byrja með gera rekstrarforsendur ráð fyrir að söluver verði mannað að minnsta 

kosti einum sölufulltrúa í allt að 100% starfshlutfalli. Vinnutími fer eftir gildandi 

vaktatöflu sem sýnd er í töflu 4.  

 

Tafla 4. Vaktatafla söluvers 

Mönnun þjónustu- og söluvers 

Starfsheiti Mán Þrið Mið Fim Fös Lau Sun 
         

Sölufulltrúi 13-21 13-21 13-21 13-21 13-21 x x 

               

 

8.1.1 Sölustjórnun 

Sölufulltrúum er ætlað það verkefni að hringja til einstaklinga til að kynna og selja TAS 

sem þjónustuaðila internetþjónustu (e. Internet Service Provider). Þar sem þetta er 

þjónusta sem byggir á ákveðinni tölvu- og tækniþekkingu getur verið nauðsynlegt að 

gera kröfu á að væntanlegir starfsmenn hafi einhverja þekkingu eða að minnsta kosti 

forsendur til að læra um hvað þjónustan snýst, ásamt söluhæfileikum og sjálfstæði í 

starfi líkt og er með allt skipulagt mannlegt atferli, þá er einhver sem tekur ábyrgð á því.  

 Framkvæmdastjóri hefur óskað eftir að annar aðili, en hann sjálfur, sjái um stjórnun 

þessa verkefnis. Bjóði rekstrarforsendur upp á að einn aðili sé að stýra öðrum og 

einskær áhugi er fyrir því er sjálfsagt að menn fari í starfsemi á eigin ábyrgð. Þó er ekki 

mælt með slíku vegna lágs hlutfalls milli starfsmanna og stjórnenda sem eftir 

nýráðningar gætu farið upp í allt að 3/1 (The HR specialist, 2007). Mat höfundar er að 

stjórnendur ættu frekar að leggja metnað í að finna hæfileikaríkan og sjálfstæðan 
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sölumann með þekkingu á starfseminni. Slíkur starfsmaður lágmarkar stjórnunarþörf og 

þar með yfirbyggingu. Fyrirsjáanlegt er að slíkur starfsmaður kunni að krefjast hærri 

þóknunar en starfsmaður með síðri hæfni. Minni rekstrarumsjón ætti að veita svigrúm 

til að koma til móts við slíkar kröfur. 

8.1.2 Rekstrarforsendur söluvers 

Mesti rekstrarkostnaður þessa verkefnis er launakostnaður sem nauðsynlegt er að 

kanna vegna óskar skjólstæðings um könnun á rekstrarforsendum. Nýjum starfmanni 

verður boðinn ráðningarsamningur (sem er í viðauka 1)  þar sem kjarasamningur milli 

Samtaka atvinnulífsins (SA) og VR verður skoðaður til samanburðar.   

 Samkvæmt kjarasamningum SA við VR (VR, 2011) eru  grunnlaun fram að 1. febrúar 

árið 2012 201.230 kr. á mánuði miðað við 100% laun á dagvinnutaxta. 33% kvöldálag 

bætist við eftir 17:00 og nær til miðnættis þegar næturálag tekur við. Tímakaup er 

fundið þegar grunnlaunum er deilt með 152 klst. sem er reiknað út frá 38 klst. á viku 

miðað við gr. 4.1. þar sem segir: „Sé eingöngu unnið á vöktum 5 daga vikunnar innan 

tímamarkanna kl. 17:00 – 08:00, skal vinnuvikan aðeins vera 38 klst.“ Sem byrjunarlaun 

fram að 1. febrúar reiknast laun 1.323 kr. á klst. Sé álag reiknað á kvöldtaxta verður 

taxtinn 1.323 kr.*1,33 = 1.760 kr. Þar sem vaktir mega ekki vera styttri en 4 

klukkustundir á sólarhring verður ljóst að beinn launakostnaður án nokkurra viðbóta 

verður aldrei minni en 7.040 kr. á vakt. Síðan á eftir að reikna inn orlof, lífeyri og 

tryggingagjald. Til einföldunar eru þær tölur settar upp í töflu 5.  

 Niðurstaðan verður sú að fyrir vinnuveitanda mun söluver að minnsta kosti kosta 

286.211 kr. á mánuði fyrir utan bónusa miðað við einn starfsmann í fullu starfi.  
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Tafla 5. Laun miðuð við 201.230 kr. grunnlaun 

                    

  
   

50% starfshlutfall 
 

100% starfshlutfall   

  Grunnlaun 201.230 
 

    
 

      

  Klst. taxti 1.324 
 

Dagvinna 0     
 

Dagvinna 93.996       

  Kvöldálag 1.761 
 

Kvöldálag 140.861     
 

Kvöldálag 140.861       

  Orlof 10,17% 
 

Orlof 14.326     
 

Orlof 14.326       

  Lífeyrir 12% 
 

Lífeyrir 18.622     
 

Lífeyrir 18.622       

  Viðbótarlífeyrir 2% 
 

Viðbótargjald 3.104     
 

Viðbótargjald 3.104       

  Tryggingagjald 8,65% 
 

Tryggingagjald 15.303     
 

Tryggingagjald 15.303       

  
   

Samtals 192.216     
 

Samtals 286.211       

                    

 

Þar sem laun geta haft áhrif á samkeppnishæfni vinnuveitanda til að laða að nýtt 

starfsfólk er rétt að á þau sé litið út frá sjónarhóli starfsmannsins með vísan í 

hvatakenningar starfsfólks sem gera ráð fyrir að starfsfólk selji tíma sinn hæstbjóðanda í 

viðleitni til að fullnægja þeim þörfum sem hver starfsmaður hefur á hverjum tíma. 

 Tafla 6. Meðaltal launa á almennum vinnumarkaði eftir starfsstétt 

 
   Regluleg laun Heildarlaun   

2
0

1
0 

Stjórnendur  713 772   

Sérfræðingar  581 619   

Tæknar og sérmenntað starfsfólk  429 478   

Skrifstofufólk  327 358   

Þjónustu-, sölu- og afgreiðslufólk  315 358   

Iðnaðarmenn 352 462   

Verkafólk 255 342   
Heimild: Hagstofa Íslands (2011). 

 

Samkvæmt töflu 6 eru lágmarkslaun kjarasamninga, eðli málsins samkvæmt, undir 

meðaltali á Íslandi 2011, en þar eru laun þjónustu-, sölu- og afgreiðslufólks að meðaltali 

315.000 kr. Augljóst er að í augum starfsmanns verður launastefna sem byggir á greiðslu 

lágmarkslauna ekki samkeppnisfær og getur sá mismunur orðið til þess að mönnun 

verði krefjandi nema ef vera skyldi gagnvart þeim sem eru á grunnatvinnuleysisbótum 

við umsókn sem eru u.þ.b. 40.000 kr. lægri en grunnlaun kjarasamninga. Þessi munur er 

umtalsverður fyrir lítið fyrirtæki, en til skemmri tíma getur virst hagstætt að greiða 

frekar eftir grunntaxta heldur en meðallaun.  
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 Samanburður milli lágmarkslauna og markaðslauna verður athyglisverður ef 

grunnlaun eru hækkuð úr 201.230 kr. í 250.000 kr. sem með kvöldálagi hækkar laun 

starfsmanns í fullu starfi úr 234.857 (utan orlofs og lífeyrissjóðsgjalda) í 291.776 eins og 

sjá má í töflu 7. 

 

Tafla 7. Laun miðuð við 250.000 kr. grunnlaun 

                    

  
   

50% starfshlutfall 
 

100% starfshlutfall   

  Grunnlaun 250.000 
 

    
 

      

  Klst. taxti 1.645 
 

Dagvinna 0     
 

Dagvinna 116.776       

  Kvöldálag 2.188 
 

Kvöldálag 175.000     
 

Kvöldálag 175.000       

  Orlof 10,17% 
 

Orlof 17.798     
 

Orlof 17.798       

  Lífeyrir 12% 
 

Lífeyrir 23.136     
 

Lífeyrir 23.136       

  Viðbótarlífeyrir 2% 
 

Viðbótargjald 3.856     
 

Viðbótargjald 3.856       

  Tryggingagjald 8,65% 
 

Tryggingagjald 19.012     
 

Tryggingagjald 19.012       

  
   

Samtals 238.801     
 

Samtals 355.577       

                    

 

Aukinn kostnaður við þessa uppfærslu er um rúmlega 100.000 kr. Sú fjárfesting getur 

borgað sig í formi aukinnar hæfni starfsfólks sem kann jafnvel að þurfa lágmarks 

aðlögun vegna fyrirliggjandi hæfni. Fyrirtækið verður þar að auki frekar í stakk búið til að 

fullnægja innri þörfum starfsmanns og ef starfsmaður er virkilega að ná árangri á að 

vera auðvelt að yfirbjóða aðra aðila á vinnumarkaði með notkun á raunhæfu bónus- 

kerfi.   

 Takist starfsmanni að ná að koma launum sínum upp í eða yfir meðallaun með 

móttöku bónusgreiðslna er það fjárfesting sem er vel þess virði, því bónus er eingöngu 

greiddur út takist starfsmanni raunverulega að ná söluárangri eins og tafla 8 mælir. 

Samkvæmt henni er umbun veitt í kjölfarið á náðum árangri sem ætti að styrkja hegðun 

sölumanna og viðleitni þeirra til að ná árangri í starfi.  
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Tafla 8. Vaktaskýrsla söluvers TAS 

Vaktaskýrsla söluvers TAS 

Dags. Nafn Sími Internet Tengill Heimasíða Vinnustundir Sala pr. klst. Bónus 

  
 

500 1500 150 500 
  

  

  Jón Jónsson 5 2 3 2 10 1,2 6950 

  Jóna Jónsdóttir 1 1 1 1 4 1 2650 

  Jón Aronsson 1 2 0 4 5 1,4 5500 

  Jóna Nikulásdóttir 4 4 2 4 4 3,5 10300 

 

Þó forsvarsmönnum sé í sjálfsvald sett hvaða launastefnu þeir beita er fremur hvatt til 

þess að fyrirtæki beiti samkeppnishæfri launastefnu ef rekstrarlegar forsendur standa 

undir slíkri stefnu. Ábatinn birtist þar, meðal annars, í að stefnan gerir fyrirtækið 

samkeppnisfært á atvinnumarkaði, dregur úr starfsmannaveltu og sé bónuskerfi beitt 

gerir það starfsmanni kleift að öðlast eignatengsl við afkomu fyrirtækisins sem sameinar 

hagsmuni hans við hagsmuni vinnuveitanda (Zalenski og Raspa, 2005).  

 Höfundi er ekki heimilt að birta eða ræða um fjármál TAS að öðru leyti en því að 

svigrúm sé fyrir auknu stöðugildi eða gildum ef nýtt eru sérstök vinnumarkaðsúrræði. 

 

8.1.3 Aðstæður á vinnumarkaði 

 

Miðað við aðstæður á vinnumarkaði á árinu 2011 þar sem er u.þ.b. 8% atvinnuleysi 

getur láglaunastefna hugsanlega gengið upp til skemmri tíma. Grunnlaun yfirbjóða 

grunnatvinnuleysisbætur sem eru 161.523 kr. (Menntatorg, e.d.) um nálega 40.000 kr. 

sem gerir fyrirtækið samkeppnishæft við bótaþega Vinnumálastofnunar sem hefur það 

að markmiði að minnka atvinnuleysi. Þessar aðstæður eru líklegar til að hafa áhrif á 

samningsstöðu launveitanda við launaviðræður.   

 Það sem hafa ber í huga ef farið er í framkvæmd láglaunastefnu er að núverandi 

aðstæður á vinnumarkaði eru frávik miðað við meðalatvinnuleysi síðan 1990 sem hefur 

að meðaltali verið í kringum 2–4% eins og sýnt er í töflu 9 (Vinnumálastofnun, 2010). Þó 

erfitt sé að sjá fyrir um þróun atvinnuleysis á komandi árum er að minnsta kosti ekki 

hægt að útiloka að vinnumarkaðurinn rétti úr kútnum svo þjálfaðir starfsmenn TAS geta 

þótt eftirsóttir hjá öðrum vinnuveitendum. Þeir starfsmenn sem eru yfirboðnir munu 

meta hvort nýr vinnuveitandi fullnægir betur þörf þeirra og getur sá samanburður leitt 
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til kostnaðarsamrar starfsmannaveltu kjósi þeir að skipta um starf. Afleiðingar slíkra 

breytinga geta birst í slakari afköstum starfsmanna sem eru á uppsagnarfresti, kostnaði 

við nýráðningu og starfsþjálfun ásamt því að nýr starfsmaður er ólíklegur til að starfa á 

fullum afköstum á meðan á aðlögunartíma stendur.  
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Atvinnuleysi frá 1990 - 2010 

  
    

8.1% 

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  
    

  

  3.1% 3.6% 
  

  

      2.3% 2.8%   

            

Tímabil 
1990- 1995-  2000-  2005-  2010 

1994 1999 2004 2009   

   Tafla 9. Atvinnuleysi frá 1990–2010 

 

Sérstakt vinnumarkaðsúrræði 

 

Kostnaður fylgir því að ráða starfsmann, hvort sem sá kostnaður felst einungis í leit að 

nýjum starfsmanni eða í auknum kostnaði vegna nýs stöðugildis. Þó svigrúm sé fyrir 

aukinn mannskap er rétt að benda á möguleikann á sérstöku vinnumarkaðsúrræði á 

vegum Vinnumálastofnunar. Með slíkri niðurgreiðslu skapast svigrúm til að auka fjölda 

sölumanna án mikillar kostnaðaraukningar.  

 Þessi möguleiki er í boði þar sem um er að ræða fjölgun starfa hjá fyrirtækinu sem 

býður upp á rétt til þátttöku í átaki Vinnumálastofnunar „Sérstakt átaksverkefni“ sem er 

hluti af sérstökum markaðsúrræðum stofnunarinnar. Með því móti verður hægt að 

lækka kostnað sem nemur grunnatvinnuleysisbótum, eða kr. 161.523 á mánuði auk 8% 

lífeyrissjóðsframlags launþega (Vinnumálastofnun, e.d.).  

 Fari svo að starfsmaður eða starfsmenn verði ráðnir sem hafa verið á  

atvinnuleysisbótum eru forsvarsmenn TAS hvattir til að sækja um slíka þátttöku því þó 
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hún kunni að vera tímabundin hefur hún verulega kostnaðarlækkandi afleiðingu í för 

með sér sem hefur jákvæð áhrif á uppbyggingu samkeppnisforskots (Cowin, 1942). 

 

8.2 Ráðningarferli sem upphaf ráðningarsambands 

 

Eins og komið hefur fram byggir ný stefnumótun TAS á aukinni markaðssókn. Til að hægt 

sé að framkvæma þá stefnu þarf fyrirtækið að vera mannað sölumanni eða mönnum 

sem jafngildir að minnsta kosti einu (100%) stöðugildi.  

 Fjallað hefur verið um að starfslýsing sé formleg yfirlýsing á verkefnum starfsmanna. 

Sem slík veitir hún vitneskju um verkefni verðandi sölumanna og eiginleika sem þeir 

þurfa að hafa til að sinna starfinu auk þess að gagnast við markmiðasetningu og 

árangursmat. Þær upplýsingar gagnast við árangursmat eins og hefur verið kynnt og við 

val á starfsmönnum þar sem eiginleikar kandídats eru bornir saman við þá hæfni sem 

yfirmaður telur hann þurfa að hafa.   

 Miðað við starfslýsingu sölufulltrúa sem birtist í viðauka 2 er þetta framlínustarf þar 

sem samskipti við viðskiptavini fara eingöngu fram í gegnum síma. Slíkt starf krefst 

mikillar félagslegrar hæfni til að takast á við fjölbreytt vandamál viðskiptavina. Félagsleg 

hæfni er samt ekki fullnægjandi hæfileiki. Starfsmaðurinn þarf að hafa getu til að greina 

vanda viðskiptamanns, vanda sem er tengdur við tölvuþekkingu eða möguleika á að 

tileinka sér þá færni. Vísbending um slíka hæfni er ef starfsmaðurinn á að baki formlega 

bóklega menntun, eins og stúdentspróf.  

 Beitt verður opnu ráðningarferli sem hefst á atvinnuauglýsingu líkri þeirri sem sést á 

mynd 15. Upplýsingar sem koma fram í þeirri auglýsingu gefa til kynna að óskað sé eftir 

starfsmanni með sölumannshæfileika og hæfni til mannlegra samskipta. Loks er getið 

umhverfis og kjara sem umræddur starfsmaður fær gegn vinnuframlagi. Tilgangur 

auglýsingar er opinber kynning á lausu starfi þar sem áhugasamir aðilar eru beðnir um 

að láta vita af sér og hæfni sinni í gegnum starfsumsókn. Berist fleiri en ein umsókn í 

starfið má segja að umsækjendur fari í innbyrðis samkeppni um starfið. Sú samkeppni 

byggir á því að hver og einn umsækjandi lýsir því hvernig hæfileikar hans koma best að 

gagni í starfsemi fyrirtækisins. Mat á hæfileikum umsækjenda byggir á þrepaskiptu 

höfnunarferli eins og sést á mynd 4.  
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 Frekari greining á kandídötum, sem ekki er hafnað í fyrstu umferð, fer fram í formi 

viðtala og verður jafnvel gerð könnun á meðmælum um áreiðanleika upplýsinga sem 

starfsmaður veitir og um hæfni hans í starfi. Þegar þeim upplýsingum hefur verið safnað 

um þá starfsmenn eru þeir enn frekar bornir saman við hvern annan og starfslýsingu út 

frá nýjum gögnum. Sé ástæða talin til er boðað til frekari viðtala og loks ákveðið að 

ganga til samninga við hæfasta kandídatinn. Takist samningar hefur hann störf á 

umsömdum tíma. 

 

 

 

Mynd 15. Störf í boði hjá TAS 
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8.3 Uppsetning söluvers  

 

Eins og komið hefur fram er umfang starfsemi söluvers að nokkru leyti háð aðkomu 

opinberra aðila. Svigrúm er til staðar fyrir einn aðila í fullt starf en verði leitað eftir 

aðkomu Vinnumálastofnunar gefst tækifæri til að dreifa fjármunum á fleiri en einn 

starfsmann og úr myndast fjölmannað söluver með tveimur til þremur starfsmönnum.    

 Verði söluver mannað fleiri en einum aðila þurfa stjórnendur að hafa í huga hvernig 

eigi að stýra starfseminni. Framkvæmdastjóri óskaði eftir að fundin væri leið til að hann 

þyrfti ekki að koma að starfseminni með beinum hætti. Þar sem framlegð býður ekki 

upp á stjórnanda í fullu starfi er ljóst að finna þarf aðra lausn. Þó lögð hafi verið fram 

tillaga um vaktaskýrslu söluvers eins og sýnt er á korti 6 kemur hún vart að gagni við 

stjórnun á starfsemi söluvers nema sem árangursmat. Augsýnilega kemur það ekki til 

móts við fyrrgreindar kröfur framkvæmdastjóra enda um hjálpargagn að ræða.  

 Svo hægt sé að uppfylla óskir framkvæmdastjóra eru þrjár leiðir framkvæmanlegar. 

Fyrst ber að nefna að ráðinn verði einn starfsmaður sem hefur söluhæfileika og er 

sjálfstæður í starfi. Sá aðili heyri beint undir framkvæmdastjóra en fái traust og svigrúm 

til að starfa sjálfstætt. Önnur leið sem er fær byggist á að ráðið sé söluteymi og fær einn 

sölumaður mannaforráð yfir starfsfélögum sínum en hann sinnir um leið söluverkefnum. 

Með báðum nálgunum verður unnt að starfrækja sölustarfsemi án beinnar stjórnunar. 

Ókostur beggja leiða er líklega sá að framkvæmdastjóri þarf að bera verulegt traust til 

undirmanns eða manna en um leið er líklegt að hann vinni með næsta undirmanni 

sínum í markmiðasetningu. Það virðist því vera svo að kjósi framkvæmdastjóri að auka 

áherslu á sölustarfsemi þurfi hann að taka þátt í auknum verkefnum þó ekki væri nema 

með áframhaldandi framkvæmd mannauðsstjórnunar, eins og markmiðasetningu og 

seinna árangursmati og starfsmannaviðtali eða starfsmannaviðtölum. Það verður því 

erfitt að útiloka beina þátttöku framkvæmdastjóra með öllu þó hún verði líklega í 

lágmarki. Fyrir utan launagreiðslur fylgir þessari framkvæmd nokkur stofnkostnaður sem 

felst í kaupum á nauðsynlegum tækjum og í vinnuaðstöðu sem getur gert söluver að 

dýrum kosti verði það einungis starfandi til skemmri tíma.   

 Þriðja leiðin sem hægt er að fara byggir á úthýsingu söluverkefna. Með henni fær 

fyrirtækið aðgang að markaðsaðila sem sinnir sölumálum gegn greiðslu. Kostur þeirrar 
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leiðar er að TAS fær aðgang að markaðsaðila án stofnkostnaðar eða þeirrar 

skuldbindingar sem felst í ráðningarsamningi. Auk þess fullnægir hún skilyrðum 

framkvæmdastjóra um að þurfa ekki að koma að starfsemi söluvers með beinum hætti.  

 Ókostir þessarar leiðar eru að TAS missir stjórn á söluferlinu og kynningu á vörunni. 

Fórnarkostnaðurinn fyrir hinn nýja markaðsaðila sem hugsanlega felst í þessari leið 

getur verið sá að TAS missir yfirráð á vörukynningu fyrir notendur. Hættan við það getur 

orðið að óvissu um forgang fyrirtækisins í kynningarstarfsemi og einnig um það hvernig 

kynningum er komið á framfæri. TAS gæti því verið að fá mjög slæma kynningu án þess 

að stjórnendur viti af því.  
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9 Umræða 

Í þessum kafla er fjallað um þær rannsóknarspurningar sem settar voru fram í upphafi 

ritgerðar og þær tengdar fræðilegri umfjöllun. 

 

Stjórnendur fjarskiptafyrirtækisins TAS áttu hugmyndina og frumkvæðið að þessu 

verkefni. Hún kviknaði þegar þeir fengu tækifæri til að auka þjónustuframboð sitt og var 

afráðið að leita til höfundar til að kanna forsendur fyrir uppsetningu sérstaks söluvers og 

ferlum í gangverki þess. Markmið ritgerðinnar birtist í rannsóknarspurningum: 

 

1. Hefur breytt stefna áhrif á mannauðsmál fyrirtækisins? 

2. Er hægt að beita aðferðum mannauðsstjórnunar í fámennu fyrirtæki? 

 

Höfundur telur að út frá heimildum og rannsókn hafi fengist svör við 

rannsóknarspurningum. Hægt er að beita aðferðum mannauðsstjórnunar við starfsemi 

lítilla fyrirtækja við uppsetningu og hönnun verkferla auk annarra verkefna sem notuð 

eru við uppbyggingu fyrirtækis eins og við markmiðasetningar, ráðningar, hönnun 

hvatakerfis og starfsþróun- og þjálfun. Framkvæmd slíkra verkefna er viðbót við og hluti 

af daglegum verkefnum framkvæmdastjóra.  

 Við framkvæmd rannsóknar kom í ljós að hjá þjónustufyrirtæki eins og TAS getur 

stefnubreyting haft áhrif á mannauðsmál fyrirtækis. Verði nýr starfsmaður eða 

starfsmenn ráðnir á samningi tengdum árangurshvata/árangurshvötum er um að ræða 

nýja nálgun í mannauðsstjórnun hjá fyrirtækinu. 

 Becker og Gerhart (1996), Ulrich (1997) og Kaplan og Norton (2001) eiga 

lykilkenningar í umræðu um mannauðsstjórnun og var kannað hvort þeim væri beitt í 

framkvæmd í söluverum.  
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9.1 Takmarkanir og frekari rannsóknir 

 

Styrkur eigindlegra rannsókna er að veita dýpri þekkingu en fæst með notkun 

megindlegrar rannsóknar sem byggir á aðstæðum viðmælanda. Ókostur eigindlegra 

rannsókna er sá að erfitt getur verið að alhæfa rannsókn á þýði. Sá vankantur er 

óumflýjanlegur við þessa rannsókn þar sem þýðið „Söluver á Íslandi“ er alveg óþekkt 

stærð. Við val á rannsókn þarf rannsakandi að vega kosti og galla hvorrar aðferðar og 

hvernig þeir samræmast markmiði verkefnisins. 

 

9.2 Svör við rannsóknarspurningum 

 

1. Hefur breytt stefna áhrif á mannauðsmál fyrirtækisins? 

 

Fram kom á stefnukorti TAS að innkoma á nýjan markað krefur stjórnendur til að auka 

áherslu á sölu- og markaðsmál fyrirtækisins umfram það sem nú er. Til að það sé unnt 

þarf að bæta sölumanni við starfsmannahópinn líkt og sett var sem verkefni á 

stefnukorti fyrirtækisins. Það að fjölga starfsmönnum úr þremur í fjóra hefur eitt og sér 

áhrif á mannauðsmál fyrirtækisins. 

 Tilheyrandi verkefni stjórnenda við slíka breytingu er að skilgreina starf hins nýja  

starfsmanns og verkefni í gegnum starfslýsingu. Þegar sú skilgreining hefur verið ákveðin 

þarf að finna starfsmann til að sinna hinu nýja verkefni. Sú leit er framkvæmd með 

viðeigandi ráðningarferli sem lýkur með launaviðræðum.  

 Vilji stjórnendur taka mið af framkvæmd annarra söluvera er rétt að líta á 

niðurstöður rannsóknar. Þær gefa til kynna að fyrirtæki beita mismunandi nálgunum við 

framkvæmd hvatakerfa þó allir séu með slík. Einn viðmælandi var með hátt tímakaup en 

ófjárhagslega umbun. Annar fær greitt samkvæmt lágmarkslaunum en bónusar eru 

tengdir við verðmæti viðskiptasamninga sem prósentuhlutfall. Þriðji viðmælandinn fær 

greitt eftir stöðluðu skorkorti þar sem umbun er fyrirframtengd söluverðmætum. 
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  Lagt er til að byggt sé á fjárhagslegri umbun sem sé árangurstengd. Slík nálgun er 

framkvæmanleg með skorkorti eins og var sýnt í töflu 8. Slíkt kort býður jafnt upp á 

árangursmælingar og utanumhald um greiðslu bónusa. Þar sem hvatakerfi hefur ekki 

verið notað áður hjá fyrirtækinu er ljóst að ekki er hægt að hafna 

rannsóknarspurningunni um að stefnubreyting hafi áhrif á framkvæmd mannauðsmála. 

 Fyrir utan skammtímaáhrif á mannauðsmál er líklegt að áhrif stefnubreytingar til 

lengri tíma muni einnig hafa áhrif á stjórnun starfsmannamála hjá fyrirtækinu. Takist að 

auka fjölda viðskiptamanna er hann líklegur til að krefjast þjónustu eða aðstoðar við 

vandamál sem kunna að koma upp. Ólíklegt er að tveir tæknimenn geti sinnt slíkum 

verkefnum til lengri tíma ef viðskiptamönnum fjölgar um tvo á dag.  

  

2. Er hægt að beita aðferðum mannauðsstjórnunar í fámennu fyrirtæki? 

 

Mannauðsstjórnun er fræðigrein sem nær yfir vítt svið í rekstri fyrirtækja í gegnum 

fjögur meginverkefni; stefnumótun, stjórnunarlega ráðgjöf, umboðsmann starfsmanna 

og loks þátttöku í breytingastjórnun. 

 Þar sem mannauðsstjórinn er sérfræðingur um málefni starfsfólks og ráðgjafi 

stjórnenda er hann umfram aðra meðvitaður um að fyrirtækið er lifandi eining sem 

hann horfir til við stefnumótun rekstrar, stjórnun mannauðs, ráðningar, auk þróunar og 

þjálfunar á hæfni starfsfólks. 

 Niðurstöður rannsóknar gefa til kynna að mannauðssvið sé starfandi í öllum 

fyrirtækjum í úrtaki þó öll séu þau umtalsvert stærri og fjölmennari en TAS. Þó 

mannauðssvið sé starfandi virðast stjórnendur söluveranna almennt sjá um framkvæmd 

mannauðsstjórnunar eins og ráðningar og utanumhald bónuskerfis. Ef þær niðurstöður 

eru heimfærðar á aðstæður TAS með tilliti til fjölda starfsmanna, stjórnunarþarfar þeirra 

og fjármagnsflæðis er þörfin á mannauðsstjóra í fullt starf dregin í efa. Hins vegar er ekki 

hægt að hafna rannsóknarspurningu því óhjákvæmilega verða stjórnendur að beita 

verkefnum mannauðsstjórnunar, eins og birt er á mynd 16, við stefnubreytingu.  

 Miðað við niðurstöður rannsóknar er fyrirsjáanlegt að framkvæmdastjóri sjái um 

framkvæmd árangursstjórnunar í gegnum stefnumiðað árangursmat sem leggur línurnar 
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fyrir hönnun og þróun vinnustaðar út frá hlutverki fyrirtækisins. Út frá stefnu setur hann 

markmið með mannauði og verkefnum sem hann sinnir eins og verið hefur. Árangur í 

verkefnum starfsmanna, sem ætti að koma fram í starfsmati og er hámarkaður með 

hvatakerfi ætti að leiða til aukinna verkefna. Þau setja fram kröfur á stjórnendur til 

nýráðninga samkvæmt aðstæðum á vinnumarkaði og kjarasamningum. 

 Það sem helst skilur að verkefni mannauðsstjórnunar í litlum og stærri fyrirtækjum 

virðist tengjast sérhæfingu starfsfólks en stærð fyrirtækisins og fjöldi viðskiptamanna 

býður ekki upp á mikla sérhæfingu. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 16. Verkefni í mannauðsstjórnun TAS 
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9.3 Þörf fyrir frekari rannsóknir 

 
Í framkvæmd rannsóknar kom fram að úrtak er lítið og þýði óþekkt með tilheyrandi 

áhrifum á réttmæti rannsóknar. Ljóst er að frekari rannsókna er þörf á sölustjórnun í 

söluverum og áhrifum hvatakerfa á söluárangur. Slíkt væri hægt að rannsaka með 

megindlegum spurningalistum ef stærð þýðis væri þekkt. Önnur leið gæti falist í 

framkvæmd eigindlegrar aðferðafræði í gegnum rýnihópa (e. focus group). Hægt væri 

að safna úrtaki með snjóboltaúrtaki þar sem hver viðmælandi gæti boðið eða kynnt 

annan aðila í sömu sporum. Með því móti er unnið gegn hinni óþekktu stærð þýðis. 
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10 Lokaorð 

Þessi ritgerð á aðdraganda á fundi framkvæmdastjóra TAS og höfundar. Á honum kom í 

ljós að nýgerðir samningar veita fyrirtækinu, sem hingað til hefur veitt fyrirtækjum 

þjónustu í upplýsingatækni, tækifæri til að stækka á einstaklingsmarkaði. Ákveðið var af 

fundarmönnum að höfundur myndi greina hvaða áhrif sú stefnubreyting myndi hafa á 

mannauðsmál fyrirtækisins. Til að sinna því hlutverki voru spurðar tvær 

rannsóknarspurningar; „hefur breytt stefna áhrif á mannauðsmál fyrirtækisins?“ og „er 

hægt að beita aðferðum mannauðsstjórnunar í fámennu fyrirtæki?“ 

 Til að svara þeim var byrjað á að greina hlutverk mannauðsstjóra. Hann er 

stefnumótandi aðili, stjórnunarlegur ráðgjafi, umboðsmaður starfsmanna og 

framkvæmdaaðili breytingastjórnunar. Þessi hlutverk kristallast í þeim verkefnum sem 

hann vinnur að sem eru meðal annars starfsgreining, ráðningar, starfsþjálfun og 

árangursmat.  

 Með því að greina stefnu fyrirtækisins í gegnum stefnumiðað árangursmat var komist 

að því að stefnubreyting getur haft áhrif á mannauðsþörf fyrirtækis á stærð við TAS og 

lögð voru fram rök um hlutverk mannauðsstjórnunar í þessari stefnubreytingu.  

 Þó hægt sé að beita aðferðum mannauðsstjórnunar hjá fyrirtækinu er talið að erfitt 

sé að réttlæta að fá inn sérhæfðan stjórnanda til að sjá um fámenna rekstrareiningu. Því 

er hvatt til að framkvæmdastjóri sjái um sölustjórnun eða finni leið sem tryggi 

sjálfsstýringu söluvers. Tvær leiðir eru færar til þess, annars vegar með því að ráða mjög 

hæfan starfsmann sem getur og vill starfa sjálfstætt og hins vegar er möguleiki á að 

verkefnið sé boðið út til verktaka í söluþjónustu. 
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Viðauki 1 - Ráðningarsamningur 

 
(ASÍ, e.d.)  
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Viðauki 2 – Starfslýsing 

Starfslýsing sölufulltrúa 

 

SAMANTEKT 

 

Móttaka og úthringingar símtala og afgreiðsla pantana frá verðandi viðskiptavinum.  

Starfsmaður leggur sig fram um að sýna fagmannlegt viðhorf í starfi sínu og ítrustu kurteisi við aðila innan og utan 

fyrirtækis.  

NÆSTI YFIRMAÐUR 

Framkvæmdastjóri er næsti yfirmaður. 

 

HELSTU VERKEFNI 

1. Svörun í síma og viðbrögð fyrirspurna utanaðkomandi aðila.  
2. Sala á vörum og þjónustu TAS líkt og tilkynnt er af hendi yfirmanns á hverjum tíma . 
3. Veitir núverandi og verðandi viðskiptavinum upplýsingar um vöru og þjónustu TAS.  
4. Skrá öll símtöl á sérstakt skráningarblað þar um.  
5. Hlýðni við valdboð yfirmanns. 

ÖNNUR VERKEFNI 

1. Nýliða- og starfsþjálfun nýrra starfsmanna líkt og er kynnt af yfirmanni mannauðsmála.  
2. Almenn þrif og hreinlæti á og í kring um vinnusvæði.  
3. Önnur verkefni sem yfirmaður óskar eftir af hendi starfsmanns. 

ÞEKKINGAR- OG HÆFNISKRÖFUR 

1. Kurteisi og hæfni til mannlegra samskipta eru skilyrði fyrir starfi hjá TAS. 
2. Gerð er krafa um stúdentspróf eða svipaðan árangur á framhaldsskólastigi.  
3. Þjónustu- og sölufulltrúi skal hafa þekkingu á tölvu- og internetumhverfi. Sérstaklega á sviði netbeina. 

STARFSSKILYRÐI 

Starfsmaður starfar á vinnustöð sem yfirmaður undirbýr fyrir hann. Sú vinnustöð skal innihalda skrifborð og stól, 

tölvu og síma. Tölva skal vera tengd við virkan prentara. Kjarasamningur byggir á hverju því samkomulagi sem er 

í gildi á hverjum tíma milli S.A. og V.R. Vinnutími fer eftir vaktatöflu. 
 

 

Með undirritun ráðningarsamnings við TAS telst starfsmaður hafa samþykkt starfslýsingu þessa og heitir við 

drengskap sinn að starfa eftir henni og gæta alúðar í starfi.  
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Viðauki 3 Viðtal 1 - Tryggingafélag 

  

Hvað ertu gamall? Ég er 32 ára. 

Hvaða menntun hefurðu? Ég hef BS gráðu í viðskiptafræði. 

Við hvað starfarðu? Heyrðu ég er að leiða söluver [...] og ég er sölustjóri þar. 

Hver eru verkefni þín? Já þau eru helst að finna verkefni fyrir sölufulltrúana mína. 

Hvernig finnurðu þau? Ég reyni að vera soldið skipulagður því sko við erum með soldið gott 

kerfi sem við vinnum með. Það passar alveg upp á að við séum ekki að ónáða fólk og mikið. 

Almennt vinnum við eftir póstnúmerum og förum til dæmis frá 101 og alveg upp í ... hvað er 

aftur hæsta póstnúmerið á Íslandi? Síðan er það að reyndar líka að það kemur reyndar fyrir 

að ef það kemur til dæmis í fréttum að [...] eru að skíta á sig hringjum við grimmt í þá 

sem við vitum að eru í viðskiptum við þá því það alveg margborgar sig.  

Hvernig tæki þurfa sölufulltrúar að nota til að sinna starfi sínu? Við erum auðvitað 

alltaf að tala í síma og söluforritið okkar er í tölvunum þannig að við erum að nota tölvur 

og síma. Við erum líka í sama rými og þjónustuverið en það er ekki nema eðlilegt því 

bæði svið vinna við að tala í síma. Er það ekki það sem þú varst að spá? Jú akkúrat, takk. 

Hvenær er vinnutíminn? Hérna ég er bara þessi týpíski níu fimm gæi.  

Ókei en hvenær er söluverið opið? Já þú meinar það. Já það er hérna mannað frá tvö til 

tíu en flestir koma klukkan tíu.  

Er einhver ástæða fyrir þessum vinnutíma? Jájá. Það er nú bara þannig að það er 

auðveldara að selja á þessum tíma en á venjulegum vinnutíma og það gengur líka miklu 

betur eftir að klukkan verður orðin fimm. 

Sérð þú um að ráða sölufulltrúa? Já ég hef allavega lokaorðið en mannauðssvið sér um 

að dæla á mig umsóknum. Sumar nota ég og sumar ekki.  

Hvernig eiginleika viltu hafa í sölumanni? Hann verður að kunna að tala við fólk og má 

ekki vera hræddur við símann. Ef hann getur það get ég hjálpað honum að læra að selja. 

Ókei en hvað með árangurshvata, er einhver slíkur þannig hjá þér? Ertu þá að meina 

bónusa eða svoleiðis? Já einmitt. Nei við erum ekki með bónusa en við höldum fundi í 

lok mánaðarins og setjum okkur markmið. Ef við náum markmiðunum sem við setjum 

okkur er hópurinn búinn að ákveða saman hvernig við verðlaunum okkur. 
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Finnst þér það skila árangri? Já ég er allavega mjög ánægður með hvernig okkur 

gengur.  

Hvað geturðu sagt mér um launastefnu ykkar? Við viljum hafa gott fólk hjá okkur og 

þar sem við spörum okkur stórfé í bónusgreiðslur getum við borgað betri taxtalaun.  

Má ég spyrja um hve há þau eru? Já það er samt mismunandi. Við skulum segja að það 

sé um 2000 krónur. 
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Viðauki 4 Viðtal 2 - Innheimtufyrirtæki 

Hvað ertu gamall? Ég er 26 ára.  

Hvaða menntun hefurðu? Ég er viðskiptafræðingur frá Háskólanum. Þá Háskóla Íslands? 

Já. 

Við hvað starfarðu? Ég er verkefnastjóri hjá [...].  

Hvað hefurðu verið þar lengi? Rétt rúmlega ár. 

Hver eru verkefni starfs þín? Ég sé um að stýra söluverkefnum og hvetja sölumenn áfram. 

Hvernig ákveðurðu söluverkefni? Það er mismunandi. Þau eru soldið ákveðin af því sem 

er að gerast í umræðunni. Það kom einu sinni fyrir að stórt fyrirtæki út á landi stóð í  

hópuppsögnum og þá hringdum við markvisst í alla íbúana í þorpinu. Ég held að [...] hafi 

séð um allt innheimtuferlið fyrir að minnsta kosti 20% íbúa. 

Hver sér þá um að ráða sölumenn? Ég geri það bara.  

Hvar finnurðu þá? Nú við erum náttúrulega með góðan hóp og ef mig vantar að ráða byrja 

ég á að spurja þá. Ef þeir þekkja engan þá set ég bara auglýsingu í háskóalana eða 

nemendafélög.  

Þekkja sölumennirnir þínir góða sölumenn? Já oftast.  

Færðu einhvern stuðning frá mannauðssviðinu? Jájá alveg fullt. Ég tala oft við þau ef ég 

þarf. Þeir sjá allavega um launavinnsluna fyrir mig.  

Hvernig eiginleikum leitarðu að í sölufulltrúum? Ég vil aðallega einhvern sem getur talað í 

síma. Það eru ekkert allir sem geta það.  

Hvenær er söluverið opið? Við erum mest að herja á fyrirtæki svo við erum með starfsemi 

frá tíu til sex. 

Ertu með einhvern sérstakan árangurshvata fyrir sölufulltrúa? Jájá. Mjög góðan.  

Viltu segja mér eitthvað um hann? Það er lítið að segja. Sko ef þú færð inn nýjan færðu hlut 

af viðskiptunum. Það er bara svo einfalt.  

Finnst þér það skila einhverjum árangri? Sölumennirnir eru allavega ánægðir hérna og við 

erum að selja mjög vel. Við erum náttúrulega hérna til að selja og það skaðar ekki að við 

erum með gott og þekkt nafn og þjónustu sem stendur undir því.  
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Heldurðu að þið mynduð ná að selja jafn vel ef nafnið væri ekki jafn þekkt? Þetta er góður 

hópur en ég held samt að nafnið hjálpi mjög mikið. 

Þetta er allt gott og blessað en má ég spyrja um hvernig launastefnu þú ert með? Við 

greiðum í takti við kjarasamninga en ef menn eru duglegir geta þeir fengið greitt mun betur. 

Eru starfsmenn alveg ánægðir með þetta? Auðvitað vilja menn alltaf fá meira borgað en ég 

segi alltaf að ef þeir vilja meira geti þeir bara selt meira og þá fá þeir meira. 
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Viðauki 5 Viðtal 3 - Fjölmiðill 

 

Hvað ertu gömul? Ég er 23 ára.  

Hvaða menntun hefurðu? Heyrðu ég lærði snyrtifræði í FB.  

Við hvað starfarðu? Ég er vaktstjóri í söluveri [...].  

Hvað hefurðu verið þar lengi? Ég byrjaði bara í haust sko. Og hvernig fékkstu starfið? Ég 

bara sendi umsókn til [...] og svo hringdi hann bara daginn eftir og ég var búin að fá 

vinnu. 

Hver eru verkefni starfs þín? Ég prenta út svona úthringilista sem við hringjum út. Ákveður 

þú hvert er hringt? Þau koma bara. Ég er ekkert að spá í af hverju við erum að hringja 

þessi símtöl. Ég læt bara hringja þau en síðan ef eitthvað kemur upp á þá þarf ég að redda 

því sem er rosalega fúlt því þá get ég ekki verið að selja og ég er alltaf með lægstu söluna og 

ég heyri alveg að fólk er að tala um af hverju ég sé vaktstjóri. Síðan skammar [...] líka sem er 

náttúrulega ekki sanngjarnt því ég get ekkert alltaf verið að selja því það er alltaf 

eitthvað að koma upp á og [...] gæti alveg útskýrt þetta fyrir fólkinu eins og ég reyni að 

gera en hann er bara aldrei við á kvöldin. Mér finnst þetta hallærislegt. 

Ókei en sérðu eitthvað trend eða segir yfirmaður þinn þér eitthvað hvað hann er að pæla? 

eee hvað meinarðu með trend? Það sem ég meina er ... er eitthvað sérstakt í gangi þegar 

[...] kemur með nýtt verkefni? Jaá. Ee já það er hérna þegar við erum með nýja þætti og 

svona eða þegar einhver var til dæmis að hætta með áskrift þá hringjum við og reynum að 

selja honum aftur áskrift.  

Hver sér þá um að ráða sölumenn? [...]. u en veistu hvar hann finnur þá? Ég bara hef ekki 

spáð í því en ég fékk allavega vinnuna í gegnum auglýsingu á síðunni. 

Veistu hvort mannauðssvið hjálpar eitthvað til? Nei ég held ekki, ég meina ég veit ekki. 

Fá sölufulltrúar eitthvað fyrir að ná að selja? Jájá sko ef við seljum þá fáum við bónus. Það 

mesta sem við getum fengið eru 3000 krónur ef við seljum allt en það er til dæmis bara 

eitthvað eitt er það bara 500.  

Finnst þér fólk ánægt þetta fyrirkomulag? Jájá en það kvartar oft í mér að stundum er verið 

að hringja tvisvar í sama fólkið í einu og stundum er búið að kynna fólki áskrift sem segir nei 

og hringir síðan inn í þjónustuver og verður þá rosa fúlt því það missir af sölunni. 
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ókei en hvenær er vinnutími? Flestir eru að vinna frá klukkan fjögur en ég er frá eitt til níu 

þegar ég loka því.  

Veistu hvað sölufulltrúar eru að fá í laun? Já ég held það sé um 1500 krónur á tímann. Það 

er allavega eitthvað um það. 

 


