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1 Ágrip 

Tilgangur þessarar ritgerðar er tvíþættur. Annars vegar að varpa ljósi á vinnustaðarmörkun 

sem er nær óþekkt hugtak hér á landi. Með vinnustaðarmörkun reyna fyrirtæki að aðgreina 

sig frá samkeppnisaðilum og skapa sér sérstöðu á markaði í huga núverandi og tilvonandi 

starfsmanna. Markmiðið er að koma því á framfæri að fyrirtækið sé aðlaðandi og 

eftirsóknarverður vinnustaður. Fyrirtæki sem laðar að sér hæfileikaríkustu starfsmennina og 

heldur í þá getur skapað sér viðvarandi samkeppnisforskot. Hins vegar er tilgangur 

ritgerðarinnar að komast að því hvað það er sem gerir fyrirtæki að aðlaðandi vinnustað í huga 

tilvonandi starfsmanna. Til þess að komast að því var viðhorfskönnun lögð fyrir 

útskriftarnema Háskólans í Reykjavík. Helstu niðurstöður könnunarinnar gefa til kynna að 

útskriftarnemendur meti félagslega þætti, svo sem skemmtilegt vinnuumhverfi og gott 

samband við samstarfs- og yfirmenn, mikilvægasta í fari tilvonandi vinnuveitenda. 

Nemendum finnst sömuleiðis mikilvægt að geta öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á 

starfsframann og að vinnuveitandinn kunni að meta hugvit þeirra og nýti sér það. Íslensk 

fyrirtæki hafa í kjölfar þessarar rannsóknar aðgang að nýjum upplýsingum sem þau geta nýtt 

sér til þess að laða að þá hæfileikaríku starfsmenn sem þau þurfa á að halda til að lifa af í 

samkeppnisumhverfi. 
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2 Inngangur  

Leiðir fyrirtækja til þess að ná samkeppnisforskoti geta verið margvíslegar. Ýmiss konar 

auðlindir koma þar yfirleitt við sögu, annað hvort áþreifanlegar eða óáþreifanlegar. 

Áþreifanlegar auðlindir geta verið fjárhagslegar eða efnislegar eignir samanber tæki eða 

fasteignir. Óáþreifanlegar auðlindir geta til dæmis verið einkaleyfi, tækniþekking eða 

mannauður (Amit og Schoemaker, 1993; Grant, 1991). 

Fyrirtæki hafa í seinni tíð verið að átta sig æ betur á mikilvægi faglegrar mannauðsstjórnunar. 

Rannsóknir hafa enda sýnt fylgni á milli ánægju starfsmanna annars vegar og ánægju 

viðskiptavina hins vegar (Kaplan og Norton, 1996). Fyrirtæki með ánægða viðskiptavini eru 

svo líklegri til að ná betri fjárhagslegum árangri til lengri tíma litið (Anderson, Fornell og 

Lehmann, 1994; Banker, Potter og Srinivasan, 2000). Ástæðurnar eru meðal annars þær, að 

ánægðir viðskiptavinir eru líklegri til að versla aftur við fyrirtækið og mæla með því við aðra. 

Ánægðir viðskiptavinir eru sömuleiðis líklegri til að vera tilbúnir til þess að kaupa vörur á 

hærra verði (Banker, Konstans og Mashruwala, 2000). 

Fræðimenn og sérfræðingar hafa verið að komast betur að mikilvægi markvissrar vinnu með 

vörumerki vinnustaðarins (Wilden, Gudergan og Lings, 2010). Employer branding hugtakinu 

hefur vaxið fiskur um hrygg síðan það var kynnt til sögunnar árið 1996 og hefur rannsóknum 

erlendis fjölgað ár frá ári. Hugtakið er nær óþekkt hér á landi en ferlið gengur út á að 

fyrirtæki reyna að markaðssetja sig sem draumavinnustað í huga fyrirfram skilgreinds 

markhóps. Markmiðið er að laða að og halda í hæfileikaríka starfsmenn sem geta hjálpað 

fyrirtækinu að skapa viðvarandi samkeppnisforskot (Lloyd, 2002). 

Í fyrri hluta þessarar ritgerðar verður fjallað á fræðilegan hátt um employer branding og farið 

yfir mikilvægustu rannsóknir sem gerðar hafa verið á hugtakinu. Markmiðið er að varpa ljósi 

á það hvernig fyrirtæki geta borið sig að við employer branding og hverju sú vinna getur 

skilað.  

Í seinni hlutanum er ætlunin að komast að því hvað það er sem gerir fyrirtæki að 

ákjósanlegum vinnustað í huga tilvonandi starfsmanna. Þessi vitneskja er aðalforsenda þess 

að fyrirtæki geti markvisst reynt að höfða til og laða að sér þessa eftirsóknarverðu 

starfsmenn. Engar rannsóknir hafa farið fram á employer branding á Íslandi og er þessu 

verkefni ætlað að bæta úr því. 
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2.1 Mörkun 

Samkeppnin um hæfileikaríka starfsmenn fer harðnandi með ári hverju. Það verður sífellt 

erfiðara fyrir fyrirtæki að tryggja sér bestu starfsmennina. En hvað geta fyrirtæki gert til að 

laða að þessa verðmætu starfsmenn?  

Employer branding er einn kosturinn. Employer branding er hluti af hinni sívaxandi 

mörkunarfjölskyldu. Branding hefur verið íslenskað sem mörkun. Skilgreiningar á mörkun 

eru margar og mismunandi en þessa setti ég saman úr nokkrum:  

Mörkun er það ferli að skapa einstakt nafn og ímynd fyrir vöru eða fyrirtæki í 

huga neytenda. Með mörkun er ætlunin að búa til sérstöðu fyrir vöruna eða 

fyrirtækið sem laðar að nýja viðskiptavini og fær þá til að halda tryggð við það.  

Þrátt fyrir að í skilgreiningunni hér að ofan sé eingöngu talað um vörur eða fyrirtæki hafa ótal 

tegundir mörkunar rutt sér til rúms undanfarin ár og áratugi. Til að mynda mörkun fyrirtækja 

(e. corporate branding), mörkun vara (e. product branding), mörkun áfangastaða (e. 

destination branding), persónuleg mörkun (e. personal branding), innri mörkun (e. internal 

branding) og employer branding.  

Þar sem employer branding hafa ekki verið gerð skil hér á landi áður hefur hugtakið enn ekki 

verið íslenskað. Nú verður reynt að bæta úr því og hér eftir verður vísað til employer 

branding sem vinnustaðarmörkunar. 

Í raun má nota sömu skilgreininguna fyrir allar ofangreindar tegundir mörkunar með því að 

skipta út viðeigandi orðum. 

Mörkun hefur breyst töluvert að undanförnu. Áður fyrr stóðu vörumerki (e. brand) fyrir 

tryggingu á gæðum og stöðugleika fyrir vörur eða þjónustu. Í dag stendur mörkun miklu 

meira fyrir aðild og tengsl. Ef að vörumerki nær blöndunni rétt þá líður kaupandanum eða 

notandanum eins og að vörumerkið bæti einhverju við hann sjálfan (Olins, 2003). Þetta á ekki 

síður við í vinnustaðarmörkun. 
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2.2 Vinnustaðarmörkun 

Vinnustaðarmörkun er eins og áður sagði tiltölulega nýtt hugtak sem kom fyrst fram á 

sjónarsviðið í grein Ambler og Barrow (1996). Hugtakið hefur verið skilgreint á 

margvíslegan hátt en að mínu mati hittir skilgreining Simon Lloyd beint í mark: 

 Vinnustaðarmörkun er heildarviðleitni fyrirtækja til að miðla því til núverandi 

og tilvonandi starfsmanna að þau séu eftirsóknarverður vinnustaður (2002, bls. 

64). 

Vinnustaðarmörkun tengist innri mörkun (e. internal branding), eða innri markaðssetningu (e. 

internal marketing) eins og hún er líka kölluð. Með innri markaðssetningu líta fyrirtæki á 

starfsmenn sem sína innri viðskiptavini og beina markaðsefni að þeim. Með þessu móti er 

litið á starfsmenn sem neytendur sem eru að neyta ferils eða starfs og er því í raun verið að 

heimfæra markaðsfræðileg hugtök yfir á mannauðsstjórnun (Berry, 1981; Jenner og Taylor, 

2007; Rosethorn, 2009). Það sama á við þegar fyrirtæki eru að leita að nýjum starfsmönnum, 

því þá er í rauninni litið á starfið sem vöru, sem verið er að reyna að selja (Moroko og 

Uncles, 2008). 

Þrátt fyrir að hægt sé að heimfæra þessi markaðsfræðilegu hugtök yfir á mannauðsstjórnun 

verður að hafa í huga að munur er á hvernig viðskiptavinir annars vegar og starfsmenn hins 

vegar tengjast vörumerkinu. Starfsmenn fá borgað fyrir vinnu sína og hafa því ríkari 

hagsmuna að gæta en viðskiptavinir að vörumerkið nái langtímaárangri. Auk þess er mun 

erfiðara fyrir starfsmenn en viðskiptavini að skipta um vörumerki (Moroko og Uncles, 2008). 

Thorne skilgreinir employer brand á eftirfarandi hátt: Heildarpakki sálfræðilegs, efnahagslegs 

og hagnýts ávinnings sem fæst með starfi og er tengt við vinnuveitandann (2004).  

Héðan í frá verður notast við orðasambandið vörumerki vinnustaðar þegar rætt verður um 

employer brand. 

Segja má að öll fyrirtæki hafi sitt eigið vinnustaðarvörumerki, þrátt fyrir að ekki hafi verið 

markvisst unnið að því af hálfu fyrirtækisins. Fyrirtæki komast ekki hjá því að senda út 

einhvers konar skilaboð til haghafa með gjörðum sínum og markaðsefni um hvað þau standa 

fyrir og hvernig vinnuveitendur þau eru. Ólíkt betra er þó að hafa yfirsýn yfir hvaða skilaboð 

er verið að senda út og hverju þau eiga að áorka. Hvað er þitt vinnustaðarvörumerki í 

rauninni að segja um þig? (Housley, 2007). Er fyrirtækið að höfða til þeirra starfsmanna sem 
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það óskar með vinnustaðarvörumerki sínu? Er það að koma því skilmerkilega á framfæri að 

það sé frábær vinnustaður? 

Mörg fyrirtæki hafa mælst með sterkt vinnustaðarvörumerki þrátt fyrir að hafa ef til vill ekki 

verið að byggja það upp á meðvitaðan hátt. Það er nefnilega hægt að komast langt á því að 

skapa afkastamikinn vinnustað með ánægðum starfsmönnum. Niðurstaðan af því getur verið 

sterkt vinnustaðarvörumerki (Vijayakumar, Parvin og Dhilip, 2011). 

2.3 Samræming mörkunar 

Fyrirtæki eru í raun að senda frá sér fjöldann allan af skilaboðum hverju sinni í gegnum 

mismunandi tegundir mörkunar. Ef ekki er markvisst búið að skilgreina 

vinnustaðarvörumerki fyrirtækisins geta áhrif frá fyrirtækja- og vöru-vörumerkjum (e. 

corporate- og product brand) mótað skoðanir fólks á vinnustaðarvörumerkinu að einhverju 

leiti, þrátt fyrir að það sé ekki ætlunin. Ástæðan er meðal annars sú að tilvonandi starfsmenn 

geta ekki auðveldlega aflað sér upplýsinga um vöruna, sem í þessu tilfelli er  starfið eða 

fyrirtækið sem vinnuveitandi. Mun auðveldara er að afla sér upplýsinga um vörur á 

neytendamarkaði svo sem hárnæringu eða bíla. Fólk reynir því að bæta sér upp 

upplýsingaskortinn með þessum hætti (Moroko og Uncles, 2008). Þetta er eitt af því sem 

skilur vörumerki vinnustaða frá annars konar vörumerkjum. 

Það sama á við ef vörumerki vinnustaðar er ekki komið á framfæri á skýran og skorinorðan 

hátt við haghafa. Þá hefur það ekki tilætluð áhrif og hin vörumerkin taka að einhverju leyti 

yfir (Moroko og Uncles, 2008). Þess vegna er mikilvægt að samræmi sé í því sem fyrirtækið 

er að koma á framfæri við haghafa í vinnustaðarmörkun og fyrirtækjamörkun (Moroko og 

Uncles, 2008; Sullivan, 1999). 

Vinnustaðarmörkun er sérstaklega mikilvæg fyrir svokölluð þekkingarfyrirtæki sem þurfa að 

ráða þekkingarstarfsfólk. Þekkingarstarfsfólk (e. knowledge workers) er starfsfólk sem leggur 

sitt af mörkum til fyrirtækja með sértækri þekkingu sinni en ekki með því að vinna með 

höndunum. Þetta er mikilvægt þar sem í slíkum fyrirtækjum er það starfsfólkið sem skapar 

allt virði sem fyrirtækið framleiðir (Ewing, Pitt, de Bussy og Berthon, 2002). 
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3 Af hverju vinnustaðarmörkun? 

Af hverju ættu fyrirtæki að hugleiða innleiðingu vinnustaðarmörkunar? Innleiðing á 

vinnustaðarmörkunar hugsjóninni getur haft ýmsa kosti í för með sér, sé hún framkvæmd á 

markvissan og faglegan hátt.  

3.1 Samkeppnisforskot 

Sagt er að fyrirtæki sem búa yfir auðlindum sem eru verðmætar, sjaldgæfar og erfitt er að 

líkja eftir, geti tekið fram úr keppinautum sínum og náð samkeppnisforskoti (Barney, 1991). 

Þessar auðlindir þurfa ekki endilega að vera einhverjar vörur sem tekur áratugi að þróa, 

heldur geta þær til að mynda verið afburða starfsfólk. Þannig að ef fyrirtækið nær að laða að 

sér og halda í afburða starfsfólk getur það náð viðvarandi samkeppnisforskoti. 

En það er ekki einfalt mál að laða að sér hæfileikaríkustu og verðmætustu starfsmennina. 

Frost hélt því fram árið 2001 að þegar kemur að afkastamestu og hæfustu þekkingar-

starfsmönnunum þá sé um seljandamarkað að ræða. Æðstu stjórnendur fyrirtækja virðast enda 

vera að átta sig betur á því, að það verður sífellt erfiðara að næla í hæfustu starfsmennina og 

ekki nóg með það, heldur þurfa fyrirtæki að hafa sig öll við til þess að halda sínum bestu 

starfsmönnum frá keppinautunum (Sutherland, Torricelli og Karg, 2002). Næst á eftir því að 

halda í sitt eigið færa starfsfólk er ráðning hæfra starfsmanna mikilvægasta verkefnið sem 

fyrirtæki standa frammi fyrir í Bandaríkjunum í dag. Fyrirtæki munu lifa eða deyja í samræmi 

við getu sína til að laða að rétta, hæfileikaríka starfsfólkið (Leonard, 2000). Í sumum tilfellum 

má segja að það sé orðið erfiðara fyrir fyrirtæki í þekkingariðnaði að afla sér réttu 

starfsmannanna heldur en nýrra viðskiptavina. 

Í kjölfar fjármálakreppunnar og samdráttarins sem henni fylgdi, hefur þrýstingurinn á 

fyrirtæki að draga saman kostnað án þess að minnka framleiðni, aukist. Þetta hefur enn frekar 

aukið mikilvægi þess að ráða rétta starfsfólkið í réttu stöðurnar (Biswas, e.d.). 

3.2 Alþjóðavæðing 

Í kjölfar aukinnar alþjóðavæðingar hafa vinnumarkaðir breyst umtalsvert undanfarin ár og 

áratugi. Starfsfólk leitar nú í auknum mæli víðar að atvinnu en eingöngu á sínum 

heimamarkaði. Auk þess leita alþjóðleg fyrirtæki að hæfileikaríku starfsfólki um allan heim. 
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Eftirspurn eftir þekkingarstarfsmönnum á alþjóðamarkaði hefur aukist gríðarlega undanfarin 

misseri og ekki er séð fyrir endann á þeirri þróun. Efnahags- og framfarastofnunin (e. OECD) 

spáir því að árið 2050 muni verða sjö ellilífeyrisþegar á hverja tíu vinnandi einstaklinga en til 

samanburðar var hlutfallið fjórir á hverja tíu við síðustu aldamót. Þannig að það er nokkuð 

ljóst að ef samkeppnin um þekkingarstarfsmenn þykir hörð í dag, þá muni hún eingöngu 

halda áfram að harðna á komandi árum (Chambers, Foulon, Handfield-Jones, Hankin og 

Michaels, 1998; Mahroum, 2000; Taylor, 2005). 

3.2.1 Landflótti 

Ef íslensk fyrirtæki vilja innlenda starfsmenn þurfa þau því að hafa varann á, því æ fleiri 

íslenskir starfsmenn virðast nú leita til starfa erlendis. Samkvæmt vef þjóðskrár Íslands 

fjölgaði Íslendingum á kosningaaldri, búsettum erlendis um tæp 17% á tveggja ára tímabili, 

milli apríl 2009 og apríl 2011 („Þjóðskrá Íslands“, e.d.). Auðvitað er það ekki eingöngu í 

höndum fyrirtækja að sporna við þessari þróun en þau geta þó lagt sitt af mörkum með því að 

miðla því að þau bjóði upp á krefjandi og áhugaverð störf.  

Ekki er auðvelt að komast að því, hve stórt hlutfall þjóðarinnar býr erlendis þar sem 

Hagstofan hætti að halda utan um þær tölur fyrir nokkrum misserum. Ef rýnt er í þjóðskrá má 

hins vegar sjá að rúmlega 27 þúsund einstaklingar fæddir á Íslandi bjuggu erlendis þann 1. 

janúar 2010 („Hvað búa margir Íslendingar í útlöndum?“, e.d.). Á sama tíma voru Íslendingar 

rúmlega 317 þúsund talsins, sem þýðir að 8,5% þjóðarinnar bjuggu erlendis á þeim 

tímapunkti („Hagstofa Íslands“, e.d.). Ef að það þykir há tala má geta þess að samkvæmt Fray 

bjuggu 20% Nýsjálendinga erlendis árið 2003, þannig að þróunin gæti ef til vill orðið í þá átt 

(Berthon, Ewing og Hah, 2005). Þessar tölur segja þó ekkert um hlutfall 

þekkingarstarfsmanna sem flust hafa til útlanda þannig að ekkert er hægt að fullyrða um hvort 

að spekileki (e. brain drain) sé að verða stórkostlegt vandamál hér á landi. 

3.3 Orðspor 

Vinnustaðarmörkun hefur, ásamt annars konar mörkun, áhrif á orðspor og ímynd fyrirtækja. 

Orðspor og ímynd getur skipt atvinnuleitendur miklu máli. Atvinnuleitendur nota ímynd 

fyrirtækja sem eins konar viðmið um eiginleika starfs. Orðspor hefur svo áhrif á það hve 

stoltir einstaklingar búast við að geta verið ef þeir ganga til liðs við fyrirtækið. 

Atvinnuleitendur eru meira að segja tilbúnir að gera minni launakröfur ef þeir geta starfað hjá 
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fyrirtækjum með gott orðspor. Að auki fá fyrirtæki með gott orðspor fleiri og hæfari 

umsækjendur (Cable og Turban, 2003; Collins og Stevens, 2002; Slaughter, Zickar, 

Highhouse og Mohr, 2004). 

Vitanlega er mörkun ekki það eina sem hefur áhrif á orðspor fyrirtækja. Samkvæmt Cable og 

Graham eru helstu þættirnir meðal annars fjárhagsleg afkoma, stærð fyrirtækis, sýnileiki í 

fjölmiðlum, útgjöld í auglýsingar og tegund rekstrar (2000). 

Það hefur sýnt sig að þau fyrirtæki sem hafa aðlaðandi vinnustaðarvörumerki hafa meðal 

annars lægri sjálfviljuga starfsmannaveltu, fá fleiri hæfa umsækjendur um störf og starfsmenn 

þeirra sýna meiri skuldbindingu heldur en í fyrirtækjum með minna aðlaðandi eða óaðlaðandi 

vinnustaðarvörumerki. Skuldbinding starfsmanna leiðir svo til betri fjárhagslegrar afkomu 

fyrirtækisins þar sem þeir eru viljugri til að leggja sig fram (Douglas, 2007).  

3.3.1 Skuldbinding starfsmanna 

Skuldbinding starfsmanna (e. employee engagement) vísar til jákvæðs vinnutengds ástands 

fullnægju, sem einkennist af krafti, einlægum áhuga og djúpköfun (Schaufeli, Salanova, 

González-Romá og Bakker, 2002). 

Skuldbinding starfsmanna ýtir undir að að þeir séu trúir markmiðum og gildum fyrirtækisins, 

áhugasamir að leggja sitt af mörkum til þess að fyrirtækið nái framúrskarandi árangri, auk 

þess sem það eykur vellíðan þeirra (MacLeod og Clarke, 2011). 

Eitt af þeim skrefum, sem fyrirtæki þurfa að stíga til að ná fram þessari skuldbindingu á 

meðal starfsmanna, er að hlustað sé á rödd þeirra og þeim látið líða eins og þeir skipti máli 

(MacLeod og Clarke, 2011). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef skuldbindingu starfsmanna vantar innan fyrirtækisins, 

dugar ekki til að vera með frábæra starfsmannastefnu, að fjárfesta í tækni, markaðsmálum og 

nýsköpun til að ná viðvarandi samkeppnisforskoti (MacLeod og Clarke, 2011). 

Hægt er að mæla skuldbindingu starfsmanna með fyrirlagningu viðhorfskannana. Starfsmenn 

þurfa þá að taka afstöðu til nokkurra fullyrðinga, til að mynda „ég er stolt(ur) af vinnustað 

mínum“ og „mig langar til að vinna hérna í langan tíma í viðbót“. (Fine, Horowitz, Weigler 

og Basis, 2010).   
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3.4 Ímynd 

Það hefur sömuleiðis verið sýnt fram á að starfsmenn finna til meiri samkenndar með 

vinnuveitanda sínum ef þeir álíta að ytri ímynd fyrirtækisins sé jákvæð (Maxwell og Knox, 

2009). Ytri ímynd hefur verið skilgreind sem eiginleikar sem starfsmenn telja að aðilar utan 

fyrirtækisins noti til að aðgreina það frá öðrum (Dutton og Dukerich, 1991). Hafa ber í huga 

að þetta er sú ímynd sem starfsmenn telja að utanaðkomandi aðilar hafi af fyrirtækinu, sem 

þarf ekki að vera sú ímynd sem utanaðkomandi aðilar hafa raunverulega af fyrirtækinu. 

Ýmsar rannsóknir sýna fram á að umsækjendur beri auk þess ímynd fyrirtækja við þarfir 

sínar, persónuleika og gildi. Líklegast er að umsækjendur laðist að fyrirtækjum þegar að 

ímynd þeirra og gildi eru svipuð og einstaklingsins (Cable og Judge, 1996; Schneider, 1987). 

Samkvæmt rannsókn Kunde virðast fyrirtæki vera að átta sig á þessu í auknum mæli og séu í 

framhaldi af því ekki einungis að ráða umsækjendur út frá þekkingu og greind, heldur einnig 

út frá hvernig gildi viðkomandi passa við vörumerki vinnustaðarins (Biswas, e.d.).  

Af þessu má sjá að orðspor og ímynd fyrirtækja leika lykilhlutverk í því að laða að 

eftirsóknarverða umsækjendur. Þegar á heildina er litið má segja að því jákvæðara viðhorf 

sem atvinnuleitendur hafa í garð fyrirtækja, því líklegra er að þeir sæki um starf hjá því 

(Agrawal og Swaroop, 2009; Collins og Han, 2004; Moroko og Uncles, 2009). 

3.5 Opinberi geirinn 

Samkvæmt rannsókn OECD frá árinu 2001, sem náði til tólf landa, eiga stofnanir í opinberri 

þjónustu ýmist nú þegar í vandræðum með að ráða og halda í embættismenn með mikla 

kunnáttu (e. highly skilled), eða eiga eftir að lenda í vandræðum með það í nánustu framtíð 

(Deok-Seob, 2002). Ástæðurnar eru af ýmsum toga, helst eru þær þó lýðfræðilegar.  

Í flestum aðildarlöndum OECD er yfir fjórðungur opinbers vinnuafls yfir fimmtugu og því 

styttist í að sá hópur setist í helgan stein. Það veldur vanda vegna þess að þær kynslóðir sem 

eru á leið inn á atvinnumarkaðinn eru yfirleitt fámennari en þær sem eru að hætta. Það 

orsakar að samkeppnin meðal vinnuveitanda verður harðari um fámennari hóp mögulegra 

starfsmanna. Önnur ástæða fyrir þessum erfiðleikum opinbera geirans er að oft á tíðum er 

ekki verið að bjóða samkeppnishæf laun, sem gerir það sérstaklega erfitt að halda fólki í starfi 

til lengri tíma. Samkvæmt rannsókninni hefur ímynd hins opinbera meðal ungs fólks einnig 
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farið versnandi undanfarin ár. Ungt fólk telur opinbera geirann vera gamaldags, einkennast af 

skrifræði og að ekki sé fólgin mikil virðing í því að starfa þar. Auk þess virðist það traust, 

sem fólk ber til hins opinbera vera á niðurleið, sem hefur slæm áhrif á ímyndina. Að lokum 

má nefna að mannauðsstjórnunaraðferðirnar sem beitt er í opinbera geiranum eru taldar 

gamaldags, sem letur hágæða starfsfólk frá því að sækja um. Í mörgum löndum virðist 

starfsaldur auk þess skipta meira máli en verðleikar og stöðuhækkanir tengjast ekki 

frammistöðu nægjanlega vel. Starfsferlar geta verið óljósir og lítil áhersla er lögð á 

starfsþróun (Deok-Seob, 2002). Af þessu má sjá að opinberi geirinn þarf að bretta upp 

ermarnar til þess að hressa upp á ímynd sína og koma því á framfæri við aðila á 

atvinnumarkaði að hann getur verið aðlaðandi staður til að vinna á. Vinnustaðarmörkun getur 

verið tólið sem hjálpar til við að koma þessu á framfæri.  

3.6 Y-kynslóðin og tryggð 

Það er af sem áður var, fyrirtæki geta engan vegin reitt sig á tryggð starfsmanna. Það eru ár 

og dagar síðan að starfsmenn kvöddu hugmyndina um að starfa hjá sama atvinnurekanda alla 

starfsævina. Það þykir meira að segja óvenjulegt í dag ef að starfsmenn starfa í áratug á sama 

stað. Segja má að starfsmenn hagi sér í dag meira eins og neytendur á stórum markaði þar 

sem úrvalið er gríðarlegt (Housley, 2007).  

Kynslóðin sem núna er að ryðja sér til rúms í atvinnulífinu er stundum kölluð Y-kynslóðin. 

Nokkuð mismunandi er við hvaða aldurshóp er miðað en í þessu tilfelli er miðað við fólk fætt 

á árunum 1977 - 1995. Þessi kynslóð er svolítið sérstök miðað við kynslóðirnar sem á undan 

hafa komið. Sérfræðingar halda því fram að þetta sé erfiðasta kynslóðin til að stjórna, 

jafnframt er hún talin vera sú viðhaldsfrekasta. Á móti er því haldið fram að þetta sé öflugasta 

kynslóðin sem komið hefur út á vinnumarkaðinn hingað til. Hún hefur meiri upplýsingar, 

menntun og tæknikunnáttu en nokkur kynslóð hefur áður haft. Vissulega þarf að hafa fyrir 

þeim og þau hafa miklar væntingar, en væntingarnar eru fyrst og fremst til þeirra sjálfra 

(Nadira, 2007). 

Þegar kemur að tryggð þá er fyrirtækið sem einstaklingur af Y-kynslóðinni starfar fyrir, neðst 

á listanum á eftir fjölskyldu, vinum og samstarfsmönnum. Ef að einstaklingur af þessari 

kynslóð finnur til tryggðar gagnvart vinnuveitanda sínum er það yfirleitt vegna tengsla við 

samstarfsmenn sína eða nánasta yfirmann. Þessir einstaklingar vilja finna að verk þeirra séu 

metin að verðleikum, að nánustu samstarfsmenn deili svipuðum viðhorfum og að þeir séu 
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verndaðir frá því mikla vinnuálagi sem einkenndi starfsævi foreldra þeirra. Sömuleiðis þurfa 

þeir að vita hvert þeir stefna og hvernig vinnuveitandinn ætlar að hjálpa þeim að ná þangað 

(Dorsey, 2007). Mikilvægt er að taka tillit til þessara grundvallarbreytinga á tryggð 

starfsmanna þegar reynt er að ná utan um hugmyndina um vinnustaðarmörkun. 

3.7 Draumavinnustaðurinn 

Til að viðhalda samkeppnishæfni sinni þurfa fyrirtæki að staðsetja sig sem 

draumavinnuveitanda (e. employer of choice) á markaði. Fyrsta skrefið til þess að svo megi 

verða er að vita hverju þekkingarstarfsmenn sækjast eftir. Þá fyrst eru komnar forsendur fyrir 

því að geta, í fyrsta lagi uppfyllt þessar væntingar og í öðru lagi komið því á framfæri við 

tilvonandi starfsmenn (Sutherland o.fl., 2002). 

Sullivan skilgreindi draumavinnuveitandann á þessa leið árið 1998: Fyrirtæki sem vegna 

stöðu sinnar og orðspors er ávallt fyrsti kostur framúrskarandi umsækjanda. 

Draumavinnustaðurinn er fyrirtæki eða stofnun sem stöðugt stendur sig betur en 

keppinauturinn í að laða að, þroska og viðhalda hæfileikafólki. Þessari viðurkenningu ná þeir 

með því að beita sannfærandi nýjungum í mannauðsstjórnun sem koma bæði starfsmönnum 

og fyrirtækinu sjálfu til góða (Sutherland o.fl., 2002).  

4 Árangursrík vinnustaðarmörkun 

Hvað er það sem skilgreinir árangursríka vinnustaðarmörkun? Hvernig geta fyrirtæki borið 

sig að? Hvaða leiðir er hægt að nota til að koma skilaboðum á framfæri? 

Ekki er hægt að benda á neina eina rétta leið um það hvernig framkvæma á 

vinnustaðarmörkun. Það sem virkar fyrir eitt fyrirtæki eða atvinnugrein getur verið gjörólíkt 

því sem virkar fyrir annað fyrirtæki eða atvinnugrein (Martin, 2007). Það eru hins vegar 

allmargir punktar sem fræðimenn eru sammála um að gott sé að hafa í huga. 

4.1 Ferlið við öflun nýrra starfsmanna 

Markaðssérfræðingurinn Philip Kotler vísar til þriggja stiga í markaðssetningarferlinu og á 

það eins við í vinnustaðarmörkun eins og í annars konar mörkun. Þetta ferli á við þegar verið 

er að leita að nýjum starfsmönnum. 
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Stigin eru: markaðshlutun (e. segmentation), val á viðeigandi markhópi (e. market target) og 

staðfæring á vörunni í huga markhópsins (e. offers value positioning). Til þess að velja 

viðeigandi markhóp þarf að hluta markaðinn niður með rannsóknum. Með því móti er hægt 

að átta sig á því hverju umsækjendur eru að leita að og hvað höfðar til þeirra. Þetta ferli er 

nauðsynlegt þar sem við getum tæplega uppfyllt þarfir allra á markaði. Því er nauðsynlegt að 

skipta markaðnum niður svo að ákvarða megi til hvaða markhópa er heillavænlegast að ná. 

Þegar sá markhópur eða markhópar hafa verið valdir þá er reynt að skapa vörum (störfum) 

fyrirtækisins skýra, aðgreinanlega og eftirsóknarverða sérstöðu í huga hópsins (2009). 

Lykillinn að því að skapa öflugt vinnustaðarvörumerki eru hins vegar núverandi starfsmenn 

fyrirtækisins. Því er vert að velta fyrir sér hvað það er sem gerir vörumerki vinnustaðarins 

aðlaðandi fyrir þennan hóp, þar sem vörumerkið getur eingöngu skilað tilætluðum árangri ef 

að það er álitið vera aðlaðandi af núverandi starfsmönnum, þar sem það eru jú þeir sem vinna 

vinnuna og eru andlit og snertiflötur fyrirtækisins út á við (Maxwell og Knox, 2009).  

Rannsókn sem Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) framkvæmdi sýndi 

fram á að 75% fyrirtækja sem nota vinnustaðarmörkun sem tól til að hjálpa til við ráðningar 

fannst það vera árangursríkt (Dyer, 2007). 

4.2 Rannsóknir 

Mikilvægt er því fyrir mannauðsleiðtoga að kanna hvers vegna fólk vinnur hjá viðkomandi 

fyrirtæki, en ekki annars staðar. Þeir þurfa að komast að viðhorfum starfsmanna sinna. Með 

því móti geta þeir komist að því hvað þeir þurfa að byrja að gera, gera meira af eða hætta að 

gera, til að verða að draumavinnustaðnum (Klein, 2000). 

Það er líka mikilvægt fyrir vinnuveitendur, sem ætla að ná árangri í að næla í hæfasta 

starfsfólkið, að átta sig á núverandi orðspori sínu á meðal atvinnuleitenda og reyna að koma 

auga á hvort að eitthvað sé um að fólk hafi ranghugmyndir um fyrirtækið sem vinnustað 

(Fombrun, 1996). Næsta skref er þá að reyna að leiðrétta þessar ranghugmyndir með því að 

miðla því hvernig fyrirtækið er í raun og veru sem vinnustaður. 

Fyrirtæki geta eins og áður hefur komið fram skapað sér sérstöðu á markaði með því að laða 

að og halda í afburðar starfsfólk. Ef að þess konar starfsfólk ákveður hins vegar strax í 

upphafi ráðningarferilsins, að það hafi engan áhuga á að sækja um hjá fyrirtækinu, þá er 

viðkomandi fyrirtæki strax úr leik í baráttunni um hæfileikaríkasta starfsfólkið. Þess vegna er 

mikilvægt að átta sig á því hverju viðkomandi starfsmenn eru að leita eftir og hvernig 
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umsóknar hegðunin er (e. application behaviour) (Agrawal og Swaroop, 2009). Þetta má allt 

gera með rannsóknum. 

4.3 Virðistilboð starfsmanna 

Þegar búið er að komast að því hvað fyrirtækið stendur raunverulega fyrir, eða vill standa 

fyrir sem vinnuveitandi, þarf að reyna að þróa og ná utan um heildarhugmyndina, virðistilboð 

starfsmanna (e. employee value proposition, EVP).  

Virðistilboð starfsmanna er lykilþáttur í vinnustaðarmörkun. Virðistilboðið er skýr 

heildarpakki af kostum til núverandi og tilvonandi starfsmanna. Virðistilboð farsæls 

vinnustaðarvörumerkis er viðeigandi og höfðar sterkt til beggja hópa (Ambler og Barrow, 

1996; Chambers o.fl., 1998). 

Árangursríkt virðistilboð getur samkvæmt rannsókn Corporate Leadership Council, sem 

framkvæmd var á meðal 58 þúsund starfsmanna 90 alþjóðlegra fyrirtækja í 20 mismunandi 

atvinnugreinum, haft í för með sér verulegan efnahagslegan ávinning fyrir fyrirtæki. 

Ávinningurinn getur meðal annars verið fólginn í allt að 20% aukningu á fjölda umsækjenda, 

fjórfaldri aukningu á hollustu nýrra starfsmanna og 10% lækkun á launakostnaði. Auk þess 

getur fyrirtækið lækkað þá umbun sem þarf að bjóða starfsmönnum sem það reynir að fá frá 

samkeppnisaðilum um allt að 50%. Fyrirtæki með virðistilboð, sem álitin eru óaðlaðandi, 

þurfa samkvæmt rannsókninni að borga að meðaltali 21% launaálag til að næla í starfsmenn 

frá samkeppnisaðilum, á móti 11% hjá þeim sem álitin eru vera með aðlaðandi virðistilboð 

(Council, 2006; Ritson, 2002). 

Það þarf engan sérfræðing til að átta sig á því að það hefur áhrif á starfsánægju hvernig 

starfsmenn skynja að komið sé fram við þá á vinnustaðnum. Þau fyrirtæki sem koma vel fram 

við starfsmenn eru líklegri en önnur til þess að geta bætt virði vörunnar, sem starfið er 

óneitanlega fyrir starfsmanninum. Þetta gerir fyrirtækinu svo betur kleift að miðla 

upplýsingum um verðmæti virðistilboðsins til markhópsins (Moroko og Uncles, 2008). 
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4.4 Aðlöðun og nákvæmni 

Samkvæmt Keller eru tvær lykilvíddir til árangurs í vinnustaðarmörkun, þær eru aðlöðun (e. 

attractiveness) og nákvæmni (e. accuracy). Undir aðlöðun eru þrjár stoðir, þær eru vitund (e. 

awereness), aðgreining (e. differentiation) og samsvörun (e. relevance) (1993).  

Þegar talað er um vitund er átt við að betra sé fyrir vörumerki að vera þekkt og áberandi á 

meðal neytenda sem í þessu tilfelli eru núverandi og tilvonandi starfsmenn. Það er sömuleiðis 

mikilvægt að aðgreina vörumerkið frá helstu keppinautum á einhvern hátt, að skapa 

vinnustaðarvörumerki með sál og persónuleika. Síðasta stoðin er svo samsvörun en þar er átt 

við að virðistilboðið höfði til núverandi og tilvonandi starfsmanna.  

Aðlöðun vinnuveitanda (e. employer attractiveness) er skilgreind sem samansafn þess 

ávinnings sem mögulegir starfsmenn sjá fyrir sér við að vinna hjá ákveðnu fyrirtæki 

(Berthon, Ewing og Hah, 2005).  

Það skiptir hins vegar líka höfuðmáli í vinnustaðarmörkun að vinnustaðnum sé lýst af 

nákvæmni. Þessi áhersla á nákvæmni undirstrikar mikilvægi þess að samræmi sé á milli 

vörumerkis vinnustaðarins, reynslu starfsmanna af vinnustaðnum og menningu og gilda 

fyrirtækisins (Moroko og Uncles, 2008).  

Ef einungis er greint frá jákvæðu og æskilegu hliðum starfsins er hætt við að búnar verði til 

óraunhæfar væntingar hjá tilvonandi starfsmönnum. Það getur leitt til seinni tíma vonbrigða 

þar sem sálfræðilegi samningurinn hefur verið brotinn, sem leiðir til meiri líka á að 

starfsmaðurinn vilji hætta í starfinu, minni starfsánægju og lélegri frammistöðu í starfi 

(Cable, Aiman-Smith, Mulvey og Edwards, 2000). Raunhæfara og vænlegra til árangurs er að 

lýsa öllum hliðum starfsins þrátt fyrir að þær séu ef til vill ekki allar jafn jákvæðar. 

Tilgangurinn er að minnka líkurnar á óraunhæfum væntingum, sem leiðir aftur til minni 

starfsmannaveltu, eykur traust og skynjun á heiðarleika (Backhaus og Tikoo, 2004). 

Sálfræðilegi samningurinn er hugrænn, óskrifaður og óáþreifanlegur samningur á milli 

starfsmanna og vinnuveitanda. Samningurinn hefur tekið miklum breytingum samhliða þróun 

atvinnumarkaðsins undanfarin misseri. Upphaflega má segja að hann hafi gengið út á að 

starfsmenn hafi lofað vinnuveitanda sínum tryggð í staðinn fyrir starfsöryggi (Hendry og 

Jenkins, 1997). Í dag gengur samningurinn meira út á að vinnuveitendur útvega 
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starfsmönnum sínum söluhæfa færni, í gegnum þjálfun og þróun í skiptum fyrir viðleitni og 

sveigjanleika (Baruch, 2003).  

Á myndinni hér að neðan setja Moroko og Uncles fram hugmyndir Kellers á myndrænan hátt. 

Myndin lýsir vel áðurgreindum víddum vinnustaðarmörkunar, auk þess sem hún hjálpar til 

við að átta sig á heilsufari vinnustaðarvörumerkisins og hvaða áhrif ástand þess hefur á 

starfsmenn og fyrirtækið í heild sinni. 

 

Hér má sjá nánari útskýringar á því hvaða áhrif staðsetning vinnustaðarvörumerkisins 

hefur fyrir fyrirtækið. 

1) Niðurbrot samskipta 

Fyrirtæki á þessu stigi geta í raun haft aðlaðandi vinnustaðarvörumerki en eru af 

einhverjum ástæðum ekki tekin til greina af umsækjendum. Niðurbrot samskipta getur 

verið af ýmsum toga, til að mynda geta mismunandi vörumerki fyrirtækisins verið að 

senda út andstæðar upplýsingar. Vörumerki fyrirtækisins eða vörumerki einstakra vara 

geta verið að yfirgnæfa vinnustaðarvörumerkið eða að vinnustaðarvörumerkið sé ekki 

nægjanlega aðgreinanlegt frá samkeppnisaðilum. Hægt er að bregðast við þessu með 

samræmingu samskipta hinna mismunandi vörumerkja. 

2) Stefnumisræmi 

Hérna eru fyrirtæki sem ná að laða að sér réttu starfsmennina en geta síðan ekki uppfyllt 

virðistilboðið. Slík fyrirtæki fá að meðaltali fleiri umsækjendur en samkeppnisaðilar, en 

Mynd 1. Formgerðarflokkun á einkennum árangursríkrar vinnustaðarmörkunar (Moroko og Uncles, 2008) 
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að sama skapi getur starfsmannavelta verið hærri og skuldbinding starfsmanna lægri. 

Bregðast verður við þessari stöðu með því að koma vinnustaðarvörumerkinu á framfæri 

á nákvæmari hátt eða vinna betur innanhúss að menningarlegum og 

skuldindingartengdum þáttum til að bæta upplifun starfsmanna af vinnustaðnum. 

3) Langtíma fæling 

Vinnustaðarvörumerki fyrirtækja í þessum flokki eru varhugaverð. Þau eru ekki talin 

aðlaðandi og eru ekki tekin til greina af hugsanlegum starfsmönnum. Auk þess eru þau 

ekki álitin bjóða upp á nógu áhugaverðan starfsvettvang til að halda núverandi 

starfsmönnum. Til þess að komast af þessum stað þurfa fyrirtækin að endurhanna störfin 

sem þau bjóða upp á, gera þau áhugaverðari. Jafnvel þyrfti að taka 

fyrirtækjamenninguna til gagngerrar endurskoðunar. Þegar nauðsynlegar breytingar 

væru afstaðnar þyrfti að miðla nýjum upplýsingum til tilvonandi starfsmanna, kynna 

nýtt virðistilboð. Þetta er hins vegar hægara sagt en gert og þarfnast samhæfðs átaks alls 

fyrirtækisins. 

4) Viðvarandi árangur 

Fyrirtæki sem eru komin hingað hafa náð að skapa virkilega árangursríkt 

vinnustaðarvörumerki. Þau ná að laða að sér ákjósanlega starfsmenn og eftir að 

starfsmennirnir hefja störf þá stendur fyrirtækið fullkomlega undir væntingum þeirra 

eða fer fram úr þeim. Þetta er líklegt til að valda því að starfsmennirnir verði mjög 

skuldbundir fyrirtækinu sem leiðir til aukinnar framleiðni. 

 

Rétt er að geta þess að þrátt fyrir að fyrirtæki telji sig vera á ákveðnum stað á þessari mynd 

þá er ekkert sem segir okkur að það muni vera þar til frambúðar. Þannig ættu fyrirtæki á 

þriðja stigi ekki að örvænta og fyrirtæki á fjórða stigi ættu að varast andvaraleysi. Eðli 

fyrirtækjarekstar og vinnumarkaðsins er slíkt að allt er breytingum háð og því er mikilvægt að 

átta sig á því að velgengni í þessum málum er háð stefnumótandi stjórnun á vörumerki 

vinnustaðarins (Moroko og Uncles, 2008). 

4.5 Mælingar 

Áður en fyrirtæki fer af stað með vinnustaðarmörkun er mikilvægt að mæla stöðu á þeim 

þáttum sem mörkunar ferlið á að bæta, til dæmis skuldbindingu starfsfólks, fjölda umsókna, 

gæði umsækjenda, starfsánægju og útkomu úr vinnustaðakönnunum. 
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Eftir að vinnustaðarmörkunar ferlið er komið vel af stað er síðan hægt að mæla aftur til þess 

að sjá hvort að ferlið sé að skila því sem til var ætlast. Rétt er þó að hafa í huga að 

vinnustaðarmörkun er ekki verkefni sem ráðist er í á ákveðnum tímapunkti og svo sé það 

búið. Vinnustaðarmörkun er viðvarandi ferli sem þarf að skipuleggja vel og hafa stuðning 

æðstu stjórnenda. Mikilvægt er að vera vakandi og fylgjast með aðstæðum á markaði og 

bregðast við ef þurfa þykir (Moroko og Uncles, 2008). 

Mynd tvö, sem að Moroko og Uncles settu saman, sýnir ágætlega hvaða þætti er hægt að 

skoða til að athuga hvort fyrirtækið sé að ná árangri með vinnustaðarvörumerkið. 

  

Þrátt fyrir að þarna sé um ágætis viðmið að ræða, þá verður að hafa í huga að mjög lág 

starfsmannavelta getur verið misvísandi vísbending um árangursríkt vinnustaðarvörumerki, 

þar sem staðnaður hópur starfsmanna getur hindrað framþróun fyrirtækisins og dregið úr 

heildar skuldbindingu. Þar af leiðandi verður að meta lága starfsmannaveltu og lengd 

starfstíma með öðrum þáttum, svo sem skuldbindingu starfsmanna (May, Gilson og Harter, 

2004). 

4.6 Miðlun upplýsinga 

Þegar búið er að skilgreina hvernig fyrirtækið er eða vill verða sem vinnustaður þarf að koma 

boðskapnum á framfæri við haghafa. Fræðimenn eru sammála um að farsælt 

vinnustaðarvörumerki þurfi að vera bæði þekkt og sjáanlegt af starfsmönnum og tilvonandi 

starfsmönnum auk þess sem það verði að aðgreina sig frá keppinautunum (Moroko og 

Uncles, 2008). 

Það er ekki hægt að ætlast til þess að allt verði flæðandi í umsóknum með því einu að henda 

auglýsingu um starf í dagblað. Þrátt fyrir að vissulega séu auglýsinga- og kynningarstarfsemi 

Mælikvarðar Vísbendingar um árangursríkt vinnustaðarvörumerki

Ytri

% af vinnutilboðum sem er tekið Hærri prósenta en meðaltalið í viðkomandi atvinnugrein

Fjöldi umsækjenda um hvert starf Meiri fjöldi umsækjenda en meðaltalið í viðkomandi atvinnugrein

Innri

Lengd starfstíma Lengri en meðaltalið í viðkomandi atvinnugrein

Meðal starfsmannavelta Lægri en meðaltalið í viðkomandi atvinnugrein

Skuldbinding starfsmanna Hærri en meðaltalið í viðkomandi atvinnugrein

Mynd 2. Mælikvarðar mannauðs, vísbendingar um árangur 
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hluti af ráðningarferlinu, eru fleiri og fleiri fyrirtæki að átta sig á því að það að finna rétta 

fólkið, sem getur hjálpað fyrirtækinu við að ná tilætluðum árangri, krefst jafn mikils 

skipulags og rannsóknarvinnu eins og til dæmis vöruþróun eða verkefnastjórnun (Kaliprasad, 

2006). 

4.6.1 Stafræn veröld 

Umræðan um vinnuveitendur í dag er á þann hátt að fyrirtæki eiga erfitt með að stjórna henni. 

Í nýjum stafrænum heimi fer orðspor fyrirtækjanna á flakk manna á milli og fyrirtækin geta 

lítið gert til að stjórna umræðunni. Fólk trúir því frekar sem það les í færslum á Facebook um 

hvernig er að vinna á ákveðnum vinnustað, fremur en því sem það les á síðum 

vinnumiðlananna eða á heimasíðum fyrirtækjanna. Sannleikurinn er það sem við heyrum frá 

einhverjum sem við höfum aldrei hitt, en erum að skiptast á skoðunum við á spjallborðum. 

Þetta ýtir ennfrekar undir mikilvægi þess að reyna að stýra hvaða boð fyrirtækið sendir frá sér 

og að það reyni sjálft að stýra umræðunni um hvernig vinnustaður það er. Gagnsæi 

vörumerkisins (e. brand transparency) er orðið algert og því er ekki hægt að varpa fram 

annarri mynd af fyrirtækinu sem vinnustað en það í rauninni er (Rosethorn, 2009). Þannig að 

það þýðir ekki fyrir vinnustað að mála aðra mynd af sér en þá sem það hefur í 

raunveruleikanum. 

4.6.2 Boðleiðir 

En hvernig geta fyrirtæki komið skilaboðum sínum til haghafa? Ýmsar leiðir eru til þess, til 

að mynda hefðbundnar auglýsingar sem greitt er fyrir. Með fréttatilkynningum, greinum í  

fag- og fræðiritum, í gegnum almannatengsl, með bloggi og í gegnum samskiptasíður.  

Á síðustu árum hefur hins vegar komið fram gríðarlega öflugur miðill til að koma því á 

framfæri að fyrirtæki sé draumavinnustaður. Það eru kannanir um bestu vinnustaðina sem 

víða eru framkvæmdar og fá oft á tíðum mikla fjölmiðlaumfjöllun (Joo og Mclean, 2006; 

Love og Singh, 2011). Hér á landi er líklega sú stærsta Fyrirtæki ársins sem framkvæmd er 

árlega af VR. Á síðustu árum hefur hið opinbera (SFR) gengið til liðs við VR og notar nú 

sömu tól og tæki til að velja stofnun ársins. 

Ef að fyrirtæki kemst ofarlega á lista í þessum könnunum getur það verið gulls ígildi. Ekki 

nóg með að það hjálpi til við að laða að þá hæfileikaríku starfsmenn sem fyrirtækið þarfnast, 
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heldur hafa rannsóknir sýnt fram á að þau fyrirtæki sem eru í efstu sætum slíkra lista sýna 

betri fjárhagslega afkomu (Douglas, 2007). Árið 2008 benti Hornung meðal annars á að 

fyrirtæki sem voru á lista Fortune tímaritsins yfir 100 bestu fyrirtækin til að starfa fyrir í 

Bandaríkjunum, sýndu hærri hagnað á hvern starfsmann, heldur en fyrirtæki sem ekki komust 

á listann (Arachchige og Robertson, 2011). 

Allar ofangreindar boðleiðir eru fyrst og fremst ætlaðar út á við en ekki má gleyma því að allt 

markaðsefni sem fyrirtæki senda frá sér er líka sjáanlegt af núverandi starfsmönnum. Þess 

vegna er mikilvægt að þau skilaboð sem fyrirtæki senda frá sér séu í samræmi við þau 

skilaboð sem sett eru fram innanhúss.  Ekki er síður mikilvægt að skilaboðin rími við gildi 

fyrirtækins og þá ímynd sem það vill hafa (Miles og Mangold, 2005). 

4.6.3 Áreiðanleiki boðleiða 

Samkvæmt rannsókn Collins og Stevens kom í ljós að atvinnuleitendur telja að áreiðanlegasta 

leiðin til að afla sér upplýsinga um tilvonandi vinnuveitanda sé í gegnum núverandi eða 

fyrrverandi starfsmenn þeirra (e. word of mouth) (2002). Þetta ýtir enn frekar undir mikilvægi 

þess að vanda til verka við sköpun og útfærslu vörumerkis vinnustaðarins þar sem gott 

vörumerki býr til talsmenn (e. recruiters) úr starfsmönnum fyrirtækisins, sem hjálpa til við að 

selja fyrirtækið út á við sem vinnustað, sem getur verið ómetanlegt (Sartain og Schumann, 

2006).  

Hægt er að búa til kerfi innanhúss sem hvetur starfsmenn beinlínis til þess að benda 

forráðamönnum fyrirtækisins á mögulega starfsmenn sem þeir telji að gætu hentað 

fyrirtækinu. Hægt er að umbuna starfsmönnum sem það gera á einhvern hátt ef að 

viðkomandi er ráðinn og reynist fyrirtækinu vel yfir ákveðið tímabil. Þetta getur leitt til lengri 

starfsaldurs fyrir þann sem bendir á nýja starfsmanninn, þar sem hann vill ef til vill ekki hætta 

fyrr en hann á rétt á viðkomandi umbun (Council, 2006).  

Rannsókn Corporate Leadership Council sýnir hins vegar að einungis 24% starfmanna eru 

tilbúnir til að mæla með fyrirtækinu sem þeir starfa fyrir sem vinnustað þannig að 

atvinnurekendur eiga mikið verk fyrir höndum í þessum efnum, en á móti kemur að 

möguleikarnir eru miklir (2006). 
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4.6.4 Vinnumiðlanir 

Fyrirtæki auglýsa laus störf í einhverjum mæli í gegnum vinnumiðlanir. Í hluta þessara 

auglýsinga kemur hvergi fram hvert fyritækið er eða hvað það heitir. Það kemur sem sagt 

ekki fram neitt vinnustaðarvörumerki. Þetta getur til lengri tíma litið verið slæmt fyrir 

viðkomandi fyrirtæki þar sem ekki næst að byggja upp vörumerki. Sömuleiðis geta 

umsækjendur tekið því þannig að fyrirtækið sé ekki stolt af vinnustaðarvörumerki sínu 

(Wilden o.fl., 2010). 

4.7 Ábyrgð 

Það er ekki einfalt mál að stjórna vinnustaðarvörumerki fyrirtækisins. Hver á að taka ábyrgð 

á verkefninu? Ætti mannauðssvið að hella sér í mörkunarpælingar eða ætti að víkka út 

starfssvið markaðsdeilda? (Martin og Beaumont, 2003). Margar mismunandi skoðanir eru í 

gangi um það og sumir hafa stungið upp á að lausnin sé að ráða sérstakan orðsporsstjóra (e. 

reputation manager) sem myndi bera ábyrgð á að samræma innri- og ytri mörkun 

fyrirtækisins (Davies, 2003). Eitt er víst, að það getur legið mikið virði í að stjórna vörumerki 

vinnustaðarins og hættan er sú, að það virði tapist ef engin deild vill, eða er látin taka ábyrgð 

á því. 

Að minnsta kosti verða forráðamenn bæði markaðs- og mannauðsdeilda að gera sér grein 

fyrir því að gjörðir þeirra hafa áhrif á mörkunarvinnu hins aðilans. Því er mikilvægt að reyna 

að samræma aðgerðir beggja deilda eins mikið og hægt er (Martin, Beaumont, Doig og Pate, 

2005). Með því aukast líkurnar á að samræmi verði í öllum innri og ytri markaðssamskiptum 

fyrirtækisins (Bouchikhi o.fl., 1998; Mitchell, 2002). 

4.8 Val á markhópi 

Þegar að markaðshlutun, eins og lýst var í kafla 4.1, er lokið þarf að velja hvaða markhóp á 

að reyna að ná til, það er, hvernig starfsmenn fyrirtækið vill helst ráða. Þetta getur vitanlega 

verið mjög misjafnt á milli fyrirtækja og starfsgreina. Það getur til dæmis hentað að ráða 

reynslumikla starfsmenn í ákveðin störf en reynsluminni í önnur. Starfsmenn með ákveðin 

persónuleikaeinkenni henta betur í sum störf en önnur. Slík persónuleikaeinkenni geta verið 

af ýmsum toga, samanber innhverfa eða úthverfa, samviskusemi og tilfinningalegur 

stöðugleiki. (Judge og Cable, 1997). 
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4.8.1 Nýútskrifaðir þekkingarstarfsmenn 

Ýmsir kostir geta fylgt því fyrir fyritæki að ráða nýútskrifaða þekkingarstarfsmenn. Til að 

mynda gera þeir oft á tíðum ekki jafn miklar launakröfur og starfsfólk með meiri 

starfsreynslu (Cable og Turban, 2003).  

Loughlin og Barling sýndu einnig fram á að nýútskrifaðir nemar væru fúsari til að læra og að 

þeir ættu auðveldara með að samlagast gildum og menningu fyrirtækja heldur en starfsmenn 

sem ekki voru ráðnir beint úr háskólum (2001). Í ofanálag þykja þeir hafa meiri tæknilega 

leikni (Burke og Ng, 2006). 

Ef að fyrirtæki telja að nýútskrifaðir eða rétt óútskrifaðir þekkingarstarfsmenn séu 

ákjósanlegur markhópur er mikilvægt að átta sig á því að hverju þeir leita þegar kemur að 

framtíðarvinnustað.  

Samkvæmt rannsóknum þykir þessum hópi eftirsóknarvert að sækja um störf í fyrirtækjum 

sem bjóða upp á krefjandi verkefni og sýna starfsmönnum nægt traust til að takast á við 

ábyrgð tiltölulega snemma á starfsferlinum. Þess vegna er mikilvægt fyrir fyrirtæki sem vilja 

byggja upp vörumerkjavirði vinnustaðarins að leggja frekar áherslu á að nýjir starfsmenn fái 

sjálfstæði og ábyrgð og sé úthlutað mikilvægum verkefnum, fremur en að leggja áherslu á 

laun og annars konar umbun (Agrawal og Swaroop, 2009). 

Nemendur hafa sömuleiðis tilhneigingu til að laðast frekar að fyrirtækjum og stofnunum sem 

eru með svipaða persónueiginleika og þeir sjálfir (Slaughter, Zickar, Highhouse og Mohr, 

2004).  

Persónuleiki vörumerkis (e. brand personality) er oft notaður til þess að fá heildstæða mynd 

af tengingum (e. associations) vörumerkisins. Þá er notuð sú myndlíking að vörumerkið sé 

manneskja og er vörumerkið tekið í eins konar persónuleikapróf til að áætla hvaða einkenni 

það hefur. Til dæmis getur eitt vörumerki verið talið áræðnara eða heiðarlegra en annað 

(Keller, 2008). 

Dönsk rannsókn sem Andersen framkvæmdi árið 2007, sem 10.000 útskriftarnemendur tóku 

þátt í, sýndi jafnframt fram á að þátttakendur voru áhugasamari fyrir starfsþróun (e. 

professional development) heldur en aðstæðum á vinnustað, sem fólu meðal annars í sér 

sjálfstæði, jafnvægi á milli vinnu og einkalífs, vinnutíma o.s.frv. (Martin, 2007). 
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4.8.2 Íslenskir útskriftarnemendur 

Það er ljóst að í hópi útskriftarnema háskólanna eru einstaklingar sem gætu nú þegar orðið 

íslenskum fyrirtækjum ákjósanlegir og verðmætir starfsmenn. Farið hefur verið yfir hvernig 

fyrirtæki geta reynt að ná til þeirra starfsmanna sem þau telja að henti starfsemi sinni. Til að 

geta náð til viðkomandi aðila er hins vegar nauðsynlegt að átta sig á því að hverju 

markhópurinn er að leita.  

Hvað er það sem íslenskir útskriftarnemendur og tilvonandi þekkingarstarfsmenn leita að? 

Hvaða þætti telja þeir mikilvægasta í fari tilvonandi vinnuveitanda? Hvernig afla þeir sér 

þeirra upplýsinga sem svör þeirra grundvallast á? Skipta bakgrunnsþættir eins og kyn, aldur, 

starfsreynsla eða námsárangur máli þegar mat er lagt á  þessa þætti? Lögð var könnun fyrir 

útskriftarnema fjögurra deilda Háskólans í Reykjavík til að komast að því. 

Útskriftarnemendur háskólanna eru tilvalin hópur til þess að kanna viðhorf til framtíðar 

vinnustaðarins þar sem að málefnið er ofarlega í huga hópsins þar sem hann er á leið út í 

atvinnulífið innan fárra mánaða eða vikna og hann því mjög móttækilegur fyrir skilaboðum 

fyrirtækja sem eru að reyna að koma sér á framfæri sem ákjósanlegir vinnustaðir (Berthon 

o.fl., 2005). 

5 Rannsókn  

Framkvæmd var viðhorfskönnun á meðal útskriftarnema Háskólans í Reykjavík um afstöðu 

gagnvart tilvonandi vinnuveitendum. Notast var við megindlega rannsóknaraðferð og var 

spurningalisti lagður fyrir aðila úrtaks. Nánar er fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar í 

komandi undirköflum. 

5.1 Þátttakendur 

Úrtak rannsóknarinnar voru allir útskriftarnemendur úr grunnnámi fjögurra deilda Háskólans 

í Reykjavík. Deildirnar sem valdar voru til þátttöku voru viðskiptafræði, verkfræði, 

tölvunarfræði og lögfræði. Þessar deildir urðu fyrir valinu vegna þess að þær útskrifa 

svokallaða þekkingarstarfsmenn sem eru mikilvægir afkomu þekkingarfyrirtækja sem fjallað 

hefur verið um hér að framan.  
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Alls var um 172 einstaklinga að ræða, 52 úr viðskiptafræði, 51 úr verkfræði, 42 úr 

tölvunarfræði og 27 úr lögfræði. Karlar voru 103, (60%) og konur 69 (40%). 

Færðar hafa verið sönnur fyrir því að notkun ýmis konar hvata geti aukið svarhlutfall 

spurningakannana, til að mynda af Church (1993). Því var þátttakendum boðið upp á að skrá 

tölvupóstfang sitt í pott ef þeir myndu svara könnuninni að fullu. Eitt tölvupóstfang var svo 

dregið úr hópi þátttakenda og hlaut sigurvegarinn risa-páskaegg.  

Alls tóku 105 útskriftarnemendur þátt í rannsókninni. Svarhlutfall var því 61%. Þar af 

svöruðu 72 þátttakendur (68,5%) spurningalistanum að fullu en 33 að hluta (31,5%). 

Kynjaskipting þeirra sem svöruðu spurningalistanum að fullu var jöfn, 36 karlar og 36 konur. 

Svarhlutfall karla var 35% en kvenna 52%. Svarhlutfallið telst í heildina mjög gott sé miðað 

við sambærilegar kannanir sem sendar eru út í gegnum tölvupóst (Hoonakker og Carayon, 

2009; Zikmund og Babin, 2009).  

Í töflu eitt má sjá hvernig þátttakendurnir 72, sem svöruðu spurningalistanum að fullu 

skiptust á milli deilda, ásamt svarhlutfalli hverrar deildar fyrir sig. 

 

Þrír fjórðu þátttakenda sem svöruðu listanum að fullu settu tölvupóstfang sitt í pottinn í von 

um að vinna páskeggið góða. 

5.2 Mælitæki 

Spurningakönnun var lögð fyrir þátttakendur með útsendingu tölvupósts. Í tölvupóstinum var 

að finna hlekk á könnunina sjálfa sem vistuð var á vefsvæðinu SurveyGizmo. Kostir 

spurningakannana eru margir og ótvíræðir. Þeirra mikilvægastur er þó sá að hægt er að safna 

Tafla 1. Þátttakendur eftir deildum og svarhlutfalli

Útskriftarbraut Úrtak Svarendur
Svarhlutfall 

deilda

Hlutfall 

svarenda

Viðskiptafræði 52 31 59,6% 43,1%

Verkfræði 51 17 33,3% 23,6%

Tölvunarfræði 42 10 23,8% 13,9%

Lögfræði 27 14 51,9% 19,4%

Samtals 172 72
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fjölbreyttum gögnum á skömmum tíma (Þorlákur Karlsson, 2003). Notkun 

spurningakönnunar þótti því henta vel í þessu tilfelli. 

Spurningakönnunin var tvískipt. Annars vegar var um að ræða bakgrunnsspurningar og hins 

vegar spurningalista sem þýddur var úr ensku. Listinn kallast EmpAt og mælir aðlöðun 

vinnuveitanda (e. employer attractiveness) og hefur meðal annars verið notaður í Ástralíu, 

Indlandi og á Sri Lanka. Listinn er settur saman af Pierre Berthon, Michael Ewing og Li Lian 

Hah sem unnu með rýnihópa sem voru samsettir af útskriftarnemendum í stórum áströlskum 

háskóla (2005).  

EmpAt listinn hefur verið prófaður í bak og fyrir gagnvart áreiðanleika og réttmæti og hefur 

hann staðist öll slík próf með miklum glæsibrag.  

Innri áreiðanleiki íslenska EmpAt listans samkvæmt Cronbach alfa (α) er 0,914 en slíkir listar 

eru álitnir nokkuð áreiðanlegir ef stuðulinn er hærri en 0,70. Eftir því sem Cronbach alfa er 

hærri, nær 1,0, því einsleitari eru atriði viðkomandi kvarða og því líklegra að þau séu að 

mæla sama hlutinn (Pallant, 2007). Cronbach alfa í upphaflega listanum sem notaður var í 

Ástralíu var 0,95, hann var síðan staðfærður til notkunar á Sri Lanka með alfa upp á 0,888 

(Arachchige og Robertson, 2011; Berthon o.fl., 2005). Atriðin sem spurningalistinn er 

samsettur úr komu út úr áðurgreindri rýnihópavinnu. 

EmpAt spurningalistinn inniheldur 25 fullyrðingar sem þátttakendur þurfa að taka afstöðu til. 

Þurftu þeir að svara hve mikilvæg eða lítilvæg hver fullyrðing er þegar kemur að vali á 

mögulegum vinnuveitanda. Spurningalistinn var á sjö punkta Likert kvarða.  

Áður en EmpAt spurningalistinn var lagður fyrir þátttakendur var hann þýddur á íslensku og 

svo aftur yfir á ensku til að ganga úr skugga um að upphafleg merking spurninganna myndi 

halda sér. Slíkt er mikilvægt svo að þýdda útgáfan sé í raun að spyrja þess sama og sú 

upphaflega (Allalouf, Hambleton og Sireci, 1999). Í kjölfarið fór fram forprófun á listanum 

og voru sniðnir af honum þeir vankantar sem fundust. 

Með þáttagreiningu var EmpAt listinn flokkaður niður í fimm þætti sem síðan er hægt að nota 

til að greina hug þátttakenda nánar. Þessi fimm þátta greining er í raun útvíkkun og viðbót á 

þriggja þátta greiningu sem Ambler og Barrow gerðu í greininni sem markaði upphaf 

vinnustaðarmörkunar (Berthon o.fl., 2005).  

Þættirnir fimm eru eftirfarandi: 
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Áhugavirði (Interest value) (α) 0,821 

Hve mikið umsækjendur laðast að vinnuveitanda sem býður upp á spennandi og krefjandi 

vinnuumhverfi, innleiðir nýstárlegar vinnuaðferðir og nýtir sér hugvit starfsmanna sinna til 

þess að búa til nýstárlegar vörur og/eða þjónustu. 

Fullyrðingarnar undir þessum þætti eru: 

 Að vinna í spennandi umhverfi 

 Skapandi vinnuveitandi sem kemur fram með nýja starfshætti og er framsýnn 

 Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt 

 Skipulagsheildin framleiðir hágæða vörur og/eða þjónustu 

 Skipulagsheildin framleiðir nýstárlegar vörur og/eða þjónustu 

 

Félagslegt virði (e. social value) (α) 0,821 

Hve mikið umsækjendur laðast að vinnuveitanda sem býður upp á glaðlegt og skemmtilegt 

vinnuumhverfi ásamt stuðningsríkum liðsanda. 

Fullyrðingarnar undir þessum þætti eru: 

 Skemmtilegt vinnuumhverfi 

 Að eiga gott samband við yfirmenn þína 

 Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína 

 Samstarfsmenn sem eru hvetjandi og fullir stuðnings 

 Glaðlegt vinnuumhverfi 

 

Efnahagslegt virði (e. economic value) (α) 0,719 

Hve mikið umsækjendur laðast að vinnuveitanda sem býður upp á grunnlaun yfir meðallagi, 

aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakka, starfsöryggi og möguleika á stöðuhækkunum. 

Fullyrðingarnar undir þessum þætti eru: 

 Góðir möguleikar á stöðuhækkunum innan skipulagsheildarinnar 

 Starfsöryggi innan skipulagsheildarinnar 

 Möguleiki á að öðlast reynslu í mismunandi deildum 

 Grunnlaun yfir meðallagi 

 Aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakki 
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Þróunarvirði (e. development value) (α) 0,772 

Hve mikið umsækjendur laðast að vinnuveitanda sem sýnir starfsmönnum þakklæti og 

viðurkenningu. Ýtir undir sjálfsvirðingu og sjálfstraust og býður upp á reynslu sem hefur góð 

áhrif á starfsframann og gerir viðkomandi að verðmætari starfsmanni á markaði. 

Fullyrðingarnar undir þessum þætti eru: 

 Þakklæti/viðurkenning frá stjórnendum 

 Stökkpallur á betri störf í framtíðinni 

 Að líða vel með sjálfa(n) þig vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 

 Að öðlast meira sjálfsöryggi vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 

 Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn 

 

Beitingarvirði (e. application value) (α) 0,727 

Hve mikið umsækjendur laðast að vinnuveitanda sem býður upp á að starfsmenn geti nýtt það 

sem þeir hafa lært, ásamt því að geta miðlað því til annarra, í viðskiptavinavænu umhverfi í 

skipulagsheild sem er í senn mannúðleg og gefur til baka til samfélagsins. 

Fullyrðingarnar undir þessum þætti eru: 

 Mannúðleg skipulagsheild – gefur til baka til samfélagsins 

 Tækifæri til að nýta það sem lært var á háskólastigi 

 Tækifæri til að kenna öðrum það sem þú hefur lært 

 Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur 

 Skipulagsheildin er viðskiptavinamiðuð 

 

Spurningakönnunina er að finna í heild sinni í viðauka B. 

5.3 Framkvæmd 

Persónulegur tölvupóstur var sendur á þátttakendur fimmtudaginn 22. mars þar sem þeir voru 

beðnir að taka þátt í könnun. Notast var við svokallaðan Mail merge möguleika í Office 

pakkanum en í því felst meðal annars að hægt er að senda persónulega kveðju til hvers 

þátttakanda. Hver tölvupóstur var stílaður á viðtakanda með eiginnafni viðkomandi í stað 

almennrar kveðju eins og oftast er notast við í slíkum könnunum. Ýmsar rannsóknir, meðal 

annars rannsókn Dillman hafa sýnt fram á að með þessu megi auka svarhlutfall (2006). 
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Tekið var fram að ekki væri hægt að rekja svörin til einstakra þátttakenda. Auk þess var 

minnst á að þátttakendur gætu með því að svara könnuninni áttað sig betur á hvernig 

vinnustað þeir vildu starfa í framtíðinni. Ítrekun var send á meðlimi úrtaks mánudaginn 26. 

mars. Þann 28. mars var könnunni lokað. Hún var því aðgengileg þátttakendum í sjö daga. 
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6 Niðurstöður 

Á næstu blaðsíðum verður farið yfir helstu niðurstöður rannsóknarinnar. 

6.1 Fimm mikilvægustu þættirnir 

Þeir fimm þættir sem eru mikilvægastir útskriftarnemum Háskólans í Reykjavík varðandi 

framtíðarvinnuveitanda eru samkvæmt rannsókninni í mikilvægisröð: 

1. Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn (þróunarvirði) 

2. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (félagslegt virði) 

3. Skemmtilegt vinnuumhverfi (félagslegt virði) 

4. Að eiga gott samband við yfirmenn þína (félagslegt virði) 

5. Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt (áhugavirði) 
 

Eins og sjá má er félagslegt virði metið mikilvægast af þátttakendum, þar sem þrír af þessum 

fimm mikilvægustu þáttum tilheyra þeim flokki. Ef að meðaltal er tekið af yfirflokkunum 

fimm kemur enda í ljós að félagslegt virði trónir á toppnum, sjá töflu tvö. 

 

Heildarniðurstöður má sjá í viðauka C. 

6.2 Bakgrunnsþættir 

6.2.1 Útskriftardeild 

Mikill munur er á hvað þátttakendur meta mikilvægast eftir því hvaða námi þeir eru að ljúka. 

Hér má sjá topp fimm listana eftir deildum. 

 

Tafla 2. Meðaltal yfirflokkanna fimm

Röð Flokkur Meðaltal

1 Félagslegt virði 6,06

2 Þróunarvirði 5,86

3 Efnahagslegt virði 5,83

4 Áhugavirði 5,51

5 Beitingarvirði 5,23
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Viðskiptafræði 

1. Skemmtilegt vinnuumhverfi (félagslegt virði) 

2. Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn (þróunarvirði) 

3. Góðir möguleikar á stöðuhækkunum innan skipulagsheildarinnar (efnahagslegt 

virði) 

4. Grunnlaun yfir meðallagi (efnahagslegt virði) 

5. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (félagslegt virði) 

 

Tölvunarfræði 

1. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (félagslegt virði) 

2. Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn (þróunarvirði) 

3. Að eiga gott samband við yfirmenn þína (félagslegt virði) 

4. Skemmtilegt vinnuumhverfi (félagslegt virði) 

– Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt (áhugavirði) 

– Skapandi vinnuveitandi sem kemur fram með nýja starfshætti og er framsýnn 

(áhugavirði) 

 

Þættir fjögur, fimm og sex voru jafnir og eru því allir hafðir með.  

Lögfræði 

1. Grunnlaun yfir meðallagi (efnahagslegt virði) 

2. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (félagslegt virði) 

3. Glaðlegt vinnuumhverfi (félagslegt virði) 

4. Aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakki (efnahagslegt virði) 

5. Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn (þróunarvirði) 

– Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur (beitingarvirði) 

– Skemmtilegt vinnuumhverfi (félagslegt virði) 

 

Þættir fimm, sex og sjö voru jafnir og eru því allir hafðir með.  

Verkfræði 

1. Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn (þróunarvirði) 

2. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (félagslegt virði) 

3. Skemmtilegt vinnuumhverfi (félagslegt virði) 

4. Glaðlegt vinnuumhverfi (félagslegt virði) 

5. Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur (beitingarvirði) 

 

Á þessum samanburði má sjá að nemendur í lög- og viðskiptafræði leggja meiri áherslu á 

efnahagslega þætti heldur en nemendur í hinum deildunum tveimur. Nemendur beggja deilda 

eru með tvo efnahagslega þætti á sínum topp fimm lista á meðan að slíkir þættir komast ekki 

inn á topp fimm lista verk- og tölvunarfræðinema. Hjá verkfræðinemum er aðlaðandi heildar 
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launa- og fríðindapakki til að mynda í sjötta til sjöunda sæti listans en hjá 

tölvunarfræðinemum er hann í fimmtánda til sextánda sæti.  

 

Eins og sjá má í töflu þrjú var sterk fylgni á milli svara nemenda í viðskipta-, lög- og 

verkfræði. Greinilegt er hins vegar að tölvunarfræðinemar hafa töluvert aðrar áherslur á það 

hvað sé mikilvægast í fari tilvonandi vinnuveitanda. Til að mynda virðast tölvunarfræðinemar 

hafa minni áhuga á stöðuhækkunum og að hafa tækifæri á að öðlast reynslu í mismunandi 

deildum. 

Sjá má samanburð á milli deilda á röðun yfirflokkanna fimm, eftir mikilvægisröð á mynd 

þrjú. 

 

Mynd 3. Samanburður deilda á röðun yfirflokka 

Heildarniðurstöður hverrar deildar má finna í viðauka C, 9.3.1. 

6.2.2 Kyn 

Kynin voru sammála um þrjá þætti sem þeim þykja mikilvægastir í fari tilvonandi 

vinnuveitanda, þó ekki væru þeir í sömu röð. Þættirnir voru skemmtilegt vinnuumhverfi, að 

eiga gott samband við samstarfsmenn og að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á 

starfsframann. Á mynd fjögur má sjá hvaða þætti hvort kyn fyrir sig metur sem mikilvægasta 

í fari tilvonandi vinnuveitanda. 

Tafla 3. Fylgni á milli deilda

Viðskiptafræði Tölvunarfræði Lögfræði Verkfræði

Viðskiptafræði 1 0,52 0,92 0,85

Tölvunarfræði 0,52 1 0,44 0,69

Lögfræði 0,92 0,44 1 0,86

Verkfræði 0,85 0,69 0,86 1

1.     Félagslegt virði 1.     Félagslegt virði 1.     Félagslegt virði 1.     Félagslegt virði

2.     Efnahagslegt virði 2.     Áhugavirði 2.     Efnahagslegt virði 2.     Þróunarvirði

3.     Þróunarvirði 3.     Þróunarvirði 3.     Þróunarvirði 3.     Efnahagslegt virði

4.     Áhugavirði 4.     Beitingarvirði 4.     Beitingarvirði 4.     Beitingarvirði

5.     Beitingarvirði 5.     Efnahagslegt virði 5.     Áhugavirði 5.     Áhugavirði

Viðskiptafræði Tölvunarfræði Lögfræði Verkfræði
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Mynd 4. Mat kynja á mikilvægustu þáttunum í fari tilvonandi vinnuveitanda 

 

Þegar yfirflokkarnir fimm eru skoðaðir kemur í ljós að ekki er teljanlegur munur á milli kynja 

sem bæði setja félagslegt virði í fyrsta sæti, þróunarvirði í annað og efnahagslegt virði í 

þriðja. Kynin eru reyndar á öndverðum meiði með fjórða og fimmta sætið þar sem karlar eru 

með áhugavirði í fjórða sæti en beitingarvirði í því fimmta en því er öfugt farið hjá konum. 

Í sambærilegri rannsókn sem gerð var á Sri Lanka var mjög lítill munur á svörum kynjanna, 

þar var fylgnin á milli kynja 0,95 (Arachchige og Robertson, 2011). Munurinn var hins vegar 

meiri á meðal kynja útkriftarnema HR, þar sem var fylgnin var 0,74. Konur virtust sömuleiðis 

vera gjarnari á að meta þættina hærra, eða mikilvægari en karlar. Heildarmeðaltal kvenna var 

5,90 á meðan heildarmeðaltal karla var 5,49. Kom enda í ljós að munur var á meðaltölum 

kynjanna í 11 spurningum af 25. Heildarniðurstöður kynja má finna í viðauka C, 9.3.2. 

6.2.3 Aðrir bakgrunnsþættir  

6.2.3.1 Starfsreynsla 

Óháð starfsreynslu virðist fólk meta það mikils að vinnuveitandi bjóði upp á skemmtilegt 

starfsumhverfi. Allir eru auk þess sammála því að mikilvægt sé að eiga gott samband við 

samstarfsmenn. Þeir sem hafa minni starfsreynslu, þrjú ár eða skemur, leggja meiri áherslu á 

að geta öðlast reynslu í starfinu sem geti haft góð áhrif á starfsframann.  

Því meiri starfsaldur sem fólk hefur því meiri áherslu leggur það á launa- og umbunarþáttinn. 

1.    *Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn 1.    *Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína

2.    *Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína 2.    *Skemmtilegt vinnuumhverfi

3.    *Skemmtilegt vinnuumhverfi 3.    *Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn

4.      Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt 4.      Að eiga gott samband við yfirmenn þína

5.      Góðir möguleikar á stöðuhækkunum innan skipulagsheildarinnar 5.      Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur

6.      Grunnlaun yfir meðallagi 6.      Glaðlegt vinnuumhverfi

7.      Aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakki 7.      Starfsöryggi innan skipulagsheildarinnar

*Eru á lista hjá báðum kynjum

KonaKarl

Mikilvægustu þættirnir
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6.2.3.2 Aldur 

Aldur virðist hafa lítil áhrif á viðhorf útskriftarnema til tilvonandi vinnuveitanda. Sem fyrr 

voru þátttakendur nokkuð sammála um mikilvægi þess að eiga gott samband við 

samstarfsmenn sem og yfirmenn. Yngri aldurshóparnir lögðu meiri áherslu á að geta öðlast 

reynslu sem gæti haft góð áhrif á starfsframann. Meðalaldur nemenda var mjög svipaður á 

milli deilda, 23-25 ára en var þó hærri í tölvunarfræði, um 30 ár. 

Yngstu hóparnir lögðu meiri áherslu á launa- og umbunarþáttinn heldur en þeir eldri. Ekki 

kom fram annar teljanlegur munur á svörum þátttakenda eftir því á hvaða aldursskeiði þeir 

voru.  

6.2.3.3 Námsárangur 

Nemendur voru sammála, óháð námsárangri, um að mikilvægt væri að boðið væri upp á 

skemmtilegt starfsumhverfi, að geta öðlast reynslu sem getur haft góð áhrif á starfsframann 

og að eiga gott samband við samstarfsmenn. Hins vegar lögðu slökustu nemendurnir 

(meðaleinkunn 7,0 eða lægra) meiri áherslu en aðrir á starfsöryggi og glaðlegt 

vinnuumhverfi. Á móti kemur að afburðanemendur (meðaleinkunn 8,6 – 10) vildu vinna í 

spennandi starfsumhverfi og fannst mikilvægt að vinnuveitandinn kynni að meta hugvit 

þeirra og notaði það. Bæði miðlungs- (meðaleinkunn 7,1 – 8,5) og slöku nemendunum fannst 

mikilvægt að grunnlaun væru yfir meðallagi á meðan afburðanemendurnir töldu slíkt ekki 

skipta höfuðmáli.  

Nemendur með lakari námsárangur mátu það mikilvægara að skipulagsheildin stuðlaði að 

vellíðan og að þeir gætu öðlast meira sjálfstraust heldur en þeir með besta námsárangurinn. 

Möguleikar á stöðuhækkunum voru einnig metnir mikilvægari á meðal slakari nemenda. 

Afburðanemendur mátu sömuleiðis minna mikilvægt að skipulagsheildin væri mannúðleg og 

gæfi til baka til samfélagsins, heldur en nemendur með slakari námsárangur. Það sama má 

segja um að öðlast reynslu innan fyrirtækisins í mismunandi deildum, það var álitið 

mikilvægara eftir slakari námsárangri.  

Nemendum með afburða námsárangur fannst lítilvægara að skipulagsheildin sem þeir starfa 

fyrir sé viðskiptavinamiðuð. 
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6.2.3.4 Menning 

Áhugavert er að bera saman niðurstöðurnar frá Ástralíu, Sri Lanka og Íslandi. Fylgnin í 

svörum þátttakenda er mest á milli Íslands og Ástralíu 0,769 á meðan að hún er einungis 

0,577 á milli Ástralíu og Sri Lanka og enn lægri, eða 0,431 á milli Íslands og Sri Lanka.  

Hérna má sjá hvað þátttakendum í hverju landi fyrir sig þótti mikilvægast í fari tilvonandi 

vinnuveitanda: 

Ísland  

1. Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn (þróunarvirði) 

2. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (félagslegt virði) 

3. Skemmtilegt vinnuumhverfi (félagslegt virði) 

4. Að eiga gott samband við yfirmenn þína (félagslegt virði) 

5. Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt (áhugavirði) 

Ástralía  

1. Glaðlegt vinnuumhverfi (félagslegt virði) 

2. Grunnlaun yfir meðallagi (efnahagslegt virði) 

3. Aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakki (efnahagslegt virði) 

4. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (félagslegt virði) 

5. Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn (þróunarvirði) 

Sri Lanka  

1. Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn (þróunarvirði) 

2. Stökkpallur á betri störf í framtíðinni (þróunarvirði) 

3. Að líða vel með sjálfa(n) þig vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 

(þróunarvirði) 

4. Glaðlegt vinnuumhverfi (félagslegt virði) 

5. Starfsöryggi innan skipulagsheildarinnar (félagslegt virði) 

Eins og sjá má er einungis einn þáttur sem nemendur allra þjóðanna eru sammála um að sé 

ákaflega mikilvægur en það er að geta öðlast reynslu sem hefur jákvæð áhrif á starfsframann. 

Íslensku nemendurnir meta félagslega þætti mikilvægasta á meðan að áströlsku nemendurnir 

virðast meta efnahagslega þætti mikilvægasta. Nemendurnir frá Sri Lanka eru síðan á 

öndverðum meiði þar sem þeir meta þróunarþætti sem mikilvægasta. 

Tölfræðiupplýsingar um aðra bakgrunnsþætti, starfsreynslu, aldur, námsárangur og menningu 

er að finna í viðauka C, 9.3.3 – 9.3.6. 
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6.3 Draumavinnustaðurinn 

Um helmingur þátttakenda kvaðst eiga sér draumavinnustað. Þegar spurt var hver sá 

vinnustaður væri var þó í flestum tilfellum lítið um svör.  

Áberandi fleiri karlar segjast eiga sér draumavinnustað en konur, 53% karla svöruðu játandi 

en einungis 37% kvenna.  

Fyrirtæki sem nefnd voru oftar en einu sinni í könnuninni voru KPMG og Google, með fjögur 

atkvæði hvort, Goldman Sachs, Icelandair og Arion Banki með þrjú atkvæði og Össur með 

tvö atkvæði. Auk þess svöruðu fjórir þátttakendur því til að þeirra draumavinnustaður væri 

eigin rekstur. Í allt voru nefnd 13 fyrirtæki sem starfa á Íslandi í könnuninni.  

Spurt var um ástæður þess að fólk nefndi eitt fyrirtæki umfram annað sem sinn 

draumavinnuveitanda. Svörin voru eins og búast mátti við fjölbreytt en þó var hægt að greina 

ákveðið mynstur. Orðspor fyrirtækisins var oftast nefnt sem ástæða, í um 27% tilvika. Í 17% 

tilvika var nefnd ýmiss konar sérstaða sem fyrirtækið hafði myndað sér. Góð framkoma við 

starfsmenn var sömuleiðis nefnd sem ástæða ásamt gildum og framtíðarsýn fyrirtækisins, um 

10% þátttakenda nefndu hvora ástæðu fyrir sig. Aðrar ástæður fengu minna fylgi og verða því 

ekki tíundaðar hér.  

Nokkur munur var á milli deilda hvort nemendur ættu sér draumavinnustað. Einungis 3 af 

hverjum 10 lögfræðinemum eiga sér draumavinnustað á móti 5 af hverjum 10 viðskiptafræði-

nemum, 6 af hverjum 10 tölvunarfræðinemum og 8 af hverjum 10 verkfræðinemum. 

Áberandi munur var á milli deilda hvort að nemendur höfðu þegar tryggt sér framtíðarvinnu. 

Hvorki meira né minna en 77% útskriftarnema úr tölvunarfræði höfðu þegar tryggt sér 

framtíðarvinnu á móti einungis rúmum 14% lögfræðinema. Til samanburðar höfðu 20% 

verkfræðinema þegar tryggt sér framtíðarvinnu á móti 31% viðskiptafræðinema. Að lokum 

má nefna að nemendur með framúrskarandi námsárangur voru líklegri til að hafa útvegað sér 

framtíðarvinnu en þeir með slakari námsárangur. 
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6.4 Öflun upplýsinga 

 

Algengast var að þátttakendur öfluðu sér upplýsinga um tilvonandi vinnuveitendur í gegnum 

vini og kunningja eða fyrrverandi eða núverandi starfsmenn fyrirtækisins. Næst á listanum 

koma svo vefmiðlar. Ekki er að sjá mun á því hvernig þátttakendur afla sér þessara 

upplýsinga eftir aldri þeirra, starfsreynslu eða kyni. Þó verður vægi vina og kunningja sem og 

fyrrverandi eða núverandi starfsmanna meira með aldri og starfsreynslu svarenda. Á mynd 

fimm má sjá leiðir þátttakenda til upplýsingaöflunar. 

7 Umræða 

Tilgangur þessa verkefnis var annars vegar að varpa ljósi á hugtakið vinnustaðarmörkun, út á 

hvað það gengur og hvernig það getur hjálpað fyrirtækjum að ná samkeppnisforskoti ef rétt er 

að því staðið. Hins vegar var tilgangurinn að komast að því hvað það er sem gerir vinnustaði 

aðlaðandi í huga mögulegra starfsmanna sem er forsenda þess að fyrirtæki geti meðvitað 

reynt að höfða til þeirra.  

Á fræðilegri umfjöllun ritgerðarinnar má sjá að innleiðing vinnustaðarmörkunar getur haft 

margvísleg jákvæð áhrif á fyrirtæki. Ferlið er hins vegar ekki einfalt og er því mikilvægt að 

vanda til verka. Samvinna margra deilda fyrirtækisins er nauðsynleg til að allt gangi að 

Mynd 5. Hvert sækja atvinnuleitendur sér upplýsingar 
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óskum og þá sérstaklega mannauðs- og markaðsdeilda. Eins er mikilvægt að verkefnið hafi 

stuðning æðstu stjórnenda frá upphafi (Moroko og Uncles, 2008). 

Til þess að komast að því hvað þykir aðlaðandi við framtíðarvinnuveitendur var framkvæmd 

viðhorfskönnun á meðal útskriftarnema Háskólans í Reykjavík.  

Rannsóknin leiddi ýmislegt áhugavert í ljós. Útskriftarnemendur meta félagslega þætti 

mikilvægasta, svo sem að eiga gott samband við næstu samstarfs- og yfirmenn, ásamt því að 

boðið sé upp á skemmtilegt vinnuumhverfi. Þetta er ólíkt niðurstöðum útskriftarnemenda í 

Ástralíu, sem mátu efnahagslega þætti mikilvægasta og á Sri Lanka, þar sem þróunarlegir 

þættir þóttu mikilvægastir. Þetta rennir stoðum undir kenningar Berthon að menning hafi 

mikið að segja um hvað umsækjendum þyki aðlaðandi í fari vinnuveitanda (2005).  

Það er því mikilvægt fyrir íslensk fyrirtæki að leggja ekki ofuráherslu á laun og annars konar 

umbun þegar byggja á upp sterkt vinnustaðarvörumerki heldur koma líka á framfæri jákvæðri 

vinnustaðamenningu ef henni er til að dreifa (Agrawal og Swaroop, 2009). 

Töluverður munur var  á mati útskriftarnema eftir því hvaða námi þeir eru að ljúka. 

Nemendur í lög- og viðskiptafræði telja til að mynda efnahagslega þætti, svo sem laun og 

önnur fríðindi mun mikilvægari en nemendur í verk- og tölvunarfræði. Ýmsar ástæður geta 

verið fyrir því, til dæmis má búast við því að áhugasvið nemenda í viðskiptafræði tengist 

fjármálum og því ekki óeðlilegt að þeir meti fjárhagslega umbun sem mikilvægari. 

Nemendur í lögfræði mátu lítilvægast að skipulagsheildin sem þeir ynnu hjá væri mannúðleg 

og gæfi til baka til samfélagsins. Rennir þetta ef til vill stoðum undir staðalímynd 

lögfræðinga. Karlar mátu þennan þátt sömuleiðis lítilvægari en konur. 

Nemendur í tölvunarfræði setja efnahagslegt virði neðst á sinn mikilvægislista og virðast fyrst 

og fremst velja námið út frá sínu áhugasviði en ekki tekjumöguleikum. Tölvunarfræðinemar 

virðast sömuleiðis leggja minnsta áherslu á að geta öðlast reynslu í mismunandi deildum 

fyrirtækisins og að eiga möguleika á stöðuhækkunum. Bendir þetta til þess að þeir séu sáttir 

við að gegna sama starfinu um einhverja hríð. Möguleiki er að sú staðreynd að rúmlega þrír 

fjórðu hlutar tölvunarfræðinema höfðu þegar tryggt sér framtíðarvinnu á móti miklum 

minnihluta nemenda úr hinum deildunum þremur hafi eitthvað að segja í þessum málum. 

Þetta gæti orsakað það að tölvunarfræðinemar hafi verið með ákveðið fyrirtæki í huga þegar 

þeir svöruðu spurningalistanum en ekki markaðinn í heild sinni. Einnig gæti haft áhrif að 
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nemendur í tölvunarfræði voru tilfinnanlega eldri en nemendur í öðrum deildum. 

Gegnumgangandi meta nemendur þó félagslega þætti sem mikilvægasta, óháð útskriftardeild.  

Sú staðreynd að þrír fjórðu hlutar tölvunarfræðinema hafa þegar tryggt sér framtíðarvinnu 

endurspeglar ef til vill ástandið á atvinnumarkaði þar sem skortur hefur verið á tölvu- og 

tæknimenntuðu fólki. Það sem skýrir að lágt hlutfall verk- og lögfræðinema hefur tryggt sér 

framtíðarvinnu er að nemar í þessum greinum taka í flestum tilfellum tveggja ára 

meistaranám strax í kjölfar grunnnámsins og öðlast ekki starfsheitin verk- og lögfræðingur 

fyrr en eftir það.  

Aðrir bakgrunnsþættir höfðu minni áhrif á viðhorf þátttakenda. Þó ber að nefna nokkra þætti. 

Því meiri starfsreynslu sem fólk hefur því meiri áherslu leggur það á efnahagslega þætti, sem 

gæti orsakast af því að starfsreynsla og aldur haldast oft í hendur og ábyrgðin á 

einstaklingunum sé orðin meiri. Til að mynda heimilisrekstur ásamt öðrum skuldbindingum 

og því nauðsynlegt að hafa þolanlega afkomu. Yngri nemendur með minni starfsreynslu 

lögðu meira upp úr því að geta öðlast reynslu í starfinu sem væri jákvæð fyrir starfsframann. 

Það er rökrétt, þar sem líklegra er að eldri nemendur hafi meiri starfsreynslu og telji sig því 

ekki þurfa að bæta við sig þar.  

Nemendur með framúrskarandi námsárangur mátu áhugasviðs þætti meira en nemendur með 

slakari námsárangur. Þeir voru sömuleiðis á öndverðum meiði við nemendur með slakari 

námsárangur þegar kom að efnahagslegum þáttum sem þeir mátu lítilvægari. Tilhneiging 

virtist líka vera að nemendur með framúrskarandi námsárangur mætu þættina almennt 

lítilvægari en hinir hóparnir. Erfitt er að átta sig á ástæðunum, en leiða má líkum að því að 

þeir treysti meiri á sjálfa sig og getu sína til að skapa sér gott starfsumhverfi. 

Fá íslensk fyrirtæki fengu atkvæði þegar þátttakendur voru beðnir um að nefna sinn 

draumavinnustað, sem bendir til þess að íslensk fyrirtæki gætu gert betur þegar kemur að 

vinnustaðarmörkun. Fólk átti ekki í vandræðum með að skilgreina hvernig 

draumavinnustaður þess lítur út en átti erfiðara með að benda á eitthvert sérstakt fyrirtæki í 

því samhengi. 

Þátttakendur nefndu erlend fyrirtæki ekki síður sem sinn draumavinnustað, sem styður við 

umræðuna um alþjóðavæðingu (Chambers, Foulon, Handfield-Jones, Hankin og Michaels, 

1998; Mahroum, 2000; Taylor, 2005). Þau tvö erlendu fyrirtæki sem fengu flest atkvæði eru 

enda þekkt fyrir að hafa skapað sér sterkt vinnustaðarvörumerki. Goldman Sachs hefur verið 
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á lista yfir bestu fyrirtækin til að starfa fyrir ár eftir ár og Google þykir einn mest spennandi 

vinnustaður veraldar eftir að hafa opnað vinnustaðinn fyrir almenningi á margvíslegan hátt 

(International Business Times, 2012; Leonard, 2000). 

En af hverju nefndu þátttakendur þau fyrirtæki sem þeir gerðu þegar þeir voru spurðir um 

draumavinnustaðinn? Það sem skipti þátttakendur mestu máli var orðspor og ímynd 

fyrirtækisins, sem styður við rannsóknir sem Agrawal og Swaroop (2009) og Collins og Han 

hafa gert (2004). Önnur ástæða, sem nefnd var, er að fyrirtækið komi vel fram við starfsmenn 

sína en það hefur sýnt sig að slíkt er fljótt að spyrjast út og hefur góð á áhrif á virði 

vinnustaðarvörumerkisins (Vijayakumar, Parvin og Dhilip, 2011) 

Algengast var einmitt að þátttakendur nýttu sér núverandi eða fyrrverandi starfsmenn 

fyrirtækja eða vini og kunningja til að afla sér upplýsinga um tilvonandi vinnuveitendur en  

Collins og Stevens sýndu einmitt fram á að fólk lítur almennt á það sem áreiðanlegustu 

leiðina til slíkrar upplýsingaöflunar (2002). Þetta undirstrikar enn frekar mikilvægi þess að 

fyrirtæki komi vel fram við starfsmenn sína sem geta í kjölfarið orðið eins konar gangandi 

auglýsing fyrir vinnustaðinn. 

 

Takmarkanir 

Segja má að þar sem vinnustaðarmörkun er á mörkum tveggja eða jafnvel fleiri fræðigreina 

geti verið erfitt að mæla nákvæmlega hverju hún áorkar og hvað séu áhrif annarra skyldra 

þátta. Þess vegna er mikilvægt að fræðimenn og sérfræðingar séu vandvirkir við mælingar og 

rannsóknir til að vinnustaðarmörkun geti í framtíðinni komist á þann stall sem hún á skilið. 

Spurningalistinn sem notaður var til að mæla viðhorf útskriftarnema til framtíðar-

vinnustaðarins er mjög einsleitur, jafnvel um of. Cronbach alfa stuðullinn er 0,914 og er því 

hægt að setja spurningarmerki við tilgang þáttagreiningarinnar, þar sem innri áreiðanleiki 

hvers þáttar varð töluvert lægri en heildarlistans. Stuðullinn á hverjum þætti var þó hærri en 

0,7 sem oft er notað sem viðmið í þessu samhengi. 

Það hefur sýnt sig að menningarmunur á svörum þátttakenda er töluverður og þar af leiðandi 

gæti verið sterkur leikur að fara að nýju í rýnihópavinnu líkt og gert var í Ástralíu þegar 

upphaflegi listinn var settur saman. Með því móti væri ef til vill hægt að uppgötva nýjar 

víddir á viðhorfum Íslendinga til framtíðarvinnustaðarins. 
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Tillögur að frekari rannsóknum 

Þar sem erfitt er að alhæfa um viðhorf annarra hópa en útskriftarnema Háskólans í Reykjavík 

út frá þessari rannsókn væri áhugavert að gera sambærilegar rannsóknir á öðrum 

þjóðfélagshópum. Í því samhengi má stinga upp á nemendum í öðrum háskólum eða í öðrum 

deildum innan Háskólans í Reykjavík. Einnig mætti rannsaka hvort að munur væri á viðhorfi 

eftir starfsstétt eða stöðu innan fyrirtækja. 

Þar sem útskriftarnemendur eru upp til hópa ekki með mikla starfsreynslu gæti viðhorf þeirra 

til mikilvægis einstakra eiginleika tilvonandi vinnuveitanda verið óþroskaðara en þeirra sem 

hafa margra ára eða áratuga reynslu af atvinnulífinu. Í því samhengi mætti framkvæma 

sambærilega rannsókn aftur á sama hópnum þegar hann hefur verið úti á vinnumarkaðnum í 

nokkur ár, til þess að sjá hvort að viðhorf hans hafi breyst. 

Fyrirtæki geta sömuleiðis notað EmpAt listann til þess að komast að því af hverju starfsmenn 

vinna hjá fyrirtækinu. Þau geta lagt listann fyrir og beðið þátttakendur að gefa þáttunum 

einkunn út frá sínum vinnustað. Á þann máta er hægt að komast að því hverjir styrkleikar og 

veikleikar fyrirtækisins eru í þessu samhengi og hvaða skilaboð fyrirtækið getur sent út til 

markhópsins. 

Að lokum mætti gera rannsóknir á þeim fyrirtækjum hér á landi sem eru að gera góða hluti í 

könnunum eins og Fyrirtæki eða Stofnun ársins til þess að komast að því hvernig þau vinna 

og hvaða áherslur þau hafa. Hægt væri að gera sambærilega könnun á þeim fyrirtækjum sem 

rekið hafa lestina á viðkomandi listum og bera starfshættina saman með tilvísun í fræðin. 

 

Það er von höfundar að með þessari rannsókn hafi íslensk fyrirtæki nú aðgang að nýrri 

þekkingu um afstöðu útskriftarnema til tilvonandi vinnuveitanda. Þetta ætti að geta hjálpað 

þeim að búa til aðlaðandi virðistilboð og laða þannig að sér þá framtíðarstarfsmenn sem þeim 

hentar. 
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9  Viðaukar 

9.1 Viðauki A – Tölvupóstar 

Eins og áður var sagt þá fengu viðtakendur tölvupóstinn stílaðan á sig persónulega, þannig að 

hér að neðan má sjá dæmi um hvernig þetta leit út. Nöfnin sem fram koma eru af handahófi 

og eru skáletruð í þessu samhengi, sem þau voru ekki við útsendingu tölvupóstsins. 

9.1.1 Bréf til þátttakenda 

Kæri Aðalsteinn, 

Mig langar að biðja þig um að taka fyrir mig stutta könnun sem er hluti af lokaverkefni mínu 

í viðskiptafræði. 

Könnunin er lögð fyrir útskriftarnemendur úr fjórum deildum Háskólans í Reykjavík. Henni 

er ætlað að komast að því hvaða skoðanir nemendur hafa á framtíðar vinnuveitendum sínum, 

hvaða þætti þeir meta mikilvægasta o.s.frv. Það tekur þig einungis örfár mínútur að klára 

könnunina og hver veit, kannski öðlastu í leiðinni skýrari mynd af því hvar eða við hvað þig 

langar að starfa í framtíðinni. 

Smelltu á hlekkinn hér að neðan til að svara könnuninni. 

http://edu.surveygizmo.com/s3/860677/Draumavinnuveitandinn 

Ef þú svarar könnuninni fyrir miðvikudaginn 28. mars næstkomandi kemst nafnið þitt í 

hattinn  og þú getur unnið risa-páskaegg stútfullt af alls konar góðgæti! 

 

Takk fyrir hjálpina, 

Kveðja 

Smári 

 

 

http://edu.surveygizmo.com/s3/860677/Draumavinnuveitandinn
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9.1.2 Áminningarbréf 

Sæll og blessaður Aron, 

Ef þú ert búinn að taka könnunina mína þá þakka ég þér kærlega fyrir hjálpina. Ef ekki, þá 

vilja ég endilega hvetja þig til að taka þátt.  

Ekki nóg með að þú myndir hjálpa mér með útskriftarverkefnið mitt úr viðskiptafræði, heldur 

gæti könnunin líka hjálpað þér að átta þig á hvernig vinnustað þú vilt vinna í framtíðinni. 

Ef þú klárar könnunina sem tekur í mesta lagi fimm mínútur hefurðu möguleika á að setja 

nafnið þitt í pott. Úr pottinum verður svo dregið risa-páskaegg! 

Endilega smelltu á hlekkinn hér að neðan til að svara könnuninni. 

http://edu.surveygizmo.com/s3/860677/Draumavinnuveitandinn 

Fullkomin nafn- og gagnaleynd er að sjálfsögðu viðhöfð í könnuninni. 

Takk fyrir hjálpina, 

Kveðja 

Smári 

  

http://edu.surveygizmo.com/s3/860677/Draumavinnuveitandinn
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9.2 Viðauki B – Spurningakönnun 

Ekki var nauðsynlegt að svara öllum spurningum og fór það eftir svörum þátttakenda hvaða 

spurningu þeir fengu næst upp, til dæmis ef viðkomandi svaraði spurningu eitt neitandi, þá 

þurfti hann ekki að svara spurningu tvö heldur fór beint yfir á spurningu fjögur o.s.frv. 

Draumavinnuveitandinn 

1) Átt þú þér draumavinnustað?* 

( ) Já 

( ) Nei 

2) Hver er draumavinnustaðurinn þinn? 

____________________________________________  

3) Af hverju er það draumavinnustaðurinn, en ekki samkeppnisaðili/ar? 

____________________________________________  

4) Í hvaða starfsgrein vilt þú starfa? 

Ekki er nauðsynlegt að svara þessari spurningu  

____________________________________________  

5) Er einhver vinnustaður sem þú vilt alls ekki starfa hjá? 

( ) Já 

( ) Nei 

6) Hver er ástæðan fyrir því að þú vilt ekki starfa þar? 

Ekki er nauðsynlegt að svara þessari spurningu   

____________________________________________  

Vinsamlegast dragið atriðin vinstra megin yfir í kassann hægra megin eftir mikilvægis röð. 

Hægt er að draga eitt atriði eða fleiri 

7) Hvernig aflaðir þú þér þeirra upplýsinga sem þú byggir svör þín hér á undan á?* 

_______Í gegnum fyrrverandi eða núverandi starfsmenn fyrirtækisins 
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_______Í gegnum prentmiðla 

_______Í gegnum vefmiðla 

_______Í gegnum ráðningarskrifstofur 

_______Í gegnum Háskólann í Reykjavík 

_______Í gegnum auglýsingar 

_______Í gegnum kannanir eins og til dæmis Fyrirtæki ársins 

_______Í gegnum heimasíður fyrirtækja 

_______Í gegnum vini eða kunningja 

_______Annað 

8) Úr hvaða námi ert þú að útskrifast í vor?* 

( ) BSc í viðskiptafræði 

( ) BSc í viðskiptafræði (HMV) 

( ) BSc í tölvunarfræði 

( ) BA í lögfræði 

( ) BSc í rekstrarverkfræði 

( ) BSc í fjármálaverkfræði 

( ) BSc í heilbrigðisverkfræði 

( ) BSc í hátækniverkfræði 

( ) BSc í hugbúnaðarverkfræði 

9) Ert þú með einhverja sérstaka áherslu í náminu, ef já hvaða? 

____________________________________________  

10) Hver er meðaleinkunn þín hingað til í náminu?* 

( ) 9,6-10,0 

( ) 9,1-9,5 

( ) 8,6-9,0 

( ) 8,1-8,5 

( ) 7,6-8,0 

( ) 7,1-7,5 
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( ) 6,6-7,0 

( ) 6,1-6,5 

( ) 5,6-6,0 

( ) 5,0-5,5 

( ) Undir 5 

11) Hefur þú tryggt þér framtíðarvinnu eftir að námi lýkur?* 

( ) Já 

( ) Nei 

12) Hefur þú einhverja starfsreynslu fyrir utan sumarstörf? 

( ) Já 

( ) Nei 

13) Hve mikla starfsreynslu hefur þú fyrir utan sumarstörf?* 

( ) Minna en eitt ár 

( ) Eitt til tvö ár 

( ) Tvö til þrjú ár 

( ) Þrjú til fjögur ár 

( ) Fjögur til fimm ár 

( ) Meira en fimm ár 

 

Hversu lítilvæg eða mikilvæg eru eftirfarandi atriði fyrir þig við val á hugsanlegum 

vinnuveitanda? 

Fullyrðingar Mjög lítilvægt           Mjög mikilvægt 

14) Þakklæti/viðurkenning frá stjórnendum* 1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

15) Skemmtilegt vinnuumhverfi* 1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

16) Stökkpallur á betri störf í framtíðinni* 1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

17) Að líða vel með sjálfa(n) þig vegna þess að þú 

vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 
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18) Að öðlast meira sjálfsöryggi vegna þess að þú 

vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

19) Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á 

starfsframa þinn* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

20) Að eiga gott samband við yfirmenn þína* 1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

21) Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína* 1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

22) Samstarfsmenn sem eru hvetjandi og fullir 

stuðnings* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

23) Að vinna í spennandi umhverfi* 1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

24) Skapandi vinnuveitandi sem kemur fram með nýja 

starfshætti og er framsýnn* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

25) Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit 

þitt* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

26) Skipulagsheildin framleiðir hágæða vörur og/eða 

þjónustu* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

27) Skipulagsheildin framleiðir nýstárlegar vörur 

og/eða þjónustu* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

28) Góðir möguleikar á stöðuhækkunum innan 

skipulagsheildarinnar* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

29) Mannúðleg skipulagsheild – gefur til baka til 

samfélagsins* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

30) Tækifæri til að nýta það sem lært var á 

háskólastigi* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

31) Tækifæri til að kenna öðrum það sem þú hefur 

lært* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 
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Fullyrðingar Mjög lítilvægt           Mjög mikilvægt 

32) Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

33) Skipulagsheildin er viðskiptavinamiðuð* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

34) Starfsöryggi innan skipulagsheildarinnar* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

35) Möguleiki á að öðlast reynslu í mismunandi 

deildum* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

36) Glaðlegt vinnuumhverfi* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

37) Grunnlaun yfir meðallagi* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

38) Aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakki* 
1  –  2  –  3  –  4  –  5  –  6  -  7 

 

39) Hver er aldur þinn?* 

( ) 20 - 22 ára 

( ) 23 - 25 ára 

( ) 26 - 28 ára 

( ) 29 - 31 ára 

( ) 32 - 34 ára 

( ) 35 - 37 ára 

( ) 38 - 40 ára 

( ) eldri en 40 ára 
 

40) Hvert er kyn þitt?* 

( ) Karl 

( ) Kona 
 

41) Ef þú vilt eiga möguleika á að vinna stórt páskaegg settu þá tölvupóstfangið þitt í 

kassann hér að neðan:  

 

Athugið að fullkomin nafna- og gagnaleynd er viðhöfð í þessari könnun. Tölvupóstfang þitt 

verður ekki tengt við svörin þín hér á undan. 

 

Takk kærlega fyrir þátttökuna. 
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9.3 Viðauki C – Tölfræði 

Heildarniðurstöður, allir útskriftarnemar: 

 

  

Röð Fullyrðing Meðaltal

1 Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn 6,42

2 Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína 6,39

3 Skemmtilegt vinnuumhverfi 6,31

4 Að eiga gott samband við yfirmenn þína 6,10

5 Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt 6,10

6 Grunnlaun yfir meðallagi 6,07

7 Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur 6,04

8 Aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakki 6,03

9 Glaðlegt vinnuumhverfi 6,01

10 Góðir möguleikar á stöðuhækkunum innan skipulagsheildarinnar 5,96

11 Að vinna í spennandi umhverfi 5,93

12 Stökkpallur á betri störf í framtíðinni 5,93

13 Tækifæri til að nýta það sem lært var á háskólastigi 5,83

14 Þakklæti/viðurkenning frá stjórnendum 5,78

15 Starfsöryggi innan skipulagsheildarinnar 5,78

16 Að líða vel með sjálfa(n) þig vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 5,68

17 Skapandi vinnuveitandi sem kemur fram með nýja starfshætti og er framsýnn 5,53

18 Að öðlast meira sjálfsöryggi vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 5,50

19 Skipulagsheildin framleiðir hágæða vörur og/eða þjónustu 5,50

20 Samstarfsmenn sem eru hvetjandi og fullir stuðnings 5,49

21 Möguleiki á að öðlast reynslu í mismunandi deildum 5,32

22 Skipulagsheildin er viðskiptavinamiðuð 4,90

23 Tækifæri til að kenna öðrum það sem þú hefur lært 4,78

24 Mannúðleg skipulagsheild – gefur til baka til samfélagsins 4,61

25 Skipulagsheildin framleiðir nýstárlegar vörur og/eða þjónustu 4,50
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9.3.1 Útskriftardeildir 

Heildarniðurstöður, viðskiptafræði: 

 

 

Röðun yfirflokka, viðskiptafræði: 

 

 

Röð Fullyrðing Meðaltal

1 Skemmtilegt vinnuumhverfi 6,45

2 Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn 6,42

3 Góðir möguleikar á stöðuhækkunum innan skipulagsheildarinnar 6,32

4 Grunnlaun yfir meðallagi 6,29

5 Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína 6,29

6 Stökkpallur á betri störf í framtíðinni 6,23

7 Að eiga gott samband við yfirmenn þína 6,19

8 Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt 6,19

9 Aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakki 6,13

10 Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur 6,06

11 Að vinna í spennandi umhverfi 6,03

12 Glaðlegt vinnuumhverfi 5,94

13 Tækifæri til að nýta það sem lært var á háskólastigi 5,87

14 Starfsöryggi innan skipulagsheildarinnar 5,81

15 Þakklæti/viðurkenning frá stjórnendum 5,77

16 Að líða vel með sjálfa(n) þig vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 5,68

17 Möguleiki á að öðlast reynslu í mismunandi deildum 5,65

18 Skapandi vinnuveitandi sem kemur fram með nýja starfshætti og er framsýnn 5,61

19 Að öðlast meira sjálfsöryggi vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 5,48

20 Samstarfsmenn sem eru hvetjandi og fullir stuðnings 5,39

21 Skipulagsheildin framleiðir hágæða vörur og/eða þjónustu 5,35

22 Skipulagsheildin er viðskiptavinamiðuð 5,32

23 Tækifæri til að kenna öðrum það sem þú hefur lært 4,81

24 Skipulagsheildin framleiðir nýstárlegar vörur og/eða þjónustu 4,71

25 Mannúðleg skipulagsheild – gefur til baka til samfélagsins 4,65

Röð Flokkur Meðaltal

1 Félagslegt virði 6,05

2 Efnahagslegt virði 6,04

3 Þróunarvirði 5,92

4 Áhugavirði 5,58

5 Beitingarvirði 5,44
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Heildarniðurstöður, tölvunarfræði: 

 

 

Röðun yfirflokka, tölvunarfræði: 

  

Röð Fullyrðing Meðaltal

1 Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína 6,70

2 Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn 6,40

3 Að eiga gott samband við yfirmenn þína 6,40

4 Skemmtilegt vinnuumhverfi 6,30

5 Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt 6,30

6 Skapandi vinnuveitandi sem kemur fram með nýja starfshætti og er framsýnn 6,30

7 Skipulagsheildin framleiðir hágæða vörur og/eða þjónustu 6,20

8 Að vinna í spennandi umhverfi 6,10

9 Tækifæri til að nýta það sem lært var á háskólastigi 6,00

10 Þakklæti/viðurkenning frá stjórnendum 6,00

11 Glaðlegt vinnuumhverfi 5,80

12 Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur 5,80

13 Að öðlast meira sjálfsöryggi vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 5,70

14 Samstarfsmenn sem eru hvetjandi og fullir stuðnings 5,70

15 Aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakki 5,60

16 Að líða vel með sjálfa(n) þig vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 5,60

17 Stökkpallur á betri störf í framtíðinni 5,50

18 Starfsöryggi innan skipulagsheildarinnar 5,50

19 Góðir möguleikar á stöðuhækkunum innan skipulagsheildarinnar 5,30

20 Grunnlaun yfir meðallagi 5,30

21 Skipulagsheildin framleiðir nýstárlegar vörur og/eða þjónustu 5,20

22 Mannúðleg skipulagsheild – gefur til baka til samfélagsins 5,00

23 Tækifæri til að kenna öðrum það sem þú hefur lært 4,70

24 Skipulagsheildin er viðskiptavinamiðuð 4,20

25 Möguleiki á að öðlast reynslu í mismunandi deildum 3,90

Röð Flokkur Meðaltal

1 Félagslegt virði 6,18

2 Áhugavirði 6,02

3 Þróunarvirði 5,84

4 Beitingarvirði 5,40

5 Efnahagslegt virði 5,12
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Heildarniðurstöður, lögfræði: 

 

 

Röðun yfirflokka, lögfræði: 

 

  

Röð Fullyrðing Meðaltal

1 Grunnlaun yfir meðallagi 6,57

2 Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína 6,50

3 Glaðlegt vinnuumhverfi 6,36

4 Aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakki 6,29

5 Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn 6,21

6 Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur 6,21

7 Skemmtilegt vinnuumhverfi 6,21

8 Að eiga gott samband við yfirmenn þína 6,07

9 Góðir möguleikar á stöðuhækkunum innan skipulagsheildarinnar 6,07

10 Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt 6,00

11 Tækifæri til að nýta það sem lært var á háskólastigi 6,00

12 Starfsöryggi innan skipulagsheildarinnar 5,93

13 Stökkpallur á betri störf í framtíðinni 5,86

14 Að vinna í spennandi umhverfi 5,79

15 Að líða vel með sjálfa(n) þig vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 5,79

16 Samstarfsmenn sem eru hvetjandi og fullir stuðnings 5,71

17 Þakklæti/viðurkenning frá stjórnendum 5,71

18 Möguleiki á að öðlast reynslu í mismunandi deildum 5,64

19 Að öðlast meira sjálfsöryggi vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 5,50

20 Skipulagsheildin framleiðir hágæða vörur og/eða þjónustu 5,14

21 Skapandi vinnuveitandi sem kemur fram með nýja starfshætti og er framsýnn 5,00

22 Skipulagsheildin er viðskiptavinamiðuð 4,93

23 Tækifæri til að kenna öðrum það sem þú hefur lært 4,50

24 Mannúðleg skipulagsheild – gefur til baka til samfélagsins 4,14

25 Skipulagsheildin framleiðir nýstárlegar vörur og/eða þjónustu 3,64

Röð Flokkur Meðaltal

1 Félagslegt virði 6,17

2 Efnahagslegt virði 6,10

3 Þróunarvirði 5,81

4 Beitingarvirði 5,36

5 Áhugavirði 5,11
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Heildarniðurstöður, verkfræði: 

 

 

Röðun yfirflokka, verkfræði: 

 

 

 

Röð Fullyrðing Meðaltal

1 Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn 6,59

2 Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína 6,29

3 Skemmtilegt vinnuumhverfi 6,12

4 Glaðlegt vinnuumhverfi 6,00

5 Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur 6,00

6 Aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakki 5,88

7 Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt 5,88

8 Að vinna í spennandi umhverfi 5,76

9 Að eiga gott samband við yfirmenn þína 5,76

10 Starfsöryggi innan skipulagsheildarinnar 5,76

11 Grunnlaun yfir meðallagi 5,71

12 Stökkpallur á betri störf í framtíðinni 5,71

13 Þakklæti/viðurkenning frá stjórnendum 5,71

14 Að líða vel með sjálfa(n) þig vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 5,65

15 Skipulagsheildin framleiðir hágæða vörur og/eða þjónustu 5,65

16 Góðir möguleikar á stöðuhækkunum innan skipulagsheildarinnar 5,59

17 Tækifæri til að nýta það sem lært var á háskólastigi 5,53

18 Að öðlast meira sjálfsöryggi vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 5,41

19 Skapandi vinnuveitandi sem kemur fram með nýja starfshætti og er framsýnn 5,35

20 Samstarfsmenn sem eru hvetjandi og fullir stuðnings 5,35

21 Möguleiki á að öðlast reynslu í mismunandi deildum 5,29

22 Tækifæri til að kenna öðrum það sem þú hefur lært 5,00

23 Mannúðleg skipulagsheild – gefur til baka til samfélagsins 4,71

24 Skipulagsheildin er viðskiptavinamiðuð 4,53

25 Skipulagsheildin framleiðir nýstárlegar vörur og/eða þjónustu 4,41

Röð Flokkur Meðaltal

1 Félagslegt virði 5,91

2 Þróunarvirði 5,81

3 Efnahagslegt virði 5,65

4 Áhugavirði 5,41

5 Beitingarvirði 5,40
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Tölfræðimunur á milli deilda: 
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9.3.2 Kyn 

Tölfræðimunur á milli kynja: 

 

Hvert er 

kyn þitt? N Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

Karl 36 5,47 1,298 ,216

Kona 36 6,08 ,906 ,151

Karl 36 6,14 ,899 ,150

Kona 36 6,47 ,774 ,129

Karl 36 5,86 1,199 ,200

Kona 36 6,00 1,014 ,169

Karl 36 5,36 1,334 ,222

Kona 36 6,00 ,862 ,144

Karl 36 5,25 1,481 ,247

Kona 36 5,75 1,052 ,175

Karl 36 6,42 ,874 ,146

Kona 36 6,42 ,906 ,151

Karl 36 5,81 1,238 ,206

Kona 36 6,39 ,728 ,121

Karl 36 6,19 ,980 ,163

Kona 36 6,58 ,554 ,092

Karl 36 5,17 1,254 ,209

Kona 36 5,81 1,037 ,173

Karl 36 5,92 ,874 ,146

Kona 36 5,94 1,094 ,182

Karl 36 5,44 1,081 ,180

Kona 36 5,61 1,076 ,179

Karl 36 6,08 ,692 ,115

Kona 36 6,11 ,887 ,148

Karl 36 5,53 1,276 ,213

Kona 36 5,47 1,594 ,266

Karl 36 4,50 1,630 ,272

Kona 36 4,50 1,748 ,291

Karl 36 5,94 1,120 ,187

Kona 36 5,97 ,971 ,162

Karl 36 4,08 1,903 ,317

Kona 36 5,14 1,417 ,236

Karl 36 5,61 1,337 ,223

Kona 36 6,06 ,955 ,159

Karl 36 4,53 1,320 ,220

Kona 36 5,03 1,055 ,176

Karl 36 5,72 ,944 ,157

Kona 36 6,36 ,762 ,127

Karl 36 4,47 1,362 ,227

Kona 36 5,33 1,287 ,215

Karl 36 5,36 1,150 ,192

Kona 36 6,19 ,889 ,148

Karl 36 4,89 1,237 ,206

Kona 36 5,75 ,996 ,166

Karl 36 5,75 ,874 ,146

Kona 36 6,28 ,882 ,147

Karl 36 5,94 1,040 ,173

Kona 36 6,19 ,920 ,153

Karl 36 5,94 ,860 ,143

Kona 36 6,11 ,979 ,163

Að öðlast meira sjálfsöryggi vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild

Group Statistics

Þakklæti/viðurkenning frá stjórnendum

Skemmtilegt vinnuumhverfi

Stökkpallur á betri störf í framtíðinni

Að líða vel með sjálfa(n) þig vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild

Tækifæri til að nýta það sem lært var á háskólastigi

Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn

Að eiga gott samband við yfirmenn þína

Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína

Samstarfsmenn sem eru hvetjandi og fullir stuðnings

Að vinna í spennandi umhverfi

Skapandi vinnuveitandi sem kemur fram með nýja starfshætti og er framsýnn

Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt

Skipulagsheildin framleiðir hágæða vörur og/eða þjónustu

Skipulagsheildin framleiðir nýstárlegar vörur og/eða þjónustu

Góðir möguleikar á stöðuhækkunum innan skipulagsheildarinnar

Mannúðleg skipulagsheild – gefur til baka til samfélagsins

Grunnlaun yfir meðallagi

Aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakki

Tækifæri til að kenna öðrum það sem þú hefur lært

Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur

Skipulagsheildin er viðskiptavinamiðuð

Starfsöryggi innan skipulagsheildarinnar

Möguleiki á að öðlast reynslu í mismunandi deildum

Glaðlegt vinnuumhverfi
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Lower Upper

Equal variances assumed 3,150 ,080 -2,316 70 ,023 -,611 ,264 -1,137 -,085

Equal variances not 

assumed

-2,316 62,573 ,024 -,611 ,264 -1,138 -,084

Equal variances assumed ,183 ,670 -1,686 70 ,096 -,333 ,198 -,728 ,061

Equal variances not 

assumed

-1,686 68,483 ,096 -,333 ,198 -,728 ,061

Equal variances assumed 2,139 ,148 -,531 70 ,597 -,139 ,262 -,661 ,383

Equal variances not 

assumed

-,531 68,128 ,597 -,139 ,262 -,661 ,383

Equal variances assumed 9,543 ,003 -2,413 70 ,018 -,639 ,265 -1,167 -,111

Equal variances not 

assumed

-2,413 59,879 ,019 -,639 ,265 -1,168 -,109

Equal variances assumed 2,702 ,105 -1,651 70 ,103 -,500 ,303 -1,104 ,104

Equal variances not 

assumed

-1,651 63,163 ,104 -,500 ,303 -1,105 ,105

Equal variances assumed ,064 ,800 ,000 70 1,000 ,000 ,210 -,419 ,419

Equal variances not 

assumed

,000 69,909 1,000 ,000 ,210 -,419 ,419

Equal variances assumed 3,395 ,070 -2,437 70 ,017 -,583 ,239 -1,061 -,106

Equal variances not 

assumed

-2,437 56,627 ,018 -,583 ,239 -1,063 -,104

Equal variances assumed 1,757 ,189 -2,072 70 ,042 -,389 ,188 -,763 -,015

Equal variances not 

assumed

-2,072 55,297 ,043 -,389 ,188 -,765 -,013

Equal variances assumed ,018 ,892 -2,356 70 ,021 -,639 ,271 -1,180 -,098

Equal variances not 

assumed

-2,356 67,625 ,021 -,639 ,271 -1,180 -,098

Equal variances assumed 3,084 ,083 -,119 70 ,906 -,028 ,233 -,493 ,438

Equal variances not 

assumed

-,119 66,753 ,906 -,028 ,233 -,494 ,438

Equal variances assumed ,041 ,841 -,656 70 ,514 -,167 ,254 -,674 ,340

Equal variances not 

assumed

-,656 69,999 ,514 -,167 ,254 -,674 ,340

Equal variances assumed 3,502 ,065 -,148 70 ,883 -,028 ,188 -,402 ,346

Equal variances not 

assumed

-,148 66,070 ,883 -,028 ,188 -,402 ,347

Equal variances assumed 1,204 ,276 ,163 70 ,871 ,056 ,340 -,623 ,734

Equal variances not 

assumed

,163 66,789 ,871 ,056 ,340 -,624 ,735

Equal variances assumed ,058 ,810 ,000 70 1,000 ,000 ,398 -,795 ,795

Equal variances not 

assumed

,000 69,659 1,000 ,000 ,398 -,795 ,795

Equal variances assumed ,002 ,964 -,112 70 ,911 -,028 ,247 -,520 ,465

Equal variances not 

assumed

-,112 68,616 ,911 -,028 ,247 -,521 ,465

Equal variances assumed 4,189 ,044 -2,669 70 ,009 -1,056 ,395 -1,844 -,267

Equal variances not 

assumed

-2,669 64,692 ,010 -1,056 ,395 -1,845 -,266

Equal variances assumed 1,526 ,221 -1,623 70 ,109 -,444 ,274 -,990 ,102

Equal variances not 

assumed

-1,623 63,324 ,109 -,444 ,274 -,991 ,103

Equal variances assumed 1,560 ,216 -1,775 70 ,080 -,500 ,282 -1,062 ,062

Equal variances not 

assumed

-1,775 66,765 ,080 -,500 ,282 -1,062 ,062

Equal variances assumed ,820 ,368 -3,159 70 ,002 -,639 ,202 -1,042 -,236

Equal variances not 

assumed

-3,159 66,993 ,002 -,639 ,202 -1,043 -,235

Equal variances assumed ,062 ,804 -2,756 70 ,007 -,861 ,312 -1,484 -,238

Equal variances not 

assumed

-2,756 69,776 ,007 -,861 ,312 -1,484 -,238

Equal variances assumed 2,915 ,092 -3,440 70 ,001 -,833 ,242 -1,316 -,350

Equal variances not 

assumed

-3,440 65,806 ,001 -,833 ,242 -1,317 -,350

Equal variances assumed ,966 ,329 -3,253 70 ,002 -,861 ,265 -1,389 -,333

Equal variances not 

assumed

-3,253 66,963 ,002 -,861 ,265 -1,390 -,333

Equal variances assumed ,245 ,622 -2,550 70 ,013 -,528 ,207 -,941 -,115

Equal variances not 

assumed

-2,550 69,995 ,013 -,528 ,207 -,941 -,115

Equal variances assumed ,508 ,478 -1,080 70 ,284 -,250 ,232 -,712 ,212

Equal variances not 

assumed

-1,080 68,971 ,284 -,250 ,232 -,712 ,212

Equal variances assumed 1,339 ,251 -,767 70 ,445 -,167 ,217 -,600 ,267

Equal variances not 

assumed

-,767 68,855 ,446 -,167 ,217 -,600 ,267

Glaðlegt vinnuumhverfi

Grunnlaun yfir meðallagi

Aðlaðandi heildar launa- og 

fríðindapakki

Tækifæri til að nýta það sem lært var 

á háskólastigi

Tækifæri til að kenna öðrum það sem 

þú hefur lært

Þér finnst þú tilheyra og vera 

samþykktur

Skipulagsheildin er 

viðskiptavinamiðuð

Starfsöryggi innan 

skipulagsheildarinnar

Möguleiki á að öðlast reynslu í 

mismunandi deildum

Mannúðleg skipulagsheild – gefur til 

baka til samfélagsins

Að öðlast meira sjálfsöryggi vegna 

þess að þú vinnur hjá ákveðinni 

skipulagsheild

Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif 

á starfsframa þinn

Að eiga gott samband við yfirmenn 

þína

Að eiga gott samband við 

samstarfsmenn þína

Samstarfsmenn sem eru hvetjandi 

og fullir stuðnings

Að vinna í spennandi umhverfi

Skapandi vinnuveitandi sem kemur 

fram með nýja starfshætti og er 

framsýnn

Skipulagsheildin kann að meta og 

notar hugvit þitt

Skipulagsheildin framleiðir hágæða 

vörur og/eða þjónustu

Skipulagsheildin framleiðir 

nýstárlegar vörur og/eða þjónustu

Góðir möguleikar á stöðuhækkunum 

innan skipulagsheildarinnar

Að líða vel með sjálfa(n) þig vegna 

þess að þú vinnur hjá ákveðinni 

skipulagsheild

Independent Samples Test

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means

F Sig. t df

Sig. (2-

tailed)

Mean 

Difference

Std. Error 

Difference

95% Confidence 

Interval of the 

Þakklæti/viðurkenning frá 

stjórnendum

Skemmtilegt vinnuumhverfi

Stökkpallur á betri störf í framtíðinni
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9.3.3 Starfsreynsla 

Topp fimm listar eftir starfsreynslu: 

Starfsreynsla minna en 1 ár 

1. Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn (Þróunarvirði) 

2. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (Félagslegt virði) 

3. Skemmtilegt vinnuumhverfi (Félagslegt virði) 

4. Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt (Áhugavirði) 

5. Stökkpallur á betri störf í framtíðinni (Þróunarvirði) 

Starfsreynsla 1-3 ár 

1. Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn (Þróunarvirði) 

2. Skemmtilegt vinnuumhverfi (Félagslegt virði) 

3. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (Félagslegt virði) 

4. Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur (Áhugavirði) 

5. Glaðlegt vinnuumhverfi (Félagslegt virði) 

Starfsreynsla 3-5 ár 

1. Skemmtilegt vinnuumhverfi (Félagslegt virði) 

2. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (Félagslegt virði) 

3. Glaðlegt vinnuumhverfi (Félagslegt virði) 

4. Að eiga gott samband við yfirmenn þína (Félagslegt virði) 

5. Að vinna í spennandi umhverfi (Áhugavirði) 

Starfsreynsla meira en 5 ár 

1. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (Félagslegt virði) 

2. Skemmtilegt vinnuumhverfi (Félagslegt virði) 

3. Grunnlaun yfir meðallagi (Efnahagslegt virði) 

4. Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur (Beitingarvirði) 

5. Aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakki (Efnahagslegt virði) 
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9.3.4 Aldur 

Topp fimm listar eftir aldri: 

20 – 25 ára 

1. Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn (Þróunarvirði) 

2. Skemmtilegt vinnuumhverfi (Félagslegt virði) 

3. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (Félagslegt virði) 

4. Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt (Áhugavirði) 

5. Grunnlaun yfir meðallagi (Efnhagslegt virði) 

– Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur (Beitingarvirði) 

– Góðir möguleikar á stöðuhækkunum innan skipulagsheildarinnar (Efnhagslegt virði) 

26 – 31 árs 

1. Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn (Þróunarvirði) 

2. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (Félagslegt virði) 

3. Að eiga gott samband við yfirmenn þína (Félagslegt virði) 

4. Starfsöryggi innan skipulagsheildarinnar (Efnhagslegt virði) 

5. Aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakki (Efnhagslegt virði) 

– Skemmtilegt vinnuumhverfi (Félagslegt virði) 

32 – 37 ára 

1. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (Félagslegt virði) 

2. Skemmtilegt vinnuumhverfi (Félagslegt virði) 

3. Að eiga gott samband við yfirmenn þína (Félagslegt virði) 

4. Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt (Áhugavirði) 

5. Stökkpallur á betri störf í framtíðinni (Þróunarvirði) 

– Samstarfsmenn sem eru hvetjandi og fullir stuðnings (Félagslegt virði) 

38 ára og eldri 

1. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (Félagslegt virði) 

2. Að eiga gott samband við yfirmenn þína (Félagslegt virði) 

3. Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn (Þróunarvirði) 

4. Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur (Beitingarvirði) 

5. Þakklæti/viðurkenning frá stjórnendum (Þróunarvirði) 

– Skapandi vinnuveitandi sem kemur fram með nýja starfshætti og er framsýnn 

(Áhugavirði) 
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9.3.5 Námsárangur 

Topp fimm listar eftir námsárangri: 

Meðaleinkunn 8,6 – 10 

1. Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn (Þróunarvirði) 

2. Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt (Áhugavirði) 

3. Að vinna í spennandi umhverfi (Áhugavirði) 

4. Skemmtilegt vinnuumhverfi (Félagslegt virði) 

5. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (Félagslegt virði) 

Meðaleinkunn 7,1 – 8,5 

1. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (Félagslegt virði) 

2. Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn (Þróunarvirði) 

3. Skemmtilegt vinnuumhverfi (Félagslegt virði) 

4. Að eiga gott samband við yfirmenn þína (Félagslegt virði) 

5. Grunnlaun yfir meðallagi (Efnhagslegt virði) 

Meðaleinkunn 7,0 eða lægra 

1. Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína (Félagslegt virði) 

2. Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn (Þróunarvirði) 

3. Skemmtilegt vinnuumhverfi (Félagslegt virði) 

4. Starfsöryggi innan skipulagsheildarinnar (Efnhagslegt virði) 

5. Grunnlaun yfir meðallagi (Efnhagslegt virði) 

– Glaðlegt vinnuumhverfi (Félagslegt virði) 

  

Fylgni á milli aldurs

20-25 ára 26-31 ára 32-37 ára 38 ára og eldri

20-25 ára 1 0,91 0,73 0,63

26-31 ára 0,91 1 0,71 0,52

32-37 ára 0,73 0,71 1 0,59

38 ára og eldri 0,63 0,52 0,59 1
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Tölfræðimunur – námsárangur: 
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9.3.6 Menning 

Heildarniðurstöður, Ísland: 

  

  

Röð Fullyrðing Meðaltal

1 Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn 6,42

2 Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína 6,39

3 Skemmtilegt vinnuumhverfi 6,31

4 Að eiga gott samband við yfirmenn þína 6,10

5 Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt 6,10

6 Grunnlaun yfir meðallagi 6,07

7 Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur 6,04

8 Aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakki 6,03

9 Glaðlegt vinnuumhverfi 6,01

10 Góðir möguleikar á stöðuhækkunum innan skipulagsheildarinnar 5,96

11 Að vinna í spennandi umhverfi 5,93

12 Stökkpallur á betri störf í framtíðinni 5,93

13 Tækifæri til að nýta það sem lært var á háskólastigi 5,83

14 Þakklæti/viðurkenning frá stjórnendum 5,78

15 Starfsöryggi innan skipulagsheildarinnar 5,78

16 Að líða vel með sjálfa(n) þig vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 5,68

17 Skapandi vinnuveitandi sem kemur fram með nýja starfshætti og er framsýnn 5,53

18 Að öðlast meira sjálfsöryggi vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 5,50

19 Skipulagsheildin framleiðir hágæða vörur og/eða þjónustu 5,50

20 Samstarfsmenn sem eru hvetjandi og fullir stuðnings 5,49

21 Möguleiki á að öðlast reynslu í mismunandi deildum 5,32

22 Skipulagsheildin er viðskiptavinamiðuð 4,90

23 Tækifæri til að kenna öðrum það sem þú hefur lært 4,78

24 Mannúðleg skipulagsheild – gefur til baka til samfélagsins 4,61

25 Skipulagsheildin framleiðir nýstárlegar vörur og/eða þjónustu 4,50
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Heildarniðurstöður, Ástralía: 

 

  

Röð Fullyrðing Meðaltal

1 Glaðlegt vinnuumhverfi 6,01

2 Grunnlaun yfir meðallagi 5,97

3 Aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakki 5,94

4 Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína 5,92

5 Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn 5,83

6 Góðir möguleikar á stöðuhækkunum innan skipulagsheildarinnar 5,82

7 Skemmtilegt vinnuumhverfi 5,75

8 Starfsöryggi innan skipulagsheildarinnar 5,75

9 Að öðlast meira sjálfsöryggi vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 5,72

10 Að líða vel með sjálfa(n) þig vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 5,69

11 Að eiga gott samband við yfirmenn þína 5,66

12 Samstarfsmenn sem eru hvetjandi og fullir stuðnings 5,65

13 Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur 5,63

14 Stökkpallur á betri störf í framtíðinni 5,62

15 Þakklæti/viðurkenning frá stjórnendum 5,58

16 Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt 5,45

17 Möguleiki á að öðlast reynslu í mismunandi deildum 5,43

18 Skipulagsheildin framleiðir hágæða vörur og/eða þjónustu 5,41

19 Að vinna í spennandi umhverfi 5,37

20 Skapandi vinnuveitandi sem kemur fram með nýja starfshætti og er framsýnn 5,31

21 Skipulagsheildin er viðskiptavinamiðuð 5,24

22 Skipulagsheildin framleiðir nýstárlegar vörur og/eða þjónustu 5,22

23 Tækifæri til að nýta það sem lært var á háskólastigi 5,19

24 Mannúðleg skipulagsheild – gefur til baka til samfélagsins 5,00

25 Tækifæri til að kenna öðrum það sem þú hefur lært 4,85
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Heildarniðurstöður, Sri Lanka: 

 

Röð Fullyrðing Meðaltal

1 Að öðlast reynslu sem hefur góð áhrif á starfsframa þinn 6,48

2 Stökkpallur á betri störf í framtíðinni 6,38

3 Að líða vel með sjálfa(n) þig vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 6,26

4 Glaðlegt vinnuumhverfi 6,23

5 Starfsöryggi innan skipulagsheildarinnar 6,23

6 Að öðlast meira sjálfsöryggi vegna þess að þú vinnur hjá ákveðinni skipulagsheild 6,22

7 Þakklæti/viðurkenning frá stjórnendum 6,11

8 Að eiga gott samband við yfirmenn þína 6,09

9 Að eiga gott samband við samstarfsmenn þína 6,07

10 Grunnlaun yfir meðallagi 6,00

11 Skipulagsheildin kann að meta og notar hugvit þitt 5,99

12 Aðlaðandi heildar launa- og fríðindapakki 5,93

13 Góðir möguleikar á stöðuhækkunum innan skipulagsheildarinnar 5,92

14 Skapandi vinnuveitandi sem kemur fram með nýja starfshætti og er framsýnn 5,89

15 Samstarfsmenn sem eru hvetjandi og fullir stuðnings 5,87

16 Tækifæri til að nýta það sem lært var á háskólastigi 5,80

17 Mannúðleg skipulagsheild – gefur til baka til samfélagsins 5,75

18 Möguleiki á að öðlast reynslu í mismunandi deildum 5,69

19 Þér finnst þú tilheyra og vera samþykktur 5,67

20 Skipulagsheildin framleiðir hágæða vörur og/eða þjónustu 5,57

21 Skipulagsheildin framleiðir nýstárlegar vörur og/eða þjónustu 5,32

22 Tækifæri til að kenna öðrum það sem þú hefur lært 5,24

23 Skipulagsheildin er viðskiptavinamiðuð 5,23

24 Skemmtilegt vinnuumhverfi 5,20

25 Að vinna í spennandi umhverfi 4,84
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