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Summary 
Performance appraisal and appraisal interviews have become more and more 

popular in modern human resource management. This essay discusses how 

employee satisfaction is related with employee performance and how it is handled 

with employee satisfaction in appraisal interviews. Performance appraisal are 

viewed and also what methods are used in praxis, how goal setting are practice 

and what errors are likely to appear when performance appraisals are conducted. 

There are other concepts explained in this essay like active listening, interviews 

skills, job evolution and personal growth and development.  

Landsbanki Islands ltd. use appraisal interviews to manage their employees 

and performed them in all branches in December 2004. The purpose of writing this 

essay is to know if this appraisal can be used as management tools, the question 

asked was:  

Are appraisal interviews that Landsbanki Islands ltd. uses, efficient as 

management tool? 

To answer this question, the purpose and goals of this appraisal were viewed and 

also looked into how Landsbanki build up their interviews. To look at how 

supervisors and their employees felt about this, a survey was achieved among few 

supervisors and employees of Landsbanki. When looked at the results of the 

survey, this type of methodology in employee management seems to be efficient. 

 

Keywords 
Performance appraisal, appraisal interviews, purpose, process and results 
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Þakkarorð 
Nú þegar þessu verkefni er lokið langar mig til að þakka þeim sem hjálpuðu 

mér við að klambra þessu saman þótt niðurstaðan verði alltaf mér að kenna eða að 

þakka hvernig sem menn líta á það. Sérstaklega langar mig að þakka stjórnendum 

Landsbankans þeim Atla Atlasyni framkvæmdastjóra starfsmannasviðs fyrir að 

leyfa mér að skrifa ritgerð um starfsmannasamtöl Landsbankans og Bergþóru 

Sigurðardóttur sérfræðingi á starfsmannasviði sem var tengiliður minn við 

bankann í ritun ritgerðarinnar, án þeirrar heimildar og hjálpar hefði ég ekki getað 

gert þetta. Einnig þakka ég þeim sem tóku beinan og óbeinan þátt í ritgerðinni s.s. 

þeim sem tóku þátt í könnuninni sem gerð var, svo og samstarfsfólki mínu fyrir 

þolinmæði.  

Þótt ég kunni öllu þessu fólki mínar bestu þakkir þá er sá sem mest hjálpaði 

mér í þessu verkefni leiðbeinandi minn Jóna Jónsdóttir sem bjargaði því sem 

bjargað varð, því oft var svo sannanlega þörf á því. 

 Ekki er hægt að skrifa svona þakkarorð án þess að minnast á starfsfólk 

Fræðslunets Austurlands og þá sérstaklega á þau hjónin Emil Björnsson og 

Laufey Eiríksdóttur, þeim þakka ég sérstaklega því án þeirra og aðstöðunnar sem 

fræðslunetið er með hér á Egilsstöðum sem ég hef notað síðastliðin fjögur ár hefði 

ég aldrei komist í gegnum þetta, takk kærlega fyrir mig.   

 

Egilsstöðum 25.apríl 2005 

 

Arnar Páll Guðmundsson 
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Útdráttur  
Þessi ritgerð fjallar um starfsmanna- og frammistöðusamtöl, skoðað er 

hvernig fræðin segja að framkvæma skuli samtölin. Í ritgerðinni er skoðað hvernig 

starfsánægja tengist árangri starfsmanna og hvernig unnið er með starfsánægju í 

starfsmannasamtölum. Frammistöðumat er skilgreint og skoðað hvaða aðferðir 

eru helstar við slíkt mat, hvernig markmiðasetning fer fram og  skoðað er hvað 

þarf að varast við framkvæmd þeirra þ.e. hvaða skekkjur geta komið upp og þarf 

að hafa í huga við greiningu á frammistöðusamtali. Komið er inná hvernig 

samtalstækni getur verið gott að nota við starfamanna- og frammistöðusamtöl og 

hugtakið virk hlustun skoðuð. Hugtökunum starfagreining og starfsþróun eru 

jafnframt gerð skil. 

Starfsmannasamtöl voru með nýju og breyttu sniði hjá Landsbanka Íslands 

hf. í lok árs 2004 og er það markmið þessarar ritgerðar að skoða hvernig til hefur 

tekist með þau samtöl en í ritgerðinni er varpað fram þeirri spurningu:  

Eru starfsmannasamtöl þau sem Landsbanki Íslands hf. notar árangursrík 

sem stjórntæki ? 

Skoðað er hver tilgangur og markmið Landsbankans er með því að leggja í þessi 

samtöl meðal allra starfsmanna sinna, skoðað er hvernig samtölin eru uppbyggð 

og hvernig starfsmenn og yfirmenn undirbúa sig fyrir samtölin. Eftir að búið var 

að skoða starfsmannasamtöl Landsbankans varð gerð könnun meðal nokkurra 

starfsmanna bankans sem höfðu farið í samtölin í lok ársins 2004 og var markmið 

könnunarinnar að skoða hvaða viðhorf yfirmennirnir og starfsmennirnir höfðu til 

samtalanna. Kom það fram í könnuninni að allir starfsmennirnir og allir 

yfirmennirnir voru mjög ánægðir með starfsmannasamtölin og vildu allir halda 

þeim áfram. Jafnframt kom það fram í könnuninni að starfsmenn litu á þennan 

vettvang sem sitt tækifæri til að koma fram með athugasemdir og ábendingar 

varðandi það sem brennur á þeim, og jafnframt segjast starfsmennirnir að við þetta 

tækifæri fái þeir endurgjöf frá yfirmanni um það sem vel hefur verið gert og 

jafnframt um það sem mætti gera betur. Við þeirri spurningu sem varpað er fram í 

upphafi varðandi árangur af starfsmannasamtölum er niðurstaða ritgerðarinnar að 

starfsmannasamtölin séu árangursrík og sú vinna og þeir peningar sem notaðir eru 

skili sér til baka að fullu. 
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1 Inngangur   
Þar sem fyrirtæki í dag keppast sífellt við að ná fram meiri framleiðni og betri 

nýtingu þeirra bjarga sem þau hafa þurfa þau að huga vel að starfsmannamálum 

sínum, enda er almennt viðurkennt að mannauðurinn sé mjög mikilvægur öllum 

fyrirtækjum og stofnunum og nauðsynlegt að velta því fyrir sér hvað það er sem 

heldur starfsfólkinu ánægðu og hvetur það til að skila ávalt sem bestu starfi 

(Ingunn B. Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999, bls 11).  

Markmið þessa verkefnis er að fjalla um starfsmanna- og frammistöðusamtöl sem 

stjórntæki fyrirtækja og skoða hvernig samtölin eru framkvæmd hjá Landsbanka 

Íslands hf. og hvernig þau nýtast sem stjórntæki. Markmið Landsbankans er að sjá 

starfsmannasamtöl bankans með augum annarra, skoða hvort sú vinna sem lögð er í 

verkefnið innan bankans sé að skila tilætluðum árangri. 

Verkefnið er byggt þannig upp að fyrst er fjallað fræðilega um frammistöðu- 

og starfsmannasamtöl, sagt er frá helstu kenningum varðandi slík samtöl og hvaða 

þætti er mikilvægt að hafa í huga við framkvæmd þeirra. Síðan verður skoðað það 

form sem er í dag á starfsmannasamtölum hjá Landsbanka Íslands hf. bæði með 

hliðsjón af því sem fræðimenn segja og einnig með könnun meðal nokkurra 

starfsmanna bankans. Síðast verða teknar saman niðurstöður verkefnisins og settar 

fram skoðanir höfundar á því hvernig hefur til tekist með starfsmannasamtöl 

Landsbankans. 

Við vinnslu verkefnisins er leitast við að svara eftirfarandi spurningu: 

• Eru starfsmannasamtöl þau sem Landsbanki Íslands hf. notar árangursrík 

sem stjórntæki ? 

Til að vinna verkefnið verður notast við þær aðferðir sem höfundur hefur lært 

að tileinka sér með námi sínu við Háskólann á Akureyri síðast liðin 4 ár. 

Þær heimildir sem verða notaðar eru auk kennslubóka í stjórnun og  

mannauðsstjórnun, greinar sem ritaðar hafa verið um málefnið auk þess verður 

leitað fanga í vinnusálfræði við heimildaöflun. 
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2 Fræðileg umfjöllun 
Í kaflanum hér á eftir verða hugtökin starfsmannasamtal (e. Appraisal 

Interview) og frammistöðusamtal (e. Performance Appraisal) skoðuð. Farið verður 

yfir hvaða aðferðir eru almennt viðurkenndar við framkvæmd á þessum samtölum. 

Tilgangur og markmið verða skýrð og  reynt verður að varpa ljósi á hvers vegna 

fyrirtæki eru í auknum mæli að taka upp formleg starfsmanna- og 

frammistöðusamtöl. Einnig verður hugtakið starfsþróun skoðað en það er 

óaðskiljanlegur hluti starfsmanna- og frammistöðusamtala enda er markmiðið að 

starfsfólkið þróist í starfi og verði þar af leiðandi betri starfsmenn og fyrirtækinu 

verðmætari. Allt er þetta hluti af því að hafa starfsfólk ánægt í þeim störfum sem 

krafist ef af þeim og því verður fjallað sérstaklega um starfsánægju hér á eftir og 

skoðað hvernig hún tengist frammistöðu. 

2.1 Starfsánægja 
Hugtakið starfsánægja er flókið og hægt að skýra á margan hátt enda hafa 

fjölmargir þættir áhrif á starfsánægju. Ingunn B. Vilhjálmsdóttir og Jóhanna 

Gustavsdóttir (1999) tóku saman skilgreiningu nokkurra fræðimanna á 

starfsánægju, en þar er starfsánægju lýst með eftirfarandi hætti: 

 

Með starfsánægju er átt við viðhorf til vinnu sem fela í sér huglæg og 
tilfinningaleg viðbrögð gagnvart ákveðnu starfi. Það sem hefur áhrif 
á þessa tilfinningu er yfirleitt vinnuaðstæður, samskipti við 
samstarfsmenn og stjórnendur, möguleiki á stöðuhækkun og launin. 

 

Starfsmannavelta og starfsánægja tengjast órjúfanlegum böndum því ef 

starfsfólkið er ekki ánægt eru meiri líkur en minni að þeir starfsmenn sem eru 

óánægðir hætti störfum og því verður starfsmannavelta meiri fyrir vikið. 

Starfsmannasamtöl kunna að gefa stjórnendum hugmynd um hvað það er sem gerir 

starfsmenn þeirra ánægða og hvað er það sem veldur starfsmönnum óánægju með 

það að leiðarljósi að auka ánægju starfsmanna. 



Háskólinn á Akureyri              LOK 2106 
Viðskiptadeild   
 

3

2.1.1 Hvað hefur áhrif á starfsánægju 

Mikilvægi þeirra þátta sem hafa áhrif á starfsánægju er mismikið, ekki er 

neinn einn þáttur sem hefur mest áhrif heldur er um að ræða samspil fleiri þátta. 

Áhrifaþáttunum hefur verið skipt í hlutlæga þætti, sem aðeins geta haft óbein áhrif 

á starfsánægju, og huglæga þætti, en það eru þættir í starfsumhverfinu sem 

stjórnendur geta oft haft áhrif á til að bæta.  Ingunn B. Vilhjálmsdóttir og Jóhanna 

Gustavsdóttir (1999) setja fram í bók sinni Starfsánægju fram hvaða þættir 

hlutlægir og huglægir hafa áhrif. Hlutlægir þættir geta aðeins haft óbein áhrif á 

starfsánægju. Þeir hlutlægu þættir sem hafa verið skilgreindir má sjá í töflu númer 

1. eins og þeir eru settir fram í bók Ingunnar og Jóhönnu. 

Tafla 1: Áhrif ýmissa hlutlægra þátta á starfsánægju 

Aldur Starfsánægja eykst með hækkandi aldri 

Kyn Starfsánægja er jöfn milli kynja 

Menntun Starfsánægja eykst með aukinni skólagöngu 

Stéttarstaða Starfsánægja er meiri í sérfræði- og stjórnunarstörfum 

Hjúskaparstaða Starfsánægja er meiri hjá þeim sem eru í hjúskap 

Börn Starfsánægja er meiri hjá þeim sem eiga börn 

Þeir huglægu þættir sem hafa áhrif á starfsánægju eru þættir sem stjórnendur geta 

oft haft áhrif á og lagað. Í töflu 2 má sjá þá huglægu þætti sem geta haft áhrif á 

starfsánægju samkvæmt bók Ingunnar og Jóhönnu:  

Tafla 2: Áhrif ýmissa huglægra starfsþátta á starfsánægju 

Lífsánægja Lífsánægja og starfsánægja hafa gagnkvæm áhrif 

Andlega krefjandi störf Þar sem frelsi til að taka ákvarðanir og vitneskja um frammistöðu 

eykur starfsánægju 

Réttlát umbun Stöðuhækkunarmöguleikar og réttlátt launakerfi auka starfsánægju 

Styrkjandi vinnuaðstæður Starfsánægja er samspil milli vinnuskilyrða og líkamlegra þarfa 

Starfsviðhorf Áhugavert starf skapar starfsánægju 

Samskipti á vinnustað Uppörvandi og vingjarnlegir starfsmenn hafa jákvæð áhrif á 

starfsánægju 

Afköst Stjórnendur geta haft áhrif á afköst og ánægju undirmanna sinna 

með hvetjandi aðgerðum 



Háskólinn á Akureyri              LOK 2106 
Viðskiptadeild   
 

4

Sjá má á mynd númer 1 að fjöldi þátta allt í kringum okkur hafa áhrif á 

starfsánægju, s.s. þættir í menningu okkar, fyrirtækinu og umhverfinu. Þættirnir í 

hægri kassanum þ.e. hönnun starfs, starfsauðgun og gæði starfs eru hvataþættir sem 

ekki verður rætt um hér að undanskildu starfsauðgun sem verður fjallað um 

sérstaklega þar sem það snertir beint það efni sem er hér til umræðu þ.e. 

starfsmanna- og frammistöðusamtöl.  

Starfsánægja og frammistaða í starfi

� Firring

� Tækni

� Áhugavert starf og stjórnendur

� Starf og andleg líðan

� Streita í starfi

� Hönnun starfs

� Starfsauðgun

� Gæði starfs

� Þættir sem við koma starfsánægju

� Gæðahringir

Menningarlegir
þættir

Fyrirtækja-
þættir

Félagslegir-
þættir

Einstaklings-
þættir

Umhverfis-
þættir

 
Mynd 1: Þættir sem hafa áhrif á starfsánægju og frammistöðu 
(Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999, bls 16). 

2.1.2 Starfsauðgun 

Margir hafa rannsakað áhrif starfsauðgunar, en meðal þeirra er Frederick 

Herzberg sem hafði umsjón með starfsauðgunarverkefnum hjá um 100.000 

starfsmönnum í hernum og einkageiranum í Bandaríkjunum. Samkvæmt rannsókn 

hans eru átta mikilvægir þættir sem hafa áhrif á starfsauðgun. Þessir þættir þurfa 

ekki allir að vera til staðar til að bæta starfið, en eftir því sem fleiri þeirra eru þar, 

því betra er starfið. Þeir þættir sem Herzberg telur þurfa eru eftirfarandi: 

• Bein endurgjöf þar sem starfsmaður fær strax að vita um árangur sinn. Þetta 

mat getur verið  byggt inn í starfið eða gert af yfirmanni. 

• Samband við viðskiptavini þar sem starfsmaður  hefur skjólstæðing eða 

viðskiptavin sem hann þjónar, hvort sem það er viðskiptavinur innan eða 

utan fyrirtækisins.  

• Ný þekking þar sem starfsmaðurinn hefur tækifæri til að þroskast 

persónulega með starfsauðgun. Á móti gefur óbreytt starf ekki svigrúm fyrir 

nýja þekkingu. 
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• Áætlunargerð þar sem starfsmenn hafa frelsi til að skipuleggja sjálfir suma 

hluta vinnu sinnar, svo sem ákveða hvenær á að vinna hvert verkefni.  

• Einstök reynsla þar sem starfið hefur sérstök gæði eða eiginleika. 

• Stjórn á björgum (e.resources) þar sem starfsmenn hópa geta haft eigin 

kostnaðaráætlun og verið ábyrgir fyrir kostnaði. Einnig getur starfsmanni 

verið leyft að panta þær birgðir sem hann þarf. 

• Leyfi til beinna samskipta þar sem starfsmaður hefur kost á að eiga bein 

samskipti við það fólk sem notar niðurstöður hans. 

• Persónuleg ábyrgð þar sem starfsmenn eru ábyrgir fyrir niðurstöðum sínum. 

Þannig taka þeir við hrósi fyrir vel unnið starf og skömmum fyrir illa unnið 

starf (Tietjen & Myers, 1998; Leach & Westbrook, 2000; Dunn, 2001). 

Á mynd númer 2 má sjá grunnþætti starfsauðgunar samkvæmt kenningum 

Herzberg. 

Grunnþættir
starfsins Sálfræðilegt ástand Útkoma

Fjölbreytileiki starfsins
Eiginleiki starfsins
Mikilvægi starfsins

Tilfinning að starfið sé
mikilvægt

Sjálfræði Tilfinning fyrir ábyrgð á
útkomu starfsins

Endurgjöf Þekking á raunverulegum
niðurstöðum starfsins

Mikil innri hvatning

Mikil ánægja með vöxt

Mikil starfsánægja

Mikill árangur og gæði í starfinu

Minni fjarvistir

Minni starfsmannavelta

Áhrifa- 1. Þekking og hæfileikar
þættir: 2. Vilji til að þroskast persónulega

3. Þættir í umhverfinu

Mynd 2 : Grunnþættir starfsauðgunar 
(Unnið úr mynd úr bók Ingunnar Bjarkar Vilhjálmsdóttur og Jóhönnu 

Gustavsdóttur, 1999, bls 59). 

2.2 Starfsmannasamtöl (e. Appraisal Interview) 

Mikil þróun hefur verið undanfarin ár við starfsmannastjórnun, margar nýjar 

aðferðir hafa litið dagsins ljós og margir vinnustaðir hafa innleitt þessar nýju 

aðferðir að einhverju leyti. Mörg tæki eru til við starfsmannastjórnun en eitt af 

þessum tækjum eru svokölluð starfsmannasamtöl. Starfsmannasamtöl eru aðferð 
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við að skapa formlegan vettvang þar sem samtal milli starfsmanna og stjórnenda 

fer fram. Þau eru með öðrum orðum aðferð til að koma á reglulegu samtali milli 

starfsmanna og stjórnenda með gagnkvæma upplýsingagjöf í huga og bætt 

samskipti (Dessler, 2003, bls 261). Fyrsta dæmið um ákvæði um regluleg árleg 

starfsmannasamtöl á Íslandi er sennilega að finna í sérkjarasamningi 

Verslunarmannafélagi Reykjavíkur við Flugfélag Íslands árið 1997, en samkvæmt 

því má sjá að þetta er mjög nýleg aðferðafræði við starfsmannastjórnun hér á landi 

(Sveitarstjórnarmál, 2001). 

2.2.1 Tilgangur og markmið 

 Tilgangur starfmannasamtala má segja að sé endurgjöf þar sem starfsmaður 

og stjórnandi ræða um ýmis málefni sem tengjast starfi, starfsumhverfi og 

sameiginlegum markmiðum. Höfuðmarkmiðið með starfsmannasamtölum er 

umbætur og reynt er að skýra það sem er óskýrt í starfsumhverfinu, ræða um 

vinnuaðstæður og starfsanda.  

Hér að neðan má sjá þau atriði sem segja má að séu tilgangur og markmið 

starfsmannasamtala fyrir fyrirtækið sem leggur út í þá vinnu (Dessler 2003, bls 

241): 

1. Í starfsmannasamölum er safnað saman upplýsingum fyrir stjórnendur 

fyrirtækisins sem hjálpa til við ákvarðanatöku m.a. um stöðuhækkanir, 

launahækkanir og þess háttar. 

2. Starfsmannasamtöl gefa stjórnendum tækifæri til að meta störf einstakra 

starfsmanna og hvernig viðkomandi vinnur þau störf sem honum eru sett 

fyrir, með því er hægt að leiðrétta það sem kann að fara öðruvísi en til er 

ætlast þ.e. að breyta rangri hegðun í rétta. 

3. Starfsmannasamtal getur verið leið til að rýna einstaka starfsmenn og 

skoða styrkleika og veikleika hvers og eins til þeirra starfa sem þeir eru í 

og varðandi síðara tíma starfsframa hjá viðkomandi fyrirtæki. 

4. Starfsmannasamtöl hjálpa stjórnendum til að stjórna betur sínu starfsfólki 

sem leiðir til betri frammistöðu fyrirtækisins. 

Það er ekki bara fyrirtækið og stjórnendur sem hafa hag af 

starfsmannasamtölum, það kemur einnig starfsmönnum til góða og hér að neðan 
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má sjá nokkur atriði sem snerta beint starfsmanninn (Newstorm & Davis, 1997, 

bls 173). 

1. Stefnumörkun, það er ekki nóg fyrir starfsmenn að leggja allt sitt í starfið 

ef kraftarnir beinast ekki í rétta átt, þ.e að starfsmennirnir hafi betri 

skilning á því til hvers er ætlast af þeim miðað við markmið og stefnu 

fyrirtækisins. 

2. Starfsmenn fá að vita að hverju þeir eiga að einbeita sér að eftir 

starfsmannasamtölin og hafa skýra mynd af því þeim verkefnum sem þeir 

eiga að vinna og má því lýsa sem: „ef þú veist hvert þú stefnir þá eru meiri 

líkur á að þú náir þangað”. 

3. Gagnkvæmur skilningur á milli stjórnenda og starfsmanns varðandi þau 

markmið sem fyrirtækið setur sér og hvaða leiðir skuli fara að því marki. 

4. Endurgjöf til starfsmannsins varðandi hvernig hann hefur staðið sig með 

tilliti til þess sem til er ætlast. 

 

Eins og sagði að ofan þá eru starfsmannasamtöl tengd starfsþróun 

starfsmanna en niðurstöður úr samtölunum gefa til kynna þá þörf sem 

starfsmaðurinn hefur fyrir endurmenntun og þjálfun.   

Í bókinni Personnel Economics for Managers kemur höfundurinn inn á 

markmið þess að meta starfsmenn fyrirtækja og segir þar að starfsmannamat skili 

tvennskonar upplýsingum (Lazear, 1997, bls 478). 

1. Upplýsingum um almenna hæfileika starfsmannsins til að stunda það starf 

sem hann er í. 

2. Upplýsingum um sérstaka hæfileika starfsmannsins sem gera hann hæfari 

til að sinna ýmsum öðrum störfum en því sem hann er í. 

 Mjög algengt er að halda starfsmannasamtöl einu sinni á ári en til að tryggja 

sem bestan ávinning þá er farsælast að fylgja starfsmannasamtali eftir nokkrum 

mánuðum seinna. Þetta er gert til að tryggja að settum markmiðum verði náð. 
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2.3 Aðferðafræðin 
Í bókinni Human Resource Management eftir Gary Dessler er aðferðafræði við 

starfsmannasamtöl lýst og eru grunnatriðin eftirfarandi fyrir yfirmanninn er tekur 

samtölin: 

1. Undirbúa starfsmannasamtalið 

• Safna gögnum varðandi starf viðkomandi starfsmanns. 

• Skoða starfslýsingu starfsmannsins og athuga hvort hún passi við 

núverandi starf hans. 

• Bera saman frammistöðu starfsmannsins við þær kröfur sem gerðar 

eru til hans. 

• Skoða fyrri gögn um starfsmannasamtöl við starfsmanninn ef þau 

liggja fyrir.  

2. Undirbúa starfsmanninn 

• Gefa starfsmanninum að minnsta kosti viku til að skoða störf sín 

frá því að síðasta starfsmannasamtal var tekið. 

• Biðja starfsmanninn að lesa yfir starfslýsinguna sína, og koma með 

athugasemdir um hana ef hún þarfnast uppfærslu. 

• Biðja starfsmanninn að setja niður á blað það sem hann telur 

mikilvægt að verði rætt í starfsmannasamtalinu. 

• Ákveða stað og stund þar sem starfsmannasamtalið á að fara fram. 

Það er mjög mikilvægt samkvæmt þessari aðferðafræði að gefa 

starfsmannasamtalinu góðan tíma en gert er ráð fyrir að fyrir almenna starfsmenn 

taki samtalið ekki lengri tíma en eina klukkustund, en fyrir starfsmenn s.s. 

millistjórnendur taki það allt að tveim til þrem klukkutímum. Æskilegt er að 

starfsmannasamtölin fari fram á „hlutlausu svæði” til að tryggja óþvingað 

andrúmsloft. Mjög algengt er að fara út af vinnustaðnum og tala saman t.d. á 

kaffihúsi eða í fundarherbergi vinnustaðarins. Ekki er mælt með því að 

starfsmannasamtölin séu haldin á skrifstofu yfirmanna (Dessler, 2003, bls 262). 
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Dessler (2003) segir að sá sem framkvæmir starfsmannasamtölin þurfi að hafa  

fjögur atriði í huga: 

1. Hafa spurningar beinar og sértækar, taka fyrir tímabil verkefna og tala um 

þau, nota dæmi úr starfinu t.d fjarvistir, seinlæti, gæðaskýrslur,  

úttekarskýrslur, nýtingu hráefna, pantanaafhendingu, afköst og þess háttar 

er máli skiptir við starf viðkomandi. 

2. Samtalið má ekki  verða persónulegt, þ.e. ekki má segja starfsmanni að 

hann sé of seinn að vinna að einhverjum ákveðnum verkefnum eða að 

einhverjir aðrir ákveðnir starfsmenn vinni hraðar og betur en viðkomandi, 

heldur á að bera saman t.d. afköst við hópinn sem viðkomandi vinnur með 

og skoða þar t.d. meðaltöl. 

3. Hvetja skal starfsmanninn til að segja frá og hlusta á það sem 

starfsmaðurinn hefur fram að færa, spyrja skal opinna spurninga sem 

krefjast annarra svara en já eða nei, flestar þessar spurningar byrja á hv- 

eins og hvað, hver, hversvegna og þess háttar. Hvetja skal starfsmanninn til 

að segja meira frá með því t.d. að segja „ segðu mér meira”, „ haltu áfram” 

og þess háttar. Endurtaka skal svör starfsmannsins í spurningu t.d. ef 

starfsmaður segir að hann geti ekki klárað eitthvað verkefni þá getur verið 

gott að endurtaka svarið í spurningu s.s. „þú heldur þá ekki að þú getir 

klárað þetta verkefni”. 

4. Ekki læðast eins og köttur í kringum heitan graut, ekki verða persónulegur 

en það þarf að vera vissa fyrir því að starfsmaðurinn viti hvað hann gerir 

rétt og hvað hann gerir rangt þegar samtalinu er lokið, gera skal 

aðgerðaáætlun þar sem segir hverju starfsmaður skuli ljúka og hvenær og 

skulu báðir aðilar samþykkja það í lok samtalsins. 

 

Mjög mikilvægt er að fyrir hendi séu starfslýsingar starfsmanna en þær mynda 

ákveðinn grunn starfsmannasamtala. Starfslýsingar byggja á starfagreiningu en í 

þeim koma fram nákvæmar lýsingar á starfinu. Æskilegt er að starfsmaður og 

stjórnandi undirbúi sig vel fyrir starfsmannasamtalið og skoði starfslýsingu áður 

og reyni að koma auga á hvað hafi breyst í starfinu frá því að síðasta samtal átti sér 

stað (Dessler, 2003, bls 242 til 243). 
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 Mjög mikilvægt er að þeir aðilar sem koma að starfsmannasamtalinu hafi trú 

því. Starfsmaður verður að gera sér grein fyrir tilgangi samtalanna og viðhorf 

starfsmanna getur skipt sköpum um að árangur náist. Einnig þarf að tryggja 

einhvers konar eftirfylgni með starfsmannasamtölum, algengt er að halda annan 

fund með starfsmanni nokkrum mánuðum seinna til að ræða framvindu mála.  

2.3.1 Hvað þarf að varast 

Oft þarf lítið til að eyðileggja þá vinnu sem lögð eru í starfsmannasamtöl og í 

töflu 3 eru nefnd nokkur atriði sem þarf að varast í ferli starfsmannasamtala 

(Sveitarstjórnarmál, 2001). 

Tafla 3: Hvað þarf að varast í starfsmannasamtölum 

 

Hvað þarf að varast 
Hætta er á að samtöl fari úr böndunum og hætta er á að leiðst verði út í of 

persónulega umræðu. 

Eyðublað getur verið illa hannað og ónothæft og því verður matið ekki 

hlutlægt heldur huglægt. 

Tímaskortur við framkvæmd matsins. 

Enginn forgangur. 

Engin eftirfylgni. 

Eins og sjá má eru þetta atriði sem þeir sem hanna starfsmannasamtölin og 

þeir sem framkvæma þau hafa með að gera. Langmesta ábyrgðin er á þeim aðila 

sem tekur samtalið því að það er á hans valdi að stjórna því að samtölin leiðist 

ekki  út í of persónulega umræðu og passi að það sé nógur tími við 

framkvæmdina. Það er á ábyrgð yfirstjórnunar mannauðsdeilda að hafa eyðublaðið 

þannig hannað að hægt sé að notast við það við samtölin og gera greiningu eftir 

þeim. Sameiginleg ábyrgð þess sem tekur samtalið og yfirstjórnunar 

mannauðsdeildarinnar er á því að starfsmannasamtalið sé í forgangi og að 

eftirfylgni sé með því. 
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2.3.2 Kostir 

Ýmsir kostir eru við starfsmannasamtöl, og í töflu 4 má sjá þá helstu: 

(Sveitarstjórnarmál, 2001). 

Tafla 4: Kostir starfsmannasamtala 

 

Kostir starfsmannasamtala 
Geta aukið skilning stjórnenda á þörfum starfsmanna. 

Geta bætt starfsanda. 

Geta gefið stjórnendum tækifæri að kynna markmið og stefnu 

fyrirtækisins/stofnunar. 

Geta gert starfsmanninum betur grein fyrir væntingum stjórnanda og stöðu 

vinnustaðarins. 

Geta gert starfsmanninum grein fyrir því hvað er ætlast til af honum í starfi.

Geta komið í veg fyrir deilur og auka sveigjanleika 

Geta leitt til aukins upplýsingaflæðis. 

Geta stuðlað að betri kynnum starfsmanna og yfirmanna. 

Geta stuðlað að hvatningu og betri starfsanda og bætir skilning 

starfsmanns á eigin vinnu. 

Geta stuðlað að því að starfsmaður fái tækifæri til að tjá sig um markmið, 

stjórnun og stefnu fyrirtækisins/stofnunarinnar 

Geta stuðlað að því að starfsmaður fær vitneskju um það hvernig hann er 

að standa sig í starfi. 

Geta veitt yfirmönnum yfirsýn yfir mannauð fyrirtækisins. 

Geta verið gagnleg tæki til að samræma aðgerðir í starfsmannamálum. 

Geta verið góður vettvangur til að ræða liðsheildina. 

Geta verið leið til að móta starfsþróun og símenntun. 

Geta verið leið til að veita starfsmönnum endurgjöf. 

Geta verið stjórntæki til að skýra markmið og væntingar. 

Geta verið stjórntæki til starfsþróunar. 

Geta verið vettvangur þar sem starfsmönnum eru sett ákveðin markmið. 
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2.3.3 Möguleg umfjöllunarefni starfsmannasamtala 

Þegar starfsmaður sest með yfirmanni sínum og þeir fara að ræða starfið og 

það sem því fylgir, þá er af nógu að taka. Í töflu 5 má sjá nokkur atriði sem gætu 

talist hugsanleg umfjöllunarefni starfsmannasamtala, en taflan er ekki tæmandi því 

mörg málefni má ræða í starfsmannasamtölum (Háskóli Íslands, 2004), 

(Sveitarstjórnarmál, 2001), (Beardwell, Holden & Claydon, 2003, bls 526).  

Tafla 5: Möguleg umfjöllunarefni starfsmannasamtala 

Möguleg umfjöllunarefni 
starfsmannasamtala 

Núverandi verkefni og aðstæður, eru þau nægilega krefjandi? 

Frammistöðu starfsmanns, í hverju stóð hann sig vel? 

Hvernig hefur deildinni tekist að framfylgja markmiðum í ljósi starfsáætlunar? 

Hvaða verkefni hefur starfsmaður sérstaklega áhuga á? 

Er starfslýsing rétt? 

Hvaða þættir í starfinu eru mikilvægir/léttvægir? 

Hverjar eru sterkar og veikar hliðar starfsmannsins? 

Á hvaða þætti í starfi ber að leggja meiri áherslu/minni áherslu? 

Eru ný verkefni áhugaverð og þess virði að skoða þau? 

Hvernig gekk að uppfylla sett markmið frá síðasta starfsmannasamtali? 

Hvað gerði það að verkum að ekki var hægt að ljúka verkefnum? 

Samskipti við aðra starfsmenn, stjórnendur og viðskiptavini . 

Starfsaðstaða, starfsumhverfi og vinnuaðstæður. 

Hvernig er upplýsingamiðlun háttað innan stofnunarinnar? 

Láta stjórnendur sér annt um vellíðan starfsmanns 

Eru stjórnendur styðjandi og opnir fyrir tillögum og athugasemdum. 

Hvaða hæfileikum býr starfsmaður yfir? 

Hvernig er starfsmaður að standa sig í starfi? 

Áhugi, frumkvæði, sjálfstæði, samstarfshæfni, ábyrgð, samviskusemi. 

Óskir um breytingar í starfi 

Hvaða hæfileika vill starfsmaður þróa? 

Hvað þekkingu eða reynslu þarf starfsmaður að afla sér sem tengist starfinu ? 

Er jafnvægi milli starfs og einkalífs? 
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Starfsmannasamtal er ekki vettvangur fyrir árásir eða til að fella órökstudda 

dóma yfir þeim starfsmanni sem er í samtalinu, vandamál sem koma upp á 

starfsvettvangi á að leysa strax en ekki að bíða eftir að starfsmannasamtal komist 

næst á dagskrá.  Starfsmannasamtöl snúast ekki um að skoða aðra starfsmenn en 

þann er situr samtalið hverju sinni þ.e. ekki á að tala niðrandi um aðra starfsmenn 

sem ekki eru á staðnum.  Starfsmannasamtöl eru ekki launasamtöl, ef upp kemur 

að starfsmaður vilji ræða um laun sín á að gera honum grein fyrir að 

launaumræðan á heima í sérstökum launaviðræðum sé þess einhver kostur, ekki er 

ásættanlegt að starfsmannasamtöl snúist upp í kjarasamningaviðræður (Háskóli 

Íslands, 2004). 

 

Mjög mikilvægt er að þeir aðilar sem koma að starfsmanasamtalinu hafi trú á 

því, viðhorf eins og að starfsmaður segi að ekki sé tilefni til samtala þar sem 

starfsmenn og yfirmenn séu alltaf að tala saman í vinnunni eiga ekki við. 

Starfsmaður og yfirmaður verða að gera sér grein fyrir tilgangi samtalanna og 

viðhorf starfsmanna og yfirmanna skiptir sköpum um það hvort árangur náist 

(Denton, 1987). 

2.4 Frammistöðumat (e. Performance Appraisal) 

Frammistöðumat er það kallað þegar skoðuð er frammistaða starfsmanna með 

ákveðnum og skipulegum hætti.  Frammistaða starfsmanna er skoðuð af 

yfirmönnum, samstarfsmönnum, undirmönnum, viðskiptamönnum og með öllum 

hugsanlegum aðferðum er teljast geta skipt máli við mat á frammistöðu. Hér á eftir 

verður fjallað um helstu aðferðir sem notaðar eru og helstu hugtök sem eiga við 

um frammistöðumat. 

2.4.1 Yfirmannsmat (e.The Immediate Supervisor) 

Oftast þegar frammistöðumat er framkvæmt er það yfirmaður viðkomandi 

starfsmanns sem metur störf hans, þá metur hann þá þætti sem hann sér og veit um 

varðandi frammistöðu starfsmannsins. Það má teljast eðlilegt að yfirmaður meti 

frammistöðu undirmanns síns þar sem hann ber ábyrgð á störfum hans (Dessler, 

2003, bls 258). 
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2.4.2 Jafningjamat (e.Peer Appraisals) 

Jafningjamat er það kallað þegar jafningjar starfsmannsins taka samtal og 

meta frammistöðu þess er vinnur við hliðina á viðkomandi (Beardwell, Holden & 

Claydon, 2003, bls 527) og er þetta matskerfi að verða sífellt vinsælla eftir því 

sem Dessler (2003) heldur fram. Nefnir hann dæmi um rannsókn þar sem fram 

kom að með þessu matskerfi hafi samtölin verið mun opnari, verið meira hvetjandi 

fyrir starfsmanninn að sinna sínum verkefnum, betri mórall hafi skapast eftir 

samtölin og almenn ánægja hafi verið meiri.  

2.4.3 Matsnefnd (e.Rating Committees) 

Nokkuð er um að notaðar séu svokallaðar matsnefndir þar sem saman koma 

yfirmaður viðkomandi starfsmanns ásamt þrem til fjórum öðrum yfirmönnum úr 

sama fyrirtæki.  Dessler (2003) bendir á kostina við að nota matsnefndir þar sem 

yfirmaður getur oft verið hlutdrægur um frammistöðu síns starfsmanns og þá er 

gott að kalla aðra yfirmenn til sem geta metið starfsmanninn til að koma í veg fyrir 

matsskekkjur en um þær er fjallað síðar.   

2.4.4 Sjálfsmat (e.Self Rating) 

Sjálfsmat er það kallað þegar starfsmaður metur sjálfan sig með tilliti til þess 

hvernig hann telur að hann hafi staðið sig í þeim störfum og verkefnum sem hann 

hefur verið með. Gallinn við þetta matskerfi er að þegar starfsmaðurinn metur sig 

sjálfur er hann yfirleitt að gefa sér betra mat en hann hefði fengið í yfirmannsmati 

eða með jafningjamati og nánast enginn starfsmaður metur sjálfan sig sem 

meðalstarfskraft, flestir meta sig góða starfsmenn í efstu þrepum matsskalans 

(Dessler, 2003, bls 259; Beardwell, Holden & Claydon, 2003, bls 527). 

2.4.5 Undirmannamat (e. Appraisal by Subordinstes) 

Undirmannamat er það kallað þegar undirmenn meta yfirmenn sína og er það 

stundum kallað endurgjöf uppávið (e.upward feedback).  Þetta matskerfi hjálpar 

æðstu stjórnendum að meta millistjórnendur sína, skoða stjórnunarstíla þeirra, 

koma auga á vandamál og taka ákvarðanir um frekari frama millistjórnendanna 

(Dessler, 2003, bls 259). 



Háskólinn á Akureyri              LOK 2106 
Viðskiptadeild   
 

15 

2.4.6 360 gráðu endurgjöf (e.360-Degree Feedback) 

360 gráðu endurgjöf (360 degree feedback) kallast það þegar álit er fengið frá 

öllum aðilum, þ.e. yfirmanni, samstarfsaðila, undirmanni og viðskiptavinum. Þetta 

matskerfi kallar á mikla pappírsvinnu eðli málsins samkvæmt og er mjög dýrt og 

tímafrekt í framkvæmd (Dessler, 2003, bls 260 til 261), (Beardwell, Holden & 

Claydon, 2003, bls 528). 

 

Mynd 3: 360° endurgjöf 

2.4.7 Hlutlægt mat  (e.Objective) 

Hlutlægt frammistöðumat er það kallað þegar metið er eftir þeim hlutum sem 

eru mælanlegir svo sem framleiddum einingum, sölutölum, nýtingarhlutföllum, 

fjölda galla og þess háttar.  Mjög erfitt er og stundum útilokað að meta hlutlægt þá 

sem t.d eru í ýmiskonar þjónustustörfum og þar sem þessir mælanlegu þættir eiga 

ekki við (Jenks, 1991). 

2.4.8 Huglægt mat (e.Subjective) 

Huglægt mat felur í sér einkunnargjöf á frammistöðu starfsmanns sem ekki er 

hægt að mæla í einingum, hér verður því að meta þætti eins og samskiptahæfni, 

skipulagshæfileika, hæfileika til að leysa úr ágreiningi, samviskusemi, 

framtakssemi og þess háttar. Það er ekki hægt að framkvæma svona mat nema af 

kunnugum aðila svo sem yfirmanni (Jenks, 1991). 
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2.4.9 Samanburðaraðferðir (e.comparative methods) 

Ýmsar aðferðir eru notaðar til að bera saman árangur starfsmanna þegar 

frammistöðumati er lokið en til að bera saman starfsmenn verða þeir að vinna 

svipuð störf eða sambærileg.  Hér verður fjallað lítillega um þær aðferðir sem eru 

helstar. 

Nákvæm frammistöðumatsmæling (e.Graphic Rating Scale Method) er aðferð 

þar sem frammistaða starfsmanna er brotin upp og gefið er fyrir einstaka 

frammistöðuþætti starfsmanns s.s. gæði, afköst, starfskunnáttu, áreiðanleika, 

sjálfstæði og þess háttar. Fyrir hvern þátt eru gefin stig og svo ræður 

heildarstigafjöldi því hvar á skalanum starfsmaður lendir. (Beardwell, Holden & 

Claydon, 2003, bls 527). 

1. Raða frá versta til besta (e.Alternation Ranking Method) en þar eru allir 

starfsmenn flokkaðir frá versta starfsmanni til þess besta. 

2. Samanburður (e. Paired Comparison Method) en þar eru starfsmenn bornir 

saman hvor við annan og frammistaða þeirra metin útfrá þeirri nálgun. 

3. Þvinguð raðdreifing (Forced Distribution Method) en þar eru starfsmenn 

flokkaðir í fyrirframákveðna hópa þar sem ákveðinn hluti starfsmanna fer í 

hvern flokk t.d. má hugsa sér eftirfarandi flokkun: 

• Allra bestu starfsmenn 5% 

• Mjög góðir starfsmenn 15% 

• Góðir starfsmenn 60% 

• Slakir starfsmenn 15% 

• Lélegir starfsmenn 5% 

Með þessu er komin normaldreifing á hversu góðir starfsmenn eru og er þetta 

víða notað.  Dessler  nefnir dæmi um orkurisann Enron Corp. Í Bandaríkjunum en 

þar var þetta kerfi notað og þeir sem starfsmenn sem lentu í neðsta sæti tvisvar 

sinnum í röð þurftu að bæta frammistöðu sína innan sex mánaða ella að hætta 

störfum (Dessler, 2003, bls 243 til 247).  Annað dæmi má nefna en það er kerfið 

sem Jack Welsh forstjóri stórfyrirtækisins General Electric (GE) í Bandaríkjunum  

kom upp, en þar er starfsfólk flokkað í þrjá hópa, 20% allra bestu starfsmennirnir, 

70% í miðjuhópinn og svo 10% lélegustu starfsmennirnir, en þar var viðmiðið að 
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þeir starfsmenn sem voru í neðsta 10% þrepinu var sagt upp störfum ár hvert en 

Jack Welsh sagði „þau fyrirtæki sem byggja framtíð sína á starfsfólki verða að láta 

það fólk hætta störfum sem lenda í lægsta 10% þrepinu og halda áfram að 

fjarlægja þennan hóp á hverju ári, alltaf að hækka kröfurnar um frammistöðu og 

hækka gæði stjórnunarinnar” (Genaral Electric Company, 2000). Þvinguð 

raðdreifing eins og hjá GE  hefur það í för með sér sífellt er verið að gera meiri 

kröfur til starfsmannanna og til lengri tíma verður erfiðara og erfiðara að fá 

starfsfólk til vinnu sem hefur hæfni til að mæta þeim kröfum sem GE gerir til 

starfsmanna sinna (Scullen, Bergey & Aiman-Smith, 2005). 

2.5 Markmiðasetning 

Markmiðasetning er þegar starfsmönnum eru sett markmið fyrir eitthvert 

ákveðið tímabil annað hvort af yfirmönnum sínum, starfsmanninum sjálfum eða af 

yfirstjórn fyrirtækisins.  Beardwell, Holden og Claydon (2003) benda á að góð 

markmið þurfi að uppfylla ákveðin skilyrði til teljast áhrifamikil markmið en þessi 

atriði eru: 

• Markmið verða að vera sértæk og mælanleg. 

• Markmið verða að vera metnaðarfull en raunhæf. 

• Markmiðin verða að vera samþykkt af bæði yfirmanni og undirmanni. 

• Markmið verða að vera tímasett. 

Í sumum störfum  getur verið erfitt að setja slík markmið eins og fyrir lækna, 

kennara og slíka hópa og einnig í hópum á lægri þrepum valdapíramídans í 

fyrirtækjum þar sem þessir hópar hafa ekki tækifæri til að auka skilvirkni sína í 

starfi með eigin getu og kunnáttu og hafa því ekki tækifæri til að uppfylla þau 

markmið sem sett eru (Beardwell, Holden & Claydon, 2003, bls 525; Cederblom, 

1982, bls 224).  

Það er talið áríðandi að starfsmenn séu hafðir með í ráðum við 

markmiðasetningu og taki virkan þátt í setningu markmiða sem þeir þurfa svo að 

ná á því tímabili sem markmiðið nær til, og gott getur verið að brjóta markmið upp 

á ákveðin tímabil s.s. vikur, mánuði eða tímabil (Beardwell, Holden & Claydon, 

2003, bls 525). 



Háskólinn á Akureyri              LOK 2106 
Viðskiptadeild   
 

18 

2.5.1 Markmiðabundin stjórnun (e. Management by Objectives) 

Markmiðabundna stjórnun er hægt að framkvæma í sex þrepum  eins og 

Dessler (2003) lýsir : 

1. Setja skal upp markmið fyrirtækisins fyrir næsta tímabil og setja skal með 

hvaða hætti þeim markmiðum skuli náð. 

2. Brjóta skal markmið upp á einstakar deildir innan fyrirtækisins. 

3. Yfirmenn ræða markmiðin innan deildarinnar við starfsmenn og hvetja 

starfsmenn til að setja sér persónuleg markmið sem leiða til að markmið 

deildarinnar náist. 

4. Skilgreina skal væntanleg markmið og setja einstaklingsbundin markmið á 

hvern og einn starfsmann, gjarnan skal setja markmið til skamms tíma. 

5. Meta skal frammistöðu hvers starfsmanns útfrá raunverulegri frammistöðu 

og jafnframt út frá þeim markmiðum sem voru sett. 

6. Gefa skal starfsmönnum endurgjöf um hvernig þeir hafi staðið sig með 

tilliti til þess sem vænst var af þeim. 

2.6 Skekkjur (e. Errors) í frammistöðumati 

Í frammistöðumati er matið jafnan nokkuð huglægt og ýmislegt getur orðið 

þess valdandi að skekkjur koma upp. Í bókinni Introduction to 

Industrial/Organaizational Psychology  skýrir höfundurinn Ronald E. Riggio 

(2003) þær skekkjur sem greindar hafa verið og verður gerð grein fyrir þeim hér 

að neðan.  

• Væga skekkjan (e. Leniency error). Tilhneiging frammistöðumatsmanns 

til að veita öllum starfsmönnum yfirburða frammistöðumat, engin 

starfsmaður er óhæfur og enginn starfsmaður er hæfur.  

• Miðsækna skekkjan (e. Central tendency error). Tilhneiging 

frammistöðumatsmanns til að staðsetja alla á miðjunni þ.e. allir eru metnir 

hæfir en enginn metinn óhæfur eða með yfirburða hæfni.  

• Stranga skekkjan (e. Severity error) er öndverð við vægu skekkjuna. 

Frammistöðumatsmaður hefur tilhneigingu til að vera of harður og 
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tilhneiging til að veita öllum starfsmönnum mjög neikvætt mat. Engin 

frammistaða virðist vera nægilega góð. 

 

Á mynd 4 að neðan má sjá hvernig þessar skekkjur birtast þar sem er gert ráð 

fyrir að raunveruleg frammistaða sé normaldreifð. 
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Mynd 4: Frammistaða 

2.6.1 Geislabaugsáhrif (e. Halo effects) 

Geislabaugsáhrif verða þegar frammistöðumatsmaðurinn gefur 

starfsmanni/mönnum of jákvætt mat vegna eins þekkts atburðar eða eiginleika 

starfsmanna, þetta getur átt við ef mjög vel hefur tekist með eitt verkefni og 

frammistöðumatsmaðurinn gerir ráð fyrir að jafnvel hafi tekist í öllum þeim 

verkefnum sem starfsmaðurinn/mennirnir hafa tekið þátt í á starfsmatstímabilinu.  

Einnig eru til öfug geislabaugsáhrif sem lýsa sér í því að gefin er neikvæð umsögn 

vegna einna mistaka og þau mistök látin lýsa starfi starfsmanna á öll verkefni sem 

unnin hafa verið á viðkomandi starfsmatstímabili (Riggio, 2003, bls 140). Á mynd 

5 má sjá hvernig þetta birtist. 
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Mynd 5: Frammistöðumælingar 
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2.6.2 Skekkja nýlegra áhrifa (e. Recency effects) 

Skekkja nýlegra áhrifa lýsir sér þannig að frammistöðumatsmaður leggur 

meiri áherslu á nýliðna atburði en fyrri frammistöðu, ástæðan fyrir þessu er sú að 

frammistöðumatsmenn byggja mat sitt á því sem þeir muna.  Því er þetta algengari 

skekkja eftir því sem lengra líður á milli mats á frammistöðu. Til að lágmarka 

þessa skekkju þarf að skrá frammistöðu einstakra starfsmanna reglulega (Riggio, 

2003, bls 140). 

2.6.3 Eignunarskekkjur (e. Causal attribution) 

Eignunarskekkja er þegar frammistöðumatsmaður telur að góð frammistaða 

sé afrakstur mikillar vinnu og fyrirhafnar af hendi starfsmannsins en þessi skekkja 

gerir ráð fyrir að við þetta fái starfsmaður hærra mat en starfsmaður sem nær sama 

árangri með þeim hæfileikum og getu sem hann er gæddur frá náttúrunnar hendi 

án þess að sýnast leggja neitt á sig við að ná árangrinum. Að sama skapi gerir þetta 

það að verkum að þau mistök sem stafa af því að viðkomandi starfsmaður lagði 

sig ekki nægilega fram eru dæmd harðar en mistök sem talin eru stafa af skorti á 

hæfileikum og getu starfsmannsins (Riggio, 2003, bls 141). 

2.6.4 Athugandaskekkjur (e. Actor-observer bias) 

Athugandaskekkjur er þegar skekkjur í samskiptum frammistöðumatsmanns 

og starfsmannsins verða við matið. Starfsmaðurinn leggur mikla áherslu á að 

ákveðinn atburður hafi stafað af einhverjum þeim þáttum sem hann hafði ekki á 

sínum snærum að stjórna en þetta getur átt við heppni, óheppni, breytingu á 

umhverfisþáttum og jafnvel mistökum samstarfsmanna, en frammistöðumats-

maðurinn telur að persónuleg einkenni eins og geta og viðleitni haft áhrif (Riggio, 

2003, bls 141). 

2.6.5 Einstaklingsbundnar skekkjur (e. Personal biases) 

Einstaklingsbundnar skekkjur koma fram þegar persónulegar skoðanir 

frammistöðumatsmanns hafa ekkert með að gera frammistöðu viðkomandi 

starfsmanns, þær algengustu tengjast kynferði, aldri, kynþætti og líkamlegum 

einkennum af einhverjum toga s.s. fötlun og þess háttar (Riggio, 2003, bls 142- 

143). 
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2.7 Samtalstækni 
Öll samtöl krefjast ákveðinnar kunnáttu af hendi þess er stýrir því enda er 

markmiðið með samtalinu að fá fram álit og skoðanir viðmælandans ásamt svörum 

við þeim spurningum sem lagðar eru fyrir. Grunnurinn að góðu og áhrifaríku 

samtali er að spurningarnar séu vel hannaðar en spurningar þurfa að hafa 

eftirfarandi eiginleika: 

1. Spurningar þurfa að vera skýrar, viðmælandinn má ekki velkjast í vafa um 

hvað er spurt. 

2. Spurningar verða að vera á skiljanlegu máli, viðmælandinn þarf að skilja 

það orðalag sem notað er, varast skal að nota tækniorð nema þau séu vel 

útskýrð í leiðinni. 

3. Spurningar mega ekki vera leiðandi og mega ekki draga ályktanir fyrir 

viðmælandann þ.e. spurningarnar mega ekki leiða viðmælandann að 

einhverri fyrirfram ákveðinni niðurstöðu eða kalla á ákveðið svar. 

2.7.1 Opnar eða lokaðar spurningar 

Spurningar geta ýmist verið opnar eða lokaðar þ.e. kalla á mismunandi svör, 

opnar spurningar gera þær kröfur að viðmælandinn gefi ítarleg svör og taki þátt í 

umræðunum, viðmælandinn svari með sínum orðum og á sínum forsendum.  

Opnar spurningar byrja oftast á hv.- s.s. hvernig, hvað hvenær, hvers vegna og 

þess háttar. Lokaðar spurningar kalla á stutt svör sem oftast má svara með já eða 

nei af viðmælandanum. Í fyrstu má álykta að allar spurningar eigi að vera opnar og 

að lokaðar spurningar eigi ekki rétt á sér en sumar spurningar kalla á já eða nei 

svör og því þurfa sumar spurningar að vera lokaðar, það fer eftir eðli þess sem 

spurt er um í hvað og eitt skipti (Craig , 1991, bls 122). 

2.7.2 Hlutdrægar eða hlutlausar spurningar 

Spurningar geta verið annað hvort hlutdrægar eða hlutlausar en mikill 

eðlismunur er á því hvort um er að ræða, hvor tegund spurninganna getur átt við 

með opnum eða lokuðum spurningum sem skýrist í töflu númer 6 en þar má sjá 

dæmi um hvernig opnar eða lokaðar spurningar eru gerðar hlutlausar eða 

hlutdrægar (Craig , 1991, bls 122). 
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Tafla 6: Tegundir spurninga 

SPURNINGAR Hlutlausar Hlutdrægar 

Opnar 

spurningar 

Hvernig var 

afslátturinn á útsölunni 

metinn ? 

Af hverju telur þú að 

afslátturinn á útsölunni sé 

nægjanlegur ? 

Lokaðar 

spurningar 

Hefur afslátturinn alltaf 

verið metinn eins fyrir 

útsölurnar ár eftir ár ? 

Myndir þú ekki segja að 

afslátturinn sem veittur er sé 

nægjanlegur ? 

2.7.3 Stöðluð eða óstöðluð samtöl 

Samtöl geta verið annaðhvort stöðluð eða óstöðluð og er það spurning um 

framsetningu þess sem tekur samtalið. Í óstöðluðum samtölum er ekkert form til 

að fylgja við framkvæmd samtalsins sem getur þá leiðst út um víðan völl og það 

sem rætt er um getur farið í ýmsar áttir sem ekki er hægt að segja um fyrirfram, 

svoleiðis samtali má lýsa sem almennu samtali. Í stöðluðu samtali er umræðuefnið 

niðurnjörvað gjarnan með samtalseyðublaði sem spyrjandinn hefur undirbúið áður 

og spyr gjarnan alla þá sem hann tekur í samtöl sömu spurninga. (Dessler, 2003, 

bls 161 til 164). 

 Stöðluð og óstöðluð samtöl hafa bæði kosti og galla hvort fyrir sig, en í 

stöðluðu viðtali eins og áður kom fram þá eru allir viðmælendur spurðir sömu 

spurninga og því verða þau áreiðanlegri en óstöðluð að því leyti að samtalið er 

fyrirfram ákveðið og hjálpar þeim sem tekur samtalið ef viðkomandi er ekki þeim 

mun vanari samtölum að þessu tagi. Óstöðluð viðtöl krefjast góðrar samtalstækni 

þess er samtalið tekur og í þeim kemur oft meira fram af þeim þáttum er 

viðmælandi telur mikilvægt að fram komi (Dessler, 2003, bls 164 til 165).   

2.7.4 Virk hlustun 

Hugtakið virk hlustun felst í því að ekki er nóg að heyra hvað viðmælandinn 

segir heldur hvernig hann segir það, hlusta þarf eftir því sem er látið ósagt, að lesa 

á milli línanna. Þetta er gert með því að taka eftir líkamstjáningu viðkomandi, 

andlitssvip og líkamsstöðu. Viðmælandinn þarf að taka eftir því að verið sé að 

hlusta á það sem hann segir og það sem hann er að gefa í skyn.  Virk hlustun snýst 



Háskólinn á Akureyri              LOK 2106 
Viðskiptadeild   
 

23 

líka um að skilningur þess sem hlustar sé réttur og ekki sé verið að misskilja 

viðmælandann.  

Nokkrar aðferðir eru til þess að auka gæði samtalsins með virkri hlustun og 

snúast þær um að láta skilninginn verða sem mestan. (Newstorm & Davis, 

1997, bls 68 – 69; Denton, 1991, bls 25). 

Örva viðmælandann með því að sýna áhuga á því sem viðmælandinn er að 

segja og láta hann halda áfram að tala, leiðin til þess er að: 

1. Samþykkja ekki né andmæla viðkomandi. 

2. Nota orð eins og „já ég skil” og „þetta er mjög áhugavert” með  jákvæðum 

tón.  

Endursegja það sem viðmælandinn er að segja en það er gert með því að sýna 

að það sé verið að hlusta og að staðreyndir málsins séu ljósar þeim sem spyr, 

leiðin til þess er: 

• Endursegja meginhugmyndir viðmælanda. „ ef ég skil þig rétt þá er 

hugmynd þín ...”. 

• Leggja áherslu á staðreyndir, „þú átt við að með því að...”. 

Túlka tilfinningar viðmælandans en það er gert með því að sýna að verið sé að 

hlusta og að skilaboðunum sé náð, viðmælandinn skilur að spyrjandinn skilur 

hvernig honum líður. 

• Endursegið meginupplifun viðmælandans, „þér finnst að við ættum”, „þú 

varst ekki ánægður með”, „þú varst mjög ósáttur þegar”. 

Draga saman samtalið í mikilvægar hugmyndir, staðreyndir og annað sem skiptir 

máli, skapa sameiginlegan umræðugrundvöll fyrir áframhaldandi umræður og 

leggja mat á framvindu samtalsins. 

• Endursegja, spegla og draga saman grundvallarhugmyndir viðmælandans 

ásamt skoðunum og tilfinningum, „þínar meginhugmyndir virðast þá 

vera”, „ef ég skil þig rétt þá finnst þér að”. 

2.7.5 Gagnrýni á störf starfsmanna 

Mjög erfitt getur verið að gagnrýna störf undirmanna án þess að sá sem 

fyrirgagnrýninni verður fari í vörn, en sú staðreynd að starfsmenn fara í vörn þegar 
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þeir eru gagnrýndir á sér eðlilegar skýringar og segja má að það sé hluti af 

mannlegu eðli að fara í vörn þegar viðkomandi er gagnrýndur. Því verður sá sem 

tekur samtalið að gera sér grein fyrir að ef þarf að koma til gagnrýni þá er eðlilegt 

að viðkomandi fari í vörn og það þarf að vinna úr því á staðnum en gott er fyrir 

þann sem samtalið tekur að undirbúa sig vel áður en gagnrýninni er kastað fram.  

Ekki má ráðast á varnir viðmælandans með ómaklegum hætti heldur verður að 

gera það þannig að viðmælandinn haldi virðingu sinni eftir samtalið og 

nauðsynlegt er að öll gagnrýni sé gerð í einrúmi. Það eru nokkrar leiðir fyrir þann 

sem spyr sem hægt er að nota til að forðast að starfsmaðurinn fari í vörn (Dessler, 

2003, bls 262 til 264). 

• Hlusta skal af athygli og ekki skal útskýra neitt eða neita fyrr en 

viðmælandinn hefur sagt alla söguna fyrst. 

• Vera nærgætin í samskiptum og fylgjast með þeim atriðum sem gefa til 

kynna tilfinningar og skoðanir viðmælandans. 

• Spyrjandinn skal varast að láta æsa sig upp og taka skal tíma til 

umhugsunar og meta það sem um er rætt. 

• Gott getur verið að stoppa við málefni sem virðist vera líklegt til að valda 

deilum, skipta yfir í næsta umræðuefni meðan fundin er ný nálgun á 

ágreiningsefnið. 

• Sýna skal hluttekningu og einbeita sér að hegðun viðmælandans, sýna skal 

skilning á þeirri aðstöðu sem starfsmaðurinn er í og jafnvel gæti verið að 

vandamálin væru öðrum starfsmönnum um að kenna. 

• Gera skal málin áþreifanleg með því að nefna dæmi og gera tillögur til 

úrbóta.  

2.8 Starfagreining 

Starfagreining er grunnur frammistöðumats, en slíkt mat er vanalega 

framkvæmt af yfirmönnum og er oftar en ekki ónákvæmt.  Hægt er að bæta slíkt 

mat með því að skoða almenna þróun stafsmanna og jafnvel að stuðla að því að 

menning fyrirtækisins styðji slíka þróun.  Frammistöðumatskerfi þarf að passa við 

það starf sem er verið að meta og stjórnandinn þarf að hafa aðgang að þeim 

upplýsingum sem geta gert matið nákvæmt. Við hönnun allra 
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frammistöðumatskerfa þarf að taka tillit til ákveðinna þátta sem skipta miklu við 

framkvæmd frammistöðumats.  

Við hönnun frammistöðumatskerfis þarf að huga að eftirfarandi þáttum 

(Beardwell, Holden & Claydon, 2003, bls 525): 

• Markmiðum og stefnu fyrirtækis. 

• Tryggja þarf að mælikvarðar séu á stjórn starfsmanna, það er að greina þá 

þætti sem skipta máli fyrir árangur í viðkomandi starfi. 

• Starfsmaður og sá sem framkvæmir matið þurfa að hafa sameiginlegan 

skilning á tilgangi þess sem er verið að meta og hvers vegna. 

2.9 Starfsþróun 

Ekki er hægt að fjalla um starfsmannasamtöl og frammistöðusamtöl án þess 

að gera grein fyrir hugtakinu starfsþróun en það er óaðskiljanlegur hluti 

starfsmanna og frammistöðusamtala og er starfsþróun markmiðið með 

samtölunum þ.e. að starfsmaður þróist í starfi . 

Með hugtakinu starfsþróun er átt við að: 

• Starfsmenn leitast við að laga sig að þeim kröfum, sem starfið gerir til 

þeirra, svo sem vegna tæknilegrar og faglegrar þróunar og eru reiðubúnir 

að þjálfa sig til nýrra og breyttra verkefna. 

• Starfsþróun á sér stað þegar starfsmaður tekst á við starf eða ný verkefni, 

sem gerir nýjar kröfur til hans þannig að hann þroskist í starfi og geti undir 

þeim væntingum sem gerðar eru til hans hverju sinni.  

(Newstorm & Davis, 1997, bls 27 – 31). 

2.9.1 Starfsþróunarferlið 

Starfsþróunarferli er ferli sem notað er til að skipuleggja og samhæfa framför 

og færni starfsfólks og þróun starfa á vinnustaðnum. Þannig gefst tækifæri til 

að bera kennsl á hæfileika starfsfólks og ráða í þau störf þar sem hæfni þess 

nýtist á árangursríkan hátt. Starfsþróunarferlið veitir tækifæri til stjórnunar á 

áætlunum um mannauðsþörf. Starfsþróun er annars vegar ferli, sem 

starfsmaður fer í gegnum við að setja sér markmið, sú leið sem hann fer til að 

ná þeim og sá árangur sem næst. Hinsvegar er starfsþróun séð frá sjónarhóli 
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vinnuveitandans leið til að þróa hæfni starfsmanns til ákveðins starfs. Þessir 

tveir þættir haldast yfirleitt í hendur og stefna að sama markmiði. Þjálfunar- 

og fræðsluþörf er metin út frá innihaldi starfsins, þeim kröfum um almenna 

hæfni og þekkingu sem settar eru og þeirri sérþekkingu og hæfni í tilteknu 

starfi. Starfsþróun og starfsþróunarferli hefjast við ráðningu í starf og lýkur 

við starfslok (Newstorm & Davis, 1997, bls 27 – 31). 

2.9.2 Markmið starfsþróunar  

Markmið starfsþróunar er margþætt en segja má í stuttu máli að starfsþróun sé 

eftirfarandi. 

• Að ná betra valdi á starfinu og veita betri þjónustu. 

• Að auka starfsánægju og vellíðan innan sem utan vinnu. 

• Að gera starfsmönnum kleift að takast á við ný og breytt verkefni. 

• Að efla samkennd og samstafsvilja starfsmanna. 

• Að stuðla að endur- og símenntun starfsmanna. 

• Að skerpa góða ímynd. 

2.10 Samantekt 

Hér á undan hefur verið stiklað á stóru er varðar starfsmanna- og 

frammistöðusamtöl, farið hefur verið yfir hvaða aðferðir eru almennt notaðar við 

framkvæmd þeirra samtala ásamt tilgangi og markmiðum. Áhrif starfsánægju á 

starfsmenn hefur verið gerð skil og rakið hvaða þættir hafa áhrif á starfsánægju. 

Farið hefur verið yfir hvað þarf að varast við framkvæmd starfsmanna- og 

frammistöðusamtala. Samtalstækni var skoðuð og hugtakinu virk hlustun var gerð 

skil ásamt hugtakinu starfsþróun. Þessi kafli er ekki tæmandi yfirlit yfir 

starfsmanna- og frammistöðusamtöl en gefur grófa mynd af því tæki sem 

mannauðsdeildir hafa yfir að ráða við starfsmannastjórnun. 
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3 Starfsmannasamtöl Landsbanka Íslands hf 
Í þessum kafla verða starfsmannasamtöl Landsbanka Íslands hf. skoðuð eins 

og þau hafa verið undanfarin ár og hvernig þau eru hugsuð núna. Mikil breyting 

varð á samtölunum sem tekin voru í desember 2004 frá því sem áður hafði verið 

árin 2000 til 2002 en árið 2003 féllu samtölin niður. 

3.1 Saga starfsmannasamtala Landsbankans 

Starfsmannasamtöl hófust í Landsbanka Íslands árið 2000 en þá fór bankinn í 

innleiðingu á aðferðafræði skorkorta (e.Balanced scorecard) hjá öllum deildum og 

sviðum bankans. Í upphafi voru samtölin kölluð starfsþróunarsamtöl þar sem 

svokallaður starfsþróunarþjálfi tók samtöl við starfsmenn. Starfsþróunarþjálfinn 

var oftast yfirmaður viðkomandi starfsmanns en stundum var það samstarfsmaður 

sem tók samtölin ef svo margir starfsmenn voru í deildinni að yfirmaður átti erfitt 

um vik. Í kjölfar samtalanna fengu starfsmenn stig eftir frammistöðu þeirra á því 

starfsþróunartímabili sem lá til grundvallar og var einkunnaskalinn á bilinu einn til 

fimm þar sem frammistaða þeirra sem voru með eitt eða tvö stig álitin 

óásættanleg. Þeir sem voru með þrjú stig þóttu standa undir þeim væntingum sem 

til þeirra voru gerðar. Frammistaða þeirra  sem fengu fjögur eða fimm stig þótti 

framúrskarandi. Einkunna dreifing var þvinguð normaldreift þannig að 

fyrirframákveðið hlutfall var í hverjum einkunnastiga fyrir sig, eins og fjallað var 

um í kaflanum hér á undan. Kaupaukakerfi Landbankans var samofið þessu 

matskerfi þar sem þeir sem fengu þrjú stig eða meira fengu kaupauka sem var 

ákveðin af bankaráði Landsbankans en upphæðin sem kom til greiðslu réðst af 

afkomu bankans hverju sinni. Gert var ráð fyrir að þeir sem hlutu eitt eða tvö stig 

ættu kost á sérsniðinni endurmenntunar og starfsþróunaráætlun, en engin kaupauki 

kom til. Samkvæmt reglunum áttu þessir starfsmenn það á hættu að missa starf sitt 

ef þeir ekki fengu þrjú stig eða hærra í næsta starfsþróunarmati. (Tryggvi 

Karlesson, munnleg heimild, 8. febrúar 2005). Þetta starfsmatskerfi rann sitt skeið 

á enda árið 2003. 
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3.2 Ný og breytt starfsmannasamtöl árið 2004 

Í lok árs 2004 tók starfsmannasvið Landsbankans upp ný og breytt 

starfsmannasamtöl þar sem aðferðafræðin var mikið einfölduð frá 

starfsþróunarsamtölunum árunum á undan. Að þeirri vinnu komu ásamt 

sérfræðingum bankans í starfsmannamálum ráðgjafar frá Viðskiptaráðgjöf IMG 

Deloitte og var starfsmannasamtalakerfið þróað í samvinnu þessara aðila. Hér á 

eftir verður farið yfir hver tilgangur og markmið Landsbankans eru með 

starfsmannasamtölum þ.e. hvernig starfsmannasamtölin eru sett upp og hvaða 

aðferðir eru notaðar.  

3.3 Tilgangur og markmið 

Landsbanki Íslands hf. er eitt af stærstu fjármálafyrirtækjum á Íslandi og er 

samofið fjármálasögu landsins en bankinn var stofnaður árið 1886 fyrstur banka á 

Íslandi. (Landsbankinn, 2004). Landsbankinn er með starfsmannastefnu en þar 

segir eftirfarandi (Landsbankinn, 2004): 

• Landsbankinn leitast við að ráða til sín og hafa í sínum röðum 

framúrskarandi starfsfólk og efla það í störfum sínum.  

• Til að stuðla að vexti og arðsemi bankans er áhersla lögð á skemmtilegan 

vinnustað, starfsánægju og gott starfsumhverfi sem og markvissa 

starfsþróun og þekkingu starfsfólks.  

• Það er viðhorf stjórnenda Landsbankans að það sé starfsfólkið, metnaður 

þess, kraftur og hollusta sem er lykillinn að farsælum rekstri bankans. 

Í Landsbankanum er litið svo á að stjórnendur og starfsmenn beri sameiginlega 

ábyrgð á eftirfarandi mikilvægum þáttur í starfsemi bankans: 

• Að starfsandi sé góður og fólki líði vel í starfi.  

• Að hæfni hvers starfsmanns nýtist sem best í verkefnum hans. 

• Að starfsmenn auki við hæfni sína og þekkingu.  

Segja má að starfsmannastefna Landsbankans leggi grunn að 

starfsmannasamtölum bankans. 



Háskólinn á Akureyri              LOK 2106 
Viðskiptadeild   
 

29 

3.3.1 Markmið 

Markmið starfsmannasamtala Landsbankans er tryggja að kröfur og væntingar 

stjórnenda og starfsmanna séu þekktar á hverjum tíma og að samráð sé haft um 

úrbætur sé þeirra þörf. Það sem felst í þessu er meðal annars eftirfarandi 

(Starfsmannasamtal Landsbanka Íslands hf., 2005): 

• Viðhalda góðum tengslum milli stjórnanda og starfsmanns. 

• Bæta upplýsingaflæði. 

• Ræða um starfsánægju starfsmanns og starfsanda á vinnustað. 

• Ræða um samskipti á vinnustað.  

• Ræða um styrkleika starfsmanns og það sem betur má fara. 

• Efla starfsþróun í Landsbankanum, það er gert m.a. með því að: Skoða 

afstöðu starfsmanns til núverandi verkefna, ræða framtíðaráform hans og 

viðhorf til breytinga á verksviði. 

• Setja fram áætlun um aðgerðir til úrbóta s.s. þjálfun og fræðslu. 

3.4 Megin stoðir starfsmannasamtals 

Starfsmannasamtal hjá Landsbanka Íslands hf. er ekki eingöngu vettvangur til 

að líta yfir farinn veg á undanförnu tímabili heldur er það líka vettvangur til að 

horfa fram á veginn. Þegar litið er yfir farin veg er skoðað hvernig starfsmaður 

hefur staðið sig með tilliti til þeirra krafna og væntinga sem yfirmaður hans hefur 

til hans, segja má að það sé nokkurskonar frammistöðumat sem þar fer fram, 

frammistaða starfsmannsins metin. Önnur meginstoð starfsmannasamtala hjá 

Landsbanka Íslands hf. er vettvangur til að horfa fram á veginn og er það 

starfsþróun sem er aðalviðfangsefnið í þeirri þeim hluta, en það er ferli sem felur í 

sér að starfsmaður setur sé tiltekin markmið í starfi sínu og fylgir þeim eftir með 

skipulögðum hætti (Starfsmannasamtal Landsbanka Íslands hf., 2005). 

3.5 Uppbygging samtals 

Starfsmannasamtal hjá Landsbanka Íslands hf er í föstum skorðum og er 

yfirmönnum sem fara með mannaforráð gert að mæta á námskeið þar sem farið er 

yfir til hvers er ætlast af þeim í þessum samtölum. Á námskeiðinu eru kennd ýmis 

grundvallaratriði varðandi samtalið sjálft s.s. hvað getur farið aflaga við 
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starfsmannasamtalið, spurningatækni, hlustunartækni, undirbúning og endurgjöf 

ásamt fleiri þáttum er máli skipta. Samtalið er uppbyggt á eftirfarandi hátt: 

1. Starfsánægja. 

2. Samskipti og stjórnun á vinnustaðnum. 

3. Frammistaða. 

4. Starfsþróun. 

5. Annað. 

6. Samkomulag um aðgerðir. 

En þessir þættir verða skoðaðir hver fyrir sig hér síðar (Starfsmannasamtal 

Landsbanka Íslands hf., 2005). 

3.6 Skipulagning 

Skipulagning starfsmannasamtala hjá Landsbankanum er í föstum skorðum 

en gert er ráð fyrir að stjórnandi boði til sín starfsmenn í starfsmannasamtal með 

þriggja til fimm daga fyrirvara og boði þá samtalið á stað þar sem eru þægilegar 

aðstæður. Mikilvægt er að starfsmannasamtalið fari ekki fram á skrifstofu 

stjórnandans þar sem það er ekki hlutlaust svæði, algengt er að nota fundarstofur 

þar sem jafnræðið milli stjórnandans og starfsmannsins er meira. Áætlað er að 

hvert samtal taki um það bil 30 til 60 mínútur og ekki er gert ráð fyrir að hver 

stjórnandi taki fleiri en tvö til þrjú starfsmannasamtöl dag hvern 

(Starfsmannasamtal Landsbanka Íslands hf., 2005). 

3.7 Undirbúningur 

Mjög mikilvægt er að stjórnandi undirbúi sig sem best fyrir 

starfsmannasamtalið en stjórnandinn þarf að þekkja tilgang samtalsins og geta 

útskýrt það fyrir starfsmanninum. Stjórnandi þarf fyrir samtalið að velja þá 

frammistöðuþætti er eiga við viðkomandi starfsmann og þá frammistöðuþætti sem 

starfsmaðurinn þarf að tileinka sér betur að mati stjórnandans. Það þarf að vera til 

staðar þær staðreyndir er varða starf starfsmannsins sem koma fram í þeim 

skýrslum er stjórnandinn fær á þeim tíma er líður frá síðasta starfsmannasamtali. 

Þetta geta verið söluskýrslur, kvartanir frá viðskiptavinum og þau atvik er koma 

upp á því tímabili sem er verið að ræða. Mikilvægt er að stjórnandi skrái hjá sér 

þau atvik sem upp koma allt árið en veiti endurgjöf jafnóðum þegar atvikin gerast 
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hvort sem um er að ræða æskilega hegðun eða óæskilega. Nauðsynlegt er að skoða 

niðurstöður síðasta starfsmannasamtals áður en farið er í nýtt til að rifja upp það 

sem brann á starfsmanninum þá og skoða hvort það sem var samið um í síðasta 

samtali hafi orðið að veruleika. Að lokum þarf stjórnandi að hugsa um hvaða 

fræðslu starfsmaður gæti þurft á að halda og hvaða möguleikar eru til 

starfsþróunar fyrir starfsmanninn. Stjórnandinn þarf að átta sig á hvernig 

starfsmaðurinn er með tilliti til spurningatækni en gott getur verið fyrir 

stjórnandann að spyrja sig eftirfarandi spurninga varðandi starfsmanninn 

(Starfsmannasamtal Landsbanka Íslands hf., 2005). 

• Hvernig á ég að segja starfsmanninum frá atriðum er kunna að valda 

breytingu á högum hans ? 

• Er starfsmaðurinn auðveldur viðfangs eða erfiður ? 

• Á að hvetja starfsmanninn til að segja sína skoðun umbúðalaust ? 

• Er starfsmaðurinn í góðum tengslum við stjórnandann ? 

• Er einhver spenna í loftinu milli starfsmannsins og annarra starfsmanna 

eða jafnvel stjórnandans ? 

• Er starfsmaðurinn fullur sjálfstraust eða þarf að byggja það upp ? 

3.8 Samtalið sjálft 

Þegar komið er í starfsmannasamtalið þá þarf stjórnandi að útskýra markmið 

og uppbyggingu samtalsins og fullvissa starfsmanninn að í samtalinu sé rétti 

vettvangurinn til að ræða málin. Jafnframt þarf að segja starfsmanninum að það sé 

óhætt að láta í ljós skoðun sína á hverju því sem hann telur að eigi heima í 

starfsmannasamtali eins og því sem er að hefjast. Stjórnandinn þarf að setja sig í 

spor starfsmannsins og átta sig á því að ekki er auðvelt fyrir starfsmanninn að 

koma í svona samtal þar sem hann veit ekki á hverju hann á von 

(Starfsmannasamtal Landsbanka Íslands hf., 2005). 
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3.8.1 Starfsánægja 

Í upphafi samtalsins er komið inn á starfsánægju starfsmannsins þegar á 

heildina er litið, hvernig líkar starfsmanninum í vinnunni, hvernig starfsanda hann 

upplifir á vinnustaðnum, hvernig er vinnuálagið í þeirri deild/starfseiningu sem 

viðkomandi er í og hvernig almenn líðan á vinnustað er. Svör starfsmannsins eru 

skráð í eyðublaðið í reit númer 1 sjá mynd 6 (Starfsmannasamtal Landsbanka 

Íslands hf., 2005). 

1

Starfsánægja  

Ánægja starfsmanns í starfi þegar á heildina er litið

Starfsánægja, starfsandi, vinnuálag og líðan á vinnustað sl. ár í starfseiningu sem starfsmaður tilheyrir

Mynd 6: Liður 1, starfsánægja 

3.8.2 Samskipti og stjórnun 

Þegar spurt hefur verið um starfsánægju er komið að samskiptum og stjórnun, 

og er þar farið yfir samstarf og samskipti við samstarfsmenn viðkomandi og svo 

um samskipti starfsmanns við stjórnanda. Farið er yfir það sem starfsmaður telur 

að aflaga hafi farið í samskiptum við samstarfsmenn og/eða það sem gott er. 

Samstarf stjórnanda og starfsmanns er skoðað bæði frá sjónarhóli starfsmannsins 

og stjórnandans. Skráð er í eyðublaðið sú niðurstaða er fæst úr þessum kafla eins 

og sést á  mynd 7 (Starfsmannasamtal Landsbanka Íslands hf., 2005). 

2

Samskipti og stjórnun á vinnustaðnum  

Samstarf og samskipti við samstarfsmenn

Samskipti starfsmanns og stjórnanda

Mynd 7: Liður 2, samskipti og stjórnun 
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3.8.3 Frammistaða 

Frammistaða er þáttur sem rætt er um í starfsmannasamtali Landsbankans og 

er það þriðji liðurinn á samtalseyðublaðinu. Frammistaða starfsmanns er mjög 

mikilvægur hluti starfsmannasamtalsins því það liggur í hlutarins eðli að góð 

frammistaða er það sem bæði starfsmaðurinn og fyrirtækið eru að leita að. 

Starfsmaður og yfirmaður meta þá þætti sem þeir telja að máli skipti fyrir 

starfsmanninn og má sjá þá almennu frammistöðuþætti sem skipta mestu máli 

fyrir starfsmenn Landsbankans í viðauka 1. Niðurstaðan er skráð í reit þrjú á 

samtalseyðublaðinu en hann sést á mynd 8, og þá er horft til þess hverjir eru 

styrkleikar starfsmannsins í starfi og hvar starfsmaðurinn gæti helst bætt sig. Talað 

er um að finna að minnsta kosti þrjá frammistöðuþætti sem teljast styrkleikar 

starfsmannsins í starfi og svo þá þætti sem starfsmaður gæti bætt sig í ef einhverjir 

eru (Starfsmannasamtal Landsbanka Íslands hf., 2005).  

Mynd 8: Liður 3, frammistaða 
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3.8.4 Starfsþróun 

Liður fjögur er starfsþróun en þar er komið inn á þætti er snúast um núverandi 

starf og hvernig starfsmaður sér sjálfan sig þróast í því starfi eða jafnvel hvaða 

breytingar starfsmaður vill sjá á sínu starfi. Rætt er um ný verkefni ef þau eru á 

döfinni og jafnfram um fræðsluþarfir, þjálfun eða endurmenntun sem starfsmaður 

og/eða yfirmaður telja að gagnist starfsmanninum, starfinu og vinnustaðnum. 

Niðurstaðan er skráð í reit fjögur í starfsmannasamtalinu sem má sjá á mynd 9 

(Starfsmannasamtal Landsbanka Íslands hf., 2005). 

Starfsþróun Já Nei Umsögn/aðgerðir

Starfsmaður er ánægð(ur) í núverandi starfi og vill þróast 
frekar í því

Starfsmaður vill sjá breytingar

Starfsmaður er tilbúin(n) að takast á við ný verkefni

Hefur starfsmaður einhverjar sérstakar óskir/þarfir um 
fræðslu, þjálfun eða endurmenntun?

Ef já - fyllið út eyðublað um fræðsluþarfir frá fræðsludeild

4

Mynd 9: Liður 4, starfsþróun 

3.8.5 Annað sem koma þarf fram 

Liður  fimm á samtalseyðublaðinu sem sjá má á mynd 10 er hugsaður fyrir 

annað sem koma þarf á framfæri í starfsmannasamtalinu hvort sem það er frá 

starfsmanninum komið eða yfirmanninum (Starfsmannasamtal Landsbanka 

Íslands hf., 2005). 

5

Annað sem koma þarf á framfæri

Mynd 10: Liður 5, annað 

3.8.6 Samkomulag um aðgerðir 

Sjötti og síðasti liðurinn í samtalseyðublaðinu fjallar um það samkomulag 

sem starfsmaður og yfirmaður gera með sér varðandi þau verkefni/aðgerðir sem 

gera þarf, þetta getur átt við fræðsluþarfir starfsmannsins, breytingu á 

starfsaðstöðu eða bara hvaðeina sem við á. Á mynd 11 má sjá hvernig þessi reitur 

er á samtalseyðublaðinu. Þegar aðgerðaáætlunin er gerð þarf að hafa í huga nokkur 

atriði s.s. hver ber ábyrgð á að aðgerðin verði gerð, hvenær aðgerðinni á að vera 



Háskólinn á Akureyri              LOK 2106 
Viðskiptadeild   
 

35 

lokið, hvaða auðlindir þarf til að aðgerðin skili sér s.s. tími og peningar 

(Starfsmannasamtal Landsbanka Íslands hf., 2005). 

6

Samkomulag um verkefni/aðgerðir
Ábyrgð 
hvers Lokið Athugasemdir um eftirfylgni

Mynd 11: Liður 6, samkomulag um verkefni 

3.9 Lok samtalsins 

Þegar starfsmannasamtalinu er lokið skráir starfsmaður sameiginlega 

niðurstöðu samtalsins á nýtt samtalseyðublað og fyllir út eyðublað um 

fræðsluþarfir og sendir það til yfirmannsins, því næst undirrita bæði starfsmaður 

og yfirmaður samtalseyðublaðið og er það í tveim eintökum, eitt fyrir 

starfsmanninn og eitt fyrir yfirmanninn (Starfsmannasamtal Landsbanka Íslands 

hf., 2005). 

3.10 Eftirvinnsla 

Þegar samtalinu er lokið og starfsmaður hefur skilað inn öllum 

eyðublöðunum til yfirmannsins þá sendir yfirmaður fræðsluþarfir starfsmannsins 

til fræðsludeildar bankans og jafnframt sendir yfirmaður tilkynningu til 

starfsmannasvið um að samtölum sé lokið í viðkomandi starfseiningu. Yfirmaður 

og starfsmaður bera sameiginlega ábyrgð á því að fylgja eftir þeim ákvörðunum 

sem teknar eru og þurfa þeir að tilkynna hinum þegar einhverju verkefni hefur 

verið lokið sem samið var um í samtalinu (Starfsmannasamtal Landsbanka Íslands 

hf., 2005). 
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3.11 Samantekt 

Hér á undan hefur verið farið yfir starfsmannasamtöl eins og Landsbanki 

Íslands hf. framkvæmdi þau í árslok 2004 á öllum sínum starfsmönnum í 

útibúaneti bankans. Farið hefur verið yfir tilgang og markmið Landsbankans með 

þessum starfsmannasamtölum og á hvaða þætti lagt er upp með að stjórnendur 

bankans sem framkvæma samtalið hafi að leiðarljósi. Skoðað var hvaða 

undirbúning starfsmenn og stjórnendur eiga að fara í gegnum áður en 

starfsmannasamtalið er framkvæmt og hvaða frammistöðuþætti bankinn telur 

skipta mestu máli fyrir starfsmenn bankans. Samtalseyðublaði bankans við 

starfsmannasamtölin hefur verið gerð góð skil og þeirri aðferðafræði er bankinn 

ætlast til að beitt sé við þau starfsmannasamtöl sem starfsmannasvið bankans hefur 

þróað í samvinnu við IMG Gallup. 
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4 Könnun  
Til að kanna árangur starfsmannasamtala Landsbankans var ákveðið að 

framkvæma könnun meðal nokkurra starfsmanna bankans um árangur á 

starfsmannasamtölunum sem framkvæmd voru í árslok 2004 í öllum útibúum og 

afgreiðslum Landsbanka Íslands hf. samtals 48 talsins. 

4.1 Aðferðafræðin 

Aðferðin sem valin var fólst í því að tala við fimm útibústjóra annarsvegar 

sem sáu um að taka starfsmannasamtöl við sína starfsmenn og hinsvegar að tala 

við fimm starfsmenn sem sátu í starfsmannasamtölum hjá sínum yfirmönnum.  

Könnunin var eigindleg þar sem rætt var beint við þá sem tóku þátt og 

viðmælendur beðnir um að svara nokkrum spurningum um starfsmannasamtölin. 

Þessi aðferð var valin vegna þeirra kosta sem eigindlegar kannanir hafa þ.e. að ná 

fram meiri umræðu og eigin skoðunum þeirra sem taka þátt. Með eigindlegri 

könnun þá má fá dýpri svör við þeim spurningum sem eru lagðar fram en á móti 

kemur að gallinn við þessa aðferð er sú að það er mjög tímafrekt og erfitt að fá 

marga aðila til að taka þátt. Annar galli er á aðferðinni en hann er sá að ekki er 

hægt að ná til fjöldans, einungis til litils hluta þýðisins í þessu tilfelli. 

Aðferðafræði eigindlegra rannsókna felur í sér að horft er á vettvanginn, 

umgjörðina og fólkið sem eina heild og verður unnið út frá því. (Churchill & 

Iacobucci, 2002,  bls 107 til 109). 

4.2 Framkvæmd 

Könnunin var framkvæmd dagana 5. apríl til 8. apríl 2005 og fór ýmist fram 

með símaviðtali eða með viðtali á starfsstöð viðkomandi starfsmanns og var þetta 

form notað vegna þess hversu dreifðir þessir starfsmenn eru. Öllum aðilum 

könnunarinnar var gerð grein fyrir því að svörin væru trúnaðarmál og ekki væri 

hægt að rekja einstök svör á einstaka starfsmenn, jafnframt var aðilum 

könnunarinnar gerð grein fyrir því að ef einhverjar spurningar væru þannig að þeir 

vildu ekki svara þeim þá væri það þeim frjálst. Gert var ráð fyrir að hvert viðtal 
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tæki ekki lengri tíma en 30 til 45 mínútur og stóðst sá tímarammi í langflestum 

tilfellum.   

4.3 Úrtak 

Úrtakið samanstóð af fimm útibústjórum, annarsvegar frá Austurlandi og 

hinsvegar frá Reykjavík og svo af fimm starfsmönnum af Austurlandi og frá 

Akureyri, samtals 10 starfsmenn Landsbankans. Hópur starfsmannanna samanstóð 

af tveim þjónustufulltrúum, einum gjaldkera, einum afgreiðslustjóra og einum 

sérfræðingi þannig að nánast fólk úr öllum störfum útibúanetsins var spurt um 

starfsmannasamtöl Landsbankans.  

Starfsreynsla þeirra starfsmanna sem tók þátt er allt frá rúmu ári til rúmlega 

35 ára starfaldurs og lífaldursbilið er frá 26 ára til 57 ára. Þetta úrtak er það lítið að 

það er ekki marktækt til að alhæfa út frá því en líta má á niðurstöðurnar sem 

vísbendingu eum stöðu mála. 

4.4 Spurningarlistinn 
Spurningalistinn samanstóð af 12 spurningum sem var örlítið breytilegur eftir 

því hvort var um að ræða almennan starfsmann eða útibústjóra og voru 

spurningarnar hvorttveggja opnar og lokaðar. Fyrir yfirmennina var ein 

aukaspurning í lokin. Spurningalistann má sjá í heild sinni í viðauka 4. 

4.5       Úrvinnsla 

Úrvinnsla könnunarinnar fór þannig fram að svör starfsmanna og yfirmanna 

voru sett saman fyrir hverja og eina spurningu fyrir sig og unnin þannig svörin úr 

hverri spurningu fyrir sig. Ákveðið var að skoða hvort greinanlegur munur væri á 

svörum starfsmanna annarsvegar og yfirmanna hinsvegar við þeim spurningum 

sem voru eins.  
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4.6 Niðurstöður könnunarinnar 

Þegar spurt var um tilgang og markmið með starfsmannasamtölum 

Landsbankans kom í ljós að starfsmenn horfa á starfsmannasamtölin sem sitt 

tækifæri til að koma óskum sínum og skoðunum á framfæri, en yfirmennirnir líta á 

starfsmannasamtölin sem tæki til starfsmannastjórnunar. Það kannski lýsir 

niðustöðunum best við þeirri spurningu það sem kom fram hjá einum 

útibústjóranum en hann sagði: „tilgangur og markmið starfsmannasamtalanna er 

að  ná utan um starfsmanninn líðan og afstöðu/viðhorf til vinnunnar og 

samstarfsmanna, leið til að tryggja starfsmanninum það að koma skoðunum sínum 

á framfæri” 

Þegar spurt var hversu nákvæmlega hefði verið farið eftir þeim leiðbeiningum 

sem gefnar voru af starfsmannasviði bankans við framkvæmd samtalanna, þá voru 

allir sem þátt tóku í könnuninni sammála um það að það hefði verið farið nokkuð 

nákvæmlega eftir þeim leiðbeiningum sem starfsmannasvið gaf við framkvæmd 

starfsmannasamtalanna. Tveir útibústjórar sögðu þó að samtalið hefði verið klárað 

alveg á staðnum þ.e. samtalseyðublöðin hefðu verðið fyllt út á staðnum og skrifað 

undir strax en ekki eins og gert var ráð fyrir að starfsmaður færi með 

samtalsblaðið og fyllti það út og kæmi svo aftur og báðir aðilar undirrita það þá. 

Þegar spurt var um hvort sá tími sem fór í starfsmannasamtölin væri 

réttlætanlegur þá voru allir þeir sem rætt var við sammála því að sá tími sem færi í 

starfsmannasamtölin væri tvímælalaust réttlætanlegur og sagði einn 

starfsmaðurinn jafnframt: „tíminn er alltaf réttlætanlegur og jafnframt alltaf 

fyrirkvíðanlegur”. 

Allir þeir sem tóku þátt í könuninni lýstu yfir ánægju sína með þær breytingar 

sem gerðar voru á starfsmannasamtölunum hjá bankanum og höfðu allir sem fóru í 

gömlu starfsþróunarsamtölin orð á því að nýju samtölin væru mun einfaldari og 

skýrari bæði fyrir starfsmanninn og yfirmanninn. Hafði einn útibústjórinn það á 

orði að kerfið væri að þróast í rétta átt og sagði annar að gamla kerfið hefði verið 

mun meira markmiðadrifið sem hefði ekki verið gott að hans mati. 

Þegar svörin eru skoðuð um spurninguna um kosti starfsmannasamtala 

Landsbankans má lesa að allir eru sammála um það að helstu kostir 

starfsmannasamtalanna eru þeir að starfsmaðurinn sé í brennidepli, 
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starfsmannasamtalið sé fyrir starfsmanninn þar sem hann kemur með sínar 

væntingar til starfsins og að yfirmaðurinn geti þá komið fram með þær kröfur sem 

hann gerir til starfsmannsins. Má lýsa því með orðum eins viðmælandnans, en 

hann sagði „ það er fastmælum bundið að jafnt starfsmaður sem yfirmaður komi 

fram sínum skoðunum, verið er að horfa á starfsmanninn og líðan hans” 

Þegar spurt var um galla á starfsmannasamtalinu á voru flestir á því að þau 

væru góð eins og þau væru uppsett núna en einn starfsmaður sagði að þau mættu 

vera oftar því ef samtölin væru bara einu sinni á ári væri hans tilfinning fyrir því 

að einungis væri verið að meta síðustu mánuði en ekki þann tíma sem leið frá 

síðasta starfsmannasamtali. Það kom fram hjá einum starfsmanni og tveim 

yfirmönnum að samtölin mættu klárast á sama tíma og þau væru tekin þ.e. að klára 

að fylla út samtalseyðublaðið á staðnum og skrifa undir það strax. Einn 

starfsmaður kom jafnframt með þá skoðun sína að það væri erfitt að ekki mætti 

ræða laun í starfsmannasamtalinu þar sem þetta væri eini formlegi vettvangurinn 

sem í boði væri til að ræða þá starfið og það sem því tengdist og að laun væri einn 

hluti af því sem brennur á starfsmanninum. 

Við spurningunni um endurgjöfina svörðu allir því játandi að endurgjöf hafi 

farið fram, allir starfsmennirnir og allir yfirmennirnir svörðuðu því að endurgjöfin 

hafi verið jákvæð. Einn starfsmaður svaraði því að endurgjöfin hafi verið jákvæð, 

uppbyggjandi og leiðbeinandi, yfirmaðurinn hafi komið inn á þau verkefni sem 

hann taldi að starfsmaðurinn hefði unnið vel á árinu. 

Þegar spurt var um markmiðasetningu kom fram að allir starfsmenn fengu 

einhver markmið til að vinna með og allir yfirmennirnir sögðust hafa sett sínum 

starfsmönnum markmið sem endurspegluðu þau markmið sem útibúunum hefðu 

verið sett. 

Þegar spurt var um undirbúning var svarið allsstaðar það sama, starfsmenn 

sögðust hafa verið vel undirbúnir og sögðu jafnframt að yfirmenn þeirra hefðu 

verið vel undirbúnir.  Yfirmennirnir höfðu sömu sögu að segja þ.e. að starfsmenn 

þeirra hefðu verið vel undirbúnir og að þeirra undirbúningur hefði líka verið góður 

en það var haldið námskeið fyrir alla yfirmenn í útibúanetinu sem hefði hjálpað 

mikið til við undirbúninginn 

Þegar spurt var um áherslu og á hvaða þætti ætti að leggja meiri áherslu á og 

á hvaða þættii ætti að leggja minni áherslu á svöruðu allir starfsmennirnir því að 
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samtölin væru góð eins og þau væru nema einn starfsmaður sem sagði að samtölin 

mættu vera opnari þ.e. ekki eins niðurnjörvuð. Í svörum yfirmannanna kom fram 

m.a. að leggja mætti meiri áherslu á almenna þætti s.s. líðan og ánægju 

starfsmanna og liðsheildina, einn útibústjórinn sagði að leggja mætti meiri áherslu 

á jákvæða uppbyggjandi endurgjöf og annar sagði að starfsánægja og samskipti 

ættu að vera í forgrunni. Allir yfirmennirnir voru samt ánægðir með 

starfsmannasamtölin eins og þau eru. 

Þegar spurt var um árangur af starfsmannasamtölunum voru allir sammmála 

um að starfsmannasamtölin væru árangursrík, einn starfsmaður sagði þó að þau 

væru ekki árangursrík nema að ákveðnu marki og annar sagði að á litlum 

vinnustað þá væri samtöl alla daga þótt þó væru ekki formleg. Allir yfirmennirnir 

voru sammála um það að starfsmannasamtölin hefðu verið árangursrík hjá þeim og 

sagði einn útibústjórinn að eftir samtölin hafi hann haft meiri skilning á líðan 

starfsfólksins. Einn útibústjórinn kom inn á það eins og einn starfsmaðurinn að í 

litlum starfseiningum komi lítið á óvart í starfsmannasamtölunum og árangurinn 

væri sennilega meiri í stærri starfseiningum þar sem nálægðin við starfsfólkið væri 

ekki eins mikið. 

Síðustu spurningunni var bara beint til útibústjóranna því þar áttu þeir að 

meta huglægt hvort að þeir teldu að þeir peningar, sá tími og sú vinna sem lögð er 

í starfsmannasamtölin hjá þeim hafi skilað sér til baka. Allir útibústjórarnir höfðu 

sama svarið við þessari spurningu þ.e. að það sé þeirra tilfinning að 

starfsmannasamtöl Landsbankans skili sér að fullu til baka og að þetta tæki sem 

starfsmannasamtöl eru sé tæki sem þeir vilja ekki vera án. 

4.7 Samantekt 

Það má vera ljóst af svörum starfsmannanna og yfirmannanna að þeir sem 

rætt var við voru ánægðir með þann samtalsvettvang sem starfsmannasamtöl 

Landsbankans gefa þeim. Hvort sem um er að ræða  vettvang fyrir stjórnanda til 

að leiðbeina starfsmönnum sínum eða vettvang fyrir starfsmenn til að koma sínum 

sjónarmiðum á framfæri. Allir sem tóku þátt í könnuninni höfðu þá sameiginlegu 

skoðun að starfsmannasamtölin væru mjög gagnleg og yfirmennirnir sögðu að 

þeim bæri að halda áfram þrátt fyrir þann kostnað og tíma sem í þau færu þ.e. 

ávinningur úr starfsmannasamtölunum væri meiri en það sem lagt er í þau. 
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5 Tillögur 
Hér að framan hefur verið fjallað um starfsmanna- og 

frammistöðusamtöl á nokkuð breiðum grundvelli, skoðaðar hafa verið þær 

aðferðir sem notaðar eru samkvæmt því sem í fræðunum segir. Einnig hafa 

verið skoðuð starfsmannasamtöl eins og þau eru hjá Landsbanka Íslands hf og 

voru tekin í útibúakerfi bankans í árslok 2004. Það er ljóst að kerfi það sem 

Landsbankinn notar er hugmyndafræðilega rétt þótt það hafi verið einfaldað 

mikið en það er kannski það sem er svo gott við það kerfi. Eins og fram kom í 

könnuninni sem gerð var þá er ánægja mikil með starfsmannasamtölin eins og 

þau eru sett upp núna, bæði hjá stjórnendum og starfsmönnum.  

Þær athugasemdir sem komu frá starfsfólki fjölluðu ekki um 

aðferðafræðina eða hvernig samtalið er sett upp heldur var stungið uppá því 

að hafa samtölin oftar svo ekki væri hætta á því að einungis væri rætt það sem 

nýlega hefði gerst og sú frammistaða sem starfsmaður hefði sýnt á lengri tíma 

gæti gleymst vegna þess hversu langur tími leið. Þegar samtölin eru orðin 

svona einföld eins og starfsmennirnir og yfirmennirnir eru farnir að segja að 

þau séu þá er ekki úr vegi að spyrja,af hverju ekki að taka starfsmannasamtöl 

tvisvar á ári. Eins kom það fram sú skoðun að minnsta kosti tveggja 

starfsmanna og tveggja yfirmanna að klára skuli samtölin strax í samtalinu 

sjálfu þ.e. að fylla samtalseyðublaðið út í samtalinu, prenta það út og skrifa 

undir það allt í tímanum og einfaldar það samtalið enn meira.  

Það er skoðun höfundar þessarar ritgerðar að starfsmannasamtölin hjá 

Landsbankanum séu á réttri leið, kerfið hefur verið einfaldað mikið og virðast 

starfsmenn vilja hafa þennan hátt á og vilja ekki vera án þess að fá tækifæri til 

að tjá sig á formlegan hátt um það sem að þeirra starfi snýst. Þeir útibústjórar 

sem tóku þátt í könnuninni vildu ekki heldur vera án starfsmannasamtalanna 

því eins og einn útibústjórinn sagði „ þarna var komin staður og stund þar 

sem ég varð að líta upp úr útlánunum og vanskilunum og komast að því 

hvaða skoðanir starfsmenn mínir hefðu um það sem væri að gerast hér á 

vinnustaðnum, annars myndi ég ekki gera það”. 
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6 Umræða 
Starfsmannasamtöl hafa átt vaxandi vinsælum að fagna í starfsmannastjórnun 

innan fyrirtækja og stofnana bæði á Íslandi sem annarsstaðar, ekki er eingöngu 

verið að vinna í þessum málum hjá Landsbanka Íslands hf. heldur eru fyrirtæki út 

um allt að framkvæma starfsmannasamtöl. Sem dæmi má nefna Samskip hf., 

Landspítali háskólasjúkrahús, Háskóli Íslands, Akureyrarbær, Hafnarfjarðarbær, P. 

Samúelsson hf., Íslandsbanki hf. og fleiri og fleiri.  

Það hefur verið verkefni starfsmannasviða/deilda að innleiða þau vinnubrögð 

sem fylgja þarf við notkun starfsmannasamtala og því hljóta yfirmenn þeirra að 

spyrja sig hvað fæst fyrir þá vinnu sem lögð er í samtölin á hverjum stað, hvað 

réttlætir þann tíma og þá peninga sem notaðir eru við framkvæmdina og 

eftirfylgnina við starfsmannasamtölin.  

Ef rétt er haldið á spöðunum þá eiga þessi samtöl að hafa ýmis áhrif eins og 

fram hefur komið hér í köflunum á undan. Þau mikilvægustu að mati höfundar 

þessarar ritgerðar eru eftirfarandi: 

• Með skipulegu starfsmannasamtali verður til formlegur vettvangur 

fyrir starfsmanninn til að koma fram með óskir sínar til yfirmanns 

síns, um það sem hann telur að megi bæta eða breyta. 

• Þau eiga að auka og bæta samskipti milli starfsmanna og stjórnenda. 

• Þau gefa yfirmanni möguleika á því að veita undirmanni endurgjöf um 

frammistöðu. 

• Þau veita upplýsingar um hvort þörf sé á frekari þjálfun/leiðbeiningu 

til að viðkomandi ráði betur við eigið starf. 

• Þau geta veitt upplýsingar um starfsánægju og samskipti í ákveðnum 

deildum/hópum. 

Stjórnendur starfsmannasviða/deilda þurfa að gera sér grein fyrir hvernig 

þessir þættir tengjast stefnu og árangri fyrirtækisins og í því samhengi þarf að átta 

sig á því hvernig er hægt að mæla árangurinn. Því þarf í upphafi að skilgreina 

strax í byrjun hvaða  hlutverki starfsmannasamtölin gegna. Í þeirri vinnu þarf 
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jafnframt að stilla upp þeim mælikvörðum sem nota á við að meta árangur 

starfsmannasamtalanna, en einnig er hægt að setja mælikvarða á framkvæmdina 

sjálfa þar sem framkvæmdin sjálf skiptir lykilmáli varðandi árangur af 

starfsmannasamtölum.  

Dæmi um mælikvarða sem hægt er að nota um framkvæmd 

starfsmannasamtala eru: 

• Framgangur starfsmannasamtala þ.e. hlutfall þeirra sem lokið hafa 

samtali. 

• Viðhorfsmælingar hjá stjórnendum um notkun starfsmannasamtala. 

• Viðhorfsmælingar hjá starfsmönnum um notkun starfsmannasamtala. 

 

Þær upplýsingar sem koma út úr starfsmannasamtölum hafa eingöngu 

viðkomandi yfirmaður , starfsmaðurinn og framkvæmdastjóri starfsmannasviðs 

aðgang að en ekki aðrir, þetta tryggir trúnað þ.e. að aðrir hafa ekki aðgang að 

samtölum sem er mjög gott þar sem þetta er persónulegt samtal milli stjórnanda og 

starfsmanns. Nauðsynlegt er þó að framkvæmdastjóri starfsmannasviðs hafi 

aðgang að þessum gögnum til að hægt sé að skoða málin ef eitthvað kemur upp 

sem snertir starfsmanninn og eins ef taka þarf ákvarðanir sem yfirmaðurinn einn 

eðli máls samkvæmt getur ekki gert. 

Í upphafi var spurt hvort starfsmannasamtöl þau sem Landsbanki Íslands hf. notar 

séu árangursrík sem stjórntæki ? 

Eftir að hafa skoðað málið frá ýmsum hliðum eins og má sjá hér að framan er það 

skoðun höfundar að starfsmannasamtölin séu árangursrík og þeim beri að halda 

áfram. Þessa skoðun má rökstyðja með þeirri könnun sem gerð var þar sem kom 

fram sú sama skoðun allra þeirra sem þátt tóku í könnuninni.  
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7 Lokaorð 
Þessi ritgerð var skrifuð á tímabilinu frá janúar 2005 fram til aprílloka 

sama ár. Viðfangsefnið starfsmanna og frammistöðusamtöl voru valin vegna 

þess að höfundur hefur undanfarin ár farið í starfsmanna eða 

frammistöðusamtöl hjá vinnuveitanda sínum Landsbanka Íslands hf. og 

fundist þessi aðferðafræði við starfsmannastjórnun mjög góð bæði fyrir 

yfirmanninn og ekki síður starfsmanninn sjálfan. Kannski má leita 

skýringanna á áhuganum í því að hann hefur alltaf fengið jákvæða endurgjöf 

frá yfirmönnum sínum og líkað þetta þess vegna vel.  

Helstu kostir við starfsmannasamtölin eru eftirfarandi að mati 

höfundar og er þá stuðst við eigin upplifun af þeim: 

• Endurgjöf, upplifði alltaf jákvæða endurgjöf þar sem kom fram skýrt 

að frammistaða sé góð, einnig gat hann rætt um þau mál sem voru efst 

í huga. Leiðréttandi endurgjöf kom einnig þ.e. fékk að vita á hvaða 

hluta starfsins ætti að leggja meiri áherslu á að mati yfirmannsins. 

• Meiri skilningur eftir samtölin á stefnu bankans og markmiðum 

þeirrar starfseiningar sem hann hefur verið hjá. 

• Í starfsmannasamtölum hefur alltaf verið rætt um framtíðina og hvaða 

möguleikar eru til frekari þróunar og frama í starfi, enda hefur 

höfundur tvisvar fengið mun ábyrgðarmeiri störf til að takast á við á 

þessum fjórum árum. 

Þessir kostir eru það mikils virði að mati höfundar að hann er meira en tilbúin til 

að fara í starfsmannasamtal einu sinni á ári eða oftar þar sem skoðun hans er sú að 

starfsmannasamtöl séu að skila miklum árangri. 
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9 Viðaukar 
 

9.1 Viðauki 1: Leiðbeiningar 
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9.2 Viðauki 2: Samtalseyðublað 
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9.3 Viðauki 3: Fræðsluþarfir 
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9.4 Viðauki 4: Spurningalistar 
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9.5 Viðauki 5: Verkframvinda 

Nóvember 2004. 
Ákveðin efnistök í lokaverkefni við HA. Áhveðið að taka fyrir starfsmannasamtöl 
og skoða sérstaklega starfsmannasamtöl Landsbankans. 

Samkomulagi náð við Atla Atlason framkvæmdastjóra starfsmannasviðs 
Landsbankans um að skrifa um starfsmannasamtöl bankans. Samþykkt að 
Bergþóra Sigurðardóttir sérfræðingur á starfsmannasviði verði tengiliður vegna 
verkefnisins.  

Samið við Jónu Jónsdóttur forstöðumanns samskiptamiðstöðvar HA um að vera 
leiðbeinandi við verkefnið. 

Klárað að gera samning um lokaverkefni og sent inn til HA. 

 

Desember 2004. 
Ekkert gert. 

 

Janúar 2005. 
Byrjað að safna heimildum og lesið um efnið. Byrjað að skrifa lokaverkefnið. 

Lokaverkefnið sent til Jónu Jónsdóttur leiðbeinanda í lok janúar eins og samið var 
um í upphafi. 

 

Febrúar 2005. 
Haldið áfram að skrifa, með misjöfnum árangri, mikið strikað út og stundum var 
ritgerðin minni í lok dag en í upphafi. 

Lokaverkefnið sent til Jónu Jónsdóttur leiðbeinanda í lok febrúar eins og samið 
var um í upphafi. 

 

Mars 2005. 
Haldið áfram að skrifa og könnunin undirbúin. 

Lokaverkefnið sent til Jónu Jónsdóttur leiðbeinanda í lok mars eins og samið var 
um í upphafi. 

 

Apríl 2005. 
Könnunin framkvæmd og unnið úr niðurstöðum, klárað að skrifa og lesa yfir. 

Lokaverkefnið sent til Jónu Jónsdóttur leiðbeinanda til lokayfirlestrar áður en 
kemur að skilum. 

Verkefnið prentað út og skilað á réttum tíma. 


