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Útdráttur 

Markmið með þessu verkefni er að kanna hvort það sé munur á nýtingu mannauðs í 

iðn- og þekkingarfyrirtækjum á Íslandi. Mannauðsstjórnun getur verið yfirgripsmikið 

viðfangsefni. Til að útskýra betur fræðileg viðmið viðfangsefnis verkefnisins er fjallað 

um nokkra mikilvæga  fræðilega þætti í þekkingu og mannauðsstjórnun. Gert er grein 

fyrir þekkingu, leyndri og ljósri þekkingu, hvað eru iðn- og þekkingarfyrirtæki, 

mannauðsstjórnun og þá helstu þætti sem falla þar undir; starfsmannastefnu, hvernig 

ráðningarferlinu er háttað, hvernig starfsmat og frammistöðumat er nýtt, hvernig 

nýliðafræðsla fer fram, hvernig er umbunað starfsmönnum og hvað er fyrirtækja-

menning. Skoðað er hvernig ofangreindir þættir eru hjá iðn- og þekkingarfyrirtækjum. 

Síðan er gerður samanburður á milli helstu áherslna með tilliti til starfsmannastefnu, 

starfsmats, frammistöðumats, ráðningarferlis, nýliðafræðslu og þekkingar milli fyrir-

tækjanna. Gerð var eigindleg rannsókn, þar sem tekin voru hálfopin viðtöl við fimm 

starfsmannastjóra, hjá bæði iðn- og þekkingarfyrirtækjum. Niðurstöður leiddu í ljós að 

starfsemi fyrirtækjanna eru ólík og því eru ferlarnir ekki eins.  

Mannauðsstjórnunarferlið er ólíkt milli iðn- og þekkingarfyrirtækjanna. Það virðist 

sem þekkingarfyrirtækin hafi svipað ferli. Annað iðnfyrirtækið var ekki með starfandi 

mannauðsstjóra og því er ferlið að ráðningum fremur ólíkt hinu. Einnig var nýliða-

fræðsla ólík meðal iðnfyrirtækjanna. Þrátt fyrir að munur sé á ferlum iðn- og 

þekkingarfyrirtækjanna þá virðist sem það hafi ekki áhrif á starfsemi þeirra sem virðist 

ganga vel. En spurning er hvort auka mætti framleiðni og gæði með markvissari 

áherslum á mannauðsstjórnun og efla þannig samkeppnisfærni. Það er greinilegt að 

iðnfyrirtækin eru með hefðbundnara starfsmannahald. En þekkingarfyrirtækin eru með 

markvissari mannauðsstjórnun.  

Rannsóknarspurning þessa verkefnis er: Hver er munurinn á iðn- og þekkingar-

fyrirtæki? Er munur á ráðningu, þjálfun, menningu og umbum? Ef það er munur, hefur 

það áhrif á mannauðsstjórnunarferlið?  

 

Lykilorð: Mannauðsstjórnun – þekkingarfyrirtæki – iðnfyrirtæki – ráðning. 
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1 Inngangur 

Til þess að standast samkeppni og þróast áfram í nútíma þjóðfélagi þurfa skipulags-

heildir að huga vel að mannauð sínum. En samkvæmt fræðimönnum erum við á öld 

þekkingarinnar og því þurfa mannauðsstjórar að takast á við að sjá til þess að 

skipulagsheildir nái góðum árangri með mannauðnum (Depres og Hiltrop, 1995). 

Sérfræðistörf gera augljóslega meiri kröfur um sértæka þekkingu, þróun þekkingar og 

starfssemi en hefðbundin störf og því er áhugavert að rannsaka hvort munur er á 

mannauðsstjórnunarferlum hjá iðn- og þekkingarfyrirtækjum. Nýsköpun byggir á 

leyndri þekkingu þ.e. þegar það á sér stað samspil ólíkrar þekkingar þá skapast ný 

þekking (Ingrid Kuhlman, 2002).  

Mannauðsstjórnun er víðtæk og getur verið erfitt að skilgreina. Mannauðsstjórnun 

felur í sér allar rekstrarákvarðanir og aðgerðir sem snerta samband á milli skipulags-

heildarinnar og starfsmanna (Armstrong 2006). Margar skilgreiningar hafa verið 

gerðar á hugtakinu mannauðsstjórnun en fræðimenn hafa verið sammála um að helstu 

þættir mannauðsstjórnunar snerta ráðningar á starfsfólki, þjálfun og þróun, frammi-

stöðumat, hvatningu og umbun (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2011). Á heildina litið er til-

gangurinn með mannauðsstjórnun að sjá til þess að skipulagsheildir nái góðum árangri 

í gegnum starfsmennina og því þurfa skipulagsheildir að nýta mannauðinn til fulls til 

þess að ná markmiðum sínum.  

Þekkingarfyrirtæki eru fyrirtæki sem huga vel að þekkingu sinni. Þau fást við 

nýjungar, leysa vandamál og flestir starfsmenn fást við nýsköpun (Ingi Rúnar Eðvars-

son, 2004). Harry Scarbrough (2003) telur að þekkingarfyrirtæki fáist heldur við ný-

sköpun heldur en hefðbundin fyrirtæki.  

Iðnfyrirtæki fást við staðlað framleiðsluferli sem byggist að verulegu leyti á ljósri 

þekkingu. Þau hafa skilvirkni að leiðarljósi til þess að vöruverð sé lágt og góð gæði 

vöru. Hjá iðnfyrirtækjum eru verkefni sérhæfð, skipulag mikið og margar reglur (Ingi 

Rúnar Eðvarðsson, 2004).  
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1.1 Tilgangur og markmið rannsóknar 

Viðfangsefni lokaverkefnisins er rannsókn á mannauðsstjórnun hjá iðn- og þekkingar 

fyrirtækjum á Íslandi og hvort að mismunur sé á ferlum þeirra. Kveikjan að þessu 

verkefni kom í samráði við leiðbeinanda vegna mikils áhuga rannsakanda á mann-

auðsstjórnun. Rannsakandi reynir að rýna í helstu efni fræðanna og afmarka það sem 

hann telur mikilvægast að fjalla um og rannsaka innan iðn- og þekkingarfyrirtækja. Í 

þessu rannsóknarverkefni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð til þess að fá 

dýpri og betri skilning á rannsóknarspurningunum. Tekin voru viðtöl við helstu iðn- 

og þekkingarfyrirtæki á Íslandi.  

Markmið þessa verkefnis er að taka saman fræðilegt yfirlit og sýna þær aðferðir og 

líkön sem fræðimenn hafa sett fram. Einnig er framkvæmd eigindleg rannsókn þar 

sem lagt er til grundvallar umræða um viðfangsefnið og þátttakendur valdir með 

hentugleikaúrtaki út frá starfssemi. Fimm skipulagsheildir hafa orðið fyrir valinu; 

CCP, Össur, Actavis, Vífilfell og HB Grandi. Þessar skipulagsheildir eru leiðandi á 

sínu sviði.  

CCP var valið þekkingarfyrirtæki ársins árið 2009. Skipulagsheildin var stofnað 

árið 1997 og er þekktust fyrir tölvuleikinn EVE online. CCP hefur vaxið hratt og ber 

að nefna að árið 2000 störfuðu aðeins 16 starfsmenn hjá fyrirtækinu og átta árum 

seinna voru starfsmenn komnir í 380; 220 starfsmenn á Íslandi, 60 í Kína og 100 í 

Bandaríkjunum (CCP, e.d.).  

Árið 2009 var Össur tilnefnt til þekkingarfyrirtækis ársins en þeir höfðu unnið þann 

titil árið 2008. Össur er leiðandi skipulagsheild í heiminum í hönnun á stoðtækjum og 

er annar stærsti stoðtækjaframleiðandi í heimi. Starfsmönnum hefur fjölgað töluvert í 

gegnum árin eða frá 120 í 1600 frá árunum 1999 til 2008 (Össur, e.d.). 

Actavis sérhæfir sig í þróun, framleiðslu og sölu hágæða samheitalyfja og er eitt af 

stærstu þekkingarfyrirtækjum landsins. Fyrirtækið starfar í um 40 löndum og er með 

um 10,000 starfsmenn. Á Íslandi starfa 700 starfsmenn og er lögð mikil áhersla á 

gæðamál (Actavis, e.d.).  

Vífilfell er iðnfyrirtæki sem starfar á sviði drykkjarvöru. Fyrirtækið er stærsti gos-

drykkjaframleiðandi landsins og í öðru sæti yfir matvælafyrirtæki. Helsta vörumerki 

þess er Coca Cola, Fresca og Trópí. Hjá skipulagsheildinni starfa um 230 starfsmenn 

og er veltan rúmar 7 milljarðar króna (Vífilfell, e.d.).  
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HP Grandi er eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki á Íslandi og er talið vera í fremstu 

röð iðnfyrirtækja á sínu sviði. Fyrirtækið framleiðir verðmæta gæðavöru úr fersku 

hráefni sem hefur verið aflað úr hafinu við Ísland. Þeirra helsta auðlind er bolfiskur og 

uppsjávarfiskur. Hjá skipulagsheildinni starfa um 700 starfsmenn til bæði sjós og 

lands og þeirra helstu markaðir eru Evrópa, Norður-Ameríka og Asía (HB Grandi, 

e.d.).  

1.2 Fyrri rannsóknir 

Margir fræðimenn og meistaranemar hafa rannsakað viðfangsefni sem snúa að mann-

auðsstjórnun í þekkingarfyrirtækjum. Höfundur telur að viðfangsefni þessa verkefnis 

sé nokkuð sérstakt og hefur ekki fundið sambærilega rannsókn. Nokkrar rannsóknir 

sem hafa verið gerðar og tengjast viðfangsefninu á einhvern hátt verða nefndar. Sú 

rannsókn sem vakti mesta athygli og verður gerð ágæt skil af er CRANET rannsókn 

sem gerð var árið 2009 um stöðu mannauðsstjórnunar á Íslandi.  

Niðurstöður rannsókna CRANET samstarfsins á stöðu mannauðsstjórnunar á 

Íslandi árið 2009 gefur til kynna hvernig ráðningar og öflun umsækjenda er hjá 

íslenskum fyrirtækjum, þjálfun nýrra starfsmanna, frammistöðumat, starfsmannasam-

töl og hvernig aðferðir eru notaðar við umbun stjórnenda, sérfræðinga og almennra 

starfsmanna. Niðurstöður eru bornar saman við rannsókn CRANET sem var gerð árið 

2003 og 2006 (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009).  

Samkvæmt niðurstöðum CRANET rannsóknarinnar árið 2009 eru ráðningar og 

öflun umsækjenda  notuð á mismunandi hátt. Algengast er að auglýsa stjórnunarstörf 

(62%) og nota ráðningarskrifstofur (59%) og sjaldgæfast er að ráða inn beint úr 

skólum (3%) eða frá vinnumiðlum eða ráðningarstofum (4%). Þegar um almennt starf 

er að ræða þá er ekki leitað mikið til ráðningarskrifstofa eins og fyrir stjórnendastörf. 

Niðurstöðurnar sýndu að það væri lögð mun meiri áhersla á ráðningar í stjórnendastörf 

en önnur störf og fleiri aðilar koma að ákvörðun í þau störf. Árið 2006 notuðu aðeins 

8% fyrirtækja sálfræðipróf í stjórnendastörf en árið 2009 var sú tala komin í 21%. Við 

ráðningar í störf sérfræðinga og tæknifólks er algengara að nota próf en önnur störf.  

Frammistöðumat er notað helst fyrir sérfræðistörf (49%) en minnst í störf verka-

fólks (35%). Samkæmt niðurstöðum eru fyrirtæki hér á landi að einblína meira á 

frammistöðumat fyrir sérfræðinga en fyrir verkafólk. Þegar spurt var hvaða þættir séu 

helst ráðandi við ákvarðanatöku um þjálfun eða fræðslu starfsmanna kom í ljós að 
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óskir starfsfólk vega mest (47%) en einnig ný verkefni eða viðfangefni í fyrirtækinu 

(46%) og frammistaða í starfi (41%) hafa áhrif á ákvarðanatöku.  

Þegar fjallað var um laun stjórnenda og sérfræðinga þá kom í ljós að þau eru 

ákvörðuð í einstaklingsbundnum samningum, eða í kringum 60%. Laun verkafólks eru 

oftast ákvörðuð í kjarasamingum á landsvísu (49%) og voru einstaklingbundnir sam-

ningar ekki algengir (22%). Fyrirtækin voru spurð út í ýmsar leiðir um hvernig ólíkum 

starfsmannahópum er umbunað. Við umbun stjórnenda er notað mest hvatagreiðslur í 

ljósi einstaklingsmarkmiða og frammistöðu eða hvatagreiðslur í ljósi frammistöðu 

hóps eða deildar. Til að umbuna sérfræðingum er líklegast að fyrirtæki noti breytileg 

laun eftir frammistöðu og hvatagreiðslur út frá hópárangri. Fyrir verkafólk eru notaðir 

hóp- eða deildartengdar hvatagreiðslur og hvatagreiðslur í ljósi einstaklingsmarkmiða 

(Arney Einarsdóttir o.fl., 2009).  

Erlendis hafa verið gerðar rannsóknir á hvernig mannauður er nýttur í þekkingar-

fyrirtækjum. Carter og Scarbrough (2001) gerðu rannsókn sem fjallaði um að það væri 

áskorun að fást við mannauð þekkingarfyrirtækja. Þeir telja að skipulagsheildir huga 

ekki nógu vel að mannauðnum og þekkingunni sem þær hafa. Helstu vandamál sem 

skipulagsheildir standa fyrir eru að starfsfólk vill ekki miðla þekkingu og stjórnendur 

reyna ekki að takast á við það vandamál. Þeirra álýktun er sú að þekkingarfyrirtæki 

þurfi að vera skapandi, hafa góð samskipti meðal starfsmanna og nýta þá þekkingu 

sem þau hafa sem auðlind.  

Hérlendis gerði Íris Hrönn Kristinsdóttir árið 2012 rannsókn á hvernig ráðningar 

eru hjá þekkingarfyrirtækjum og hefðbundum fyrirtækjum. Í rannsókn hennar voru 

tekin viðtöl við þrjú þekkingarfyrirtæki og þrjú hefðbundin fyrirtæki og sú rannsókn 

leiddi í ljós að þekkingarfyrirtæki nota fleiri matsaðferðir og fleiri aðferðir í öflun 

umsækjenda í almenn störf heldur en hefðbundin fyrirtæki. En þó var ráðningarferli í 

stjórnenda- og sérfræðistörf nokkuð lík. Þar sem aðgangur að ritgerðinni er lokaður þá 

reyndist ekki unnt að fjalla nánar um rannsóknina. 

Af framansögðum má ráða að enn skortir þekkingu á þessum þætti mannauðs-

stjórnunar í íslenskum fyirtækjum. Til þess að öðlast frekari þekkingu er mikilvægt að 

gera rannsókn á muninum milli iðn- og þekkingarfyrirtækja.   

1.3 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningar sem lagt var upp með eru eftirfarandi:  
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 Hver er munurinn á iðn- og þekkingarfyrirtækjum varðandi 

mannauðsstjórnun? 

 Er munur á ráðningum, þjálfun, menningu og umbun? Ef það er munur, hefur 

það áhrif á mannauðsstjórnunarferlið?  

Rannsóknarspurningarnar miða að því að leitast við að skoða mun á hefðbundinni 

mannauðsstjórnun og mannauðsstjórnun innan þekkingarfyrirtækja. 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fræðilegan hluta annars vegar og rannsóknarhluta hins vegar. 

Fræðilegi hlutinn er grundvöllurinn sem verkefnið byggir á og rannsóknin dregur 

styrk sinn og viðmiðun frá. Til þess að leiða fram svör við rannsóknarspurningunum 

er mikilvægt að skoða helstu þætti fræðanna sem rannsóknin mun síðan leiða í ljós 

hvernig eru innan viðfangsefnisins. 

Í fræðilega hlutanum er fjallað um þekkingu, leynda og ljósa þekkingu og 

þekkingarfyrirtæki. Fjallað verður um mannauðsstjórnun og þá helstu þætti sem falla 

þar undir. Skoðað er hvað felst í starfsmannastefnu, ráðningarferli, starfs- og frammi-

stöðumati, nýliðafræðslu, umbun og hvatningu og fyrirtækjamenningu. Eftir að gert 

hefur verið grein fyrir þekkingu, þekkingarfyrirtækjum og mannauðsstjórnun er komið 

að því að skoða aðferðarfræði rannsóknarinnar. En þar er skoðað hvaða rannsóknar-

aðferð er notuð, hverjir eru þátttakendur, hvernig rannsóknin er framkvæmd og unnið 

er úr henni. Í lokin er síðan skoðuð siðferðileg álitaefni sem hugsanlega hafa áhrif á 

rannsóknina. 

Í rannsóknarhluta verkefnisins hefst skoðun á þremur þekkingarfyrirtækjum og 

tveimur iðnfyrirtækjum. Þau fyrirtæki hafa verið tilgreind áður. En þessar skipulags-

heildir eru valdar þar sem það má telja að þau séu leiðandi á sínu sviði og einnig hafði 

höfundur í huga að skoða fyrirtæki af ólíkum uppruna til þess að fá mismunandi 

sjónarhorn. Til að bera saman þessar skipulagsheildir og svara rannsóknarspurningu 

verkefnisins eru valdir nokkrir þættir til að skoða hjá skipulagsheildunum. Skoðaðir 

eru eftirfarandi þættir: þekking og miðlun þekkingar, ráðningarferli, nýliðafræðsla, 

frammistöðumat, þjálfun og umbun starfsmanna og fyrirtækjamenning. 

Að lokum eru dregnar saman ályktanir af niðurstöðum og leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum á viðunandi hátt.  
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2 Fræðileg viðmið 

Í kaflanum verður farið yfir þau fræðilegu viðmið sem þessi rannsókn byggir á. Fyrst 

verður gerð grein fyrir þekkingu og leyndri og ljósri þekkingu. Næst verður fjallað um 

þekkingarfyrirtæki og þeirra hlutverk. Einnig verður gert grein á mannauðsstjórnun og 

þá helstu þætti sem falla þar undir. Í lok kaflans verður tekið saman helstu niðurstöður 

rannsókna.  

2.1 Þekking  

Þekking er talin vera orðin helsta eign skipulagsheilda og mikilvægasta auðlindin 

(Jashpara, 2004). Þekking er meginforsenda allra starfa því ekki er hægt að reka 

skipulagsheild án þekkingarstarfsfólks. Þekking er blanda af reynslu, gildum, upp-

lýsingum og sérfræðilegum skilning (Davenport og Prusak, 1998). Stjórnendur reyna 

að finna leiðir til þess að stjórna þekkingu sem starfsmenn búa yfir og laða það besta 

fram úr mannauðnum svo að skipulagsheildir nái sem besta árangri (Guðmundur Á 

Skarphéðinsson, Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2009).  

Stjórnun á þekkingu er huglæg, ekki er hægt að stýra þekkingu eins og öðrum 

hlutum í reksti hjá skipulagsheild. Þekking er eitthvað sem mótast af athöfnum ein-

staklinga og er afleiðing ferla innan skipulagsheilda. Ef það er ekki hægt að stýra því 

sem ekki er hægt að mæla er ekki hægt að stjórna þekkingu. En aftur á móti er hægt að 

stýra umhverfi þekkingar. Til þess að skipulagsheildir nái góðum árangri þurfa sjórn-

endur að vera meðvitaðir um það og geta stýrt því (Awad og Ghaziri, 2004). Stjórn-

endur þurfa að breyta þekkingu í verðmæti og mikilvægt er að skipulagsheildir skapi 

farveg eða menningu sem fóstrar þekkingu (Guðmundur Á Skarphéðinsson, Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2009).  

Helstu fræðimenn á sviði þekkingar líta svo á að þekkingarferlið sé virkt og að 

þekking mótist með samskiptum milli einstaklinga og skipulagsheilda. Að auki er 

þekking gjarnan aðstæðubundin og tengd mannlegum athöfnum. Af þessu gefnu er 

þekking háð samskiptum (Nonaka, Toyama og Konno, 2000). 

Þekkingu er miðlað með ólíkum leiðum hjá skipulagsheildum. Mikilvæg er að 

finna hvað það er sem hvetur starfsmenn til þess að miðla þekkingu (Barachini, 2009). 

Það getur verið margt sem ýtir undir stjórnun þekkingar og ber að nefna að tölvu- og 

upplýsingakerfi hjá skipulagsheildum er stöðugt að þróast og verða betra með árunum. 
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Skipulagsheildir nýta sér tæknina við alla skráningu, miðlun, úrvinnslu og varðveislu 

upplýsinga. Netið, innranetið, tölvupóstur og rafrænir gagnagrunnar eru kerfi sem 

auðvelda miðlun og varðveislu þekkingar (Petersen og Poulfelt, 2002; Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2004). Íslensk fyrirtæki miðla flest þekkingu sinni frá manni til manns 

(Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004).  

Þekkingarmiðlun er ýmist kerfisbundin eða tilviljanakennd. Stjórnun þekkingar 

miðar að því að miðla þekkingu á skipulagðan hátt, en tilviljanakennd og sjálfsprottin 

þekkingarmiðlun er mjög mikilvæg í þekkingarfyrirtækjum. Við stjórnun þekkingar 

þarf því að leitast við að hanna vettvang og ferli fyrir óskipulagða þekkingarmiðlun. 

Gagnagrunnur, tölvutækni og tölvupóstur eru mjög hraðar og góðar leiðir til þess að 

miðla þekkingu. En oft þarf aukna dýpt á þekkinguna og eru upplýsingar í gegnum 

tölvupóst oftast aðeins yfirborðsþekking og þurfa stjórnendur að huga að bæði hraða 

og dýpt þekkingarmiðlunar, þegar miðla þarf þekkingu innan fyrirtækja (Davenport og 

Prusak, 1998).  

Fjögur form af þekkingu er mikilvægt að miðla innan skipulagsheildar þ.e. fagleg 

þekking (e. professional knowledge), samhæfð þekking (e. coordinating knowledge), 

hlutgerð þekking (e. object-based knowledge) og reynslu þekkingu (e. know-who 

knowledge). Fagleg þekking er samspil milli þess að starfsmaður hefur ákveðna 

þekkingu eða menntun og reynslu á starfinu. Aftur á móti er samhæfð þekking falin í 

ákveðnum reglum, kröfum og rútínu á hvernig starf á að vera framkvæmt, t.d. það 

verður engin nýsköpun til án samhæfðrar þekkingar. Hlutgerð þekking er þegar 

skipulagsheildir þurfa að halda utan um þá hluti sem eru framkvæmdir og reynslu 

þekking er hvar þekkingin varð til, þar sem starfsmenn þurfa að vita hvað aðrir innan 

skipulagsheildarinnar vita og hvaða þekking er til. Án þessa fjögurra forma verður 

þekkingarmiðlun innan skipulagsheildar engin og því þarf að sjá til þess að þessi form 

séu til staðar (Christensen, 2007). Til að skoða nánar þekkingu er nauðsynlegt að 

skoða leynda og ljósa þekkingu. 

2.1.1 Leynd og ljós þekking 

Þekkingu er skipt í tvennt, ljósa (e. explicit knowledge) og leynda (e. tacit knowledge) 

þekkingu (Nonaka, 1991). Ljós þekking er skilgreind sem formleg og kerfisbundin 

þekking sem hægt er að miðla með bókum, leiðbeiningum og gagnagrunnum. Þegar 

þekking er vísindaleg eða hlutbundin er hún talin vera ljós þekking. Það sem er 

sjáanlegt er ljós þekking, því er hægt að segja að ljós þekking sé ekkert annað en 
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stjórnun upplýsinga og ferla (Guðmundur Á Skarphéðinsson, Gylfi Dalmann Aðal-

steinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2009; Daft, 2004). 

Leynda þekkingu getur verið erfiðara að útskýra þar sem hún byggir á persónulegri 

reynslu einstaklinga og innsæi (Wyatt, 2001). Hægt er að miðla þekkingu með sam-

ræðum (e. dialouge), námssögum (e. learning histories) og faghópum (e. communities 

of practice). Samræður geta tengt fólk saman og miðlað þannig leyndri þekkingu. 

Leynd þekking er bundin við einstaklinga og því er stjórnun leyndrar þekkingar ekkert 

annað en stjórnun mannauðs (Guðmundur Á Skarphéðinsson, Gylfi Dalmann Aðal-

steinsson og Þórhallur Guðlaugsson, 2009; Jashpara, 2004). Í námssögum eru skif-

legar frásagnir um mikilvæga atburði eða verkefni þar sem skráðar eru allar þær 

athugasemdir eða minningar allra þeirra sem eiga hlut að máli. Faghópar eru gjarnan 

myndaðir í skipulagsheildum af fúsum vilja starfsmanna til þess að vinna að sameigin-

legu markmiði. Með leyndri þekkingu geta skipulagsheildir náð samkeppnisforskoti 

(Lundvall, 1999). Iðfyrirtæki hagnýta staðlaða gagnreynda þekkingu en þekkingar-

fyrirtæki fást við nýsköpun og nota leynda þekkingu í miklum mæli (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2004).  

2.2 Þekkingarfyrirtæki 

Það hefur verið umdeilt hverjir eru helstu eiginleikar þekkingarfyrirtækja. Erfitt getur 

verið að greina hvað er þekkingarfyrirtæki. En til að nálgast viðfangsefnið má nefna 

að Nordenflycht (2010) setti fram skýra kenningu á hvað þekkingarfyrirtæki eru. 

Kenningin útskýrir þrjú sérkenni þekkingarfyrirtækja: hátt hlutfall sérfræðiþekkingar, 

takmörkuð fjárfesting í efnilegum eignum og sérfræðingar sem hátt hlutfall heildar-

starfsfólks. Það er talið grundvallaratriði að þekkingarfyrirtæki hafi hátt hlutfall sér-

þekkingar (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004).  

Fleiri þekkingarfyrirtæki fást við nýsköpun en hefðbundin fyrirtæki þar sem skýr 

aðgreining er milli nýsköpunar og hagnýtingar þekkingar. Þekkingarfyrirtæki eru ólík 

hefðbundnum fyrirtækjum, t.d. iðnfyrirtækjum. Helstu sérkenni þekkingarfyrirtækja 

eru að þau fást við nýjungar og leysa vandamál, þekking er mikilvæg fyrir megin-

starfsemi þess, meirihluti starfsfólks fæst við nýsköpun og þekkingarmiðlun og skipu-

lag þekkingarfyrirtækja er lífrænt (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004). Flestir fræðimenn 

eru sammála um að þekkingarfyrirtæki fást við að leysa flókin verkefni með því að 

koma með nýjungar og frumlegar hugmyndir með starfsfólki sem hefur annaðhvort 
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mikla reynslu eða þekkingu (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskars-

son, 2011).  

Skipulag þekkingarfyrirtækja er lífrænt (e. organic) frekar en vélrænt (e. 

mechanic), sem einkennir hefðbundin fyrirtæki. Lífrænt skipulag er sveigjanlegt og 

óformlegt. Það er lítil verkaskipting innan deilda, liðsvinna mikil, fáar reglur, sam-

skipti augnlit til augnlits, dreifð ákvarðanataka þar sem vald er síður skilgreint. 

Vélrænt skipulag byggir á ríkri verkaskiptingu þar sem verkefni eru sérhæfð, miklar 

reglur og stíft skipulag, fá lið eða hópar og miðstýrð ákvarðanataka (Daft, 2004). 

Þekkingarfyrirtæki skynja umhverfið sem þau starfa í og geta lagað sig að breyttum 

aðstæðum. Sköpun nýrrar þekkingar er ekki sérhæfð starfsemi og allir starfsmenn fást 

við þekkingarsköpun, annaðhvort sem sjálfstætt starfandi starfsmenn eða sem frum-

kvöðlar (Nonaka, 1991). 

2.3 Mannauðsstjórnun  

Síðastliðin ár hefur verið meiri áhersla á hvernig skipulag mannauðsmála fer fram hjá 

fyrirtækjum, bæði á Íslandi og erlendis. Ástæðan fyrir þessu er sú að miklar breytingar 

hafa orðið á viðskiptaumhverfinu og aukin alþjóðavæðing sem skapar aukna þörf á 

samkeppnishæfni og sveigjnleika, en allur rekstur skipulagsheilda hefur áhrif á árang-

urinn (Beardwell og Claydon, 2010). 

Það getur reynst erfitt að skilgreina mannauðsstjórnun því hugtakið hefur víðtæka 

merkingu. Skipulagsheildir líta á starfsfólk sitt sem auðlind og snýst mannauðsstjórn-

un um þá heildarmynd á bakvið starfsfólk skipulagsheildarinnar. Mannauðsstjórnun er 

sértæk nálgun á stjórnun starfsmanna innan skipulagsheilda með það markmið að 

hjálpa skipulagsheildinni að ná samkeppnisforskoti (Storey, 2001). Hægt er að ná 

þessu markmiði með því að ráða inn rétt fólk og sjá til þess að skipulagsheildin fái 

mjög hæfa starfsmenn sem eru tilbúnir til þess að skuldbinda sig starfinu. Það þarf að 

bygga upp jákvætt og traust samband milli starfsmanna og yfirmanna og sjá til þess að 

andrúmsloftið sé jákvætt innan skipulagsheildarinnar (Armstrong, 2006). Einnig þarf 

að sjá til þess að starfsmaðurinn passi inn í menningu skipulagsheildarinnar og nái 

ásettum markmiðum. Grundvallaratriðið er að vanda val starfsmanna og að sinna 

starfsþróunarmálum innan skipulagsheilda (Storey, 2001). 
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Mynd 1. Helstu þættir mannauðsstjórnunar. 

 

Mannauðsstjórnun snertir ráðningu, þjálfun og þróun, laun og umbun, mat og efl-

ingu starfsmanna og verkefnastjórnun innan skipulagsheilda. Hver og einn starfs-

maður innan skipulagsheildar skiptir máli og er dýrmætur, hvort sem um er að ræða 

framkvæmdarstjóra, yfirmenn eða undirmenn (Pynes, 2009). Mannauðsstjórnun hefur 

þróast síðastliðin ár til hins betra þar sem ráðning og val á starfsmönnum hefur eflst. 

Þjálfun og þróun starfsmanna hefur færst í aukana þar sem starfsmenn eru skipulega 

þjálfaðir upp í störfin sem þeir þurfa að sinna. Sumar skipulagsheildir úthluta nýjum 

starfsmönnum svokallaða fóstru (e.mentor) sem sér um að nýr starfsmaður læri allt 

sem hann þarf að vita innan skipulagsheildarinnar. Laun og umbun þykja mikilvæg og 

þurfa að vera sanngjörn fyrir starfsmenn og þarf að huga vel að þeim. Sanngjörn laun 

geta haldið í starfsmenn ásamt því að hvetja þá áfram í starfi. Mannauðsstjórnun 

skoðar og greinir hvað er hægt að gera til þess að starfsmenn séu meira skapandi og 

ánægðir í starfi (Armstrong, 2006).  
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Hugmyndin um mannauðsstjórnun kom innan stórra skipulagsheilda þar sem 

margir starfsmenn voru og sá þá sérstök deild um mannauðssmálin. Í smærri skipu-

lagsheildum sér oftast ein manneskja um mannauðsmál ásamt öðrum stjórnunarstörf-

um. Mannauðsstjórnun getur skipst í mjúk og hörð gildi þar sem mjúk gildi reyna að 

þróa hið mannlega innan skipulagsheildar á meðan hörð gildi einblína á kostnað 

(Beardwell og Claydon, 2010). Það fer allt eftir aðstæðum um hvaða gildi eru notuð 

við mannauðsstjórnum. Eftir efnahagshrun Íslands og erfiðar efnahagslegar aðstæður í 

mörgum af markaðslöndum okkar hefur á Íslandi þrengt mikið að fjárhagslega og því 

hafa skipulagsheildir þurft að vinna eftir því. Mannauðsstjórnunin í dag stefnir því 

meira að hörðum gildum þar sem einblínt er meira á fjárhagslega hagsmuni hjá skipu-

lagsheildum vegna efnahagskreppunnar (Arney Einarsdóttir, Katrín Ólafsdóttir og 

Auður Arna Arnarsdóttir, 2011). Mannauðsstjórnun þróar mannauð skipulagsheilda í 

samræmi við heildarstefnu og framtíðarsýn skipulagsheildar. Í þessu felst að móta 

starfsmannastefnu, ráða gott starfsfólk, þjálfa og þróa starfsfólkið, meta frammistöðu 

þeirra, umbuna þeim og skapa góða fyrirtækjamenningu (Evans, 2003).  

2.4 Starfsmannastefna  

Starfsmannastefna (e. human resource policy) er ákveðin yfirlýsing skipulagsheildar á 

umhverfinu og hefur að geyma sameiginlegan tilgang og markmið starfsmanna og 

skipulagsheildar. Hún er talin vera hluti af heildarstefnu skipulagsheildar og tekur til 

aðgerða í starfsmannamálum. Starfsmannastefna er sett til þess að skipulagsheildir 

geti nýtt sér mannauð sinn á sem hagkvæmastan hátt. Með því að setja fram starfs-

mannastefnu þá er starfsmönnum gert ljóst hvað er ætlast til af þeim í starfi, þannig er 

hægt að samræma ákveðin starfsmannamál innan skipulagsheilda og starfsmenn geta 

gengið að því hvernig ákveðin mál eiga að vera meðhöndluð eða afgreidd (Gylfi Dal-

mann Aðalsteinsson, 2006). Allar skipulagsheildir hafa mótað starfsmannastefnu, 

meðvitað eða ekki. Þegar skipulagsheildir ná að hanna sterka starfsmannastefnu þá eru 

góðar líkur á því að skipulagsheildin laði að sér hæfa umsækjendur og nái að viðhalda 

ánægðu starfsfólki (Beardwell og Claydon, 2010). 

Við mótun, skipulagningu og stjórnun þekkingar er mikilvægt að skipulagsheildir 

setji sér stefnu. Stefnan má ekki vera valin af handahófi heldur þarf að huga að hvern-

ig skipulagsheildin sér um viðskiptamenn sína, hvernig fjárhagsstaða skipulags-

heildarinnar er og hvernig fólk það ræður til starfa. Með því að leggja áherslu á ranga 

stefnu getur það grafið undan starfseminni (Hansen, Nohria og Tierney, 1999). Skipu-
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lagsheildir sem vilja stjórna þekkingu innan skiplagsheildarinnar hafa stuðst við tvær 

stefnur sem eru skráningar- eða samskiptastefna (e.codification-, personalization 

strategy). Skráningarstefna er nýtt á þann hátt að upplýsingar og þekking eru skráð, 

vistuð og endurnýtt í tölvu- og upplýsingakerfum skipulagsheildar. Starfsmenn geta 

því nýtt upplýsingar frá t.d. samstarfsmanni sem hefur fundið upp ákveðna þekkingu 

sem nýtist innan skipulagsheildarinnar án þess að hafa samband við viðkomandi. 

Dæmi um slíka þekkingu er hægt að finna í stefnuskjölum, handbókum, vinnureglum, 

starfslýsingum o.fl. Skráningarstefna opnar möguleika fyrir skipulagsheildir að 

endurnýta þekkingu sem getur leitt til þess að skipulagsheildir þróast og stækki. 

Meginárherslan er á skilvirkni skipulagsheildar (Hansen o.fl., 1999; Gloet og Berrell, 

2003). 

Það getur ekki aðeins reynst skipulagsheildum gott að nýtast við að endurnýta 

þekkingu í gegnum upplýsingatæknina, heldur nýta skipulagsheildir leynda þekkingu 

starfsfólks. Samskiptastefna snýr að miðlun leyndrar þekkingar með hópstarfi, sam-

veru, miðlun reynslusagna og gegnum faghópa. Tölvukerfi geta stutt við samskipta-

stefnuna til að miðla upplýsingum um verkefni og starfsfólk en þau eru ekki í öndvegi 

í þeim skipulagsheildum sem nýta sér samskiptastefnu. Ráðgjafafyrirtæki geta nýtt sér 

þessa stefnu þar sem þau þurfa að ræða ólík vandamál og lausnir eru óljósar. Vöxtur 

slíkra skipulagsheilda er oftast hægur og þjónusta þeirra getur verið dýr (Hansen o.fl, 

1999; Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004).  

2.5 Ráðningarferli 

Ráðningarferlið getur verið flókið fyrirbæri þar sem hlutverk mannauðsstjóra er að 

ráða hæfasta einstakling í tiltekið starf. Ráðningarferlið er það tímabil frá því að 

auglýsing um starf birtist og þar til búið er að ganga frá ráðningu í starfið (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Hægt er að skipta ráðningarferlinu í þrjú stig: 

1. Á fyrsta stiginu er unnin starfsgreining, þar sem kröfurnar sem eru gerðar til 

starfsins eru skilgreindar; upplýsingum er safnað og gert mat um eðli þeirra.  

2. Næst er starfslýsing undirbúin þar sem starfsheiti og starfsskyldur, helstu verk-

efni sem fylgja starfinu og staða þess innan skipulagsheildarinnar koma meðal 

annars fram. Einnig þarf að útskýra fyrir umsækjendum þær kröfur sem gerðar 

eru til þeirra, ásamt reynslu, hæfni- og menntunarkröfur til þess að auðvelda 

ráðninguna og gera greinarmun á milli umsækjenda.  
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3. Næsta stigið er um hvernig eigi að ná sem flestum umsækjendum, hvernig aug-

lýsingarnar eigi að vera og hvar og hvort leita eigi að ráðgjöf. Síðasta stig 

ráðningarferilsins er valið, ráðningin og hvernig eigi að vinna úr umsóknum og 

taka ákvörðun um hvaða aðferð um ráðningu eigi að nota. Mikilvægt er að huga 

að áreiðanleika og réttmæti við ráðningar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  

 

Mynd 2: Ráðningarferli (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

 

Í ráðningarferlinu er aðalmarkmiðið að fá allar nauðsynlegar upplýsingar um þá 

sem sækja um til að geta valið á milli þeirra einstaklinga sem hafa hæfileikana og 

hæfni til að gegna starfinu. Það þykir nauðsynlegt að starfsmenn hafi hæfni til að vera 

sveigjanlegir innan skipulagsheildarinnar. Hugtakið hæfni er skilgreint sem samræmi 

á milli einstaklingsins og skipulagsheildarinnar. Þegar vel er staðið að ráðningum 

tryggja skipulagsheildir sér vel hæfa einstaklinga til starfa sem hefur áhrif á frammi-

stöðu þeirra (Kristof, 1996). 

Skipulagsheildir þurfa að spyrja sig nokkurra spurninga áður en þeir fara í ráð-

ningar, t.d. hvernig er hægt að höfða til þeirra starfsmanna sem óskað er eftir,  hvernig 

er unnt að bera kennsl á þá og hverjir eiga að taka þátt innan skipulagsheildarinnar í 

ráðningarferlinu. Mikilvægt er að huga að þessum spurningum því kostnaður við 
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ráðningar er mikill og röng ráðning getur verið mjög kostnaðarsöm fyrir skipu-

lagsheildir (Beardwell og Claydon, 2010).  

Persónulegir eiginleikar eru nauðsynlegir til að hægt sé að sinna starfinu og að 

nákvæm útlistun á persónulegum eiginleikum getur hjálpað við alla ákvarðanatöku 

(Beardwell og Claydon 2010). Skipulagsheildir þurfa að finna að það sé jafnvægi á 

milli eiginleikana sem starfið krefst og persónulegrar framkomu starfsmannsins t.d. 

menntunar, reynslu, framkomu, hæfileikum, áreiðanleika og sjálfstrausts. Þegar aðeins 

nokkrir umsækjendur eru eftir þarf að greina á milli þeirra og algengast er að taka þá í 

viðtal þar sem sömu spurningar eru lagðar fyrir alla. Í lokin þarf að vega og meta þær 

upplýsingar og gögn sem komin eru og þá einstaklinga sem koma til greina. Í hverju 

ráðningarferli þarf réttlæti og heiðarleiki að vera í fyrirrúmi (Gylfi Dalmann Aðal-

steinsson, 2006). Hafa ber í huga að ráðningarferlið getur verið misjafnt eftir eðli og 

uppbyggingu starfa. Þegar ráða þarf starfsmann í starf þar sem mikillar þekkingar er 

krafist, má búast við að ferlið sé mun víðtækara en ráðning í almennt starf.  

Við öflun umsækjenda í starf er ýmist notast við formlega eða óformlega aðferð. 

Formlega aðferðin er augýsing á starfi og allir hafa kost á að sækja um. Óformleg 

aðferð er þegar t.d. ábendingar innan skipulagsheildar eiga sér stað (Cook, 2004).  

Ytri ráðning á við auglýsingar á starfi þar sem auglýsingar þurfa að innihalda þætti 

sem laða að sér góða umsækjendur en ýta frá sér þeim sem hafa ekki þá hæfni í 

starfið. Það þykir gott að auglýsingatextinn sé stuttur og hnitmiðaður að hann ýti undir 

áhuga þeirra sem hafa hug á að sækja um starfið. Markmið með auglýsingunni er að fá 

hæfa umsækjendur en ekki of margar umsóknir (Cook, 2004). Þegar auglýsing er gerð 

þarf að hafa ákveðið í huga eins og t.d. hversu marga umsækjendur er verið að sækjast 

eftir. Ef kröfurnar eru miklar um sérhæfni eru líkurnar mun minni að markhópurinn sé 

stór en ef kröfurnar um hæfni eru litlar er líklegt að markhópurinn sé stór og því má 

búast við mörgum umsóknum. Því þykir mikilvægt að skerpa á kröfunum og hafa þær 

ítarlegar.  

Innri ráðning á sér stað innan vinnustaðar. Ráðningar með þessum hætti geta verið 

góðar fyrir skipulagsheildir og leitt til meiri samkeppni og fær fólk til þess að vaxa í 

starfi sínu. Þessi aðferð getur einnig leitt til þess að of mikil samkeppni verður á 

vinnustað og vinnuandinn verður ekki góður.  Ef skipulagsheild vill fá þann hæfasta í 

starfið, þarf að hafa í huga að einnig þurfi að leita eftir umsækjendum utan vinnu-

staðarins til þess að fleiri hæfir einstaklingar komi til greina (Chan, 1999).  
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Þekkingarfyrirtæki starfa í flóknu og óstöðugu umhverfi og því geta ráðningarnar 

verið ólíkar hefðbundnum ráðningum.  Það getur reynst erfitt að finna hvernig starfs-

fólk henti best í slíkum skipulagsheildum því nýsköpun og miklar breytingar eru 

algengar hjá þekkingarfyrirtækjum (Pulakos, Worsey og Borman, 2003). Ef þekking-

arfyrirtæki notast við hefðbundnar ráðningar þá getur það komið í veg fyrir miðlun 

þekkingar milli hópa eða deilda skipulagsheildar og því þurfa þekkingarfyrirtæki að 

huga vel að ráðningarferlinu. Algengt er að starfsmenn þekkingarfyrirtækja þurfi að 

standast próf eða verkefni í ráðningarferlinu (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008).  

2.6 Starfs- og frammistöðumat 

Starfsmat (e. job analysis) er ákveðið greiningartæki sem notað er til þess að leggja 

mat á innihald og kröfur í starfi. Starfsmat metur aðeins grunnkröfur til starfs en ekki 

einstaklingsbundna hæfni starfsmanna. Starfsmenn vita hvaða kröfur eru gerðar til 

þeirra í tilteknu starfi með starfsmati. Starfsmat þarf að vera réttmætt og áreiðanlegt 

svo að sambærileg störf gefa sömu niðurstöðu þegar þau eru metin. Umfram hæfni eða 

hæfileikar starfsmanna hafa bein eða óbein áhrif á frammistöðu í starfi og því er 

einstaklingsbundin hæfni metin með frammistöðumati (Dessler, 2005).  

Helstu aðferðir sem notaðar hafa verið í starfsmati eru einföld flokkun, flokkun í 

hópa, þáttaflokkun og stigakerfi. Einföld flokkun fer þannig fram að sérfræðingar 

skoða helstu þætti starfsins og bera þá við aðra þætti annarra starfa og svo er þeim 

raðað niður í flokka eftir huglægu mati. Flokkun í hópa er þannig að störf eru flokkuð 

saman í ákveðna hópa. Hver hópur hefur ákveðna lýsingu og starfið flokkað í þann 

hóp eftir erfiðleika og ábyrgð. Laun eru t.d. hærri eftir því sem starfið er flóknara. 

Þáttaflokkun er þegar mikilvægir þættir starfa eru bornir saman, t.d. kunnátta og færni, 

ábyrgð, líkamleg og andleg áreynsla og umhverfi og áhætta. Stigakerfi er sú aðferð 

sem er vinsælust. Í þeirri aðferð eru megin þættir hvers starfs metnir og stig gefin til 

að meta hvert starf fyrir sig (Werther og Davis, 1996). Margar aðferðir hafa verið 

notaðar og það fer algjörlega eftir því hvernig skipulagsheild er verið að vinna með og 

hvaða aðferð hentar að hverju sinni. Starfsmat er oftast unnið með viðtölum, spurn-

ingarlistum, athugunum og stundum er leitað til sérfræðinga. Þegar viðtöl fara fram 

þarf að gera starfsmanninum ljóst um hver tilgangur viðtalsins er (Dessler, 2005). Til 

þess að skoða betur mat á einstaklingsbundinni frammistöðu er gagnlegt að huga að 

frammistöðumati.   
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2.6.1 Frammistöðumat 

Frammistöðumat (e. performance management) er skilgreint sem formlegt kerfi þar 

sem mat er lagt á starf einstaklinga með það markmið að hafa áhrif á atferli. Þegar 

frammistöðumat á sér stað þarf að kynna það með góðum fyrirvara til starfsmanna.  

Starfsmenn eiga einnig rétt á að vita hvernig matið fer fram og við hverju þeir mega 

búast. Í lok frammistöðumatsins fær starfsmaður að vita hvar hann stendur í sínu 

starfi, hverjir eru styrkleikar og veikleikar hans, hvernig hann getur bætt sig í starfi, 

hvað drífur hann áfram til þess að ná markmiðum skipulagsheildarinnar og hvaða 

námskeið eða þjálfun starfsmaðurinn þarf á að halda til að bæta sig í starfi (Schuler og 

Huber, 1993).   

Tilgangurinn með frammistöðumati er að athuga hvort að starfsmaðurinn geti náð 

meiri árangri í framtíðinni, þannig að hann sjálfur, skipulagsheildin og þjóðfélagið 

njóti góðs af því (Cleveland, Murphy og Williams, 1989). Starfsmaðurinn fær upplýs-

ingar um hvort markmiðum hafi verið náð, hann fær endurgjöf til að bæta frammi-

stöðu og á möguleika á stöðuhækkun. Yfirmaðurinn er grundvöllurinn fyrir ákvarð-

anatöku, metur hvort að starfsmaður hafi náð ásettum markmiðum og opnar tækifæri 

fyrir samskipti við starfsmenn (Dessler, 2005).  

Þeir sem meta frammistöðu starfsmanna eru oftast yfirmenn þar sem þeir hafa bestu 

reynslu af viðkomandi starfsmanni og áreiðanleikinn er mikill. Stöðugt endurmat 

veitir starfsmanni aðhald og heldur honum við efnið og hjálpar til við að skipuleggja 

starf sitt að ásettum markmiðum. Matið hjálpar bæði starfsmanni og stjórnanda því 

stjórnandi hefur tök á að fylgjast með starfsmanninum og benda á ef hann sér að 

eitthvað sé gert rangt (Torrington og Hall, 1998). Til eru mismunandi aðferðir á mati 

starfsmanna og nefna má t.d. rituð umsögn (óformlegt mat), markmiðastjórnun (e. 

MBO), sjálfsmat, jafningjamat, röðun (e. ranking), aðgerðakvarðar (e. BARS) og 360 

gráðu mat (e. 360 degree feedback). Stundum er sjálfsmat notað í bland við aðrar 

aðferðir, t.d. 360 gráðu mat. 360 gráðu mat er vinsælt og getur verið áreiðanlegt þar 

sem mati er safnað saman frá yfirmönnum, undirmönnum, samstarfsmönnum og við-

skiptamönnum. Markmið með 360 gráðu mati er að fá endurgjöf frá sem flestum hags-

munaaðilum um hvar starfsmaður stendur miðað við aðra stjórnendur í sama hópi 

(Schuler og Huber, 1993).  

Hjá þekkingarfyrirtækjum eru gerðar miklar kröfur til þess að starfsmenn sýni 

frumkvæði og komi með hugmyndir. Hægt er að líta á frammistöðumat sem jákvætt 
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ferli og því er mikilvægt að stjórnendur sinni þessu hlutverki vel. Talið er þó að 

frammistöðumat geti hamlað miðlun þekkingar þar sem frammistöðumatið er ólíkt 

milli deilda og tekur of mikið mið af einstaklingsmati. Eins geta skammtíma og 

mælanleg markmið hamlað nýsköpun og miðlun þekkingar (Swarts og Kinnie, 2003). 

Iðnfyrirtæki notast aðallega við hefðbundið starfsmat og gaf rannsókn Cranet frá árinu 

2009 til kynna að fyrirtæki hér á landi einblína meira á frammistöðumat fyrir sér-

fræðinga en fyrir verkafólk (Arney Einarsdóttir o.fl., 2009). Starfsmenn þekkingar-

fyrirtækja rannsaka og koma með nýjar hugmyndir á meðan starfsmenn iðnfyrirtækja 

framkvæma þá vinnu þar sem þekking er nú þegar til staðar. Þar sem þekkingar-

starfsmenn skapa nýja þekkingu þá þarf að mæla þeirra frammistöðu öðruvísi en hjá 

hefðbundnum starfsmönnum. Það þarf að taka vel eftir því hvaða þarfir og hvatningar 

virka best á þekkingarstarfsmenn (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Segja má að 

frammistöðumat afhjúpi léleg vinnubrögð og því er það jákvætt og gott stjórntæki sem 

aðstoðar stjórnendur við að beina starfsmönnum í rétta átt til þess að ná ásettum 

markmiðum (Daniels og Daniels, 2004).  

Frammistöðumat er einnig gott til að greina hvort það sé þörf fyrir frekari þjálfun 

eða starfsþróun starfsmanna. 

2.7 Nýliðafræðsla, þjálfun og þróun 

Þjálfun og fræðsla í skipulagsheildum hefur eflst til muna í mörgum löndum. Ástæðan 

fyrir aukinni þjálfun og fræðslu er sú að með markvissri þjálfun eykst framleiðni og 

samkeppnishæfni skipulagsheilda sem og hollusta starfsmanna. Nýliðafræðsla er við-

eigandi fræðsla um starfið og skipulagsheildina sem nýliðar fá á starfsvettvangi þegar 

þeir hefja störf (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008).  

Markmið nýliðafræðslu er meðal annars að auka öryggi nýrra starfsmanna og draga 

úr kvíða sem getur fylgt nýjum störfum. Hún styttir þann tíma sem það tekur nýjan 

starfsmann að ná tökum á starfinu. Skapar jákvæð tengsl við vinnustaðinn frá fyrsta 

starfsdegi. Lækkar starfsmannaveltu og styttir tímann sem fer í að upplýsa nýjan 

starfsmann um skipulagsheildina. Nýliðafræðsla styður einnig við að nýir starfsmenn 

fái upplýsingar um þá þætti sem stjórnendur telja að allir eigi að vita um starfssemina 

(Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 

Mikilvægt er að allir starfsmenn innan skipulagsheildar séu virkir þátttakendur í 

kynningu á starfinu en nýliðafræðsla er oftast í höndum æðstu stjórnenda, t.d. starfs-

mannastjóra eða deildarstjóra (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 
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Mynd 3: Skipting nýliðafræðslu (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 

 

Nýliðafræðslu er gjarnan skipt í þrennt, forkynningu á skipulagsheild, kynningu á 

skipulagsheild og starfsemi og að lokum starfstengda kynningu, sjá mynd 2. For-

kynning fyrir nýliða er gjarnan frá þeim tíma sem þeir eru ráðnir fram að þeim degi 

sem hafið er störf. Huga þarf að mörgu áður en nýliðar hefja störf, eins og til dæmis 

að upplýsa þá um skipulagsheildina og útskýra til hlítar hvaða verkefnum starfs-

maðurinn á að sinna og hver verður hans næsti yfirmaður (Ingi Bogi Bogason og Ingi 

Rúnar Eðvarðsson, 2008). Fyrstu dagar eftir ráðningu starfsmanns skipta miklu máli 

fyrir framhald hans innan skipulagsheildarinnar. Nauðsynlegt er að tryggja að starfs-

maður þekki skyldur sínar í starfi, því þarf móttaka starfsmannsins að vera vel skipu-

lögð (Dessler, 2005). Síðan fara nýliðarnir í gegnum starfstengda kynningu á skipu-

lagsheildinni og starfsemi þess. Starfstengd kynning felur til að mynda í sér að starfs-

maður er boðinn velkominn til starfa, saga skipulagsheildarinnar er kynnt fyrir honum 

og farið er yfir helstu þætti sem snúa að starfsmanninum og skipulagsheildinni. Til að 

einfalda aðgengi starfsmannsins að slíkum upplýsingum er gjarnan gefin út starfs-

mannahandbók (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Að auki skiptir 

miklu máli að búið sé að tilkynna samstarfsmönnum að nýr starfsmaður sé að hefja 

störf. Það ýtir undir öryggi og ánægju í starfi hjá nýja starfsmanninum (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2003). 

Rannsóknir hafa sýnt að nýliðar sem fá litla þjálfun eru líklegri til að hætta störfum 

fyrstu mánuðina eftir ráðningu og eru ástæðurnar fyrir uppsögnunum nýliða meðal 

annars óöryggi í starfi og kvíði. Skipulagsheildir vilja hafa starfsmannaveltu lága því 

það dregur verulega úr útgjöldum þeirra og því er nýliðafræðslan gríðarlega mikilvæg. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að starfsmannavelta getur kostað fyrirtæki um 30-100% af 

árslaunum þess sem hættir störfum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2000).  
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Skipulagsheildir hafa aukið þjálfun starfsmanna. Það verður aukin starfshæfni hjá 

starfsmanni og nýliða sem fær viðeigandi menntun og þjálfun. Starfsmaðurinn býr þá 

yfir þekkingu og færni sem nýtist bæði honum og skipulagsheildinni. Þjálfun starfs-

manna er skipt upp í fjögur stig (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 

Fyrsta stigið er þarfagreining, þar sem matsaðilinn ætti að skoða þrjá þætti; skipu-

lagsheildina, verkefnin/starfið og einstaklingana og greina hvað er ekki að virka og af 

hverju. Talið er mikilvægt að skoða alla þrjá þættina þar sem matið geti annars sagt 

rangt til um hvaða úrræði muni henta. Ýmsar aðferðir eru notaðar við þarfagreiningu 

en algengast er að nota kannanir og viðtöl. Margir nota nokkrar aðferðir við matið og 

blanda saman eigindlegum og megindlegum aðferðum og hefur það sýnt sig að leiðir 

til betra mats (Holton, 1995). Skipulagning og undirbúningur fræðslu er annað stigið. 

Við undirbúning fræðslu er meðal annars nauðsynlegt að hafa í huga hver markmiðin 

með þjálfuninni eru, hver markhópurinn er, hvaða aðferð skuli nota í þjálfuninni og 

hve langan tíma hún eigi að taka (Blanchard og Thacker, 2007). Eftir því sem undir-

búningurinn er betri því minni líkur eru á að vandamál komi upp síðar meir í ferlinu 

(Mankin, 2009). Þriðja stigið er fræðsla, en á því stigi fer fræðslan fram með miðlun 

upplýsinga frá leiðbeinanda til starfsmanna. Mikil þróun hefur átt sér stað í fræðslu-

formum og því eru aðrar fræðsluleiðir orðnar vinsælar, eins og til dæmis fóstrun (e. 

mentor) (Mankin, 2009). Lokastigið felst í mati á þjálfun og þrátt fyrir að flestir séu 

sammála því að ráðlagt sé að meta árangur af fræðslu hafa rannsóknir sýnt að oftar en 

ekki er því sleppt.  

Ýmsar þjálfunarleiðir er hægt að notast við eins og t.d. nám, fjarnám, þjálfun utan 

vinnustaðar, heimsóknir, námsferðir, þjálfun á vinnustað og þróun á eigin vegum. Það 

er jákvætt ef stofnun er tilbúin til þess að stuðla að faglegri þróun starfsmanna  með 

fjárstuðning eða tíma (Kristín Indriðadóttir, 1996). Fagleg þróun er talin mikilvæg 

fyrir starfsmenn hjá þekkingarfyrirtækjum. Til þess að halda sér meðal þeirra fremstu 

innan þeirra þekkingar sviðs þurfa starfsmenn stöðugt að halda sér við og kynna sér 

nýjustu þekkingu eða þróun. Einnig er talið mikilvægt að starfsmenn hafi frumkvæði 

til þess bæta við sig þekkingu (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004).  

Hjá þekkingarfyrirtækjum eru notaðar ólíkar stefnur sem hafa í för með sér ólíkar 

þjálfunarleiðir. Þegar skipulagsheildir notast við skráningarleið er algengt að einstak-

lingar nýkomnir úr háskóla séu ráðnir og þjálfaðir upp í hópum. Skipulagsheildir sem 

byggja á samskiptastefnu ráða inn einstaklinga með MBA-próf og eru þeir þjálfaðir af 
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reyndum starfsmönnum til að verða nýjungagjarnir í lausnum sérstakra verkefna 

(Hansen o.fl, 1999).  

2.8 Umbun og hvatning 

Það kerfi sem samið er um að nota til að finna út kjör launamanna kallast launakerfi.  

Uppbygging þess getur verið mismunandi eftir starfsstéttum, stofnunum eða fyrir-

tækjum. Uppbygging launakerfi felur yfirleitt í sér skiptingu milli ákveðinna þátta s.s. 

grunnlauna, yfirvinnu, bónusa, fríðinda, o.fl. Samkvæmt rannsókn Cranet árið 2009, 

en þar var spurt út í hvernig grunnlaun stjórnenda, sérfræðinga, skrifstofufólks og 

verkafólks væri og í ljós kom að algengast sé að ákvarða laun sérfræðinga í einstak-

lingsbundnum samningum (57%) og laun verkafólks í kjarasmingun á landsvísu 

(49%) (Arney Einarsdóttir o.fl., 2009).  

Umbunar- og hvatningarkerfi (e. motivational systems) gefa til kynna hver gildi 

skipulagsheildar eru og mótar framkomu og hegðun starfsmanna. Hvatningar og launa 

kerfi er mikilvægt fyrir starfsfólk þekkingarfyrirtækja og hafa rannsóknir sýnt fram á 

að blandaðar leiðir til umbunar eru nauðsynlegar til þess að hvetja starfsmenn áfram 

(Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Skipulagsheildir þurfa að styðjast við margvísilega 

umbun og hvatingu, m.a. föst laun, ágóðahlutdeild, frammistöðulaun, sveigjanlegan 

vinnutíma, hrós og hvatningu fyrir vel unnið starf (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004; 

Depres og Hiltrop, 1995).  

Hefðbundið launakerfi umbunar starfsmönnum í framleiðslu fremur en starfs-

mönnum sem miðla þekkingu. Starfsmenn sem miðla verðmætri þekkingu eða hafa 

meiri eða sértækari þekkingu getur verið umbunað með t.d. hvötum eins og aukum 

launum eða aukinni ábyrgð með stöðuhækkun. Launahvatar fyrir hópa, framakerfi 

sem hvetur starfsmenn til samstarfs og 360 gráðu frammistöðumat eru talin vera 

umbunar- og hvatakerfi sem henta vel til miðlun þekkingar og sköpunar (Zárraga og 

Bonache, 2003).   

Rannsóknir hafa leitt í ljós að starfsmenn þekkingarfyrirtækja hafa mikla þörf á 

sjálfstæði og telja það vera mikilvægasta þátt starfsins (Depres og Hiltrop, 1995). 

Þekkingarstarfsmenn eru taldir vera mikilvægasta auðlindin og því þurfa stjórnendur 

að finna leið til þess að hvetja þá til árangurs og auka framleiðni þeirra og í hverju 

tilfelli fyrir sig þarf að meta hvernig eigi að umbuna þekkingarstarfsmönnum 

(Drucker, 1999). Samkvæmt rannsókn Cranet árið 2009 þá var spurt út í hvernig 

stjórnendum, sérfræðingum, skrifstofufólki og verkafólki er umbunað og kom í ljós að 
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flestir sérfræðingar fá breytileg laun eftir frammistöðu og hvatagreiðslur út frá hóp-

árangri. Einnig var þó nefnt að þeir fá sveigjanleg hlunnindi og hvatagreiðslur í ljósi 

einstaklingsmarkmiða og frammistöðu við að ná þeim. Verkafólk fær síst sveigjanleg 

hlunnindi, en mest hvatagreiðslur í ljósi frammistöðu hóps eða deildar (Arney Einars-

dóttir o.fl, 2009). Það skiptir máli að gefa starfsmönnum endurgjöf um frammistöðu 

og er það einn af þáttum sem hafa áhrif á frammistöðu starfsmanna (Daniels og 

Daniels, 2004). 

2.9 Fyrirtækjamenning 

Fyrirtækjamenning getur verið flókið hugtak þar sem margar skilgreiningar hafa verið 

settar fram. Fræðimenn geta þó verið sammála um að fyrirtækjamenning byggist á 

nokkrum þáttum, s.s. gildum, venjum, trú, viðhorfum, skynjun, sýnilegum táknum, 

samskiptamynstri, hegðun og er óáþreifanleg (Lena Heimisdóttir og Þórhallur Örn 

Guðlaugsson, 2008; Schein, 2004).  

Einn þekktasti fræðimaður um fyrirtækjamenningu Edgar H. Schein (2004) skiptir 

fyrirtækjamenningu upp í þrjú stig, sjá mynd 3. Stigin þrjú eru sýnileg tákn (e. 

artifacts), yfirlýst gildi (e. espoused values) og undirliggjandi hugmyndir (e. basic 

underlying assumptions). Sýnileg tákn eru þættir eins og húsgögn, klæðnaður og 

framkoma starfsfólks. Utanaðkomandi aðilar sjá, skynja og upplifa þessa þætti. Yfir-

lýst gildi eru ekki sýnileg en ákveðnir þættir sem starfsmenn skipulagsheildarinnar eru 

meðvitaðir um. Stefna skipulagsheildarinnar, slagorð og framtíðarsýn eru dæmi um þá 

þætti sem eru í fyrirtækjamenningu starfsmanna. Undirliggjandi hugmyndir eru ósýni-

legar og ekki hægt að greina. Þetta eru þættir eins og samskipti milli starfsmanna, 

hugmyndir og viðhorf sem eru talin vera sjálfsögð og ómeðvituð og þróast þannig inn 

í fyrirtækjamenninguna. 

Rannsóknir leggja áherslu á að starfsmaður falli vel að menningu hjá þekkingar-

fyrirtækjum. Menning, stefnumótun, kerfi og tækni og lærdómur innan skipulags-

heilda eru ákveðnir þættir sem snerta þekkingarstjórnun (Jashpara, 2004). Einn mikil-

vægasti þátturinn hjá þekkingarfyrirtækjum er menning og því er mikilvægt fyrir þau 

að skapa umhverfi sem hvetur starfsmenn til þess að skapa, miðla og nýta þekkingu 

sína (Nonaka og Konno, 1998). Fyrirtækjamenning á að móta sameiginlega ímynd og 

fá starfsmenn til að vinna saman á farsælan hátt. Menningin getur einnig auðveldað 
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Mynd 4: Fyrirtækjamenning (Edgar H. Schein, 2004). 

 

skipulagaheildum að aðlagast að ytra umhverfinu (Daft, 2004). Fyrirtækjamenning 

sem einkennist af sveigjanleika og breytingum hefur meiri áhrif á þekkingarsköpun 

innan skipulagsheilda. Festa- og eftirlitsmenning hentar best fyrir varðveislu eða vist-

un þekkingar og þegar miðlun þekkingar fer fram hentar best að fyrirtækjamenning sé 

opin, fyrirtækjahollusta sé í fyrrirúmi og menning sem leggur mikla áherslu á hag 

starfsfólks. Traust er einn mikilvægasti þátturinn sem talinn er hafa áhrif á menningu 

og skipulag þekkingarfyrirtækja (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004).  
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2.10 Helstu niðurstöður fyrri rannsókna 

Störf innan þekkingarfyrirtækja geta verið ólík hefðbundnum störfum.  Í töflu 1 má sjá 

muninn á þekkingarstörfum og hefðbundnum störfum en t.d. mótun, hollusta og færni 

starfsmanna er ólík eftir starfi (Depres og Hiltrop 1995). 

Tafla 1. Samanburður á þekkingarstarfi og hefðbundnu starfi (Depres og Hiltrop, 1995). 

 

 Þekkingarstarf Hefðbundið starf 

Mótun starfsmanna Utan skipulagsheildar. 

Menntun og félagsmótun 

starfsmanns. 

Innan skipulagsheildar í 

gegnum þjálfun, þróun, 

reglur og með 

hefðbundnum atvinnu 

áformum. 

Hollusta starfsmanna Til starfsgreinar, samtaka 

og jafningja. 

Til skipulagsheildar og 

ferils hennar. 

Færni / Þekking Sérhæfð Takmörkuð en oft hagnýt. 

Hvernig vinna 

starfsmenn 

Í hópum og verkefnum. Í kringum einstaklinga. 

Áhersla starfs Viðskiptavinir. Verkefni. 

Úrelding kunnáttu Hröð. Stigvaxandi. 

Endurgjöf Langdregin. Stutt þar sem lögð er 

áhersla á grundvallaratriði. 

Frammistöðumat Notast við 

frammistöðumat. 

Ekkert frammistöðumat. 

Áhrif á velgengni 

skipulagsheildar 

Nokkur stór og mikilvæg 

verkefni sem taka langan 

tíma. 

Mörg stutt og smá verkefni 

sem styðja við 

aðalmarkmið 

skipulagsheildarinnar. 

 

Aðal munurinn á starfi hjá þekkingarfyrirtæki og hefðbundu fyrirtæki er sá að starf-

semin og væntingar til starfsins eru ekki þau sömu (Depres og Hiltrop 1995). Þegar 

starfsemi og væntingar til starfs eru misjöfn getur það leitt til þess að skipulag 
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ráðninga sé ólík. Segja má að skipulag ráðningar sé sú sama hjá þekkingarfyrirtækjum 

og hefðbundnum fyrirtækjum. Þekkingarfyrirtæki þurfa að huga meira að kröfum um-

sækjenda því oft er verið að sækjast eftir umsækjendum með sérstaka menntun eða 

þekkingu. Til þess að ná að uppfylla kröfur þessa umsækjenda þarf umhverfið og 

starfið að vera spennandi, því flestir sækjast eftir áhugaverðu starfi við nýjustu tækni 

og hjá hátæknifyrirtækjum. Þegar skipulagsheildir eru með gott orðspor og eru þekktar 

fyrir tæknivæðingu og þekkingu, þá eru miklar líkur á að umsækjendur sækist frekar 

eftir starfi hjá þeim en annarsstaðar. Þekkingarfyrirtæki vinna mikið í hópstarfi og sér-

hæfðum verkefnum og því þykir mikilvægt að starfsmenn falli inn í menninguna þar 

sem persónulegir eiginleikar skipta miklu máli (Kristof, 1996; Ingi Rúnar Eðvarðsson, 

2008).  

Af því sem fram kemur hér að framan hafa fyrri rannsóknir leitt í ljós ákveðinn 

mun á því hvernig stjórnendur iðn- og þekkingarfyrirtækja virkja mannauð sinn. Tafla 

2 dregur saman helstu þætti og eins og þar kemur fram eru að háttun ráðninga er að 

mestu leiti þær sömu en kröfurnar og störfin eru ólík og því getur ráðningarferlið verið 

flóknara og lengra hjá þekkingarfyrirtækjum. Einnig kom fram að hjá iðnfyrirtækjum 

er algengara að starfsmenn fari í starfsmat á meðan þekkingarfyrirtæki notast við 

frammistöðumat.  

   

Tafla 2. Niðurstöður rannsókna á nýtingu mannauðs í iðn- og þekkingarfyrirtækjum. 

Viðfangsefni Iðnfyrirtæki Þekkingarfyrirtæki 

Ráðningar Hefðbundnar ráðningar. 

Auglýst starf, umsókn, 

viðtal, ákvörðun um 

ráðningu.  

Erfitt að finna starfsfólk 

sem hentar í slíkar 

skipulagsheildir. Flóknara 

ráðningarferli, t.d. próf og 

verkefni.  

Nýliðafræðsla Mikilvæg til að halda 

starfsmannaveltu lágri. 

Ýtir undir öryggi og 

ánægju í starfi.  

Gríðarlega mikilvæg til 

að halda starfsmannaveltu 

lágri.  
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Þjálfun og þróun Ýmsar þjálfunarleiðir 

eins og t.d. nám, 

fjarnám, þjálfun utan 

vinnustaðar o.fl.  

Ólíkar stefnur leiða til 

ólíkra þjálfunarleiða. 

Skráningar- og 

samskiptastefna. Fagleg 

þróun mikilvæg.  

Frammistöðumat Flestir starfsmenn fara í 

starfsmat en ekkert 

frammistöðumat.  

Nota frammistöðumat 

sem byggir á 

persónulegum viðtölum 

yfir- og undirmanns; ólíkt 

eftir þekkingarstefnum 

hvaða mat er notað. 

Mikilvægt að starfsmenn 

og yfirmenn komi 

undirbúnir. Notað til að 

greina þörf á þjálfun.  

Laun- og umbunarkerfi Samkvæmt almennum 

kjarasamingum, 

umbunað með 

hvatagreiðslum í ljósi 

frammistöðu hópa eða 

deildar.  

 

Miðuð við þekkingu, 

kunnáttu og 

verðmætasköpun. 

Einstaklingsmiðuð eða 

miðuð við ákveðna 

sérfræðihópa. Umbanir í 

formi bónusa og 

sveigjanleika sem metið 

er í hverju tilfelli fyrir sig. 

 

Fyrirtækjamenning Starfsmenn falli vel að 

menningu.  

Starfsmenn falli vel að 

menningu. Skapa 

umhverfi sem hvetur 

starfsmenn til 

nýsköpunar, miðlunar og 

nýtingu á þekkingu. 

Traust mikilvægt.  
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar, viðtalsramma, 

vali viðmælenda og framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig verður útskýrt hvernig 

greining viðtala fór fram og fjallað um siðferði rannsóknarinnar. Markmið rann-

sóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig mannauðsstjórnunar ferlinu er háttað hjá iðn- 

og þekkingarfyrirtækjum og hvort að það sé einhver munur á því ferli. Ætlunin er að 

athuga hvernig þær skipulagsheildir sem eru fremstar í sínum geira standa að fram-

kvæmd mannauðsstjórnunar ferlisins hjá sér.  

3.1 Eigindleg aðferð 

Í rannsókninni var notuð eigindleg aðferð. Eitt af markmiðum eigindlegra rannsókna 

er að fá dýpri skilning á viðfangsefninu. Leitandi rannsókn er valin vegna þess að lítið 

er vitað um hvernig ferlum er háttað hjá iðn- og þekkingarfyrirtækjum á Íslandi. Í 

rannsókninni er notast við opin viðtöl við stjórnendur í fimm skipulagsheildum. Opin 

viðtöl eru þannig að rannsakandi finnur viðmælendur og ræðir við þá opinskátt um 

rannsóknarefnið. Notast er við fyrirfram ákveðin viðfangsefni og spurningar. Í eigind-

legri rannsókn þarf að hafa margt í huga, t.d. að einstaklingar hafa mismunandi bak-

grunn og skoðanir og að rannsakandi þarf að vera eins hlutlaus og mögulegt er til að 

hafa ekki áhrif á réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Viðtölin mótast af svörum 

viðmælenda því rannsakandi beitir hlustun og spyr spurninga út frá svörum viðmæl-

endanna. Hálfopin viðtöl innihalda ákveðin þemu þar sem hvert og eitt þema inni-

heldur spurningu sem tengist þemanu. Spurningarnar eru ekki spurðar eftir ákveðinni 

röð heldur aðeins notaðar til að styðjast við (Kvale, 2007).  

Ýmis gagnrýni hefur verið á eigindlegar rannsóknir þar sem einkum er gagnrýnt  að 

erfitt sé að endurtaka viðtöl, erfitt að alhæfa og ferlið sé ógagnsætt. En aftur á móti 

hentar vel að taka viðtöl fyrir þetta rannsóknar verkefni því gæði eigindlegra rann-

sókna er sá að það getur verið meiri áreiðanleiki og trúverðugleiki þar sem viðmæl-

andi tjáir sig og útskýrir sýna stöðu og sitt viðmót, en gefur ekki tölfræðilega niður-

stöðu (Bogdan og Biklen, 2003). Kosturinn við eigindlegar rannsóknir er einnig sá að 

með þessari aðferð er kafað djúpt í málefnin og reynt að komast að ýmsu sem erfitt 
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getur verið að komast að á einfaldan hátt. Unnið er með orð, hegðun og tilfinningar 

viðmælenda gagnvart því sem verið er að rannsaka (Cooper og Schindler, 2006).  

3.2 Viðtalsrammi  

Með eigindlegum rannsóknum er hægt að safna gögnum á mismunandi hátt, t.d. með 

viðtölum, rýnihópaviðtölum og vettvangsathugunum (Shoshanna Soafer, 2002). Við-

talsramminn í eigindlegri rannsókn er mikilvægur vegna þess að hann auðveldar 

úrvinnslu gagnasöfnunar í lok rannsóknar. Undirbúningur spurninga getur verið flók-

inn þar sem hugsa þarf út í hvað er verið að rannsaka, hvað er á bakvið spurningarnar, 

hvernig skipulagsheild er verið að rannsaka o.s.frv. (Hennink, Hutter og Bailey, 

2011).  

Rannsakandi studdist við ákveðinn viðtalsramma (e. interview-guide). Það er mikil-

vægt að hafa með sér viðtalsramma til þess að styðjast við til þess að gleyma ekki 

mikilvægum atriðum (Hennink, Hutter og Bailey, 2011). Viðtalsramminn einkenndist 

af spurningum til mannauðsstjóra eða forstjóra. Einnig skrifaði rannsakandi punkta 

við spurningar þar sem hann minnti sig á að taka pásu eða stutta þögn, bæði til þess að  

gefa viðmælanda næði til þess að hugsa og ekki að hafa það markmið að flýta fyrir 

viðtalinu.  

Þegar viðtal á sér stað er mjög mikilvægt að rannsakandi hafi góðan skilning á 

stöðu skipulagsheildarinnar og út á hvað starfsemi hennar gengur. Rannsakandi las sig 

til um skipulagsheildirnar og mætti vel undirbúinn í öll viðtölin. Rannsakandi skrifaði 

niður hjá sér hegðun, viðbrögð og mikilvægar upplýsingar niður á blað bæði á meðan 

viðtalinu stóð og eftir viðtalið.  

3.3 Þátttakendur 

Í rannsókninni voru tekin viðtöl við fimm einstaklinga hjá fimm ólíkum skipulags-

heildum og voru þeir valdir með hentugleikaúrtaki til þáttöku í viðtölin. Með því 

markmiði að velja öflugar skipulagsheildir hjá iðn- og þekkingarfyrirtækjum. Skipu-

lagsheildirnar fimm eru leiðandi á sínu sviði og voru því fyrir valinu. 

Skipulagsheildirnar sem um er að ræða eru Vífilfell, HB Grandi, Actavis, Össur og 

CCP. Leitast var við að velja ólík iðn- og þekkingarfyrirtæki. Að mati höfundar eru 

þekkingarfyrirtækin Össur, Actavis og CCP ólík að því leiti að þau framleiða ólíkar 

vörur og krefjast ólíkrar menntunar og reynslu starfsmanna. Sama á við fyrirtækin 
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Vífilfell og HB Granda. Viðmælendur voru mannauðsstjórar eða forstjórar hjá sinni 

skipulagsheild. Viðtölin fóru fram í desember árið 2012. Tafla 2 sýnir yfirlit yfir 

viðmælendur.  

 

Tafla 3. Yfirlit yfir viðmælendur. 

 

 Kyn Staða hjá 

skipulagsheild 

Menntun Starfsaldur 

Viðmælandi A Kvenmaður Starfsþróunarstjóri 

Vífilfells. 

Kennari að ljúka 

mastersprófi í 

uppeldis og 

menntunarfræði. 

11 mánuðir 

Viðmælandi B Kvenmaður Mannauðsstjóri 

Actavis. 

BA í sálfræði og 

MBA. 

9 ár 

Viðmælandi C Karlmaður Forstjóri HB-Granda Verslunarskólapróf, 

stýrimannaskóli og 

útgerðartækni.  

8 ár 

Viðmælandi D Karlmaður Mannauðsstjóri Össur.  Kennari og 

iðnrekstrarfræðingur. 

12 ár 

Viðmælandi E Kvenmaður Mannauðsstjóri CCP. BS í viðskiptafræði 

og master í 

mannauðsstjórnun. 

7 ár 

 

Eins og áður hefur verið bent á eru þáttakendur í rannsókninni fimm. Í ritgerðinni 

eru þau tilgreind undir skipulagsheild sinni. Í viðtölunum spurði rannsakandi viðmæl-

endur út í stefnu og starfsmannamál skipulagsheildarinnar.  

3.4 Framkvæmd og úrvinnsla gagna.  

Eftir að rannsóknaráætlun var samþykkt í lok ágúst mánaðar var útbúinn viðtalsrammi 

(sjá viðauka 2). Í viðtölunum hafði rannsakandi með sér spurningarlista til hliðsjónar 

og vildi leitast við að skapa samræður og ekki láta viðmælenda fá á tilfininguna að 

aðeins væri verið að svara spurningum samkvæmt ákveðnum lista. Rannsóknin var 
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kynnt í tölvupósti sem var sendur á stjórnendur skipulagsheildanna (sjá viðauka 1) 

þann 27. nóvember 2012. Viðtölin fimm fóru fram vikuna 17.-21. desember 2012. 

Hvert viðtal var hljóðritað og tók rúmlega 45 mínútur hvert. Viðtölin fóru öll fram á 

skrifstofu viðmælanda og voru opin í formi óformlegs samtals.  

Eftir að öll viðtölin höfðu verið hljóðrituð voru þau síðan afrituð að viðtölum 

loknum. Greiningin hófst þegar öll gögnin voru komin á ritað form. Greining eigind-

legra rannsókna er líklega mesta áskorunin sem rannsakandi á við. Greiningin þarf að 

vera vel úthugsuð og markviss. Rannsakandi kóðaði viðtölin og sá til þess að þau voru 

vel yfirfarin og þau sameiginlegu þemu dregin fram sem varpa ljósi á rannsóknar-

spurningarnar.  

3.5 Siðferðileg álitaefni 

Oft geta siðferði rannsókna verið flókin og þá sérstaklega í eigindlegum rannsóknum 

þar sem trú, sýn og persónulegar upplýsingar koma fram. En í þessari rannsókn eru 

spurningarnar ekki af þeim toga og var gert samkomulag milli rannsakanda og 

viðmælenda að nafnabirting á skipulagsheild og bakgrunnur viðmælenda kæmi fram. Í 

þessari rannsókn var reynt að fara eftir helstu siðareglum og séð til þess að farið var 

eftir þeim. Rannsóknin mun ekki koma til með að skaða neinn og því var markmiðið 

að gæta hag allra þátttakenda og koma fram við þá af virðingu og tillitssemi. Fylgt var 

siðareglum Háskóla Íslands um rannsóknir um vandvirkni, heiðarleika og vernd 

þátttakenda.  
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4 Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og dregið saman þær 

upplýsingar sem fengust úr gögnunum í þeim tilgangi að svara þeim rannsóknar-

spurningum sem lagt var upp með.  

4.1 Þekkingarfyrirtæki (Össur, Actavis og CCP)  

Í þessum hluta verður farið yfir hvernig mannauðsstjórar hjá þekkingarfyrirtækjunum 

sem rannsakandi talaði við fara að því að skipuleggja sinn mannauð. Fjallað verður 

um þau atriði sem viðmælandi taldi mikilvægust hjá þekkingarfyrirtækjum. Niður-

stöðurnar byggja á þeim þemum sem komu oftast fram í greiningunni en þau eru 

þekking og miðlun þekkingar, ráðningarferli, frammistöðumat, þjálfun og umbun 

starfsmanna, nýliðafræðsla og fyrirtækjamenning. Í lok hvers kafla verða þeir kóðar 

sem komu oftast fram settir saman í töflu.    

4.1.1 Þekking og miðlun þekkingar  

Hjá þekkingarfyrirtækjunum eru í kringum 35-50% starfsmanna með háskólamenntun. 

Hjá fyrirtækjunum eru mörg störf sérhæfð og því eru gerðar kröfur til ákveðinnar 

menntunar starfsmanna. Mannauðsstjóri Actavis segir að starfsmenn séu ávalt að læra 

eitthvað nýtt og „það tekur langann tíma að... verða fullnema, ef maður verður það 

einhvern tímann í sínum störfum, þannig að ég myndi segja að þekkingarstigið væri 

hátt hérna“. Samkvæmt heimasíðu Actavis eru yfir helmingur starfsmanna með 

háskólamenntun, s.s. lyfjafræði og raunvísindi en einnig viðskiptafræði og aðrar 

greinar tengdar fjármálum. Starfsmennirnir eru einnig með iðnmenntun, s.s. lyfja-

tæknar, bakarar og mjólkurfræðingar (Actavis, e.d.).  

Hjá Össur eru 15-20% starfsmanna með iðnmenntun, 33% með háskólamenntun og 

restin ófaglærðir. Mannauðsstjóri Össur segir að menntunin skiptir ekki öllu máli því 

að margir starfsmenn hafa öðlast mikla reynslu og aukið við þekkingu sína í gegnum 

árin. Mannauðsstjórinn segir að það sé mjög mikilvægt fyrir Össur að vera með 

reynslubolta, því þeir taka eftir því að ef það verður mikil starfsmannavelta í t.d. 

framleiðslunni þá minnka gæðin.  

Hjá CCP eru þeir með mikið af ófaglærðu fólki sem aðeins spilar CCP tölvuleikinn 

og hafa ákveðna hæfileika í leiknum. Mannauðsstjórinn segir: „einhverjir eru með 
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háskólapróf, einhverjir eru að taka háskólapróf á meðan þeir eru í starfi. Margir af 

okkar stjórnendum annað hvort hafa vaxið innan fyrirtækisins eða í æ meiri mæli eru 

þeir líka að koma inn með bara góða menntun“.  

Miðlun þekkingar er ágæt meðal fyrirtækjanna og segir Össur að það séu alltaf 

einhverjir sem sitja á þekkingu og vilja ekki deila henni, en þrátt fyrir það þá sé fyrir-

tækið að gera góða hluti. Mannauðsstjóri Össur segir: „ef þú ferð á námskeið eða 

ráðstefnu þá áttu að miðla því sem þú kynntist til samstarfsmanna“. Hann segir að það 

sé misjafnlega vel gert en að starfsmenn séu vakandi fyrir því að Össur leggur áherslu 

á miðlun þekkingar. Mannauðsstjórinn segir: „okkar kúltúr byggir á því að þú sért 

ekki að halda hlutunum hjá þér“.  

Hjá þekkingarfyrirtækjunum þremur er innra netið notað mikið til þess að miðla 

þekkingu en einnig er henni miðlað með fundum, handbókum og frá manni til manns.  

Mannauðsstjóri Actavis nefnir að umhverfið er svo ólíkt öllu því sem fólk hefur 

kynnst og segir að starfsmenn séu tilbúnir að hjálpa hvor öðrum og miðla reynslu sinni  

og „já einkennandi líka kannski fyrir einmitt þennan starfsanda er að fólk sé boðið að 

hjálpa“.  

Fyrirtækin þrjú viðurkenna þó að það megi alltaf bæta miðlun þekkingar. Mann-

auðsstjóri CCP segir að þeir séu að reyna að bæta miðlun þekkingar og að það sé eitt 

af markmiðum þeirra árið 2013. Þeir vinna mikið í liðum og segir mannauðsstjóri 

CCP: „ég held að það sé mjög erfitt að sitja á einhverri þekkingu án þess að deila 

henni“.  

Tafla 4 sýnir yfirlit yfir helstu þætti sem viðmælendur nefndu fyrir þemun þekking 

og miðlun þekkingar. 

 

Tafla 4. Kóðar fyrir þemun þekking og miðlun þekkingar hjá þekkingarfyrirtækjum 

 

Þema: Kóðar: 

Þekking og miðlun þekkingar Hjálpa fólki 

 Upplýsingagjöf 

 Námskeið 

 Innra net 

 Menntun 
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4.1.2 Ráðningarferli  

Allir viðmælendur þekkingarfyrirtækjanna byrjuðu á því að segja að þegar yfirmaður 

eða stjórnandi finnur að það sé þörf fyrir nýjan starfsmann er haft samband við mann-

auðssviðið,  þar sem þeir fara yfir hverju er verið að leita að.  

Hjá bæði CCP og Actavis þurfa þeir að bíða eftir samþykki um hvort að það sé 

hægt að ráða inn nýjan starfsmann eða ekki, en í langflestum tilvikum er það sam-

þykkt. Hjá Össur hefur mannauðssviðið góðan skilning á hvers konar starfsmenn fyrir-

tækið leitar að og þeir leggja mikla áherslu á persónuleg einkenni og sagði mannauðs-

stjórinn: „þannig að þegar kemur að því að yfirmaður ætlar að ráða að við áttum 

okkur á því hvers konar persónueinkenni, einstaklingar innan þessa hóps þurfa að 

hafa”.  

Samkvæmt starfsmannastefnu Össur þá er markmið þeirra að ráða hæft, áhuga-

samt og vel þjálfað starfsfólk og að það sé tilbúið að takast á við krefjandi verkefni í 

síbreytilegu umhverfi. Einnig telja þeir gott að ráða starfsfólk með mismunandi 

reynslu og þekkingu (Össur, e.d.). Hjá Actavis skipta persónuleg einkenni miklu máli 

og segir mannauðsstjórinn: „Mitt mat er allavega það, að það skiptir oft meira máli 

heldur en svo einhver reynsla eða menntun, af því að það er auðveldara að þjálfa það 

upp, heldur en þú breytir ekki persónueiginleikanum“.  

 Það eru margir einstaklingar sem sækja um hjá þekkingarfyrirtækjunum. Hjá 

Actavis og Össur eru þau með mikið af umsóknum í kerfinu hjá sér, en reyna þó að 

auglýsa allar stöður. Mannauðsstjóri Össur segir að þau séu  mjög vinsæl á Íslandi og 

sagði að „það er gríðarlega mikið sótt um hjá okkur, svoleiðis að við eigum alveg pott, 

þar sem að er hellingur af fólki, sem við getum leitað í“.  

Fyritækin þrjú byrja alltaf á því að leita innanhúss fyrst. Þegar samþykkt hefur 

verið hjá CCP að ráða megi inn nýjan einstakling þá sest mannauðsstjóri og yfirmaður 

niður og ræða saman hvernig ráðningarferlið eigi að fara fram: „þar leggjum við niður 

hver á að vera í ráðningarteyminu, hvaða skref skulu tekin varðandi ráðningarnar, 

hvort að það séu einhver próf sem að eigi að leysa eða önnur verkefni, á hvaða, 

semsagt forsendum, sem sagt skuli flogið inn kandídötum erlendis frá og hvaða 

tímapunkti og svo hvernig skuli meta umsækjendur og reglulegt ferlið við það”.  

Hjá CCP er stærsti markhópurinn útlendingar og enska er vinnu tungumál fyrir-

tækisins. Mannauðsstjórinn hjá CCP segir að þeir leita af svo sérhæfðri menntun sem 

fæst ekki á Íslandi „við erum með forritara og eitthvað svona sem hægt er að læra 
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hér, svo erum við bara með svo ofboðslega stóra flóru sem eru sérhæfð stöðuheiti sem 

þú finnur ekki hér”. CCP leitar af fólki sem hefur ástríðu fyrir starfinu og mikinn 

dugnað (CCP, e.d.).  

Mannauðssteymið hjá Össur sér alveg um ráðningarnar og leitar lítið sem ekkert í 

ráðningarstofur því þeir vilja bera ábyrgð á ráðningunum og sagði mannauðsstjórinn: 

„það er náttúrulega minni kostnaður og svo hitt er að þá höfum við sem að berum 

ábyrgð á þessu ráðningarferli, höfum miklu betri tilfiningu fyrir því hvernig hlutinir 

ganga fyrir sig“. Mannauðsteymið hjálpar stjórnandanum að velja úr og eru þeir oftast 

búin að grisja niður í fimm til sjö umsóknir.  

Hjá Actavis þá virkar ferlið þannig að mannauðsstjóri flokkar allar umsóknir eftir 

því hvort þær uppfylli þau skilyrði sem þau setja. Næst er merkt við þá umsækjendur í 

kerfinu sem uppfylla skilyrðin og stjórnandi eða yfirmaður deilda getur fylgst með 

ferlinu. Mannauðsstjórninn hjá Actavis lýsti þessu þannig: „og svo hittast ráðningar-

fulltrúinn og stjórnandinn og fara aðeins í gegnum umsóknirnar. Það fer svoldið eftir 

því hvort hérna...hvort að við förum í fyrsta viðtal og síum úr, eða hvort að stjórn-

andinn kemur með okkur strax í fyrstu atrennu”. Hann segir að það fari allt eftir 

hversu mikið liggur á að ráða inn einstakling og að í hvert skipti er það matsatriði. 

Mannauðsteymið leggur ráðleggingar fyrir stjórnandann og allar ákvarðanir eru gerðar 

í samráði við hann. Við ráðningar á nýjum starfsmanni hjá Actavis er horft til reynslu 

og persónueinkenna umsækjenda. Einnig horfa þau til gildi fyrirtækisins og hafa það 

að leiðarljósi við ráðningu nýrra starfsmanna (Actavis, e.d.).  

Öll fyrirtækin þrjú leggja fyrir einhverskonar próf. Hjá Actavis og CCP hafa þau 

verið að leggja fyrir enskupróf þar sem gerð er krafa um enskukunnáttu og í stjórn-

endastörf eru notuð persónuleikapróf. Össur notast einnig við persónuleikapróf en 

mannauðsstjórinn segir: „við höfum gert svoldið af því að láta einstaklinga í verkefni, 

það er að segja til þess að átta okkur á því hvort að einstaklingurinn passi inn í þetta 

og kunni hlutinn og þá bara er verkefni hent í hann og hann vinsamlegast beðinn um 

að leysa það“.  

Mannauðsstjóri CCP benti á að hafa í huga að umhverfið sem þau vinna í er mjög 

sérstakt þar sem allt byggist á einum tölvuleik og því mjög ákjósanlegt að um-

sækjendur séu í góðum tengslum við leikinn og þekki til hans „og þá eru oft ákveðin 

bæði próf...eða ensku próf...eða próf sem að byggja á þekkingu á gagnagrunnum sem 

eru lögð fyrir. Fyrir stjórnendastörf eru oft persónuleikapróf, rökhyggjupróf og svo 
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önnur verkefni og fleira slíkt“. Viðtölin fara öll fram við bæði yfirmann og mannauðs-

stjórnunar teymið og hjá Actavis er reynt að fá einstaklinga til þess að útskýra betur 

svör sín „það er svo auðvelt að segja, ég er rosa skipulagður. En við biðjum fólk að 

reyna að koma með eitthvað dæmi svo að þá fáum við aðeins meira kjöt á beinið“.  

Þegar viðtölum hefur verið lokið þá funda yfirmenn og mannauðsstjórnunar teymið 

og velja þann hæfasta. Mannauðsstjórinn hjá fyrirtækjunum sér svo um að semja um 

kaup og kjör við einstaklinginn. Hjá Actavis og Össur er einnig verið að ráða í 

framleiðslustörf og þar er ferlið aðeins öðruvísi og sagði mannauðsstjóri Actavis: 

„framleiðslan er svoldið sér, þar er þarna, þá koma þau alltaf bara fyrst í viðtal til 

okkar...og núna leggjum við fyrir próf á undan, áður en að við hittum fólkið, svona 

persónuleikapróf og veljum þá sem að koma vel út úr því og þeir koma þá í viðtal til 

okkar. Síðan sendum við þá í skoðun, þá fara þau inn í framleiðsluna og hitta 

vaktstjórann“.  

Ferlið í framleiðslunni er mun einfaldara og kröfurnar ekki miklar. Hjá Össur segir 

mannauðsstjórinn að þau láta verkstjórana um viðtölin og mannauðsteymið sér ekki 

um ráðningarnar þar.  

Tafla 5 sýnir yfirlit yfir helstu þætti sem viðmælendur nefndu í tengslum við 

ráðningarferli. 

 

Tafla 5. Kóðar fyrir þemað ráðningarferli hjá þekkingarfyrirtækjum. 

 

Þema:  Kóðar: 

Ráðningarferli Stjórnendur / yfirmenn 

 Umsóknir 

 Auglýsing 

 Próf / verkefni 

 Viðtöl 

 

4.1.3 Nýliðafræðsla 

Skipulagning nýliðafræðslunnar er af hefðbundum máta hjá þekkingarfyrirtækjunum 

þremur. Hjá Actavis eru þau með nýliðafræðslu annan hvern miðvikudag, því þau hafa 

stækkað mikið undanfarið ár og hjá Össur eru þau aðeins með nýliðafræðslu fjórum 
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sinnum á ári og því geta starfsmenn þurft að bíða í smá tíma eftir henni. Í nýliða-

fræðslunni er farið í gegnum hlutverk, starfsemi, gildin, öryggi o.fl. hjá fyrirtæk-

junum. Hjá Össur er það talið gott að nýliðar bíði í smá tíma eftir nýliðafræðslunni því 

samkvæmt mannauðsstjóranum „það er svoldið erfitt fyrir einstakling að koma hérna 

kannski á öðrum degi í nýliðakynningu, hann bara er alveg lost“. En fyrstu þrjá 

mánuðina fá starfsmenn grunnþekkingu og fræðslu um uppbyggingu og deildir fyrir-

tækisins og þeir leggja mikla áherslu á að starfsmenn geri sér grein fyrir hlutverki sínu 

hjá fyrirtækinu (Össur, e.d.).  

Hjá Actavis fara starfsmenn í svokallaða Actavis akademíu eftir að hafa starfað í 

þrjá mánuði. Akademían er þó aðeins fyrir ákveðin störf, eins og t.d. fyrir fólkið í 

framleiðslunni.  

Hjá CCP tekur yfirmaður á móti nýliðanum þann dag sem hann mætir til starfa og 

fær úthlutaðan mentor og yfirmaðurinn bókar reglubundna fundi með þeim. Einnig er 

séð til þess að starfsmanninum líði vel og eru samkvæmt mannauðsstjóranum 

„bókaðir hádegisverðir með nýjum starfsmanni fyrstu vikuna þannig að hann er aldrei 

í lausu lofti“. Mannauðsstjórinn hjá CCP segir að nýliðafræðslan „sé mjög markviss 

fyrstu viku, tvær vikurnar, en liggur að hluta til hjá deildarstjórnaum líka“. Einnig 

nefnir hann að umhverfið sé svo sérstakt að starfsmenn eru ráðnir inn af því að þeir 

hafa „know how-ið“ eða þeir fá mentor til þess að geta skilið betur gagnagrunn-ana, 

„nýliðafræðslan er ekki markviss önnur en sú sem við keyrum á fyrsta degi á þessum, 

semsagt, á þessari nýliðakynningu“.  

Hjá Össur hafa þeir ekki verið með ákveðinn mentor eða leiðbeinanda því það 

hafði ekki borið neinn árangur og segir mannauðsstjórinn „það eiginlega svona logn-

aðist útaf, það var bara af því að við höfðum eiginlega ekki mannskap til þess að 

halda utan um það...en núna er þetta komið svona bara inní okkar kúltúr að deild-

irnar passa bara uppá nýja starfsmanninn“.  

Hjá Actavis hefur verið tekið upp mentor kerfið en mannauðsstjórinn segir að 

„þeirra hlutverk hefur í rauninni verið... svona meira þessi félagslegi þáttur“. Þeir sjá 

til þess að nýr starfsmaður fær úthlutaðan mentor eða leiðbeinanda sem sér um að fara 

í gegnum hlutina. Þetta hefur reynst vel hjá fyrirtækinu og segir mannauðsstjórinn 

„við höfum verið með svona nýliðamat þar sem starfsmenn, við sendum spurningalista 

á nýliða....fáum svör frá þeim“. Hjá Actavis er þetta nýr heimur fyrir flesta og „meira 

að segja lyfjafræðingana“ því það er ekkert annað lyfjafyrirtæki á landinu. Mannauðs-
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stjórinn nefnir einnig að „það er oft svona ekki fyrr en eftir ár sem þú ert farinn að 

skila alveg 100% til baka og þetta reynir náttúrulega á þolinmæðina“. Mannauðs-

stjóri Actavis telur mikilvægt að nýliðar fái úthlutaðan mentor eða leiðbeinanda því 

það eru hlutir sem eru taldir sjálfsagðir eða „svona hlutir sem manni finnst kannski 

asnalegt að spurja um, þá er gott að einhver einn sem maður veit að maður getur 

spurt að öllu“. Þeir leggja áherslu á að nýliðar geri sér grein fyrir réttindum sínum, 

skyldum og ábyrgð (Actavis, e.d.).  

Tafla 6 sýnir yfirlit yfir helstu þætti sem viðmælendur nefndu fyrir þemað nýliða-

fræðsla. 

 

Tafla 6. Kóðar fyrir þemað nýliðafræðsla hjá þekkingarfyrirtækjum 

 

Þema:  Kóðar:  

Nýliðafræðsla Hlutverk fyrirtækisins 

 Gildi 

 Gæðamál 

 Mentor 

 

4.1.4 Frammistöðumat, þjálfun og umbun starfsmanna 

Hjá Actavis, Össur og CCP fara allir starfsmenn í frammistöðumat. Hjá Actavis segir 

mannauðsstjórinn að starfsmaður sest niður með yfirmanni og setur niður markmið í 

samráði við hann. Yfirmaðurinn á að vera búinn að meta einstaklinginn og ræða árið í 

heild sinni. Frammistöðumatið er ákveðið ferli þar sem í janúar til febrúar er farið yfir 

markmið fyrirtækisins og setur starfsmaður og yfirmaður persónuleg markmið og 

hvaða skyldur starfsmaðurinn á að fara eftir. Frá júní til ágúst er búist við því að 

starfsmaðurinn hafi þróast í starfi og því þarf að setja saman fund við yfirmann á 

þessum tíma til þess að ræða og meta starfið. Út frá því kemst yfirmaður að því hvort 

að starfsmaður hefur þróast og sinnt starfi sínu í átt að markmiðunum. Frá desember 

til janúar mun yfirmaður greina og meta frammistöðu starfsmannsins (actavispmp, 

e.d.).  

Mannauðsstjóri Össur segir: „frammistöðumat í okkar augum er endurgjöf á hvern-

ig fólk hefur staðið sig síðastliðið ár... það er hlutverk yfirmannsins að veita starfs-
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manninum endurgjöf, hvað hann er að gera vel og hvar hann þarf að bæta sig“. Hann 

nefnir einnig að þetta sé formlegt tækifæri fyrir starfsmanninn til þess að fara yfir 

hlutina sem tengjast starfinu. Einnig segir hann að „það er svona bæði verið að taka 

baksýnisspegilinn og horfa fram á veginn“.  

CCP tekur fram að stjórnandi þurfi að bjóða starfsmanninn í frammistöðumatið 

með ákveðnum fyrirvara og „það er tímasetningin sem að stjórnandinn ætti alla jafna 

ekki að breyta“.  

Mannauðsstjóri Össur segir að frammistöðumatið skipti fólki miklu máli og að það 

sé „bein tenging á frammistöðu og launabreytingum“. Hann segir að þeir fái jákvæð 

viðbrögð frá starfsmönnum en hafa einnig fengið neikvæð viðbrögð þar sem fólki 

finnst þetta gagnslaust. Aðalástæðan fyrir því að fólki finnst þetta vera gagnslaust er 

sú að yfirmaðurinn er illa undirbúinn og hefur ekki vandað sig og „það bara liggur við 

að menn hafi komið niðurbrotnir út úr frammistöðumati vegna þess að þeim hefur 

bara liðið eins og þeir hafi staðið sig illa á árinu“. Hann segir að yfirmennirnir verði 

að hugsa vel út í „hvað ætlarðu að láta starfsmanninn labba út með“ og segir að í dag 

fá stjórnendur þjálfun í að vera með frammistöðumat því það skiptir máli hvernig það 

fer fram.  

Eftir að frammistöðumat hefur átt sér stað hjá Actavis kemur út ákveðin fræðslu-

áætlun fyrir starfsmenn þar sem þeir geta sótt námskeið og segir mannauðsstjórinn að 

frammistöðumatið skipti máli fyrir þau því „við þurfum að vita þarfirnar svo að við 

séum að bjóða uppá réttu námskeiðin“. Umbunar og hvatningarkerfi Actavis hefur 

verið tengt niðurstöðum úr frammistöðumati hvers og eins og einnig deilda.  

Hjá Össur eru starfsmenn duglegir að sækja námskeið eða ráðstefnur og fyrirtækið 

styrkir þá og sér til þess að starfsmenn fái þá þjálfun sem þeir þurfa. Nokkur dæmi eru 

um starfsmenn sem hafa sótt um að fara í MBA nám og segir mannauðsstjórinn: „það 

eru engar reglur hvað þetta varðar ef að starfsmaður óskar eftir því að fá einhver 

stuðning við að fara í MBA nám, þá skoðum við það bara í hvert skipti“. Hann segir 

að starfsmaðurinn getur minnkað við sig vinnuna en heldur laununum til þess að geta 

klárað námið eða fyrirtækið greiðir fyrir allt MBA námið.  

Hjá CCP hefur þjálfun starfsmanna ekki verið skilvís innan fyrirtækisins. Deildar-

stjórinn sér alfarið um að ákveða og meta þjálfunarþörf starfsmanna og mannauðs-

stjórnunar teymið kemur ekkert við sögu þar. Hann segir: „þetta er svona svoldið 

leikja nörda umhverfi, þar sem að má ekki vera of mikið um að gera þetta“. Mann-
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auðsstjórinn segir að þetta hefur ekki verið markvisst hjá fyrirtækinu en „það er svo 

sannarlega eitt af forgangsverkefnum okkar 2012-2013 og ég tel okkur vera komin vel 

á veg“.  

Hjá Actavis eru öll námskeið haldin innanhúss þar sem sóttir eru  utanaðkomandi 

aðilar til þess að halda þau. Einnig  hefur verið fengið innanhúsfólk til þess að halda 

námskeiðin. Eina námskeiðið sem haldið er utanhúss er tölvunámskeið vegna pláss-

leysis. Mannauðsstjórinn segir að „við erum með svona fræðslustyrki og það eru þá 

sitthvorar 10.000 krónur sem þú getur nýtt þér annars vegar bara í hvað sem er“ og 

segir að eitt námskeiðið þarf að tengjast vinnu og hitt má vera hvað sem er ótengt 

vinnu, eins og t.d. matreiðslunámskeið. Hann endar á því að segja: „ég mundi segja að 

fræðslustarfið er mjög metnaðarfullt. Þetta er náttúrulega þekkingarfyrirtæki, þá 

þurfum við að afla nýrrar þekkingar og þetta er einn liður í því“. Stefna Actavis er að 

skapa gott og krefjandi umhverfi og því leggja þeir áherslu á að efla hæfni starfsfólks 

og bjóða uppá fjölbreytilega fræðslu og gefa starfsmönnum tækifæri til starfsþróunar 

(Actavis, e.d.). 

Tafla 7 sýnir yfirlit yfir helstu þætti sem viðmælendur nefndu fyrir þemun frammi-

stöðumat og þjálfun starfsmanna.  

 

 Tafla 7. Kóðar fyrir þemun frammistöðumat og þjálfun á þekkingarfyrirtækjum 

 

 

 

Þema: Kóðar: 

Frammistöðumat Markmið 

  Þarfir 

  Endurgjöf 

  Hrós 

  Námskeið 

  Þjálfun 

  Undirbúningur 

Þema: Kóðar: 

Þjálfun Innnanhúss 

 Utanhúss 

 Verkefni 

 Háskólanám 

 Námskeið 

 Ráðstefnur 

 Fyrirlestrar 
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4.1.5 Fyrirtækjamenning 

Fyrirtækjamenningin er eininga skipt hjá Actavis en að mörgu leiti eins milli eininga. 

Mannauðsstjórinn segir: „en heilt yfir myndi ég segja að það er mikill metnaður sem 

ríkir hérna, og það er mikill sveigjanleiki...fólk boðið og búið að bara klára verkið og 

fyrirtækið sýnir þá ákveðinn sveigjanleika á móti“. Hann nefnir að fólk þurfi að vera 

sveigjanlegt og geta tekið breytingum. Það var athyglisvert að bæði Actavis og Össur 

lögðu mikla áherslu á að fyrirtækamenningin hjá þeim einnkennist af miklum drif-

krafti og metnaði.  

Mannauðsstjóri Össur segir að gildin „stýra kúltúrnum all verulega“. Í öllum ráð-

ningum hjá Össur spyr mannauðsstjórinn sjálfan sig hvort að manneskjan er heiðarleg, 

hagsýn og hugrökk, en það eru gildi Össur. Hjá Össur vilja þau hafa opin vinnurými 

og segir mannauðsstjórinn „það er enginn með skrifstofu í Össur og þar eru...talandi 

um fyrirtækjamenningu, það er okkar kúltúr, við viljum ekki hafa skrifstofur“. Hann 

segir að flæði á samskiptum starfsmanna er mun skilvirkara og hraðara. Mannauðs-

stjórinn segir: „við höfum svona verið þekkt fyrir að vera með fólk sem er svona með 

drifkraft og er mjög passionate fyrir því sem það er að gera“. Hann nefnir að fyrir-

tækið sé að stækka og því hafa þau áhyggjur af því að starfsmenn missi drifkraftinn. 

Mannauðsstjórinn nefnir dæmi: „við höfum verið með fólk hér sem er bara hérna fram 

á nótt bara af því það er svo áhugasamt um að klára þetta og við viljum það ekkert 

endilega, að fólk sé hérna fram á nætur, en að það sé rosalega passionate fyrir því 

sem það er að gera og auðvitað hjálpar það gríðarlega þegar við fáum að sjá litla 

krakka að hlaupa um í staðinn fyrir að vera föst í hjólastól allt sitt líf“. 

Mannauðsstjórinn nefnir að fyrirtækið sé í alþjóðlegu umhverfi og að það sé munur á 

fyrirtækjamenningu og þjóðarmenningu og segir að þau þurfi að taka tillit til þess eins 

og t.d. „að þú veist kúltúrinn í Frakklandi er allt annar en á Íslandi og þó svo að 

okkur langi til að innleiða Össurar kúltúrinn þá verður að taka tillit til þess að það er 

bara öðruvísi þjóðarkúltúr“.  

Mannauðsstjóri CCP segir að fyrirtækjamenning þeirra er: „ekki týpísk íslensk“. 

Mannauðsstjórinn segir: „ég er ekkert að tala niður til fyrirtækisins, það er svona 

nörda menning“. Hjá CCP þurfa starfsmenn ákveðið svigrúm til þess að geta drekkt 

sér inn í tölvuleikinn og að boð og bönn verði að vera upp að vissu marki og segir 

mannauðsstjórinn: „það fer ekkert voða vel í kúltúrinn að vera með of mikið af 

strúktúr“. Eins og áður var nefnt þá fer allt fram á ensku hjá CCP og segir mannauðs-
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stjórinn: „helmingur af 280 starfsmönnum eru útlendingar og helmingur eru Íslend-

ingar, okkar daglega tungumál er enska“ og bætir við: „ég tala ensku allan daginn í 

vinnunni og allir aðrir. Allir fundir og allt annað fer fram á ensku“. Hjá CCP er þetta 

ein stór fjölskylda þar sem útlendingarnir sækja mikið í félagsskap vinnufélaga sinna 

og þau halda hópinn utan vinnu og segir mannauðsstjórinn að þau eru með: „víðsýni 

og skilning á ólíka bakgrunna og kúltúr og erum ein stór fjölskylda“. Starfsmenn 

fyrirtækisins fara í morgunmat, hádegismat og kvöldmat tvisvar sinnum í viku saman. 

Mannauðsstjórinn nefnir að lokum að það sé betra að hafa hlutina í frjálsari kantinum 

hjá CCP því það passar betur fyrir menninguna. Samkvæmt heimasíðu fyrirtækisins 

eru starfsmenn fyrirtækisins meira en aðeins samstarfsmenn, heldur er þetta hópur af 

vinum og liðsfélögum sem stefna allir að sama markmiði (CCP, e.d.).  

Tafla 8 sýnir yfirlit yfir helstu þætti sem viðmælendur nefndu fyrir þemað fyrir-

tækjamenning.  

 

Tafla 8. Kóðar fyrir þemað fyrirtækjamenning hjá þekkingarfyrirtækjum. 

 

Þema: Kóðar: 

Fyrirtækjamenning Metnaður 

 Drifkraftur 

 Sveigjanleiki 

 Stór fjölskylda 

 

4.2 Iðnfyrirtæki (Vífilfell og HB Grandi) 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður viðtala hjá iðnfyrirtækjunum. Niður-

stöðurnar byggja á þeim þemum sem komu oftast fram í greiningunni en þau eru 

þekking og miðlun þekkingar, ráðningarferli, frammistöðumat, þjálfun og umbun 

starfsmanna, nýliðafræðsla og fyrirtæjamenning.  

4.2.1 Þekking og miðlun þekkingar 

Forstjóri HB Granda segir að reynslan innan fyrirtækisins sé „gríðarlega mikil” og 

segir: „við erum með mjög gott og reynt starfsfólk yfir höfuð“. Hann segir að það sé 

krafist þess að sjómenn séu búnir að taka slysavarnarskólann en „varðandi í landi að 

þá er nú kannski ekki verið að gera neitt miklar kröfur í byrjun og hérna varðandi 
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menntun til dæmis, þá er það náttúrlega ekki nein krafa“. Varðandi miðlun þekkingar 

þá segir forstjórinn: „það er svona kannski einn af þeim þáttum sem við þurfum 

hreinlega að skoða hvernig við getum gert betur í“. Forstjórinn vill að á næsta ári 

verði komið fyrir upplýsingaskjám í framleiðsluna svo að „starfsfólk fái tilfinningu 

fyrir því að það sé svona verið að miðla upplýsingum betur en er verið að gera“. Hjá 

HB Granda hefur verið miðlað upplýsingum í gegnum heimasíðu þar sem eru frétta-

punkta öðru hvoru og forstjórinn segir: „og svo er nú eitthvað um svona upplýsinga-

töflur sem er verið að skrifa á og annað en þetta er nú kannski óþarflega mikið frá 

manni til manns“.  

Hjá Vífilfell segir þróunarstjórinn að „það er náttúrulega mjög mikið af ófaglærðu 

fólki inn í verksmiðju“. Hann segir að þeir leitast eftir að fólki hafi ákveðna færni og 

hæfni til þess að vinna í verksmiðjunni. Starfsmenn þurfa að vera mjög ábyrgðarfullir 

því það er unnið mikið með vélar og segir þróunarstjórinn: „þetta er náttúrulega 

svona karla fyrirtæki sko, þetta er alveg 74% karlar sem vinna hérna“ og því þurfa 

þeir að hafa þekkingu á vélum „þetta er náttúrulega framleiðslusalur með fullt af 

vélum þannig að það að geta stoppað vélarnar“. Miðlun þekkingar er góð hjá Vífilfell 

samkvæmt þróunarstjóranum en hann segir þó: „maður getur alltaf sagt að það sé 

hægt að gera betur og það er náttúrulega draumurinn að ef einhver fer á einhvern 

fund eða eitthvað að hann, eða stutt námskeið eða eitthvað, að það yrði þá bara að 

við myndum fá kynningu á því“. Hann telur að fólk sé ekki mikið að hugsa út í það að 

miðla þekkingu og því þurfi að leggja meiri áherslu á það að fólk miðli henni. Innra 

netið er notað mikið hjá Vífilfell en einnig er verið að vinna í því að gera handbók 

fyrir starfsmenn. Það hafa ekki allir starfsmenn hjá Vífilfell aðgang að tölvum og því 

er talva á ganginum við mötuneytið þar sem starfsmenn geta skoðað innra netið og 

fleira.  

Tafla 9 sýnir yfirlit yfir helstu þætti sem viðmælendur nefndu fyrir þemun þekking 

og miðlun þekkingar. 

 

Tafla 9. Kóðar fyrir þemun þekking og miðlun þekkingar hjá iðnfyrirtækjum. 
 

Þema Kóðar 

Þekking og miðlun þekkingar Þekking og reynsla 

 Öryggismál 

 Ófaglært fólk 
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 Færni og hæfni 

4.2.2 Ráðningarferli 

Hjá HB Granda sér vélstjóri um ráðningar í landi og skipstjóri um ráðningar á sjó. 

Forstjóri HB Granda segir að margir einstaklingar senda inn umsóknir hjá fyrirtækinu 

og að þeir þurfi ekki að auglýsa mikið. Forstjóri HB Granda segir útlendinga sækjast 

mikið í að vinna hjá fyrirtækinu og að það starfi einstaklingar af 18 þjóðernum hjá 

fyrirtækinu „í Norðurgarði hefur iðulega verið þannig að það byrjar kannski eða 

kemur ein frá Kína að vinna hérna og síðan  fer kunningi hennar eða vinir að sækja 

um hjá okkur og það svona spyrst eitthvað út að það sé gott að vinna hjá okkur“ og 

því hafa myndast áveðnir kjarnar hjá fyrirtækinu. Ráðningar á sjómönnum er ekki 

áhyggjuefni hjá HB Granda og segir forstjórinn: „eftir sjómönnum þurfum við alls ekki 

að auglýsa, það eru bara langi biðlistar að komast í pláss hjá okkur þar“.  

Þróunarstjóri Vífilfells segir að framkvæmdastjóri láti vita ef það er þörf á nýjum 

starfsmanni og þeir byrji alltaf á því að auglýsa innanhúss svo að starfsmenn eigi séns 

á að þróast í starfi. Þróunarstjóri hjá Vífillfell segir að: „síðan fer þetta á auglýsing-

askrifstofu, svo tökum við viðtöl við fólk, það er yfirleitt linsað úr einhver ákveðinn 

hóp og síðan eru framkvæmdarstjórarnir sem taka viðtölin“. Markhópurinn sem sækir 

um störf er oftast stór og  hann nefnir dæmi: „við vorum að auglýsa eftir sölumanni 

um daginn og það voru yfir 100 umsóknir“.  

Tafla 8 sýnir yfirlit yfir helstu þætti sem viðmælendur nefndu fyrir þemað ráð-

ningarferli. 

 

Tafla 10. Kóðar fyrir þemað ráðningarferli hjá iðnfyrirtækjum. 

 

Þema: Kóðar: 

Ráðningarferli Umsókn 

 Auglýsing 

 Viðtöl 

 

4.2.3 Nýliðafræðsla 

Hjá HB Granda er starfsmannaveltan lítil og forstjórinn segir að þeir höfðu ekki 

komið vel úr könnuninni í nýliðafræðslunni en ástæðan er sú að það væri lítil starfs-
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mannavelta. Forstjórinn segir: „bíddu nú við getur ekki verið að segja að það sé tekið 

vel á móti þeim, það koma engir, það er engin starfsmannavelta“. Einnig segir hann 

að þeir halda vel í sumarstarfsmenn: „þegar okkar fasta fólk er að fara í sumarfrí 

koma skólakrakkar, en staðreyndin er sú að þeir eru þá að koma líka ár eftir ár“. En 

þegar um nýliða er að ræða hjá HB granda þá er gengið um fyrirtækið og gefin starfs-

mannahandbók og segir forstjórinn: „það er yfirleitt bara ein mannseskja í því að taka 

á móti þeim“. Samkvæmt starfsmannahanbók HB Granda, þar sem ábyrgðamaður er 

Torfi Þ. Þorsteinsson, þá er gæðastefna HB Granda að hafa það að leiðarljósi að veita 

þjónustu og framleiða afurðir sem uppfylla væntingar viðskiptavina hvað varða gæði, 

öryggi og áreiðanleika. HB Grandi hefur því hæft og þjálfað starfsfólk og uppfyllir 

staðla alþjóðlega viðurkenndra gæðakerfa. 

Hjá Vífilfell er farið yfir stefnu og hlutverk fyrirtækisins, öryggis og umhverfismál 

og svo kynning á fyrirtækinu. Nýliðarnir fá aðeins tvær klukkustundir í nýliðafræðslu. 

Þróunarstjórinn segir að nýliðafræðslan sé í endurskoðun og það þurfi að bæta hana. 

Hann segir: „við þurfum að leggja gríðarlega áherslu á öryggismálin og gæðamálin“. 

Þeir vilja bæta nýliðafræðsluna þannig að þetta verði heilsdags kynning fyrir nýliðana. 

Þegar nýr starfsmaður kemur inn þá er yfirleitt leiðbeinandi sem sér um starfsmanninn 

og fer eftir ákveðinni þjálfunaráætlun. Samkvæmt gæðastefnu fyrirtækisins þá leggur 

Vífilfell mikla áherslu á að allir starfsmenn hafi það að leiðarljósi að uppfylla 

væntingar viðskiptavina og neytenda um gæði vöru og góða þjónustu (Vífilfell, e.d.). 

Tafla 11 sýnir yfirlit yfir helstu þætti sem viðmælendur nefndu fyrir þemað nýliða-

fræðsla. 

 

Tafla 11. Kóðar fyrir þemað nýliðafræðsla hjá iðnfyrirtækjum. 

 

 

 

 

 

4.2.4 Frammistöðumat, þjálfun og umbun starfsmanna.  

Hjá iðnfyrirtækjunum fara starfsmenn ekki í frammistöðumat. Vífilfell er að fara að 

innleiða frammistöðumat og starfsmenn hafa aðeins farið í starfsmannasamtöl. 

Þema:    Kóðar: 

Nýliðafræðsla    Öryggismál 

    Gæðamál 

    Þjálfunaráætlun 
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Þróunarstjóri Vífilfell segir að þeir noti starfsmannasamtölin til þess að spyrja starfs-

menn út í þarfir: „næsti yfirmaður sér um þau og þau eru öll skráð í kerfið hjá okkur 

og ég nota þessi samtöl til þess að fara yfir óskir um sí- og endurmenntun í fræðslu-

áætlun og slíku”.  

Forstjóri HB Granda segir að þjálfun starfsmanna megi vera betri og að í könnun-

um innan fyrirtækisins þá hefur þjálfun starfsmanna ekki komið nógu vel út. Forstjór-

inn segir: „en þegar við förum að kryfja þetta þá kannski fá þeir aldrei næga þjálfun 

en þetta er eitthvað sem að við erum alveg meðvitaðir um og er verið að bæta“. 

Þróunarstjóri Vífilfells segir að þjálfun starfmanna sé góð og að þeir fái alla þá þjálfun 

sem þeir þurfa. Hann tekur dæmi um starfsmann sem var að útskrifast úr flutninga-

skóla með frábært lokaverkefni og því ætlaði fyrirtækið að gefa starfsmanninum 

viðurkenningu. Þróunarstjórinn segir að þetta sé hvatning fyrir aðra starfsmenn: „við 

styrkjum fólk til náms ef það sækir um það og hérna, við viljum endilega að fólk reyni 

að styrkja sig“. Flest námskeið eru haldin innanhúss hjá Vífilfell og þeir leggja mikið 

úppúr því að velja aðila sem eru góðir til þess að halda námskeiðin. Þróunarstjórinn 

tekur fram að það er mikið um reglur hjá Coka Cola og þeir þurfi að fara eftir stöðlum 

þeirra í sambandi við þrif og gæðamál og því eru starfsmenn þjálfaðir sérstaklega til 

þess.  

Samkvæmt starfsmannahandbók HB Granda þá er unnið samkvæmt gildandi kjara-

saming milli Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands. Ef um sérsamninga 

þá skulu þeir allir vera skriflegir. Algengt er að starfsmenn í frystihúsinu vinni yfir-

vinnu og eru laun yfirvinnu er 80% ofan á dagvinnutaxta.  

Tafla 12 sýnir yfirlit yfir helstu þætti sem viðmælendur nefndu fyrir þemað þjálfun.  

 

Tafla 12. Kóðar fyrir þemað þjálfun hjá iðnfyrirtækjum. 

 

Þema: Kóðar: 

Þjálfun Bæting 

 Reglur 

 Viðurkenning 

 Námskeið og nám 
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4.2.5 Fyrirtækjamenning 

Hjá Vífilfell er farið eftir gildunum fjórum sem eru traust, virðing, agi og frumkvæði. 

Þróunarstjórinn sagði að: „við erum með þetta fína vörumerki sem er okkar aðal og þá 

verðum við að sýna bæði viðskiptavinum okkar traust og treysta svo okkar starfsfólki 

til þess að vinna sakmvæmt öllum þessum reglum og stöðlum sem við þurfum að fara 

eftir”. Starfsmenn bera mikla virðingu fyrir hvort öðru, viðskiptavinum og vörunni og 

fólk hefur góðan aga til þess að geta farið eftir öllum reglum og stöðlum fyrirtækisins. 

Fyrirtækið hvetur fólk til þess að sýna frumkvæði og því reyna starfsmenn að sýna það 

og sagði þróunarstjórinn: „við metum það mjög mikið að fólk sýnir frumkvæði í vinnu 

eða einhverju”. Einnig tekur þróunarstjórinn fram að allir innan fyrirtæksins eru að 

vinna saman að sama markmiði. Vífilfell telur að hver og einn þurfi að standast hæstu 

staðla á öllum sviðum viðskipta til þess að lifa eftir gildum fyrirtækisins (Vífilfell, 

e.d.).  

Forstjóri HB Granda segir að menningin hjá þeim sé sú að þeir vilja að það sé litið 

á fyrirtækið sem traust og gott fyrirtæki. Forstjórinn tekur aftur dæmi um könnunina 

sem fór fram hjá fyrirtækinu og að þeir hafi fengið góða einkunn fyrir fyrirtækja-

menninguna. Bæði iðnfyrirtækin taka fram að mistök verði að leyfa í framleiðslunni 

en að það sé þó ekki algengt að starfsmenn geri mistök því þeir fá þá þjálfun sem þeir 

þurfa. Hjá HB Granda eru margir erlendir starfsmenn og því kemur fram í starfs-

mannahandbók HB Granda að þeir leggi áherslur á að starfsmenn myndi sterka heild 

og því er fordómaleysi forsendan og þeir leggja áherslur á að bera virðingu fyrir 

skoðunum og tilveru samstarfsmanna.   

Tafla 13 sýnir yfirlit yfir helstu þætti sem viðmælendur nefndu fyrir þemað 

nýliðafræðsla. 

 

Tafla 13. Kóðar fyrir þemað fyrirtækjamenning hjá iðnfyrirtækjum. 

 

Þema: Kóðar: 

Fyrirtækjamenning Traust 

 Markmið 

 Fordómaleysi 
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Mikilvægt er að skoða nánar þær skoðanir og fullyrðingar sem niðurstöðurnar leiða 

í ljós og þá líka í ljósi þeirra fræðilegu viðmiða sem höfundur skoðar í rannsóknar-

verkefni þessu.  

4.3 Áhrif á mannauðsstjórnunarferlið 

Iðn- og þekkingarfyrirtækin eru ólík að mörgu leiti. Ályktun rannsakanda er sú að iðn-

fyrirtækin þurfa að tileinka sér meiri ábyrgð á starfsmennina. Eins og áður var nefnt 

þá eru öll fyrirtækin mjög ólík, bæði iðn- og þekkingar og því virðist sem ólík 

starfsemi segi til um að áherslurnar eru ekki þær sömu. Mannauðsstjórnunarferlið er 

ólíkt milli iðn- og þekkingarfyrirtækjanna, eins og má meðal annars sjá af samanburði 

úr viðtölum samkvæmt töflu 14. Þó virðast þekkingarfyrirtækin hafa svipað ferli. En 

þar sem annað iðnfyrirtækið var ekki með starfandi mannauðsstjóra og því er 

ráðningarferlið fremur ólíkt hinum. Einnig er nýliðafræðsla ólík meðal 

iðnfyrirtækjanna. Álykta má að þrátt fyrir að það sé munur á ferlum iðn- og þekk-

ingarfyrirtækjanna þá virðist sem að það hafi ekki áhrif á starfsemi þeirra sem virðist 

ganga vel. Hjá HB Granda er starfsmannaveltan lítil sem engin og því halda þeir vel í 

starfsmenn þrátt fyrir að hafa ekki starfandi mannauðsstjóra. En spurning er hvort 

auka mætti framleiðni og gæði með markvissari áherslum á mannauðsstjórnun og efla 

þannig samkeppnisfærnina.  

Tafla 14 dregur saman helstu niðurstöður sem komu fram í viðtölunum. 

 

Tafla 14. Yfirlit yfir helstu niðurstöður viðtala. 

 

Viðfangsefni Iðnfyrirtæki Þekkingarfyrirtæki 

Ráðningarferli Hefðbundnar ráðningar. 

Einfalt ferli í framleiðslu 

og litlar kröfur.  

Hefðbundnar ráðningar. 

Langt ferli í stjórnenda 

stöður. Próf og verkefni.  

Nýliðafræðsla  Ólík hjá iðnfyrir-

tækjunum. Bæði 

fyrirtækin vilja bæta 

nýliðafræðslu. 

Mjög skipulögð. Útfærð 

misjafnlega eftir starfsemi. 

Þálfun starfsmanna Boðið upp á námskeið ef 

stjórnendur telja þörf. 

Námskeið og nám í boði 

eftir frammistöðumat.  
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Frammistöðumat Ekkert frammistöðumat. Frammistöðumat hjá öllum 

fyrirtækjunum.  

Laun og umbunarkerfi  Almennir kjarasanmingar 

og bónusar.   

Sérsamningar. 

Starfsmönnum umbunað 

með menntun og námi. 

Einnig er starfsmönnum 

gefinn sveigjanleiki í starfi.  

Fyrirtækjamenning Mistök leyft í framleiðslu 

og mikið traust meðal 

starfsmanna. 

Mikill metnaður og 

drifkraftur starfsmanna. 
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5 Umræða  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig mannauður er nýttur hjá iðn- og þekk-

ingarfyrirtækjum á Íslandi og hvort það sé munur þar á ferlum. Hér á eftir verður 

fjallað um helstu niðurstöður og þær skoðaðar í ljósi fræðilegra viðmiða sem hafa 

verið sett fram. Í lok kaflans verða skoðaðar helstu vangaveltur rannsakanda.  

Rannsakandi telur að út frá heimildum og rannsókn þessari hafi fengist svör við 

rannsóknarspurningunum: Hver er munurinn á iðn- og þekkingarfyrirtæki? Er munur 

á ráðningum, þjálfun, menningu og umbun? Ef það er munur, hefur það áhrif á mann-

auðsstjórnunarferlið?  

Samkvæmt niðurstöðum virðist vera munur á ferlum milli iðn- og þekkingarfyrir-

tækja. En munurinn getur að einhverju leiti stafað af því að störfin innan fyrirtækjanna 

eru ólík og því séu ferlarnir ekki eins. Mannauðsstjórnunarferlið er mun flóknara og 

lengra hjá þekkingarfyrirtækjum og starfsemi þeirra er ólík. Þrátt fyrir muninn á 

ferlum iðn- og þekkingarfyrirtækja virðist það ekki hafa áhrif á ágæta starfsemi þeirra.  

5.1 Mismunur á ráðningarferlum, þjálfun starfsmanna og menningu 

Skipulagsheildir þurfa að spyrja sig hvernig eigi að höfða til þeirra starfsmanna sem 

óskað er eftir og hverjir eigi að taka þátt í ráðningarferlinu (Beardwell og Holden 

2001). Viðmælendur þekkingarfyrirtækjanna nefndu að þeir huga að þessum 

spurningum áður en þeir hefja ráðningar. Persónulegir eiginleikar eru nauðsynlegir og 

þeir hjálpa við ákvarðanatöku í ráðningum (Beardwell og Holden 2001). Bæði 

þekkingarfyrirtækin og iðnfyrirtækin voru sammála því að persónulegir eiginleikar 

skipta miklu máli í öllum ráðningum og þekkingarfyrirtækin huga vel að þeim.  

Ráðningar hjá þekkingarfyrirtækjum geta verið ólíkar hefðbundum ráðningum 

(Pulakos, Worsey og Borman, 2003).  Niðurstöður gefa til kynna að ráðningarferlið 

hjá þekkingarfyrirtækjunum eru flóknari og lengri en hjá iðnfyrirtækjunum. Hjá þekk-

ingarfyrirtækjum þarf að huga meira að kröfum umsækjenda því oftast er verið að 

sækjast eftir ákveðinni menntun eða þekkingu umsækjenda. Einnig láta þekkingar-

fyrirtækin einstaklinga þeyta próf en iðnfyrirtækin krefjast þess ekki. Ber að nefna að 

rannsakandi tók viðtöl við þróunarstjóra og forstjóra iðnfyrirtækjanna. Forstjóri HB 

Granda taldi ekki nauðsynlegt að hafa mannauðsstjóra og þróunarstjórinn vissi hver-
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nig skipulagning ferla fer fram hjá fyrirtækinu. Segja má að ráðningar í stjórnenda-

stöður hjá Vífilfell séu líkar ráðningum þekkingarfyrirtækjanna. Sama á við um ráð-

ningar í framleiðslu hjá Össur eða Actavis þá koma mannauðsstjórar lítið að því ferli 

og því eru þær ráðningar líkar og hjá iðnfyrirtækjunum. Væntingar til starfsins og 

starfsemin hjá þekkingarfyrirtæki og iðnfyrirtæki eru ekki þau sömu (Depres og Hil-

trop, 1995). Niðurstöður ráðningnarferla þekkingarfyrirtækja og iðnfyrirtækja gefa 

augljóslega til kynna að væntingarnar og starfsemin er ekki sú sama og því er hægt að 

spyrja sig hvort að þörf sé á sérstökum mannauðsstjóra eða mannauðssviði hjá iðn-

fyrirtækjum eða fyrirtækjum sem starfa mestu leiti við framleiðslu.  

Frammistöðumat er talið mikilvægt hjá þekkingarfyrirtækjum og það skiptir miklu 

máli að stjórnendur sinni þessu vel. Frammistöðumat er notað einnig til þess að athuga 

hvort að það sé þörf á þjálfun eða starfsþróun starfsmanna (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 

2003). Samkvæmt rannsóknum eru starfsmenn sem fá litla þjálfun fyrstu mánuðina 

líklegir til þess að hætta störfum vegna óöryggis eða kvíða (Gylfi Dalmann Aðal-

steinsson, 2000). Bæði iðn- og þekkingarfyrirtækin sjá til þess að starfmönnum líði vel 

og fá þá þjálfum sem þeir þurfa og því er engin hætta á að þeir hætti störfum fyrstu 

mánuðina.   

Fræðsluleiðir eins og fóstrun (e. mentor) hefur orðið vinsælt (Mankin, 2009). 

Actavis og CCP notast bæði við fóstrun en hlutverk fóstrans er meira félagslegur 

þáttur. Viðmælendur þekkingarfyrirtækjanna sögðust nota frammistöðumat til þess að 

greina hvort að þörf væri á þjálfun starfsmanna en iðnfyrirtækin nýta ekki frammi-

stöðumat. Hjá þekkingarfyrirtækjum er talið nauðsynlegt að starfsmenn haldi sér við 

og kynni sér nýjustu þekkingu eða þróun, en starfsmaðurinn þarf að hafa frumkvæði 

til þess að bæta við sig þekkingu (Ingi Rúnar Eðvarsson, 2004). Starfsemi CCP er ekki 

sú sama og Össur og Actavis og því þurfa starfsmenn ekki eins mikla formlega 

þjálfun.  

Hjá iðnfyrirtækjunum er ekki sóst í mikla þekkingu starfsmanna í framleiðslunni og 

því er ekki mikil þörf á námskeiðum eða slíku. En hins vegar skiptir hæfni þeirra 

meira máli og því þurfa starfsmenn að vera á varðbergi ef um er að ræða nýja tækni 

eða þess háttar hjá fyrirtækinu. Þekkingarfyrirtækin leggja mikla áherslu á þjálfun og 

símenntun starfsmanna og styðja og hvetja starfsmenn í að sækja námskeið og nám.  

Mannauðsstjóri CCP tók sérstaklega fram að þau væru ekki hluti af íslenskri 

fyrirtækjamenningu vegna þess hve margir útlendingar starfa hjá fyrirtækinu. En  
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mannauðsstjóri Össur fjallaði um að það væri ákveðinn þjóðarkúltur á Íslandi og því 

erfitt að aðlaga þeirra fyrirtækjamenningu erlendis. Fyrirtækjamenning á að móta 

sameiginlega ímynd og fá starfsmenn til að vinna saman á farsælan hátt (Daft, 2004; 

Schein, 2004).  

Áhugavert var að sjá að innan þekkingarfyrirtækjanna væri ákveðinn drifkraftur 

sem starfsmenn höfðu. En mannauðsstjórar þekkingarfyrirtækjanna sögðu að drif-

kraftur og metnaður væri það sem einkenndi starfsmenn þeirra. Þróunarstjóri Vífilfell 

og Forstjóri HB Grandi fjölluðu báðir um að mikilvægt væri að leyfa mistök í þeirra 

menningu, því að það kæmi fyrir í framleiðslu. Einnig fjölluðu þekkingarfyrirtækin 

um að mistök væru leyfð en færi að sjálfsögðu allt eftir eðli þeirra. Því má segja að 

það sé munur á iðn- og þekkingarfyrirtækjum í ráðningum, þjálfun og menningu, sem 

mótast af því að starfsemin er svo ólík og kröfurnar til starfsmanna sömuleiðis.  

5.2 Mikilvægi nýliðafræðslu og miðlun þekkingar  

Nýliðafræðslan hjá þekkingarfyrirtækjunum er skipulögð og hefur gengið vel. Þau sjá 

til þess að nýliðinn fær þá þjálfun og kynningu sem hann þarf og mentor kerfið hafði 

aðeins verið tekið upp hjá CCP og Actavis. Hjá iðnfyrirtækjunum var nýliðafræðslan 

ekki nógu skipulögð og þarf að huga meira að henni. Bæði iðnfyrirtækin nefndu að 

nýliðafræðslan væri í skoðun og vissu að það þyrfti að bæta hana. Með nýliðafræðslu 

er markmiðið að auka öryggi starfsmanna og draga úr kvíða sem fylgir oft nýjum 

störfum (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Iðnfyrirtækin þurfa að 

skipuleggja nýliðafræðsluna vel því móttaka nýrra starfsmanna þarf að vera vel 

skipulögð (Dessler, 2005). HB Grandi gefur nýliðum sínum starfsmannahandbók og 

nær með þessu að halda starfsmannaveltunni lágri og því er ástæðan líklega sú að 

fyrirtækið þarf ekki ákveðna nýliðafræðslu, því starfsmanna handbókin nefnir öll 

helstu grunvallaratriði sem nýliðar þurfa að vita í framleiðslunni. Ber að nefna að 

Actavis og Össur sjá um starfsmenn í framleiðslu og hjá Actavis fara allir nýliðar í 

svokallaða Actavis akademíu og fá starfsmenn ekki að hefja störf fyrr en þeir hafa náð 

öllu.  

Öll fyrirtækin, bæði iðn- og þekkingar, eru sammála um það að reynsla starfs-

manna skiptir miklu máli. Þegar starfsmenn fara á námskeið þá þurfa þeir að miðla 

þekkingu sinni til annarra. Hjá iðnfyrirtækjunum er ekki algengt að senda starfsmenn 

á námskeið og því miðla starfsmenn meira reynslu sinni í framleiðslunni. Þekkingin er 

mjög ólík hjá iðnfyrirtækjunum og þekkingarfyrirtækjunum. Margir starfsmenn eru 
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með mikla menntun hjá þekkingarfyrirtækjunum en einnig eru ófaglærðir starfsmenn 

sem sinna framleiðslu störfum. Hjá iðnfyrirtækjunum eru margir ófaglærðir í fram-

leiðslunni. Nokkrir þættir í menningu geta hindrað að fólk vilji miðla þekkingu sinni 

og eru það hlutir eins og traust og ólík tungumál (Davenport og Prusak 1998).  Það er 

ekki hægt að segja að það hindri iðn- og þekkingarfyrirtækin því það er mikið traust 

meðal starfsmanna og yfirmanna og þrátt fyrir að starfsmenn hjá CCP og HB Granda 

tali ensku og íslensku, þá er miðlun þekkingar góð. Mannauðsstjórarnir taka þó fram 

að miðlun þekkingar er alltaf hægt að bæta því að það eru ávallt einhverjir starfsmenn 

sem sitja á þekkingu og því má geta til þess að mannauðsstjóranir séu að tala um þá 

þekkingu sem starfsmenn vita ekki af.  

5.3 Hagnýt gildi, takmarkanir og frekari rannsóknir 

Áhugavert er að skoða hvernig mannauðsstjórnunarferlar eru hjá iðn- og þekkingar-

fyrirtækjum. Rannsóknin veitti rannsakandi innsýn á hvernig ferlum er háttað hjá 

fyrirtækjunum. Sjónarhorn rannsóknarinnar er sérstakt á þann hátt að viðfangsefnið 

hefur ekki verið rannsakað með þessum hætti áður. Fyrri rannsóknir höfðu aðeins 

skoðað ákveðna ferla hjá iðn- eða þekkingarfyrirtæki en enginn samanburður hafði 

verið gerður á iðn- og þekkingarfyrirtækjum.  

Rannsókn höfundar gefur ákveðna innsýn í hvernig mannauðsstjórnunarferlinu er 

háttað hjá helstu iðn- og þekkingarfyrirtæki á Íslandi. Tilgangurinn með þessari rann-

sókn var ekki að prófa ákveðna tilgátu heldur rannsaka ákveðin gögn og taka viðtöl til 

að fá betri innsýn á efnið. Valið á viðmælendum var háð mati rannsakandi og því má 

deila um hvort að valið hefði átt að vera gert með öðrum hætti. Varast ber að yfirfæra 

niðurstöður á íslensk fyrirtæki.  

Hægt er að nýta sér svör úr þessari rannsókn til þess að vinna megindlega rannsókn 

þar sem hægt er að útbúa spurningarlista sem hægt væri að leggja fyrir bæði starfs-

menn og yfirmenn. Einnig væri áhugavert að rannsaka iðn- og þekkingarfyrirtæki sem 

eru með svipaða starfsemi. Með þessum hætti væri hægt að fá skýrari mynd á hvort að 

það sé meiri eða minni munur á ferlunum.  
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6 Lokaorð 

Viðfangsefni rannsókarinnar var að skoða hvort munur væri á mannauðsstjórnun hjá 

iðn- og þekkingarfyrirtækjum á Íslandi. Tilgangur með verkefninu og rannsóknar-

spurningum þess var einnig að athuga hvort að áherslumunur væru á ferla innan 

mannauðsstjórnunar, eins og ráðningar, nýliðafræðslu, þjálfun og umbun starfsmanna 

milli iðn- og þekkingarfyrirtækja.  

Sett voru fram fræðileg viðmið sem rannsóknin byggir á þar sem áhersla var lögð á 

að skoða þekkingu, leynda og ljósa þekkingu, þekkingarfyrirtæki, mannauðsstjórnun, 

starfsmannastefnu, ráðningarferli, starfs- og frammistöðumat, fræðslu og þjálfun, 

umbun og hvatningu og fyrirtækjamenningu. Að lokum voru teknar saman helstu 

niðurstöður fyrri rannsókna með hliðsjón af samanburði milli þekkingarstarfs og 

hefðbundins starfs.  En munurinn á þeim störfum liggur að einhverju leiti í að starf-

semin og væntingar til starfsins eru ekki þau sömu. 

Við val á aðferðarfræði rannsóknarinnar var valin eigindlegri rannsóknaraðferð.  

Ákveðinn var viðtalsrammi og tekin  viðtöl við fimm stjórnendur hjá leiðandi 

fyrirtækjum á sínu sviði á Íslandi. Tekin voru viðtöl við þrjá mannauðsstjóra hjá 

þekkingarfyrirtækjunum og þróunarstjóra og forstjóra hjá iðnfyritækjunum. Viðtölin 

fóru fram á skrifstofu viðmælenda í desember 2012 og voru hljóðrituð og síðan greind 

og kóðuð til að draga fram þau þemu sem varpa ljósi á rannsóknarspurningarnar.  

Helstu niðurstöður voru þær að störf innan fyrirtækjanna eru ólík að mörgu leiti og 

því virðist sem ólík starfsemi segir til um að áherslurnar eru ekki þær sömu. Þekk-

ingarfyrirtæki þurfa að huga meira að ráðningum sínum því oftast er verið að ráða í 

störf sem krefjast meiri þekkingar á meðan ráðningar í iðnfyrirtæki eru einföld og 

lítillar þekkingar krafist. Mannauðsstjórnunarferlið er ólíkt hjá iðn- og þekkingarfyrir-

tækjunum en þekkingarfyrirtækin virðast vera með svipað ferli en eitt af iðnfyrir-

tækjunum var ekki með starfandi mannauðsstjóra og því virtist mannauðsstjórnunar-

ferlið ólíkt hinum. Þrátt fyrir að ferlar séu ólíkir hjá iðn- og þekkingarfyrirtækjum þá 

virðist það samt sem áður ekki hafa áhrif á starfssemi þeirra því öll fyrirtækin ná að 

halda starfseminni í góðum skorðum. Það er greinilegt að iðnfyrirtækin eru með hefð-

bundið starfsmannahald en þekkingarfyrirtækin markvissari mannauðsstjórnun. 
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Viðauki 1 Kynningarbréf vegna viðtals til viðmælenda 

Sent í tölvupósti til þátttakenda þann 4.desember 2012.  

Efnislína: Viðtal 

Sæll/l. 

 

Ég undirrituð er nemandi við Viðskiptafræðideil Háskóla Íslands og er að vinna 

meistaraverkefni undir handleiðslu Inga Rúnars Eðvarðsson prófessors við HÍ. 

Markmið með þessu verkefni er að skoða hvort það sé munur á milli iðn- og 

þekkingarfyrirtæki í ráðningum, þjálfunum, umbunum, sem og hvort það hafi áhrif á 

ferli mannauðsstjórnunar innan fyrirtækja. 

Er möguleiki að koma og fá að taka viðtal við þig eða mannauðsstjóra í desember? 

Ég bý í Frakklandi og er að spila körfubolta og kem til Íslands þann 16 desember. Er 

möguleiki að fá viðtal við þig eða mannauðsstjórann vikuna 17 - 21 desember? Í 

viðtalinu mun ég spyrja út í stefnu fyrirtækisins og starfsmannamálin. 

 

Kær kveðja, 

María Ben Erlingsdóttir 

Mbe2@hi.is 
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Viðauki 2 Viðtalsrammi 

 

1. Hver er starfstitill þinn? 

2. Hvaða menntun hefur þú og hversu lengi hefur þú starfað hjá fyrirtækinu?  

3. Getur þú lýst fyrir mér starfi þínu og hlutverki hjá fyrirtækinu ? 

4. Hvernig myndir þú lýsa ráðningarferlinu?  Er markhópurinn stór sem sækir um 

starf? Hvernig reynið þið að höfða til umsækjenda? Horfið þið mikið á 

persónulega eiginleika umsækjenda, teljið þið það mikilvægt? 

5. Hver er starfsmannastefna fyrirtækisins ?  

6. Fara starfsmenn í frammistöðumat?  Hvernig er ferli frammistöðumats háttað?  

Hefur það jákvæð áhrif á starfsmenn?  

7. Er ákveðin eða skipulögð nýliðafræðsla sem fer fram þegar nýr starfsmaður 

kemur inn í fyrirtækið? (Er móttakan nýrra starfsmanna vel skipulögð?) Er 

úthlutaður mentor eða leiðbeinandi til nýliða? 

8. Hvernig er starfsmannaveltan ? (há / lág) 

9. Hvernig er þjálfun háttað?  Fá starfsmenn þá þjálfun sem þeir þurfa?  Eru 

starfsmenn sendir á námskeið ? (örryggimál eða vinnuferli) 

10. Er stuðlað að símenntun starfsmanna ? Bjóðið þið mönnum uppá það?  

11. Hvernig er fyrirtækjamenningin ? 

12. Hafa starfsmenn mikla menntun / þekkingu ?  er krafist þess ?  

13. Eru starfsmenn og stjórnendur duglegir að miðla þekkingu sinni hér? (Er sitið á 

þekkingu?) 

14. Er þekkingu miðlað á innra netinu, með handbókum eða frá manni til manns?  

15. Er mikið traust meðal starfsmanna og stjórnenda?  

16. Eru mistök leyfð? Er refsað fyrir mistök?   

 

 

 

 

 


