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væri þessi ritgerð ekki til.   

 

Reykjavík, 3. maí 2013  

 

Berglind María Kristinsdóttir 



5 

Útdráttur 

Rannsókn þessari er ætlað að svara því hvort að mannauðsstjórar, starfsmannastjórar 

og þeir stjórnendur sem sinna stöfum á sviði mannauðsstjórnunar telji að þörf sé fyrir 

handbók á sviði mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir. Lagðar voru 

spurningar fyrir þátttakendur sem gætu varpað ljósi á hvað aupplýsingar slík handbók 

ætti að innihalda, einnig voru þátttakendur spurðir að því hverjir væru æskilegir við  

gerð handbókarinnar þannig að það sem þar kæmi fram væri áreiðanlegt  

Í fræðilega hluta rannsóknarinnar er mannauðsstjórnun skilgreind, sagt frá hlutverki, 

framtíð og hver staða mannauðsstjórnunar er á Íslandi.  

Notast var við megindlega aðferðafræði við gerð rannsóknarinnar. Spurningalisti var 

birtur á lokuðu svæði hjá Flóru félagi mannauðsstjóra. Spurningalistinn var einnig 

sendur í tölvupósti til 159 stjórnanda fyrirtækja og stofnanna sem valdir voru af 

handahófi.  Alls kláruðu  87  þátttakendur að svara spurningarlistanum og var 

svarhlutfallið   55%.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar, eru að  það virðist vera þörf fyrir því að handbók 

á sviði mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir yrði gefin út. Flestir voru 

sammála um að slík handbók gæti gagnast þeim vel í stöfum sínum þá sér í lagi sem 

gagnvirkur vefur þar sem efni hennar er aðlagað íslenskum aðstæðum. Upplýsingar 

vefsins áttu að mati þáttakenda að vera unnar þverfaglega eða af starfandi 

mannauðsstjóra, fræðimanni, ráðgjafa og sérfræðingi í vinnusálfræði. Einungis voru 11% 

þátttakenda sem töldu ekki vera þörf á  handbók á sviði mannauðsstjórnunar.  
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Abstract 

This study is intended to answer the question whether the human resource managers, 

personnel managers and those managers who carry out work in the field of human 

resource management consider there to be need for a Guide in the field of human 

resource management for Icelandic companies and organizations. 

It was also questioned what kind of information the Guide should contain and who 

would need to be the author for it to be trustworthy and useable for the above 

mentioned participants.  

In the theoretical part of the study human resource management is defined and the 

role, future and status of human resource management in Iceland explained. 

The research method Used is quantitative. A questionnaire was posted to a private 

website at Flora association. The questionnaire was also sent by email to the managers 

of 159 companies and organizations selected randomly. A total of 87 participants 

finished answering the questionnaires and response rate was 55%. 

The main findings of the study are that the need seems to be a need to publish a 

manual in the field of human resource management for Icelandic companies and 

organizations. 

Most agreed that such a guide could benefit them well in their work, in particular as 

an interactive web site where the content is adapted to local conditions. Participants 

thought that information on the site should be prepared multidisciplinary or by a 

human resource manager, the scholar, consultant and expert in psychology. Only 11% 

of respondents did not see a need for a manual in the field of human resource 

management. 
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1. Inngangur 

Mannauður er hugtak sem á síðustu árum hefur mikið verið notað ástæða þess er að 

margir fræðimenn telja að starfsfólk og sú hæfni sem það býr yfir sé það verðmætasta 

sem fyrirtæki og stofnanir eiga og er því mikilvægt að halda í og þróa þau verðmæti eftir 

bestu getu.  

Flyrirtæki og stofnanir hafa almennt það markmiði að laða til sín hæfasta starfsfólkið 

og í  störf sem henta því best. Til þess að það sé raunhæfur möguleiki að ná því 

markmiði þarf að fylgja ákveðnum skrefum sem mannauðsfræðin býður uppá. Í dag eru 

þeir starfsmenn sem sinna mannauðsmálum fyrirtækja farnir að taka á sig fleiri verkefni 

en þessum almennt skilgreindu starfsmannamál það er að segja launamál, ráðningar, 

viðtöl og fleiri verkefni sem hafa verið á borðum þessara aðila. Þeir eru orðnir tengingin 

á milli æðstu stjórnenda og starfsmanna og sinna í auknum mæli ráðgefandi hlutverki í 

stefnumótun ásamt tengingu hennar við starfsmannastefnuna sem síðan leiðir af sér 

bætta afkomu. Í smærri fyrirtækjum eru það oft stjórnendur sem sinna öllum þessum 

hlutverkum en þeir eru ekki endilega menntaðir í mannauðsstjórnun og hafa því ríka 

þörf fyrir aðgengilegar upplýsingar um hin ýmsu verkefni sem tengjast mannauðnum.  

Að því sögðu þótti full ástæða til að rannsaka hvort mannauðsstjórar og stjórnendur 

stjórnendur telji almennt vera þörf fyrir handbók á sviði mannauðsstjórnunar fyrir 

íslensk fyrirtæki og stofnanir sem er leiðbeinandi á sviði kjaramála, samskipta og 

varðandi ráðningar og vali á starfsfólki.  

.Einnig var skoðað hvar þátttakendur rannsóknarinnar staðsettu sig á skipuriti og var 

þá sérstaklega litið til þeirra sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar. Með vísan til þess 

eru eftirfarandi rannsóknarspurniingar settar fram: 

 

Er þörf fyrir handbók á sviði mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir? 

 

Hvar telur þú að staða þín eða deild sé staðsett á skipuriti fyrirtækisins eða 

stofnunarinnar? 
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Ritgerðin skiptist í 5 kafla. Í fyrsta kafla er inngangur og  almenn umfjöllun um 

rannóknina. Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegan hluta verkefnisins og þar fyrst fjallað 

um mannauðsstjórnun ásamt því að fjallað er um mannauðsstjórann og hlutverk hans. Í 

þeim kafla er einnig fjallaðum niðurstöður Cranet rannsóknarinnar, þroskastig 

mannauðsstjórnunar á Íslandi og  í framhaldi af því er fjallað um núverandi stöðu og 

framtíð íslenskrar mannauðsstjórnunar. Í kafla þrjú er gerð grein fyrir aðferðafræði 

rannsóknarinnar, þar er fjallað um úrtak, val á þátttakendum og gagnaöflun. Í kafla 

fjögur eru gögnin greind og túlkuð, en kaflinn er í fjórum hlutum og í þeim eru 

undirkaflar sem skýra nánar þau þemu sem ákveðið var að ganga út frá í þeim tilgangi 

að svara rannsóknarspurningunum. Í fimmta og síðasta kafla er samantekt og umfjöllun 

um niðurstöður  rannsóknarinnar.  
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2. Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun er hugtak sem notað er í vaxandi mæli yfir stefnur, aðgerðir og 

verklag sem tengjast við stjórnun mannauðs (Analoui, 2007). Mannauður er samansafn 

af dýrmætri þekkingu, hæfileikum, hvata, þátttöku og tryggð starfsmanna í fyrirtækjum 

(Fitz-enz, 2000). Mannauðsstjórnun felur í sér og vísar til þeirrar stefnu, starfsemi og 

kerfa sem hafa áhrif á atferli, viðhorf og frammistöðu starfsmanna innan 

skipulagsheildar (Noe, Hollenbeck, Gerhart og Wright, 2008). 

Samkvæmt Dyer (1999) og Rothstein (1999) hefur mannauðsstjórnun breyst mikið á 

síðustu 50 árum. Lögð hefur verið aukin áhersla á að mannauðsstjórnun taki virkan þátt 

í stefnumótun, hafi áhrif á tækni og úthýsingu (Kaufman, 1996). Mannauðsstjórar þurfa 

að takast á við flókin vandamál í störfum sínum á hverjum degi (Kemske, 1998; 

Sherman, Bohlander og Snell, 1998). Mannauðsstjórnun er ekki einungis 

stjórnunarhlutverk heldur er það orðið hluti af stefnumótun skipulagsheildar með það 

markmið að auka gildi hennar (Kaufman, 1996; Schuler, 1998). Afkoma fyrirtækja ræðst 

af árangri starfsfólksins því það er starfsfólkið sem vinnur verkin. Það er stjórnendanna 

að sjá til þess að starfsfólkið hafi allan þann búnað, þá færni og getu sem það þarf til að 

geta leyst verkefni sín, stjórnendur þurfa jafnframt að vinna sín verk af alúð til þess að 

starfsfólkið dafni vel og skili af sér afburðarafköstum. Ánægt starfsfólk á að vera hluti af 

stefnu fyrirtækis. En það er ekki sjálfsagt að það gangi upp og margt bendir til þess að 

þörfin fyrir fagmennsku í stjórnun starfsmannamála sé mikil og fari vaxandi (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2003). Það eru mörg krefjandi verkefni sem mannauðsstjórar 

standa frammi fyrir, eitt þeirra verkefna er að ná fram upplýsingum um atriði sem hafa 

áhrif á hegðun og líðan einstaklinga á vinnustað sínum (Reece & Brandt, 1996; Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2003). Mannauðsstjórnun er meira en röð verklaga og tengist 

heildarstefnu skipulagsheilda (Analoui, 2007). 

Í sinni víðustu merkingu getur mannauðsstjórnun verið notuð sem heildarhugtak til 

að lýsa hverri mögulegri nálgun að stjórnun fólks, til dæmis nota Boxhall og Purcell 

(2003) hugtakið yfir allar þær aðgerðir sem tengjast stjórnun á vinnusambandinu innan 

fyrirtækis. Mannauðstjórnun tekur á öllum þeim ákvörðunum og aðgerðum sem 
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tengjast stjórnun mannauðs á öllum sviðum fyrirtækisins og er þá tengd við framkvæmd 

á stefnu sem er til þess gerð að leiða til sköpunar og viðhalds á samkeppnisyfirburðum 

(Miller, 1989).  

Eins og sjá má á mynd 1 er mannauðsstjórnun skipt upp í tvær víddir. Víddirnar eru 

kallaðar hörð og mjúk mannauðsstjórnun og sýna skilin á milli hefðbundinnar 

starfsmannastjórnunar og mannauðsstjórnunar (Inga Jóna Jónsdóttir; Storey, 1992). 

 

 

Mynd 1  Áherslur í mannauðsstjórnun (Storey, 1992) – Þýðing Ingu Jónu Jónsdóttur (Inga Jóna 
Jónsdóttir, 2003) 

Harða vídd mannauðsstjórnunar leggur áherslu á að regluverk utan um öll kerfi séu 

stíf og að atferli sé samkvæmt viðskiptaáætlun. Þannig eru mannauðskerfi notuð til þess 

að stefna stíft á markmið skipulagsheildar (Fombrun o.fl., 1984).  

Til þess að hörð mannauðsstjórnun gangi upp verða verkferlar, kerfi og 

starfsmannahandbækur að vera rökréttar, samkvæmar og styðja við öll markmið 

skipulagsheildarinnar (Hendry og Pettigrew, 1990). Harða víddin leggur áherslu á 

umfang, útreikninga og viðskiptaáætlun auk þess að leggja mikið í stjórnun mannauðsins 

á sem rökréttastan og hagkvæmastan hátt (Storey, 1987).  
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Mynd 2  Devanna líkanið (Fombrun, Tichy og Devanna, 1984) 

Á mynd 2 er Devanna líkanið sem sýnir harða nálgun mannauðsstjórnunar, 

mannauðnum er stjórnað eins og um fjármuni er að ræða. Mannauðurinn er litin sem 

áþreifanlegt verðmæti sem á að skila hratt og örugglega árangri og framleiðni til 

fyrirtækisins (Fombrun, Tichy og Devanna, 1984). 

Mjúka nálgunin eða víddin er sú sem er oft þekkt sem Harvard nálgunin, hún veitir 

stjórnendum leiðbeiningar um það hvernig þeir geti átt í jákvæðu og uppbyggilegu 

sambandi við starfsfólk sitt ásamt því að leiðbeina hvernig nota megi umbun til þess að 

fá fram hollustu starfsfólks (Analoui, 2007). Harvard líkanið á mynd 3 er mjúk nálgun og  

leggur meiri áherslu á starfsfólkið og hvernig hægt sé að skapa hollustu án þess að 

hagkvæmni víki að fullu, það hefur meiri tengingu við atferlisfræði en sú 

harða(Beardwell og Holden, 2001). Yorks (2005) telur Harvard líkanið ná að samtvinna 

þætti mannauðsstjórnunar með því að líta bæði til þarfa starfsfólksins og 

skipulagsheildarinnar sjálfrar. 
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Mynd 3  Harvard líkanið (Beardwell og Holden, 2001, bls. 20) 

Starfsmenn njóta trausts og leggja fram hugmyndir sínar varðandi þætti í framleiðslu. 

Þeir fá tækifæri til þess að dafna og þróast í starfi. Þetta gerist ekki nema starfsmenn 

séu virkjaðir til þátttöku og fái tækifæri til þess að taka upplýstar ákvarðanir (Beer og 

Spector, 1985). Það skiptir því sköpum að skapa góð samskipti við starfsfólk og ná fram 

hollustu með hvatningu og leiðbeiningum (Storey, 1987). 

Þessar tvær víddir hafa mjög ólíkar áherslur, sem eiga oft á tíðum alveg ágætlega 

saman en kjarninn í mannauðsstjórnun innheldur þætti úr báðum víddunum. 

Skipulagsheild framfylgir áætlun um að hámarka gróða og vöxt frekar en stjórnun 

auðlinda (Cappelli og McKersie, 1987). Viðskiptalega séð er gott að koma fram við 

starfsmenn sína, í það minnsta lykilstarfsmenn, sem útsjónarsamar mannverur sem 

þroskast í manneskjulegu regluverki. 

Leah Kaye (1999) heldur því fram að hörð mannauðsstjórnun sé farin að ryðja sér 

aftur rúms í fyrirtækjum. Það fer illa í starfsfólk að á það sé litið eins og aðföng á 

markaði. Ef mannauðsstjórnun á að vera hluti af rekstrarlegum hluta stefnumótunar 

skipulagsheildar þá þarf að endurskilgreina mannauðsstjórnun og viðurkenna hvert 

framlag starfsfólksins er fyrirtækjum.  

Markmið mannauðsstjórnunar er að styðja við og aðstoða fyrirtæki og 

skipulagsheildir við að ná markmiðum sínum með því að laða að, halda í og viðhalda 

starfsfólki ásamt því að stjórna því á áhrifaríkan hátt. Mannauðsstjórnun tengir einnig 

saman stjórnun og þarfir starfsfólks við heildarstefnu fyrirtækja (Miller, 1989).  
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Mannauðsstjórnun er skipt í nokkra flokka eða svið. Flokkarnir eru skipulagsleg 

skilvirkni fyrirtækis og starfshæfni sem verður til með mismunandi aðgerðum fyrirtækis 

og markast af því hvernig fyrirtæki hegða sér í samkeppni. Mannauðsstjórnun styður við 

áætlanir sem gerðar hafa verið innan fyrirtækis með þekkingarstjórnun og 

hæfileikastjórnunen með þeim atriðum er byggður upp góður og öflugur vinnustaður 

(Armstrong, 2006). 

Mannauðsstjórnun nálgast starfsmenn sem uppsprettu auðs fremur en útgjöld. Með 

það í huga er litið á framlag til þjálfunar starfsmanna sem fjárfestingu en ekki 

kostnaðarlið. Með þessum hugsunarhætti er þekking og færni starfsmanna að verða 

hluti af verðmæti fyrirtækisins (Jóhanna Gunnlaugsdóttir, 2004). 

Það getur verið erfitt að sýna fram á það hvernig aðgerðir mannauðsstjórnunar skili 

auknu virði fyrirtækisins, þess vegna getur verið erfitt fyrir mannauðsdeildir og þá sem 

þeim störfum sinna að komast lengra í hlutverki stjórnunar og umboðsmanns 

starfsmanna (Ulrich, 1996). 

Þegar stjórnendur taka ákvarðanir liggja fyrir mikið magn af upplýsingum, 

menningarleg gildi og væntingar yfirmanna. Þeir þurfa að miðla ákvörðunarferlum til 

undirmanna sinna þannig að þeir geti jafnframt tekið réttar ákvarðanir. Þetta er ein 

ástæða þess að stjórnendur eyða stórum hluta af vinnutíma sínum á fundum (Phelps, 

2004). 

2.1. Mannauðsstjórinn og hlutverk hans 

Hlutverk mannauðsstjóra er margþætt en unnt er að skipta því upp í níu þætti, sem 

dæmi má nefna mönnun og ráðningar, móttaka nýliða, sí- og endurmenntun, þjálfun og 

starfsþróun, frammistöðumat og stjórnun, starfsmannasamtöl, umbun og hvatning, 

boðskipti milli starfsfólks og stjórnenda og frágangur starfsloka (Sigrún H. Kristjánsdóttir 

og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006; Storey, 1992).  
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Mynd 4  Níu þættir mannauðsstjórnunar (Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 
2006) 

Mynd 4 sýnir níu þætti mannauðsstjórnunar (Fombrum, Tichy og Devanna, 1984; 

Beer Spector, Lawrence, Quinn Mills og Walton, 1985; Hendry og Pettigrew, 1990; 

Storey, 1992). Mannauðsferlið hefst með áætlanagerð en þar er greind þörfin fyrir 

mannauð og er hún einskonar hjálpargagn við að afla umsækjenda. Þegar 

ráðningarferlinu er lokið og starfsmaður hefur störf á vinnustað tekur við langt og mikið 

ferli sem einkennist af þjálfun, frammistöðumati og starfsþróun ef sá möguleiki er fyrir 

hendi. Þegar vinnusambandi lýkur hafa mörg fyrirtæki innleitt hjá sér starfslokaviðtöl 

starfsloka (Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006; Storey, 1992).  

Dave Ulrich (1997) skiptir hlutverkum mannauðsstjóra í fjóra hluta. Á mynd 5 má sjá 

hvernig hlutverkum er skipt í hlutverk stefnumótandi meðeiganda, breytingastjóra, 

stjórnunarlegan sérfræðing og ráðgjafa og loks umboðsmann starfsmanna. 
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Mynd 5  Skipting Ulrich á hlutverkum mannauðsstjóra (Ulrich, 1997) 

Stefnumótandi meðeigandi (e. Strategic partner) leggur áherslu á að aðlaga aðferðir 

og starfshætti mannauðsstjórnunar við áætlanir fyrirtækisins. Hann hefur yfirumsjón 

með stefnumótun skipulagsheildarinnar. Þeir mannauðsstjórar sem hafa það hlutverk 

að vera stefnumótandi meðeigendur þurfa að geta greint stöðu fyrirtækisins og 

starfsfólks með viðskiptastefnu til hliðsjónar og forgangsraða verkefnum 

mannauðsstjórnunar verkefnum (Ulrich, 1997).  

Stjórnunarlegur sérfræðingur og ráðgjafi (e. Administrative expert) leiðbeinir öðrum 

stjórnendum og veitir þeim stuðning við stjórnun mannauðs. Mannauðsstjórinn hannar 

ferla sem snúa að ráðningum, þjálfun, mati, viðurkenningum og stöðuhækkunum sem 

auka skilvirkni og hagkvæmni (Ulrich, 1997).   

Umboðsmaður starfsmanna (e. Employee champion) hefur það hlutverk að hvetja 

starfsmenn við vinnu og stuðla að því að þeir standist kröfur sem gerðar eru til þeirra af 

stjórnendum. Hann tryggir að stjórnendur fái vitneskju um þarfir þeirra og óskir ásamt 

því að tryggja hollustu starfsmanna. Í þessu hlutverki er það mannauðsstjórans að hlusta 

á starfsmenn, óskir þeirra og að reyna að finna leiðir til þess að mæta kröfum þeirra 

(Ulrich, 1997). 
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Breytingastjóri (e. Change agent) er það hlutverk sem einna mestu máli skiptir. 

Starfsmenn eiga það til að vera óttaslegnir í breytingaferli og áhyggjufullir um stöðu 

sína, breytingastjórinn tryggir að starfsmenn fái jákvæða upplifun af breytingum og að 

þeir beiti ekki mótþróa. Það er hlutverk breytingastjórans að innleiða breytingar og 

nýjan hugsunarhátt í takt við þær breytingar sem eiga sér stað í rekstri skipulagsheilda 

(Ulrich, 1997). 

Viðfangsefni mannauðsstjóra eru ólík eftir því hvort fyrirtækið eða stofnunin er stór 

eða lítil. Þegar fyrirtæki stækka og vaxa breytast einnig áherslur innan stefnu 

fyrirtækisins, sérhæfingar þess, stöðlun og formleg samskipti. Þau fyrirtæki sem eru 

minni hafa sjaldnast stefnu eða starfsmannastefnu eins og hin stærri. Vinnuumhverfi 

stærri fyrirtækja er formlegt og bundið stefnum, þar er í flestum tilfellum til að mynda 

framkvæmt frammistöðumat og nýliðafræðsla. Stærð fyrirtækja geta því haft mikið að 

segja um verkefni þeirra sem starfa á mannauðssviði (Brand og Bax, 2002; Eðvarðsson, 

Óskarsson og Vésteinsdóttir, 2011). 

Friedman (2007) skoðaði hlutverk mannauðsstjóra út frá fjórum hlutverkum Ulrich en 

þótti vanta fleiri hæfniþætti. Honum fannst að mannauðsstjórar þyrftu að bæta við 

þekkingu á lagalegu umhverfi skipulagsheilda. Samkvæmt Friedman (2007) standa 

mannauðsstjórar frammi fyrir fjölbreyttari starfsmannahópum en áður.  

Staðsetning mannauðsstjóra á skipuriti er mismunandi milli skipulagsheilda, en 

staðsetning þeirra skiptir miklu máli þegar viðfangsefni þeirra eru skoðuð. 

Mannauðsstjórar hafa þurft að sanna tilvistarrétt sinn innan framkvæmdastjórnar 

skipulagsheilda. Starfsmannamál eru stór þáttur í rekstri og stjórnun fyrirtækja og koma 

inn á flesta þætti er varða ákvarðanir sem tengjast rekstrinum. Það er því mikilvægt að 

mannauðsstjóri komi að ákvarðanatöku og eigi sæti í framkvæmdastjórn. Í kjölfar 

efnahagshrunsins á Íslandi árið 2008 sáust breytingar á stöðu mannauðsstjóra í skipuriti 

og vildi það vera tilhneiging hjá fyrirtækjum að færa mannauðsmálin neðar á skipuritinu 

og setja þau á þjónustu-, rekstrar- eða fjármálasvið (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2012).   

Fleiri hafa rannsakað verkefni og hlutverk mannauðsstjóra, Signý Börg Sigurjónsdóttir 

(2009) var ein þeirra. Rannsókn hennar varðaði bakgrunn, helstu verkefni, menntun og 

þekkingu íslenskra mannauðsstjóra. Hún spurði einnig þátttakendur í rannsókn sinni í 
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hvaða verkefni þeir settu mestan tíma og eins og sjá má á mynd 6 töldu þátttakendur sig 

verja mestum tíma í fundi og skipulagsvinnu. 

 

Mynd 6  Yfirlit yfir verkefni sem mannauðsstjórar eyða mestum tíma í (Signý Björg Sigurjónsdóttir, 
2009). 

Flestir þátttakenda í rannsókn Signýjar töldu sig helst sinna störfum sem falla meira 

að verkefnum viðskiptafræðinnar en mannauðsstjórnunar (Signý Björg Sigurjónsdóttir, 

2009). 

Í Háskólanum í Reykjavík hefur rannsóknarteymi framkvæmt Cranet rannsóknina frá 

árinu 2003. Rannsókninni er ætlað að kanna mannauðsstjórnun í íslenskum fyrirtækjum 

og stofnunum og bera saman við aðferðir og nálgun í öðrum löndum ásamt því að 

greina þróun frá einum tíma til annars (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur 

Oddsson, 2009). Í Cranet rannsókninni (2009) voru tekin fyrir viðfangsefni 

mannauðsstjóra eða starfsmannastjóra.  

0% 5% 10% 15% 20% 

Skipulagsvinna 

Launavinnsla 

Útreikningar á gjöldum 

Framlegðarútreikingar 

Starfsmannavelta 

Hagkvæmi starfsmanna 

Tímaskráning 

Fundir 

Kennsla 

Skýrslugerð 

Leysa úr ágreiningi 

Annað 



22 

 

Mynd 7  Skipting verkefna starfsmannastjóra og mannauðsstjóra í Cranet rannsókn 2009. 

Á mynd 7 hafa viðfangsefni þeirra aðila verið tekin saman. Viðfangsefni þeirra höfðu 

breyst milli ára og áherslur líka breyst. Helstu verkefnin voru ráðgjöf við stjórnendur eða 

56% en það var nokkuð sambærilegt á árinu 2006. Stefnumörkun og þróunarverkefni 

ásamt ráðningum og uppsögnum voru svipaðar milli þessara ára. Það virðist sem 

raunverkefnum mannauðsstjóra eða starfsmannastjóra hafi fækkað frá árinu 2006. En 

mun færri verja tíma sínum í starfsþróun, fræðslumál og launavinnslu. 

2.2. Mannlegi þátturinn í skipulagsheildum og stefnumiðun  

Það er hollusta starfsmanna og sú vinna sem þeir leggja fram í fyrirtækjum eða 

stofnunum sem ræður því hvort niðurstaða verði farsæl eða bregst (Phelps, 2004). Það 

sem vekur einna mest athygli af því sem Phelps sagði í þessu samhengi er að farsældin 

er þeirra sem vita hvað þeir eru að gera.  

Mannauðsstjórnun hefur jákvæð áhrif á framleiðni starfsmanna og hefur þar af 

leiðandi jákvæð áhrif á fjárhagsstöðu fyrirtækis. Það eru fyrst og fremst þrír þættir sem 

mannauðsstjórnun hefur áhrif á, sá fyrsti er að það eru allir stjórnendur 

mannauðsstjórar, annar er að starfsmenn eru auðlind sem gefur fyrirtækjum 

samkeppnisforskot og þriðji er tenging markmiða fyrirtækisins við þarfir starfsmanna.  

Allir stjórnendur þurfa á einn eða annan hátt að beita mannauðsstjórnun við störf 

sín. Það skiptir miklu máli hvernig stjórnendur nálgast starfsmenn, starfsmenn geta veitt 

fyrirtækinu samkeppnisforskot og haft áhrif á árangur fyrirtækisins. Þar sem stefna 
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fyrirtækis og starfsmannastefna fléttast saman eru meiri líkur á að bæði starfsmaðurinn 

og fyrirtækið hagnist með ánægjulegri niðurstöðu, fyrirtækið hagnast og starfsmaðurinn 

fær líka umbun á einn eða annan hátt (Daft, 2000). 

2.3. Cranet rannsóknin, þroskastig mannauðsstjórnunar á Íslandi 

Háskólinn í Reykjavík hefur staðið fyrir Cranet rannsókninni undanfarin ár, eins og áður 

hefur komið fram, þar sem þroskastig í íslenskum skipulagsheildum er metið.  

Rannsóknin er framkvæmd á þriggja ára fresti og er úrtakið byggt á starfsmannafjölda 

skipulagsheilda. Það voru 337 skipulagsheildir á listanum árið 2009 og var svarhlutfallið 

41%.  

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því hvernig lesa má í mælikvarðann sem notaður 

er í Cranet rannsókninni (2009) við greiningu á þroskastigi mannauðsstjórnunar í 

íslenskum skipulagsheildum. Þroskastigin eru fjögur eða 0 – 4.  

Þroskastig 0 telst vera þegar starfsmannamál eru í höndum æðsta stjórnanda og 

ákvarðanir ekki teknar samkvæmt fræðum mannauðsstjórnunar heldur innsæis. Aðeins 

er tekið á mannauðsmálum þegar vandamál steðja að og er þá reynt að leysa úr þeim á 

auðveldan hátt. Starfsmannastjórnun snýst fyrst og fremst um ráðningar og 

launagreiðslur. Samband fyrirtækis og starfsmanna er ekki mjög gott og gripið er til 

uppsagna ef ekki eru næg verkefni (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur 

Oddsson, 2009). 

Þroskastig 1 er þegar unnið er með hefðbundið starfsmannahald og stjórnendur eru 

meðvitaðir um að starfsmannatengdar ákvarðanir sem byggðar eru á innsæi einu saman 

eru ekki leiðin til árangurs. Aðeins er haldið utan um helstu atriði er varða 

starfsmannamál svo sem starfsmannaskrár, fjöldi stöðugilda og launakostnaður. Það er 

unnið í samráði við lög og kjarasamninga en stjórnendur beita sér ekki með aðferðum 

mannauðsstjórnunar heldur nota aðeins einföldustu leið við ráðningar og þau námskeið 

sem boðið er upp á. Þetta er að mestu leyti einhliða samband við starfsfólk og aðallega 

frá stjórnendum (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009).  

Þroskastig 2 er þegar mannauðsstjórnun er farin að vera unnin meira á faglegum 

nótum. Við einstök verkefni er leitað til fagaðila. Ráðningar eru ekki tengdar neinum 

ferlum, eru fremur óformlegar, viðtölin eru byggð á starfslýsingu og fleiri en einn aðili 
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kemur að ráðningu. Starfsmannahandbækur eru til staðar fyrir flest svið og eru hluti af 

móttökuferli fyrir nýja starfsmenn. Starfsþróun og þjálfun miðar að þörfum 

skipulagsheildar en fyrst og fremst eru námskeið haldin fyrir starfsfólk. Frammistöðumat 

er óformlegt og leiðir annað slagið til hærri launa. Ekki eru skipulagðar boðleiðir milli 

stjórnenda og starfsmanna en ganga þó í báðar áttir. Fylgst er með starfsmannaveltu og 

starfsmannastefna er til staðar (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 

2009). 

Þroskastig 3 telur til árangursríks mannauðsstjórnunar þar sem kerfi og ferli eru orðin 

mótuð og farin að hafa áhrif á reksturinn. Mannauðsfræði eru markvisst nýtt innan 

fyrirtækisins og eru fagaðilar innanhúss. Ráðningar, viðtöl og starfslýsingar eru vandað 

og varða fleiri en einn. Bornir eru saman umsækjendur og reynslutími þetta er metinn 

og nýttur. Þarfagreining er nýtt til þjálfunar og starfsþróunar og krafa er gerð til 

árangurs. Frammistöðumat er notað við ákvarðanir um tilfærslur í starfi og umbun. 

Starfsmannastjórnunarkerfi er ofarlega í huga stjórnenda til þess að bæta reksturinn og 

stjórnendur nýta þau. Kannanir eru gerðar og nýttar og starfsfólk er upplýst um stöðu og 

stefnu skipulagsheildar. Til þess að ná þessu stigi þarf líklegast að hafa formlega 

mannauðssdeild og hafa forsvarmann hennar í framkvæmdarstjórn(Arney Einarsdóttir, 

Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009). 

Þroskastig 4, mannauður leiðir til samkeppnisforskots og er mannauðsstjórnun tengd 

við stefnu og stöðu skipulagsheildarinnar. Mannauður er orðinn hluti af 

árangursmælingum rekstrarins og ráðningarferli er orðið formlegt. Umsækjendur eru 

metnir og gerð er krafa um að þeir hafi jákvæð áhrif á frammistöðu hópsins. Starfsþróun 

og þjálfun er mikil og fylgst er með því hvaða áhrif hvort tveggja hefur. Miklar kröfur eru 

gerðar til starfsmanna og laun árangurstengd ásamt því að kerfisbundið er tekið á slakri 

frammistöðu. Reglulega eru starfsmannafundir þar sem tekin eru fyrir ákveðin málefni 

svo sem stefna og fjárhagsleg staða skipulagsheildarinnar, þar fá starfsmenn einnig 

tækifæri til að segja sitt álit. Mannauðssviðið tekur þátt í ákvörðunum og stefnumótun 

(Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009). 
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Mynd 8  Samanburður á þroskastigi mannauðsstjórnunar á Íslandi á árunum 2006 og 2009 (Arney 
Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009). 

Á mynd 8 er samantekt á þroskastigi skipulagsheilda árin 2006 og 2009. Árið 2009 

svöruðu 134 skipulagsheildir en 168 skipulagsheildir svöruðu árið 2006. Árið 2006 var 

meðalþroskastig skipulagsheildanna 1,4 stig en árið 2009 var það 1,9 stig. Flestar 

skipulagsheildirnar voru á þroskastigi 2 árið 2009 eða 54% á móti 33% árið 2006. Á 

þroskastigi 3 voru 16% skipulagsheilda sem tóku þátt árið 2009 en aðeins 7% frá árinu 

2006. Það var aðeins 1% skipulagsheilda árið 2009 sem féll undir þroskastig 4 en engin 

skipulagsheild gerði það árið 2006. Frá árinu 2006 hefur orðið jákvæð þróun hjá 

skipulagsheildum þar sem fleiri skipulagheildir og stofnanir eru farnar að vera með 

árangursríkar mannauðsstefnur og færast meira í áttina að faglegum mannauðsfræðum. 

Stærri skipulagsheildir virðast frekar vera á hærra þroskastigi en þær minni samkvæmt 

rannsókninni en opinberar stofnanir voru á ívíð lægra þroskastigi en þær skipulagsheildir 

sem eru í einkageiranum (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 

2009). 

2.4. Framtíð og staða íslenskrar mannauðsstjórnunar  

Starfsmannastjórar voru áður þeir sem sáu um starfsmannamál og höfðu ekki mikið um 

stjórnun fyrirtækisins eða stofnunarinnar að segja. Breyting hefur orðið á, starfið hefur 

þróast í nýja hugmyndafræði þar sem starfsmannastjóri er orðinn mannauðsstjóri. 

Hlutverkið hefur orðið stærra og meira og er orðið eitt af mikilvægari stöðunum í 

stjórnun fyrirtækja með þátttöku í mótun stefnu og aðgerðaráætlana. 

Mannauðsstjórnun er í stöðugri þróun með breytingu uppbyggingar fyrirtækja. 
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Verkefnin eru orðin flóknari og krefjast góðrar samvinnu æðstu stjórnenda. Starfsmenn 

eru orðnir færanlegri á markaði og stoppa því styttra við í starfi en áður. Starfsfólkið er 

mikilvæg auðlind og stjórnendur eru farnir að meðtaka þá staðreynd og farnir að 

einbeita sér meira að mannauðsstjórnun. Mannauðsstjórnun kemur öllum við í stjórnun 

fyrirtækja, mikilvægt er að það sé ekki aðeins mannauðsstjóri sem hugi að þeim málum. 

Verkefni mannauðsstjóra eru margbreytileg og snerta á öllum sviðum fyrirtækis, eykur 

það ennfremur gildi mannauðsstjórnunar (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003).  

Helstu verkefni þeirra sem koma að mannauðsmálum eru þjálfun, endurmenntun og 

símenntun starfsfólks. Sérhæfing starfsmanna og aukin krafa um þekkingu, hæfni og 

menntun eykur vægi mannauðsmála innan fyrirtækja. Starfsfólk er dýr kostnaðarliður í 

rekstri fyrirtækja og verða því þeir sem standa að þeim málum að vanda vel til verka. 

Það er ákaflega dýrt að missa starfsmenn sem búið er að þjálfa upp og hafa dýrmæta 

reynslu. Starfsmenn búa yfir sífellt meiri sérþekkingu, bæta ört við sig, eru auðlind 

fyrirtækisins og það sem veitir því samkeppnisforskot. Þróun í mannauðsmálum er farin 

að hallast að arðsemissjónarmiðum fyrirtækja. Það er því mikilvægt fyrir fyrirtæki að 

innleiða aðferðir mannauðsstjórnunar í allar deildir fyrirtækisins.  

Efnahagshrunið breytti hlutverki mannauðsstjóra hér á landi. Mörg fyrirtæki hafa 

þurft að skera niður og verið tilneydd að segja upp starfsfólki, kom það þá í hlut hlut 

mannauðsstjóra að takast á við uppsagnir í auknum mæli. Þátttakendur í Cranet 

rannsókninni (2009) voru spurðir hverjar þeir töldu vera helstu áskoranir þeirra á sviði 

mannauðsstjórnunar á næstu þremur árum. Það sem var mest áberandi var vonin um að 

geta boðið fólki ásættanleg laun og að sérfræðingar færu ekki úr landi. Það sem var eitt 

helsta áhyggjuefni þátttakenda var það vantraust sem skapaðist í hruninu og þarf að 

snúa við ásamt því að byggja upp starfsgleði/starfsánægju. 
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3. Aðferðafræði  

Hugtakið aðferð (e. method) segir til um þá tækni eða þær leiðbeiningar sem notaðar 

eru til þess að rannsaka, safna upplýsingum og greina gögn (Landy og Conte, 2010). 

Mikilvægt er að gera grein fyrir markmiðum ritgerðarinnar áður en gerð er grein fyrir 

aðferðum rannsóknarinnar. Í fyrsta lagi er verið að gera fræðilegt yfirlit yfir 

mannauðsstjórnun, mannauðsstjóra og hvert hlutverk mannauðsstjórnunar og 

mannauðsstjóra er. Í öðru lagi er verið að framkvæma rannsókn sem á að svara því 

hvort þörf sé fyrir handbók á sviði mannauðsstjórnunar fyrir stjórnendur og 

mannauðsstjóra í íslenskum fyrirtækjum og stofnunum.  

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar, framkvæmd hennar og 

þátttakendum gerð góð skil. Einnig verður farið yfir hvernig rannsóknargögnin voru 

unnin og réttmæti rannsóknarinnar metið.  

3.1. Megindleg rannsóknaraðferð 

Stuðst var við megindlega rannsóknaraðferð (e. Quantitative research methods). 

Megindleg rannsóknaraðferð er formlegt, hlutbundið og kerfisbundið ferli sem notað er 

til að lýsa mismunandi breytum og útskýra tengsl milli þeirra. Helstu kostir megindlegra 

rannsóknaraðferða eru að maður getur safnað upplýsingum frá mörgum aðilum á 

stuttum tíma og að svör einskorðast við fyrirfram gefna svarmöguleika (Þorlákur 

Karlsson, 2001).  

Svör eru greind, talin og skilgreind út frá breytum um bakgrunn og þátttakendur eru 

flokkaðir eftir þeim, þess vegna er rannsóknin megindleg. Rannsóknarsniðið sem notað 

var er þversnið en samkvæmt því er gögnum safnað á sama tíma hjá öllum 

þátttakendunum. Upplýsinga er aflað um mismunandi hópa og þeir bornir saman (Polit 

og Beck, 2008). 

Þegar megindlegar rannsóknaaðferðir eru notaðar þarf rannsakandi að vera hlutlaus 

og viðhorf hans mega ekki lita niðurstöður rannsóknarinnar (Cooper og Schindler, 2006).  

Þessi leið var valin vegna þess að hún er nokkuð fljótleg og auðveldar rannsakanda að 

fá svör frá stórum hópi þátttakenda. Þessi leið takmarkar einnig möguleikana á að 

huglægt mat rannsakanda hafi áhrif á niðurstöðu rannsóknarinnar.   



28 

3.2. Úrtak 

Mikilvægt er að velja rétt afmarkaðan hóp sem ætlað er að byggja rannsókn á og því 

nauðsynlegt að vera með gott úrtak (e. Sample) í upphafi rannsóknar. (Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003).      

Hentugleikaúrtak (e. Convenience Sample) er dæmi um úrtak sem byggir ekki á 

líkindum. Rannsakandi velur þátttakendur sem auðvelt er að ná til. Hentugleikaúrtak er 

notað þegar markmið rannsóknar er fremur að álykta um tengsl milli breytna en að 

álykta um ákveðið meðaltal eða hlutfall í þýði, þar sem úrtakið er alltof ónákvæmt í 

ályktunum um meðaltal og hlutfall í þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 

2003).   

Með hentugleikaúrtaki er varasamt að alhæfa um þýðið en það getur gefið 

vísbendingar um viðhorf mannauðsstjóra og stjórnanda (Coopers og Schindler, 2006). 

Í þessari rannsókn er ekki verið að reyna að alhæfa um alla stjórnendur og 

mannauðsstjóra á Íslandi heldur aðeins lítinn hluta af þeim sem valdir voru af 

hentugleika og vegna aðgengis.  

3.3. Þátttakendur  

Þátttakendur voru 87 talsins, af þeim voru 18 karlmenn eða 21% og 66 konur eða 79%. 

Tölvupóstur var sendur á 159 aðila, af þeim voru 119 konur og 40 karlmenn. Fyrir utan 

þá tölvupósta sem sendir voru var könnunin aðgengileg fyrir meðlimi í Flóru félagi 

mannauðsstjóra á lokuðu vefsvæði sem þeir einir hafa aðgang að. Ef aðeins er horft til 

fjölda tölvupósta sem sendir voru og fjölda þátttakenda var svarhlutfallið 54,7%, en þar 

sem könnunin var órekjanleg er ómögulegt að vita hlutfallið á milli svarenda út frá því 

hverjir fengu sendan tölvupóst og þeirra sem tóku þátt í rannsókninni fyrir tilstilli Flóru.  

Þátttakendum var skipt niður á þrjá aldurshópa sem síðan skiptust þannig að í 

aldurshópnum 35 ára eða yngri voru 8 konur eða 9 % þátttakenda, aðeins 1 karlmaður 

var í þeim hópi eða 1% þátttakenda. Í aldurshópnum 36 – 45 ára voru 32 konur eða 37% 

þátttakenda og 11 karlmenn eða 13% þátttakenda. Í elsta aldurshópnum sem innihélt þá 

sem voru 46 ára eða eldri voru 26 konur eða 30%  þátttakenda og 9 karlar eða 10% 

þátttakenda.  
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Mynd 9  Spurning nr. 1 Hvað ertu gamall / gömul?  og spurning nr. 2 hvert er kyn þitt? 

Á mynd 9 sést að konur eru í miklum meirihluta í öllum hópunum, mestur var 

munurinn í aldurshópnum 36 – 45 ára en þar munaði 24% á milli karla og kvenna. Næst 

á eftir var 20% munur á milli karla og kvenna í elsta hópnum 46 ára og eldri. Í yngsta 

hópnum var munurinn minnstur eða 8% munur milli karla og kvenna. Þessi munur á 

fjölda karla og kvenna í aldurshópunum er vel skýranlegur sökum yfirgnæfandi hlutfalls 

kvenþátttakenda í rannsókninni.  

 

Mynd 10  Myndræn starfstitladreifing - Hver er starfstitill þinn? 

Á mynd 10 má sjá að flestir þátttakenda starfa á sviði mannauðsstjórnunar eða 56 %. 

Næst á eftir eru framkvæmdastjórar eða 13 %. 11 % þátttakenda voru deildastjórar og 

fimm % gæðastjórar. Forstöðumenn voru þrír % þátttakenda næst á eftir voru 

skrifstofustjórar eða tveir %. Svo var dreifnin nokkur á milli átta starfsheita það voru eitt 
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% sem voru á eftirfarandi starfsheitum þjónustustjóra, fræðslustjóra, ráðgjafa, 

birgðastjóri, stjórnendamarkþjálfi, aðstoða leikskólastjóri, vörustjóri og markaðsfulltrúi.  

 

 

Mynd 11  Myndræn kynjadreifing milli starfstitla. 

Á mynd 11 má sjá hvar kynjaskipting var skoðuð á milli starfstitla. Konur voru í 

miklum meirihluta á sérsviði mannauðsstjórnunar eða 53 % kvenna á móti þrjú % karla. 

Minni munur eru á milli starfstitlanna framkvæmdastjóri og deildastjóri, þar voru konur 

sjö % framkvæmdastjóra og karlar sex % og karlar voru fimm % deildastjóra og konur sjö 

%. Konur voru eitt % forstöðumanna en karlar tveir %. Skrifstofustjórar voru tvær % 

konur en engar karlar.  

 

Aðstoðarleikskólastjóri, stjórnendaþjálfi, birgðarstjóri og þjónustustjóri voru allir eitt 

% hver og voru konur en engir karlar. Gæðastjóri, ráðgjafi og fræðustjóri voru einnig eitt 

% hver og voru karlar en engar konur. 

 

Í næsta hluta verður farið hvaða mælitæki voru notuð og atriði tengd því.  
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3.4. Mælitæki og rannsóknarsnið 

Spurningalisti (sjá í fylgiskjali 2) var lagður fyrir þátttakendur með notkun rafræns 

rannsóknaforrits, hann er annars vegar byggður upp á flokkastikaspurningum, þar sem 

valið er á milli tveggja möguleika og einungis hægt að velja annan, og hins vegar á 

fjölvalsspurningum, þar sem ýmist var einungis hægt að velja einn svarmöguleika eða 

fleiri. Spurningarnar voru sambland af lokuðum, hálflokuðum og opnum spurningum. 

Lokaðar spurningar gefa svarendum eingöngu færi á að svara ákveðnum 

svarmöguleikum. Hálflokaðar spurningar gefa svarendum færi á að velja á milli þess að 

svara ákveðnum svarmöguleikum eða setja opið svar í „annað“. Opnar spurningar gefa 

þeim sem svarar möguleika á að nota sín eigin orð í svarið. 

Réttmæti megindlegra rannsókna er mikið þar sem fátt getur haft áhrif á niðurstöðu 

rannsóknarinnar svo sem álit rannsakanda. Þessi leið gefur einnig möguleika á að bera 

saman rannsóknina á fleiri tímabilum þar sem rannsóknin er framkvæmd oftar en einu 

sinni. Það gefur rannsakanda möguleika á að fá samhengi milli ólíkra tímabila. 

3.5. Framkvæmd 

Í mars 2012 var lögð fram rannsóknaráætlun fyrir leiðbeinanda. Hugmyndin að 

viðfangsefni ritgerðarinnar varð til seint í janúar 2012, eftir góðan umhugsunartíma og 

rannsóknarferli þar sem ritgerðir og greinar voru skoðaðar í þeim tilgangi að finna efni 

sem væri áhugavert. Í framhaldinu fór af stað rannsókn þar sem rætt var við ýmsa aðila 

sem starfa við mannauðsstjórnun og aðra sem starfa við ráðgjöf á sviðinu og öðrum 

tengdum sviðum.  

Spurningalisti rannsóknarinnar skiptist niður í fimm hluta sem eru í fyrsta lagi 

bakgrunnur þar sem leitast er við að nota breytur til þess að flokka niður úrlausnina. Í 

öðru lagi er starfsferill þátttakenda skoðaður, hver starfstitill þeirra er, hversu lengi 

viðkomandi hefur sinnt núverandi starfi og hversu margir starfi á sviði 

mannauðsstjórnunar í þeirra fyrirtæki. Verksvið þátttakenda er skoðað og hvaða 

verkefni tilheyra þeirra starfi. Í fjórða lagi er það rannsóknarhlutinn þar sem spurt er um 

meginefni rannsóknarinnar eða hvort þátttakendur telji að þörf sé fyrir handbók á sviði 

mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir. Fleiri breytur voru notaðar til 

þess að greina hverjir ættu að koma að handbókargerðinni ásamt því hvernig hún ætti 

að vera uppbyggð. Í fimmta og síðasta hluta var þátttakendum þakkað fyrir þátttökuna 
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og þeim veittar upplýsingar um hvernig megi nálgast niðurstöður (Sjá nánar í fylgiskjali 

2). 

Spurningalisti var settur inn í rafrænt spurningaform (http://www.esurveyspro.com) 

sem mögulegt var að fá ókeypis aðgang að. Listinn var sendur á Herdísi Pálu Pálsdóttur 

formann Flóru félags mannauðsstjóra sem birti síðan tengil (link) inn á spurningalistann 

á lokuðu vefsvæði félagsmanna og hvatti félagsmenn sína til þess að svara könnuninni. 

Einnig var listinn sendur í tölvupósti til blandaðs hóps stjórnenda með það í huga að fá 

svör frá fjölbreyttari hópi og þá ekki eingöngu mannauðsstjórum heldur líka ráðgjöfum, 

stjórnendum og millistjórnendum sem þurfa að koma nærri mannauðsstjórnun í starfi 

sínu.  

Opinn aðgangur var inn á spurningalistann dagana 14. maí – 4. júní 2012. Mögulegt 

var fyrir þátttakendur að byrja á könnuninni og klára hana þegar þeim hentaði alveg 

fram á síðasta dag. Þegar talið var fullvíst að fleiri myndu ekki svara spurningalistanum 

hófst úrvinnsla gagnanna. Afrakstur þeirrar vinnu má sjá síðar í niðurstöðukaflanum. 

Gögnin voru skráð og síðan unnið með þau í Microsoft Office Excel þar sem þau voru 

greind niður eftir spurningum og eftir bakgrunnsbreytum. Engin viðtöl voru tekin þar 

sem ekki þótti tilefni til.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla ritgerðarinnar verður farið í gegnum rannsóknina spurningu fyrir 

spurningu. Leitast verður við að draga saman þær upplýsingar sem fást úr gögnunum í 

þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningunum. 

4.1.  Bakgrunnsbreytur 

Í þessum hluta eru tekin saman svör við spurningum er varða bakgrunnsbreytur sem 

notaðar eru til úrvinnslu rannsóknarinnar og leitast við að tengja 

rannsóknarspurningum. 

4.1.1. Aldur þátttakenda 

Þessari bakgrunnsbreytu er ætlað að gefa til kynna hvaða aldurshópur sinnir helst 

störfum er varða mannauðsmál. Aldur þátttakenda var frá 26 ára og yfir 56 ára aldur. 

 

Mynd 12  Myndræn aldursdreifing þátttakenda 

Á mynd 12 má sjá aldursskiptingu þátttakenda. Í hópi 36 – 40 ára voru 28 manns sem 

gerir 32% þátttakenda og var sá aldurshópur sá fjölmennasti. Í hópi 46 – 50 ára voru 18 

manns sem gerir 20,5% þátttakenda og var sá hópur næst fjölmennastur, næst á eftir 

var hópur 41 – 45 ára sem taldi 15 manns sem gerir 17% þáttakenda. Í hópi 51 – 55 ára 

voru 10 manns sem gerir 11,5% þáttakenda. Átta manns voru í hópi 31 – 35 ára sem 
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gerir 9% og sjö manns voru í hópi 56 ára og eldri eða 8% þátttakenda, aðeins einn 

þátttakandi eða 1% þátttakenda var í hópi 26 – 30 ára og enginn í yngsta 

aldursflokknum. Flestir sem tóku þátt eru því þeir sem hafa þónokkra reynslu á 

vinnumarkaðinum. 

Einnig var skoðuð aldursdreifing þeirra sem starfa á mannauðssviði.  

 

Mynd 13  Myndræn aldursdreifing þeirra sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar 

Á mynd 13 má sjá aldursskiptingu þátttakenda sem starfa á mannauðssviði. Flestir 

þátttakenda í þessum hópi eru á aldursbilinu 36 – 40 ára og telja 20 manns eða 23% af 

öllum þátttakendum rannsóknarinnar. Næst fjölmennasti aldurflokkurinn var hópur 46 – 

50 ára sem voru 10 manns eða 11% allra þátttakenda, þar á eftir voru sjö manns í hópi 

51 – 55 ára. Í hópi 41 – 45 ára voru sex manns eða 7% þátttakanda næst var það 31 – 35 

ára hópurinn sem taldi þrjá þátttakendur. Í næstyngsta hópnum eða 26 – 30 ára var einn 

þátttakandi, en enginn var í yngsta hópnum.  

Af niðurstöðum þessara tölulegu upplýsinga má draga þá ályktun að þeir sem sinna 

störfum er varða mannauðsstjórnun eða stjórnun séu fremur þeir sem eru eldri og 

reynslumeiri og þau störf því ekki í höndum þeirra sem eru hvað yngstir á 

vinnumarkaðinum. 

 

Í næsta hluta verður skoðuð kynjadreifing þátttakenda. 
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4.1.2. Kyn 

Spurt var um kyn þátttakenda og leitast eftir því að skoða hver kynjadreifing 

þátttakenda er og ætlunin að meta hvort hægt sé að sjá fylgni í svörun þátttakenda eftir 

kyni.  

 

Mynd 14  Myndræn kynjadreifing þátttakenda 

Á mynd 14 má sjá að meirihluti þátttakenda voru konur. Af 87 þátttakendum voru 69 

konur og 18 karlmenn. Kynjadreifing þátttakenda ein og sér gefur fátt til kynna og því 

var ákveðið að skoða kynjadreifingu á milli starfstitla. 

Tafla 1  Kynjadreifing þátttakanda skipt á starfstitla 

 

Í töflu 1 má sjá skiptingu þátttakenda eftir starfstitlum og kyni. Konur sem starfa á 

sviði mannauðsstjórnunar eru fjölmennasti hópurinn, 46 konur eða 53% allra 

þátttakenda í rannsókninni en karlkyns mannauðsstjórar eru þrír eða 3% allra 

þátttakenda. Í hópi framkvæmdastjóra eru flestir karlkyns þátttakendur eða fimm sem 

18 

69 

0 20 40 60 80 

Karl 

Kona 

Fjöldi 



36 

eru 6% allra þátttakenda, í þeim hópi voru samt sem áður sex konur og því fleiri konur 

sem gegna framkvæmdastjórastöðu en karlar í rannsókninni.  

Þessar niðurstöður sýna að kvenkyns þátttakendur sinna frekar störfum á sviði 

mannauðsstjórnunar en karlar. Þá má einnig velta því upp hvort konur velji frekar að 

starfa við mannauðsstjórnun eða hvort þær séu frekar valdar í þau störf? 

Í næsta hluta verður starfsferill þátttakenda skoðaður og greindur.  

4.2. Starfsferill 

Í þessum hluta er starfsferill þátttakenda skoðaður betur. Skoðaður verður starfstitill 

þeirra og hversu lengi viðkomandi hefur sinnt núverandi starfi. Einnig verður farið yfir 

hversu margir þátttakendur starfa á sviði mannauðsstjórnunar eða starfsmannastjórnar 

í skipulagsheild og niðurstöður greindar.  

4.2.1. Starfstitill 

Leitast var eftir að hafa sem fjölbreyttastan hóp stjórnenda sem starfa á sviði 

mannauðsstjórnunar ásamt þeim sem koma að mannauðsmálum í sínu starfi.  
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Mynd 15  Myndræn starfstitladreifing þátttakenda 

Á mynd 15 má sjá að stærstur hluti þátttakenda eru þeir sem starfa á sviði 

mannauðsstjórnunar eða 49 manns eða 56% þátttakenda sem skiptist í þrjá karla og 46 

konur. Framkvæmdastjórar eru 11 eða 12,6% þátttakenda og skiptust í fimm karla og 

sex konur, þar er nokkuð jöfn skipting. Deildarstjórar eru tíu eða 11% þátttakenda og 

þar eru fjórir karlar og sex konur. Næst eru það skrifstofustjórar en þar eru tvær konur 

en enginn karl eru það 2% þátttakenda. Svo eru það tíu starfstitlar sem féllu undir annað 

í spurningunni um starfstitil, þar er nokkuð jöfn skipting. Það eru gæðastjórar með þrjár 

konur og einn karl eða 4,5%, markaðsfulltrúi sem er kona eða 1% þátttakenda, 

vörustjóri sem er karl eða 1% þátttakenda ásamt aðstoðarleikskólastjóra sem er kona 

eða 1% þátttakenda. Stjórnendaþjálfi og þjónustustjóri voru einn af hvoru og í báðum 

tilfellum konur eða sinnhvort 1% þátttakenda. Í hlutverkum fræðslustjóra og ráðgjafa 

voru sinn hvor karlinn og í hlutverki birgðastjóra var ein kona. Stærstur hluti 
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þátttakenda starfar á sviði mannauðsstjórnunar, eins og áður hefur komið fram, en það 

ætti að gefa okkur góða mynd af því hver vilji þeirra er varðandi handbók á sviði 

mannauðsstjórnunar fyrir fyrirtæki og stofnanir.  

 

Í næsta hluta rannsóknarinnar verður starfsaldur þátttakenda í núverandi starfi 

skoðaður og greindur. 

4.2.2. Starfsaldur 

Skoðaður er starfsaldur þátttakenda í núverandi starfi til þess að reyna að draga fram 

hversu mikla reynslu þátttakendur hafa á vinnumarkaði ásamt því að átta sig á því hvort 

að það sé munur á svörum þeirra eftir starfsaldri.  

 

 

Mynd 16  Myndræn starfsaldursdreifing þátttakenda 

Á mynd 16 má sjá starfsaldursdreifingu þátttakenda. Fjölmennasti hópurinn eru þeir 

sem hafa verið í 1 – 3 ár í núverandi starfi, þeir eru 27 manns sem er 31% þátttakenda. Í 

hópi þeirra sem hafa verið í sínu starfi  í 4 – 6 ár voru 20 manns eða 23% þátttakenda. 

Þegar skoðaður var starfsaldur sem var lengri en 6 ár sást nokkuð mikill munur á milli 

hópa, í hópi þeirra sem hafa starfað í 7 – 9 ár voru aðeins 10 manns og enn færri í 

hópnum 10 – 12 ár. Í flokknum 13 ár eða lengur voru aðeins fleiri eða 13 manns. Til þess 

að gera betur grein fyrir aldursgreiningu þátttakenda var tekin saman aldursgreining 

þeirra sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar.  
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Mynd 17  Myndræn starfsaldursdrefing þeirra sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar 

Á mynd 17 má sjá aldursdreifingu þeirra sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar, 

fjölmennast er í fyrstu tveimur hópunum. Í hópi þeirra sem starfað hafa í 1 – 3 ár og 4 – 

6 ár, í hvorum hópnum fyrir sig eru 14 manns eða 16% þátttakenda. Í hópi þeirra sem 

starfað hafa í 7 – 9 ár voru sjö manns eða 8% þátttakenda. Í hópnum 10 – 12 ár voru þrír 

aðilar eða 3% þátttakenda en fjórir í hópi þeirra sem starfað hafa í núverandi starfi í 13 

ár eða lengur eða 4,5%. Áhugavert væri að skoða hvort fólk sé almennt að vinna skemur 

á hverjum vinnustað og sé meira í því að færa sig til á vinnumarkaði eða hvort áhugi 

fyrirtækja og stofnana sé almennt að aukast á mannauðsmálum.  

 

Næst verður tekinn saman fjöldi starfsmanna sem starfar á sviði mannauðsstjórnunar 

í fyrirtækjum eða stofnunum þátttakenda. 

4.2.3. Fjöldi starfsmanna 

Spurt var um fjölda starfsmanna sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar í fyrirtæki eða 

stofnun þátttakenda.  
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Mynd 18  Myndræn dreifing á fjölda starfsmanna sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar í fyrirtækjum 
og stofnunum þátttakanda. 

Á mynd 18 má sjá að 62 þátttakendur eða 71% svöruðu að 1 – 4 starfsmenn störfuðu á 

sviði mannauðsstjórnunar í skipulagsheild þeirra. En það sem kom á óvart er að sex 

þátttakendur eða 7% sem sögðu að það væru 11 eða fleiri sem störfuðu á því sviði í 

þeirra skipulagsheild sem hlýtur að teljast ansi hátt hlutfall miðað við slíkan fjölda 

starfsmanna á þessu sviði. 

Í næsta kafla verður fjallað um stöðu og verksvið þátttakenda. 

4.3. Staða og verksvið 

Í þessum kafla verður skoðuð staða þátttakenda eða deilda í fyrirtækjum og stofnunum 

sem þeir starfa í, hvað deildin eða sviðið kallast ásamt því hvaða verkefni falla undir starf 

þátttakenda, svör við þessum spurningum munu verða notuð til þess að greina 

niðurstöður.  

4.3.1. Hvar telur þú að staða þín eða deild sé staðsett í skipuriti fyrirtækisins? 

Þessi spurning gefur til kynna hver staða þáttakenda er innan fyrirtækja og stofnana sem 

þeir starfa í.  
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Mynd 19  Myndræn dreifing á staðsetningu stöðu eða deildar innan skipurits skipulagsheildar. 

Á mynd 19 sést að 34 af þátttakendum rannsóknarinnar eru staðsettir beint undir 

framkvæmdastjóra og 26 beint undir forstjóra, samanlagt féllu því 60 þátttakendur 

undir þessa tvo flokka sem gerir 69% af þátttakendum. Næst voru níu þátttakendur eða 

10% sem eru staðsettir beint undir fjármálastjóra. Þátttakendur staðsettir til hliðar við 

forstjóra voru þrír eða 3,4%. Til hliðar við fjármálastjóra og framkvæmdastjóra voru sjö 

manns eða 8%. Fjórir þátttakendur féllu undir stoðdeildir sem gerir 5% þátttakenda. 

Einn þátttakandi féll undir rekstrarsvið, annar var eigandi og enn einn var í stjórn 

skipulagsheildarinnar. Flestir þátttakendur voru hátt skrifaðir í skipuriti sinnar 

skipulagsheildar.   

Í næsta hluta er skoðuð staða þeirra sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar á 

skipuriti. 

4.3.1.1. Staðsetning þátttakanda sem starfa á mannauðssviði á skipuriti. 

Í þessum hluta eru teknar saman upplýsingar varðandi stöðu þeirra sem starfa á sviði 

mannauðsstjórnunar á skipuriti.  
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Mynd 20  Myndræn dreifing þátttakenda sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar í skipuriti. 

Eins og sjá má á mynd 20 eru flestir þátttakendur hátt skrifaðir á skipuriti fyrirtækja 

sinna eða stofnana. Flestir eru staðsettir beint undir forstjóra á skipuriti 18 þátttakendur 

eða 21%. Næst á eftir eru þátttakendur staðsettir beint undir framkvæmdastjóra sem 

eru 14 manns eða 16%. En aðrar stöður fá minni hlutdeild.   

Þessar niðurstöður gefa til kynna að mannauðsmál séu ofarlega í huga stjórnenda, 

þess vegna séu þeir sem slíkum störfum sinna staðsettir svo ofarlega í skipuriti og starfa 

náið með „toppum“ fyrirtækja og stofnana.  

Í næsta hluta verða teknar saman niðurstöður varðandi það undir hvaða deildir störf 

þátttakenda falla.  

4.3.2. Hvað kallast deildin sem starf þitt fellur undir? 

Í þessari spurningu er verið að leitast eftir því hvað deildir þátttakenda kallast, til þess að 

sjá hvort samræming sé hjá fyrirtækjum og stofnunum varðandi mannauðsmál og hvort 

eitthvert sérstakt heiti hafi náð að festa sér sess.  
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Tafla 2  Heiti deilda þátttakenda 

 

Eins og sjá má í töflu 2 voru deildirnar margar en þær sem flestir þátttakendur féllu 

undir voru starfsmannasvið, starfsmannahald, mannauðssvið og mannauðsdeild. Annars 

var nokkuð jafnt skipt niður á aðrar deildir sem voru nefndar í valinu „annað“ í 

spurningunni sem lögð var fyrir þátttakendur. Í töflunni er tæmandi listi yfir þær deildir 

sem spurt var um í spurningalistanum ásamt þeim svörum sem komu fram í „annað“ 

liðnum. 11 þátttakendur svöruðu að sín deild kallaðist starfsmannasvið eða 13%. Tíu 

þátttakendur starfa á starfsmannasviði eða 11%, níu á mannauðssviði eða 10% og átta í 

mannauðsdeild eða 9%. Hlutdeild annarra deilda var ekki mikil, þar deildust þeir sem 

eftir stóðu nokkuð jafnt á milli deilda en það var frá 1% - 5%. 

 

Í næsta hluta eru teknar saman niðurstöður varðandi þá sem starfa á sviði 

mannauðsstjórnunar og deildir þeirra teknar saman og greindar.  

 

4.3.2.1. Hvað kallast deildir þeirra sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar? 

Teknar eru hér saman niðurstöður þess hvað deildir þeirra sem starfa á mannauðssviði 

kallast. Þegar heildarútkoman var skoðuð og greind ásamt því sem féll undir „annað“ 

kom í ljós að flestir þátttakendur féllu undir mannauðssvið og starfsmannasvið. 
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 Mynd 21  Myndræn dreifing deilda.  

Á mynd 21 má sjá að átta þátttakendur féllu undir mannauðssvið eða 9% 

þátttakenda, sama átti við um starfsmannasvið en þar voru líka átta þátttakendur sem 

gerðu 9% þátttakenda. Undir starfsmannahald féllu fimm þátttakendur sem eru 6% 

þátttakenda, fjórir þátttakendur féllu undir mannauðsdeild sem eru 5% og fjórir voru í 

fjármáladeild sem eru 5% þátttakenda. Undir svarmöguleikann „annað“ í spurningunni 

komu ýmis heiti á mannauðsdeildum fram og eru þau öll talin upp í töflu 3. 
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Tafla 3  Hvað kallast deildir þeirra þáttakanda sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar? 

 

Skiptingin milli annarra deildarheita var nokkuð jöfn eða um 1 – 2 þátttakendur. Heiti 

deilda sem tengjast mannauðsstjórnun hafa samkvæmt þessum niðurstöðum mörg 

nöfn. Sum nafnanna gefa til kynna að fleiri verkefni falli undir deildina en þau verkefni 

sem falla undir mannauðsstjórnun svo sem gæðastjórnun, fjármál og rekstur. 

  

Í næsta hluta kaflans verða skoðuð þau verkefni sem falla undir störf þeirra sem 

starfa á sviði mannauðsstjórnunar.  

4.3.1. Hvaða verkefni falla undir verksvið þátttakenda? 

Spurningunni var ætlað að safna saman upplýsingum um það hvernig verkefni það eru 

sem þátttakendur sinna.  
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Mynd 22  Myndræn dreifing á verkefnum sem falla undir verksvið þátttakenda 

Á mynd 22 má sjá að verkefni þátttakenda eru mjög fjölbreytt. En þetta er ekki 

tæmandi listi þar sem stór hluti þeirra sem svaraði bættu við fleiri verkefnum sem falla 

undir þeirra verksvið, það voru til dæmis gæðamál, launastefnur, hugbúnaðargerð, 

stefnumótun, samræming vinnubragða, skipulagning, eftirfylgni og svo má telja áfram. 

Tíu helstu verkefnin sem flestir töldu upp voru stuðningur við stjórnendur, áætlanagerð, 

starfsmannaþróun, starfsmannahald, skýrslugerð, fundir, þjálfun starfsmanna, 

frammistöðumat, tímaskráningar og kostnaðarmat.   

Í næsta hluta eru tekin saman verkefni þátttakenda sem starfa á sviði 

mannauðsstjórnunar.  
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4.3.1.1. Verkefni þátttakenda sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar 

Spurningunni er ætlað að varpa ljósi á hversu mörg verkefni og fjölbreytt falla undir 

starfssvið þeirra er starfa á sviði mannauðsstjórnunar.  

 

Mynd 23  Myndræn dreifing á verkefnum sem falla undir verksvið þátttakanda sem starfa á sviði 
mannauðsstjórnunar 
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Á mynd 23 voru tekin saman þau verkefni sem flestir þátttakendur í þessum hluta 

rannsóknarinnar sinna. Helst kemur fram að flestir þátttakendur sinna verkefnum á sviði 

starfsmannahalds sem innifelur ráðningar og uppsagnir eða 48 manns. Næst flestir telja 

verkefni sín liggja í starfsþróun eða 47 manns. Yfir 40 þátttakendur telja eftirfarandi 

verkefni hluta af sínu starfssviði en þau eru stuðningur við stjórnendur, lausn ágreinings, 

móttaka nýliða og áætlanagerð. Færri þátttakendur dreifðust á önnur verkefni.  

Tafla 4  Helstu verkefni þátttakenda sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar 

 

 

Í töflu 4 er búið að taka saman þau verkefni sem flestir þátttakendur í þessum hluta 

nefndu. Þau verkefni sem 50% eða fleiri þátttakendur starfa við voru starfsmannahald, 

starfsmannaþróun, stuðningur við stjórnendur og lausn ágreinings.  Önnur verkefni sem 

töldu marga þátttakendur voru 37% og fleiri en það voru eins og sjá má í töflu 6, 

móttaka nýliða, áætlanagerð, frammistöðumat, skýrslugerð, fundir, tímaskráningar og 

þjálfun starfsmanna. 

 

Í næsta hluta eru þátttakendur spurðir að því hvort þeir telji vera þörf á handbók á sviði 

mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir.  
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4.4. Handbók 

Í þessum hluta er spurt hvort þátttakendur telji vera þörf á handbók á sviði 

mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir. Nánar er farið í niðurstöður 

rannsóknarinnar og kannað hverjum þátttakendur telja að þeir gætu treyst til að gera 

slíka handbók, hvernig hún ætti að vera uppbyggð og ennfremur í hvaða formi þeir gætu 

helst nýtt sér slíkt rit.  

4.4.1. Telur þú að þörf sé á handbók á sviði mannauðsstjórnunar á íslenskum 
markaði? 

Telja þátttakendur að þörf sé á handbók á sviði mannauðsstjornunar fyrir íslensk 

fyrirtæki og stofnanir? Flestir þátttakendur voru á þeirri skoðun að handbók á sviði 

mannauðsstjórnunar gæti verið góður stuðningur við stjórnendur og mannauðsstjóra. 

 

Mynd 24  Myndræn dreifing á áliti þátttakenda á því hvort þeir telji vera þörf fyrir handbók á sviði 
mannauðsstjórnunar á Íslenskum markaði. 

Á mynd 24 má sjá að það voru 50 þátttakendur sem svöruðu spurningunni játandi en 

36 sem völdu annað, þar voru viðbrögð þátttakenda að stórum hluta jákvæð. Þegar búið 

var að greina niðurstöður úr valmöguleikanum „annað“ í spurningunni kom í ljós að 89% 

þátttakenda voru jákvæðir varðandi slíka handbók en 11% töldu það ekki til bóta.  

Áhugavert var að skoða niðurstöður úr „annað“ flokknum þar sem þátttakendur 

höfðu færi á að segja sitt álit, misjafnar skoðanir komu fram en einn þátttakandi sagði 

eftirfarandi: 

 

„Getur verið tímasparnaður. Einnig aukið líkur á faglegri nálgun, þá helst fyrir 

almenna stjórnendur sem þurfa að sinna mannauðsmálum“. 
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Svipuð svör komu frá fleiri þátttakendum, einn af þátttakendum sem er 

framkvæmdastjóri sagði eftirfarandi: 

 

„Gæti verið tækifæri til að efla starfsánægju, þróun og framlegð en þyrfti að 

vera mjög „sveigjanleg" vegna tíðra breytinga í stefnu og stjórnun og ólíkra 

kjarasamninga“. 

 

Einn þátttakandi nefndi einnig að það væri sérstaklega mikil þörf fyrir slíka handbók 

fyrir fólk sem er nýtt í starfi. Einnig fyrir þá stjórnendur sem eru að fara úr því starfi að 

vera sérfræðingur yfir í að vera stjórnendur (t.d. lögfræðingar, endurskoðendur, 

tölvunarfræðingar o.s.frv.). Eigendur og stjórnendur minni fyrirtækja sem ekki hafa hjá 

sér í starfi mannauðsstjóra gætu einnig nýtt sér slíkt rit til góðs. Þátttakendur nefndu 

jafnframt að það væri til hagsbóta að hafa slíkar upplýsingar aðgengilegar á einum stað 

þar sem kæmi einnig fram íslenskur vinnuréttur og væri eins og handbækur sem til eru 

erlendis nema aðlagaðar að íslenskum raunveruleika.  

Ekki voru allir sem sáu gagn í slíku riti og einn sagði til dæmis eftirfarandi: 

 

„Hafi fólk menntun í mannauðsstjórnun hefur það verkfæri til að nýta í starfi 

úr námi. Full þörf er þó á verkfærakistu s.s. eyðublöðum o.þ.h.“. 

 

Þrátt fyrir neikvæðni í garð handbókar nefndi hann samt sem áður að það væri þörf 

fyrir verkfærakistu þar sem eyðublöð og gögn væru aðgengileg. Annar sagði að slíkar 

handbækur væru svo mismunandi á milli fyrirtækja að erfitt væri að gera handbók sem 

gæti hentað öllum.  

 

Í næsta hluta eru sérstaklega skoðuð svör þeirra sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar. 
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4.4.1.1. Svör þeirra sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar 

Spurningunni „telur þú að þörf sé fyrir handbók á sviði mannauðsstjórnunar fyrir íslensk 

fyrirtæki og stofnanir?“ var svarað jákvætt af 37 þátttakendum þeirra sem starfa á sviði 

mannauðsstjórnunar eru það 43%  af heildarfjölda allra þátttakenda.  

 

Tafla 5  Svör þeirra sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar 

 

Eins og sjá má á töflu 5 voru svörin einnig kyngreind og voru það 32 konur og 5 karlar 

sem svöruðu jákvætt.  Það voru 14% þátttakenda sem starfa á sviði 

mannauðsstjórnunar sem svöruðu að ekki væri þörf fyrir handbók á sviði 

mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir eða 12 þátttakendur, af þeim 

voru 9 konur og 3 karlar.  

Niðurstaðan er þó fyrst og fremst jákvæð þar sem 78% kvenna sem starfa á sviði 

mannauðsstjórnunar telja að þörf sé á handbók á sviði mannauðsstjórnunar fyrir íslensk 

fyrirtæki og stofnanir og 63% karla. Flestir sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar vildu 

hafa aðgang að upplýsingum varðandi mannauðsmál á auðveldan hátt og allar 

upplýsingar á sama stað.  

 

Í næsta hluta kaflans verða svörin greind ennfremur þar sem skoðuð verður svörun 

eftir kyni, aldri og sviði. 

 

4.4.1.2. Skipting á svari þátttakenda á rannsóknarspurningunni eftir kyni, 
aldri og sviði 

Búið er að draga saman aldurshópana í þessum hluta kaflans til þess að geta skoðað 

niðurstöðuna heildstætt.  
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Tafla 6  Hlutfallsleg skipting eftir kyni, aldri og sviði  – Telur þú þörf á handbók á sviði 
mannauðsstjórnunar á íslenskum markaði? 

 

 

Eins og sjá má á töflu 6 svaraði enginn þátttakandi sem var undir 35 ára spurningunni 

neitandi, hins vegar svöruðu fimm þátttakendur úr aldurshópnum 36 – 45 ára henni 

neitandi og líka fimm úr hópi 46 ára og eldri. 16 karlar svöruðu játandi sem er 18% 

þátttakenda og 61 kvenna sem er 70% af þátttakendum. Sviðin voru nokkuð mörg en 

það sem stóð einna helst út var svörun var neikvæðni deildarstjóra þar svöruðu, 3 

gæðastjórar svöruðu neitandi en 1 þeirra svaraði játandi.  

Svörin er svipuð hjá flestum, flestir eru sammála um að slík handbók gæti verið góð 

viðbót og gæti gagnast þeim vel. En nokkrir nefndu mikilvægi þess að hún væri vönduð, 

vel upp sett, aðgengileg og gagnvirk.  

 

Í næsta hluta kaflans verður farið yfir þau atriði sem þátttakendur telja að ættu að 

koma fram í handbók á sviði mannauðsstjórnunar á íslenskum markaði. 
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4.4.2. Hvaða þættir ættu helst að koma fram í handbók á sviði 
mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir? 

Spurningunni er ætlað að varpa ljósi á það hvað þátttakendur telja að eigi að koma fram 

í handbók á sviði mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir. Eins og áður 

hefur verið nefnt í rannsókninni eru störf þátttakenda fjölbreytt, en það kemur einnig 

skýrt fram í svörum þessarar spurningar.  

 

Mynd 25  Myndræn dreifing á áliti þátttakenda á því hvaða þættir eigi að koma fram í handbók á sviði 
mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir. 

Á mynd 25 má sjá svör þátttakenda við spurningunni hvað þættir eiga eiga að koma 

fram í handbók á sviði mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir. 

Ekki dugði það fyrir alla þátttakendur að svara aðeins stöðluðu spurningunum heldur 

bættu þeir við fleiri atriðum sem þeim fannst mikilvægt að kæmu fram í handbókinni. 

Sem dæmi má nefna breytingastjórnun, jafnvægi vinnu og fjölskyldu, einelti, 

áminningaferli, starfsþróun og margt fleira. 

Einn þátttakendanna taldi sig hafa mismikla þörf fyrir upplýsingar um þessi atriði en 

taldi öll þau atriði sem upp voru talin vera mikilvæg ef fyrirhugað væri að útbúa 

handbók sem ætti að gagnast sem flestum. Annar þátttakandi taldi upp öll atriðin sem 

fram koma á mynd 25 og sagði einnig að allt sem viðkemur starfsmannamálum ætti 
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heima í slíkri handbók. Öll þau atriði sem nefnd voru af þátttakendum verða tekin 

saman ásamt fleiri liðum og sett saman í tillögu að efnisyfirliti í kafla 5.5. 

Í næsta hluta kaflans verða skoðaðar niðurstöður varðandi álit þátttakenda á því hvernig 

handbókin ætti að vera uppbyggð. 

4.4.3. Hvernig á handbókin að vera byggð upp? 

Spurningunni er ætlað að varpa ljósi á það hvernig þátttakendur myndu vilja byggja upp 

handbókina.  

 

 

Mynd 26  Myndræn dreifing á áliti þátttakenda á því hvernig handbókin ætti að vera byggð upp 

Á mynd 26 má sjá að 37 þátttakendur telja að handbókin eigi að vera byggð á 

blönduðum grunni þar sem fram kæmi fræðileg umfjöllun ásamt reynslusögum. Um 

væri að ræða leiðbeinandi rit sem fyrirtæki geta aðlagað að sínum þörfum með fyrirfram 

gerðum gátlistum og leiðbeiningum. Í svarflokkinn „annað“ kom álit nokkurra 

þátttakenda fram og er hér skýrt betur frá vilja þeirra.  

Einn þátttakendanna sagði að handbókin ætti að vera leiðbeinandi rit sem fyrirtæki 

gætu aðlagað að sínu með fyrirfram gerðum gátlistum og leiðbeiningum. Annar nefndi 

að það ætti að vera vísan í lög og reglugerðir auk þess að hafa sýnishorn fyrir kannanir 

sem starfsmenn/stjórnendur geti framkvæmt. Einnig var nefnt að handhæg dæmi væru 

góð frekar en reynslusögur. Þá kom jafnframt fram að rafræn útgáfa væri það eina sem 

kæmi til greina þar sem annað eins og útprentun væri úrelt, sá nefndi að umræðusvæði 
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væri góð viðbót og að þetta væri vefur sem einnig væri efnisveita. Mikilvægt taldi einn 

þátttakandi að mið væri tekið af íslenskum aðstæðum og umhverfi.  

Í næsta hluta kaflans verður skoðað hver á að koma að gerð handbókarinnar og 

niðurstöður dregnar saman.  

4.4.4. Hver á að koma að gerð handbókarinnar? 

Spurningin „hver á að koma að gerð handbókarinnar?“ var sett fram til þess að kanna 

hver þarf að koma að gerð hennar til þess að þátttakendur treysti upplýsingunum sem í 

henni eru.   

 

Mynd 27  Myndræn dreifing á áliti þátttakenda á því hver ætti að koma að gerð handbókarinnar. 

Á mynd 27 má sjá að flestir svöruðu í flokknum „annað“ og skýrðu þá frá því hvaða 

leið þeir töldu vera besta. Flestir töldu að þverfagleg leið væri lang best þ.e.a.s. að 

fræðimaður, starfandi mannauðsstjóri og ráðgjafi á sviði stjórnunar ættu að vinna 

saman að slíku riti en einn nefndi einnig að sérfræðingur í vinnusálfræði ætti heima í 

þessu teymi.  

Teknar voru saman nokkrar skýringar þátttakenda í liðnum „annað“ í spurningunni, 

einn þátttakandi sagði að nauðsynlegt væri að fræðimaður, ráðgjafi á sviði stjórnunar og 

starfandi mannauðsstjóri ættu að taka slíkt verkefni þá fengju sjónarmið allra þessara 

sérfræðinga að njóta sín og þeir kæmu með ólíka nálgun á viðfangsefnið. Einn 

þátttakandi taldi að aðkoma „óbreytts“ starfsmanns gæti einnig verið gott sjónarmið. 

Það má því draga saman úr svörum þátttakenda að mikilvægt sé að handbókin sé unnin 

þverfaglega og þeir sem að henni komi séu stjórnendur sem hafi reynslu af 
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mannauðsmálum, séu starfandi mannauðsstjórar, gæðastjórar, vinnusálfræðingar og 

almennir starfsmenn.  

Í næsta hluta verður farið yfir niðurstöður spurningarinnar „Myndir þú kaupa 

handbók á sviði mannauðsstjórnunar?“ 

4.4.5. Myndir þú kaupa handbók á sviði mannauðsstjórnunar? 

Spurningunni er ætlað að kanna hvort þátttakendur hefðu áhuga á að kaupa handbók á 

sviði mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir. Í svörum við þessari 

spurningu kom fram að 73 þátttakendur hafa áhuga á að kaupa handbókina yrði hún 

gerð.  

 

Mynd 28  Myndræn dreifing á því hvort þátttakendur myndu kaupa handbók á sviði 
mannauðsstjórnunar. 

Eins og sjá má á mynd 28 er svörunum skipt upp í fjóra flokka, þá sem svara nei, þá 

sem svara bæði í tölvutæku- og bókarformi, bókarformi og tölvutæku formi. En það voru 

5 þátttakendur sem svöruðu ekki þessari spurningu. Aðeins voru 10% þátttakenda vildu 

kaupa handbókina í bókarformi en flestir höfðu áhuga á henni á tölvutæku formi eða 

40% þátttakenda. Það kom helst á óvart að 38% þátttakenda höfðu áhuga á 

handbókinni bæði á tölvutæku og bókarformi. Mörgum finnst gott að hafa eitthvað 

áþreifanlegt en tölvutækt form væri líklegast besti kosturinn og gefur þann möguleika 

að hafa handbókina gagnvirka.  
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Nokkrir þátttakendur nefndu það í fyrri svörum að þeir teldu að tölvutækt form væri 

eina vitræna leiðin sem gæfi þá möguleikann á að hafa ritið gagnvirt og jafnvel tækifæri 

fyrir stjórnendur og mannauðsstjóra að hafa samskipti sín á milli.  

 

Í næsta kafla eru umræður og niðurstöður dregnar saman í samantekt.  
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5. Umræða og samantekt 

Í þessari rannsókn er fjallað um það hvort þörf sé á handbók á sviði mannauðsstjórnunar 

fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir. Jafnframt er kannað hver staða þátttakenda er í 

skipuriti síns fyrirtækis eða stofnunar. 

Hér á eftir verða dregnar ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar, 

rannsóknarspurningum verður svarað og annmarkar rannsóknarinnar metnir. Þar sem 

aðeins lítill hópur af stjórnendum og mannauðsstjórum tók þátt í þessari rannsókn er 

ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum en þær gefa okkur ákveðna vísbendingu.  

5.1. Er þörf á handbók á sviði mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki 
og stofnanir? 

Það virðist vera niðurstaða flestra þátttakenda í rannsókninni að þörf sé fyrir handbók á 

sviði mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir. Þeir sem tóku þátt í 

rannsókninni voru flestir sammála því að slík handbók gæti gagnast þeim í daglegum 

störfum.  

Af þeim 87 þátttakendum sem svöruðu spurningalistanum svöruðu 77 þátttakendur 

þessari spurningu játandi en aðeins 10 þátttakendur svöruðu henni neitandi. Þessar 

tölur voru teknar saman eftir að búið var að greina vilja þeirra sem svöruðu í „annað“, 

þar sem möguleiki var á að skýra mál sitt en undir þann hóp féllu 36 manns. Í þessum 36 

manna hópi voru 26 aðilar sem voru jákvæðir og töldu handbók vera góða viðbót til að 

hjálpa nýjum sem eldri stjórnendum að takast á við hin ýmsu verkefni sem geta fallið 

undir þeirra verksvið.  

Teknar eru saman nokkrar athugasemdir sem þátttakendur nefndu og geta verið viss 

samnefnari í svörum þátttakenda.  

Handbók á sviði mannauðsstjórnunar gæti létt stjórnendum í minni fyrirtækjum lífið 

þar sem ekki er til staðar aðili sem sinnir þessum málum, þetta væri einnig leið til þess 

að gera starfsmannastefnu sýnilegri og faglegri. Nokkrir nefndu að slíkar handbækur 

væru nú þegar til á íslenskum markaði og að starfsmannahandbækur þyrfti að aðlaga 

hverju fyrirtæki fyrir sig. En samt sem áður voru flestir sammála um að gott væri að hafa 

þessar upplýsingar til taks á einum stað. 
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Það var einnig áhugavert hversu margir voru sammála um að mikilvægt væri að hafa 

gagnvirkan vef þar sem upplýsingar eru uppfærðar reglulega með öllu því nýjasta í 

mannauðsfræðunum.  

Margir telja að erlendu fræðin séu alveg ágæt og góð til að notast við en hins vegar 

eru þau ekki aðlöguð að íslenskum markaði. Þau fyrirtæki sem eru stór hér á landi eru 

ekki stór erlendis og þess vegna ekki hægt að notast að fullu við þau erlendu rit sem til 

eru, þau eru ágæt til viðmiðunar en gefa okkur ekki nógu skýra sýn. 

Hægt er að álykta af svörum nokkurra þátttakenda að ef handbók á sviði 

mannauðsstjórnunar ætti að vera skrifuð þá þyrfti hún að eiga erindi inn á almennan og 

opinberan markað þar sem dæmi væru tekin um lítil, meðalstór og stór fyrirtæki á 

íslenskum vinnumarkaði. Þannig gæti slík handbók náð að fylla upp í vissa þörf á 

vinnumarkaðinum um skilvirkar og aðgengilegar upplýsingar um mannauðsstjórnun.  

Ef farið er út í vinnslu á slíkri handbók þarf hún að vera unnin á faglegan hátt og vera 

ákaflega vönduð. Áhugavert svar kom einnig fram sem er birt hér orðrétt og er mjög 

gott að hafa í huga við gerð slíkrar handbókar. 

„Það er ekki hægt að staðla þetta verkefni og ef fólk hefur ekki grunnþekkingu á 

þeim þáttum sem það er að vinna við þá bætir ein bók það ekki upp. Hún gæti hins 

vegar verið flýtileið fyrir fullt af fólki sem veit ekki hvernig á að gera hlutina og yrði 

þá til þess að margir færu að gera hlutina eins og jafn illa. Ég er ekki að reyna að 

vera erfiður, bara svolítið þreyttur á skyndi- og pakkalausnum. Þetta er aðeins 

flóknara en svo. Ef það yrði farið í þetta þá myndi ég vilja sjá það gert á mjög 

faglegan hátt og fræðilegan og helst að þetta gæti verið kennslurit fremur en 

eyðublöð.“  

Þetta er mjög góð ábending og mikilvægt að hafa í huga. Mannauðsstjórnun er ekki 

eitthvað sem unnt er að setja í eina bók, þetta eru mjög lifandi og breytileg fræði. Það er 

hins vegar hægt að auðvelda mörgum lífið með því að draga fram rauðan þráð í gegnum 

fræðin og vekja athygli á þeim atriðum sem eru nauðsynleg fyrir hvern þann sem hefur 

starfsfólk á sínum snærum. En svo er það fyrir hvern og einn að ákveða hversu vel hann 

vill vera að sér í fræðunum. Það geta allir lesið sér til um fræðin að vild en það eru samt 

sem áður ekki allir sem eru menntaðir í fræðunum og kunna að fara með þau. Handbók 

á sviði mannauðsstjórnunar getur aldrei leyst af hólmi sérfræðing í mannauðsstjórnun, 

en getur hins vegar verið góður stuðningur við þá sem að þeim störfum koma.  
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5.2. Hvar telur þú að staða þín eða deild sé staðsett á skipuriti 
fyrirtækisins? 

Skoðað var hvar þátttakendur voru staðsettir í skipuriti og þá sérstaklega þeir sem starfa 

á sviði mannauðsstjórnunar. Flestir þátttakendur voru hátt skrifaðir á skipuriti og heyrðu 

beint undir forstjóra skipulagsheildarinnar Þeir sem starfa á sviði mannauðsstjórnunar 

voru flestir hluti af yfirstjórn fyrirtækis og heyrðu undir æðsta stjórnanda, þetta gefur til 

kynna að mannauðsstjórnun sé farin að skipa hærri sess innan íslenskra fyrirtækja og 

stofnana. Cranet rannsóknin (2009) gefur einnig sömu vísbendingar. 

Með tilliti til fyrri rannsóknarspurningar þar sem útkoman var afdráttarlaus og 

jákvæð má álykta að það sé tenging á milli stöðu þátttakenda í skipuriti og jákvæðrar 

svörunar úr fyrri rannsóknarspurningu. Niðurstaðan ber það með sér að þeir sem eru 

hátt skrifaðir í skipuriti hafi áhuga á handbók á sviði mannauðsstjórnunar fyrir íslensk 

fyrirtæki og stofnanir.  

Í næsta hluta verður farið yfir hverjir annmarkar rannsóknarinnar eru. 

 

5.3. Annmarkar rannsóknarinnar 

Annmarkar rannsóknarinnar voru helst þeir að það hefðu mátt vera spurningar varðandi 

muninn á íslenskum og erlendum fyrirtækjum og stofnunum sem hefði getað gefið betri 

niðurstöðu og betri vísbendingu um það hvernig ætti að aðlaga erlent efni að íslenskum 

markaði.  

5.4. Tillögur að frekari rannsóknum 

Eftir að höfundur hafði unnið upp úr spurningalista vöknuðu fleiri spurningar varðandi 

framsetningu á slíkri handbók og hvernig væri hægt að útfæra hana þannig að sem 

flestir gætu nýtt sér hana og haft aðgang að henni.  

Svörin í rannsókninni gefa til kynna að það séu fleiri konur en karlar sem starfa við 

mannauðsstjórnun, það gæti verið áhugavert að kanna hvort sá munur sé vegna þess að 

konur hafi almennt meiri áhuga á mannauðsmálum eða hvort þær séu hreinlega fremur 

settar í þau verkefni sem að mannauðsmálum koma.  

Einnig er mikilvægt að rannsaka frekar hver munurinn er á íslenskum og erlendum 

fyrirtækjum og stofnunum.  
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Í næsta hluta verða tekin saman svör þátttakenda er þóttu tilvalin til notkunar í 

tillögu að efnisyfirliti fyrir „handbók á sviði mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og 

stofnanir. 

5.5. Tillaga að efnisyfirlit  

Hér fyrir neðan er tillaga að efnisyfirliti og kaflaskiptingu í handbók á sviði 

mannauðsstjórnunar á íslenskum markaði. 

EFNISYFIRLIT 

Heilsa, vinna og velferð 

 Heilsa og vinnustaðurinn 

 Heilsuefling  

 Hollusta starfsmanna og velgengni 

 Streyta 

 Áfengis og vímuefna stefna 

 Réttur til svegjanlegs vinnutíma 

 Heilsustefna 

 Reykingar bannaðar  

 Reyklaus  vinnustaður  

 Vímuefnalaus vinnustaður  

 Áfengismeðferð og launagreiðslur  

 Styrkur til íþróttaiðkunar  

 Heilsuráðgjöf  

 Augn- og sjónvernd  

 Trúnaðarmenn  

 Trúnaðarlæknir  

 Öryggisnefnd  

 Skipan öryggisnefndar  

 Skyldur almennra starfsmanna í öryggismálum  

 Slys - hættuástand  

 Viðbrögð við vá  

 Neyðarnúmer  

 Sjúkrakassar á vinnustöðum  

 Siða- og samskiptareglur  

 Siðareglur  

 Áreitni á vinnustað  

 Afstaða  til eineltis og kynferðislegrar áreitni  
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 Hvað er einelti ?  

 Birtingarmyndir eineltis og kynferðislegrar áreitni  

 Einelti, kynferðisleg áreitni og internetið  

 Hvert getur þolandi snúið sér?  

 Framkoma  

 Viðmót  

Starfsmannamál 

 Stefna í starfsmannmálum  

 Stefna í launamálum  

 Stefna í jafnréttismálum  

 Markmið 

 Framkvæmd og umfang 

 Jöfn aðild kynja að störfum og kjörum 

 Auglýsingar 

 Ráðningar og tilfærslur í starfi 

 Endurmenntun 

 Samræming fjölskyldu og atvinnulífs  

 Kynferðisleg áreitni  

 Ráðning starfsmanna  

 Jafnréttissjónarmið við ráðningar  

 Reynslutími  

 Móttaka nýliða  

 Tilfærslur í starfi  

 Starfslýsing  

 Starfslok  

 Starfslok og eftirlaun  

Foreldrar og frami 

 Fæðingarorlof  

 Hverjir eiga rétt á fæðingarorlofi?  

 Hvað er fæðingarorlofið langt?  

 Sveigjanleiki í fæðingarorlofi  

 Hvenær og hvernig á að tilkynna vinnueitanda um fæðingarorlof?  

 Frekari upplýsingar  

 Foreldrarorlof  

 Hverjir eiga rétt á foreldraorlofi?  

 Hvað er foreldraorlofið langt?  

 Sveigjanleiki í foreldraorlofi  

 Hvenær og hvernig á að tilkynna vinnueitanda um töku foreldraorlofs?  
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 Frekari upplýsingar um fæðingar- og foreldraorlof  

 Eyðublöð og tilkynningar vegna fæðingar- og foreldraorlofs  

 Leyfi frá störfum  

Jafnrétti 

 Stefna gegn mismunun 

 Jafnrétti kynjanna 

 Aldur 

 Fötlun 

 Kynhneigð 

 Trúarbrögð og stjórnmálaskoðanir 

 Uppruni og þjóðerni 

Deilur og málamiðlanir 

 Deilur og átök á vinnustað 

 Sáttamiðlun 

 Sáttameðferð 

 Gerðardómur 

 Agi 

Samningar og vinnutímar 

 Ráðningar 

 Launamál  

 Launastefna  

 Kjarasamningar  

 Stéttarfélög  

 Ákvörðun launa  

 Stofnanasamningar  

 Útborgun launa  

 Skattkort  

 Opinber gjöld og annar frádráttur frá launum  

 Lífeyrissjóðir – Lífeyrisréttindi  

 Vinnutími 

 Tímaskráning  

 Yfirvinna  

 Leiðbeiningar um skipulag vinnutíma  

 Matur - kaffi  

 Hlutastarf  

 Viðvera  

 Hátíðisdagar  
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 Fjarvistir og seinkun  

 Orlof  

 Orlofstímabil  

 Orlofsréttur  

 Ákvörðun orlofs  

 Veikindi í orlofi  

 Orlof við starfslok  

 Leyfi frá störfum  

 Launalaust leyfi  

 Launað leyfi  

 Leyfi vegna persónulegra þarfa  

 Námsleyfi  

 Veikindi og slys  

 Veikindaréttur  

 Styrktar og sjúkrasjóðir 

 Veikindi í orlofi  

 Tilkynningar  

 Trúnaðarlæknir  

 Vottorð  

 Veikindi barna  

 Slysatrygging  

 Réttindi og skyldur  

Uppsagnir og fyrirvari 

 Uppsagnir 

 Meðhöndlun uppsagna 

 Uppsagnir og tímabundin störf 

 Uppsagnir og fyrirvari 

Mannauðsstjórnun, starfsþróun og fræðslumál 

 Starfsmannastefna 

 Starfsgreining 

 Starfslýsinga 

 Gerð starfsmannahandbókar 

 Vinnustaðagreining 

 Viðhorfskannanir 

 Úrlausn samskipta- og ágreiningsmála 

 Uppsagnir 

 Starfslok 

 Upplýsingamiðlun 
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 Virðing 

 Líðan á vinnustað 

 Launaviðtöl 

 Sí- og endurmenntun 

 Móttaka nýliða 

 Viðhorf og menning 

 Frammistöðumat  

 Starfsmannasamtöl  

 Fræðslustefna  

 Upplýsingar um námskeið  

 Nýliðafræðsla  

 Erlend samskipti  

 Símenntun  

 Fræðslufundir og kynningar  

 Auglýst námskeið fyrir starfsfólk  

 Starfsþjálfun  

 Námskostnaður  

 Endurmenntunarstofnanir innanlands  

 Námskeið og ráðstefnur erlendis  

 Námsleyfi  

 Starfsmenntasjóðir  

Upplýsingar  

 Upplýsingar   

 Upplýsingatöflur  

 Fréttabréf  

 Tölvupóstur 

 Fundir  

 Skjalavistun og geymsla  

 Upplýsingakerfi  

 Tölvukerfi 

 Tölvubúnaður  

 Aðgangsstýringar  

 Reglur um tölvunotkun og tölvupóst  

 Þjónusta tölvu- og tæknideildar  
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Lokaorð 

Spurningarnar sem lagt var af stað með í upphafi þessarar rannsóknar voru: Er þörf á 

handbók á sviði mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir og hver er staða 

þín eða deildar þinnar á skipuriti fyrirtækisins eða stofnunarinnar?  

Flestir þátttakenda rannsóknarinnar töldu að þeir gætu haft not fyrir handbók á sviði 

mannauðsstjórnunar og voru þátttakendur flestir ofarlega í skipuriti síns fyrirtækis eða 

stofnun.  

Það má af þessum niðurstöðum velta því upp hvort stjórnendur leitist við að hafa 

greiðan aðgang að upplýsingum er leitt geta til meiri skilvirkni til dæmis í formi 

handbókar um mannauðsmál sem aðgengileg er á gagnvirkum vef sem inniheldur 

nýjustu upplýsingar á fræðasviðinu og eru settar fram af trúverðugum aðilum. Á Íslandi 

vill svo til að er til slíkur vefur sem hefur verið í uppbyggingu og stöðugri þróun aðins 

voru tveir þátttakendur í rannsókninni sem nefndu þá síðu sem heitir KOMPÁS. Fjölmörg 

fyrirtæki og stofnanir eru í samstarfi við vefinn og taka þátt í að safna saman 

upplýsingum sem fram koma á vefnum. Vefurinn er samstarfsvettvangur þeirra sem 

hafa það að meginmarkmiði að auka framleiðni og starfsánægju í fyrirtækjum sínum eða 

stofnunum og vilja um leið ná fram aukinni hagræðingu í rekstri (Kompas.is). Það má því 

segja að þeirri þörf sem þátttakendur telja vera fyrir handbók á sviði 

mannauðsstjórnunar fyrir íslensk fyrirtæki og stofnanir sé svarað með KOMPÁS.En þar 

sem aðeins tveir af þátttakendum rannsóknarinnar nefndu KOMPÁS segir ef til vill til um 

að síðan sé ekki nægilega vel auglýst og fleiri þurfi að vita af tilvist hennar.  
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Fylgiskjal 1 – Kynningarbréf  rannsóknar 

 

Sent í tölvupósti til Herdísar Pálu Pálsdóttur formanns Flóru félags mannauðsstjóra 

þann 11. maí 2012.  

Efnislína: Birtist á lokuðu vefsvæði Flóru félags mannauðsstjóra – Rannsókn vegna MS 

ritgerðar.  

 

Ágætu félagsmenn, 

 

Ég undirrituð er nemandi í Háskóla Íslands og er að vinna lokaritgerð til MS gráðu í 

mannauðsstjórnun undir handleiðslu Gylfa Dalmanns Aðalsteinssonar. Ritgerð mín 

fjallar um og er til þess gerð að rannsaka hvort mannauðsstjórar og/eða stjórnendur 

telja að þörf sé fyrir handbók mannauðstjóra á íslenskum markaði.  

Mig langaði að biðja ykkur félagsmenn að gefa mér nokkrar mínútur í að svara þessari 

könnun sem ég er með vefslóð inn á hér að neðanverðu og svara fyrir mánudaginn 4. 

júní 2012.  

http://www.eSurveysPro.com 

Spurningarnar eru flestar krossaspurningar en á nokkrum stöðum er hægt að bæta við 

stuttum hnitmiðuðum opnum svörum. 

Spurningalistinn er nafnlaus og ekki er á nokkurn hátt hægt að rekja svör til einstakra 

þátttakenda. Fullum trúnaði er heitið og gögnum verður eytt að vinnslu lokinni. 

 

Kærar þakkir, 

Berglind María Kristinsdóttir 

MS nemandi í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands 

 

P.s. Hafir þú einhverjar spurningar varðandi þætti rannsóknarinnar eða hefur áhuga á að fá afrit af niðurstöðunum 

þá sendu mér endilega póst á berglindmk@internet.is eða hringdu í mig í síma 6151010. 

http://www.esurveyspro.com/
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Fylgiskjal 2 - Spurningalisti 

 

Fyrsti hluti  - Bakgrunnur 

1. Aldur 

 Yngri en 25 ára 

 26 – 30 ára 

 31 – 35 ára 

 36 – 40 ára 

 41 – 45 ára 

 46 – 50 ára 

 51 – 55 ára 

 Eldri en 56 ára 

 

2. Kyn 

 Karl 

 Kona 

 

3. Hver er starfstitill þinn? 

 Mannauðsstjóri 

 Starfsmannastjóri 

 Framkvæmdastjóri 

 Skrifstofustjóri 

 Deildarstjóri 

 Annað?____________________________________ 

 

4. Hversu lengi hefur þú sinnt núverandi starfi? 

 Minna en ár 

 1-3 ár 
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 4-6 ár 

 7-9 ár 

 10-12 ár 

 13-15 ár 

 16 ár eða meira 

 

5. Hversu margir starfa á sviði mannauðsstjórnunar eða starfsmannastjórnunar í 

þínu fyrirtæki/stofnun? 

 1 

 2-4 

 5-7 

 8-10 

 Ef fleiri, hversu margir?_____ 

 

6. Hvar telur þú að staða þín eða deild sé staðsett á skipuriti fyrirtækisins? 

 Til hliðar við framkvæmdastjóra 

 Til hliðar við fjármálastjóra 

 Til hliðar við forstjóra 

 Beint undir framkvæmdastjóra 

 Beint undir fjármálastjóra 

 Beint undir forstjóra 

 Stoðdeild 

 Annað?___________________________________ 

 

Annar hluti - Verksvið 

7.  Hvað kallast deildin sem starf þitt fellur undir? 

 Mannauðsdeild 

 Starfsmannahald 
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 Starfsmannasvið 

 Skrifstofudeild 

 Fjármáladeild 

 Annað:____________________ 

 

8.  Hvaða verkefni falla undir þitt verksvið? 

 Starfsmannahald (Ráðningar/uppsagnir) 

 Launavinnsla 

 Tímaskráningar 

 Fundir 

 Starfsmannaþróun 

 Reikningagerð 

 Móttaka nýliða 

 Þjálfun starfsmanna 

 Leysa úr ágreiningi 

 Bókhald 

 Gagnavinnsla úr launabókhaldi 

 Kostnaðargreining 

 Stuðningur við stjórnendur 

 Frammistöðumat 

 Annað:____________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Þriðji hluti - Rannsókn 

9. Telur þú að Handbók Mannauðstjóra væri gagnleg fyrir starfandi mannauðsstjóra 

og stjórnendur fyrirtækja? 
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 Já 

 Nei 

 Hvers vegna já/nei? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________ 

 

10. Ef Já: Hvaða þættir ættu helst að koma fram í Handbók Mannauðsstjóra? 

 Ráðningar/Uppsagnir/Starfslok 

 Móttaka nýliða 

 Sí- og endurmenntun 

 Starfsmannasamtöl 

 Líðan á vinnustað 

 Streita og álag 

 Kulnun í starfi 

 Virðing 

 Upplýsingamiðlun 

 Samskipti 

 Viðhorf og menning 

 Fæðingarorlof 

 Orlof 

 Veikindi/Veikindi barna 

 Annað? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

11. Hvernig ætti bókin að vera byggð upp? 

 Fræðileg 

 Reynslusögur 

 Eitthvað af hvoru 

 Annað?___________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

12. Hver á að koma að bókinni til þess að þú treystir þér til að nýta hana? 

 Fræðimaður með mannauðsmenntun 

 Mannauðsstjóri 

 Ráðgjafi 

 Annað:________________________________________ 

 

13. Myndir þú kaupa Handbók Mannauðsstjórans? 

 Á tölvutæku formi 

 Bókarformi 

 Bæði 

 Nei 

 

Fjórði hluti – Rannsókn er lokið. 

Rannsókninni er nú lokið og vil ég þakka þér kærlega fyrir þátttökuna. Ef þú hefur 

einhverjar spurningar varðandi rannsóknina eða áhuga á því að fá afrit af niðurstöðum 
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rannsóknarinnar er þér velkomið að senda mér tölvupóst á berglindmk@internet.is eða 

hafa samband í síma 6151010. 

 

Kær kveðja, 

 

Berglind María Kristinsdóttir 
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Fylgiskjal 3 - Töflur úr rannsókn 

 

Spurning 1 - Aldur  

 

Yngri en 25 ára 0 0% 

26 - 30 ára 1 1% 

31 - 35 ára 8 9% 

36 - 40 ára 28 32% 

41 - 45 ára 15 17% 

46 - 50 ára 18 21% 

51 - 55 ára 10 11% 

Eldri en 56 ára 7 8% 

  87   

 

Spurning 2 - Kyn 

Karl 24,14% 21 

Kona 75,86% 66 

    87 

 

Spurning 3 - Starfstitill 

Mannauðsstjóri 23,33% 21 

Starfsmannastjóri 22,22% 20 

Framkvæmdastjóri 12,22% 11 

Skrifstofustjóri 2,22% 2 

Deildarstjóri 11,11% 10 

Annað 28,89% 26 

    87 

 

 

Spurning 4 - Starfsaldur 

 

Minna en ár 10,34% 9 

1 - 3 ár 31,03% 27 

4 - 6 ár 22,99% 20 
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7 - 9 ár 11,49% 10 

10 - 12 ár 10,34% 9 

13 ár eða lengur 13,79% 12 

    87 

 

 

Spurning 5 – Hversu margir starfa á sviði mannauðsstjórnunar eða 

starfsmannastjórnunar í þínu fyrirtæki? 

 

0 4,60% 4 

1-4 71,26% 62 

5-7 11,49% 10 

8-10 5,75% 5 

11+ 6,90% 6 

    87 

 

 

Spurning 6 - Hvar telur þú að staða þín eða deild sé staðsett á skipuriti fyrirtækisins? 

 

Til hliðar við framkvæmdastjóra 4,40% 4 

Til hliðar við fjármálastjóra 2,20% 2 

Til hliðar við forstjóra 3,30% 3 

Beint undir framkvæmdastjóra 38,46% 35 

Beint undir fjármálastjóra 10,99% 10 

Beint undir forstjóra 30,77% 28 

Stoðdeild 5,49% 5 

Annað 4,40% 4 

    87 

 

 

Spurning 7 – Hvað kallast deildin sem starf þitt fellur undir? 

 

Mannauðsdeild 12,09% 11 

Starfsmannahald 13,19% 12 

Starfsmannasvið 12,09% 11 

Skrifstofudeild 3,30% 3 

Fjármáladeild 6,59% 6 
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Annað 52,75% 48 

    87 

 

 

Spurning 8 – Hvaða verkefni falla undir þitt verksvið? 

 

Starfsmannahald (ráðningar/uppsagnir) 7.93% 68 

Launavinnsla 3.73% 32 

Tímaskráningar 5.48% 47 

Fundir 7.34% 63 

Starfsmannaþróun 8.16% 70 

Reikningagerð 1.40% 12 

Móttaka nýliða 7.58% 65 

Þjálfun starfsmanna 6.99% 60 

Leysa úr ágreiningi 7.69% 66 

Bókhald 1.52% 13 

Gagnavinnsla úr launabókhaldi 3.96% 34 

Kostnaðargreining 4.78% 41 

Stuðningur við stjórnendur 8.62% 74 

Frammistöðumat 6.88% 59 

Skýrslugerð 7.46% 64 

Áætlanagerð 8.16% 70 

Annað 2.33% 20 

 

 

Spurning 9 – Telur þú að handbók mannauðsstjóra væri gagnleg fyrir starfandi 

mannauðsstjóra og stjórnendur fyrirtæka og stofnana? 

 

Já 54,35% 50 

Nei 6,52% 6 

Annað 39,13% 36 

    87 

 

 

Spurning 10 - Ef já: Hvaða þættir ættu helst að koma fram í handbók á sviði 

mannauðsstjórnunar á íslenskum markaði? 
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Ég svaraði nei 11 13% 

Ráðningar/uppsagnir/starfslok 65 75% 

Móttaka nýliða 65 75% 

Sí- og endurmenntun 56 64% 

Starfsmannasamtöl 65 75% 

Launaviðtöl 63 72% 

Líðan á vinnustað 61 70% 

Streita og álag 61 70% 

Kulnun í starfi 60 69% 

Virðing 59 68% 

Upplýsingamiðlun 55 63% 

Samskipti 61 70% 

Viðhorf og menning 57 66% 

Fæðingarorlof 51 59% 

Orlof 50 57% 

Veikindi/Veikindi barna 50 57% 

Annað 20 23% 

 

 

Spurning 11 – Hvernig ætti handbókin að vera byggð upp? 

 

Fræðilega 35,90% 28 

Reynslusögur 1,28% 1 

Sitt lítið af hvoru 47,44% 37 

Annað 15,38% 12 

 

Spurning 12 – Hver ætti að koma að gerð handbókarinnar til þess að þú treystir þér til 

að nýta hana? 

Fræðimaður á sviði mannauðsstjórnunar 25,97% 20 

Starfandi mannauðsstjóri 28,57% 22 

Ráðgjafi á svði stjórnunar 6,49% 5 

Annað 38,96% 30 

 

Spurning 13 – Myndir þú kaupa handbók á sviði mannauðsstjórnunar? 

Tölvutæku formi 40,24% 33 

Bókarformi 10,98% 9 

Bæði í tölvutæku- og bókarformi 37,80% 31 

Nei 10,98% 9 

 


