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Útdráttur 
 

Verkefnið er lokaverkefni til B.Sc. gráðu í viðskiptafræði við Háskólann á 

Akureyri. Hlutverk mannauðsstjóra voru könnuð og rannsókn framkvæmd í 

því skyni að meta hvernig unnið er út frá þessum hlutverkum í stórum 

íslenskum fyrirtækjum. Einnig er reynt að koma auga á hvað framtíðin ber í 

skauti sér fyrir mannauðsstjórnun og sérstaklega hvernig sú framtíð lítur út 

fyrir íslensk fyrirtæki. 

Mannauðsstjórnun er að verða æ algengari í íslenskum fyrirtækjum, en það er 

alltaf hægt að bæta um betur. Það rekstrarumhverfi sem fyrirtæki þurfa að 

kljást við í dag, er umhverfi stöðugra breytinga og því er sérstaklega áríðandi 

að vera við öllu viðbúinn þegar kemur að því að stjórna mannauð fyrirtækis 

svo vel fari. 

Lagt var upp með eftirfarandi rannsóknarspurningarnar: 

1. Starfa mannauðsstjórar í stórum fyrirtækjum á Íslandi markvisst eftir 

fræðum mannauðsstjórnunar? 

2. Hefur orðið þróun á undanförnum árum  á starfi mannauðsstjóra og ef svo 

er, hver er hún og hefur vægi mannauðsstjórnunar aukist í kjölfarið? 

 

Til að leita svara við þessum spurningum, var framkvæmd rannsókn þar sem 

viðtöl voru tekin við fimm starfandi mannauðsstjóra í stórum fyrirtækjum á 

Íslandi. 
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Abstract 
 

This thesis is a final graduation requirement for a B.Sc degree from the 

University of Akureyri‘s department of Management. The roles of human 

resource managers are investigated and a research conducted to evaluate these 

roles in large-scale Icelandic companies. Also, the aim is to analyze future 

trends in human resource management and attempt to predict the future 

development for Icelandic companies in particular. 

Human resource management is becoming more common amongst Icelandic 

companies, but there‘s always space for improvement. The environment 

Icelandic companies face these days is one of constant change and therefore it 

is especially important to be alert when it comes to managing a company‘s 

human resources. 

The following questions were posed: 

1. Do human resource managers in large-scale Icelandic companies 

systematically employ the theories of human resource management? 

2. Has there been a development in the past few years in the roles of human 

resource managers, and if so, has the value of human resource management 

increased as a result? 

In an attempt to answer these questions, an empirical research was conducted 

by using in-depth interviews with human resource managers, as well as 

studying the literature on the subject. 
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