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Abstract 
 

Recruitment and Selection Methods with in companies varies because the 

emphasis on efficiency and profressional methods differs. Failure in hiring 

can be costly therefore the importance of ensuring the selection of the 

most qualified people to join the work force has become the prime source 

for the companies to meet their goal. 

 

This assignment aims to analyse the recruitment and selection methods of 

the company Kaffitár. The theories and studies within Human recource 

management are used as a basis and comparisment with the company 

selection method is rewewed. The connection between hiring and 

employee turnover will also be rewewed.  

 

The Human resource management perspective are not as prevailed in 

Icelandic companies as in European ones. Examine the variation and find 

out where things can be improved. Human resource management includes 

all perspecitves about human resource within companies, things like 

hiring, training, continuous education, human recource strategie and  

labour turnover among other things. 
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Útdráttur
Öflunar og starfsmannavals aðferðir fyrirtækja geta verið mismunandi því 

mismikil áhersla er lögð á vönduð og fagleg vinnubrögð.  Mistök í 

ráðningum eru fyrirtækjum dýrkeypt, því er nauðsynlegt að huga vel að 

ráðningarferlinu og leggja áherslu á ráðningu hæfasta umsækjandans eða 

þann sem færir fyrirtækið nær markmiðum sínum.  

 

Verkefni þetta miðar að því að skoða hvernig staðið er að öflun 

umsækjenda og starfsmannavali innan Kaffitárs, lögð eru til grundvallar 

þau fræði sem sett hafa verið fram um viðfangsefnið og þau borin saman 

við aðferðir fyrirtækisins. Skoðum þær leiðir sem í boði eru þegar ráða á 

nýjan starfsmann auk þess að skoða tenginguna á milli starfsmannaveltu 

og ráðninga.  

 

Mannauðsstjórnunar sjónarmið eru ekki eins algeng innan íslenskra 

fyrirtækja eins og innan Evrópskra. Skoðum hvar munurinn liggur og hvar 

má gera betur. Mannauðsstjórnun tekur til allra þátta mannauðs innan 

fyrirtækisins og má þar nefna ráðningar, þjálfun, endurmenntun, 

starfsmannastefnu auk uppsagna og fleiri þátta. Lykillinn að velgengni 

fyrirtækja er mannauður þess. 

 
Lykilorð:   

• Mannauðsstjórnun  

• Öflun umsækjenda 

• Starfsmannaval 

• Starfsmannavelta 

• Stefnumótun    
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Skilgreiningar  
 
 
 
Mannauður: (e.human resource) Er sú þekking sem starfsfólk tekur með 
sér þegar það yfirgefur fyrirtækið að loknum vinnudegi eða við starfslok. 
Mannauðurinn er þekking, reynsla og hæfni fólks og getur verið sérstæð 
eða almenn (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004, bls 61). 

   
Hausaveiðar: (e.headhunting )Einnig nefnt stjórnendaleit eða hæfnisleit, 
þessi öflunar aðferð miðar að því að finna ákjósanlega umsækjendur fyrir 
ákveðin störf. Leitað er í efstu þrepum fyrirtækja að ákjósanlegum 
umsækjenda, í raun má segja að viðkomandi stjórnanda sé ,,stolið” frá 
núverandi vinnuveitanda gegn hærri launum og auknum fríðindum (Sigrún 
Rósa Björnsdóttir, 2007). 

 
Færni: (e.job skils) Frammistaða einstaklings við ákveðin verk eða 
hagnýting þekkingar, getu og persónulegra eiginleika við framkvæmd 
starfsins (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 15).  

 
Geta: (e.abilites) Grundvallarþáttur sem hefur áhrif á öflun og notkun 
starfsþekkingar og færni. Meðfæddir þættir að hluta og breytast ekki nema 
að litlu leyti þrátt fyrir aukna reynslu og menntun (Ásta Bjarnadóttir, 1996, 
bls 15). 
 
Persónulegir eiginleikar: (e.personal characteristics) Persónuleg einkenni 
sem eru óháð getu, færni og þekkingu einstaklingsins (Ásta Bjarnadóttir, 
1996, bls 15).  
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1.Inngangur 
 

Eitt af mikilvægustu atriðum skipulagsheilda er hæft starfsfólki með 

þekkingu og góða eiginleika sem nýtast þeim í starfi. Lykilþættir árangurs 

í umsækjendaöflun og starfsmannavali eru vönduð vinnubrögð sem skila 

sér í velgengni fyrirtækisins, aukinni starfsánægju, aukinni framleiðni og 

minni starfsmannaveltu. Margar leiðir eru færar þegar kemur að því að 

velja og laða að réttu umsækjendurna en aðalatriðið er að velja þann 

hæfasta. Hér verður skoðað hvaða þættir það eru sem auka líkurnar á því 

að hæfasti einstaklingurinn verði valinn. Mistök í ráðningarferli geta verið 

dýrkeypt fyrir fyrirtæki, kostnaðurinn við að missa starfsmann og ráða 

nýjan getur numið allt að  einum til tveimur árslaunum viðkomandi. 

Stjórnendur skipulagsheilda reyna oft að halda niðri þeim kostnaði sem 

þarf til að finna hæfan starfsmann en átta sig ekki á því að það getur einnig 

verið kostnaðarsamt (Capacent, e.d.a).  

Kaffitár var stofnað af Aðalheiði Héðinsdóttur árið 1990. Síðan þá hefur 

fyrirtækið markað djúp spor í sögu kaffiframleiðslu hérlendis. Markmið 

fyrirtækisins er að framleiða gæðakaffi af ástríðu og fagmennsku. Kaffitár 

er öflugt og framsækið fyrirtæki í örum vexti.  

 

 Rannsóknarspurningin sem sett var fram var : Hvernig er öflun 

umsækjenda og starfsmannavali innan Kaffitárs háttað?  

 

Tilgáta: Áhersla á mannauðsstjórnun innan fyrirtækja hefur gert það að 

verkum að stjórnendur fá tæki í hendurnar til að stjórna mannauði 

fyrirtækisins í átt að markmiðum. Mannauðsstjórnun tekur til allra þátta er 

varða tengsl starfsmanna og stjórnenda en ákvarðanir stjórnenda mynda 

einmitt tengslin. Þessi grein stjórnunar leggur áherslu á hæfni og  

fyrirtækja hollustu starfsmanna. Greinin hefur áhrif á frammistöðu 

fyrirtækja og er því mikilvægt stjórnunartæki.  Mannauðsstjórnun eykur 
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starfsánægju, gæði ráðninga, hollustu starfsmanna sem og hæfni þeirra 

(Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2004). 

 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig staðið er að öflun 

umsækjenda og starfsmannavali innan Kaffitárs. Farið verður í gegnum þá 

fræði og það ferli sem liggur að baki vel unninni ráðningu og það borið 

saman við þær aðferðir sem Kaffitár hefur kosið að nota. Áhugi á 

viðfangsefninu vaknaði eftir að hafa séð atvinnuauglýsingu frá fyrirtækinu 

í Morgunblaðinu sem og bæjarblaði Suðurnesjamanna Víkurfréttum. 

 

Við framkvæmd verkefnisins verða notaðar eigindlegar og megindlegar 

rannsóknaraðferðir, notast er við forgögn og frumgögn í þeim tilgangi að 

varpa ljósi á það viðfangsefni sem unnið er með. Lagður var fyrir 

spurningalisti þar sem reynt var að ná fram nauðsynlegum upplýsingum 

um öflun umsækjenda og starfsmannaval innan Kaffitárs. 

 

Leitast verður við að gera grein fyrir mikilvægi mannauðs og 

mannauðsstjórnunar innan fyrirtækja. Tilgreindar verða helstu aðferðir við  

umsækjenda öflun og starfsmannaval. Kynntar verða helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar , þær settar í samhengi við fræðin og að lokum lagt á þær 

mat. Tillögur að úrbótum settar fram ef þurfa þykir.  
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2. Fræðileg umfjöllun 
 
Miklar breytingar hafa orðið á íslensku atvinnulífi sem og samfélaginu 

öllu á skömmum tíma. Tæknibreytingar, alþjóðavæðing, nýsköpun, 

símenntun og aukinn hraði eru að verða hluti af daglegu lífi fólks. 

Breytingarnar hafa í för með sér tækifæri til framfara en vissulega leynast í 

þeim hættur ef ekki er brugðist rétt við. 

Aldursamsetning þjóðarinnar er að breytast, í kjölfarið verða breytingar á 

mannaráðningum fyrirtækja, atvinnumálum og menntamálum þjóðarinnar. 

Íslenska þjóðin er að eldast og áætlað er að árið 2030 verði 18% 

þjóðarinnar 65 ára og eldri. Þessi þróun mun hafa í för með sér skort á 

ungu starfsfólki , lífeyrisgreiðslur hækka og útgjöld til heilbrigðismála 

aukast. Stjórnendur hugsa ekki mikið út í þetta nú á dögum en þegar fram 

líða stundir verður þróunin sú að fyrirtæki keppast innbyrðis um ungt 

starfsfólk auk þess bregða á það ráð að senda eldra starfsfólk í þjálfun og 

endurmenntun (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 1999). 

 

2.1 Mannauðsstjórnun 
 

Mannauður er fjárfesting fyrirtækja í formi þekkingar, menntunar, getu og 

þjálfunar starfsfólks. Mannauðurinn er tæki sem þarf að stjórna líkt og 

öðrum eigum fyrirtækisins. Áhersla á mannauðsstjórnun hefur aukist 

mikið hér á landi síðustu ár þar sem vakning hefur orðið á mikilvægi 

mannauðs innan fyrirtækja. Mannauður Kaffitárs skiptir sköpum þegar 

kemur að framleiðslu og sölu á gæðakaffi til viðskiptavina. Mikið er lagt 

upp úr þjálfun, þekkingu, færni og getu starfsmanna svo markmið 

fyrirtækisins nái fram að ganga.  

 

Mannauðsstjórnun (e.human resource management) er stjórnunargrein 

sem mótað hefur kenningar um starfsmannamál fyrirtækja. Greinin kom 

fram á sjónarsviðið um 1980 og er arftaki starfsmannahalds. 
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Starfsmannahald á uppruna sinn að rekja til Bandaríkjanna frá því um 

1960, oftast rekin sem sérstök deild innan fyrirtækja. Sökum aðskilnaðar 

frá öðrum deildum fyrirtækisins náði starfsmannahaldið ekki að aðlaga sig 

að heildinni.  Sú breyting hefur orðið á með tilkomu mannauðsstjórnunar 

að hún er viðhöfð í hverri deild, oft er ráðinn inn starfsmannastjóri sem 

hefur það hlutverk að vera öðrum stjórnendum innan handar og hafa 

yfirumsjón með starfsmannamálum. Starfsmannastjórinn hefur einnig það 

verkefni að upplýsa aðra stjórnendur um mannauðsmál og hvaða aðferðir 

gefi bestan árangur (Sigmar Þormar, 2007. bls 85-86). 

Mannauðurinn er lykilþáttur sem greinir á milli fyrirtækja og styrkir eða 

veikir þau í samkeppni sinni á markaði (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2005). Mannauðsstjórnun hefur verið að þróast á undanförnum árum yfir í 

að vera öflug undirgrein stjórnunar og nýtur mikilla vinsælda hér á landi. 

Stjórnendur gera sér í auknu mæli grein fyrir mikilvægi 

mannauðsstjórnunar og þeirri staðreynd að slík stjórnun getur skipt 

sköpum í samkeppnisstöðu fyrirtækja (Sigmar Þormar, 2007, bls 85). 

Rannsóknir hafa sýnt að mannauðsstjórnun skilar fyrirtækjum bættum 

árangri, hann má greina í söluaukningu, minni starfsmannaveltu, auknum 

hagnaði og framleiðniaukningu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2002).  

Mannauðsstjórnun tekur til allra þátta starfsmannamála á vinnustað, svo 

sem öflunar umsækjenda, starfsmannavals, ráðningar, þjálfunar, daglegra 

samskipta, frammistöðumats og starfsloka ásamt fleiru (Sigmar Þormar, 

2007, 85-86). 
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Viðfangsefni mannauðsstjórnunar 

 
Mynd 1: Viðfangsefni Mannauðsstjórnunar ( Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2005). 

 

 

Sagt hefur verið að mannauðsstjórnun sé stjórnun stefnumiðaðra 

vinnubragða sem vinna að langtíma markmiðum þar sem stefnu 

fyrirtækisins er komið í framkvæmd fljótt og örugglega. Þróun mannauðs í 

samræmi við heildarstefnu og framtíðarsýn fyrirtækisins falla einnig undir 

þessa grein stjórnunar. Viðskiptastefna og mannauðsstefna fyrirtækja ættu 

alltaf að vera samræmdar þannig að sem bestur árangur náist. 

Starfsmannastjórar eiga oft sæti í stjórn fyrirtækisins og er það liður í því 

að samtengja viðskiptastefnu og mannauðsstefnu fyrirtækisins, þetta á 

helst við um stærri fyrirtæki sem hafa skilgreindar stefnur ( Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2004, bls 125).  

 

2.1.1 Mannauðsstjórnun á Íslandi  

 

Könnun Cranet samstarfsins á mannauðsstjórnun í íslenskum fyrirtækjum 

og stofnunum var framkvæmd hér á landi árið 2003. Cranet samstarfið 

gerir alþjóðlegar rannsóknir á mannauðsstjórnum og fylgist með þróun 

innan greinarinnar yfir ákveðin tíma. Háskólinn í Reykjavík er formlegur 

aðili að Cranet samstarfinu og er könnunin unnin í samstarfi við tvo 

lektora HR og tvo sérfræðinga Gallup/IMG. Spurningalisti var sendir til 

Áætlana-
gerð 

Öflun 
umsækj. 

Starfsm. 
val 

Þjálfun Frammi 
staða 

Mat Starfs 
lok 

Þróun 

Umbun 
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246 fyrirtækja og stofnana bæði í einkarekstri sem og opinberum.  

Könnunin hér á landi snéri að markvissri mannauðsstjórnun innan 

íslenskra fyrirtækja, reynt að skilgreina æskilega hegðun starfsmanna og 

þær leiðir sem farnar eru til þess að ná fram slíkri hegðun. Þær leiðir sem 

notaðar eru til að ná fram æskilegri hegðun eru frammistöðumat, 

kerfisbundin umbun og vandað starfsmannaval.   

Könnunin leiddi í ljós að hér á landi er markviss mannauðsstjórnun 

skemmra á veg komin en í samanburðar löndunum Bretalandi, Danmörku 

og Hollandi. Sérstakar starfsmannadeildir eru starfræktar hjá þremur af 

hverjum fjórum fyrirtækjum eða stofnunum sem tóku þátt hér á landi. 

Innan starfsmannadeilda vinna að jafnaði fimm starfsmenn og auk þess eru 

konur í miklum meirihluta. Að meðaltali starfar einn starfsmaður við 

starfsmannamál á hverja 103 starfsmenn (1:103) .  Hjá 

samanburðarlöndunum er algengara að starfræktar séu sérstakar 

starfsmannadeildir, ástæða er talin sú að stærð fyrirtækjanna kalli á slíkar 

deildir (Háskólinn í Reykjavík, IMG Gallup, 2003). 
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3. Starf laust til umsóknar 
 

Lögð er mismikil áhersla á ráðningarferli (e.personnel selection) innan 

fyrirtækja. Höfuðmáli skiptir að hæfasti umsækjandinn sé ráðinn. Með 

ráðningu hæfasta einstaklingsins gefst fyrirtækjum kostur á að komast nær 

markmiðum sínum. Markmið Kaffitárs eru ástríða, fagmennska, þekking 

sem og ánægja viðskiptavina. Með markmiðin að leiðarljósi þarf 

fyrirtækið að vanda til verka þegar kemur að öflun umsækjenda og 

starfsmannavali þannig að markmiðin skili sér til neytenda.  

 

Sé starf laust til umsóknar getur ástæðan fyrir því verðið margvísleg. 

Ástæðurnar geta verið uppsögn, aldur, ákveðin verkefni, brottrekstur auk 

annara þátta. Stjórnendur fyrirtækja þurfa að meta hvort ráða eigi inn 

nýjan starfsmann og skoða jafnframt hvort einhverjar aðrar leiðir séu 

hentugri fyrir fyrirtækið. Skoða þarf hvort hægt sé að : 

 

• Endurskipuleggja starfið 

• Nota yfirvinnu  

• Vélvæða  

• Breyta starfshlutfalli  

• Nota breytilegan vinnutíma 

• Bjóða út verk 

• Nota vinnumiðlanir 

• Leggja starfið niður 

 

Ef komist er að þeirri niðurstöðu að ráða eigi í starfið í stað þess að nota 

einhvern af ofangreindum kostum þarf að spyrja sig fjögurra spurninga 

varðandi starfið sem laust er til umsóknar. Spurningarnar eru þessar: 
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• Hvað fellst í starfinu? 

• Hvað breytingar eiga sér stað á starfinu sjálfu við það eitt að 

annar aðili sinni því ? 

• Krefst starfið einhverrar sérkunnáttu eða eiginleika af 

umsækjendum? 

• Hvaða kröfur eru gerðar til umsækjenda sem nauðsynlegt er að 

láta þeim í té áður en þeir ákveða að sækja um starfið. 

 

Mannauðsstjórnun setur fram lausn við þessum spurningum með 

starfsgreiningu, starfslýsingu, persónueinkennum og hæfniskröfum 

(Torrington, Hall og Taylor, 2005, bls 121-122). 

 

3.1 Starfsgreining 
 

Þegar fyrirtæki ætlar að ráða til sín starfsfólk þarf fyrst af öllu að greina 

það starf sem laust er til umsóknar, hvað í því felst og hvaða eiginleikum 

þarf einstaklingur að vera gæddur. Þetta ferli er nefnt starfsgreining (e.Job 

analysis) og ætti alltaf að vera til staðar þegar ráða á nýjan starfsmann. 

Starfsgreining er mjög mikilvægt tæki sem hjálpar til við að meta 

starfsfólk en gefur stjórnendum jafnframt mælikvarða á frammistöðu 

starfsmanna. Greiningin er annað hvort gerð á meðvitaðan eða 

ómeðvitaðan hátt. Meðvituð starfsgreining kemur inná þætti eins og 

starfslýsingu, starfsmat, og frammistöðumælikvarða. Þegar talað er um 

ómeðvitaða greiningu er átt við að starfsgreiningin sé gerð ómeðvituð og 

kröfur til starfsmannsins séu sjálfgefnar. Dæmi þessu til stuðnings gæti 

verið að fyrirtæki setur fram þá fullyrðingu að það vanti fjármálamann til 

starfa án þess að gera grein fyrir nauðsynlegum eiginleikum umsækjenda. 

Eru því allir fjármálamenn settir undir sama hatt og allir taldir jafnhæfir til 

starfsins. Starfsgreining er hornsteinn ráðningarferlisins og gerir ferlið 
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árangursríkara. Stuðst er við greiningu þegar ákveðið er hvaða 

umsækjandi er hæfastur í starfið og hvernig skuli standa að 

ráðningarferlinu (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 13-15).  

Starfsgreining gerir kerfisbundna athugun á þeim verkum sem falla undir 

tiltekið starf auk þess sem skyldur og ábyrgðarsvið starfsins eru tekin til 

athugunar. Fyrst bera að gera starfslýsingu(e. Job description) en hún felur 

í sér lýsingu á þeim verkefnum og því verklagi sem starfið felur í sér. 

Lýsing á þeim eiginleikum sem starfsmaður þarf að vera gæddur koma 

fram í starfslýsingu, þar sem tilgreind er menntun, reynsla og hæfileikar 

sem umsækjandi þarf að hafa yfir að ráða. Starfslýsing ætti ekki að 

innihalda upptalningu á öllum verkum og verkefnum sem falla undir 

starfið. Gleymist að telja eitthvað upp eða taki starfið smávægilegum 

breytingum eftir gerð starfslýsingar gæti komið upp sú staða að 

starfsmaðurinn neiti að vinna verkið þar sem það falli ekki undir 

starfslýsingu hans. Til þess að fyrirbyggja slíkt er hægt að setja klausu í 

lýsinguna þar sem tekið er fram að innan starfsins falli einnig ,,önnur 

tilfallandi störf.”. Hafa ber í huga að starfslýsingu er hægt að setja niður á 

blað á hálfum degi en starfsgreining er miklu vandasamara og nákvæmara 

verk (Cook, 2004, bls 23).  

Starfsgreining hefur margvíslegri not en starfslýsing. Starfsgreining er  

höfð að leiðarljósi þegar settar eru saman áætlanir varðandi 

starfsmannaþörf, hönnun starfa, ákvörðun launa, þjálfun og menntun 

starfsmanna og hvernig laða eigi að hæfa umsækjendur svo eitthvað sé 

nefnt. Nauðsynlegt að vanda vel til verka við gerð starfsgreiningar því hún 

er í senn vandasöm, nákvæm og mikilvæg svo ekki sé talað um við 

greiningu nýrra starfa. Hafa ber í huga að verið er að gera greiningu á 

starfi sem felur í sér skuldbindingu fyrir fyrirtækið í formi aukins 

kostnaðar. Ný störf ætti að hanna þannig að sá sem verður fyrir valinu hafi 

möguleika á að færa fyrirtækið nær markiðum sínum. Þegar ráðinn er nýr 

starfsmaður í stað þess sem hvarf á braut gefst fyrirtækjum tækifæri til að 
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endurskoða starfið og færa það nær markmiðum fyrirtækisins hvort sem 

um er að ræða algjöra endurhönnun á starfinu eða litlar breytingar. 

Þegar starfsgreining er framkvæmd getur komið í ljós að hægt sé að leggja 

starfið niður eða útdeila verkefnunum á aðra starfsmenn. Skoða þarf hvort 

hægt sé að auka eða minnka ábyrgð, endurskoða laun og vinnustundir, 

starfsheitið o.fl, allt gæti þetta komið til við endurskoðun starfsins (Ásta 

Bjarnadóttir, 1996, bls 13-14).  

 

3.1.1 Markmið starfsgreiningar 

 

Markmið starfsgreiningar er að setja fram lýsingu á verkþáttum, kröfum til 

starfsmanna og umgjörð starfsins. Ef við skoðum markmiðin nánar þá þarf 

í fyrsta lagi að liggja fyrir lýsing á verkþáttum og ábyrgðarsviði starfsins. 

Setja niður mikilvægi þessara þátta á skilmerkilegan hátt. Ein leiðin er 

verkþáttagreining, þar eru mikilvægustu þættirnir efstir á blaði og vega þar 

með mest. Í öðru lagi þarf að setja niður þá eiginleika sem tilvonandi 

starfsmaður þarf að búa yfir. Þetta eru þættir eins og  færni, geta , 

menntun, reynsla auk annarra þátta sem nauðsynlegir þykja. Áður en sett 

er  niður á blað sú þekking sem talin er nauðsynleg  þarf að gera 

greinarmun á þeirri þekkingu sem einstaklingurinn hefur yfir að ráða nú 

þegar og þeirri þekkingu sem hann getur öðlast eftir að störf eru hafin. 

Sama á við um færnina og reynsluna, meta þarf hversu mikla færni og 

reynslu þarf að búa yfir áður en störf hefjast og hversu mikið er hægt að 

öðlast eftir að störf hefjast. Þriðja atriðið er svo að lýsa ytri umgjörð 

starfsins, tilgreina vinnutíma, laun, fríðindi og þess háttar. Tilgreind eru 

samskipti við samstarfsfólk, yfirmenn og viðskiptavini sé starfið þess eðlis 

(Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 16-17). 
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3.1.2 Starfsgreiningaraðferðir 
 
Starfsgreinandi getur valið um nokkrar aðferðir við upplýsingaöflun vegna 

starf. Hér verður greint frá nokkrum eigindlegum og megindlegum 

aðferðum sem í boði eru og hafa gefið góðan árangur. 

Skoðaðar verða eftirtaldar aðferðir: athugun,spurningalistar, viðtöl, 

vinnudagbækur og  þátttökur. 

Athugun (e.Oberservation) fer þannig fram að rannsakandinn fylgist með í 

einhvern tíma og skráir niður hvernig starfsmaðurinn leysir þau verk sem 

felast í viðkomandi starfi. Sá tími sem rannsakandinn eyðir í athugun er 

misjafn allt eftir umfangi starfins. Við getum gefið okkur að starf forstjóra 

þarfnast meiri athugunar en starf ritara. Í athugunarferlinu er hægt að 

notast við tækni á borð við upptökutæki, myndavélar og skrá svo niður 

eftir þeim þær aðferðir sem starfsmaðurinn nýtir sér við vinnuna. Gallar 

þessarar aðferðar eru þeir að hún eyðir dýrmætum tíma starfsmannsins auk 

þess skilar athugunin sjaldnast nægilega vel útlistuðum greiningum. Erfitt 

getur reynst að skrá niður og gera athuganir á störfum stjórnenda þar sem 

þeir hafa oft meiri sveigjanleika til óhefðbundnari leiða í vinnuaðferðum. 

Athuganir virka sem góður grunnur fyrir frekari greiningu en með athugun 

má leggja fram góða starfs- og verkþáttalýsingu (Byars og Rue, 1997, bls 

88). 

Spurningalistar (e.positon analysis questionnaire) eru sennilega 

vinsælasta aðferðin við starfsgreiningu. Um er að ræða staðlaða 

spurningalista sem eiga að auðvelda starfsmönnum lýsingu á störfum 

sínum. Staðlaðir spurningalistar eru hannaðir þannig að þeir eru almenns 

eðlis svo hægt sé að nota þá fyrir mörg ólík störf. Hins vegar getur 

starfsgreinandi hannað sinn eigin spurningalista ef honum finnst þess 

þurfa. Starfsgreinandinn getur með því móti sett fram spurningar sem gefa 

ýtarlegri svör við þáttum sem eru mikilvægir því starfi sem hann greinir. 

Greina þarf  hversu mikill tími fer í hvern verkþátt, hversu mikillar 

þjálfunar eða þekkingar hver verkþáttur krefst og hvaða eiginleikar teljast 
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nauðsynlegir. Eitt sem ber að varast er að ekki er alltaf samsvörun á milli 

mikilvægis verkþáttar og þess tíma sem varið er í hann. Hlutfallslegt 

mikilvægi verkþátta má kanna með því að gera lista yfir helstu þætti 

starfsins og fá starfsmenn og yfirmenn1  til að merkja við hversu mörg 

prósent hver þáttur vegur sé miðað við að heildin verði 100%  

Myndin hér á eftir er dæmi um slíka greiningu (Ásta Bjarnadóttir, 1996, 

bls 17-18, og Cook, 2004, bls 29-30). 

 

Mat :Verkþáttættir starfs 
Starf: Verslunarstjóri 

% hlutfall 

Hafa umsjón með sölufólki  30% 

Svara fyrirspurnum viðskiptavina  10% 

Panta nýjar vörur  35% 

Þróun sértilboða og kynninga  20% 

Fundir með yfirmönnum 5% 

Samtals 100% 

Mynd 2:Verkþáttagreining (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 18).         
 

 

Verkþáttagreiningin hér að ofan á betur við í stórum eða millistórum 

fyrirtækjum þar sem nokkrir aðilar þekkja til starfsins sem greina á. Lítil 

fyrirtæki þar sem fáir einstaklingar þekkja til starfsins ættu frekar að taka 

hálf formleg viðtöl við þá fáu einstaklinga sem þekkja til þeirra verka sem 

starfið felur í sér (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 20). 

Viðtöl (e.interviews) geta annað hvort verið með opnum spurningum eða 

fyrirfram ákveðnum spurningum. Sá aðili er sinnir starfinu hefur 

tilhneigingu til að vera hlutdrægur, því ætti að leitast við að spyrja fleiri 

aðila sem koma að starfinu eins og t.d yfirmann og aðra yfirstjórnendur. 

Hámarksárangur ætti að nást úr viðtölunum ef rannsakandinn talar við 

                                                           
1 Þá sem eru svarendur  
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aðra samstarfsmenn sem bera sama starfsheiti og þekkja til starfsins auk 

þeirra verkefna sem í því felast.  Rætt er við þessa aðila fyrst einn í einu og 

svo saman í hóp og þeir fengnir til að lýsa þeim verkefnum og því verklagi 

sem í starfinu felast (Byars og Rue, 1997, bls 89).  

Vinnudagbækur (e.diaries) eru hugsaðar þannig að sá starfsmaður sem 

sinnir því starfi sem verið að skoða heldur dagbók. Í dagbókina skráir 

starfsmaðurinn  öll þau verk sem hann sinnir yfir daginn. Kostir 

dagbókarinnar eru þeir að með henni fást nákvæmar upplýsingar um hvaða 

verkum er sinnt, hvernig þau eru framkvæmd og hvenær. Ókostur þessarar 

aðferðar er hversu tímafrekt það er fyrir starfsmanninn að halda dagbók og 

þann sem rannsakar gögnin að fara yfir þau og greina. Nútíminn bíður hins 

vegar uppá þann möguleika að nýta sér lófatölvur við skráningu. Hægt 

væri að koma fyrir gátlista í tölvunni en með því móti væri hægt að stytta 

þann tíma sem færi í skráningu og úrvinnslu. Þegar gögnin eru komin á 

tölvutækt form er auðveldara að vinna úr þeim og koma gögnum í 

myndrænt form ( Riggio, 2003, bls 59-60).  

Þátttaka(e.participation)  fer þannig fram að rannsakandinn vinnur það 

starf sem verið er að greina. Með því móti fær hann sjálfur tilfinningu fyrir 

þeim eiginleikum, færni og þeirri þekkingu sem viðkomandi starfsmaður 

þarf að búa yfir. Útkoma greiningarinnar ætti að verða  nákvæmari þar 

sem rannsakandinn hefur tilfinningu fyrir því hvaða eiginleika er gott að 

hafa og hverjir geti verið hamlandi. Þegar um nákvæmnistarf er að ræða 

getur þessi leið átt vel við því rannsakandinn upplifir af eigin raun hversu 

flókið og erfitt starfið er í stað þess að byggja greininguna á hugmyndum 

og tilfinningu (Riggio, 2003, bls 60-62). 
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4. Að afla umsækjenda 
 

Öflun (e.recruitment) umsækjenda miðar að því að laða að og bera kennsl 

á álitlega umsækjendur sem uppfylla þær kröfur sem fyrirtækið gerðir til 

starfsmanna. Með auglýsingum, innanhúsöflun, meðmælum auk annara 

aðferða er reynt að laða að mikið magn umsækjenda með það að marki að 

ráða þann hæfasta. Sá hæfasti er einmitt  líklegastur til að færa fyrirtækið 

nær markmiðum sínum. Þjónustufyrirtæki eins og Kaffitár sem leggja 

mikla áherslu á þjónustulund og faglega framkomu þurfa að ganga úr 

skugga um að umsækjendur þeirra séu gæddir þeim eiginleikum. 

Öflunarferli Kaffitárs miðast við að bera kennsl á þá sem koma vel fyrir og 

hafa haldgóða reynslu af þjónustu eða afgreiðslustörfum. Ímynd Kaffitárs 

spilar stórt hlutverk þegar kemur að því að laða til sín umsækjendur, 

stjórnendur þurfa stöðugt að passa uppá og vinna að jákvæðri ímynd 

fyrirtækisins.  

 

Settar hafa verið fram nokkrar skilgreiningar á öflun umsækjenda. Evers, 

Anderson og Voskuijl setja fram eftirfarandi skilgreiningu: ,,Öflun 

umsækjenda felur í sér aðgerðir og aðferðir fyrirtækja til þess að laða að 

og vekja áhuga einstaklinga sem hafa þá getu að hjálpa fyrirtækinu að ná 

mikilvægum markmiðum. Lagt er til að aðgerð þessi geti af sér hóp 

álitlegra umsækjenda og að efla áhuga þeirra á að verða starfsmenn 

fyrirtækisins og að lokum að auka líkurnar á því að þeir ráða sig til starfa” 

(Evers, Anderson og Voskuijl, 2005, bls 48). Með skilgreiningunni eru sett 

skil á milli öflunar starfsmanna og starfsmannavals. Þær aðgerðir og 

aðferðir sem notaðar eru við öflun starfsmanna hafa einungis það markmið 

að laða að hugsanlega umsækjendur en skera hins vegar ekki úr um það 

hvort þeir séu hæfir eða óhæfir. Úrskurður um hæfni umsækjenda fer svo 

fram síðar eða í starfsmannavalinu. Starfsmannaöflun getur verið og ætti 

að vera hverju fyrirtæki mikilvægt ferli sé það að ráða til sín fólk (Evers, 

Anderson og Voskuijl, 2005, bls 49). 
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Ráðningarferlið 

 
Mynd 3: Ráðningarferlið (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2005). 
 

Til þess að meta hæfni umsækjenda þarf að liggja fyrir starfsgreining 

þannig að hægt sé að sjá hvernig og hvort umsækjendur uppfylli þær 

starfskröfur sem fram eru settar. Öflun umsækjenda ætti því alltaf að vera 

byggð á starfsgreiningu, hvort sem hún er formleg eða óformleg. Illa unnin 

starfsgreining getur gert það að verkum að þeir umsækjendur sem bjóðast 

og sá sem verður valinn til starfsins sé ekki endilega hæfasti 

einstaklingurinn. Því markvissari sem öflun umsækjenda er því meiri 

árangri skilar hún. Komi fram mistök í ráðningaferlinu má oftast rekja þau 

til greiningarvinnunnar, annað hvort hefur henni verið sleppt eða hún illa 

unninn (Capacent ráðningar, ed). 

Öflun umsækjenda er vel heppnuð ef margir hæfir einstaklingar sækja um 

það starf sem laust er til umsóknar. Mikill fjöldi umsækjenda gefur meiri 

möguleika á að finna hæfasta einstaklingin til starfa. Sæki margir um 

starfið má einnig líta á það sem viðurkenningu fyrir fyrirtækið að það sé 

að gera rétta hluti og þyki álitlegur kostur fyrir umsækjendur.  

Umsækjendaöflun er hægt að skipta í tvennt. Annars vegar eru fyrirtækin 

að afla umsækjenda og hins vegar umsækjendur í leit að álitlegum 

Starfsgreining Starfslýsing Öflun umsækjenda 

Valið úr umsóknum 

Fyrsta viðtal 

Annað viðtal 
Ákvörðun/ráðning 

 
Höfnunarferli 

Starfsforsendur ákveðnar 

Ráðningaraðferðir 
valdar 

Ákveðið hverjir fara áfram 
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vinnuveitanda.  Staðreyndin er sú að framkvæmd öflunarinnar hefur áhrif 

á það hvort einstaklingar ráði sig til starfa eða hafni því. Fyrirtæki ættu að 

leggja metnað sinn í að taka vel á móti umsækjendum og hafa jákvæð áhrif 

á ímynd þeirra af fyrirtækinu þannig að líkurnar á því að viðkomandi þiggi 

starf aukist (Riggio, 2003, bls 82-83). 

Tilraun fyrirtækja í að laða til sín umsækjendur á að vera heiðarlega unnin 

og varast skal að ofurselja fyrirtækið með því móti að lofa meiru en hægt 

er að standa við til þess eins og afla fleiri umsækjenda. Þær öflunar 

aðferðir sem náð hafa hvað mestum vinsældum og eru mikið notaðar eru 

allt frá því að vera óformlegar og opnar í það að vera formlegar , 

afmarkaðar og vel skilgreindar. 

Fyrirtæki ættu að tileinka sér öflunaraðferðir sem koma í veg fyrir 

mismunun minnihlutahópa. Slík mismunun er ólögleg og til þess að 

komast hjá því að mismuna fólki ómeðvitað þá ættu fyrirtækin að reyna að 

laða að umsækjendur úr þessum hópum (Riggio, 2003, bls 84-85).  

 

4.1 Aðferðir við öflun umsækjenda 
 

Margar leiðir eru fyrirtækjum færar við öflun umsækjenda og eru þær 

misjafnlega áhrifa miklar. Öflun umsækjenda geta farið fram með 

formlegum og óformlegum hætti. Óformlegar leiðir eru til að mynda 

innanhúsráðningar, ábendingar frá öðrum og óumbeðnar umsóknir. 

Formlegar leiðir eru hins vegar  auglýsingar í fjölmiðlum, 

umsóknareyðublöð,  leit til menntastofnanna, internetið og fagtímarit svo 

einhverjar séu nefndar. Talið er algengara að aflað sé umsækjenda með 

óformlegum hætti en formlegar leiðir ætti samt að hafa í bland þar sem sú 

aðferð tryggir ákveðna breidd í umsækjenda hópnum og leiðir gjarnan til 

ráðningar fólks sem ekki var fyrirfram ákveðið að leita sér að starfi (Ásta 

Bjarnadóttir, 1996, bls 31). Gerðar hafa verið rannsóknir á áhrifum þessara 

aðferða, athugun var gerð á skilvirkni aðferðanna og skoðuð gæði 

nýráðinna starfsmanna auk starfsmannaveltu þeirra. Rannsóknin sýndi að 
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þeir starfsmenn sem voru ráðnir eftir ábendingum frá öðrum og svo þeir 

umsækjendur sem komu inn af götunni 2 voru líklegri til að haldast í starfi 

en þeir starfsmenn sem ráðnir voru með formlegum aðferðum (Riggio, 

2003, bls 82-83). 

Ímynd fyrirtækja hefur mikið að segja þegar kemur að óumbeðnum 

umsóknum. Fyrirtæki sem vinna í því að skapa góða ímynd laða að jafnaði 

til sín fleiri umsækjendur. Rannsóknir hafa einnig sýnt að því ítarlegri og 

jákvæðari sem upplýsingar atvinnuauglýsinga eru að þeim fleiri eru 

umsækjendurnir. Einnig kom í ljós að með góðri heildarímynd, það er góð 

vörumerkjaímynd, gott umtal, góður starfsandi auk fleiri þátta höfðu mikil 

áhrif á fjölda og gæði umsækjenda. Með góðri ímynd fengust fleiri og 

hæfari umsækjendur en það er einmitt það sem öflunarferlið gengur útá  

(Evers o.fl., 2005, bls 59-60). 

Sé farin sú leið að nota innanhúsráðningu er verið að ráða einstakling sem 

nú þegar starfar hjá fyrirtækinu, getur það haft ákveðna kosti auk galla í 

för með sér. Slíkar ráðningar auka starfsánægju innan fyrirtækisins því 

með stöðuhækkun er verið að umbuna einstaklingum fyrir vel unnin störf. 

Í kjölfar innanhús ráðningar myndast laus staða sem þarf að fylla og því er 

hægt að umbuna fleirum í einu. Með þessu móti myndast að vísu laus 

staða neðst í keðju fyrirtækisins en sumir álíta það kost þar sem hærri og 

ábyrgðar meiri stöður eru mannaðar með reyndum einstaklingum. 

Innanhúsráðningar hafa einnig þann ávinning fyrir stjórnendur að ekki þarf 

að afla gagna um viðkomandi starfsmann þar sem þau eru nú þegar til 

innan fyrirtækisins. Velji fyrirtæki hins vegar að fara ávallt útávið í 

ráðningum getur það haft afdrifarík áhrif á starfsánægju því fylgifiskur 

þess er oft aukin starfsmannavelta þar sem starfsfólki finnst það ekki metið 

að verðleikum og leitar því á önnur mið. Utanhúsráðningar geta verið 

nauðsynlegar þegar verið er að sækjast eftir nýjum einstaklingum með 

nýjar hugmyndir, aukna þekkingu, nýjar aðferðir og aukin tengsl útávið. 

                                                           
2 Óumbeðnar umsóknir 
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Utanhús ráðningar gefa kost á fleiri umsækjendum og kemur einnig í veg 

fyrir togstreitu meðal núverandi starfsmanna þar sem nokkrir núverandi 

starfsmenn gætu haft áhuga á að sækja um starfið. Utanhús ráðningar 

koma í veg fyrir að næst hæfasti einstaklingurinn sé ráðinn, ef ekki finnst 

nægilega hæfur starfsmaður innan dyra þá þarf að leitað útávið í stað þess 

að taka þann næst besta. Fyrirtæki hafa alltaf þann möguleika að leita fyrst 

innanhús og beri það ekki árangur þá er hægt að leita utanhús (Carrell, 

Kizmits og Elbert. 1992, bls 129-132). 

Öflun umsækjenda hjá menntastofnunum er hefð í mörgum löndum, þá eru 

útskriftarnemar í hlutverki álitlegra umsækjenda. Hagur beggja liggur í 

þessari aðferð því skólinn vill senda frá sér góða og vel menntaða 

umsækjendur og atvinnurekendur nýta sér þessa kostnaðarlausu aðferð 

sem gefur af sér marga umsækjendur sem allir eru með sambærilegan og 

þekktan bakgrunn.  

Öflun umsækjenda í fagtímaritum er ekki svo ósvipuð öflun innan 

menntastofnunar. Þessi aðferð getur reynst vel ef ætlunin er að ná til 

umsækjenda með ákveðinn bakgrunn og sérþekkingu. Aðferðin útilokar 

um leið umsækjendur sem ekki hafa þann bakgrunn sem leitað er að og þar 

með er búið að minnka þá vinnu sem fer í að útiloka umsækjendur sem 

ekki hafa tilekinn bakgrunn (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 34).  

Ekki verður fjallað um umsóknareyðublöð hér þar sem höfundur telur þá 

aðferð almennt þekkta og þurfi ekki nánari útsýringar. 

 

4.2 Internetið og öflun umsækjenda (e. Internet and recruitment) 
 

Notkun internetsins hefur aukist til muna síðustu ár og mun eflaust aukast 

enn frekar í náinni framtíð. Hægt er að líta á internetið sem einn 

möguleika í umsækjendaöflun. Fólk er farið að notfæra sér internetið í 

atvinnuleitarferlinu bæði til að leggja inn umsóknir og til að verða sér út 

um upplýsingar um álitleg fyrirtæki. Fyrirtæki hafa verið að nota 

heimasíður sínar sem aðdráttarafl fyrir hugsanlega umsækjendur ekki síst 
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umsækjendur sem nú þegar starfa annars staðar og eru í leit að betri vinnu 

og auknum tækifærum. Þrátt fyrir þá staðreynd að internetið sé mikið 

notað af umsækjendum þá ríkir enn óvissa um hvort og þá hve margir 

virkilega nota internetið við endanlega umsókn. Rannsóknir hafa leitt í ljós 

að fólk kýs atvinnuauglýsingar í blöðum umfram internet auglýsingar. Svo 

virðast sem fólk noti internetið sem upplýsingagrunn þar sem hægt er að 

nálgast gögn um álitleg fyrirtæki en kjósa eftir sem áður hefðbundið 

öflunarferli. Ástæðan er sú að erfitt er að nálgast raunhæfar upplýsingarnar 

um fyrirtækið í gegnum internetið. Ákveðnir hópar umsækjenda kjósa hins 

vegar internetið umfram hefðbundnar leiðir.  Þessir hópar eru ungir vel 

menntaðir og tæknisinnaðir einstaklingar sem hafa alist upp við 

tölvunotkun og eru vanir að sækja mikið magn upplýsinga á netinu. Þess 

má geta að ungir karlmenn eru líklegri en ungar konur að notfæra sér 

internetið í leit að starfi (Gueutal og Stone, 2005, bls 22-26).  

Frekari rannsóknir sýna að internetöflun getur verið áhrifarík ef fyrirtæki 

eru að leita eftir umsækjendum með tölvunarfræðimenntun og eins ef um 

er að ræða fyrirtæki sem eru eftirsóttir vinnustaðir. Ástæða þess að mörg 

fyrirtæki hafa verið að fara út í internetöflun er sú að þau telja að með 

þessari aðferð séu meiri líkur á að fanga umsækjendur með óvenjulega 

mikla þekkingu og færni. Engar rannsóknir hafa hins vegar rennt stoðum 

undir þá kenningu, komið hefur í ljós að internetöflun hefur ekki endilega 

aflað hæfari umsækjenda einungis fleiri. 

Internetið gefur fólki kost á að sækja um mörg störf á stuttum tíma auk 

þess ná fyrirtækin til margra einstaklinga stuttum tíma. Með auknum 

fjölda umsækjenda eykst úrvinnslutími og því fylgir aukinn kostnaður. 

Internetöflun er samt sem áður ódýrari en aðrar hefðbundnar öflunarleiðir. 

Bandarískar rannsóknir hafa sýnt að með internetöflun er hægt að lækka 

kostnað sem fer í umsækjenda öflun um 95% auk þess sem ferlið er 25% 

styttra en hefðbundnar aðferðir. Eins og áður sagði er internetöflun talin 

gefa af sér stærri hóp umsækjenda en einnig er því haldið fram að  
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hefðbundnar leiðir gefa af sér traustari og hæfari umsækjendur (Gueutal 

og Stone, 2005, bls 27-32). 

Internetið er og verður framtíðin, fyrirtæki verða samt að vera meðvituð 

um hvers konar umsækjendur þeir vilja fá þegar ákveðin er öflunarleið því 

internetið nær ekki til allra og með því að nota einungis netið er 

hugsanlega verið að sniðganga álitlega umsækjendur. Internetið ætti að 

koma til greina hjá fyrirtækjum sem öflunarleið sér í lagi ef hún er notuð 

samhliða öðrum hefðbundnari leiðum (Gueutal og Stone, 2005, bls 33-39). 

 

4.3 Hvaða öflunaraðferðir eru algengastar á Íslandi  

 

Samkvæmt Cranet könnuninni er algengast að umsækjendum í 

stjórnunarstöður sé aflað í gegnum ráðningarstofur eða í um 44% tilvika. 

Könnunin leiddi einnig í ljós að  24% svarenda segjast oftast nota 

auglýsingar við öflun stjórnenda en 19% notfæra sér innanhús ráðningar. 

Innanhús ráðningar njóta mikilla vinsælda hjá samanburðarþjóðunum 

þegar aflað er umsækjenda í stjórnunarstöður, könnunin bauð samt ekki 

uppá þann möguleika sem margir notfæra sér og það eru hausaveiðar 

(e.headhunting). Auglýsingar í blöðum njóta hvað mestra vinsælda hér á 

landi þegar afla á umsækjenda til annarra starfa en stjórnenda. Um 37.7% 

svarenda sögðust nota blaðaauglýsingar við öflun. Séu atvinnugreinar 

skoðaðar nánar með tilliti til öflunarleiða þá má sjá að verslunar, fjármála 

og flutningsgreinar nota mest auglýsingar innan fyrirtækisins, fá til að 

mynda ábendingar frá öðrum starfsmönnum. Sjaldnast eru ráðningastofur 

notaðar þegar ráða á starfsmann til almennra starfa en 9% svarenda 

sögðust notfæra sér slíkar stofur (Háskólinn í Reykjavík, IMG Gallup, 

2003). 
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5. Ráðningarviðtöl 
 

Ráðningarviðtöl(e. Interview) eru ómissandi tæki , með þeim er hægt að 

afla frekari upplýsinga um þá umsækjendur sem koma til greina. 

Umsækjendur og forsvarsmenn fyrirtækja koma til viðtals vopnaðir trú, 

væntingum, þörfum og þeim ásetningi að afla og veita upplýsingar sem 

eru þeim í hag. Öll umgjörð viðtalsins hefur áhrif á umsækjendur og því 

verður að huga vel að framkvæmd, aðferðum og þeim aðstæðum 

viðtalsins. Staðreyndin er sú að forsvarsmenn fyrirtækja hafa lítið sem 

ekkert lagt áherslu á þarfir, væntingar og ásetning umsækjenda. Innan 

Kaffitárs starfar rekstarstjóri kaffihúsa Lilja Pétursdóttir að nafni, hún auk 

aðstoðarkonu sinnar sjá um öflun umsækjenda og starfsmannaval fyrir 

almenna starfsmenn sem og verslunarstjóra kaffihúsanna. Þær þurfa því að 

hafa hugfast að umgjörð ráðningaviðtals getur haft áhrif á upplifun 

umsækjenda auk þess að ráða miklu um það hvort viðkomandi taki tilboði 

um starf eða hafni því (Evers o.fl., 2005, bls 121-123).   

 

Í viðtölunum er verið að staðfesta og auka við þær hlutlægu upplýsingar, 

reynslu og bakgrunn sem gefna voru í umsókninni. Viðtöl gefa tækifæri til 

frekara mats á eiginleikum sem gætu nýst í starfi en komu ekki fram í 

bakgrunnsupplýsingum. Viðtöl eru heppileg til þess að kynna starfið, 

vinnuaðstöðuna, og starfsheildina fyrir umsækjendum. Viðtöl gefa báðum 

aðilum tækifæri til að safna og miðla upplýsingum auk þess eru viðtöl  

upphaf að kynnum væntanlegs starfsmanns af yfirmönnum og öðrum 

samstarfsmönnum. Þeir umsækjendur sem ekki verða fyrir valinu móta 

viðhorf sitt til fyrirtækisins út frá móttöku viðmælanda síns sem og  

starfsheildarinnar. Umsækjendur geta hugsað sér viðtal sem tækifæri til að 

koma styrkleikum og veikleikum sínum á framfæri. Nauðsynlegt er að 

greina frá veikleikum sínum því enginn er fullkominn og sé umsækjandinn 

ekki hæfur til stafsins þá er honum ekki greiði gerður með að fá starf sem 

hann ræður ekki við (Glitnir, e.d.).  
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Hlutlægar bakgrunns upplýsingar eru oft fyrirferðamiklar í viðtölum. 

Sjaldnast eru ráðningar byggðar á nema litlum hluta þeirra upplýsinga, því 

ættu spurningar af þeim toga ekki að taka nema örstutt brot af 

viðtalstímanum. Mikill tími vill oft fara í spurningar sem draga fram  hvað 

umsækjandi hefur gert í stað þess að spyrja hversu vel hann hefur gert 

hlutina. Viðtöl eru fyrst og fremst tækifæri til frekari upplýsingaöflunar og 

miðlunar upplýsinga frekar en að lagt sé mat á umsækjendur. Mat á að fara 

fram að viðtali loknu þannig að allir hafi jafna möguleika til að láta ljós 

sitt skína. Ákvarðanataka fer svo fram eftir að öll viðtölin hafa verið tekin. 

Verið er að meta umsækjandann þannig að framkoma og mannleg 

samskipti skipta miklu máli og ættu umsækjendur að hafa það hugfast að 

koma vel fram því þessir þættir vega þungt þegar kemur að lokaákvörðun 

(Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 41-42).   

 

5.1 Viðtalið 

Ráðningarviðtal er erfitt verk sem ekki skyldi vanmeta. Sá sem tekur 

viðtalið3 þarf að fullnægja tveimur verkefnum í senn, hann þarf að spyrja 

spurninga, vinna úr upplýsingunum á gagnrýnin hátt og halda uppi 

þægilegum samræðum auk þess að skapa jákvæða mynd af sér og 

vinnustaðnum í huga umsækjenda. Spyrjendur (e.interviewer) geta fallið í 

þá gryfju að vera með fyrirfram ákveðna mynd í kollinum af fullkomnum 

umsækjenda. Fyrirmyndin getur verið að þeim sjálfum eða einhverjum 

starfsmanni sem hann telur að hafi alla eiginleika fullkomins umsækjenda 

og miðar því allt út frá þeirri fyrirmynd. Með þessu móti getur rangur 

einstaklingur ráðist til starfa þar sem ímynd hins fullkomna starfsmanns er 

oft þrengri en nauðsyn þykir. Spyrjandinn þarf því að vera meðvitaður um 

skoðanir og hugmyndir sínar og vera raunsær þegar kemur að endanlegu 

mati (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 42-43).   

                                                           
3 Hér eftir nefndur spyrjandi 
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Færni spyrjenda er misjöfn því hinn mannlegi þáttur spilar stórt hlutverk 

við þessar aðstæður. Þegar tekin hefur verið ákvörðun um spyrjanda eða 

spyrjendur ætti að halda sig við þá ákvörðun í gegnum allt viðtalaferlið. 

Ástæða þess er sú að spyrjendur eru ólíkir einstaklingar sem meta 

umsækjendur á ólíkan hátt þó svo að farið sé eftir fyrirfram ákveðnum 

matsblöðum (Cook, 2004, bls 45-47).  

Gerðar hafa verið rannsóknir á viðtalstækni og fjölda spyrjenda og kom í 

ljós að tveir spyrjendur komast að betri niðurstöðu en einn. Kostir þess að 

hafa tvo spyrjendur er sá  að þeir geta unnið spurningarnar saman, þeir ná 

fram meiri breidd þegar kemur að mati umsækjenda, þeir hafa meiri tíma 

til að hlusta og skrá niður upplýsingar auk annara kosta. Gefist tækifæri til 

þjálfunar spyrjenda þá er það  talið auka gæði ráðninga því þjálfaður 

spyrjandi hagar sér öðruvísi en óþjálfaður, hann spyr fleiri opinna 

spurninga sem leiða til aukinna upplýsinga frá umsækjendum án þess að 

fara langt út fyrir efnið (Cook, 2004, bls 47-48).  

 

5.1.1 Uppbygging viðtals 

 

Uppbygging viðtals þarf að vera formfast, með formfestu er átt við að 

spyrjandinn spyr alla umsækjendur fyrirfram ákveðinna spurninga, orðrétt 

og helst í svipaðri röð. Formföst viðtöl gera samanburð umsækjenda 

einfaldari sökum þess að auðveldara er að leggja mat á svör umsækjenda 

þegar þeir fá allir sömu spurningarnar. Spurningarnar ættu að vera byggðar 

á starfsgreiningu, þannig má auðvelda mat umsækjenda því spurningarnar 

draga fram þá eiginleika sem nauðsynlegir eru þeim starfsmanni sem 

sinnir starfinu. Viðtal sem er laust í reipunum gefur umsækjendum 

tækifæri til að leiða viðtalið þannig að það varpi jákvæðu ljósi á hann og 

forðast að draga fram aðra hluti sem gætu haft neikvæð áhrif. Lausbeisluð 

viðtöl gefa falskar niðurstöður því umsækjendur líta vel út eftir jákvætt 

umtal sjálf síns. Eftir slíkt viðtal reynist erfitt að meta og velja hæfa 
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umsækjendur. Séu markmið viðtala höfð að leiðarljósi má koma í veg fyrir 

lausbeisluð viðtöl, markmið viðtala er að afla upplýsinga sem seinna eru 

notuð til að bera sama umsækjendur og  velja þann hæfasta úr hópnum 

(Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 47-49).  

Meðmælabréf eru einnig talin varasöm því efni þeirra eru oft jákvæðari en 

efni gefa tilefni til. Meðmælendur eru oftast fyrrverandi vinnuveitendur 

umsækjenda og meðmælin því unnin útfrá hans samanburðarhópi og frá 

hans viðmiðum. Biðji starfsmaður um meðmæli frá fyrrverandi 

vinnuveitanda er hann í raun að biðja um jákvætt umtal í sinn garð þannig 

að glöggt má sjá að slík bréf gefa ekki rétta mynd af umsækjendum. 

Rannsóknir hafa sýnt að óformleg viðtöl og meðmælabréf eru ekki góð 

tæki til að spá fyrir um frammistöðu starfsmanns. Betri og ítarlegri 

aðferðir sem meta umsækjandann og gefa gott forspárgildi um vænta 

frammistöðu eru formföst viðtöl, hegðunartengd viðtöl, persónuleikapróf 

og hæfnismiðstöðvar þar sem umsækjendur gangast undir matsferli sem 

fela í sér starfsæfingar, viðtöl og yfirgripsmikil sálfræðipróf. Nú í dag 

njóta hegðunartengd viðtöl ,persónuleikapróf og hæfnismiðstöðvar 

aukinna vinsælda (Ingrid Kuhlman, 2003). 

 

5.1.2 Framkvæmd viðtals 
 

Æskilegt þykir að viðtal fari fram á bakvið luktar dyr án síma og annarra 

utanaðkomandi truflana sé þess kostur. Hringborð eru talin vera betri kost 

en ferköntuð borð en sé borðið ferkantað þá ættu viðmælendurnir að sitja í 

90° horn við borðið. Ástæða þess að hringborð eru talin heppilegri kost er 

að við ferkantað borð þar sem viðmælendur hafa möguleika á að sitja á 

móti hvor öðrum geta skapast óþarfa gjá á milli aðila sem leiðir af sér 

spennu og óþægindi.  Þegar tekið er á móti umsækjanda í viðtal þá ættu 

fyrstu mínúturnar að fara í spjall á léttum nótum rétt til að brjóta ísinn og 

liðka málbein beggja aðila. Auðvitað skal viðhalda almennri kurteisi og 

bjóða uppá kaffi eða aðra hressingu áður en eiginlegt viðtal hefst. 
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Spyrjandi ætti því næst að kynna sig og lýsa hlutverki sínu innan 

fyrirtækisins. Því næst mætti benda á þau atriði sem vöktu áhuga í ferliskrá 

eða umsókn frá viðkomandi umsækjanda og deila jafnvel með honum 

einhverjum viðfangsefnum úr starfinu. Þessi hluti viðtalsins ætti ekki að 

taka nema örfáar mínútur því það er beggja hagur að komast beint að 

efninu. Góð viðmiðun er að umsækjandi tali í 70- 80 % af tímanum en 

spyrjandi í 20-30 % . Umsækjandinn þarf að fá að tala sínu máli án þess 

þó að hafa einhverjar málalengingar um efni sem ekki tengist 

spurningunum á nokkurn hátt.  Sé farið eftir þessum atriðum við upphaf 

viðtals þarf  í framhaldi af því að gera umsækjandanum ljóst að skrifaðir 

verði niður minnispunkta á meðan á viðtali stendur. Flestir umsækjendur 

eru ekkert á móti því þar sem þeir vilja væntanlega að munað sé best eftir 

þeim.  Biðja þarf um leyfi til að geyma minnispunktana úr viðtalinu 

þannig að farið sé að lögum um meðferð og skráningu persónuupplýsinga. 

Umsækjandanum er gert ljóst um hvers kyns viðtal er að ræða, það er  

formfast eða lausbeislað. Þetta er gert til þess að minnka álag á báða aðila, 

sé viðtalið formfast og spurningarnar fyrirfram ákveðnar getur þurft að 

fara hratt yfir og þá er gott að vita af því þannig að viðkomandi líði ekki 

illa og finnist eins og um færibandavinnu sé að ræða (Ásta Bjarnadóttir, 

1996, bls 55-57).  

Upplýsingar um starfið ættu að vera gefnar í viðtalinu, tilgangurinn er 

annars vegar sá að hagur vinnuveitandans liggur í því að ræða þær 

starfskröfur sem settar eru fram og notaðar þær til að draga fram 

upplýsingar um umsækjendur með tilliti til krafnanna. Í öðru lagi eru 

starfsupplýsingar veittar umsækjendum til þess að vekja frekari áhuga á 

starfinu og jafnvel að ,,selja” starfið þeim umsækjendum sem þykja 

eftirsóknarverðir. Ekki skal ,,ofurselja” starfið þar sem það gæti skapað 

vonbrigði hjá þeim sem hreppa starfið en slíkt getur endað með uppsögn. 

Til þess að koma í veg fyrir slíkt væri hægt að koma á framfæri 

raunhæfum upplýsingum um starfið og umsækjendum gerð grein fyrir 

neikvæðum og jákvæðum hliðum starfsins. Gert er ráð fyrir að þeir sem 
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sóttu um starfið með óraunhæfar kröfur eða hugmyndir muni hafna því en 

þeir sem eftir verða séu í raun þeir sem munu haldast lengi í starfi. 

Rannsóknir hafa sýnt að raunhæfar starfsupplýsingar hafa áhrif á 

starfsánægju, lengri viðdvöl í starfi og að starfsmannavelta minnki um 9% 

(Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 56-58). 

Í lok viðtalsins ætti spyrjandi að líta stuttlega yfir minnispunkta sína og 

nefna upphátt nokkur atriði sem stóðu uppúr þannig að umsækjandinn geti  

staðfest orð sín auk þess sem þetta fyrirbyggir misskilning. Enda skal 

viðtalið á jákvæðum nótum, gefa færi á spurningum í lokin og vanti 

einhverjar auka upplýsingar gefst tækifæri til að svara þeim á þessari 

stundu. Greina þarf frá næstu skrefum auk þess að tilgreina hvenær mætti 

eiga von svari. Þá ber að nota hina almennu kurteisi að fylgja 

umsækjandanum til dyra og kveðja með handabandi (Ásta Bjarnadóttir, 

1996, bls 58-59).     

 

5.2 Hegðunartengd ráðningarviðtöl 
 

Hegðunartengd ráðningarviðtöl beina sjónum sínum að hegðun 

umsækjenda við vissar aðstæður. Aðferðafræðin byggir á að fyrri hegðun 

spái fyrir eða endurspegli hegðun í framtíðinni. Hafi umsækjandinn tekist 

á við erfiðan viðskiptavin á þann hátt að hvorki viðskiptavinurinn né 

fyrirtækið hafi hlotið skaða af er talið líklegt að hann geri slíkt hið sama 

endurteknar aðstæður. Spyrjandi í hegðunartengdu ráðningarviðtali þarf 

því að ná fram skýrri og nákvæmri mynd af þeirri hegðun sem 

umsækjandinn hefur sýnt við fyrri störf. Skoða þarf í hvaða samhengi 

hegðunin birtist og við hvaða aðstæður. Það er gert með því að spyrja 

AHHA spurninga þar sem AHHA stendur fyrir aðstæður , hlutverk, 

hegðun og afleiðingar (Ingrid Kuhlman, 2003). 

Aðstæður: reynt er að  fá skýra mynd af aðstæðum í kringum atburðinn 

sem umsækjandinn nefnir og bornar upp spurningar á borð við : Hverjir 
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voru viðstaddir? Hvert var starfsumhverfið? Var mikið líkamlegt eða 

andlegt álag? 

Hlutverk: Hvert var hlutverk umsækjandans í atburðinum , hvernig leysti 

hann verkefnið, hvernig kom það fram og hver voru hin raunverulegu 

verkefni? 

Hegðun: Hvað sagði og gerði umsækjandinn nákvæmlega við þessar 

aðstæður, hvernig leysti hann verkefnið, hvernig var hegðun hans og hvers 

vegna hegðaði hann sér svona en ekki á annan hátt? 

Afleiðingar: Hver var útkoman, hvernig virkaði sýnd hegðun , hvernig 

virkaði hegðunin á aðra sem og á umsækjandann sjálfan og síðast en ekki 

síst var hegðunin áhrifarík?   

Viðtalstækni þessi leggur mikla áherslu á að skoða raunverulega fyrri 

hegðun í starfi samhliða því að bera upp spurningar sem gefa hugmynd um 

hegðun í framtíðinni. Spurningum sem er ætlað að lýsa fyrri hegðun ættu 

ekki að vera opnar né óskýrar og spyrja skal fyrst um nýfengna reynslu og 

fara svo aftur í tímann (Ingrid Kuhlman, 2003). 

  

5.3 Hæfnismiðstöð og persónuleikapróf 
 
Hæfnismiðstöðvar (e. Assessment centers) komu fyrst fram á sjónarsviði í 

seinni heimstyrjöldinni  beggja vegna Atlantshafsins nánast samtímis. 

Breski herinn notaði þessa aðferð til að leita að hæfum einstaklingum sem 

gætu gengið til liðs við herinn og gengt stöðu hermanna. Bandaríkjamenn 

notuðu aðferðina til að finna og þjálfa njósnara. Frá 1950 hefur bandaríska 

símafyrirtækið AT & T notað aðferðina til að velja stjórnendur. Aðferðin 

er talin vera ein af nákvæmustu aðferðunum við starfsmannaval. Um er að 

ræða skipulagt og nákvæmt mat á breiðu sviði vinnutengdrar þekkingar , 

getu og hæfileika. Lykilatriði hæfnismiðstöðva er að líkja eftir 

raunverulegum aðstæðum sem gætu komið upp í starfinu. Metin er 

frammistaða umsækjenda með tilliti til þeirra hæfniskrafna sem settar eru 
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fram vegna starfsins. Með hæfnismiðstöðvum er hægt að meta nánast hvað 

sem fyrirtækjum dettur í hug að meta svo öflug er aðferðin. Eigi 

hæfnismiðstöðin að skila góðum árangri þarf vel þjálfaða matsaðila, oftast 

talað um einn matsaðila á hverja tvo umsækjendur. Matsaðilar setja niður 

á blað eftir hvað mælikvörðum meta eigi umsækjendur með tilliti til 

lykilþátta starfsins. Kostir þessarar aðferðar eru einna helst hversu hátt 

forspárgildi hún hefur fyrir væntanlega frammistöðu umsækjenda. Gallar 

aðferðarinnar eru hins vegar þeir að hún er kostnaðarsöm og tímafrek 

(Cook, 2004, bls 173-175).   

 

Sálfræðileg próf geta verið gagnleg til að meta eiginleika umsækjenda sem 

annars er erfitt að meta útfrá beinum spurningum, ályktunum útfrá fyrri 

reynslu, menntun eða öðrum bakgrunni. Sálfræðileg próf eru af tvennum 

toga annars vegar greindarpróf og hins vegar persónuleikapróf. 

Greindarpróf metur einstaklinga útfrá því sem þeir ,,geta gert” en 

persónuleikapróf meta hins vegar útfrá því sem þeir ,,vilja gera”. Próf sem 

meta almenna vitræna getu fela í sér spurningar sem reyna á rökhugsun, 

málfarslega færni, talnaleikni, rýmisskilning auk nákvæmni og hraða í 

skynjun. Próf af þessu tagi innihalda krossaspurningar auk opinna 

spurninga, fjöldi spurninga er 100 eða fleiri og oftast er próf tekið með 

tímamörkum. Persónuleikpróf hefur ekkert rétt svar heldur er verið að leita 

eftir upplýsingum um fyrri hegðun eða áætlaðri hegðun umsækjandans. 

Fræðimenn eru ósammála um ágæti þessara prófa við starfsmannaval, 

sumir vilja meina að prófið henti engan vegin á meðan aðrir telja 

forspárgildi prófsins vera eitt það mesta miðað við aðrar aðferðir.    

Á sjöunda áratuginum spruttu út deilur um ágæti þessara prófa þar sem 

ekki hafði verið sýnt framm á sterk tengsl milli persónulegra eiginleika og 

frammistöðu í starfi. Rannsóknir síðari ára sýna hins vegar framm á að 

ákveðin starfstengd persónueinkenni fólks geti haft töluverð forspárgildi 

um vænta frammistöðu í starfi. Þetta á sérstaklega við þegar leitað er eftir 
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umfangi fyrirfram ákveðna persónueinkenna sem talir eru nauðsynlegir 

starfinu ( Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 63-65). 

Persónuleikinn er breytilegur, persónuleikapróf sem lagt er fyrir 

umsækjanda í dag kemur ekki eins út þegar sá hinn sami tekur prófið aftur 

eftir nokkur ár. Áreiðanleiki prófsins ræðst af heiðarleika þess sem tekur 

prófið, hægt er að fá góða útkomu með því að ,,fegra” raunveruleikann 

(Torrington o.fl, 2005, bls 152). 

 

5.4 Helstu aðferðir starfsmannavals á Íslandi 

 

Ráðningar stjórnenda hér á landi eru oftast framkvæmdar með 

hópviðtölum þar sem fleiri en einn spyrjandi tekur viðtalið, eða í 64% 

tilfella. Hópviðtöl eru einnig mikið notuð hér á landi þegar ráðið er í stöðu 

sérfræðings eða tæknifólks, þau eru aftur á móti sjaldnast notuð við 

ráðningu almennra starfsmanna og skrifstofufólks. Samanburðarþjóðirnar 

virðast vera hrifnari af hópviðtölum og má þar nefna að Danir nota þessa 

aðferð í 88% tilfella við val á stjórnendum auk þess er aðferðin mikið 

notuð við val á sérfræðingum, tæknifólki og skrifstofufólki. 

Maður á mann viðtöl eru nokkuð algeng bæði á Íslandi og hjá hinum 

þjóðunum en athygli vakti að í samanburðarþjóðunum var algengara að 

slík aðferð væri ekki notuð (Háskóli Íslands og IMG Gallup, 2003). 

Notkun sálfræðilegra prófa er ekki mikil hér á landi en 17% sögðust nota 

prófin eitthvað við val á stjórnendum, 8% nota þau við val á sérfræðingum 

og tæknifólki  og minna fyrir önnur störf. Sálfræðileg próf eru hins vegar 

mikið notuð af dönskum fyrirtækjum eða í 54% tilfella þegar valið er í 

stjórnunarstöður og um helmings tilfella þegar valið er í sérfræði og 

tæknistöður (Háskóli Íslands og IMG Gallup, 2003). 

Matsmiðstöðvar eru svo að segja ekkert notaðar í íslenskum fyrirtækjum, 

innan við 3% segjast nota þessa aðferð við val á stjórnendum. 

Hollendingar notfæra sér þessa aðferð mest af öllum 

samanburðarlöndunum eða í 65% tilfella við val á stjórnendum.  
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Könnunin sýnir að Ísland virðist vera að skera sig úr af því leyti að hér á 

landi er algengara að taka maður á mann viðtöl en í hinum löndunum, sér í 

lagi ef verið er að ráða í skrifstofu og almenn störf. Sálfræðileg próf og 

matsmiðstöðvar hafa ekki náð mikilli útbreiðslu hér á landi en hafa verður 

í huga að könnunin var gerð árið 2003 þannig að eitthvað getur hafa breyst 

frá þeim tíma. Almennt séð leggja íslensk fyrirtæki minni vinnu í 

starfsmannamál en tíðkast hefur í samanburðarlöndunum (Háskóli Íslands 

og IMG Gallup, 2003). 
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6. Ákvörðunin  
 

Mikilvægi ákvarðana (e. Selection) hefur verið að aukast samhliða þeirri 

vakningu að mannauður hvers fyrirtækis er sú auðlind sem skapar 

samkeppnisstöðu fyrirtækja. Samfélagslegar breytingar sem og breytingar 

á atvinnumálum hafa áhrif á ákvarðanirnar. Breytingar á atvinnumarkaði 

hafa leitt til breytinga á áherslum í starfsmannavali, aukin áhersla hefur 

verið á getu umsækjenda, sveigjanleika starfsmanna og teymisvinnu meðal 

starfsmanna. Aukin áhersla er nú á hegðun og framkomu fremur en að 

umsækjandi uppfylli allar hæfniskröfur starfsins. Ákvörðun um ráðningu 

þarf að taka að vel ígrunduðu máli þar sem ráðning nýs starfsmanns hefur 

auknar skuldbindingar í för með sér fyrir fyrirtækið. Öll fyrirtæki sem 

standa frammi fyrir því að ráða til sín nýja starfsmenn ættu að leggja 

metnað sinn í að vanda til verka þegar kemur að ráðningum, á það jafnt 

við um Kaffitár sem og önnur fyrirtæki (Beardwell og Claydon, 2007, bls 

189).   

Ákvörðun getur myndast af fyrstu viðbrögðum spyrils gagnvart 

umsækjanda og geta haft mikil áhrif á mat og ráðningu. Það virðist sem 

fyrstu fjórar til fimm mínútur viðtalsins hafi hvað mest áhrif á niðurstöður 

þess. Rannsóknir hafa sýnt að stjórnendur eða þeir sem taka viðtölin hafa 

myndað sér skýra skoðun á umsækjandanum á fyrstu fjórum til fimm 

mínútunum og sú skoðun breytist lítið á meðan á viðtalinu stendur. Komið 

hefur í ljós að ef umsækjandi fellur spyrjanda vel í geð á fyrstu mínútum 

viðtalsins þá gerist það oft að spyrjandinn fer að tala meira og 

umsækjandinn kemst síður að. Niðurstaðan verður sú að umsækjandinn er 

ráðinn án þess að raunveruleg ástæða liggi að baki önnur en sú að 

spyrjandanum líkar vel við umsækjandann. Ákvarðanir byggðar á slíkum 

röksemdum ætti að forðast því ekki eru nægar upplýsingar fyrir hendi um 

viðkomandi. Umsækjandi sem býr yfir persónutöfrum sem auðvelt er að 

hrífast af getur auðveldlega leikið hinn fullkomna umsækjenda í fimm 

mínútur en sá leikur getur ekki staðið yfir í mikið lengri tíma.  
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Góð ákvörðun er tekin á grundvelli vel unninnar starfsgreiningar sem leitt 

hefur af sér starfslýsingu,  sú lýsing er notuð til að meta góða frammistöðu 

frá slæmri. Góð ákvörðun byggir einnig á markmiðum ráðningaviðtala en 

þau eru að fá upplýsingar um menntun, hæfni, þekkingu, reynslu og 

persónuleika umsækjandans og meta hvort þessir þættir komi heim og 

saman við þarfir fyrirtækisins (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 43-44 og 

Byars.L.L, Rue,W.L, 1997, bls 149). 

Á endanum er ákvörðun tekin á grundvelli aðferða sem spá fyrir um vænta 

frammistöðu. Matsþættirnir eru nefndir forspárþættir (e. Predictors), í 

þeim felast meðal annars þeir eiginleikar sem metnir eru með viðtölum, 

prófum, umsögnum og fleiri aðferðum. Hversu há fylgni er á milli  

forspárþátta er fundið með því að koma mati á umsækjendur og 

frammistöðu þeirra, því komið í tölulegt form sem leiðir af sér hlutlægt 

gildi sem lýsir sambandinu þeirra á milli. Forspárgildi aðferða fer þó eftir 

því hversu vel er staðið að mati umsækjenda og frammistöðu hverju sinni 

auk þess sem eðli starfsins hefur áhrif. 

 

                    Forspárgildi aðferða 

 

Mynd 4: Forspárgildi aðferða (Beardwell og Claydon, 2007, bls 212). 
 

 

 
1,00 -Fullkomin spá  

0,68 -Hæfnismiðstöð 

0,62 -Staðlað viðtal 

0,54 -Greindarpróf 

0,38 -Persónuleikapróf 

0,31 -Óstaðlað viðtal 

0,13 -Meðmæli 

0,00 -Engin forspá 
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Umsóknareyðublöð, viðtöl, meðmæli, hæfnisviðtöl, persónuleikapróf og 

fleiri aðferðir gera það að verkum að hægt er að skera niður hóp 

umsækjenda áður en endanlegt val á sér stað. Þrengja ætti hópinn eins 

mikið og hægt er snemma í ferlinu séu umsækjendur margir og sé starfið 

þess eðlis að einstaklingar hafa lítil áhrif á framleiðni sína. Sé um að ræða 

starf sem einstaklingur kemur til með að móta eftir ráðningu, umsækjendur 

eru fáir en jafn hæfir ætti að forðast útilokun snemma í ferlinu nema því 

eins að skýr ástæða liggi að baki. Afla þarf mikilla upplýsinga um hvern 

umsækjenda áður en útilokun getur átt sér stað þannig að ekki sé verið að 

hafna þeim hæfasta af fljótfærni.   

Svo hægt sé að útiloka umsækjendur og taka ákvörðun þarf að koma áður 

fengnum upplýsingum um hvern umsækjanda á form sem leyfir 

samanburð þeirra á milli (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 91-93, og 

Torrington o.fl., 2005, bls 158-159). 

 

6.1 Hjálpartæki við mat umsækjenda 

 

Töluleg form er hægt að nota sem hjálpartæki við ákvarðanir. Þessi tæki 

eru oft notuð til þess að koma í veg fyrir að einungis sé notast við óljós 

atriði og almenna tilfinningu. Útbúnir eru einfaldir mælikvarðar sem 

hjálpa til við mat á umsækjendum með tilliti til atriða eins og þekkingar, 

færni , getu og annarra eiginleika sem nýtast í starfi. Mælikvarðarnir 

byggja á eru lykilþáttum starfsgreiningar.  Kvarðarnir sem unnið er eftir 

eru frá einum uppí fimm, kvarðarnir eru settir upp og spurningarnar 

notaðar sem fyrirsögn.  
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Tölulegir kvarðar við ákvarðanatöku 

Dæmi: 

Spurning: Virðist hafa sýnt að hann/hún kunni að vinna sjálfstætt? 

Kvarði: 

Virðist kjósa að  

Bíða eftir fyrirmælum                              Virðist taka frumkvæði 

1  2  3  4  5 

Mynd 5: Tölulegir kvarðar við ákvarðanatöku  (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 59). 
 

 

Matsaðilinn gefur viðkomandi umsækjanda einkunn, fái hann einkunnina 

fimm hefur verið sýnt framá svo ekki verði um villst að hann/hún geti 

unnið sjálfstætt (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 60). 

Ákvarðanataka felur í sér flokkun fyrirliggjandi upplýsinga sem komið er í 

töluleg form eins og það sem sýnt er hér að ofan. Þetta geta verið  

upplýsingum úr viðtölum, meðmælabréfum, niðurstöður prófa eða 

menntun.  Einnig eru til eru flóknar aðferðir við ákvarðanatöku í formi 

tölfræðiforrita og töflureiknis en sjaldgæft er að slíkt sé notað hér á landi 

(Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 91-95). 

 

6.2 Of hæfur einstaklingur 
 

Getur umsækjandi talist of hæfur til starfsins? Margir atvinnurekendur 

forðast að ráða til sín fólk sem uppfyllir kröfur umfram lágmarkskröfur 

starfsins í ótta við viðkomandi einstaklingur haldist ekki í starfi. 

Umsækjendur sem eru taldir ,,of hæfir” hafa oft um aðra starfsmöguleika 

að velja, þeir gætu verið að sækja um með tímabundið starf í huga þar til 

draumastarfið finnst, jafnvel gætu þessir umsækjendur viljað ,,vera 

áskrifendur af launum sínum”. Eiginleikar sem ,,of hæfir” umsækjendur 

þurfa að hafa eru til að mynda menntun, of háar einkunnir á greindar eða 
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persónuleikaprófum auk þess getur reynsla af hærri stjórnunarstigum haft 

áhrif á of hæfi einstaklings (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 99-100). 

Ef koma á í veg fyrir að ,,of hæfur” einstaklingur verði ráðinn þá þarf að 

vera meðvitaður um tvö mikilvæg atriði.  Annars vegar það að sé áhersla 

lögð á viðdvöl í starfi, það ekki sveigjanlegt til breytinga né hafi 

möguleika á bættum kjörum má gefa sér að of hæfur einstaklingur helst 

ekki lengi í slíku starfi, því ætti að forðast ráðningu þess aðila og taka  

frekar þann næst besta. Hins vegar ef áhersla er lögð á framleiðni og 

árangur í starfi, gefi starfið möguleika á breytingum og bættum kjörum 

ætti alltaf að ráða þann hæfasta til starfsins. Framhaldið er svo í höndum 

atvinnurekanda að halda hæfasta einstaklingnum ánægðum þannig að hann 

starfi sem lengst (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 99-100). 

Togstreita getur myndast eigi að ráða einstakling sem áður hefur sinnt 

yfirmanns stöðu í lægra stjórnstig, þá sérstaklega ef nýja starfið er 

auðveldar og verr launaðra en fyrra starf. Ekki má skilja það sem svo að 

ekki skuli ráða þann sem hefur reynslu af hærri stigum í lægri stjórnstig 

því gildar ástæður geta legið að baki áhuga viðkomandi á að færa sig til í 

starfi. Gefa ætti umsækjanda færi á að útskýra umsókn sína áður en hann 

telst ,,of hæfur”. Áhugi umsækjanda segir meira en mörg orð, sá sem gefur 

út þá yfirlýsingu að áhugi fyrir starfinu sé fyrir hendi er að öllum líkindum 

að segja satt og rétt frá. Hafi umsækjandi hins vegar ekki lýst yfir áhuga 

sínum þá er líklega að hann sé ekki til staðar. Leita þarf eftir áhuga áður en 

ákvörðun er tekin ( Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 99-100). 

 

6.3 Mistök í ráðningum og starfsmannavelta 

 

Starfsmannavelta getur gefið vísbendingar um stöðu fyrirtækis. Nokkrar 

ástæður liggja að baki mikillar starfsmannaveltu, hlutir eins og mistök í 

ráðningarferli, léleg laun, starfsaðstæður, léleg stjórnun eða boð um betra 
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starf geta ýtt undir aukna starfmannaveltu.  Formúla sem reiknar út 

starfsmannaveltu er eftirfarandi:  

 

Starfsmannavelta: 

 

Fjöldi starfsmanna sem hætta í hverjum mánuði  * 100 

Meðalfjöldi starfsmanna per mánuð  

Mynd 6: Starfsmannavelta (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2004).  
 
 
 

Hver er raunverulegur kostnaður vegna hárrar starfsmannaveltu og 

mistaka í ráðningum?  Rannsóknir hafa leitt í ljós að raunhæft sé að áætla 

að kostnaður vegna starfsmannaveltu og mistaka í ráðningum sé á bilinu 

30-100% af árslaunum viðkomandi starfsmanns. Innifalið í þeim kostnaði 

er minnkandi framleiðni, kostnaður við öflun nýrra umsækjenda auk 

þjálfunarkostnaðar. Ef við gefum okkur að starfsmannavelta í þúsund 

manna fyrirtækis sé 15% á ári og 5% af því sé vegna mistaka við 

ráðningar nýrra starfsmanna það þýðir að á ári hverju þarf að ráða 50 nýja 

starfsmenn í stað þeirra sem fóru. Ef við skoðum kostnaðarhliðina og 

gefum okkur að kostnaðurinn sé 30-100% af árslaunum og samkvæmt 

launakönnun VR árið 2007 eru meðallaun í flokki matvæla og 

drykkjariðnaðar 325.220 kr á mánuði sem gera 3.902.640 á ári. 

Kostnaðirnn getur því numið frá 1.170.792 – 3.902.640 fyrir hverja 

ráðningu (VR, e.d og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2004). Þetta dæmi 

gæti auðveldlega endurspeglað kostnað Kaffitárs því launatölurnar eru 

fengnar úr þeim flokki er Kaffitár tilheyrir innan könnunar VR4. Eins og 

sjá má er kostnaðurinn umtalsverður og ávinningur vandaðs ráðningaferlis 

mikill. Starfsmannavelta innan kaffihúsa Kaffitárs hefur verið sambærileg 

öðrum fyrirtækjum  þjónustugeirans, á heildina litið telja stjórnendur 

veltuna eðlilega með tilliti til rekstarforms og vinnumarkaðarins.    

                                                           
4 Sjá viðauka 1 
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7. Kaffitár 
 
Kaffitár var stofnað árið 1990 af Aðalheiði Héðinsdóttur, frá þeim tíma 

hefur fyrirtækið látið til sína taka í  kaffiframleiðslu og kaffimenningu á 

Íslandi. Framganga fyrirtækisins hefur einkennst af ástríðu og fagmennsku 

sem skilar sér til ánægðra neytenda. Ánægja neytenda byggir ekki 

eingöngu á kaffibaununum því starfsfólkið skiptir fyrirtækið miklu máli. 

Mikill metnaður er lagður í fræðslu og þjálfun starfsfólks og markmiðið að 

hver og einn starfsmaður sé svo vel að verki farinn að eiginleikar kaffisins 

skili sér örugglega í bollann (Kaffitár, e.d.a.). 

Kaffitár er skráð einkahlutafélag í fyrirtækjaskrá. Þann 27. ágúst 2004 var 

skipuð stjórn sem hefur það markmið að skerpa á markmiðum og stefnu 

fyrirtækisins auk þess að vera stjórnendum til halds og trausts við 

áætlanagerð og stefnumótun til lengri og skemmri tíma. Stjórn 

fyrirtækisins er skipuð  Hildi Petersen formanni, Dagný Halldórsdóttur, 

Ólafi Kjartanssyni, Eiríki  Hilmarssyni og Árna Tómassyni (Kaffitár, 

e.d.d).  

Stjórnskipulag fyrirtækja er jafnan sett upp í líkan sem nefnt er skipurit. 

Skipurit (e. Organizational chart) er myndræn framsetning á boðleiðum, 

starfsemi og ferlum innan fyrirtækisins. Með skipuriti er ljósi varpað á 

lóðrétt tengsl og láréttar tengingar milli manna og deilda innan fyrirtækja. 

Sú ákvörðun að setja fram stjórnskipulag fyrirtækisins er liður í að tryggja 

samkeppnishæfni þess. Nokkur atriði skapa stjórnskipulag fyrirtækja og 

má þar nefna, menningu, umhverfi, tækni, stærð, hlutverk, markmið og 

áherslur stjórnenda. Skipurit Kaffitárs hefur ekki verið sett fram á 

myndrænan hátt fyrir fyrirtækið eða aðra, skipulagið er samt sem áður 

stjórnendum og starfsmönnum vel kunnugt og unnið samkvæmt því. Sú 

myndræna framsetning sem hér er sett upp var gerð af tengilið mínum 

Lilju Pétursdóttur rekstarstjóra kaffihúsa. Kaffitár starfar samkvæmt 

starfaskipulagi, slíkt skipulag skiptir starfsemi fyrirtækisins niður í deildir 

eftir störfum. Störf innan sömu deildar hafa sama yfirmann. Starfaskipulag 
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hentar best í litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem framleiða tiltölulega 

fáar afurðir þar sem starfsumhverfið einkennist að lítilli óvissu (Daft, 

2007, bls 190-192 og Lilja Pétursdóttir, munnleg heimild, 1.apríl 2008a). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mynd 7: Skipurit Kaffitárs (Lilja Pétursdóttir, munnleg heimild, 1. apríl 2008a). 
 

 

7.1 Saga Kaffitárs 
 

Saga fyrirtækisins er samofin sögu eiganda þess Aðalheiði Héðinsdóttur 

og fjölskyldu hennar. Árið 1984 er í raun upphafsár Kaffitárs því 

Aðalheiður og Eiríkur eiginmaður hennar fluttust til Bandaríkjanna þar 

sem eiginmaðurinn fór í nám og Aðalheiður var heimavinnandi húsmóðir. 

Það var einmitt í Bandaríkjunum sem Aðalheiður kynnist svo gæðakaffi 

og lærir að njóta þess að drekka gott kaffi, en það var ekki mikið um 

gæðakaffi hér á landi á þeim tíma. Aðalheiður sækir námskeið um kaffi í 

háskólanum í Madison og í framhaldinu fór hún á annað námskeið hjá 
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kaffihúsaeigandanum Victori en hann rak átta kaffihús auk þess var hann 

með sína eigin kaffibrennslu og var þekktur sem kaffispekúlant. Þegar 

kom að námskeiðinu var komið nokkuð mikið frost í Madison og eini 

þátttakandinn sem mætti var Íslendingur. Victor tók það hins vegar ekki í 

mál að hætta við námskeiðið heldur hélt sínu striki og þarna kviknaði 

áhugi Aðalheiðar fyrir alvöru og hún fór að lesa sér til um þennan 

merkilega drykk. Til þess að læra meira þá réði hún sig í vinnu til Victors 

á eitt af kaffihúsum hans, en þar sem hún var ekki með græna kortið þá 

gerðu þau með sér samning um að hún ynni hjá honum kauplaust í 

skiptum fyrir frekara nám um kaffi. Á þessum tíma öðlaðist hún alla þá 

þekkingu sem til þarf við sölu á gæðakaffi (Kaffitár, e.d.b). 

Árið 1990 komu Aðalheiður og fjölskylda heim frá Bandaríkjunum og 

tóku þá mikilvæga ákvörðun að selja fjölskyldubílinn til þess að geta keypt 

sér brennsluofn, sá ofn er enn í notkun og stendur fyrir sínu. 

Brennsluofninn keyptu þau af Victori, hann kom þeim af stað með því að 

aðstoða við kaup á baunum frá New York og Hamborg auk annarra hluta 

sem til þurfti við stofnun Kaffitárs (Kaffitár, e.d.b). 

Árið 1990 kom Aðalheiður sér upp aðstöðu til kaffibrennslu uppi á lofti á 

smíðaverkstæði föður síns. Fyrstu fjórar afurðir Kaffitárs komu svo á 

markað þann 19. september árið 1990. Strax frá fyrsta degi varð mikið að 

gera hjá fyrirtækinu og þar sem Aðalheiður var eini starfsmaður þess var í 

mörgu að snúast, hvort sem þar að flytja þunga sekki á milli hæða eða 

ákveða hvað skyldi gera næst. Aðalheiður vill meina að velgengni 

fyrirtækisins sé að miklu leiti að þakka Suðurnesjabúum sem tóku henni 

og vörum hennar einstaklega vel strax frá upphafi. Hægt væri að hugsa sér 

að ef ekki væri fyrir þær góðu móttökur væri fyrirtækið ekki þar sem það 

er í dag. Eins og áður sagði þá var Aðalheiður eini starfsmaður 

fyrirtækisins og því var það á hennar höndum að framleiða og selja vörur 

sínar. Hún reyndi að koma þeim á framfæri í Reykjavík og Hafnarfirði auk 

þess sem hún reyndi að selja veitingahúsum og stórmörkuðum með 
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misjöfnum árangri. Ágæti Kaffitárs fór að breiðast út hægt og sígandi og í 

kjölfarið var starfsmönnum fjölgað (Kaffitár, e.d.b). 

Árið 1995 eða fimm árum eftir stofnun Kaffitárs opnuðu þau kaffihús í 

Kringlunni. Þetta var lítil kaffiverslun sem hafði verið draumurinn hjá 

Aðalheiði síðan hún var í Bandaríkjunum. Þetta litla kaffihús minnti á 

kústaskáp þar sem kaffið sagði allt sem segja þurfti. Annað kaffihús 

bættist svo við tveimur árum seinna en þá opnaði kaffihús á Bankastræti 8 

og var það reyklaust kaffihús. Margar efasemdaraddir vorum á kreiki um 

að slíkt gæti gengið en raunin varð önnur. Þegar hér var komið við sögu 

hafði salan aukist gríðarlega en framleiðslan var enn til húsa á efri hæð 

smíðaverstæðisins og verulega farið að þrengja að og kominn tími til að 

finna framleiðslunni nýtt húsnæði.  

Ákveðið var að safna fjármagni áður en farið væri í fjárfestingu á stærra 

húsnæði og sex árum seinna voru teikningar af sérhannaðri kaffibrennslu 

orðnar að veruleika og árið 2003 var nýtt húsnæði tekið í notkun. 

Húsnæðið er sérhannað fyrir kaffibrennslu og kaffihús auk þess að vera 

sniðin að öllum þörfum fyrirtækisins (Kaffitár, e.d.b). 

Kaffihús Kaffitárs eru tíu talsins, eru þau staðsett í Bankastræti, 

Borgartúni, Lágmúla, Kringlunni, Smáralind, Þjóðminjasafni, 

Listasafninu, höfuðstöðvum í Njarðvík og tvö í Flugstöð Leifs Eiríkssonar. 

Kaffitár myndi teljast til meðalstórra fyrirtækja hér á landi og eru 

starfsmenn fyrirtækisins á bilinu 120-140 og fer ört vaxandi. Starfsmenn fá 

góða þjálfun áður en haldið er út í kaffihúsin eða í brennsluna þar sem 

mikilvægt er að hver og einn þekki vel söguna á bak við kaffið, eiginleika 

þess auk þess að læra að meðhöndla þennan frábæra drykk. Góð þjálfun 

hefur skilað sér í góðum árangri kaffibarþjóna í keppnum sem haldnar eru 

ár hvert hérlendis sem erlendis (Kaffitár, e.d.b). 
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7.2 Merki um velgengni  
 

Árið 1994 var gerð markaðskönnun þar sem skoðuð var markaðshlutdeild 

innlendra framleiðanda og innfluttra kaffiafurða. Í ljós kom að innlendir 

aðilar voru með 46% hlutdeild og þar af voru smærri framleiðendur eins 

og Kaffitár með 2% hlutdeild. Tveimur árum seinna kemur fram í viðtali 

við Aðalheiði eiganda kaffitárs að fyrirtækið hafi aukið söluna um 25-30% 

á milli ára frá stofnun fyrirtækisins. Almenningur hefur greinilega kunnað 

að meta það gæðakaffi sem Kaffitár bauð uppá. Fyrirtækið hefur verið í 

örum vexti allt frá stofnun þess og má greina velgengni fyrirtækisins á 

markaðshlutdeild þeirra, þeim tilnefningum sem fyrirtækið hefur hlotið 

auk annara þátta. Ef við skoðum nánar þær tilnefningar sem fyrirtækið og 

starfsmenn þess hafa hlotið þá ber fyrst að nefna að árið 1998 var 

Aðalheiður eigandi Kaffitárs valin maður ársins af Víkurfréttum en það 

blað er bæjarblað suðurnesjamanna. Árið 2000 var fyrsta 

Kaffibarþjónakeppni Íslands haldin en tveir starfsmenn Kaffitárs skipuðu 

tvö efstu sætin. Síðan þá hafa starfsmenn Kaffitárs látið mikið til sín taka í 

þessari keppni sem og keppnum erlendis (Kaffitár, e.d.d).   

Árið 2001 hlýtur Kaffitár Fjöreggið en það er verðlaunagripur sem veittur 

er fyrir lofsvert framtaka á matvælasviði. Fjöreggið féll í skaut Kaffitárs 

vegna fjölbreyttrar framleiðslu auk nýstárlegrar markaðssetningar á 

kaffivörum hérlendis. Árið 2004 hlaut fyrirtækið auk Aðalheiðar eiganda 

verðlaunin Frumkvöðull ársins en það eru viðskiptaverðlaun afhent af 

viðskiptablaðinu.  Tveimur árum seinna eða árið 2006 er fyrirtækið 

tilnefnt sem markaðsfyrirtæki ársins auk Glitnis og Icelandair sem hrepptu 

einmitt verðlaunin (Kaffitár, e.d.d). Í ár tilnefndi Félag viðskipta og 

hagfræðinga þrjú fyrirtæki til  Íslensku þekkingarverðlaunanna, yfirskrift 

verðlaunanna var ,,Drifkraftur árangurs”. Tilnefningar hlutu Kaffitár, 

Össur og Norðurál en Össur hreppti verðlaunin ( Félag viðskipta og 

hagfræðinga, 2008). 
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8.Rannsóknaraðferð 
 

Sú rannsóknaraðferð (e.research method) sem varð fyrir valinu er bæði 

eigindleg (e.qualitative) og megindleg (e.quantitative) einnig kallað 

leitandi og lýsandi rannsókn. Rannsóknin styðst þó að mestu leyti við 

megindlega aðferð  þó eigindleg aðferð komi við sögu í heimsóknum til 

Kaffitárs þar sem rætt var við Aðalheiði Héðinsdóttur eiganda 

fyrirtækisins. Þessar  rannsóknaraðferðir eru mikið notaðar en þær eiga 

rætur sínar að rekja til Félagsvísinda. Eigindlegar rannsóknir miðast við að 

afla gagna um túlkun fólks á umhverfi sínu og aðstæðum. Með 

eigindlegum rannsóknum er leitast við að fanga upplifun og reynslu 

einstaklingsins með því að fylgjast með honum í umhverfinu og taka 

viðtöl þar sem spurningar eru ekki á stöðluðu formi. Útkomur eigindlegra 

rannsókna eru ekki tölulegar heldur í formi hugtaka sem lýsa reynslu og 

upplifum mismundandi hópa. Megindlegar rannsóknir vinna með hörð 

gögn á meðan eigindlegar vinna með mjúk gögn. Megindlegar rannsóknir 

miðast við að skoða veruleikann með því að skrá hann niður, magnbinda 

og setja fram í tölum. Með megindlegum rannsóknum eru settar fram 

tilgátur og þær prófaðar (Jón Gunnar Bernburg, 2005). 

Færst hefur í vöxt að nota báðar aðferðirnar samtímis í sömu rannsókninni. 

Fyrst er þá notast við eigindlegar rannsóknir og byggt svo ofaná þær með 

megindlegum. Með þessu móti er bæði hægt að afla mjúkra og harðra 

gagna sem gerir niðurstöður rannsóknarinnar trúverðugri (Jón Gunnar 

Bernburg, 2005). 

 

8.1 Framkvæmd rannsóknarinnar 
 

Upphaf rannsóknarinnar varð þegar rætt var við Aðalheiði Héðinsdóttur 

eiganda Kaffitárs og hún ynnt eftir leyfi til rannsóknar á öflunar og 

starfsmannavals aðferðum fyrirtækisins. Tók hún vel í fyrirspurnina og gaf 

leyfi til frekari rannsókna. Aðalheiður úthlutar  tengilið við fyrirtækið og 
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var tengiliðurinn Lilja Pétursdóttir en hún er rekstarstjóri kaffihúsa 

Kaffitárs (Aðalheiður Héðinsdóttir, munnleg heimild, 13.nóvember 2008 

og Aðalheiður Héðinsdóttir, munnleg heimild, 22. nóvember 2008). Í 

febrúar var rætt við  Lilju, útskýrð voru efnistök verkefnisins og henni 

gefið tækifæri á að koma með hugmyndir að efnistökum. Lilja tók vel í 

verkefnið og það sjónarhorn sem vakti hvað mestan áhuga hennar var 

hvernig verið væri að nýta fræðin við ráðningar innan fyrirtækisins. Einna 

helst er verið að ráða almenna starfsmenn til starfa í kaffihúsum 

fyrirtæksins og oft um unga umsækjendur að ræða (Lilja Pétursdóttir, 

munnleg heimild, 6. febrúar 2008). Komist var að þeirri niðurstöðu að best 

yrði að einskorða rannsóknina við öflun og starfsmannaval almennra 

starfsmanna5 sem og verslunar og vaktstjóra kaffihúsana.  

Eins og áður sagði urðu eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir 

fyrir valinu. Ákveðið var að hanna spurningalista sem lagður yrði fyrir 

tengilið fyrirtækisins. Sú ákvörðun að leggja spurningalistann einungis 

fyrir Lilju varð ofaná því hún ásamt aðstoðarkonu sinni sjá alfarið um 

ráðningar almennra starfsmanna innan fyrirtækisins þar sem hún sinnir 

starfi ábyrgðaraðila kaffihúsana. Spurningalistinn innhélt 13 spurningar 

sem leituðust við að fanga upplýsingar um undirbúning öflunarferlis, 

öflunarferlið sjálft, matsaðferðir sem og upplýsingar varðandi 

ráðningaraðferðir fyrirtækisins.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort eða hvernig fyrirtækið væri 

að nýta sér fræðin á bak við öflun umsækjenda og starfsmannaval. 

Hugmyndin var að skoða starfsmannaveltu fyrirtækisins í samanburði við 

þær aðferðir sem notaðar eru með það að leiðarljósi að setja fram 

ábendingar og tillögur sem gætu haft jákvæð áhrif á starfsmannaveltu 

fyrirtækisins og jafnvel dregið úr henni.  

 

 

                                                           
5 Kaffibarþjónar 
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9. Greining og mat  
 
Öflun umsækjenda og starfsmannaval innan Kaffitárs verða hér til 

greiningar, settar verða fram upplýsingar úr spurningalista sem lagður var 

fyrir Lilju Pétursdóttur en hún er rekstarstjóra kaffihúsa Kaffitárs. Hún og 

aðstoðarkona hennar hafa yfirumsjón með ráðningum almennra 

starfsmanna. Ráðningar æðri stjórnenda eru í höndum framkvæmdastjóra 

fyrirtækisins en þær verða ekki til greiningar né umfjöllunar hér. 

Upplýsingarnar verða því næst settar í samhengi við fræðin og lagt á þær 

mat.  

 

9.1 Öflun umsækjenda og starfsmannaval innan Kaffitárs 
 

Starfsgreiningar hafa það að marki að greina þau verkefni sem starfið felur 

í sér auk þess að skrá niður þá þekkingu, hæfni og eiginleika sem 

nauðsynlegir eru þeim sem sinna starfinu. Kaffitár notast ekki við slíkar 

starfsgreiningar en þó að því marki að verkefni þeirra sem taka að sér 

ábyrgðarstöðu eru sett fram í orðum. Samkvæmt fræðunum flokkast það 

undir starfslýsingu en ekki starfsgreiningu þar sem þær eru miklu flóknari 

og ýtarlegri. Ekki hefur verið unnið skipulega að skráningu mikilvægrar 

þekkingar, hæfni eða eiginleika sem nauðsynlegir eru þeim sem sinna 

starfinu. Hæfniskröfur sem settar eru fram í atvinnuauglýsingu komst næst 

því að vera lýsing á þeim þáttum sem taldir eru nauðsynlegir væntanlegum 

starfsmönnum. Eins og áður sagði þá er stuðst við starfslýsingar innan 

Kaffitárs, lýsingarnar verða ýtarlegri eftir því sem ábyrgð starfsins eykst. 

Starfslýsingarnar eru allt frá því að vera almennt orðaðar í 

atvinnuauglýsingum og ráðningarsamningum almennra starfsmanna yfir í 

að vera mjög ýtarlegar í ráðningasamningum verslunarstjóra. Markmið 

starfslýsinga fyrir Kaffitár er það að leggja áherslu á starfið og gera grein 

fyrir ábyrgðarsviði þess sem sinnir því. Sum fyrirtæki hafa gert 
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starfslýsingar aðgengilegar og sýnilegar öðrum starfsmönnum. Kaffitár 

hefur ekki farið þá leið, starfslýsingar er að finna í öllum 

ráðningasamningum fyrirtækisins auk þess eru lýsingar eins fyrir svipuð 

störf með svipað ábyrgðarsvið ( Lilja Pétursdóttir, munnleg heimild, 

1.apríl 2008b).  

Umsækjenda öflun innan Kaffitárs er aflað  eftir þeim leiðum er þykja 

hentugasta hverju sinni með tilliti til starfsmannaþarfar og þeim aðstæðum 

sem ríkja á atvinnumarkaðnum í það skiptið. Auglýsingar í 

atvinnuauglýsingablöðum eins og því sem kemur með Morgunblaðinu á 

sunnudögum hefur gefið bestu raunina sé um starf á höfuðborgarsvæðinu 

að ræða. Ef auglýst er staða á Reykjanessvæðinu hefur reynst best að 

auglýsa í bæjarblaðinu Víkurfréttum.  Þær auglýsingar sem birtast í 

blöðum má einnig finna á heimasíðu fyrirtækisins undir störf í boði. Sé 

verið að auglýsa eftir almennum starfsmönnum á kaffihúsin er 

auglýsingarnar einnig að finna á viðkomandi kaffihúsum. Internetið hefur 

verið notað við öflun innan Kaffitárs en þá var auglýst á Job.is en sú leið 

er ekki mikið notuð. Þær leiðir sem hvað bestum árangri hafa skilað eru 

auglýsingar í Morgunblaðinu og Víkurfréttum. Auglýsingar í öðrum 

miðlum hafa ekki gefið góða raun. Þegar öflunar aðferð er valin liggur 

ekki annað að baki en að nota þann miðil sem gefið hefur bestu raunina, 

ekki hefur verið reynt að ná til fyrirfram ákveðins hóps en texti 

auglýsinganna á að endurspegla þau gildi sem unnið er eftir. Gildi 

Kaffitárs eru ástríða, sérfræðiþekking, alúð og fjölmenning. Ef það er 

eitthvað sem mótar umsækjenda hópinn þá eru það gildi fyrirtækisins 

einna helst. Umsækjendur hafa gjarnan mikinn áhuga á úrvalskaffi auk 

þess virkar hið hraða umhverfi kaffihúsana sem aðdráttarafl á þá 

einstaklinga sem á annað borð hafa áhuga á starfi kaffibarþjóna (Lilja 

Pétursdóttir, munnleg heimild, 1.apríl 2008b). 

Þegar taka þarf ákvörðun um ráðningu innan Kaffitárs skiptir frammistaða 

umsækjandans mestu máli. Lagt er mat á hegðun og þjónustulund 

viðkomandi. Reynsla af afgreiðslu og þjónustustörfum skipa stóran sess 
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þegar kemur að ákvörðun, reynsla af samskonar iðnaði skiptir hins vegar 

minna máli. Allir nýliðar fá kennslu og þjálfun í gerð kaffidrykkja og gerð 

er krafa um að hver og einn geti gengið í öll störf innan kaffihússins eftir 

tveggja mánaða starf. Reynt er að leggja mat á hversu líklegir 

umsækjendurnir eru að ná því marki með því að spyrja um þau verkefni og 

þá ábyrgð sem viðkomandi hafði í fyrra starfi.  

Margar viðtalsaðferðir eru í boði fyrir þá sem taka atvinnuviðtal, innan 

Kaffitárs hefur ekki verið valin ein ákveðin aðferð. Notast er við ákveðna 

ramma þar sem fram koma upplýsingar um fyrirtækið, áherslur í starfi auk 

þess sem saga og gildi fyrirtækisins koma fram. Markvisst er spurt um 

reynslu og náin framtíðarplön viðkomandi, þar sem mestmegnis er um að 

ræða unga umsækjendur sem eru í og úr skóla eða á faraldsfæti  

Meðmælabréf eru sjaldan notuð við ákvörðun innan Kaffitárs, einna helst 

ef einhver vafi leikur á hæfni umsækjandans eða hann hafi stuttan 

starfsferil  (Lilja Pétursdóttir, munnleg heimild, 1. apríl 2008b).  

 

9.2 Samanburður og mat 
 
Séu aðferðir Kaffitárs bornar saman við fræðin má sjá að verið er að nýta 

fræðin upp að vissu marki við öflun umsækjenda og starfsmannaval. Í 

fræðilegu umfjölluninni hér að framan má sjá að fyrst af öllu ætti að 

framkvæma starfsgreiningu þar sem hún væri hornsteinn árangursríks 

ráðningarferlis. Innan Kaffitárs er ekki stuðst við slíka greiningu. Undir 

starfsgreiningu fellur starfslýsing, starfsgreining , starfsmat og 

frammistöðumælikvarðar. Í greiningunni kemur fram lýsing  á 

hæfniskröfum, verkefnum og vinnuaðstöðu. Innan starfsgreiningar fellur 

starfslýsing þar sem settar eru fram æskilegar hæfniskröfur, upplýsingar 

um starfið og starfsaðstæður (Ásta Bjarnadóttir, 1996, bls 13-15).  Kaffitár 

setur fram starfslýsingar í ráðningarsamningum sínum, ítarlegar lýsingar 

fyrir ábyrgðarstörf og almennt orðaðar fyrir aðra starfsmenn. Ítarleg 

starfsgreining er því ekki unnin markvisst innan Kaffitárs (Lilja 
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Pétursdóttir, munnleg heimild, 1.apríl 2008b). Auka mætti gæði ráðninga 

með því að vinna starfsgreiningu fyrir störf kaffibarþjóna, vakt og 

verkstjóra. Greiningarnar  mætti setja fram með verkþáttalýsingu þar sem 

hverjum verkþætti er gefið vægi miðað við heildar mikilvægi hvers 

verkþáttar. Þar sem margir sinna starfi kaffibarþjóna ætti ekki að vera 

erfitt að koma þessu í verk, leggja þarf spurningalista fyrir starfandi 

kaffibarþjóna og aðra sem þekkja til starfsins, þeir beðnir um að gefa 

verkþáttum vægi þannig að heildar útkoman verði 100%. Útkomu slíkrar 

greiningar er hægt að setja fram á myndrænan hátt sem auðveldar 

stjórnendum og starfsmönnum að átta sig á hverjir eru kjarna og  

jaðarþættir starfsins. Mesta vægið fá kjarnaþættirnir en jaðarþættirnir 

minnst. Slík greining gefur stjórnendum tæki í hendurnar sem auðveldar 

mat á frammistöðu og eru um leið leiðbeinandi fyrir nýja starfsmenn (Ásta 

Bjarnadóttir, 1996, bls 17-21 og Lilja Pétursdóttir, munnleg heimild, 

1.apríl 2008b). 

Öflun umsækjenda er þannig háttað innan Kaffitárs að auglýst er í 

atvinnuauglýsingablaði Morgunblaðsins þegar um störf á 

höfuðborgarsvæðinu er að ræða en í Víkurfréttum sé um að ræða störf á 

Suðurnesjum. Þessi tegund öflunar hefur gefist best innan Kaffitárs enda 

hafa rannsóknir sýnt framá að umsækjendur kjósa þá leið umfram aðrar. 

Samhliða blaðaauglýsingum auglýsir fyrirtækið innanhúss, á heimasíðu 

sinni og á því kaffihúsi er um ræðir. Fræðin styðja þá ákvörðun því 

rannsóknir leiddu í ljós að meirihluti umsækjenda kýs að nota hefðbundnar 

leiðir við starfsumsóknir en dagblöð teljast einmitt til hefðbundinna 

aðferða. Samkvæmt fræðunum virkar vel að auglýsa á internetinu ef 

notaðar eru aðrar hefðbundnari leiðir samhliða. Með þeirri aðferð sem 

Kaffitár hefur kosið að nota má ná til breiðari hóps umsækjenda eða  

þeirra sem lesa blöðin, koma á kaffihúsin eða heimsækja heimasíðu 

fyrirtækisins (Lilja Pétursdóttir, munnleg heimild, 1.apríl 2008b og 

Háskólinn í Reykjavík, IMG gallup, 2003). 
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Lausar stöður innan Kaffitárs eru auglýstar innanhúss annað hvort áður 

eða samhliða öðrum auglýsingum. Innanhúsráðningar auka starfsánægju 

og gefa núverandi starfsmönnum tækifæri á að vaxa í starfi auk þess helst 

sú dýrmæt reynsla og færni innan fyrirtækisins sem starfsmaðurinn hefur 

öðlast. Starfsemi Kaffitárs byggir mikið á reynslu, þekkingu og færni 

starfsmanna, þeir eiginleikar vega þyngra en stjórnunarreynsla 

utanaðkomandi aðila og því hefur fyrirtækið lagt mikla áherslu á að halda í 

þá þekkingu sem skapast hefur innan fyrirtækisins. Fræðin styðja vel við 

þá stefnu að skapa og halda þekkingunni innan fyrirtækisins með 

innanhúsráðningum en benda einnig á að stundum geti verið nauðsynlegt 

að ráða utanaðkomandi aðila sé verið að sækjast eftir nýjum hugmyndum, 

auknum tengslum, nýrri þekkingu eða öðru sem utanaðkomandi aðili getur 

fært fyrirtækinu ( Lilja Pétursdóttir, munnleg heimild, 1.apríl 2008b og 

Beardwell og Claydon, 2007, bls 196). 

Atvinnuviðtöl geta verið með ýmsu móti allt eftir áherslum 

atvinnurekenda. Velja þarf það viðtalsform sem dregur fram þá eiginleika, 

þekkingu og færni sem skipta hvað mestu máli fyrir fyrirtækið. Kaffitár 

hefur ekki valið að nota sérstaka viðtalstækni en þeir þættir sem skipta 

hvað mestu fyrir fyrirtækið er fyrri reynsla, hegðun og framkoma 

viðkomandi. Samkvæmt fræðunum væri best fyrir Kaffitár að notast við 

hegðunartengt viðtalsform. Slíkt form byggir á fyrri hegðun, umsækjendur 

eru spurðir spurninga sem spá fyrir um fyrri hegðun og endurspegla um 

leið vænta hegðun í framtíðinni. Hugmyndafræðin er sú að hafi 

umsækjandi tekist á við erfiðar aðstæður eins og óánægðan viðskiptavin 

sem dæmi, hafi hann leyst erfið viðfangsefni á þann hátt að hvorki 

viðskiptavinurinn né fyrirtækið hafi hlotið skaða af er sagt að við svipaðar 

aðstæður seinna á lífsleiðinni muni viðkomandi leysa þann vanda á 

svipaðan hátt. Spyrjandi í hegðunartengdu viðtali þarf að ná fram 

ítarlegum upplýsingum sem geta endurspeglað vænta hegðun 

umsækjandans. Reynsla af þjónustu eða afgreiðslustörfum vega mest við 

mat umsækjenda innan Kaffitárs, verið er að sækjast eftir 



  LOK2106 

 49

þjónustulunduðum einstaklingum með góða hæfni í mannlegum 

samskiptum. Hegðunartengd viðtöl væru vel til þess fallinn að draga fram 

slík einkenni sem auðvelda stjórnendum samanburð og mat á  

umsækjendum (Lilja Pétursdóttir, munnleg heimild, 1.apríl 2008b og 

Ingrid Kuhlman, 2003). 

Maður á mann viðtöl njóta mikilla vinsælda hér á landi sem og erlendis. 

Hópviðtöl þar sem spyrjendur eru fleiri en einn gefa hins vegar betra 

niðurstöður, ástæða þess er sú að spyrjendurnir meta umsækjendurna á 

sinn hátt óháð hinum. Framkvæmd hópviðtala verður kerfisbundnari og 

formfastari þar sem ekki er farið eftir einstaklingsbundnum tilfinningum 

við mat umsækjenda, þetta form gefur því af sér rökstuddar niðurstöður. 

Kaffitár notast við maður á mann viðtöl í ráðningarferli sínu. Ekki eru allar 

ráðningar í höndum einnar manneskju innan fyrirtækisins heldur skiptast 

þær niður á þrjá aðila eftir ábyrgð þess starfs sem laust er til umsóknar. 

Framkvæmdastjóri fyrirtækisins sér um ráðningar æðri stjórnenda, 

rekstarstjóri kaffihúsana hefur umsjón með ráðningum vakt og 

verslunarstjóra en aðstoðarkona rekstarstjórans sér um ráðningar almennra 

starfsmanna fyrir kaffihúsin. Auka mætti gæði ráðninga með því að skipta 

yfir í hópviðtalstækni, það mætti gera með þeim hætti að 

framkvæmdastjóri og rekstarstjóri tækju saman viðtöl fyrir stöður æðri 

stjórnenda en rekstarstjóri og aðstoðarkona hans tækju viðtöl fyrir almenna 

starfsmenn (Lilja Pétursdóttir, munnleg heimild, 1.apríl 2008b og Ásta 

Bjarnadóttir, 1996, bls 46). 

Hæfnismiðstöðvar hafa verið notaðar við mat á umsækjendum um margra 

ára skeið. Umsækjendur eru settir í raunverulegar starfsaðstæður og 

frammistaða þeirra metin útfrá fyrirfram ákveðnum hæfniskröfum sem 

nauðsynlegar eru þeim sem gegna starfinu. Aðferð sem þessi er 

kostnaðarsöm og tímafrek en á móti kemur að forspárgildi hennar um 

vænta hegðun og frammistöðu er hátt. Kaffitár heldur nú þegar út 

veigamiklu þjálfunarferli þar sem nýráðnir starfsmenn gangast undir 

þjálfun áður en eiginleg störf hefjast. Möguleikar Kaffitárs til að setja upp 
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hæfnismiðstöð er því til staðar en eins og áður sagði þá er slík aðferð 

kostnaðarsöm og tímafrek og verða stjórnendur að gera upp við sig hvort 

vegur þyngra kostnaðurinn eða forspárgildið (Lilja Pétursdóttir, munnleg 

heimild, 1.apríl 2008b og Cook, 2004, bls 174-175). 

   

Á heildina litið er ráðningarferli Kaffitárs alveg í anda þess sem gerist hér 

á landi ef tekið er mið af niðurstöðum Cranet könnunarinnar. Könnunin 

leiddi í ljós að flest fyrirtæki hérlendis afla umsækjenda með auglýsingum 

í dagblöðum, ráðningar almennra starfsmanna fara sjaldnast í gegnum 

ráðningastofur og notast er við maður á mann viðtalstækni. Þegar á 

heildina er litið kemur í ljós  að lögð er minni vinna í starfsmannaval innan 

íslenskar fyrirtækja sé miðað við samanburðarlöndin Bretland, Danmörk 

og Holland. Stærðar munur erlendu fyrirtækjanna miðað við þau íslensku 

er umtalsverður, meðalstór fyrirtæki hér á landi teljast til lítilla fyrirtækja á 

þeirra mælikvarða. Stærð erlendu fyrirtækjanna sem og starfsmannafjöldi 

þeirra hefur kallað á aukna áherslu á mannauð og mannauðsmál sem gerir 

það að verkum að þau standa framar en hérlend fyrirtæki.  Einnig má 

benda á að mannauðsstjórnun er tiltölulega ný uppgötvuð hér á landi en 

vinsældir greinarinnar hafa færst í aukanna og má því áætla að 

starfsmannamálum verðir gerð betri skil innan fyrirtækja á komandi árum 

(Háskólinn í Reykjavík og IMG gallup, 2003).  
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10. Umræða 
 

Atvinnumál þjóðarinnar hafa tekið breytingum á síðustu árum og 

áratugum. Helst bera að nefna aukna atvinnuþátttöku kvenna og aukins 

vilja karla til að taka þátt í  umönnun og uppeldi barna sinna. Síðustu ár 

hefur áhersla á þekkingu og menntun aukist, yngra fólk hefur meiri þörf 

fyrir menntun til þess að komast til í vel launuð störf. Samhliða þeirri 

þróun hefur áhersla á mannauð og mannauðstjórnun innan íslenskra 

fyrirtækja aukist til muna síðustu ár og áratugi. Hér áður fyrr var litið á 

mannauðinn sem kostnað og byrði frekar en fjárfestingu og tækifæri. 

Mannauðurinn er það sem gerir fyrirtækið af því sem það er, hann færir 

fyrirtækið nær markmiðum sínum og styrkir þau í samkeppni. Stjórnendur 

þurfa að taka þátt í þessari þróun ætli þeir að taka þátt í þeirri harðnandi 

samkeppni sem er á markaði. 

 

Hér var til rannsóknar öflunar og starfsmannavals aðferðir Kaffitárs. Þær 

aðferðir sem viðhafðar eru innan fyrirtækisins einkennast að einhverju leiti 

af þeim fræðum sem sett hafa verið fram varðandi öflun og 

starfsmannaval. Við nánari skoðun á fyrirtækinu vaknaði sá grunur að þær 

aðferðir sem fyrir valinu urðu væru ekki svo slæmar en til þess að hægt 

væri að bæta það ferli yrði að hnekkja betur á þeim mannauðsmálum sem 

þegar er unnið að innan fyrirtækisins. Höfundur fékk þá tilfinningu unnið 

sé að mannauðsmálum innan fyrirtækisins en örlítið vanti þó uppá til að ná 

fram hámarksárangri. Álit höfundar byggir á þeim upplýsingum er fengust 

frá tengilið fyrirtæksins sem og heimasíðu þess. 

Kaffitár er rúmlega hundrað manna fyrirtæki sem telst til meðalstórra 

fyrirtækja hér á landi. Skipulag fyrirtækisins er starfaskipt en slíkt skipulag 

skiptir starfsemi fyrirtækisins niður í deildir eftir störfum. Taki fyrirtæki 

ákvörðun um að setja fram myndræna framsetningu á skipulaginu eru í 

raun verið að tryggja samkeppnishæfni þess. Kaffitár hefur ekki sett fram 



  LOK2106 

 52

myndrænt skipurit fyrir stjórnendur eða starfsmenn. Skipurit skýrir 

fyrirkomulag aðgerða, formfestir vinnuferla og  skilgreinir boðleiðir og 

helstu tengsl milli manna og deilda. Stjórnskipulag fyrirtækja einkennist af  

menningu, umhverfi, tækni, stærð, hlutverk, markmiðum og áherslum 

stjórnenda (Runólfur Smári Steinþórsson, 1995, bls 9-19). Höfundur telur 

því nauðsynlegt fyrir Kaffitár að setja skipulagið fram myndrænt þannig 

að hver og einn starfsmaður geti gert sér betur grein fyrir starfsemi 

fyrirtækisins og leggi sitt að mörkum við að ná markmiðum þess. 

Myndræn framsetning auðveldar einnig nýjum starfsmönnum að átta sig á 

umfangi, boðleiðum og áherslum fyrirtækisins.  

 

Við gerð atvinnuauglýsinga þarf að huga vel að orðalagi og uppsetningu, 

orðalagið eitt og sér getur dregið úr eða aukið umsóknir fá ákveðnum 

hópum. Dæmi má nefna að ef auglýst er eftir hressu, lífsglöðu, drífandi og 

áhugasömu fólki má gera ráð fyrir að fólk frá 50 ára og eldra telji 

auglýsinguna ekki eiga við sig. Hins vegar getur verið að þar leynist 

einmitt hæfustu einstaklingarnir. Atvinnuauglýsingar Kaffitárs eru orðaðar 

þannig að auglýst er eftir ,,öflugu” fólki sem er ,,dugmikið” og 

,,áhugasamt” um kaffi og allt sem því viðkemur6 (Kaffitár, e.d.c). 

Höfundur vill benda á að með því að orða auglýsingar á annan hátt má 

hugsanlega auka fjölda umsækjenda. Orðalag eins og ,,traustur” og 

,,öruggur” starfsmaður óskast höfðar frekar til eldri starfsmanna.  Þar sem 

umsækjendur Kaffitárs eru flestir af yngri kynslóðinni vill höfundur benda 

stjórnendum á þann möguleika að ráðning eldri starfsmanna gæti verið 

hentugur kostur þar sem fólk 50 ára og eldri er líklegra til að vera 

ánægðara í starfi,  með jákvæðara viðmót gagnvart vinnuveitanda sínum, 

minna fjarverandi, með ríka ábyrgðartilfinningu, með mikla reynslu og 

þekkingu á hinum ýmsu sviðum 

                                                           
6 Sjá viðakuka 3 
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(Samtök atvinnulífsins, 2004).  Höfundur gerir sér grein fyrir því að 

starfsumhverfi kaffihúsana hentar misvel eldra fólki því er lagt til að velja 

hentugt starfsumhverfi og bjóða uppá sveigjanlegt starfshlutfall. Orða 

auglýsingar þeirra staða sem koma til greina á þann hátt að ýta undir 

umsókn eldra fólks. Segjum sem svo að starfsfólk vanti til starfa í 

Þjóðminjasafn, Listasafn eða höfuðstöðvar þar sem vinnuumhverfið er öllu 

rólegra en í Kringlunni og Smáralind gæti verið kostur að ráða inn eldra 

starfsfólk með það að marki að auka starfsánægju og draga úr 

starfsmannaveltu.     

 

Stefnumótunarvinna fyrirtækja er gerð með það að marki að auka 

skýrleika og gegnsæi stefnunnar auk þess að fá samþykki starfsmanna 

fyrir henni. Stefna er framtíðarsýn sem lýsir æskilegri stöðu í framtíðinni 

fremur en að vera lýsing á raunverulegri stöðu fyrirtækisins. Stefnan setur 

fram markmið fyrirtækisins í orðum og hvernig skuli ná þeim markmiðum. 

Algengt er að fyrirtæki vinni að stefnumótunarmálum reglulega en allt of 

algengt er að starfsmannamál séu ekki samofin stefnu fyrirtækisins eða séu 

jafnvel stefnulaus. Mikilvægt er að starfsmannastefna sé í takt við 

viðskiptastefnu fyrirtækisins, reglulega endurskoðuð og í stöðugri þróun. 

Undir starfsmannastefnu falla öll þau verkefni sem lúta að starfsmönnum, 

þetta eru hlutir eins og starfsmannahandbók, ráðningarferlið, mótun gilda 

og innleiðing. Stefnumiðuð starfsmannastjórnun má ekki líta á sem lúxus 

sem sé aðeins á færi fárra aðila því hún er nauðsynleg öllum sem byggja 

samkeppnisforskot sitt á starfsfólkinu (Parx, e.d.).  

Framsetning starfsmanna og jafnréttisstefnu fyrirtækja með fleiri en 25 

starfsmenn er  skilyrði skv. lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla, 13. gr. 96/2000, þar er kveðið á um að fyrirtæki og stofnanir setji 

fram jafnréttisáætlun eða  kveða sérstaklega á um jafnrétti kynjanna í 

starfsmannastefnu sinni.  Samkvæmt 15.gr sömu laga er kveðið á um að 

laus störf skuli opin jafnt konum sem körlum og þeim gefin jöfn tækifæri 
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til endurmenntunar og starfsþjálfunar.  Innan jafnréttislaganna er einnig 

gerð grein fyrir mikilvægi þess að gera konum og körlum kleift að 

samræma starfsskyldur og skyldur gagnvart fjölskyldu (Lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.96/2000).  Fyrirtæki hafa í auknu 

mæli verið að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að taka tillit til þeirra 

skyldna sem starfsmaður hefur gagnvart fjölskyldu sinni með því að setja 

fram fjölskylduvænar starfsmannastefnur. Draga á úr óánægju, streitu og 

kvíða með því að gefa starfsmönnum tækifæri á að sinna bæði fjölskyldu 

og starfi sínu.  Þegar tengiliður minn var inntur eftir starfsmannastefnu 

fyrirtækisins var slík stefna ekki til í orðum. Hún setti hins vegar niður á 

blað nokkra punkta sem hún sagði að væru helstu áhersluatriði 

fyrirtækisins varðandi mannauðinn. Áhersluatriði Kaffitárs eru góð og gild 

og virka alveg sem upphaf að góðri starfsmannastefnu, þar komu fram 

þættir eins og þjálfun starfsmanna, hvernig hver og einn hefði tækifæri til 

að hafa áhrif á starf sitt og vöruframboð, tækifæri til að vaxtar í starfi auk 

endurmenntunar í boði fyrirtækisins. Fræðin segja að sé starfsmannastefna 

ekki samofin viðskiptastefnu fyrirtækisins geti starfsmenn virkað sem 

hamlandi afl á viðskiptastefnuna. Svo virðist sem stjórnendur Kaffitárs 

geri sér vel grein fyrir mikilvægi starfsmannastefnu en að ekki hafi gefist 

tími til að setja hana í orð og kynna hana starfsmönnum. Helstu orsökin 

gæti legið í því hversu ört fyrirtækið hefur vaxið á undanförnum árum og 

ekki gefist tími til slíkrar vinnu.  Höfundur leggur til að farið verði í gerð 

starfsmanna og jafnréttisstefnu, þær kynntar starfsfólki og komið fyrir á 

heimasíðu fyrirtækisins fyrir þá sem hafa áhuga á að kynnast fyrirtækinu 

og stefnum þess nánar. Vefjist gerð starfsmanna og jafnréttisstefnu fyrir 

stjórnendum þá hefur VR7 látið af hendi sína eigin stefnur í þessum málum 

til fyrirtækja til að vinna eftir og hafa margir notfært sér slíka aðstoð (Elías 

G Magnússon, munnleg heimild, 21.apríl 2008). Fulltrúi starfsmanna ætti 

                                                           
7 Verzlunarmannafélag Reykjavíkur 
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einnig að fá að vera þáttakandi í gerð stefnunnar þannig að þeirra 

sjónarhorn komi fram og þeim finnist þeir skipta máli.  

Sumir segja að starfsmannastefna geti endað sem skrautplagg uppá vegg 

sem ekki er farið eftir. Það er vissulega rétt, en ávinningur þess að setja 

fram stefnu og starfa samkvæmt henni kemur fyrirtækinu nær markmiðum 

sínum. Framsetning eykur skýrleika og sýnileika gagnvart starfsmönnum 

auk þess sem trúverðugleiki fyrirtækisins eykst (Elías G Magnússon, 

munnleg heimild, 21.apríl 2008). Hvernig hefur starfsmannastefna áhrif á 

ráðningarferli gætu einhverjir spurt sig og svarið við því er að stefnan 

tilgreinir hvernig skuli staðið að ráðningu og vali starfsmanna og hvernig 

þjálfun, starfsþróun og endurmenntun skuli háttað.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  LOK2106 

 56

11. Niðurstaða 
 

Í upphafi var lagt af stað með eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hvernig 

er öflun umsækjenda og starfsmannavali innan Kaffitárs háttað? 

Ætlunin var að skoða hvernig staðið væri að þeim málum innan Kaffitárs, 

hvort notast væri við þau fræði sem sett hafa verið fram varðandi efnið og 

hvað mætti bæta. Sett var fram sú tilgáta að áhersla á mannauðsstjórnun 

gæfi stjórnendum tæki í hendurnar til að stjórna mannauði fyrirtækisins í 

átt að markmiðum sínum. Mannauðsstjórnun tekur til þátta eins og 

frammistöðu, starfsánægju, gæði ráðninga, starfsmannaveltu og fleiri 

þátta.  

 

Niðurstaða rannsóknarinnar leiddi í ljós að aðferðir Kaffitárs við öflun og 

starfsmannaval eru í takt við önnur íslensk fyrirtæki. Mannauðsmál á 

Íslandi eru hins vegar stutt á veg komin og vantar töluvert uppá að hægt sé 

að halda því fram að vel sé staðið að slíkum málum. Það sem helst vantar 

uppá er gerð starfsgreiningar, en slík greining er grundvöllur ráðninga. 

Greiningin gefur stjórnendum tækifæri á að meta starfsmanninn eftir að 

störf hefjast og því nauðsynlegt að framkvæma slíka greiningu til þess að 

auka skilvirkni ráðningarferlisins. Annað sem einkennir Ísland er 

viðtalstæknin, mikið er stuðst við ,,maður á mann” viðtöl hérlendis á 

meðan hópviðtöl, sálfræðileg próf og matsmiðstöðvar eru algengari 

erlendis. Það sem hópviðtöl hafa umfram að bera er að mat umsækjenda er 

í höndum tveggja aðila í stað eins, mat er því gert af tveimur óháðum 

aðilum sem meta útfrá sínum eigin hugmyndum og gildum. 

Matsmiðstöðvar eru sagðar vera þær aðferðir sem hafa hvað best 

forspárgildi um væntanlega hegðun og oftast notaðar við ráðningu 

stjórnenda.  

Við ráðningar almennra starfsmanna fyrirtækisins er verið að notfæra sér 

nokkuð af þeim aðferðum sem fræðin setja fram. Til þess að auka 

skilvirkni ráðningaferlisins væri ráð að framkvæma starfsgreiningu á 
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störfum almennra starfsmanna innan kaffihúsanna með 

verkþáttagreiningu. Höfundur lagði einnig til að tekin yrðu upp hópviðtöl 

við ráðningar, sérstaklega við ráðningu ábyrgðarstarfsmanna. 

Þjálfunaraðstæður innan fyrirtækisins eru það góðar að hægt væri að setja 

upp matsmiðstöðvar og auka þannig gæði ráðninga en sú leiða er 

hinsvegar tímafrek og kostnaðarsöm. 

 

Höfundur benti á nokkur atriði sem gætu verið vexti fyrirtæksins 

hamlandi. Kaffitár hefur ekki sett fram skipurit fyrirtæksins á myndrænan 

hátt en telja að öllum sé ljóst hvernig skipulaginu sé háttað og unnið sé 

samkvæmt því. Bent var á að skipurit fyrirtækisins yrði að setja fram fyrir 

starfsfólk, stjórnendur og aðra áhugasama aðila. Ekki væri nóg að telja að 

öllum væri skipulagið ljóst heldur verði að ganga úr skugga um að svo sé 

með framsetningu þess. Myndræn framsetning gefur glögga mynd af 

láréttum og lóðréttum tengslum á milli manna og deilda fyrirtækisins. 

Annað sem höfundur vildi benda á var ráðningar eldri starfsmanna og 

ávinningur þess. Lagt var til að orðalag atvinnuauglýsinga væri með þeim 

hætti að laða að sem flesta umsækjendur á öllum aldri. Það orðalag sem 

notað hefur verið í auglýsingum fyrirtækisins þótti höfundi höfða frekar til 

yngra fólks en eldra og settar voru fram tillögur að breyttu orðalagi sem 

laða frekar að fólk á öllum aldri.  

Starfsmannastefna Kaffitárs hefur ekki verið sett fram en hinsvegar setti 

tengiliður Kaffitárs fram nokkra punkta sem hafir eru að leiðarljósi 

varðandi starfsmenn. Þeir punktar sem settir voru fram virka vel sem 

upphaf starfsmannastefnu og leggur höfundur til að haldið verði áfram 

með þá vinnu auk þess sem unnin verði jafnréttisstefna fyrir fyrirtækið. 

Samkvæmt 13 gr. laga 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla eru fyrirtæki sem hafa 25 starfsmenn og fleiri skyldug til þess að 

setja fram jafnréttisáætlun eða kveða sérstakleg á um jafnrétti kynjana í 

starfsmannastefnu sinni. Með framsetningu slíkrar stefnu eykst skýrleiki 

og sýnileiki gagnvart starfsmönnum. Framsetningi stefnunar skiptir einnig 
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máli fyrir utanaðkomandi aðila líkt og umsækjendur framtíðarinnar því 

slík stefna eykur jákvæða ímynd fyrirtækisins og sýnir að umhyggja og 

áhugi er til staðar gagnvart starfsmönnum.  

 

Niðurstaðan er því sú að öflunar og starfsmannavals aðferðir Kaffitárs eru 

í takt við það sem gerist hér á landi, en með nokkrum breytingum má auka 

skilvirkni ráðninga og draga úr starfsmannaveltu. Aukin áhersla á 

mannauðsstjórnun innan fyrirtækisins yrði af hinu góða. Ekki er þó svo að 

skilja að ekki sé hugað að slíkum málum en með markvissari framsetningu 

á straumum og stefnum mannauðsmála mætti efla þá jákvæðu ímynd sem 

fyrirtækið hefur nú þegar. Jákvæð ímynd hefur svo aftur áhrif á fjölda 

umsækjenda sem eykur líkurnar á að finna hæfasta umsækjandann.  

Kaffitár er leiðandi fyrirtæki í örum vexti sem leggur metnað sinn í að 

framleiða gæðakaffi af ástríðu og þekkingu. Velgengni fyrirtækisins má 

merkja á öllum þeim tilnefningum sem fyrirtækinu hafa hlotnast. Til þess 

að hljóta slíkar tilnefningar þarf styrka stjórnendur og hæft starfsfólk með 

þekkingu og áhuga á gæðakaffi.  
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Lokaorð  
 
 
Í verkefni þessu hefur höfundur unnið greiningu og mat á öflunar og 

starfsmannavals aðferðum Kaffitárs. Aðferðir fyrirtækisins voru bornar 

saman við þau fræði sem sett hafa verið fram um viðfangsefnið. Lagt var 

mat á hversu vel fræðin eru notuð við ráðningar innan fyrirtækisins. Settar 

voru fram tillögur til stjórnenda Kaffitárs varðandi atriði sem talin eru geta 

aukið skilvirkni og árangur ráðninga. Helstu tillögurnar voru þær að gera 

starfsgreiningu á starfi kaffibarþjóna, verk og vaktstjóra auk þess að taka 

upp hópviðtöl. Einnig voru sett fram önnur atriði til umhugsunar sem 

höfundur taldi að gætu aukið heildarárangur fyrirtækisins. 

Höfundur einsetti sér fagmannleg og heiðarleg vinnubrögð við gerð 

verkefnisins. Verkefnið var krefjandi, skemmtilegt og umfram allt 

fræðandi. Höfundur kynnti sér vel starfsemi og sögu fyrirtækisins auk þess 

að drekka heilan helling af kaffi frá Kaffitár á meðan á skrifum stóð. 
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Listi yfir viðauka 
 

Viðauki 1: Könnun VR, Hver eru launin? 

Viðauki 2: Spurningalisti 

Viðauki 3: Atvinnuauglýsing Kaffitárs 

Viðauki 4: Viðatal við Elías G Magnússon, starfsmann VR 
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Viðauki 1 

Grunnlaun  

Meðaltal:   325.220 kr. 

  

25% mörk    Miðgildi    75% mörk 

246.750 kr. 290.000 kr. 365.403 kr. 

  

Konur, meðallaun  Karlar, meðallaun  

287.756 kr. 365.025 kr. 
 

 

 

  

 
 
Þú valdir eftirfarandi:  
Atvinnugrein -> Matvæla- og drykkjariðnaður 

ATH!  Þegar þú velur fyrirtæki er atvinnugreinin sjálfkrafa valin fyrir þig. Launatölurnar sem eru birtar eru 
meðaltal innan atvinnugreinarinnar, ekki fyrirtækisins.  
Sótt þann 21.apríl 2008 af http://www.vr.is/index.aspx?groupid=476645 
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Viðauki 2 
 
Spurningalisti vegna rannsóknar 

 
1. Starfsgreiningar eru gerðar með það að marki að greina þau verkefni sem starfið 

felur í sér auk þess að skrá niður þá þekkingu, hæfni og eiginleika sem eru 
nauðsynlegir þeim sem sinna starfinu. Er notast við starfsgreiningar innan 
Kaffitárs?  

 
2. Ef notast er við starfsgreiningu hvaða ferli er notað við gerð þeirra? 

 
3. Er stuðst við starfslýsingar innan Kaffitárs, ef svo er hvernig er uppbygging 
 þeirra? 

 
4. Hvert er markmið starfslýsinga innan fyrirtækisins? 

 
5. Eru starfslýsingar gerðar skjalfestar og aðgengilegar öðrum starfsmönnum ? 
 
6. Hvaða leiðir eru notaðar við öflun umsækjenda? 

 
7. Hefur einhver ein leið reynst betur en aðrar, hvaða leið er það og hvers vegna 

telur þú að þessi leið virki betur en aðrar? 
 

8.      Er meðvitað eða ómeðvitað verið að nota aðferðir við öflun umsækjenda sem 
gætu laða að ákveðinn hóp umsækjenda. Ef svo er hvaða aðferðir eru notaðar?  

 
9.       Hvaða atriði vega hæst þegar ákvörðun um ráðningu er tekin?  

 
10.    Hver/ hverjir bera ábyrgð á starfsmannamálum innan fyrirtækisins? Eru ráðningar 

í þeirra verkahring eða eru þær í höndum annara aðila?  
 
 

11.    Hver/Hverjir sjá um ráðningarviðtöl innan fyrirtækisins og hvaða viðtalsform er 
 mest notað? 

 
12. Er notast við meðmæli frá fyrri atvinnurekendum við mat á umsækjendum og ef 

svo hversu stórt hlutverk spila þau í lokamati á umsækjanda? 
 

13.  Er unnið samkvæmt starfsmannastefnu innan Kaffitárs? Ef  svo er hver eru helstu 
 áherslur þeirrar stefnu? 
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Viðauki 3 

 

Störf í boði á kaffihúsum Kaffitárs. 

Vegna aukinna umsvifa getum bætt við okkur starfsmönnum í fullt starf og einnig í 
helgarvinnu. 

Lausar stöður 25/2´08 
Kaffitár Bankastræti - laus staða vaktstjóra, fullt starf 
Kaffitár Stapabraut, Reykjanesbæ - hlutastarf eftir hádegi og annan hvern laugardag. 
Auk þess eru lausar stöður helgarstarfsmanna á kaffihúsum okkar í Reykjavík. 
 
 Hefur þú áhuga að starfi kaffibarþjóns? Við erum að leita að öflugu starfsfólki sem er 
drífandi og er áhugasamt um kaffi og allt sem því viðkemur. Starfsmenn munu fá 
starfsþjálfun og skemmtilega kennslu í öllu sem viðkemur því að vera kaffibarþjónn.  
Starfssviðið er sala á úrvalskaffi og kaffivörum - sem og öðrum vörum. Framleiðsla á 
veitingum og kaffidrykkjum. Þetta er því spennandi starf fyrir kaffiáhugafólk. Einnig 
mætti nefna það - fyrir þá sem hyggja kannski á að sjá heiminn og vilja starfa í útlöndum 
í framtíðinni - en þá er þetta starf kjörinn stökkpallur. Það er nefnilega ómetanlegt að hafa 
verið í vinnu hjá einu fremsta kaffihúsi í heimi . Hér er því tækifærið sem þú hefur verið 
að bíða eftir. 

Umsóknir og fyrirspurnir má senda með tölvupósti á marta hjá kaffitar.is , eins 
liggja umsóknareyðublöð frammi á öllum kaffihúsum.  Frekari upplýsingar veitir 

Marta Rut í síma 696-8832. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  LOK2106 

 70

Viðauki 4 
 

Spurningalisti  
 

1. Með hvaða hætti aðstoðið þið fyrirtæki við gerð starfsmanna og 
jafnréttisstefnu?  

 
2. Ef svo er hvað þarf fyrirtækið að leggja til við gerð slíkra stefna? 

 
3. Hversu nauðsynlegt teljið þið framsetningu á slíkum stefnum 

vera fyrir fyrirtæki af þessari stærðargráðu? 
 

4. Hverju skipta slíkar stefnur fyrir starfsmenn og réttindi þeirra? 
 
 
 
Spurningunum svaraði: Elías G Magnússon forstöðumaður kjarasviðs VR 
 
 

 


