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Útdráttur 

Í rannsókninni var leitast eftir að fá innsýn inn í þær leiðir sem fyrirmyndarfyrirtæki VR 

fara í mannauðsmálum til að ná góðum árangri. Á hverju ári tekur fjöldi fyrirtækja þátt í 

könnun VR á fyrirmyndarfyrirtæki ársins þar sem skoðuð er ánægja starfsmanna með 

ýmis atriði innan fyrirtækis síns. Í þessari rannsókn verða hins vegar mannauðsmálin 

skoðuð út frá sjónarhorni stjórnenda.  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða áherslur og aðferðir fyrirtækja í 

mannauðsmálum sem hlotið hafa titilinn fyrirmyndarfyrirtæki VR 2013. Notast var við 

eigindlega rannsóknaraðferð þar sem tekin voru níu hálfopin viðtöl við stjórnendur 

innan þessara fyrirtækja í flokki stærri fyrirtækja. Ákveðið var að skoða eingöngu 

fyrirmyndarfyrirtæki 2013 til að fá betri innsýn inn í hvernig staðið er að 

mannauðsmálum í dag.  

Helstu niðurstöður eru þær að fyrirmyndarfyrirtækin leggja áherslu á að hafa hæfa 

stjórnendur innan fyrirtækjanna. Einnig er lögð áhersla á að jafnræði ríki á meðal 

starfsmanna sama hvaða starfsheiti þeir bera. Umhyggja er borin fyrir starfsmönnum og 

samheldni einkennir andrúmsloft fyrirtækjanna þar sem starfsmönnum er meðal annars 

boðið upp á ýmiss konar hópefli. Áhersla er lögð á að hrósa starfsmönnum og hlusta á 

skoðanir þeirra til að vinna að umbótum. Þegar kemur að aðferðum 

fyrirmyndarfyrirtækjanna nýta fyrirtækin sömu aðferðir að einhverju leyti en samt er 

áherslumunur í mörgum tilfellum. Öll fyrirtækin eru með móttökuferli fyrir nýja 

starfsmenn sem og starfsmannasamtöl fyrir starfsmenn. Flest fyrirtækin nýta hvatningu 

og veita starfsmönnum endurgjöf, gefa starfsmönnum tækifæri til starfsþróunar, nýta 

þarfagreiningu til fræðslu, bjóða upp á starfslokasamtal og nota frammistöðumat. 

Mótaða starfsmannastefnu má finna hjá öllum fyrirtækjunum nema einu og 

starfsmannahandbók er til staðar hjá sex fyrirtækjum af níu. 
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Abstract  

The aim of this research was to get insight into the ways exemplary organisations, 

appointed by Iceland‘s largest trade union (VR) practice their human resource 

management, HRM, to achieve great success. Every year a great number of 

organisations participate in a survey VR carries out. In this survey, called exemplary 

company of the year, job satisfaction, amongst other things, is surveyed by interviewing 

workers within the participating organisations. In this research on the other hand, HRM 

will be analysed from the managers‘ points of view. 

The objective of this research is to observe emphasis and methods organisations 

practice, that have been awarded as VR´s 2013 examplary organisation. Qualitative 

research method was used and nine semistructured interviews were conducted with 

managers in nine organisations all belonging to the group of larger organisations in VR´s 

survey. It was decided only to observe organisations that where awarded in 2013 to 

achieve better insight into how HRM is practiced today. 

The main conclusions are that the exemplary organisations emphasise employing 

competent managers within the organisations. Moreover, there is an emphasis on 

equality amongst all employees regardless of job title. The atmosphere within the 

organisations is characterised by care for employees and coherence where employees 

are invited to various group dynamics. There is also emphasis on praising employees 

and listening to their opinions on improvements. When it comes to the methods, these 

exemplary organisations partly use the same methods, although with some difference 

in many cases. All the organisations have a new employee orientation programme as 

well as employee conversations. Most of the organisations use motivation and give 

employees feedback, offer job development opportunities, use training needs analysis, 

offer exit interviews, and uses performance appraisals. Formed human resource 

strategy can be found within all the organisations except for one and employees‘ 

handbooks exist in six organisations out of nine. 
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1  Inngangur  

Í auknum mæli leggja skipulagsheildir áherslu á að virkja mannauð sinn með ýmsu móti 

til að auka á ánægju starfsmanna. Enda hefur það sýnt sig að góð mannauðsstjórnun og 

starfsánægja skipta miklu máli þegar kemur að velgengni skipulagsheilda. Með því að 

skilja starfsmenn og hvað hvetur þá áfram er hægt að styrkja hollustu þeirra við 

skipulagsheildina. Hollusta snýr að samsömun og löngun starfsmannsins til að leggja sitt 

af mörkum þannig að markmið skipulagsheildarinnar náist (Lumley, Coetzee, Tladinyane 

og Ferreira, 2011). Velgengni skipulagsheilda ræðst nú einnig í meira mæli af þekkingu, 

færni og getu starfsmanna, sér í lagi þar sem þeir mynda grunninn að kjarnahæfni (e. 

core competencies) skipulagsheildarinnar sem greinir hana frá keppninautum sínum. 

Þegar hæfileikar starfsmanna eru verðmætir, fágætir og erfitt að líkja eftir þeim, þá 

getur skipulagsheild náð fram varanlegu samkeppnisforskoti í gegnum starfsmenn sína 

(Deb, 2009). Áður en lengra er haldið er rétt að skilgreina hugtakið skipulagsheild þar 

sem það kemur mikið fyrir í þessari rannsókn. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Runólfur 

Smári Steinþórsson (2011) skilgreina hugtakið sem ákveðinn hóp manna sem á 

grundvelli verkaskiptingar og sérhæfingar vinnur samstilltur að tilteknum árangri í 

ákveðnu umhverfi. 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á starfánægju og mannauðsstjórnun. Einnig hafa 

ýmsar rannsóknir og kannanir verið framkvæmdar þar sem leitast er eftir að finna bestu 

fyrirtækin. Eins og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Runólfur Smári Steinþórsson (2011) 

benda á, þá hafa hugmyndir um fyrirmyndarfyrirtæki og best reknu fyrirtækin fylgt 

stjórnunarfræðunum lengi. Vatnaskil urðu þegar Tom J. Peters og Robert H. Waterman 

yngri gáfu út bók sína In Search of Excellence: A Lesson from America´s Best Run-

Companies. Bók þeirra byggði á margra ára rannsókn þeirra á helstu einkennum best 

reknu fyrirtækja Bandaríkjanna. Hér á landi var hins vegar fyrsta tilraun til að leggja mat 

á fyrirmyndarfyrirtæki rannsókn Þóris Einarssonar árið 1985 (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2011). Fleiri kannanir og rannsóknir hafa 

fylgt í kjölfarið en ein slík er könnun VR. Á hverju ári tekur fjöldi fyrirtækja þátt í könnun 

VR á fyrirmyndarfyrirtæki ársins þar sem ánægja starfsmanna með ýmis atriði innan 
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fyrirtækis þeirra er skoðuð. Í þessari rannsókn verða mannauðsmálin hins vegar skoðuð 

út frá sjónarhorni stjórnenda. Þær niðurstöður sem koma fram gætu síðan verið nýttar 

sem viðmið fyrir önnur fyrirtæki til að bæta sín mannauðsmál enda eru starfsmenn eins 

og Deb (2009) bendir á verðmætasta eign fyrirtækja. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða þær leiðir sem farnar eru í mannauðsmálum 

innan fyrirtækja sem hlotið hafa titilinn fyrirmyndarfyrirtæki VR. Í fyrsta lagi verður 

skoðað hverjar áherslur fyrirtækjanna eru í mannauðsmálum og hins vegar hvaða 

aðferðir fyrirtækin nýta sér. Einungis er skoðað hvaða leiðir eru farnar hjá þeim 

fyrirtækjum sem hlotið hafa titilinn fyrirmyndarfyrirtæki árið 2013, en það er gert til 

þess að fá innsýn inn í mannauðsmálin eins og þau eru í dag hjá fyrirmyndarfyrirtækjum. 

Til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar verða fram hér að neðan verður 

notast við eigindlega rannsóknaraðferð. Tekin verða hálfopin viðtöl við stjórnendur sem 

sjá um mannauðsmál hjá fyrirmyndarfyrirtækjum 2013. Rannsóknarspurningarnar eru 

eftirfarandi: 

 

1. Hverjar eru áherslur fyrirmyndarfyrirtækja í mannauðsmálum? 

2. Hvaða aðferðir nota fyrirmyndarfyrirtæki í mannauðsmálum sínum? 

 

Ritgerðin skiptist í fimm kafla en fyrsti kafli snýr að fræðilegri umfjöllum. Þar verður 

fjallað um þær aðferðir og þau hugtök sem tengjast efni þessarar rannsóknar sem og 

vitnað í aðrar rannsóknir á þessu sviði. Annar kafli fjallar um aðferðafræði 

rannsóknarinnar og í þriðja kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Í 

umræðukafla verður síðan fjallað um niðurstöður og þær tengdar við fræðilega 

umfjöllun og aðrar rannsóknir. Auk þess verður fjallað um mögulegar 

framtíðarrannsóknir. Eftir umræðukafla eru lokaorð, heimildaskrá og að lokum tveir 

viðaukar. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðir, hugtök og rannsóknir sem tengjast efni 

rannsóknarinnar. Í fyrsta lagi verður gerð grein fyrir mannauðsstjórnun og hvað hún 

felur í sér. Fjallað verður um hlutverk stjórnenda, verkefni þeirra sem sinna 

mannauðsmálum innan skipulagsheilda sem og fjallað um millistjórnendur og aðkomu 

þeirra að mannauðsmálum. Því næst verður nokkrum viðfangsefnum 

mannauðsstjórnunar sem tengjast þessari rannsókn gerð skil. Hugtakið starfsánægja 

verður kynnt og fjallað um áhrifaþætti hennar auk þess sem fjallað verður um rannsókn 

á mælitækinu Evrópska starfsánægjuvísitalan á starfsánægju hér á landi. Fjallað verður 

um nokkrar rannsóknir og kannanir á fyrirmyndarfyrirtækjum eins og könnun VR, 

rannsókn á 100 bestu fyrirtækjum Bandaríkjanna (Great Place to Work), Cranet 

rannsóknina 2012 sem og aðrar íslenskar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

fyrirmyndarfyrirtækjum VR. 

 

2.1 Mannauðsstjórnun  

Mannauður (e. human resource) stendur fyrir alla eðlislæga getu, áunna þekkingu, og 

færni sem skýra má með hæfileikum og viðhorfum starfsmannsins. Á einfaldan hátt má 

segja að mannauður sé fólk og eiginleikar þess að störfum (Deb, 2009).  

Á áttunda áratug síðustu aldar og byrjun þess níunda var hugtakið mannauðsstjórnun 

að þróast og mikil umræða átti sér stað um aðgreiningu mannauðsstjórnunar frá 

starfsmannastjórnun (e. personal management) (Deb, 2006). Helst greinir menn á um 

hvort og hvaða munur sé á hefðbundinni starfsmannastjórnun og mannauðsstjórnun. 

Sumir hafa verið þeirrar skoðunar að einungis sé um nafnabreytingu að ræða. Í 

Bandaríkjunum hafi starfstitli starfsmannastjóra verið breytt í mannauðsstjóra því sá 

titill hafi yfir sér nútímalegri blæ og þegar grannt sé skoðað sé enginn munur á hlutverki 

mannauðsstjórans og starfsmannastjórans (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). Deb 

(2006) nefnir að mannauðsstjórnun sé róttækur kostur (e. radical alternative) umfram 

starfsmannastjórnun en í henni felast spennandi og nútímalegar hugmyndir, sem koma í 
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stað staðnaðra og árangurslausra forskrifta starfsmannastjórnunar. Í dag er hugtakið 

mannauðsstjórnun orðið vel kunnugt og hefur fengið athygli í stjórnunarfræðunum 

síðastliðna tvo áratugi (Deb, 2006). 

Mannauðsstjórnun beinir sjónum sínum að fólkinu innan skipulagsheildanna og er 

markmið hennar að skila skipulagsheildum meiri árangri (Steward og Brown, 2009). 

Hugmyndafræði mannauðsstjórnunar snýst fyrst og fremst um að vekja athygli á 

mikilvægi mannauðs í verðmætasköpun fyrirtækja, tryggja samhæfingu við 

viðskiptastefnu fyrirtækisins og benda sífellt á nýjar aðferðir til að ná meiri árangri við 

að virkja ólíka einstaklinga til dáða. Mannauðsstjórnun snýst þannig um að efla bæði 

starfsmanninn og fyrirtækið báðum til heilla (Vigdís Jónsdóttir, 2005). Framleiðni 

starfsmanna eykst þegar skipulagsheildir ráða og hvetja starfsfólk með áhrifaríkum 

hætti. Þar að auki stuðlar góð mannauðsstjórnun að því að skapa ánægðari starfsmenn 

sem síðan leggja harðar að sér til að uppfylla þarfir viðskiptavina (Steward og Brown, 

2009). Mannauðsstjórnun snertir þess vegna ráðningar á nýju starfsfólki, val, nám og 

starfsþróun, umbun, samskipti, hópavinnu og frammistöðustjórnun (Beardwell og 

Claydon, 2010). Þrátt fyrir að tiltölulega auðvelt sé að lista upp viðfangsefni 

mannauðsstjórnunar, þá hefur hugtakið valdið umræðum og ágreiningi manna á milli. 

Þar af leiðandi er ekki til nein almennt samþykkt skilgreining á hugtakinu (Beardwell og 

Claydon, 2010). Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2003) skilgreinir mannauðsstjórnun sem 

þá aðferðafræði í starfsmannamálum sem snýr að öllum þeim ákvörðunum sem teknar 

eru og lúta að sambandi starfsmanna og stjórnenda. Gæði þessara ákvarðana hafa bein 

áhrif á möguleika fyrirtækja og starfsmanna til að ná fram markmiðum sínum. Þannig er 

mannauðsstjórnun í raun grunnurinn þegar kemur að stjórnun fyrirtækja. Það má í raun 

segja að tilgangur mannauðstjórnunar sé að skila skipulagsheildum meiri árangri 

(Steward og Brown, 2009), styðja skipulagsheildina í að ná markmiðum með því að þróa 

og innleiða aðferðir sem eru samþættar stefnu skipulagsheildarinnar, tryggja að 

skipulagsheildin ráði yfir hæfu starfsfólki og uppfylli þarfir þess (Armstrong, 2012) með 

því að skipuleggja störf starfsmanna þannig að sem mestur árangur, framleiðni og 

sveigjanleiki náist (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003). Auk þess er tilgangur hennar að 

skapa jákvætt samband á milli starfsmanna og stjórnenda og umhverfi þar sem 

gagnkvæmt traust ríkir sem og hvetja til notkunar á siðfræðilegum nálgunum við 

stjórnun á fólki (Armstrong, 2012). 
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Önnur nálgun mannauðsstjórnunar er stefnumiðuð mannauðsstjórnun en hún er 

tiltölulega ný af nálinni (Huselid, Jackson og Schuler, 1997). Uppruna hennar má rekja til 

tíunda áratugar síðustu aldar. Hugtakið hefur fengið aukinn slagkraft sökum mikilvægis 

mannauðsstjórnunar með tilliti til stefnu skipulagsheilda, það er að segja hvernig stjórna 

má mannauðnum til að ná samkeppnisforskoti (Deb, 2006). Í raun er stefnumiðuð 

mannauðsstjórnun stefna á sviði starfsmannamála sem unnin er í samræmi við og 

endurspeglar viðskiptastefnu fyrirtækis. Við innleiðingu stefnumiðaðrar 

mannauðsstjórnunar leitast stjórnendur við að áætla þörf fyrir starfsfólk, greina 

starfskröfur og starfslýsingar í samræmi við viðskiptastefnu. Í kjölfarið er leitast við að 

ráða einstaklinga sem búa yfir þeirri þekkingu og færni sem þarf til að framfylgja 

viðskiptastefnu, huga að nýliðaþjálfun, starfsþróun og öðru því sem stefnumiðuð 

mannauðsstjórnun felur í sér (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). 

 

2.1.1 Hlutverk stjórnenda 

Það getur verið erfitt og krefjandi að vera stjórnandi. Enda eru störf og verksvið 

stjórnenda fjölþætt og miklar kröfur gerðar til stjórnunarþekkingar og 

stjórnunarhæfileika þeirra. Stjórnun snýst um að vinna með öðrum og í gegnum aðra til 

að ná fram settum markmiðum skipulagsheildarinnar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2010). Stjórnendur fá hluti gerða í gegnum annað fólk. Þeir taka ákvarðanir, úthluta 

starfsfólki verkefnum og stýra verkum annarra til að ná markmiðum (Robbins, 2005; 

Robbins og Judge, 2013). 

Snemma á 20. öldinni ritaði Henri Fayol að hlutverk stjórnenda mætti flokka í fimm 

flokka. Áætlanagerð, skipulagningu, fyrirskipanir, samstillingu og stjórnun. Í dag hafa 

flokkarnir verið dregnir saman í fjóra flokka: Áætlanagerð, skipulagningu, 

leiðtogaþáttinn og stjórnun. Áætlanaþátturinn nær yfir að skilgreina markmið 

skipulagsheildarinnar, koma á fót stefnu til að ná markmiðunum og búa til áætlun um 

hvernig skuli samþætta og samstilla verkþætti. Stjórnendur eru líka ábyrgir fyrir hönnun 

á samsetningu skipulagsheildarinnar. Skipulagningarþátturinn felur í sér að ákvarða 

hvaða verkum þarf að sinna, hver skuli gera þau, hvernig þau skulu flokkuð saman og 

hvar ákvarðanir skulu teknar. Leiðtogaþátturinn felur í sér að leiðbeina fólki og samtilla 

það innan skipulagsheildarinnar. Stjórnendur eru leiðtogar þegar þeir hvetja 



 

16 

starfsmenn, leiðbeina þeim í verkum sínum, velja skilvirkustu samskiptaleiðirnar eða 

leysa ágreining á milli starfsmanna. Síðasti flokkurinn er stjórnun. Til að tryggja að 

hlutirnir gangi eins og til er ætlast, verða stjórnendur að fylgjast með frammistöðu 

skipulagsheildarinnar. Frammistöðuna þarf að bera saman við markmiðin. Ef mikil frávik 

eru þar á milli, þá er það hlutverk stjórnandans að koma skipulagsheildinni á réttan kjöl 

að nýju. Þetta eftirlit, samanburður og mögulegar leiðréttingar er það sem átt er við 

með stjórnunarþættinum (Robbins, 2005). 

Peter F. Drucker skiptir meginhlutverkum stjórnenda í fimm atriði. Í fyrsta lagi er það 

markmiðasetning þar sem stjórnendur setja fram og ákveða markmið og hvað þurfi að 

gera til að ná markmiðunum og miðla til starfsmanna þannig að þeir fylgi settum 

markmiðum. Annað atriðið snýr að skipulagningu þar sem hlutverk stjórnandans er að 

greina starfsemina, skilgreina störfin og verkefnin og ráða starfsmenn. Þriðja atriðið snýr 

að hvatningu og samskiptum þar sem byggja þarf upp öfluga liðsheild, laða til starfa 

hæfileikaríka starfsmenn, halda í þá, þjálfa þá og efla og tryggja eðlilegan vöxt og þroska 

starfsmanna. Fjórða atriðið kemur inn á frammistöðu og endurgjöf og hvernig hægt er á 

hlutlægan hátt að mæla frammistöðu, t.d. með frammistöðumatskerfi eða 

starfsmannasamtölum. Loks er það vöxtur og þróun einstaklingsins, þar sem 

stjórnandinn þroskar sjálfan sig og aðra (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

Mikið af þeirri þekkingu sem til er um hlutverk stjórnenda má rekja til vinnu Henry 

Mintzberg (Moorhead og Griffin, 2004). Hann gerði nákvæma rannsókn á fimm 

stjórnendum til að finna út hverju þeir sinntu í störfum sínum. Byggt á rannsókn hans þá 

fann hann út að stjórnendur sinna tíu mismunandi en innbyrðis tengdum hlutverkum. 

Þessum tíu hlutverkum má síðan skipta í þrjá flokka, samskiptahlutverk (e. interpersonal 

role), upplýsingahlutverk (e. informal roles) og ákvarðanahlutverk (e. decisional roles) 

(Robbins, 2005). Innan samskiptahlutverksins sér stjórnandinn um að vera „toppfígúra“ 

(e. figurehead) en dæmi um slíkt hlutverk gæti verið að taka á móti gestum inn í 

skipulagsheildina. Sem leiðtogi (e. leadership role) sér stjórnandinn um að ráða, þjálfa, 

hvetja og aga starfsmenn. Þriðja hlutverkið innan samskiptahlutverksins er 

samstarfshlutverk (e. liaison role). Það felur í sér að setja sig í samband við 

utanaðkomandi aðila sem færa stjórnandanum upplýsingar. Þetta geta verið 

einstaklingar bæði innan sem utan skipulagsheildarinnar. Innan upplýsingahlutverksins 
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eru hlutverk eins og vöktunarhlutverkið (e. monitor) en það felur í sér að afla upplýsinga  

fyrir skipulagsheildina. Þegar síðan stjórnandinn miðlar upplýsingunum til annarra, þá er 

hann í hlutverki miðlara (e. disseminatior role). Að lokum gegna stjórnendur hlutverki 

talsmanna (e. spokesperson) innan upplýsingahlutverksins en það felur í sér að koma 

fram fyrir hönd skipulagsheildarinnar. Fjögur hlutverk falla undir ákvarðanahlutverkið. Í 

frumkvöðlahlutverkinu (e. entrepreneur) koma stjórnendur með nýbreytni eða nýjar 

aðferðir inn í skipulagsheildina. Annað hlutverkið felur í sér að eiga við truflanir (e. 

disturbance handlers) en þá grípa stjórnendur til réttra aðgerða til að leysa ófyrirséð 

vandamál. Í hlutverki þess að ráðstafa aðföngum (e. resource allocators) ákveður 

stjórnandi hvernig dreifa á aðföngum skipulagsheildarinnar á milli hópa og einstaklinga. 

Að lokum er það samningamaðurinn (e. negotiator) en hann er fulltrúi 

skipulagsheildarinnar þegar leita á samninga við aðrar skipulagsheildir (Robbins, 2005; 

Moorhead og Griffin, 2004).  

Hales (2001) nefnir að í rannsóknum á síðustu hálfri öld hafi komið fram vísbendingar 

um hlutverk stjórnenda. Hann bendir á að þau verkefni sem eru sameiginleg með öllum 

eða flestum stjórnendum séu meðal annars að vera fulltrúi eða tengiliður 

starfseiningarinnar, vakta og dreifa upplýsingum, tenglamyndun, samningaviðræður, 

áætlanagerð og að tímasetja vinnu, úthluta starfsmönnum tiltekin verkefni, leiðbeina og 

hafa eftirlit með störfum starfsmanna, sjá um ákveðin mannauðsmál, leysa vandamál 

sem upp koma og meðhöndla truflun á vinnuflæði og innleiða nýjar aðferðir og vörur. 

Moorhead og Griffin (2004) telja að mikilvægur þáttur stjórnunarstarfsins sé sá að 

stjórnendur hafi þá hæfni sem nauðsynleg er til þess að geta sinnt hlutverk sínu. 

Almennt þá búa farsælustu stjórnendurnir yfir sterkri samsetningu af tæknilegri, 

samskiptalegri, hugtakslegri, og greiningarlegri hæfni. Tæknileg hæfni er nauðsynleg til 

að framkvæma ákveðin verkefni innan skipulagsheildarinnar. Þessi hæfni er almennt 

tengd við starfssemi og framleiðsluferla skipulagsheildarinnar. Samskiptahæfni notar 

stjórnandinn til að eiga samskipti við, skilja og hvetja einstaklinga og hópa. Stjórnendur 

eyða miklum tíma í samskipti við aðra, svo það er augljóslega mikilvægt að þeim semji 

vel við fólk. Hugtaksleg hæfni felur í sér hæfni til að hugsa óhlutstætt. Stjórnandi sem 

hefur mikla hæfni á þessu sviði getur séð „stóru myndina“ það er að segja hann sér 

tækifæri á meðan aðrir skynja hindranir eða sjá einhver vandamál. Að lokum þá færa 
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flestir árangursríkir stjórnendur greiningarlega hæfni inn í skipulagsheildina. Sú hæfni 

gerir stjórnendum kleift að skilja betur orsök og afleiðingu og að koma auga á 

ákjósanlegustu lausnirnar að vandamálum. 

 

2.1.2 Verkefni þeirra sem sinna mannauðsmálum  

Mannauðssérfræðingar (e. HR specialists) bera ábyrgð á mannauðsmálum þvert yfir 

skipulagsheildina (Larsen og Brewster, 2003). Skilgreina má fagmennsku í 

mannauðsstjórnun sem aðgerðir fólks sem veitir ráðleggingar og þjónustu sem þarfnast 

sérfræðikunnáttu og fullnægir skilgreindum eða almennt samþykktum viðmiðum 

(Armstrong, 2012). Steward og Brown (2009) skipta hlutverki þeirra sem sjá um 

mannauðsmál innan skipulagsheilda í fjóra flokka. Fyrsti flokkurinn snýr að 

sérfræðikunnáttu en hún er grundvallaratriði í mannauðsstjórnun. Sérfræðihlutverkið 

felur í sér að leggja til tæknilega þekkingu sem snýr að ráðningum og hvatningu til 

starfsmanna. Í þessu hlutverki hjálpar áhrifaríkur mannauðssérfræðingur að byggja upp 

aðferðir til að tryggja að skipulagsheildin nýti sér bestu mögulegu aðferðir til að stjórna 

fólki. Það getur meðal annars falið í sér að búa til próf eða kannanir til skimunar á 

mögulegum starfsmönnum eða útbúa hvatakerfi sem verðlaunar starfsmenn þegar 

einstakur árangur næst. Stjórnendur sem sjá um mannauðsmál kenna einnig öðrum 

stjórnendum aðferðir til að bæta samskipti sín við starfsmenn. Dæmi um slíkt er að 

bjóða stjórnendaþjálfun á ýmsum sviðum eins og að veita endurgjöf og spyrja betri 

spurninga í atvinnuviðtölum. Annað hlutverk mannauðssérfræðings er að vera 

talsmaður starfsmanna. Í þessu hlutverki hlustar hann á starfsmenn og leggur þeim til 

þau úræði sem þeir þurfa til að geta skilað árangri. Þeir gæta hagsmuna starfsmanna og 

eru oft talsmenn þess að stjórnendur komi sanngjarnt fram við starfsmenn. Stundum 

aðstoða þeir starfsmenn sem eiga við persónuleg vandamál að stríða. Annar mikilvægur 

þáttur þess að vera talsmaður starfsmanna felur í sér að tryggja að tekið sé tillit til 

hagsmuna starfsmanna þegar ákvarðanir eru teknar. Stefnumótandinn er þriðja 

hlutverkið en aukin áhersla hefur verið á hlutverk stefnumótunar í mannauðsstjórnun. 

Þeir sem sinna mannauðsmálum vinna saman með öðrum stjórnendum 

skipulagsheildarinnar við að koma stefnu fyrirtækisins í framkvæmd. Þeir fara lengra en 

að styðja stjórnendur og leggja til sérfræðiþekkingu á aðferðum mannauðsstjórnunar. 
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Til að geta gegnt hlutverki stefnumótandans þurfa þeir að vita sitthvað um starfsemi 

fyrirtækisins eins og til dæmis um fjármál, reikningshald og markaðsmál. Þeir þurfa enn 

fremur að vera fróðir um vörur og þjónustu sem skipulagsheildin hefur að bjóða. Að 

lokum verða þeir að vita hvernig þessar afurðir, vörur og þjónustur fara saman við 

stefnu og markmið fyrirtækisins. Með þessa kunnáttu geta mannauðssérfræðingar lagt 

þung lóð á vogarskálarnar við hjálp á ákvörðunum og aðgerðum skipulagsheildarinnar. 

Fjórða hlutverkið er þjálfari mannauðs. Það hlutverk felur í sér að hjálpa starfsmönnum 

að bæta kunnáttu sína. Þegar þjálfun á sér stað, þarf sá sem sér um mannauðsmálin 

stundum að starfa sem þjálfari. Einnig þarf mannauðssérfræðingurinn að setjast niður 

með einstaklingum og aðstoða þá við að gera áætlun fyrir framtíðina. Í báðum tilfellum 

eru markmiðin að tryggja að starfsmennirnir haldi áfram að læra og bæta sig (Steward 

og Brown, 2009). 

 

2.1.3 Millistjórnendur innan skipulagsheilda 

Í flestum tilfellum felur mannauðsstjórnun í sér samvinnu á milli þeirra sem sjá um 

mannauðsmál innan skipulagsheilda og millistjórnenda, það er að segja yfirmanna 

deilda (Armstrong, 2012). Larsen og Brewster (2003) benda hins vegar á að mikill 

drifkraftur sé víðs vegar um Evrópu að veita millistjórnendum aukna ábyrgð á stjórnun 

starfsmanna þeirra og þar með draga úr umfangi stjórnunar sem mannauðsdeildir hafa 

yfir millistjórnendum. Þannig er í raun hlutverk mannauðstjórnunar í auknum mæli að 

færast yfir á millistjórnendur. Fleiri fræðimenn eins og McGovern, Gratton, Hailey, Stiles 

og Truss (1997) og Purcell og Hutchinson (2007) benda einnig á slíka þróun. Umfang 

mannauðsstjórnunarinnar í höndum millistjórnenda er samt sem áður misjafnt á milli 

landa (Larsen og Brewster, 2003) og er bæði framkvæmd og gæði hennar mismunandi 

eftir skipulagsheildum (McGovern o.fl., 1997). Slík þróun hefur hins vegar haft ýmis 

vandkvæði í för með sér (Larsen og Brewster, 2003). Torrington, Hall og Taylor (2005) 

nefna meðal annars að starfsmenn séu alltof oft settir í stjórnunarstöðu án viðeigandi 

reynslu eða þjálfunar. Skipulagsheildir virðast telja að stjórnendur séu hæfir í starfi sínu 

án þess að taka eftir því að hlutverkið sé erfitt og kemur venjulega ekki að sjálfu sér. 

Larsen og Brewster (2003) benda á nokkur önnur vandkvæði tengd þessari þróun eins 

og til að mynda að millistjórnendur:  
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� vilja ef til vill ekki axla slíka ábyrgð,  

� hafa ef til vill ekki tíma til að fara almennilega með hlutverkið,  

� hafa ef til vill ekki hæfni til að sinna slíku starfi eða þjálfunina sem til þarf,  

� láta sér oft nýjustu framþróun í mannauðsstjórnun í léttu rúni liggja,  

� hafa ef til vill ekki víðtæka eða langtíma sýn á hlutverkið,  

� eru lélegir í stefnumörkun á þessu sviði. 

 

Schuler (2000) bendir á að stjórnun mannauðs með skilvirkum hætti krefjist þess að 

sérfræðiþekking innan mannauðsdeildarinnar sé notuð í samvinnu með 

millistjórnendum og öðrum starfsmönnum skipulagsheildarinnar. Torrington o.fl. (2005) 

nefna auk þess að mikilvægt sé að bæta frammistöðu millistjórnenda, meðal annars til 

að minnka starfsmannaveltu. Eins og þeir benda á má í flestum tilfellum rekja ástæður 

þess að starfsmenn hætti að sjálfdáðum til óánægju með yfirmann sinn. 

 

2.2 Nokkur viðfangsefni mannauðsstjórnunar 

 

2.2.1 Móttaka nýrra starfsmanna 

Þegar starfsmaður hefur störf á nýjum vinnustað fer af stað ferli sem lýtur að því að 

koma honum inn í starf sitt og laga hann að menningu fyrirtækis og öðrum 

starfsmönnum. Þetta ferli getur tekið mislangan tíma og er misjafnlega árangursríkt 

(Soffía Sveinsdóttir og Inga Jóna Jónsdóttir, 2009).  

Fyrstu kynni af vinnuaðstöðu, samskiptum, stjórnunarstíl og skipulagi á vinnustað 

geta mótað viðhorf nýrra starfsmanna um langa hríð. Auk þess sem þau hafa áhrif á 

starfsánægju og starfsframlag starfsmanna (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 

2008). Þess vegna er mikilvægt að taka vel á móti nýjum starfsmanni. Ef ekki er hlúð 

nægilega vel að honum eykur það líkur á að hann hætti eða frammistaða hans verði 

lakari heldur en gert var ráð fyrir í upphafi. Vel heppnuð móttaka starfsmanns getur þar 

af leiðandi minnkað starfsmannaveltu fyrirtækja, aukið starfsánægju og minnkað líkur á 

ágreiningi og árekstrum á milli nýja starfsmannsins og annarra starfsmanna (Soffía 
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Sveinsdóttir og Inga Jóna Jónsdóttir, 2009). Allan (2008) bendir á nokkrar leiðir til að 

taka á móti starfsmönnum en hann nefnir meðal annars að ef aðstæður leyfa geta 

starfsmenn hópað sig saman og borðað með nýja starfsmanninum fyrstu dagana í nýju 

vinnunni. Það er góð leið til að fá starfsmanninn til að finnast hann vera hluti af hópnum 

og til að koma í veg fyrir þá vanlíðan sem skapast getur þegar viðkomandi þarf að sitja 

einn í matsalnum. Auk þessi bendir hann á að tilnefna þurfi einhvern ábyrgðaraðila að 

móttöku nýja starfsmannsins. Slíkur einstaklingur nefnist starfsfóstri (e. mentor) en 

hlutverk hans er að vera nýjum starfsmanni til stuðnings og leiðbeina honum. 

Starfsfóstrar gegna einnig því hlutverki að aðstoða nýjan starfsmann við að aðlagast 

nýjum vinnustað og læra sem fyrst það sem kalla má „óskráðar reglur“ á vinnustaðnum. 

Starfsfóstri er jafnframt fyrirmynd nýs starfsmanns hvað varðar samskipti, starfshætti og 

hegðun almennt séð í fyrirtækinu (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 

2009). Starfsfóstrinn getur auk þess aðstoðað nýja starfsmanninn við að ná áttum og 

finnast hann vera velkominn (Allan, 2008). 

  

2.2.2 Starfsmannasamtöl 

Þegar kemur að starfsmannasamtali er nokkuð um að hugtökum sé ruglað saman, þar 

sem ýmist er talað um frammistöðumat, frammistöðumatsviðtal, starfsmannaviðtal eða 

starfsmannasamtal (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Svala Guðmundsdóttir, 2013; Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2004), enda er frammistöðumat stundum hluti af 

starfsmannasamtali (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009). Gylfi 

Dalmann Aðalssteinsson (2004) skilgreinir starfsmannasamtal sem reglulegt samtal á 

milli yfirmanns og undirmanns um allt sem snýr að vinnunni og vinnuumhverfi. 

Höfuðmarkmið eru umbætur í starfsumhverfinu þar sem meðal annars er reynt að skýra 

það sem er óskýrt í starfsumhverfinu, ræddar eru vinnuaðstæður og starfsandi.  

Starfsmannasamtal fer fram á milli stjórnanda og starfsmanns um starf, frammistöðu, 

framtíðaráætlanir starfsmanns og starfsþróun (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður 

Stefánsdóttir, 2009). Áherslan í starfsmannasamtölum hefur einkum og sér í lagi verið á 

starfsþróunarþáttinn. Þar hefur verið rætt um óskir starfsmanna varðandi þjálfun og 

fræðslu í þeim tilgangi að gera starfsmanninn betur í stakk búinn til að sinna verkefnum 

sínum og mæta þeim kröfum sem gerðar eru til hans (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 
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Svala Guðmundsdóttir, 2013). Starfsmannasamtal er formlegt að því leyti að það fer 

fram reglubundið, oftast einu sinni á ári og bæði stjórnandi og starfsmaður mæta 

undirbúnir til leiks (Arney Einarsdóttir og Þrúður Stefásdóttir, 2009). Samtalið felur í sér 

gagnkvæm samskipti starfsmanns og stjórnenda þar sem starfsmaður metur sjálfan sig 

annars vegar á grundvelli fyrirfram ákveðinna þátta og hins vegar metur stjórnandinn, 

eða sá sem tekur starfsmannasamtalið, starfsmanninn sem hann á samtal við á 

grundvelli sömu þátta. Starfsmaður leggur því mat á eigin frammistöðu, hann greinir frá 

hvað vel hefur tekist í starfi, hvað mætti betur fara og hver sé helsta ástæða þess að 

markmið þau sem sett voru í síðasta starfsmannasamtali hafi ekki náðst. Á sama hátt 

metur stjórnandi frammistöðu eða verkefni starfsmannsins. Segja má að 

starfsmannasamtöl séu nokkurs konar bræðingur sem byggir á sameiginlegum skilningi 

starfsmanns og stjórnenda á ofangreindum þáttum og sá sameiginlegi skilningur kemur 

fram í útfylltu eyðublaði sem báðir aðilar samþykkja (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Svala Guðmundsdóttir, 2013). 

 

2.2.3 Frammistöðumat 

Frammistöðumat er kerfisbundið ferli sem byggist á fyrirfram ákveðnum viðmiðum sem 

notuð eru til að meta frammistöðu starfsmanna. Í því eiga sér stað formleg samskipti á 

milli stjórnanda og starfsmanns, þar sem reynt er að finna styrkleika, veikleika og 

möguleika starfsmannsins til umbóta. Einnig til að ákvarða stöðuhækkanir, umbun og 

viðurkenningu skipulagsheildarinnar til starfsmannsins. Frammistöðumat getur aukið 

frammistöðu einstaklinga og með því bætt frammistöðu skipulagsheildarinnar (Deb, 

2009). 

Frammistöðumat hefur verið við lýði í langan tíma og hefur farið í gegnum ýmsar 

breytingar enda hefur það verið ein eftirsóttasta aðferðin til að fylgjast með, meta og 

mæla frammistöðu starfsmanna (Deb, 2009). Umfang og aðferðir við mat á frammistöðu 

eru breytilegar eftir fyrirtækjum, en almennt er matið í formi „frjáls texta“, þar sem 

matsmaðurinn og sá sem verið er að meta fara yfir frammistöðuna almennt. 

Vandamálið við þess háttar eigindlegt form á mati er sá að mögulegt er að mikilvægum 

atriðum sem vert er að meta sé ekki gefinn neinn gaumur og þar af leiðandi verði matið 

mjög valkvætt og huglægt. Annars konar mat er að framkvæma röðun (e. straight 
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ranking) á frammistöðu með fyrirfram skilgreindum viðmiðum. Á grunni þessa mats, 

gagnvart þeim víddum sem metnar eru, fær starfsmaðurinn lokaniðurstöðu. 

Frammistöðumat sem byggist á fyrirfram ákveðnum viðmiðum er takmörkum háð, sér í 

lagi ef sömu mælikvarðarnir eru notaðir þvert á öll störf innan fyrirtækisins enda geta 

sum viðmiðin hugsanlega ekki skipt máli fyrir sum störf (Beardwell og Claydon, 2010). 

 

2.2.4 Þarfagreining þjálfunar 

Þarfagreining þjálfunar er formlegt og kerfisbundið ferli til að greina hvar sé þörf á 

þjálfun og þróun hjá starfsmönnum (Mankin, 2009). Áður en farið er af stað með 

þjálfunarferli, þarf að framkvæma vandaða þarfagreiningu til að hægt sé að búa til 

sameiginlegan skilning á því hvar þjálfunar sé þörf, hvað þurfi að kenna eða þjálfa og 

hverjir verði þjálfaðir (Landy og Conte, 2010). Ferli þarfagreiningar þjálfunar felur jafnan 

í sér þrjú skref: 

1. Greining á skipulagsheildinni, sem felur í sér að greina markmið og vandamál 
skipulagsheildarinnar.  

2. Greining á verkum, en það felur í sér að greina verkin sem þarf að 
framkvæma, hvernig þau skuli framkvæmd og hvaða þekking, færni og hæfni 
þurfi að vera til staðar til að hægt sé að framkvæma verkin.  

3. Greiningu á einstaklingum, en það felur í sér að greina hvaða einstaklingar 
þarfnast þjálfunar (Landy og Conte, 2010).  

Þarfagreiningin gerir það mögulegt að koma auga á markmið þjálfunaráætlunar sem er 

mikilvægt af nokkrum ástæðum. Í fyrsta lagi þá gefur hún upplýsingar, bæði fyrir þjálfara 

og þann sem kemur til með að fá þjálfunina, um hvað þurfi að þjálfa eða læra. Í öðru lagi 

þá hjálpa þjálfunarmarkmið við að hvetja lærlingana með því að sjá þeim fyrir skýrum 

markmiðum. Í þriðja lagi þá eru þjálfunarmarkmið nauðsynleg til að meta 

þjálfunaráætlun almennilega (Landy og Conte, 2010). 

 

2.2.5 Starfsmannastefna  

Starfsmannastefna er yfirlýsing skipulagsheildar í starfsmannamálum sem greinir frá 

hvernig starfsmannamálum er fyrirkomið, hvers konar umhverfi starfsmönnum er búið 

og hvers er ætlast til af þeim. Þegar starfsmannastefna er mótuð er tekið mið af 
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heildarstefnu fyrirtækisins (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009) 

enda er starfsmannastefna hluti af heildarstefnu skipulagsheilda og geymir 

sameiginlegan tilgang og markmið starfsmanna og skipulagsheildarinnar (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006). Starfsmannastefna á ekki að vera úr lausu lofti gripin eða 

endurskrifuð upp úr starfsmannastefnu annars fyrirtækis (Arney Einarsdóttir og Sigríður 

Þrúður Stefánsdóttir, 2009) og þarf hún að fela í sér skýr viðmið um starfshlutverk og 

ábyrgð starfsmanna (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

Með skýrri starfsmannastefnu er starfsmönnum gert auðveldara að fylgja eftir stefnu 

skipulagsheilda. Einnig er hún til þess fallin að hjálpa skipulagsheildum að nýta 

mannauðinn á sem bestan hátt og ná þannig fram helstu markmiðum sínum (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

 

2.2.6 Starfsmannahandbók 

Starfsmannahandbók er upplýsingarit um stefnu og starfsreglur fyrirtækis, samskipti og 

ábyrgð stjórnenda og starfsmanna. Í starfsmannahandbók má finna upplýsingar um 

vinnureglur og ábyrgð starfsmanna, skyldur fyrirtækis gagnvart starfsmönnum, 

vinnutíma, stefnu og gildi fyrirtækis. Einnig eru þar upplýsingar um fyrirkomulag 

ráðninga og starfsloka, móttöku nýliða, fræðslu og þjálfun starfsmanna og fleira sem 

snýr að samskiptum stjórnenda og starfsmanna. Við gerð starfsmannahandbókar þarf 

hvert fyrirtæki að miða við eigin stefnu og sértækar aðstæður og gæta samræmis við 

menningu og starfshætti fyrirtækis. Starfsmannahandbók er upplýsingabrunnur fyrir 

starfsmenn og stjórnendur, settur fram meðal annars með það að markmiði að auka 

aðgengi að upplýsingum um starfshætti og verklag af ýmsum toga og stuðla að góðum 

samskiptum stjórnenda og starfsmanna (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður 

Stefánsdóttir, 2009). 

 

2.2.7 Hvatning og endurgjöf 

Hvatning (e. motivation) er venjulega skilgreind sem innra ástand sem fær einstakling til 

að tileinka sér ákveðna hegðun (Spector, 2000). Hvatning snýr að styrk og stefnu 

hegðunar og þeim þáttum sem hafa áhrif á það hvernig fólk hegðar sér við tilteknar 
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aðstæður. Hugtakið hvatning getur vísað jöfnum höndum til þeirra markmiða sem 

einstaklingar hafa, hvernig einstaklingar setja sér markmið og á hvaða hátt aðrir reyna 

að breyta hegðun þeirra. Gerður er greinarmunur á ytri (e. extrinsic) og innri (e. 

intrinsic) hvatningu. Ytri hvatning á sér stað þegar eitthvað er gert fyrir fólk til að hvetja 

það áfram. Sem dæmi má nefna umbun eins og kaupauka, launahækkun hrós eða 

stöðuhækkun. Innri hvatning er lögð til með starfinu sjálfu og tengist skuldbindingu 

(Armstrong, 2012).   

Endurgjöf er aðferð til að skýra og bæta samskipti fólks. Að veita endurgjöf á réttan 

hátt er ein mikilvægasta aðferð stjórnenda til að aðstoða starfsmenn við að bæta 

skilvirkni og ná settum markmiðum (Ingrid Kuhlmann, 1999). Megintilgangur hennar, 

auk þess að bæta frammistöðu hjá einstaklingum og hópum, er að auka á skuldbindingu 

starfsmanns, hvatningu og starfsánægju (Aguinis, Gottfredson og Joo, 2012). Endurgjöf 

felur í sér að einn segi öðrum hvernig honum finnst hann hafa staðið sig, hvað hægt sé 

að læra af því og hvernig má nýta þessa vitneskju til að setja fram markmið og 

aðgerðaráætlanir (Eyþór Ívar Jónsson, 2005). Endurgjöf á frammistöðu veitir 

einstaklingum upplýsingar um hversu vel þeir vinna með tilliti til markmiða og hversu 

árangursrík ákveðin hegðun er fyrir þau verkefni sem unnin eru. Hún gefur einnig til 

kynna hvað þurfi að gera til að ná ákveðnum markmiðum. Þannig auðveldar það 

einstaklingum að læra hvaða vinnuaðferð er árangursríkust, læra hversu mikið þarf að 

leggja á sig til að ná sem mestum árangri og til að endurskoða aðferðir sínar (Lam, 

DeRue, Karem og Hollenbeck, 2011). 

Rannsóknir gefa til kynna ótal ástæður fyrir því hvers vegna endurgjöf er mikilvæg til 

að auka árangur í vinnu. Endurgjöf stjórnar hegðun og hefur áhrif á 

frammistöðumarkmið. Það er að segja hún nær að kalla fram markmið um að ná betri 

frammistöðu í framtíðinni. Einnig eykur endurgjöf getu starfsmanna til að koma auga á 

misgjörðir sínar og þeir vita hvaða frammistöðu er vænst. Þannig gefur endurgjöf tóninn 

hvað varðar frammistöðu og starfsmenn öðlast þekkingu til að meta sig gagnvart henni. 

Endurgjöf eykur því getu starfsmanna til að gera sér grein fyrir hvað þeir þurfa að vita og 

hvað þeir þurfa að gera til að bæta sig. Það að leita sjálfur þekkingar er forsenda og 

hvati fyrir vöxt og umbætur (London, 2003). Rannsóknir gefa einnig til kynna að einlæg 

og nákvæm endurgjöf á frammistöðu geti haft jákvæð áhrif. Stjórnendur sem veita 
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endurgjöf á frammistöðu starfsmanns á vinnu ákveðins verkefnis ná meiri árangri en 

stjórnendur sem reyna að útskýra hvernig eigi að vinna ákveðið verkefni. Því má segja 

að gildi endurgjafar sé mikilvægt (Ingrid Kuhlman, 1999). Einnig hafa rannsóknir sýnt að 

regluleg endurgjöf í hópum leiði til þess að fólk sé miklu fljótara að læra að vinna vel 

saman. Ef endurgjöf er veitt er ólíklegra að upp komi misskilningur eða að spenna og 

ósætti skemmi fyrir samstarfinu (Eyþór Ívar Jónsson, 2005). Busser (2012) bendir á að 

mikilvægt sé að stjórnandinn sé í hlutverki bandamanns en sé ekki gagnrýnandi. Þá 

upplifi starfsmaðurinn að stjórnandinn starfi með honum. Samskiptin þurfa því að vera á 

þann veg að stjórnandinn leggi minni áherslu á að gagnrýna og einblíni frekar á að hjálpa 

starfsmanni sínum að ná markmiðum sínum. Þannig verður starfsmaðurinn opnari fyrir 

endurgjöfinni og lætur sig málið varða þegar hann veit að stjórnandinn ber hag hans 

fyrir brjósti. Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að tíð endurgjöf auki á þekkingu og 

frammistöðu einstaklings í verkefnum sínum. Ástæðan fyrir þessu er sú að tíð endurgjöf 

gefur einstaklingum upplýsingar sem þeir geta nýtt sér til að læra og tileinkað sér 

árangursríkari vinnuaðferðir. Þetta gerir það að verkum að viðleitni starfsmanna til 

verkefna eykst og árangur hlýst af (Lam o.fl., 2011). 

 

2.2.8 Starfslokasamtöl 

Starfslokasamtal er fundur á milli yfirmanns og stafsmanns sem fljótlega mun hætta 

störfum. Í samtalinu er farið yfir ástæður þess að starfsmaðurinn sé að hætta. Ef 

samtalið gefur réttmætar upplýsingar þá hefur það í för með sér þýðingarmikla vitneskju 

sem getur dregið úr starfsmannaveltu. Starfslokasamtöl ættu að skýra hvers vegna fólk 

yfirgefur fyrirtæki. Með ástæðurnar þekktar er hægt að þróa aðferðir sem ættu að 

draga úr starfsmannaveltu. Þegar starfslokasamtöl eru framkvæmd rétt gefa þau 

upplýsingar um það sem er að skila árangri og einnig um það sem þarf að laga. 

Starfslokasamtöl geta vísað veginn til endurnýjunar á stefnu og umbóta á starfsumhverfi 

fyrir alla starfsmenn (Feinberg og Jeppeson, 2000). 

Árangursríkt starfslokasamtal felur í sér skuldbindingu bæði frá starfsmanninum og 

fyrirtækinu. Starfsmönnum þarf að finnast það vera í lagi að vera hreinskilnir í svörum. 

Samtalið þarf að vera framkvæmt eftir ferli þar sem upplýsingar eru meðhöndlaðar í 

samræmi við það hversu mikilvægar þær eru. Einnig þarf að taka tillit til trúnaðarefnis 
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upplýsinganna svo starfsmaðurinn geti verið fullviss um að engin eftirmál verði vegna 

þeirra upplýsinga sem hann gefur. Þetta hefur reynst þrautinni þyngri að afreka. Það 

hefur sýnt sig að sá sem framkvæmir starfslokasamtalið og hvernig það er framkvæmt 

hefur áhrif á svörun starfsmannanna (Feinberg og Jeppeson, 2000).   

Til að hámarka skilvirkni ákvarðana þurfa stjórnendur að fá endurgjöf frá 

starfsmönnum um hvernig skipulagsheildin er að virka. Upplýsingar um til að mynda 

stjórnun, stjórnunarstíl og andrúmsloft á vinnustað þarf að koma frá starfsmönnunum 

sjálfum. Margt bendir til þess að stjórnendur fái sjaldnast slíka endurgjöf (Jurkiewicz, 

Knouse og Giacalone, 2002). Flest starfslokasamtöl eru talin skila mjög 

yfirborðskenndum upplýsingum vegna þess að starfsmenn óttast eftirmál og vilja ekki 

brenna brýr að baki sér (Feinberg og Jeppeson, 2000). Niðurstöður rannsóknar Feinberg 

og Jeppeson (2000) gáfu til kynna að starfsmenn svari ólíkt um ástæðu þess að hætta í 

starfi eftir því hvort um starfslokasamtal sé að ræða eða spurningakönnun. Telja þeir að 

það geti bent til þess að upplýsingar sem koma fram í starfslokaviðtölum séu ekki 

réttmætar. 

 

2.3 Starfsánægja 

Þar sem starfsánægja hefur verið mikið rannsökuð og er um leið margbrotið fyrirbæri þá 

eru til fjölmargar skilgreiningar á hugtakinu (Lumley o.fl., 2011). Sameiginlegt 

megininntak flestra nýlegra skilgreininga á hugtakinu er tilfinningaleg viðbrögð gagnvart 

því starfi sem starfsmaður gegnir. Viðbrögð hans ráðast af samanburði sem fram fer í 

huga hans, þar sem hann ber saman allt það sem hann fær út úr starfinu annars vegar 

og allt það sem hann ætlast til að fá út úr starfinu hins vegar (Ásta Bjarnadóttir, 2000). 

Sú skilgreining sem hefur verið mest notuð í rannsóknum á starfsánægju er skilgreining 

Edwin A. Locke frá árinu 1976 (Saari og Judge, 2004). Hann skilgreindi starfsánægju sem 

ánægjulega eða jákvæða tilfinningu sem verður til vegna mats einstaklings á starfi eða 

starfsreynslu (Wright og Davis, 2003; Saari og Judge, 2004; Arney Einarsdóttir, 2007). 

Starfsánægja spilar mikilvægt hlutverk þegar kemur að velgengni skipulagsheilda 

(Naseem, Sheikh og Malik, 2011). Starfsánægja hefur áhrif á hegðun starfsmanna sem 

síðan hefur áhrif á farsæld skipulagsheildanna. Þrenns konar hegðun hefur verið 

áberandi í fræðunum (e. literature). Það eru frammistaða, starfsmannavelta og fjarvistir 
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(Spector, 2000; Lumley o.fl., 2011). Margar rannsóknir hafa einmitt sýnt fram á að 

óánægðir starfsmenn eru líklegri til að hætta störfum og vera fjarverandi frá vinnu 

heldur en ánægðir starfsmenn (Saari og Judge, 2004). Einnig hefur verið nefnt að 

starfsánægja hafi áhrif á tíðni kvartana (Ásta Bjarnadóttir 2000), viðhorf til starfs 

(Lumley o.fl., 2011) og starfsanda (Oommen, Knowles og Zhao, 2008). 

Starfsánægja hefur valdið fræðimönnum vonbrigðum í gegnum tíðina en lengi vel 

töldu bæði fræðimenn og stjórnendur að ánægður starfsmaður væri nýtur starfsmaður. 

Með því að hafa áhrif á orsakir starfsánægju væri hægt að leysa öll framleiðni- og 

agavandamál á vinnustöðum (Ásta Bjarnadóttir, 2000). Þrátt fyrir að rannsóknir hafi ekki 

sýnt fram á bein áhrif starfsánægju á framleiðni, þá hafa þær sýnt fram á að óbein áhrif 

sem jafnframt eru mikilvæg þar sem þau draga úr kostnaði sem tengist hegðun 

starfsmanna eins og til dæmis fjarveru og starfsmannaveltu (Wright og Davis, 2003). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að ánægðir starfsmenn hafa tilhneigingu til að vera tryggari 

skipulagsheildinni og starfsmenn sem eru ánægðir og tryggir eru líklegri til að mæta til 

vinnu, halda áfram störfum, mæta á réttum tíma, standa sig vel og taka upp hegðun 

sem er gagnleg skipulagsheildinni (Lumley o.fl., 2011). Því má segja að nauðsynlegt sé 

fyrir fyrirtæki að átta sig á því hvernig starfmönnum líður og hverjar óskir þeirra eru sem 

og komast að því hvernig megi auka tryggð þeirra og hollustu við skipulagsheildina 

(Naseem o.fl. 2011). 

 

2.3.1 Áhrifaþættir á starfsánægju 

Rannsóknir hafa gefið til kynna að starfsánægja standi ekki ein og sér heldur hafi margir 

þættir skipulagsheildarinnar áhrif á hana. Rannsóknum á starfsánægju má skipta í 

tvennt eftir því hvort áhuginn beinist að almennri starfánægju (e. global satisfaction) 

eða ánægju með sértæka þætti starfsins (e. facet satisfaction) (Ásta Bjarnadóttir, 2000; 

Spector, 2000). Síðari flokkurinn felur í sér atriði eins og starfið sjálft, laun, 

stöðuhækkunarmöguleika, samstarfsmenn og framkomu stjórnenda (Ásta Bjarnadóttir, 

2000) eins og samskiptastíl og leiðtogastíl (Richmond, McCroskey og Davis, 1986) en þau 

hafa flest háa fylgni við almenna starfsánægju (Ásta Bjarnadóttir, 2000). Dæmi um fleiri 

þætti sem hafa áhrif á starfsánægju eru sjálfsálit starfsmanna, tækifæri til 
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ákvarðanatöku (Richmond o.fl., 1986) og vinnuaðstæður (Lumley, o.fl., 2011; Richmond, 

o.fl., 1986).  

Eins og fram kemur í skýrslu Society for Human Resource Management (2012) þá 

hafa rannsóknir þeirra síðastliðin 10 ár sýnt fram á greinilegar sveiflur í 

heildarstarfsánægju starfsmanna. Nokkrar rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að 

starfsmenn sem vinna sama starf og við mjög svipuð vinnuskilyrði geta samt sem áður 

verið misánægðir í vinnu (Spector, 2000). 

 

2.3.1.1 Samskipti við yfirmenn 

Einn helsti áhrifavaldur á starfsánægju eru stjórnendur (Wadhwa, Verghese og Wadhwa, 

2011; Richmond o.fl., 1986). Starfsmaður sem semur vel við yfirmann sinn er mun 

líklegri til að vera ánægður í starfi. Á sama hátt er yfirmaður sem er vel liðinn og hefur 

þróað með sér jákvætt samband við starfsmenn sína líklegri til að vera ánægður í starfi 

sem og eru starfsmenn líklegri til að vera ánægðir með slíka stjórnun (Richmond o.fl., 

1986). Madlock (2008) bendir á að algengustu þættir sem leiða til streitu og óánægju 

starfsmanna séu þeir sem stafa af eðli starfsins sjálfs innan þess ramma þar sem 

samskipti starfsmanna og yfirmanna eiga sér stað. 

Samband starfsmanns við yfirmann sinn er einnig lykilþáttur í því að tengja 

starfsmanninn við skipulagsheildina og hefur því verið haldið fram að hegðun 

starfsmanna sé að miklu leyti háð því hvernig þeim sé stjórnað af yfirmönnum. Samband 

stjórnenda og starfsmanna hefur þar með áhrif á frammistöðu starfsmanna. Traust 

þeirra til stjórnenda sem og hegðun stjórnenda gagnvart starfsmönnum hefur áhrif á 

frammistöðu og viðhorf starfsmannsins til starfsins (Mehboob, Arif og Jalal, 2011). 

Richmond o.fl. (1986) benda á að tvö helstu áhyggjuefni stjórnenda í fyrirtækjum séu 

annars vegar hvernig hægt sé breyta hegðun starfsmanna til að auka afköst þeirra og 

hins vegar hvernig koma skuli á jákvæðu sambandi við starfsmenn og viðhalda því. Fyrra 

áhyggjuefnið beinir sjónum að aðferðum sem snúa að stjórnun en það seinna að þróun 

tengsla á milli stjórnenda og starfsmanna. Það sem tengir þessi tvö áhyggjuefni saman 

eru samskiptin sem stjórnandinn á við starfsmenn.  

Rannsóknir benda til þess að samskiptastíll stjórnenda hafi umtalsverð áhrif á 

samband stjórnenda og starfsmanna. Niðurstöður rannsóknar Madlock (2008) sýndu að 
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samskiptahæfni yfirmanna hefur sterkt forspársgildi á starfsánægju starfsmanna og 

ánægju þeirra með samskipti. Hærri starfsánægja virðist tengjast samskiptastíl 

stjórnenda sem er miðaður að starfsmanninum og verka gagnkvæmt á meðan minni 

starfsánægja virðist tengjast því þegar stjórnendur iðka valdbeitingarstefnu (e. coercive 

control strategy) (Richmond o.fl., 1986). Einn þáttur góðs sambands eru áhrifarík 

samskipti (Society for Human Resource Management, 2012) en þegar stjórnendur eiga 

áhrifarík samskipti þá eykst starfsánægja starfsmanna (Madlock, 2008). Þegar farvegir 

samskipta eru opnir, eins og til dæmis þar sem hurðin stendur ávallt opin (e. open door 

policy), þá geta stjórnendur brugðist við þörfum og vandamálum starfsmanna sinna 

með áhrifaríkari hætti. Áhrifarík samskipti stjórnenda geta séð mannaflanum fyrir 

leiðsögn. Þar að auki er hrós (bæði undir fjögur augu eða fyrir allra augum), verðlaun og 

hvatning hagkvæm leið til að bæta starfsanda, framleiðni og samkeppni (Society for 

Human Resource Management, 2012). Til að stjórnendur séu álitnir hæfir í samskiptum, 

þá verða þeir einnig að deila og greina frá upplýsingum á réttum tíma, hlusta á 

sjónarmið annarra, miðla upplýsingum skýrt og gagnyrt innan allra eininga 

skipulagsheildarinnar og nýta ólíka farvegi upplýsingamiðlunar (Madlock, 2008). 

Wadhwa o.fl. (2011) benda á að til þess að auka starfsánægju starfsmanna þurfi 

stjórnendur að sýna störfum starfsmanna sinna áhuga, aðstoða þá í að finna lausn á 

vandamálum, bæði í starfi og einkalífi og mynda formleg sem og óformleg tengsl við 

starfsmenn. Starfsánægja eykst einnig þegar næsti yfirmaður er skilningsríkur, 

vingjarnlegur, hrósar, hlustar á skoðanir starfsmanna og sýnir einlægan áhuga (Lumley 

o.fl., 2011). Með því að sýna einlægan áhuga sést hversu mikla umhyggju stjórnandinn 

ber fyrir starfsmönnum sínum. Af því leiðir aukin tryggð og áhugi eykst hjá 

starfsmönnum sem og starfsmönnum finnst þeir hafa ríkari skyldu til að leggja harðar að 

sér (Steward og Brown, 2009). Niðurstöður Alexandrov, Babakus og Yavas (2007) gáfu 

einmitt til kynna að umhyggja frá stjórnendum auki verulega á starfsánægju.   

 

2.3.1.2 Samskipti við samstarfsmenn 

Samskipti og tengsl starfsmanna innan skipulagsheilda eru mjög mikilvæg (Mehboob 

o.fl., 2011). Óformleg félagsleg tengsl, bæði innan og utan starfsumhverfis, hafa í för 

með sér margs konar og mikilvægan ávinning til þeirra einstaklinga sem eiga í hlut 
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(Riordan og Griffeth, 1995). Ef samstarfsfélagar eru vingjarnlegir og sýna stuðning leiðir 

það til aukinnar starfsánægju (Lumley o.fl., 2011). Samskipti á milli starfsmanna eru 

einnig mikilvæg til að starfsmenn nái árangri í vinnu. Með því að eiga bandamenn innan 

skipulagsheildarinnar hjálpar það starfsmönnum að ná bæði markmiðum sínum og 

markmiðum skipulagsheildarinnar. Þar að auki gerir það bæði vinnustað og starfið sjálft 

ánægjulegra, starfsánægja eykst og skuldbinding eykst líka ef starfsmenn mynda með 

sér jákvæð sambönd (Society for Human Resource Management, 2012). Eins og Sias og 

Cahill (1998) benda á þá er augljóst að samstarfsfélagar hafa mikil áhrif á líf hvers annars 

og í sumum tilfellum þróast samskiptin yfir í vináttu. Innan starfsumhverfisins getur 

vinskapur starfsmanna meðal annars leitt til aukinna samskipta, trausts, virðingar, 

samvinnu, stuðnings og öryggis sem getur svo haft áhrif á afstöðu til starfsins og 

hegðunar (Riordan og Griffeth, 1995; Morrison, 2004). Niðurstöður rannsóknar Riordan 

og Griffeth (1995) gefa til kynna að ef starfsmenn hafa tækifæri til að mynda vinskap á 

vinnustað sínum hefur það bein áhrif á starfsþátttöku (e. job involvement) og 

starfsánægju sem og óbein áhrif á hollustu við skipulagsheildina og áform um að skipta 

um starf. Sumir halda því hins vegar fram að forðast eigi vináttu á vinnustað en 

rannsóknir sýna flestar fram á jákvæð áhrif slíkra sambanda (Morrison, 2004). 

 

2.3.1.3 Skemmtun á vinnustað 

Umtalsverður áhugi hefur verið síðustu áratugi á að efla skemmtun á vinnustöðum. 

Vinsælir viðskiptahugsuðir hafa gefið út leiðbeiningar og lista yfir atburði sem stuðla að 

aukinni skemmtun á vinnustöðum (Georganta, 2012). Skilgreina má skemmtun á 

vinnustað (e. workplace fun) sem starfsumhverfi sem snýst um skemmtilegheit og með 

ráðnum huga er hvatt til, komið af stað og stutt við margs konar skemmtilega og 

ánægjulega atburði. Dæmi um slíkt gæti verið til dæmis þátttaka í samkvæmum, keppnir 

og verðlaunaafhendingar og samkomur til að hafa skemmtun að (Chan, 2010). Nokkrar 

rannsóknir hafa beint athyglinni að áhrifum skemmtunar á vinnustað á velferð 

starfsmanna, frammistöðu þeirra og ánægju viðskiptavina (Chan, 2010). Niðurstöður 

rannsóknar Karl og Peluchette (2006) sýndu að starfsmenn sem hafa upplifað skemmtun 

á vinnustað eru ánægðari með starf sitt og að tengslin á milli skemmtunar á vinnustað 

og starfsánægju eru sterkari á meðal þeirra sem meta skemmtanir á vinnustað mikils. Í 
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rannsókn Karl, Peluchette, Hall og Harland (2005) voru viðhorf starfsmanna til 

skemmtana á vinnustað skoðuð. Niðurstöður þeirra gáfu til kynna að skemmtun á 

vinnustað væri bæði álitin mikilvæg og eftirsóknarverð auk þess sem talið var að hún 

hefði jákvæðar afleiðingar í för með sér. Chan (2010) nefnir að starfsmenn sem upplifa 

skemmtun á vinnustað séu líklegri til að sýna áhuga á að vinna með öðrum, veita betri 

þjónustu til handa viðskiptavinum, finna fyrir minni streitu og eru ólíklegri til fjarvista 

eða hætta störfum hjá fyrirtækinu sem þeir starfa hjá. 

Karl og Peluchette (2006) nefna að afstaða til skemmtiatburða á vinnustöðum sé 

einstaklingsbundin. Sumir taka þess háttar atburðum opnum örmum og líta á þá sem 

kærkomna hvíld frá streituvaldandi störfum, á meðan öðrum starfsmönnum gremst 

gamansamt andrúmsloftið og bregðast við með bölsýni og mótstöðu. Hvort 

skemmtiatburðir séu mikilvægir eða mikils metnir af starfsmönnum getur verið háð 

félagsmótun starfsmannsins, starfsferli, áhrifum samstarfsfélaga og persónueinkennum. 

Skemmtiatburðir geta því spilað þýðingarmikið hlutverk í starfsánægju þeirra 

starfsmanna sem eru með miklar félaglegar þarfir en minna fyrir aðra (Karl og 

Peluchette, 2006). 

 

2.3.1.4 Störf starfsmanna og starfsþróun 

Að hafa tækifæri til þess að hagnýta og þróa þekkingu sína er annar mikilvægur 

þáttur sem hefur áhrif á starfsánægju (West og Berman, 2009; Wadhwa o.fl., 2011). 

Með hugtakinu starfsþróun er átt við alla þjálfun starfsmanna og möguleika 

starfsmanna til þróunar í starfi (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 

2009). Það felur í sér krefjandi störf sem gefur fólki tækifæri til þess að gera það sem 

það gerir best (West og Berman, 2009). Starfsmenn vilja starf sem er andlega krefjandi 

þannig að það veitir þeim tækifæri til þess að nýta kunnáttu sína og býður upp á 

margbreytileg verkefni og frelsi (Lumley, o.fl., 2011). Starfsánægja eykst þar að auki ef 

störfin veita starfsmönnum tækifæri til að taka þátt í verkefnum, ef þau fela í sér 

samkeppni og krefjast meiri ábyrgðar (Wadhwa o.fl., 2011). 
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2.3.1.5 Vinnuumhverfið 

Nokkrar kenningar og rannsóknir hafa gefið til kynna að einkenni í starfsumhverfinu hafi 

áhrif á starfsánægju (Spector, 2000). Ýmsir rannsakendur hafa meðal annars sýnt fram á 

að vinnuumhverfið sé mikilvægt fyrir starfsmenn og að það hafi áhrif á viðhorf, 

starfsánægju og skynjun starfsmanna á starfi sínu (Oommen o.fl., 2008). Wadhwa o.fl. 

(2011) benda meðal annars á að aðstæður á vinnustað þurfi að vera með þeim hætti að 

starfsmenn geti unnið vinnu sína almennilega en ef aðstæður eru ekki nægilega 

fullnægjandi minnkar áhugi starfsmanna sem síðan hefur neikvæð áhrif á starfsánægju 

þeirra. 

Eitt af því sem hefur áhrif á starfsánægju er opið rými (Brennan, Chugh og Kline, 

2002). Hugtakið opið rými vísar til vinnurýmis sem er skipt niður í tiltölulega litlar 

vinnustöðvar með litlum sem engum skilrúmum. Vinnustöðvunum er raðað með því 

móti að hvorki veggir né hurðir skilja starfsmenn að (Oommen o.fl., 2008). Opið rými var 

hannað á sjötta áratug síðustu aldar og náði hátindi vinsælda snemma á áttunda 

áratugnum þegar mörg fyrirtæki umbreyttu vinnurýmum sínum í opið rými. Álitið var að 

með þessu væru engar áþreifanlegar fyrirstöður innan skipulagsheildanna og þar með 

myndi það greiða fyrir samskiptum á milli einstaklinga, hópa og jafnvel heilu deildanna, 

sem þar af leiðandi myndi bæta starfsanda og framleiðni (Brennan o.fl., 2002).  

Þrátt fyrir að margar fullyrðingar hafi verið settar fram um að samskipti og framleiðni 

verði betri í opnu rými hafa niðurstöður rannsókna verið misvísandi. Sumar rannsóknir 

hafa sýnt fram á jákvæð áhrif, það er að segja að samskipti aukist á meðal 

samstarfsfélaga og stjórnenda. Aðrar rannsóknir hafa sýnt neikvæð áhrif svo sem 

minnkaða framleiðni starfsmanna, minna einrúm, minni endurgjöf af hálfu yfirmanna, 

aukið ónæði og óánægju starfsmanna með vinnuumhverfið (Brennan o.fl., 2002).  

Á meðal annarra þátta innan skipulagsheilda sem hafa áhrif á starfsánægju er það 

þegar starfsmönnum er boðið upp á heilsueflingu (e. wellness program) (Parks og 

Steelman, 2008). Heilsuefling innan fyrirtækja er langtíma framtak sem ætlað er að 

stuðla að því að viðhalda líkamlegu, andlegu og félagslegu heilbrigði starfsmanna eða 

bæta það (Ho, 1997). Heilsuefling getur bæði átt sér stað innan vinnustaðar eða utan 

hans og er kostuð af skipulagsheildinni, sem er að reyna að stuðla að góðri heilsu 

starfsmanna eða vinna umbætur á heilsutengdum vandamálum sem fyrir eru (Parks og 
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Steelman, 2008). Niðurstöður rannsóknar Ho (2007) gefa til kynna að heilsuefling hafi 

jákvæð áhrif á viðhorf starfsmanna til fyrirtækis síns og starfsánægju. Þegar 

starfsánægja er mikil þá minnka fjarvistir og streita verður minni á meðal starfsmanna 

sem svo getur skilað sér í áhugasamari og framleiðnari starfsmönnum. 

 

2.3.2 Evrópska starfsánægjuvísitalan (EEI) 

Í nokkur ár hefur staðlað mælitæki og líkan verið notað á Norðurlöndunum til að mæla 

starfsánægju en það ber heitið Evrópska starfsánægjuvísitalan (European Employee 

Index/EEI). Mælitækið byggir á orskasamhengislíkani eins og sjá má á mynd 1.  

Mælitækið er notað í árlegri könnun á Norðurlöndunum með það að markmiði að 

fylgjast með og fá yfirsýn yfir væntingar og viðhorf fólks á vinnumarkaði og til að varpa 

skýrara ljósi á orsakasamhengið á hverjum tíma. Einnig er það notað til samanburðar við 

sértækar mælingar á starfsánægju í fyrirtækjum. Í mælitækinu EEI stendur hollusta fyrir 

það hversu starfsmenn eru tilbúnir að leggja af mörkum í fyrirtækinu en tryggðin fyrir 

það hvort þeir ætli sér að starfa áfram hjá fyrirtækinu en þessir tveir þættir eru 

skilgreindir sem einhvers konar ávinningur eða afurð starfsánægju (Arney Einarsdóttir, 

2007). 

 

  

Mynd 1. Líkan Evrópsku starfsánægjuvísitölunnar (Arney Einarsdóttir, 2007). 
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Arney Einarsdóttir (2007) þýddi og prófaði próffræðilega eiginleika mælitækisins. 

Líkanið samanstendur af sjö áhrifaþáttum starfsánægju og hvatningar. Þættirnir eru 

ímynd, stjórnun, næsti yfirmaður, samstarf, starf og starfsskilyrði, laun og kjör og 

starfsþróun. Niðurstöður Arneyjar Einarsdóttur (2007) á helstu áhrifavöldum á 

starfsánægju hér á landi sýndu að starf og starfsskilyrði hefðu hlutfallslega mest áhrif á 

starfsánægju eða um 35% vægi. Sá þáttur tekur á inntaki, vinnuaðstæðum og vinnuálagi. 

Ímynd var í öðru sæti hvað varðar mikilvægi hér á landi eða um 20%. Í þriðja sæti var 

þátturinn starfsþróun en vægi hans var 18%. Í rannsókninni komu ekki fram áhrif 

þáttarins stjórnun á starfsánægju hér á landi og hafði næsti yfirmaður aðeins 6% vægi. 

Niðurstöður rannsóknar hennar má sjá á mynd 2. 

 

 

Mynd 2. Áhrifavaldar starfsánægju og hvatningar (Arney Einarsdóttir, 2007). 
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2.4 Rannsóknir og kannanir á fyrirmyndarfyrirtækjum 

 

2.4.1 Könnun VR á fyrirmyndarfyrirtæki ársins 

Stéttarfélagið Verslunarmannafélag Reykjavíkur (VR) hefur frá árinu 1996 gert könnun á 

meðal félagsmanna sinna á starfsumhverfi þeirra. Könnunin ber heitið Fyrirtæki ársins 

og byggist hún meðal annars á hugmyndafræði Robert Levering um 

fyrirmyndarvinnustaði, (Great Place to Work), þar sem gerð er úttekt á 100 bestu 

vinnustöðum Bandaríkjanna. Grunnurinn að baki fyrirmyndarfyrirtækinu er sá að 

mannlegi þátturinn ráði jafnan úrslitum um hvaða fyrirtæki nái samkeppnisforskoti. Það 

sem skiptir máli eru innri þættir í starfsumhverfi skipulagsheilda (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2011).  

Könnun VR hefur stækkað jafnt og þétt og hefur þátttakendum fjölgað mikið (VR 

blaðið, 2013). Hún hefur á undanförnum árum náð til stærri hóps og fyrir áratug var 

fyrirtækjum fyrst gefið færi á að bjóða öllum starfsmönnum, óháð stéttarfélagsaðild, að 

taka þátt í könnuninni (VR, e.d.-a). Nú bjóða yfir 70 fyrirtæki á almennum vinnumarkaði 

öllum starfsmönnum sínum þátttöku óháð því hvort þeir séu félagsmenn í VR. Auk þess 

eru ríflega tuttugu þúsund opinberir starfsmenn sem taka þátt (VR blaðið, 2013). 

Fyrirtækin sem verma tíu efstu sætin í hverjum flokki fá titilinn fyrirmyndarfyrirtæki og 

eru mörg þessara fyrirtækja í efstu sætunum á hverju ári, hvernig sem staðan er og 

hvort sem árar vel eða illa (VR, e.d.-g).  

 

2.4.1.1 Markmið VR könnunarinnar 

Markmið könnunarinnar er fyrst og fremst að kanna aðbúnað og líðan starfsmanna á 

vinnustað, viðhorf þeirra til stjórnenda og hvernig samskiptum er háttað á vinnustöðum 

svo fátt eitt sé nefnt (VR blaðið, 2013). Könnunin er vettvangur fyrir félagsmenn til að 

koma skoðunum sínum á framfæri og láta stjórnendur vita af því sem vel er gert og hvað 

betur má gera. Niðurstöðurnar eru stjórnendum hafsjór upplýsinga og hagnýtur 

leiðarvísir um hvort úrbóta sé þörf og hvar (VR, e.d.-h). Könnunin gerir stjórnendum 

kleift að nálgast innra starfsumhverfi sitt með markvissum og árangursríkum hætti. Í 

fyrsta lagi eru niðurstöðurnar áreiðanlegt mælitæki á frammistöðu fyrirtækisins sem 

vinnustaðar. Þær segja til um hvort og þá hvaða vanda er við að etja og um leið hvaða 
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sóknarfæri það á. Í öðru lagi veita niðurstöðurnar mikilvægan samanburð á milli ára. Í 

þriðja lagi fela skilgreiningar Fyrirtækis ársins í sér öflug verkfæri sem stjórnendur geta 

beitt í samvinnu við starfsmenn til að gera vinnustaðinn eftirsóknarverðan (VR, e.d.-h). 

Niðurstöðurnar veita einnig VR mikilvægar upplýsingar um stöðuna á vinnumarkaðnum 

á hverjum tíma fyrir sig, hvað brennur helst á félagsmönnum og hvar pottur er brotinn 

(VR blaðið, 2013). 

 

2.4.1.2 Lykilþættirnir átta  

Í könnun VR byggja niðurstöðurnar á átta lykilþáttum. Þættirnir eru trúverðugleiki 

stjórnenda, starfsandi, launakjör, vinnuskilyrði, sveigjanleiki vinnu, sjálfstæði í starfi, 

ímynd fyrirtækis og ánægja og stolt. Þáttagreining (e. factor analysis) var notuð til að 

greina undirliggjandi þætti sem skýra fylgni á milli spurninga en í henni komu í 

megindráttum fram þessir átta þættir (VR, e.d.-f). Þættirnir endurspegla það traust sem 

ríkir í samskiptum innan fyrirtækisins, hversu stolt eða hreykið starfsfólkið almennt er af 

starfi sínu og fyrirtækinu sem það starfar hjá, þá virðingu sem yfirmenn bera fyrir 

starfsfólki sínu og það andrúmsloft sem ríkir á vinnustaðnum (VR, e.d.-h). Niðurstöður í 

þessum átta þáttum er grunnur að vali á Fyrirtæki ársins í þremur stærðarflokkum. 

Fyrirtæki fá einkunn frá einum upp í fimm fyrir hvern lykilþátt en þær einkunnir mynda 

svo heildareinkunn fyrirtækisins (VR blaðið, 2013). Allir þættirnir taka gildi á bilinu 1 til 

5, þar sem 5 gefur til kynna mjög mikla ánægju starfsmanna með viðkomandi þátt í 

starfsumhverfi fyrirtækis síns en 1 gefur til kynna mjög mikla óánægju. Ef fyrirtækið er 

með gildið 3 á þætti þá gefur það til kynna að starfsmenn séu hvorki ánægðir né 

óánægðir með viðkomandi þátt í starfsumhverfi fyrirtækisins (VR, e.d.-f).  

Samsetning heildareinkunnar byggist á vægi þáttanna átta og vægi þeirra er ólíkt. 

Vægið er fundið út með tölfræðilegum útreikningum byggt á þáttagreiningu (Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2010). Sá þáttur sem hefur mesta vægið er trúverðugleiki 

stjórnenda (16%), á eftir koma þættirnir starfsandi, vinnuskilyrði og ánægja og stolt með 

vinnustaðin, allir með 13% vægi. Launakjör og ímynd fyrirtækis með 12% vægi, 

sjálfstæði í starfi 11% og að lokum sveigjanleiki í vinnu með 10% vægi (VR, e.d.-f). 
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2.4.1.3 Helstu niðurstöður könnunarinnar 2013 

Í könnuninni eru yfir 40 spurningar og staðhæfingar lagðar fyrir þátttakendur (VR blaðið, 

2013; VR. e.d.-b). Niðurstöður gefa meðal annars til kynna að yfirgnæfandi meirihluta 

eða um 95% svarenda komi vel saman við samstarfsfólk sitt. Stærð fyrirtækis hefur ekki 

áhrif á svör starfsmanna, en svör eru hins vegar mismunandi eftir því hvaða starfi 

svarendur gegna. Um 97% stjórnenda og sérfræðinga segja að þeim komi vel saman við 

sína samstarfsmenn á móti 86% starfsmanna í akstri, lager- eða framleiðslustörfum (VR, 

blaðið, 2013; VR, e.d.-i). Niðurstöður sýna einnig að tveir þriðju svarenda telja sig fá 

stuðning og hvatningu frá stjórnendum sínum og skiptir stærð fyrirtækis máli. Munurinn 

var ekki mikill en eftir því sem fyrirtækin eru minni því meiri stuðning og hvatningu 

sögðust starfsmenn fá. Munur var einnig á milli starfsheita en rétt rúmlega helmingur, 

eða 53%, starfsmanna við akstur, lager- og framleiðslustörf, segjast sammála því að þeir 

fái stuðning og hvatningu frá stjórnendum, 64% skrifstofufólks en 73% 

háskólamenntaðra sérfræðinga. Þá segjast 55% starfsmanna í verslun og þjónustu 

sammála staðhæfingunni og 74% starfsmanna í fjármálafyrirtækjum eða sérhæfðri 

þjónustu (VR blaðið, 2013; VR, e.d.-d). Eins og niðurstöðurnar benda til er hrós notað 

meira í dag en fyrir um áratug síðan en 65% svarenda eru því sammála að starfsmönnum 

á vinnustaðnum sé hrósað fyrir góð verk en árið 2004 var hlutfallið 55% og 60% árið 

2007. Stjórnendur telja mun frekar að á vinnustaðnum sé fólki hrósað eða um 73% 

svarenda sem eru með mannaforráð á meðan hlutfallið er 62% hjá öðrum 

starfsmönnum (VR, blaðið, 2013; VR, e.d.-c). Þegar spurt er hvort svarendur hafi fengið 

tækifæri til starfsþróunar á síðastliðnum 12 mánuðum kemur í ljós að menntun, starf og 

atvinnugrein hefur þar áhrif. Eftir því sem menntun eykst, því fleiri segjast hafa fengið 

tækifæri til að þróast í sínu starfi. Um 57% starfsmanna sem eru með grunnskólapróf 

eða minni menntun segjast hafa fengið tækifæri til að læra og þróast, 68% starfsmanna 

sem hafa lokið framhaldsskólanámi en 81% þeirra sem hafa lokið framhaldsnámi á 

háskólastigi. Sömu þróun má sjá þegar litið er til starfsstéttar en eftir því sem fólk færist 

ofar í metorðastiganum, því líklegar er það til að segjast hafa fengið tækifæri til að 

þróast í starfi á síðasta ári (VR blaðið, 2010; VR, e.d.-e). 
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2.4.2 Könnunin Great Place to Work 

Hugmyndafræði Robert Levering um fyrirmyndarvinnustaði, Great Place To Work, byggir 

á úttekt á 100 bestu vinnustöðum Bandaríkjanna. Levering kynnti hugmyndafræði sína 

upp úr 1984 og hefur hún haft mikil áhrif víða um heim (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og 

Runólfur Smári Steinþórsson, 2011). Könnunin Great Place to Work er stærsta og 

virtasta starfsmannakönnun heims en hún fer fram í 45 löndum í sex heimsálfum og 

endurspeglar raddir yfir 10 milljóna starfsmanna (Great Place to Work, e.d,-b).  

Í bók Levering (1988) er í fyrsta skipti lýst kerfisbundinni leið til að lýsa stefnu og 

venjum (e. practices) hjá þeim fyrirtækjum sem álitin eru góð fyrirtæki að mati 

starfsmanna. Levering (1988) bendir á að þegar hann hóf fyrrnefnda rannsókn sína hafi 

starfsmenn allir talað um að það væri skemmtilegt að vinna á vinnustað sínum. 

Starfsmenn á meðal mismunandi fyrirtækja notuðu líka sömu hugtök eins og traust, 

stolt, frelsi, fjölskylda, jafnt komið fram við alla, mistök leyfð og svo framvegis.  

Eitt af því sem kom fram í rannsókn Levering (1988) var að vinátta einkenndi góðan 

vinnustað. Fólk virðist njóta samvista við aðra starfsmenn og töluðu starfsmenn oft um 

fjölskyldustemmingu. Einnig kom fram að ekki virtist vera stéttarskipting innan bestu 

fyrirtækjanna en aðeins fá af þeim 100 fyrirtækjunum sem tilnefnd voru sem bestu 

fyrirtækin höfðu til að mynda sérstaka matsali, bílastæði eða önnur algeng fríðindi eins 

og tíðkast fyrir stjórnendur í Bandaríkjunum. Algengt er að sjá fólk úr öllum stigum 

fyrirtækisins þar á meðal forstjóra blanda geði hvert við annað eins og til dæmis í 

matsölum fyrirtækjanna.  

Niðurstöður sýndu einnig að starfsmenn á góðum vinnustöðum hafa oft orð á því að 

fyrra bragði að jafnt sé komið fram við alla, að fyrirtækið notfæri sér ekki starfsmenn 

sína og þeir fáir sanngjarna meðferð innan vinnustaðarins. Á nokkrum góðum 

vinnustöðum fullyrtu líka stofnendur fyrirtækjanna eða forstjórar að það væri alltaf það 

rétta í stöðunni að vera sanngjarn án tillits til þess hvort það komi sér illa fyrir 

stjórnendur (Levering, 1988). Einnig höfðu starfsmenn á góðum vinnustöðum oft orð á 

því að þeim væri veitt mikil ábyrgð. Þeir sem unnið hafa annars staðar gefa til kynna að 

sú aukna ábyrgð sem þeim sé veitt sé mesta breytingin sem þeir hafa tekið eftir frá fyrri 

vinnustað (Levering, 1988). Að lokum virðast samskipti sem byggjast á trausti á milli 

stjórnenda og starfsmanna vera ein undirstaða góðra vinnustaða. Önnur sambönd 
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virðast vera alveg jafn mikilvæg. Í fyrsta lagi sambandið sem starfsmaðurinn á við starf 

sitt, það er að segja að hann finni til stolts yfir því hvað hann er að gera. Hitt sambandið 

felur í sér samband við aðra starfsmenn en á bestu vinnustöðunum hafa starfsmenn 

ánægju af samskiptum sínum við aðra starfsmenn. 

Í yfir 25 ára ferli hefur Great Place to Work skoðað og greint góða vinnustaði í öllum 

heiminum (Great place to work, e.d.-a). Fleiri atriði hafa þar af leiðandi komið fram í 

könnunum þeirra en mörg þeirra fyrirtækja sem viðurkennd hafa verið sem eitt af 100 

bestu fyrirtækjum til að starfa hjá í Bandaríkjunum hafa skemmtun á vinnustað sem eina 

af áherslum sínum. Auk þess hafa mörg fyrirtæki áttað sig á gildi þess að hafa 

skemmtilegan vinnustað þegar kemur að lífsgæðum á vinnustað, mannorði fyrirtækisins 

og rekstrarafkomu (Karl o.fl., 2005). Bestu fyrirtækin bjóða einnig starfsmönnum upp á 

starfsþróun og fjárfesta umtalsvert í þjálfunaráætlunum fyrir þá (Great Place to Work, 

e.d.-c). Auk þess er heilsuefling að verða nýr staðall fyrir bestu fyrirtækin (Great Place to 

Work, e.d.-d). 

 

2.4.3 Cranet rannsóknin 

Markmið Cranet rannsóknarinnar er meðal annars að skoða mannauðsstjórnun í 

íslenskum fyrirtækjum og stofnunum, bera saman við aðferðir og nálgun í öðrum 

löndum og greina þróun yfir tíma. Auk þess er leitast við að staðsetja íslenskar 

skipulagsheildir á þroskastigum mannauðsstjórnunar. Cranet rannsóknin var fyrst 

framkvæmd árið 2003 og síðan á þriggja ára fresti og nú síðast árið 2012 (Arney 

Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir, Kristín Ólafsdóttir og Anna Klara Georgsdóttir, 2012). 

Helstu niðurstöður Arneyjar Einarsdóttur o.fl. (2012) sýndu að mikill meirihluti 

íslenskra fyrirtækja og stofnana er með starfsmannastefnu eða alls 92% og eru 83% með 

slíka stefnu á skriflegu formi. Niðurstöður Arneyjar Einarsdóttur o.fl. (2012) sýndu einnig 

að þegar þátttakendur sem sjá um starfsmannamál innan fyrirtækja eru spurðir um 

hvað þeir verji mestum tíma í, þá eru 60% sem tilgreina að þeir verji tíma sínum í ráðgjöf 

við stjórnendur. Önnur verkefni eru stefnumörkun og þróunarverkefni (42%), 

launavinnsla (22%), starfsþróun og fræðslumál (29%), stjórnun starfsmannadeildar 

(32%), ráðningar (33%) og uppsagnir (10%).  



 

41 

Rannsóknin sýndi einnig að 11% þátttökufyrirtækja og stofnana eru ekki með neitt 

formlegt móttökuferli fyrir nýja starfsmenn. Fleiri fyrirtæki og stofnanir eru nú með 

móttökuferli en fyrir þremur árum þegar 18% svarenda voru ekki með móttökuferli. 

Svarhlutfall er einnig ólíkt eftir starfsgreinum og stærð fyrirtækja (Arney Einarsdóttir 

o.fl., 2012). Niðurstöður gefa einnig til kynna að einungis helmingur fyrirtækjanna séu 

með frammistöðumat. 44% þátttakenda sögðu að slíkt mat væri til staðar, 50% svöruðu 

neitandi á meðan 2% sögðust ekki vita það. Hlutfallið var einnig ólíkt á milli 

starfsmannahópa, þar sem líklegast var að frammistöðumat væri til staðar fyrir 

skrifstofufólk og stjórnendur en síst til staðar fyrir ósérhæft starfsfólk (Arney 

Einarsdóttir o.fl. (2012). Starfsmannasamtöl eru mun algengari í íslenskum fyrirtækjum 

heldur en frammistöðumat eins og niðurstöður sýna en um 89% þátttakenda segja að 

slík samtöl fari fram innan sinna fyrirtækja. Þegar kemur að starfslokasamtölum sagði 

helmingur þátttakenda að starfslokasamtöl væru ekki tekin þegar starfsmenn hætta 

sjálfviljugir, 48% sögðu að slík samtöl væru tekin og einungis 2% nefndu að lagðar væru 

fyrir starfslokakannanir (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

Fyrirtæki fylgjast í vaxandi mæli markvisst með viðhorfum starfsfólks sín með 

viðhorfskönnunum og sú virðist einnig vera raunin hér á landi eins og niðurstöður 

Cranet rannsóknarinnar gefa til kynna. Helmingur fyrirtækja gerir viðhorfskannanir að 

minnsta kosti árlega, samanborið við ríflega þriðjung fyrirtækja árið 2009. Frá árinu 

2009 hefur einnig þeim fyrirtækjum og stofnunum sem aldrei hafa gert viðhorfskönnun 

fækkað um 4% (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). Að lokum má nefna að þátttakendur voru 

beðnir að greina frá því hverjar helstu áskoranir yrðu á næstu þremur árum innan 

fyrirtækjanna. Svörin voru meðal annars að halda í hæft starfsfólk án þess að geta boðið 

hærri laun. Nokkrir nefndu að efla starfsánægju, gott vinnuumhverfi, endurmenntun og 

þjálfun. Einnig nefndu nokkrir að efla þyrfti færni stjórnenda og að breytingarstjórnun 

yrði eitt af meginverkefnunum framundan (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

2.4.4 Aðrar rannsóknir 

Ingibjörg Einarsdóttir (2006) gerði rannsókn á fyrirmyndarfyrirtækjum VR þar sem hún 

skoðaði hvaða aðferðir fyrirmyndarfyrirtækin nýta sér til að ná árangri í 

mannauðsstjórnun. Viðtöl voru tekin við sjö starfsmannastjóra fyrirmyndarfyrirtækjanna 

en helstu niðurstöður hennar gáfu til kynna að viðhorf æðstu stjórnenda til 
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starfsmannamála skiptu miklu máli til að ná árangri. Einnig kom fram að viðhorf æðstu 

stjórnenda til starfsmannamála væri gott sem auðveldaði þeim hlutverk sitt og yki á 

gæði starfsumhverfisins. Áhersla var líka lögð á létt andrúmsloft, en flestir viðmælendur 

hennar nefndu að jákvæð samskipti með félagsstarfi og öðrum óformlegum leiðum auki 

á létta stemmingu á vinnustaðstaðnum sem bæti starfsandann. Auk þess nefndu nokkrir 

viðmælendur hennar að reynt væri að halda í fyrirtækjamenningu lítils fyrirtækis með 

fjölskyldubrag þrátt fyrir að fyrirtækin væru stöðugt að stækka.  

Niðurstöður sýndu einnig að flest fyrirtækin gera vinnustaðagreiningar, hafa gildi, 

starfsmannastefnu, bjóða sanngjörn laun, bjóða ekki sérstök hlunnindi, vilja starfsmenn 

sem hafa frumkvæði og bjóða upp á sveigjanleika. Fá fyrirtæki gerðu 

mannauðsmælingar og aðeins tvö fyrirtæki notuðu frammistöðumat (Ingibjörg 

Einarsdóttir, 2006). 

Ólafur Heiðar Harðarsson (2009) tók fyrir starfshvatatengdar aðferðir hjá 

fyrirmyndarfyrirtækjum VR í meistararitgerð sinni. Hann tók viðtöl við átta stjórnendur 

innan þessara fyrirtækja. Helstu niðurstöður hans gáfu meðal annars til kynna að það 

væri mat stjórnenda að ef unnið væri sem ein heild og án stéttaskiptingar með léttleika 

að leiðarljósi væri það vænlegast til árangurs. Einnig var áhersla á að starfsmönnum liði 

vel auk þess sem starfsumhverfið ætti að vera opið þar sem aðgangur væri sem bestur 

bæði upp og niður skipuritið. Fjallað var um kosti og ókosti opins rýmis og sýndu 

niðurstöður bæði kosti og galla slíks umhverfis. Kostirnir fólu í sér nánd og betri 

samskipti auk þess sem aðstæða væri bjartari og skemmtilegri. Ókostirnir voru aftur á 

móti meira ónæði. Niðurstöður sýndu einnig að andrúmsloftið ætti að vera heimilislegt 

þar sem allir gætu leitað til allra án titla. Einnig kom fram að mikilvægt væri að hafa 

góða liðsheild og að allir tækju þátt í að skapa hlýlegt og notalegt starfsumhverfi. Að 

lokum kom fram að mikilvægt væri að forðast að láta vandamál sem koma upp bíða og 

áhersla var á heiðarleg samskipti (Ólafur Heiðar Harðarsson, 2009). 
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3 Aðferð  

Til að fá fram sýn stjórnenda hvað varðar mannauðsmál fyrirtækjanna var notast við 

eigindlega rannsóknaraðferð. Tekin voru hálfopin viðtöl við þá stjórnendur sem gátu 

gefið sem bestar upplýsingar um mannauðsmál þess fyrirtækis sem þeir starfa hjá. Í 

þessum kafla verður eigindlegri rannsóknaraðferð gerð betri skil, það er að segja hvað 

slík rannsóknaraðferð felur í sér. Einnig verður fjallað um viðtöl, þátttakendur, 

framkvæmd rannsóknar og úrvinnslu gagna og að lokum verður fjallað um annmarka 

rannsóknarinnar. 

 

3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Markmið eigindlegra rannsókna er venjulega djúp og nákvæm athugun. Í stað þess að 

gera tölfræðilegar alhæfingar byggðar á stóru mengi tilfella, þá er markmiðið að segja 

nákvæma sögu um ákveðið tilfelli eða fámennan hóp tilfella (Esterberg, 2002). Eigindleg 

aðferðafræði lítur á það hvernig einstaklingar í hópunum upplifa það sem athugað er 

hverju sinni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Slíkar rannsóknir leyfa að hlutir séu skoðaðir 

ofan í kjölinn og að farið sé verulega djúpt ofan í saumana á því sem verið er að 

rannsaka (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Þátttakendur eru venjulega valdir með tilliti til 

þess að þeir geti gefið sem besta innsýn inn í umfjöllunarefnið (Esterberg, 2002).  

Rannsakandi safnar upplýsingum til dæmis með tilviksathugunum (e. case studies) 

eða viðtölum. Innbyggt í þessa nálgun er gagnvirkni (e. interactions) á milli þátttakenda 

og rannsakanda í náttúrulegum aðstæðum sem leiðir til sveigjanlegs og opins 

rannsóknarferils. Þessi einstaka gagnvirkni felur í sér að mismunandi niðurstöður geta 

fengist frá sömu þátttakendum háð því hver rannsakandinn er. Þar af leiðandi eru 

niðurstöður búnar til af þátttakendum og rannsakandanum við tilteknar aðstæður 

(Harwell, 2011) Ef verið er að skoða hlutina með eigindlegu móti er ekki hægt að búast 

við því að niðurstöðurnar yfirfærist á aðra hópa eða aðrar aðstæður enda gera slíkar 

rannsóknir ekki ráð fyrir að hægt sé að endurtaka raunveruleikann á sama hátt í annað 

sinn (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  
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3.2 Viðtöl 

Margir sem taka sér eigindlega rannsókn fyrir hendur velja að nota djúp og formleg 

viðtöl fremur en óformleg viðtöl (Esterberg, 2002). Í formlegum viðtölum leggur 

rannsakandinn til tiltekinn tíma og stað fyrir viðtalið. Óformleg viðtöl eiga það til að  

hefjast af sjálfum sér á meðan athuganir fara fram (Esterberg, 2002). Í þessari rannsókn 

var notast við formleg viðtöl þar sem fyrirfram var búið að ákveða tíma og staðsetningu 

fyrir þau. 

Viðtöl eru góð rannsóknaraðferð þegar þörf er á að vita hvað fólk álítur eða því finnst 

um eitthvað (Esterberg, 2002). Þau eru einnig nauðsynleg þegar ekki er hægt að mæla 

eða fylgjast með hegðun, tilfinningum fólks eða hvernig það túlkar heiminn í kringum 

sig. Það er sömuleiðis nauðsynlegt að taka viðtöl þegar skoða á atburði sem hafa gerst 

og ógerlegt er að endurtaka (Merriam, 2009). Til eru nokkrar gerðir af viðtölum, þar á 

meðal opin, hálfopin og lokuð viðtöl. Viðtölin eru breytileg að því leyti hversu mikla 

stjórn rannsakandinn tekur á meðan viðtalinu stendur (Esterberg, 2002). Í lokuðum 

viðtölum hefur rannsakandi fyrirfram ákveðnar spurningar sem hann spyr í ákveðinni 

röð. Í opnum viðtölum hins vegar eru spurningarnar opnar og meira í formi spjalls. Slík 

viðtalsaðferð er notuð þegar rannsakandinn þekkir efnið ekki nægilega vel. Markmið 

með slíku viðtali er í raun og veru að læra, þannig að rannsakandinn geti búið til 

spurningar fyrir þau viðtöl sem á eftir koma (Merriam, 2009). 

Í þessari rannsókn var notast við hálfopin viðtöl. Í hálfopnum viðtölum er markmiðið 

að kanna umfjöllunarefnið með opnari hug og leyfa viðmælendunum að tjá skoðanir 

sínar og hugmyndir með eigin orðum (Esterberg, 2002). Í slíkri viðtalsaðferð er stærstur 

hluti viðtalsins rammaður inn með spurningum sem leita á svara við en hvorki orðalag 

spurninganna né röðun þeirra eru fyrirfram ákveðin. Þessi uppsetning gerir 

rannsakandanum kleift að bregðast við nýjum hugmyndum um umfjöllunarefnið og 

þeim aðstæðum sem upp koma (Merriam, 2009). Þrátt fyrir að rannsakendur hafi í 

upphafi sínar hugmyndir um það hvað viðtalið muni ná yfir, þá er viðtalið sniðið að 

viðmælandanum. Rannsakandinn þarf að hlusta gaumgæfilega á svör viðmælandans og 

fylgja honum. Þannig geta þau því tekið óvænta stefnu og eru þar af leiðandi gagnleg 

leið til að kanna ákveðið efni ítarlega (Esterberg, 2002).  
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3.3 Þátttakendur  

Þegar þátttakendur voru valdir var leitast eftir viðtali við þann aðila innan hvers 

fyrirtækis fyrir sig sem gat veitt sem bestar upplýsingar um mannauðsmál innan síns 

fyrirtækis. Ef ekki er leitast eftir að fá slíka viðmælendur þá fær rannsakandi ekki þá 

vitneskju fram sem hann leitar eftir (Esterberg, 2002). Tíu stjórnendur sem allir starfa 

hjá fyrirmyndarfyrirtæki VR 2013 í flokki stærri fyrirtækja fengu tölvupóst um þátttöku 

og svöruðu níu viðmælendur beiðninni. Viðmælendurnir níu gegna allir 

stjórnunarstöðum innan fyrirtækjanna. Ekki eru öll fyrirtækin með mannauðsdeild og 

því eru starfsheiti þeirra viðmælenda sem rætt var við ólík. Þrír viðmælendur voru 

forstjórar, fjórir viðmælendur voru mannauðsstjórar, einn viðmælandi var yfir 

markaðsmálum en sá einnig um mannauðsmál og sá níundi hljóp í skarðið fyrir annan 

stjórnanda sem samþykkt hafði þátttöku. Sá viðmælandi sem rætt var við sinnir samt 

sem áður mannauðsmálum ásamt öðrum tímabundið. Viðmælendur voru ekki spurðir 

um starfsaldur í því stjórnunarstarfi sem þeir gegna nú en margir komu inn á það í 

viðtölunum og var starfaldurinn mislangur eða allt niður í hálft ár. Fleiri konur voru í 

hlutverki viðmælanda eða sex á móti þremur karlmönnum. 

 

3.4 Framkvæmd rannsóknar og úrvinnsla gagna 

Þegar rannsóknin hófst var byrjað á að skoða lista yfir þau fyrirtæki sem hlotið höfðu 

titilinn fyrirmyndarfyrirtæki 2013. Heimasíður fyrirtækjanna voru nýttar til afla 

upplýsinga um hver væri yfirmaður mannauðsmála fyrirtækjanna. Í nokkrum tilfellum 

var það ekki gefið upp enda ekki öll fyrirtækin með mannauðsdeild. Í þeim tilfellum var 

póstur sendur á forstjóra og óskað eftir viðtali eða hvort hann gæti bent á annan aðila 

innan fyrirtækisins sem gæti veitt sem bestar upplýsingar um mannauðsmálin. Í 

tölvupósti til allra viðmælenda kom fram kynning á höfundi og kynning á 

rannsóknarverkefninu sjálfu auk þess sem óskað var eftir viðtali. Áhersla var lögð á að 

viðmælendur veldu þann tíma sem hentaði þeim best. Níu af þeim tíu stjórnendum sem 

haft var samband við svöruðu beiðni um viðtal og fóru viðtölin fram á tímabilinu 4. júlí 

til 14. nóvember 2013 á vinnustað viðmælenda. Viðtölin voru hálfopin þar sem stuðst 

var við ákveðinn viðtalsramma. Viðtalsramminn tók hins vegar breytingum á meðan 

rannsókninni stóð. Þrjú viðtöl voru tekin yfir sumartímann en eftir að rannsakandi tók 
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upp þráðinn að nýju um haustið hófst vinna við að minnka umfang viðtalsrammans þar 

sem spurningar voru teknar út. Auk þess voru aðrar spurningar sem taldar voru skipta 

máli settar inn í viðtalsrammann, en það kom til vegna hugmynda sem rannsakandi 

hafði fengið í fyrri viðtölum og við heimildaleit um efnið. Báða viðtalsrammana er hægt 

að sjá í viðaukum 1 og 2.  

Viðmælendum var greint frá að efni viðtalanna yrði nýtt í rannsóknina en gætt yrði 

sérstaklega að því að ekki væri hægt að rekja svörin til einstakra viðmælenda. Það gerir 

það samt sem áður að verkum að ekki er greint frá sumu sem kom fram í viðtölunum í 

niðurstöðunum. Enda hefur komið fram að einungis var rætt við stjórnendur hjá 

fyrirmyndarfyrirtækjum 2013 í flokki stórra fyrirtækja og þar af leiðandi væri hægt að 

rekja einstaka svör ef ekki væri farið gætilega með þau í niðurstöðum. Einnig var óskað 

eftir leyfi viðmælenda til að taka upp viðtölin. Þau voru tekin upp á síma og stundum 

einnig upp á diktafón. Viðtölin níu tók mislangan tíma eða frá 41 mínútu og upp í 60 

mínútur. Viðtölin voru síðan afrituð orð frá orði auk þess sem skráðar voru niður 

athugasemdir þar sem það átti við. Taka skal fram að eftir hvert viðtal voru nokkrar 

hugleiðingar skrifaðar niður. Afritun viðtalanna taldi tæplega 249 blaðsíður. Eftir afritun 

var farið í að vinna úr gögnunum. Viðtölin voru lesin nokkrum sinnum vandlega yfir þar 

sem reynt var að finna þemu, það er að segja sameiginleg einkenni sem komu fram í 

viðtölunum. Hvert og eitt þema var merkt með sérstökum lit til að aðgreina þemað frá 

öðrum þemum. Nokkur þemu komu fram en ákveðið var að nota aðeins fimm þemu og 

fjögur undirþemu þar sem þau voru mest áberandi í viðtölunum. Að lokum var farið í að 

flokka saman þemu viðtalanna og mynda úr þeim niðurstöðukafla.  

 

3.5 Annmarkar rannsóknar 

Ýmsa annmarkar má finna á framkvæmd rannsóknarinnar. Í fyrsta lagi var 

viðtalsrammanum eða spurningalistanum sem hafður var til hliðsjónar í viðtölunum 

breytt eftir þrjú viðtöl. Það getur haft þau áhrif að einhver atriði komi ekki fram sem 

geta skipt máli fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Enda var spurningum bætt við síðar 

sem rannsakandi taldi að væru mikilvægar. Í öðru lagi getur starfsaldur viðmælenda í 

starfi sínu haft áhrif á niðurstöður en í tveimur viðtölunum gátu viðmælendur ekki 

svarað einni spurningu sem þeir fengu. Í öðru tilfellinu hafði viðmælandinn aðeins 
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hálfsárs starfsreynslu í starfi sínu og í hinu tilfellinu var viðmælandinn að hlaupa í 

skarðið fyrir þann viðmælanda sem hafði þegar samþykkt þátttöku. Þar sem 

viðmælendur voru ekki spurðir beint út í starfsaldur má draga þann lærdóm að betra 

hefði verið að hafa bakgrunnspurningar á spurningalistanum. Þar hefðu getað verið 

spurningar til dæmis um starfsaldur viðmælenda í því starfi sem þeir gegna enda getur 

starfaldur haft áhrif á réttmæti niðurstaðna.  

Fleiri annmarka er að finna í rannsókninni en eftir hvert viðtal voru viðmælendur 

beðnir um að haka við á lista hvort ákveðnar aðferðir væru til staðar innan fyrirtækja 

þeirra (sjá niðurstöðukafla). Tveir viðmælendur svöruðu hins vegar listanum í tölvupósti 

nokkrum vikum eftir viðtalið sem getur haft áhrif á svörun þeirra. Þar sem örlítið var um 

ósamræmi á milli svara á listanum og viðtala var gripið til þess ráðs að lagfæra listann til 

þess að niðurstöður rímuðu við viðtölin. Ástæða misræmis má rekja til þess að 

svarendur lögðu mismikla áherslu á hversu markvisst aðferðir þyrftu að vera til staðar til 

þess að geta svarað því játandi að þær væru nýttar innan fyrirtækisins. 

 Hafa verður í huga að þær niðurstöður sem koma fram í þessari rannsókn 

endurspegla einungis upplifun þeirra stjórnenda sem rætt var við. Vel má vera að 

starfsmenn fyrirtækjanna hafi aðra upplifun eða sjái hlutina með öðrum augum. Að 

lokum má nefna að niðurstöður sem fengnar eru með eigindlegum rannsóknum hafa 

ekkert alhæfingargildi og þar af leiðandi er ekki hægt að alhæfa niðurstöður yfir á aðra 

hópa (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Esterberg, 2002; Harwell, 2011; Merriam, 2009).  

 



 

48 

4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða birtar niðurstöður viðtalanna til að svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar voru fram. Kaflinn skiptist í tvo hluta en í fyrri 

hlutanum verður fjallað um áherslur í mannauðsmálum og í seinni hlutanum um 

aðferðir innan fyrirtækjanna.  

 

4.1 Áherslur í mannauðsmálum fyrirmyndarfyrirtækja 

Í þessum hluta verður rætt um þær áherslur í mannauðsmálum sem fram komu í 

viðtölunum. Eftir að farið var að greina viðtölin komu ýmis atriði fram sem voru 

sameiginleg og var þeim skipt niður í þemu. Ákveðið var að velja úr fimm þemu og fjögur 

undirþemu. Þemun má sjá í töflu 1. Þau eru hæfir stjórnendur, jafnræði, samheldni, hrós 

og umbætur. Undirþemun eru traust og stuðningur undir þemanu hæfir stjórnendur, 

umhyggja undir þemanu samheldni og hlustun undir þemanu umbætur.  

Tafla 1. Þema og undirþemu viðtalanna 

Þema Hæfir stjórnendur Jafnræði Samheldni Hrós Umbætur 

Undirþemu 
Traust  Umhyggja  Hlustun 

Stuðningur     
 

Hér fyrir neðan verður fjallað um hvert þema og undirþema fyrir sig og verður vitnað 

beint í viðmælendur í umfjölluninni. 

 

4.1.1 Hæfir stjórnendur 

Nokkrir viðmælendur lögðu áherslu á mikilvægi þess að stjórnendur væru færir í sínu 

starfi. Einn viðmælandinn orðaði það svo: 

...eftir höfðinu dansa limirnir þetta er ekki bara orðatiltæki, þetta er bara svo 
rétt að ef stjórnandinn er veikur fyrir, er ekki alveg svona nógu öflugur og 
duglegur, þá verður vesen þar sko. 
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Tveir viðmælendur komu inn á það að ef stjórnendur væru ekki nægilega góðir gæti það 

leitt til þess að starfsmenn hættu. Annar viðmælandinn talaði einnig um að lélegir 

stjórnendur gætu haft áhrif á orðspor fyrirtækisins en hann komst svo að orði: 

...þú ferð ekkert að leita þér að vinnu á einhverjum stað sem þú ert búin að 
heyra að sé algjör ljónagryfja og deilur og leiðindi og annað slíkt, þú gerir 
það ekki sko. 

 

Eins og skilja mátti á viðmælendum var áhersla á að framkoma stjórnenda væri góð og 

að þeir væru fyrirmyndir fyrir aðra starfsmenn. Einnig komu viðmælendur inn á að 

mikilvægt væri að stjórnendur þekktu starfsmenn sína og styrkleika þeirra. Einn 

viðmælandi talaði um að mikilvægt væri að stjórnandinn gengi á undan með góðu 

fordæmi, þekkti starfsmennina sína og þekkti störfin en þá gæti hann skapað góðan 

starfsanda. Einn viðmælandi komst svo að orði er hann lýsti áherslum í fari stjórnenda: 

...stjórnendurnir séu hérna vel hæfir eða þannig að þeir viti [...] hver er 
helsta auðlind fyrirtækisins sem eru starfsmenn. 

 

Annar viðmælandi talaði um mikilvægi þess að stjórnendur kæmu eins fram við aðra 

eins og þeir vildu að komið væri fram við þá en hann sagði: 

...við erum með svona ákveðna stjórnunarstefnu, það er bara að koma fram 
við aðra eins og þú vilt að það sé komið fram við þig og vera í rauninni 
fyrirmynd í öllu því sem við erum að gera. 

 

Einn viðmælandi til viðbótar tók í sama streng en hann vitnaði í rannsóknir máli sínu til 

stuðnings. Viðmælandinn talaði um að helsta ástæðan fyrir því að starfsmenn hættu 

væri samskipti við yfirmenn en hann komst svo að orði: 

...það er mikilvægt að stjórnendurnir séu góðir og viti til hvers er ætlast af 
þeim [...]. Rannsóknir sýna að aðaláhersla þess að fólk fari er vegna 
samskipta við sinn næsta yfirmann, þannig að stjórnendur verða að vera 
góðir og líka bara þannig að þér sem stjórnandi líði vel í starfi. 
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4.1.1.1 Traust  

Sú áhersla sem lögð er á að hafa góða stjórnendur kemur ekki á óvart í ljósi þess hversu 

mikið traust þeim er falið þegar kemur að starfsmönnum. Almennt komu viðmælendur 

inn á að yfirmenn hverrar deildar fyrir sig eða stjórnendur eins og þeir voru nefndir 

sinna hinum ýmsu verkefnum sem varða starfsmenn. Tveir viðmælendur komust svo að 

orði:  

...okkar sýn varðandi bara starfsmannamál, að þá tilheyra þau bara hverri og 
einni deild og við viljum hafa það sterka stjórnendur þannig að starfsfólkið, 
þú veist, treysti sér og leita bara beint til þeirra. 

...ég legg svona töluvert mikið traust til sviðstjóranna enda vel ég þá og hef í 
sjálfu sér passað upp á að þau séu í sama takti og ég vill að þessi mál séu.  

 

Flestir viðmælendur nefndu meðal annars að stjórnendur kæmu að ráðningarferli nýrra 

starfsmanna með einhverjum hætti og í langflestum tilfellum taka þeir lokaákvörðun um 

val á nýjum starfsmanni. Einn viðmælandinn sagði til dæmis: „Ákvörðunin getur aldrei 

legið hjá okkur því við komum ekki til með að bera ábyrgð á viðkomandi.“ Annar 

viðmælandi nefndi einnig: „Ég er ekki að tala við einhverja rosa sérfræðinga, þá er bara 

betra að sérfræðingar tali við sérfræðinga.“ Allir viðmælendur sem nefndu að 

frammistöðumat væri framkvæmt á sínum vinnustað töluðu um að það væri í höndum 

yfirmanna hverrar deildar fyrir sig. Flest allir viðmælendur nefndu einnig að 

starfmannasamtölin væru í höndum yfirmanna. Margir viðmælendur komu einnig inn á 

að leysa ætti sem flest mál á staðnum. Það er að segja að stjórnendur ættu að leysa 

málin með sínum undirmönnum. Fleiri atriði komu einnig fram sem varða traust til 

stjórnenda en einn viðmælandi nefndi meðal annars að stjórnendur hefðu frelsi til að 

gera eitthvað fyrir þá starfsmenn sem stæðu sig vel í starfi. 

 

4.1.1.2 Stuðningur  

Stuðningur var orð sem kom gjarnan fram í viðtölunum en flestir viðmælendurnir 

nefndu að hlutverk þeirra innan fyrirtækisins væri stuðningur við stjórnendur. Þeir 

styddu og þjálfuðu stjórnendur í sínum störfum til þess að stjórnendurnir gætu sinnt 

sínum störfum á sem bestan hátt. Einn viðmælandi sem er yfir mannauðsdeild síns 
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fyrirtækis sagði meðal annars: „Mannauðsdeildir [...] einar og sér gera engin kraftaverk, 

þær eru í klappliðinu og stuðningsliðinu.“ Hann nefndi einnig að þau teldu sig vita hvað 

stjórnendur þyrftu að hafa og væru því markvisst að vinna í því að styðja stjórnendur í 

störfum sínum. Annar viðmælandi talaði einnig um að þau hefðu mikla reynslu af 

mannauðsstörfum sem stjórnendur hefðu ekki. Þess vegna væri það þeirra hlutverk að 

hjálpa stjórnendum með það hvernig væri best að gera hlutina og hvernig ekki. Hann 

sagði enn fremur: „Þannig að við séum svona styrk, leiðbeinandi hönd án þess að ætla 

að taka af þeim [stjórnendum] ráðin.“ Einhverjir viðmælendur komu inn á það að 

starfsmenn leituðu minna til þeirra enda væri áhersla á að leysa flest mál á staðnum eða 

með sínum yfirmanni. Hins vegar tóku allir viðmælendur fram að starfsmenn gætu alltaf 

leitað til þeirra ef þeir óskuðu eftir því. Tveir viðmælendur lýstu starfi sínu svona: 

...langstærsti hluti míns starfs er sko þjónusta og stuðningur við stjórnendur. 
Ég vinn rosalega lítið með almennum starfsmönnum, það er mjög lítið um 
það að almennir starfsmenn leiti til mín sko, þannig eins og ég segi það er 
algjör stefna hjá okkur að við viljum helst leysa málin með viðkomandi 
stjórnanda. 

...við erum allt í öllu fyrir okkar stjórnendur og við erum rosalega 
stjórnunarmiðuð í sjálfu sér þó að starfsmenn séu líka hluti af þeim sem að 
leita til okkar en þá erum við rosalega mikið one-on-one með stjórnendum 
okkar og byggjum þetta þannig upp. 

 

Einn viðmælandinn nefndi að það væri mikilvægt að útvega stjórnendum þau tól og tæki 

sem á þyrfti að halda til að þeir gætu sinnt starfi sínu. Sami viðmælandi nefndi að hann 

hitti alla sína stjórnendur á hálfsmánaða fresti til að fara með þeim yfir þeirra mál og 

athuga hvernig gengi hjá þeim. Að hans mati var gríðarlega mikilvægt að geta gefið sér 

tíma í slíkt.  

Stuðningur frá viðmælendum er ekki eina hlutverk þeirra þegar kemur að 

stjórnendum. Nokkrir viðmælendur komu inn á það að stjórnendur fengju þjálfun og 

fræðslu til að verða betri í starfi sínu. Tveir viðmælendur lýstu vel hvers vegna þörf væri 

á slíku:  

...það fæðist engin bara góður stjórnandi það er eitthvað sem að maður þarf 
að læra og þróa. 
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...það að fólk haldi að það geti bara verið stjórnandi án þess að kynna sér 
þessar grundvallarforsendur fyrir að vera góður stjórnandi það gengur ekki 
sko. 

 

Þær áherslur sem viðmælendur komu inn á þegar kom að þjálfun stjórnenda í starfi voru 

ekki af ólíkum toga. Einn viðmælandi kom inn á að stjórnendur hefðu meðal annars 

fengið þjálfun í framkomu og samskiptum. Einnig nefndi hann að stjórnendur hefðu 

fengið þjálfun í að hrósa og veita endurgjöf til starfsmanna. Annar viðmælandi kom inn á 

ekki ósvipaða hluti en hann talaði um að hans hlutverk væri að þjálfa stjórnendur í að 

gefa starfsmönnum uppbyggilega gagnrýni. Í öðru viðtali var komið inn á þjálfun sem 

sneri að því að undirbúa stjórnendur fyrir ráðningarviðtöl.  

Þjálfun og fræðsla frá viðmælendum eða öðrum innan fyrirtækisins er ekki eina leiðin 

sem er farin því fáeinir viðmælendur komu inn á að utanaðkomandi aðilar kæmu inn í 

fyrirtækið með fræðslu fyrir stjórnendur. Einn viðmælandi nefndi að þau væru dugleg að 

fá utanaðkomandi aðila inn í fyrirtækið. Meðal annars hefðu þau fengið aðila inn í 

fyrirtækið til að kenna starfsmönnum að veita hvatningu og umbun. Hann sagði einnig: 

...við erum dugleg að vera með þessa „gúrúa“ hérna inni hjá okkur, til dæmis 
hefur [X] verið hjá okkur sko og hann tók okkur í stefnumótun og var með 
svona fyrirlestur og það er alveg svona vakning með það, sko maður finnur 
alveg mun á þessum yfirmönnum sko. 

 

Þrátt fyrir að stjórnendum eða yfirmönnum hverrar deildar fyrir sig væri treyst fyrir 

hinum ýmsu verkefnum sem snúa að mannauðsmálum komu nokkrir viðmælendur inn á 

að þeir bæru ábyrgð á því að hlutirnir væru gerðir. Fáeinir viðmælendur nefndu að þeir 

þyrftu reglulega að minna stjórnendur á að sinna þeim verkefnum sem þeim væru falin 

á meðan aðrir legðu ekki eins mikla áherslu á það. Hins vegar var ólíkt á meðal 

viðmælenda hversu mikla áherslu þeir lögðu á að fylgja því eftir að hlutirnir væru 

framkvæmdir. Einn viðmælandi komst svo að orði: 

...við ætlum ekki að „babysitta“ þá [stjórnendur], við ætlum ekki að vera 
með þá alveg bara svo áttu að gera þetta og nú áttu að gera hitt þú veist 
stjórnendur verða að fara eftir ákveðnum svona ramma sem að er settur. 
[...] Við verðum samt að gefa þér ákveðið svigrúm til þess að vera þú sem 
persónuleiki, sem stjórnandi þannig að það er svona fín lína milli þess að [...] 
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móta ekki alla í sama farið en vilja samt hafa ákveðin ramma þannig að þetta 
er svolítið „tricky“ stundum. 

 

4.1.2 Jafnræði 

Almennt komu viðmælendur inn á að jafnræði ríkti á meðal starfsmanna á vinnustað 

þeirra. Viðmælendur sögðu gjarnan setninguna „allir jafnir“. Tveir viðmælendur lýstu 

þessu vel: 

...fólkið sem vinnur hérna það [...] býr til þetta fyrirtæki. 

...það [starfsfólkið] er það sem hefur hjálpað okkur að gera þetta að þessu 
fyrirtæki sem að við erum í dag. Þetta er ekkert stjórn einhvers eins 
stjórnanda að þakka eða tveimur eða eigendum. 

 

Það sem viðmælendur nefndu meðal annars var að virðing væri borin fyrir störfum allra 

starfsmanna sama hvaða starfsheiti þeir hefðu og enginn væri yfir annan hafinn. Einn 

viðmælandi lýsti því þannig: „Það er ekkert einhverjir á toppnum og einhverjir niðri eða 

eitthvað slíkt.“ Annar viðmælandi lýsti sinni upplifun svo:  

...það eru allir jafn mikilvægir, við getum ekkert verið hérna ef það er ekki 
ræsting, við getum ekki verið ef það er ekki verið að passa upp á að það séu 
ljós í húsinu, húsvörðurinn sé að gera það, þannig að þú veist það bara allir 
jafnir. 

Þriðji viðmælandinn talaði um virðingu á milli starfsmanna og að stjórnendur litu ekki 

stórt á sig en hann sagði: 

...mikil virðing er borin [...] milli starfsmanna, [...] það er ekki [...] eins og 
menn líti eitthvað [...] stórt á sig hérna stjórnendur. 

 

Í einu viðtalinu nefndi viðmælandi að þegar nýir starfsmenn kæmu til starfa vissu þeir 

yfirleitt ekki hver hefði hvaða starfsheiti en hann orðaði það svo: 

...það er enginn yfir annan hafinn. [...] Þegar fólk kemur að vinna hérna það 
veit yfirleitt ekki hver er hvað, hver er hvaða yfirmaður. [...] Við erum ekki í 
neinni keppni hver [...] ber hvaða starfsheiti eða starfsgildi það eru allir að 
vinna hérna saman og róa árunum í sömu átt. 
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Jafnræði kom einnig sterkt fram hjá þeim sex viðmælendum sem nefndu að stjórnendur 

sætu í opnu rými með almennum starfsmönnum á vinnustað þeirra. Þar með væri ekki 

gert upp á milli starfsmanna enda væri vinnuaðstaða allra eins. Einn viðmælandi sagði 

meðal annars: „Þú veist ekkert hver er yfirmaður og hver er ekki yfirmaður [...] 

framkvæmdastjórinn situr bara út á gólfi.“ Annar viðmælandi tók svo til orða: 

„Sviðstjórarnir þeir sitja bara eins og almennur starfsmaður í opnu rými [...] þannig að 

fólk finnur lítið fyrir einhverju „híreki“ í fyrirtækinu.“ Annar viðmælandi nefndi enn 

fremur: 

...það eru allir í opnu rými, það eru allir á sama gólfinu [...]. Við þolum ekki 
stéttarskiptingu, við þolum ekki svona að fólki sé mismunað. Við erum alveg 
rosalega svona að rembast við að hafa þetta bara svona allir saman í 
vinnunni sko. 

 

Allir viðmælendur sem unnu á vinnustað með opnu rými voru sammála um að slík 

vinnuaðstaða leiddi ekki einungis til jafnræðis heldur gerði það einnig að verkum að 

bæði sýnileiki og aðgengi að stjórnendum væri gott. Einn viðmælandi greindi frá því að 

honum hefði aldrei fundist hlutirnir virka jafn vel eins og nú þegar allir starfsmenn væru 

á sömu hæð en hann sagði:  

...við erum búin að flytja þetta fyrirtæki þrisvar í minni tíð [...] og nú erum 
við í fyrsta skipti á einni hæð og ég hef aldrei séð þetta virka betur, aldrei 
nokkurn tímann. 

 

Tveir viðmælendur komu hins vegar inn á það að ekki væru allir starfsmenn sáttir við að 

vinna í opnu rými enda gerði það að verkum að starfsmenn yrðu fyrir meiri truflun. 

Annar viðmælandinn sagði: „Sko auðvitað er það pirringur hjá sumum að geta ekki 

einbeitt sér.“ Hann talaði hins vegar um að á móti kæmi gætu starfsmenn alltaf gengið 

beint til stjórnenda. Hinn viðmælandinn deildi sömu skoðun en tók fram að kostirnir við 

opið rými væru fleiri en ókostirnir.  

Þrátt fyrir að greina megi jafnræði á meðal starfsmanna þegar kemur að 

vinnuaðstöðu minntust nokkrir viðmælendur á að einn til tveir stjórnendur í fyrirtækjum 
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þeirra hefðu sér skrifstofu. Ástæða þess væri sú að stjórnendur vildu geta rætt mál við 

einstaka starfsmenn sem ættu ekki erindi við aðra.  

Í viðtölunum komu viðmælendur ekki aðeins inn á jafnræði hvað varðar 

vinnuaðstöðu og starfsheiti. Nokkrir viðmælendur nefndu að jafnræði ríkti einnig þegar 

kæmi að starfsþróun en þá áttu þeir við að allir starfsmenn hefðu jafna möguleika á að 

vinna sig upp í starfi. Nokkrir viðmælendur nefndu einnig að almennt fengju starfsmenn 

tækifæri til að taka þátt í ákvörðunum um breytingar. Lýsing eins viðmælandi hljóðaði 

svo: „Það er mjög mikill „kúltúr“ að taka fólk að borðinu, fá að heyra skoðanir ýmissa.“ 

Sami viðmælandi nefndi að starfsmönnum væri tilkynnt um það ef ræða ætti ákveðin 

mál og þeim boðið að taka þátt. Það færi samt örlítið eftir verkefnum hverjum væri 

boðið hverju sinni en viðmælandinn sagði svo: „Ef þú sýnir áhuga, ef þú sýnir vilja til að 

vera með þá er enginn sem lokar hurðinni á þig.“ Annar viðmælandi lýsti ákvarðanatöku 

innan síns fyrirtækis á eftirfarandi hátt: 

...þetta eru ekki alltaf æðstu stjórnendur sem eru að taka ákvarðanir heldur 
eru ákvarðanirnar teknar í neðri þrepum í fyrirtækinu sko. Þannig að ég held 
að það er sá taktur sem að „soldið“ einkennir okkur. 

 

4.1.3 Samheldni 

Það kom skýrt í ljós í flestum viðtölunum hversu mikil samheldni ríkti innan 

fyrirtækjanna. Viðmælendur voru jákvæðir í garð starfsmanna og margir hverjir tóku 

það fram hversu ánægðir þeir væru með starfsmannahópinn. Þrátt fyrir að viðmælendur 

störfuðu hjá stórum fyrirtækjum þá komu nokkrir inn það að starfsmenn þekktust vel. 

Aðrir komu inn vináttu á meðal starfsmanna. Einn viðmælandi komst svo að orði: 

...það er svaka samheldni [...] og þessi fjölskyldustemming einhvervegin sem 
að myndast oft hjá þessum smærri fyrirtækjum á vaxtartímabilinu þú veist, 
hún hefur einhvern veginn viðhaldist. [...] Fólk er vingjarnlegt og vinir og þú 
veist mikil samheldni þetta er bara eins og ég veit það ekki að vera í KR eða 
vera í hvítasunnusöfnuðinum. [...] Fólk sem er í því er bara all in. 

Annar viðmælandi talaði um lífsgleðina og vináttuna sem einkenndi fyrirtækið en hann 

tók svo til orða: 

...þessi lífsgleði, vinátta þú veist það er kannski það sem einkennir þetta 
fyrirtæki. 
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Aðrir viðmælendur tóku í sama streng en þeir sögðu: 

...það er bara mikið hlegið og mikið gaman. Þannig við reynum bara að hafa 
þessa jákvæðni að leiðarljósi. 

...það eru allir sem tala saman og allir þekkjast. 

...það er enginn sem er bara nei, ég er algjörlega einn og þekki engan og það 
vill engin tala við mig. 

 

Það sem skýrir ef til vill þá miklu samheldni sem á sér stað eru þær aðferðir sem 

fyrirtækin nota. Einn viðmælandi nefndi að í hans fyrirtæki ynnu starfsmenn almennt í 

þremur teymum en stundum væri þeim skipt upp en hann sagði: „Fólk er að vinna þvert 

yfir þessar einingar til að kynnast hvort öðru.“ Annar viðmælandi greindi frá því að í 

hans fyrirtæki væru „skiptidagar“ tvisvar sinnum á ári en þá skiptast starfsmenn á 

störfum innan fyrirtækisins. Að mati viðmælandans gerði það að verkum að starfsmenn 

kynntust sín á milli og störfum hvers annars. Þriðji viðmælandi kom inn á ekki ólíka 

aðferð en hún er hluti af móttökuferli nýrra starfsmanna. Viðmælandinn greindi frá því 

að þegar nýir starfsmenn kæmu inn í fyrirtækið fengju þeir að prófa að starfa í öllum 

deildum fyrirtækisins fyrstu þrjá til fimm dagana en hann sagði: 

...allt er þetta gert til þess að hann fái sem mesta yfirsýn í sínu starfi og 
hjálpar honum bæði að kynnast fólkinu fyrr þannig að þegar hann sest inn í 
mötuneyti, þá heilsar hann öllum strax af því að hann er búinn að kynnast 
þeim en byrjar ekki að tala við þau í einhverri veislu eftir hálft ár eða níu 
mánuði eða jafnvel lengur. Þannig að allt er þetta hluti af svona þessu ferli 
að innleiða starfsmanninn strax inn í hópinn. 

 

Það er greinilegt að lögð er áhersla á að efla samskipti á milli starfsmanna með ýmsu 

móti. Nokkrir viðmælendur greindu frá ýmiss konar hópefli sem fer fram á vinnustað 

þeirra. Það getur einmitt líka skýrt þá samheldni sem er til staðar. Tveir viðmælendur 

komu inn á að starfsmönnum væri boðið að stunda heilsueflingu saman. Annar þeirra 

nefndi að hjá þeim væri stundað „crossfit“ þrisvar í viku í hádeginu. Hinn viðmælandinn 

nefndi að starfsmenn hefðu stundum farið saman á námskeið eins og „Boot Camp“. Sú 
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samheldni sem ríkti kom einnig mjög skýrt fram þegar þrír viðmælendur lýstu þeim 

keppnisanda sem ríkti á meðal starfsmanna á vinnustað þeirra. Einn viðmælandi sagði: 

...við erum rosalega keppnis þú veist, við erum með mikið af litlum 
keppnum, bara alls konar uppákomur [...] sem bara breyta 
hversdagsleikanum í eitthvað óvenjulegt. Ég held að það sé líka alveg 
ótrúlega mikilvægt. 

Fleiri viðmælendur komust svo að orði: 

...það er rosalega mikið kapp hérna það er alveg bara þú veist ef það er tekið 
þátt í einhverju þá er það alltaf gert með miklum stæl. 

...síðan er mikill keppnisandi hér hjá fólki [...] og hérna hér verður allt 
vitlaust sko...... 

 

Nokkrir viðmælendur töluðu einnig um hópefli sem færi fram utan vinnutíma, þar á 

meðal alls kyns ferðir og viðburði sem væru í boði fyrir starfsmenn. Einn viðmælandinn 

lýsti því svo: „Við bara finnum upp á alls konar til að gera með og fyrir starfsmenn.“ 

Einnig nefndu nokkrir viðmælendur að starfsmannafélag í fyrirtæki þeirra væri mjög 

gott.  

Eins og gefur að skilja hefur það áhrif á samheldni starfsmanna þegar starfsmenn 

hittast í einhverju hópefli utan vinnutíma en þessu lýsti einn viðmælandi vel:  

...ef þú hittist undir óformlegum kringumstæðum í svona einhverju léttu 
spjalli [...] náttúrulega ýtir undir það að þú eigir vin eða vinkonu í vinnunni. 
[...] Það hjálpar til við að þú sért ánægður, að þú viljir síður fara ef þú átt 
góða vini eða vinkonur í vinnunni. 

 

Einn viðmælandi kom inn á að á haustin væru alltaf haldnir fjölskyldudagar þar sem 

reynt væri að gera eitthvað með börnum starfsmanna. Það yrði til þess að starfsmenn 

kynntust börnunum líka. Viðmælandinn talaði einnig um að slíkt gerði það að verkum að 

samstaðan yrði mikil og að starfsmenn færu að vilja vinnustaðnum sínum vel.  

Eins og ummæli flestra viðmælenda gefa til kynna verður aukin samheldni á meðal 

starfsmanna þegar áhersla er lögð á að bjóða starfsmönnum upp á ýmiss konar hópefli. 

Það er hins vegar ekki það eina sem kom fram í viðtölunum heldur er áherslan á það  að 



 

58 

mati flestra viðmælenda að góð samskipti væru á milli starfsmanna og að það væri 

gaman í vinnunni með því að brjóta upp hversdagsleikann með ýmsu móti.  

 

4.1.3.1 Umhyggja 

Í flestum viðtölunum kom það skýrt fram að mikil umhyggja væri borin fyrir 

starfsmönnum. Flestir viðmælendur nefndu að það skipti miklu máli að starfsmönnum 

liði vel og að þeir væru ánægðir í vinnunni. Einn viðmælandi sagði til að mynda: 

„Mannauðurinn bara skiptir öllu máli hjá okkur sko, að menn séu ánægðir í vinnunni, 

menn líði vel.“ Tveir viðmælendur komust svo að orði:  

...maður á að mæta hér í vinnuna og hlakka til og vera glaður með að vera að 
vinna hérna, finnast maður geta lagt eitthvað af mörkum og vera ekki 
útbrunnin þegar maður labbar héðan skilurðu? Það er bara svona sú lífsýn 
sem ég hef og vil að ríki hér á þessum vinnustað. 

...það eru allir í sama bátnum og þetta er fjölskylda alveg eins og þú kemur 
heim til þín að þá líður þér vel og þegar þú ert í vinnunni þá á þér að líða jafn 
vel og eins og heima hjá þér. 

 

Fleiri viðmælendur tóku í sama streng en einn þeirra talaði um að ef starfsfólki liði illa þá 

væri fyrirtækið ekki neitt en hann komst svo að orði: 

...við erum bara mannauðurinn, við erum ekki neitt annað. Ef starfsfólki líður 
illa hjá okkur eða finnst á sér brotið að þá náttúrulega [...] er fyrirtækið ekki 
neitt sko. 

 

Ummæli annars viðmælenda voru á þann veg að grípa ætti strax inn í ef starfsmönnum 

lenti saman við yfirmenn eða aðra starfsmenn en hann orðaði það svo: 

...við viljum ekki að fólk fari til síns heima á kvöldin og sé fúlt eða argt út í 
sinn yfirmann eða samstarfsmann eða eitthvað þess háttar, við viljum að sé 
gripið strax inn í. 

 

Flestir viðmælendur voru sammála um að stjórnendur sýndu starfsmönnum áhuga og að 

reynt væri að leysa mál starfsmanna á sem bestan hátt. Þessu lýsti einn viðmælandi vel: 
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...við náttúrulega erum mjög góð í sko þessum mannlegu samskiptum við 
starfsmennina, það er bara mjög gott hérna og hver einstaklingur eða hver 
manneskja er einstök hjá okkur og við horfum alveg á það að þú veist 
vandamál þín eru öðruvísi en vandamál næsta og við reynum bara að fylgja 
öllum og leyfa öllum bara að njóta sín. 

 

Samkvæmt viðmælendum er það í flestum tilfellum næsti yfirmaður sem tekur að sér að 

leysa mál starfsmanna en margir viðmælendur nefndu að áhersla væri lögð á að leysa 

sem flest mál á staðnum. Starfsmenn geta einnig leitað til annarra stjórnenda og 

forstjóra í flestum tilfellum en reglulega kom setningin „hurðin er alltaf opin“ fram í 

viðtölunum. Með því áttu viðmælendur við að aðgengi að þeim væri almennt gott. 

Einnig nefndu nokkrir viðmælendur að stjórnendur vildu vera nálægt starfsmönnum 

sínum. Einn viðmælandi lýsti áherslum í sínu fyrirtæki svona: 

...yfirleitt göngum við í þetta og reynum að leysa þessi mál með fólkinu 

 

Annar viðmælandi talaði um að það væri skylda yfirmanna að gefa sér tíma með 

starfsmönnum sínum en hann orðaði það svo: 

...það er bara skylda að hver og einn [...] yfirmaður gefi sér tíma með sínum 
starfsmönnum ef að eftir því er leitað. 

 

Þriðji viðmælandinn sagði: 

...öll vandamál sem að koma upp hjá starfsmönnum þau eru eiginlega tekin 
hingað inn sko og við hérna látum okkur varða allt sem við kemur 
starfsmönnum. 

 

Svo virtist sem starfsmenn kynnu að meta þá umhyggju sem stjórnendur sýndu eins og 

þessi ummæli gefa til kynna: 

...starfsmaður leitar næstum því hundrað prósent með sín vandamál til 
næsta yfirmanns eða til mín, stundum til framkvæmdastjóra. Það er bara alls 
konar bæði ef það [...] hefur eitthvað ekki gengið upp í vinnunni, [...] 
skilnaðir, það kemur allt inn á borð til okkar bara mjög fljótlega. [...] Það er 
mjög mikið traust hérna held ég [...], ótrúlegustu hlutir koma hérna inn. 
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Þrátt fyrir að áhersla sé lögð á að starfsmenn leiti fyrst með mál sín til næsta yfirmanns 

er það svo að það hentar ekki í öllum tilfellum eins og tveir viðmælendur komu inn á. 

Annar viðmælandinn talaði um að starfsmenn væru mistengdir og því væri ekki einhver 

sem starfsmaðurinn „fílar ekki í tætlur“ fenginn til að tala við starfsmanninn þegar 

honum liði illa. Hinn viðmælandinn talaði um að þrátt fyrir að hann hvetti starfsmenn til 

að leita til síns næsta yfirmanns þá léti hann starfsmenn vita að þeir hefðu alltaf aðgang 

að honum líka. Hann sagði: 

...stundum er það þannig að það koma upp mál sem að verður verulegt 
ósætti og þá er bara bannað að byrgja það inni í sér í einhverja daga eða 
vikur eða mánuði, vegna þess að þá oft verður það bara til þess að fólk 
vinnur bara seint, illa og jafnvel flosnar úr starfi. 

 

Umhyggja kom einnig í ljós í viðtölunum þegar komið var inn á móttöku nýrra 

starfsmanna. Viðmælendur voru flestir sammála um að mikilvægt væri að bjóða nýja 

starfsmenn velkomna. Einn viðmælandi lýsti því svo: 

...það er bara tekið almennileg á móti honum og hann finnur það að það er 
einhver sem er að pæla í þessu og leiðir hann í gegnum alla þessa hluti. [...] 
Ekki bara starfið heldur líka í svona „kúltúrinn“ og menningu þannig að ég er 
algjörlega á því að [...] það á að vera í lagi sko. 

 

Annar viðmælandi talaði um að mikilvægt væri að nýir starfsmenn upplifðu sig sem 

hluta af hópnum en hann komst svo að orði: 

...við verðum að hlúa að starfsmanninum þannig að honum líði eins og hann 
hafi tækifæri til þess að vera hluti af hópnum og sé velkominn. [...] Við erum 
í raun að bjóða hann velkominn í fjölskylduna. 

 

Í einu viðtalinu var komið inn á mikilvægi þess að nýir starfsmenn fengju jákvæða ímynd 

og liði strax vel en viðmælandinn sagði: 

...það er bara eitt af því mikilvægasta að viðkomandi aðili hann fær jákvæða 
ímynd og líði vel frá fyrsta degi. 
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Tveir viðmælendur komu inn á það að þess væri gætt að nýir starfsmenn færu ekki einir 

í mat. Annar viðmælandinn sagði: „Við leggjum mikið upp úr því að hópurinn fari í mat 

með þér.“ Hinn viðmælandinn talaði um að starfsmenn væru vakandi fyrir því að bjóða 

nýja starfsmenn velkomna meðal annars með því að setjast hjá þeim og reyna að 

kynnast. Einnig nefndi hann að það hjálpaði að vera með mötuneyti vegna þess að ef 

starfsmenn þyrftu að fara út úr húsi til að borða væri erfitt að „skikka“ eins og hann 

orðaði það nýliðann til að koma með. Hann sagði enn fremur: 

...Við erum öll hér þannig að það er svona tækifæri til að kynnast svolítið 
meira af því að þá situr fólk bara og spjallar í hálftíma. 

 

Flestir viðmælendur nefndu að nýjum starfsmönnum væri úthlutaður starfsfóstri sem 

hjálpaði þeim að komast inn í starfið og að kynnast öðrum starfsmönnum. Í flestum 

tilfellum væri starfsfóstrinn starfsmaður innan þeirrar deildar sem nýliðinn væri að 

koma inn í. Einn viðmælandi nefndi að starfsfóstrinn fengi tékklista um til hvers væri 

ætlast af honum í hlutverki sínu. Þannig gæti hann stutt nýja starfsmanninn þannig að 

hann yrði sem bestur í starfi og gæti liðið vel í nýju vinnunni. Viðmælandinn sagði einnig: 

...að þú sért ekki kominn hérna inn og bara bíddu, hvar er klósettið? Það er 
allt frá þessum litlu spurningum sem þú þorir stundum kannski ekki að spyrja 
beint yfir einhvern hóp og eiga einhvern sem þú getur alltaf leitað til ég held 
að það skipti alveg gríðarlega miklu máli. 

 

Annar viðmælandi nefndi að það væri mikil eftirfylgni með nýjum starfsmönnum á 

sínum vinnustað. Hann talaði um að eftir að nýr starfsmaður kæmi inn í fyrirtækið væri 

sest niður með honum á nokkra vikna fresti til að fara yfir ýmis atriði með honum. Einnig 

væri verið að athuga hvort viðkomandi væri ánægður og hvort það væri hægt að 

aðstoða hann með eitthvað. Eftir ákveðinn tíma væri nýja starfsmanninum boðið í 

hádegismat með forstjóranum enda vildi hann þekkja starfsmenn sína. Það er einmitt í 

samræmi við það sem margir aðrir viðmælendur nefndu að forstjórarnir vilja vera 

meðvitaðir um starfsmenn sína.  
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Umhyggja er ekki einungis sýnd með því að vera til staðar fyrir starfsmenn heldur 

getur hún komið fram í formi þess að gera eitthvað fyrir starfsmenn. Í einu viðtalinu 

talaði viðmælandi um að alltaf væri tekið á móti nýjum starfsmönnum með blómvendi 

og lítilli gjöf. Auk þess er forstjóri fyrirtækisins búinn að skrifa persónulegt bréf til nýja 

starfsmannsins. Annar viðmælandi talaði um að í hans fyrirtæki kæmu reglulega 

vinnutarnir hjá starfsmönnum og því væri reynt að koma til móts við starfsmenn með 

því að gefa þeim aukafrídag, sumarfrísdag eða senda þá jafnvel á hótel. Það væri gert til 

þess að létta starfsmönnum lundina eftir vinnutarnir. Umhyggja kæmi einnig fram þegar 

starfsmönnum væri komið lítillega á óvart eins og einn viðmælandi lýsti vel: „Við eigum 

til öðru hvoru að setja flottan konfektmola á borð hjá fólki og bara þakka þeim fyrir að 

vera til.“ Annar viðmælandi nefndi einnig að það þyrfti ekki stóra hluti til að gleðja fólk 

en hann sagði: 

...það þarf ekki alltaf að kaupa stærsta og mesta og eitthvað, það verða bara 
allir voða glaðir að það sé hugsað til þeirra með einhverju smá þannig að það 
er svona reynt að gleðja fólk alltaf öðru hvoru. 

 

4.1.4 Hrós 

Langflestir viðmælendur komu inn á mikilvægi þess að hrósa starfsmönnum sínum. Einn 

viðmælanda lýsti þessu á skemmtilegan hátt en hann sagði: „Það er „náttla“ bara 

mikilvægast af öllu [...] ef þú hrósar ekki fólkinu að þá hérna gefurðu því ekki vítamín.“ 

Annar viðmælandi sagði einnig: „Það þarf að passa upp á að þetta sé „kúltúrinn“, að við 

svona þökkum fyrir og við hrósum hvort öðru þegar vel er gert“. Einn viðmælandi lýsti 

mikilvægi þess að hrósa á eftirfarandi hátt: 

...ef maður hrósar fyrir það sem vel er gert að þá er voða líklegt að það verði 
meira af því. 

Fleiri viðmælendur tóku svo til orða: 

Við erum bara öll þannig [...] okkur finnst gaman að vita til þess að það sé 
tekið eftir því að við höfum lagt okkur fram. 

...öll erum við að vinna að heilum hug og reyna að gera okkar besta og ef 
enginn tekur eftir því og öllum er sama að þá kannski svolítið missir þú 
„mótivasjónina“ fyrir því. 
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Flestir viðmælendur voru ekki eingöngu sammála um mikilvægi þess að hrósa heldur 

nefndu að slíkt væri gert á sínum vinnustað. Hins vegar voru nokkrir viðmælendur sem 

sögðu að það mætti alveg gera meira af því enda væri aldrei of mikið hrósað. Í 

viðtölunum töluðu nokkrir viðmælendur um að það væru ekki einungis stjórnendur sem 

hrósuðu sínum undirmönnum heldur væru starfsmenn líka að hrósa sín á milli. Einn 

viðmælandi komst svo að orði en hann vitnaði í rannsóknir máli sínu til stuðnings:  

...rannsóknir samt sýna fram á að þetta er ekkert endilega frá næsta 
yfirmanni sem að það er mikilvægast þú veist. Ef að þú upplifir það að 
yfirmaðurinn þinn er ekkert endilega algjörlega með á nótunum hvaða 
verkefni þú er að gera eða hvert flækjustigið á verkefninu er þá getur jafnvel 
reynst sko meira virði fyrir þig að fá hrós frá þínum kollegum sem [...] skilja 
flækjustigið. 

 

Viðmælendur komu nokkrir inn á hvernig starfsmenn hrósa sín á milli en einn 

viðmælandi talaði um að á hverjum starfsmannafundi á sínum vinnustað fengju 

starfsmenn mikið hrós fyrir frammistöðu. Annar viðmælandi nefndi að á hans vinnustað 

væri starfsmaður mánaðarins valinn en það væri leið til að fá aðra starfsmenn til að 

hrósa. Sami viðmælandi talaði einnig um að ef hrós kæmi frá viðskiptavinum þá væru 

það gert sýnilegt. Hann sagði einnig: „Við erum dugleg að svona taka það sem vel er gert 

og reyna að gera mikið úr því.“  

Það voru fleiri viðmælendur sem vildu gera meira úr hrósi eins og þessi ummæli gefa 

til kynna: 

...ég hef yfirleitt sagt við mína stjórnendur, ég vil gjarnan vita þegar eitthvað 
er vel gert vegna þess að ég vil gjarnan getað sagt það við viðkomandi að ég 
hafi heyrt og ég nota það óspart. 

 

Nokkrir viðmælendur töluðu um að það skipti máli hvernig framsetning á hrósi væri. 

Einn viðmælandinn nefndi að hann væri duglegur að minna yfirmenn á að nýta hvert 

tækifæri en ekki bíða með það þar til daginn eftir enda væri tækifærið ekki þá. Annar 

viðmælandi talaði um að það þyrfti að þekkja fólkið til þess að hrós virkaði en hann lýsti 

því svo: 
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...þér gæti þótt frábært að fá hrós hérna yfir hópinn á meðan næsta við 
hliðina á gæti fundist það ómögulegt og vilja bara fá hrós one-on-one. 

 

Þriðji viðmælandinn talaði um að hrós þyrfti að vera verðskuldað og sett fram á góðan 

hátt en hann orðaði það svo: 

...ég held reyndar að hrós sé mjög jákvætt en það getur líka orðið mjög 
innantómt og væmið og svona „over the top“ ef það er ekki verðskuldað og 
ekki sett fram á góðan máta sko. 

 

Sami viðmælandi talaði um að lögð væri áhersla á að hjálpa starfsmönnum að vera með 

„innri mótiveringu“, en hann sagði: 

...ef þú veist að þú stendur þig vel þá getur það bara verið „dáldið“ gaman, 
það þarf ekki endilega að vera þannig að það þurfi einhver að koma til þín og 
klappa þér og strjúka en auðvitað vilja það allir. Það vilja allir njóta aðdáunar 
[...] og velvildar [...] og fá jákvæða umbun en best af öllu er ef að fólk er bara 
ánægt með sjálft sig sko. 

 

4.1.5 Umbætur 

Almennt komu viðmælendur inn á það í viðtölunum að áhersla væri á stöðugar 

umbætur í fyrirtækinu. Viðmælendur komu margir hverjir inn á þær umbætur sem 

þegar hefðu átt sér stað og þær sem stæði til að framkvæma. Það kom skýrt fram í 

viðtölunum að metnaður væri til staðar þegar kæmi að því að bæta hlutina eins og þessi 

viðmælandi lýsir: 

....við erum ekkert eins og við vorum 2007, 2008, 2009, skilurðu? Við erum 
alltaf að þróa. Ef það er eitthvað sem við höfum sagt að við sem vinnustaður 
og bara við sem [X] að þá er það að gera aldrei hlutina eins og þeir voru 
gerðir í gær. Þannig að við leggjum rosalega mikið upp á breytingar og 
breytingarumhverfi. 

 

Annar viðmælandi talaði um að munur væri á hvernig hlutirnir væru í dag og fyrir 

þremur árum en hann sagði: 
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...við erum alveg á réttri leið og mér finnst mikill munur vera á bara hvernig 
þetta er núna og var fyrir þremur árum síðan. 

 

Fleiri viðmælendur tóku í sama streng en þeir sögðu: 

...ég reyni nú alltaf að gera betur og betur, betur í dag en í gær. 

...maður er aldrei orðinn bestur einhvers staðar maður verður bara að halda 
áfram. 

 

Meðal þess sem viðmælendur lögðu áherslu á var að endurskoða starfsmannastefnuna 

reglulega. Einhverjir viðmælendur nefndu að farið væri í stefnumótunarvinnu og þá væri 

hún endurskoðuð einu sinni á ári. Einn viðmælandi komst svo að orði:  

...við erum mjög lifandi fyrirtæki og það eru oft kannski breyttar áherslur 
bara í samfélaginu. Þannig að við hérna hún [starfsmannastefnan] er í 
stöðugri þróun og við erum í raun og veru knúin til að endurskoða hana einu 
sinni á ári.  

 

Viðmælendur komu inn á fleiri atriði er varða umbætur en einhverjir viðmælendur 

nefndu til að mynda að tekið hefði verið á upplýsingaflæði eftir ábendingar frá 

starfsmönnum. Einn viðmælandi tók meðal annars dæmi um að starfsmenn hefðu 

kvartað yfir því að fá ekki upplýsingar ef von væri á gestum í fyrirtækið. Nú væru 

starfsmenn látnir vita og væru undirbúnir fyrir það að gestir mættu í heimsókn. Annar 

viðmælandi talaði um að stöðugt væri verið að reyna að bæta upplýsingaflæðið en hann 

talaði um að stundum gleymdist að láta starfsmenn vita af einhverju, einungis vegna 

þess að það væri svo mikill hraði á öllu. Hann talaði einnig um að þrátt fyrir að 

stjórnendum þætti ef til vill eitthvað lítið mál gæti öðrum starfsmönnum fundist það 

meira mál. Hann sagði: 

...við erum að reyna alltaf að finna hvað það er sem fólkið vill vita til þess að 
valda ekki einhverjum usla, af því að það eru bara sumir sem að eiga erfitt 
með að fá bara svona einhverjar breytingar þó það séu engar breytingar á 
starfinu heldur kannski bara einhver [...] að flytjast til ekki endilega 
viðkomandi en þá finnst sumum það óþægilegt. 
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Annar viðmælandi talaði um að það kæmi fyrir að starfsmenn yrðu stundum þreyttir á 

að vera alltaf að breyta en þá settist hann bara niður með starfsmönnum og útskýrði 

fyrir þeim hvers vegna slíkar breytingar ættu sér stað. Hann komst svo að orði: 

...svo bara þarf maður ekki nema eitt gott spjall og útskýra fyrir fólkinu, við 
viljum ekki vera staðnaða fyrirtækið sem að [...] allir taka fram úr á hundrað 
hérna og [...] vakna við það einn góðan veðurdag að við sofnuðum á 
verðinum. 

 

Umbætur komu einnig fram í viðtölunum þegar kom að starfsmönnunum sjálfum. Einn 

viðmælandi talaði um að þau hefðu þann metnað að í hvert skipti sem starfsmaður 

hætti þá ætti að koma betri starfsmaður inn í staðinn en hann sagði einnig: „Sko þannig 

að við séum alltaf að „tjúna“ okkur í að [...] hækka okkar standard.“ Flestir viðmælendur 

nefndu einnig að áhersla væri á að bæta starfsmenn í sínu starfi. Einn viðmælandi kom 

svo að orði: 

...við eigum alveg sko hérna sólskinssögur um það að hafa tekið á hlutunum 
og náð að gjörbreyta hegðun allavega tveggja starfsmanna sem í dag eru sko 
„high performance“, skilurðu mig? En þurftu bara ákveðna leiðbeiningu og 
leiðsögn og sýndi sig síðan að þau voru öll að vilja gerð til að standa sig. 

 

Annar viðmælandi tók undir það að starfsmenn væru opnir fyrir því að bæta sig í starfi 

en hann sagði: 

...ég held að allir vilji bæta sig, í grunninn er það þannig að starfsfólk vill 
standa sig og [...] ég held að allir vilji í raun og veru vita ef það er eitthvað 
sem þeir þurfa að gera betur. 

 

Viðmælendur nefndu flestir að markmiðið með frammistöðumati væri meðal annars að 

umbuna eða verðlauna starfsmenn fyrir vel unnin störf. Það væri hins vegar ekki eina 

markmiðið með frammistöðumati heldur nefndu nokkrir viðmælendur að það væri nýtt 

til að bæta starfsmenn í starfi sínu eða „beina viðkomandi á réttu brautina“ eins og einn 

viðmælandi komst að orði. Annar viðmælandi hafði þetta að segja: 

...ef eitthvað kemur í ljós, ef viðkomandi mætti bæta sig á einhverju sviði þá 
komum við með uppástungur um [...] hvað gæti verið skemmtilegt fyrir 
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þennan starfsmann, þetta er allt hugsað út frá því að verða betri í starfi. 
Þetta er ekki til að drepa mann niður heldur til að hjálpa manni að bæta sig.  

 

Þriðji viðmælandinn talaði um að frammistöðumatið væri nýtt til að starfsmenn 

stöðnuðu ekki en hann orðaði það svo: 

...sko hluti af þessu frammistöðumati er [...] til að halda fólki á tánum og að 
það staðni ekki. 

 

4.1.5.1 Hlustun 

Það kom nokkuð skýrt fram í viðtölunum hversu mikil áhersla er á að hlusta á 

starfsmenn. Einn viðmælandi komst svo að orði: 

Þú getur verið rosa flott fyrirtæki í að gera [...] alveg fullt af hlutum fyrir 
starfsmennina þína en þeir kunna engan veginn að meta það þannig að þú 
þarft líka [...] að hlusta [...] hvað er það sem skiptir máli. 

 

Eitt af því sem viðmælendur voru sammála um var að áhersla væri lögð á að hlusta á 

starfsmenn til að ráðast í umbætur. Einn viðmælandi komst svo að orði: „[Hlusta] er 

algjör forsenda fyrir því að [...] vera góður vinnustaður, [...] ef þú ætlar ekki að gera það 

þá geturðu „náttla“ bara alveg gleymt þessu.“ Greina mátti hjá flestum viðmælendum 

að stjórnendur væru opnir bæði fyrir hugmyndum starfsmanna og skoðunum þeirra til 

að bæta ýmislegt sem varðaði vinnustaðinn. Tveir viðmælendur komust svo að orði: 

Bara númer eitt, tvö og þrjú hlusta hvað er það sem við eigum að vera að 
gera betur, það bara skiptir alveg ótrúlega miklu máli og vera bara opinn 
fyrir [...] hugmyndum og hvernig við eigum að gera hlutina. 

...við [...] reynum að hlusta mjög vel á fólkið, hvað má betur fara og taka við 
ábendingum frá þeim. 

 

Annar viðmælandi talaði um að stjórnendur væru ekki að verja stöðu sína heldur reyndu 

að læra af mistökunum en hann sagði: 

...allir stjórnendur [...] eru tilbúnir að hlusta, taka tillit og læra af 
mistökunum og það er enginn svona að verja sína stöðu.  
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Það er ekki einungis mikilvægt að hlusta á starfsmenn heldur þurfa stjórnendur að sýna 

fram á að upplýsingar starfsmanna séu nýttar og að stjórnendur standi við orð sín um 

umbætur eins og þessi ummæli gefa til kynna: 

...það sem maður segir að maður geri það og maður lofi ekki of miklu. Maður 
þori að taka á hlutum. [...] Það er ekkert sem pirrar starfsfólk eins mikið eins 
og þegar það er ekki tekið á hlutunum og hérna það er „nebbla“ alveg hægt 
að taka á þeim á góðan hátt og ljúka málum þannig að við höfum aldrei látið 
hluti dankast. 

 

Annar viðmælandi talaði um að það væri betra að gera eitthvað rangt heldur en að gera 

ekki neitt í málunum en hann orðaði það svo: 

...það er betra að gera eitthvað heldur en að gera ekki neitt og stundum er 
jafnvel betra að gera eitthvað rangt heldur en að gera ekki neitt vegna þess 
að ef maður gerir ekki neitt þá gerist ekki neitt. 

 

Þær leiðir sem farnar eru til að hlusta á starfsmenn og fá fram þeirra hugmyndir og 

skoðanir eru margar og ólíkar eins og fram kom í viðtölunum. Eins og áður kom fram 

voru frammistöðusamtöl meðal annars nýtt í að bæta starfsmenn í starfi sínu. Nokkrir 

viðmælendur nefndu einnig að starfsmannasamtölin væru nýtt í að hlusta á starfsmenn. 

Einn viðmælandi lýsir eftirfylgninni svo: 

...það er allt skrifað niður, það er allt sett í möppu og ef að það eru einhver 
atriði sem þarf að taka á þá í raun og veru sendum við starfsmanninum póst 
samdægurs eða deginum eftir að starfmannaviðtalið fer fram og skýrum [...] 
í hvaða ferli málin eru [...]. Ég reyni náttúrulega alltaf að leysa það eftir bestu 
getu en [...] stundum þarf að segja já, stundum er hægt að segja nei og 
stundum þarf að fara einhvern milliveg. 

 

Nokkrir viðmælendur komu inn á það að starfslokasamtal væri eitt af þeim verkfærum 

sem stjórnendur nýttu til umbóta. Þeir viðmælendur sem buðu starfsmönnum sínum 

upp á slíkt samtal nefndu flestir að slík viðtöl gæfu þeim upplýsingar um hvað mætti 

bæta. Einn viðmælandi talaði um að þegar fólk væri komið í þann gír að hætta yrði það 

rosalega hreinskilið um hvað mætti betur fara. Viðmælandinn talaði einnig um að það 
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mætti ekki „missa“ sig í að skoða hvað væri hægt að gera betur, heldur væri einnig 

mikilvægt að skoða hvað væri vel gert og halda í það. 

Samtöl við starfsmenn eru ekki eina leiðin sem farin er þegar hlustað er á starfsmenn. 

Margir viðmælendur komu inn á ýmsar kannanir og vinnustaðagreiningar í viðtölunum. 

Það kom skýrt fram að það er ekki einungis verið að spyrja starfsmenn um hvað megi 

betur fara heldur er lögð áhersla á að fylgja því eftir. 

Misjafnt var hversu oft viðmælendur nefndu að kannanir væru lagðar fyrir 

starfsmenn. Þessi viðmælandi sem leggur kannanir fyrir starfsmenn á mánaðarfresti lýsti 

markmiðum þeirra svo:  

...maður er með einhverjar vangaveltur hvort að það sé í lagi með hitt eða 
þetta þá bara spyr maður [...] og þá fær maður bara innan mánaðarins [...] 
svar við hugmynd sem maður er með í maganum. 

 

Flestir viðmælendur komu inn á það að könnun VR á fyrirmyndarfyrirtæki ársins væri ein 

af þeim aðferðum sem fyrirtæki þeirra nýtti til umbóta. Almennt sögðu viðmælendur að 

könnunin væri nýtt meðal annars til að skoða hvað mætti betur fara. Einn viðmælandi 

komst meðal annars svo að orði: „Þetta [er] náttúrulega svolítið gagnslaust ef maður 

nýtir sér ekki þessar upplýsingar sem þetta er að gefa manni.“ Það er ekki eina 

markmiðið með könnunni að skoða hvað betur megi fara en margir töluðu líka um að 

hún sýndi hvað væri vel gert innan fyrirtækisins og hverju væri búið að áorka. Nokkrir 

viðmælendur komu einnig inn á að hún væri góð leið til að bera sig saman við önnur 

fyrirtæki. Ummæli eins viðmælanda hljóðuðu svo: 

...þetta [er] „náttla“ bara ágætis stjórnunartæki í að gera betur og mæla 
hvað hérna við gerum vel „versus“ aðrir og bætt okkur í því. 

 

Þrátt fyrir að sumir nýti könnunina til samanburðar við önnur fyrirtæki voru einhverjir 

viðmælendur sem nefndu að erfitt væri að bera sig saman við önnur fyrirtæki þar sem 

svarhlutfall væri ólíkt á milli fyrirtækja. Hins vegar væri könnunin góður mælikvarði til að 

sjá hvar fyrirtækið stæði hvað varðar starfsmenn sína.  

Eins og fram hefur komið unnu margir viðmælendur áfram með niðurstöðurnar til að 

vinna að umbótum. Einn viðmælandi talaði um að eftir að niðurstöður birtust væri 



 

70 

vinnuhópur settur í gang á hans vinnustað til að skoða hvað það væri sem mætti bæta. 

Hann sagði einnig: „Við viljum vera fyrirmyndarvinnustaður það er töff, það er töff að 

vera þarna í toppnum.“ Sami viðmælandi kom einnig inn á að mikilvægt væri að gæta 

þess að könnunin yrði ekki markmiðið þannig að menn þyrðu ekki að breyta neinu. 

Annar viðmælandi talaði um að niðurstöðurnar væru kynntar fyrir starfsmönnum eða 

eins og hann orðaði það: „Niðurstöðurnar liggja alltaf uppi á borðum.“ Þannig að 

starfsmenn vita alveg hver staðan er á þeim þáttum sem spurt er um. Hann sagði einnig 

að ef grípa þyrfti inn í eitthvað þá væri jafnvel gerð önnur könnun á því einu og sér. 

Þær leiðir sem nefndar hafa verið eru ekki einu aðferðirnar sem viðmælendur 

minntust á þar sem starfsmenn geta sagt skoðun sína. Einn viðmælandi nefndi að í hans 

fyrirtæki gætu starfsmenn sent skilaboð til stjórnenda nafnlaust. Annar viðmælandi 

talaði um hugmyndakassa þar sem starfsmenn gætu sent inn hugmyndir sínar. Þriðji 

viðmælandinn talaði um svokallaðan umbótahóp en það er hópur sem tekur við öllum 

ábendingum í trúnaði. Starfsmenn geta meðal annars leitað til hópsins ef þeir treysta sér 

ekki til að leita til síns yfirmanns með ákveðin mál. 
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4.2 Aðferðir í mannauðsmálum fyrirmyndarfyrirtækja 

Í þessum kafla verður rætt um þær aðferðir sem fyrirmyndarfyrirtæki nota í 

mannauðsmálum. Viðmælendur voru einungis spurðir um notkun nokkurra aðferða og 

því er ekki um tæmandi lista að ræða. Tafla 2. sýnir hvort að þessar aðferðir séu nýttar 

innan fyrirmyndarfyrirtækja.  

Tafla 2. Aðferðir í fyrirmyndarfyrirtækjum 

Aðferðir A B C D E F G H I 
Samtals, 

já 

Starfsmannastefna J E J J J J J J J 8 

Móttaka/fræðsla fyrir nýliða J J J J J J J J J 9 

Starfsmannahandbók J J J J J J N N N 6 

Starfsþróun J J J J J J E J J 8 

Þarfagreining þjálfunar/fræðslu J E J J E J E N J 5 

Frammistöðumat J J J N J J J N J 7 

Starfsmannasamtal J J J J J J J J J 9 

Hvatning og endurgjöf J J J N J J J N J 7 

Starfslokasamtal E J J J J J J E J 7 

Samtals, já 8 7 9 7 8 9 6 4 8   

 

Í töflunni er J fyrir já, N fyrir nei og E merkir að þessi aðferð er að einhverju leyti nýtt 

innan fyrirtækisins. Fyrirtækin níu eru merkt með bókstöfum frá A-I. Margir 

viðmælendur komu inn á aðrar aðferðir sem notaðar væru innan fyrirtækjanna og má 

þar nefna vinnustaðagreiningar, umbunarkerfi og viðhorfskannanir svo fátt eitt sé nefnt. 

Hér fyrir neðan verður hins vegar einungis rætt stuttlega um þær aðferðir sem sjá má í 

töflunni. Ekki verður farið ítarlega í hverja aðferð fyrir sig til að forðast endurtekningar 

enda hefur verið komið inn á eitthvað af þessum aðferðum í kaflanum hér að ofan. 

 

4.2.1 Starfsmannastefna 

Allir viðmælendur nema einn nefndu að fyrirtækið hefði mótaða starfsmannastefnu. Í 

einu tilfelli er starfsmannastefnan ekki mikið niðurnjörvuð eins og viðmælandi 

fyrirtækisins orðaði það. 
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4.2.2 Móttökuferli/fræðsla fyrir nýliða 

Samkvæmt viðmælendunum eru öll fyrirtækin níu með móttökuferli fyrir nýja 

starfsmenn. Móttökuferlin eru að mörgu leyti ólík bæði hvað varðar áherslur og umfang. 

Í nokkrum viðtölum kom fram að ferlið væri eins fyrir starfsmenn á meðan aðrir töluðu 

um að eðli starfs hefði áhrif á móttökuferlið. Í flestum tilfellum var gengið með 

starfsmenn um fyrirtækið og þeir kynntir fyrir starfi sínu og öðrum starfsmönnum. 

Annaðhvort var það á ábyrgð stjórnenda eða starfsfóstra að sjá um það. Tveir 

viðmælendur töluðu um að nýir starfsmenn færu á nýliðakynningu með öðrum 

starfsmönnum. Í öðru tilfellinu var misjafnt hvort nýir starfsmenn færu strax á 

kynninguna eða væru búnir að vinna í einhvern tíma. Í hinu tilfellinu byrjuðu flestir 

starfsmenn á því að vinna í ákveðinn tíma inni í fyrirtækinu fyrir kynninguna en 

viðmælandinn komst svo að orði: „Það er ekki gott að koma inn í svona nýliðakynningu 

eða nýliðaþjálfun algjörlega blautur.“ 

Tveir viðmælendur töluðu um að móttökuferlið mætti vera betra. Annar 

viðmælandinn nefndi að í sínu fyrirtæki væri ekki miðlæg móttaka sem 

starfsmannasviðið bæri ábyrgð á. Hann talaði um að það væri á ábyrgð hvers sviðs fyrir 

sig að taka á móti starfsmönnum sem gerir það að verkum að móttakan er misgóð eftir 

sviðum. 

 

4.2.3 Starfsmannahandbók 

Sjö af níu viðmælendum nefndu að starfsmenn hefðu aðgang að starfsmannahandbók. Í 

einhverjum tilfellum var bókin aðgengileg á innri vef fyrirtækisins. Þrír viðmælendur 

nefndu hins vegar að starfsmenn hefðu ekki aðgang að starfsmannahandbók. Einn af 

þeim talaði um að starfsmenn hefðu aðgang að gæðahandbók í staðinn. Annar 

viðmælandi kom inn á að þeir hefðu ekki trú á starfsmannahandbók en hann komst svo 

að orði: 

Þetta er gert í upphafi af einhverjum einum hópi [...] svo er þetta prentað út, 
sett í einhverja æðislega fína möppu, afhent starfsmönnum og svo er þetta 
ekki lifandi skjal. [...] Þetta virkar fyrir mörg fyrirtæki en við teljum að þetta 
virki ekki fyrir okkur.  
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Þriðji viðmælandinn sem talaði um að starfsmenn hefðu ekki aðgang að 

starfsmannahandbók nefndi að slík handbók væri í vinnslu.  

 

4.2.4 Starfsþróun 

Allir viðmælendurnir komu inn á það að starfsmenn hefðu tækifæri til starfsþróunar. 

Hins vegar var einn viðmælandi sem talaði um að starfsmenn hefðu tækifæri upp að 

ákveðnu marki. Ástæðan væri sú að starfsmannavelta væri lítil í stjórnunarstöðum og 

fyrirtækið ekki nægilega stórt til að bæta við fleiri starfsmönnum í stjórnunarstöður. 

Sami viðmælandi nefndi einnig ásamt fleirum að starfsþróun væri ekki alltaf það að fara 

úr sínu starfi í annað starf heldur væri líka lögð áhersla á að starfsmenn þróuðust í sínu 

starfi. Annar viðmælandi deildi þessari skoðun en hann sagði: „Starfsþróun getur líka 

verið að færa sig sko til hliðar, ekki alltaf bara upp sko.“ Í einu viðtalinu nefndi 

viðmælandi að starfsmenn í hans fyrirtæki vildu ekkert endilega verða stjórnendur því 

þá væru þeir að fjarlægast sitt sérsvið. Hann orðaði það svo: „[Þeir] fjarlægjast þá það 

sem þeir elska að gera.“ Þess vegna er frekar lögð áhersla á að starfsmenn fái stærri 

verkefni í sérfræðistarfi sínu. Þrátt fyrir að starfsþróun sé í boði fyrir starfsmenn nefndi 

einn viðmælandi að það væru sumir sem væru bara ánægðir í því starfi sem þeir væru í 

nú þegar og ætluðu sér ekkert annað. 

Viðmælendurnir komu gjarnan inn á það að þeir vildu gefa starfsmönnum tækifæri 

og áhersla væri á að gefa starfsmönnum færi á að vaxa og dafna. Þrír viðmælendur 

nefndu í viðtölunum að þegar verið væri að auglýsa starf þá væri fyrst leitað inn á við í 

fyrirtækinu. Einn viðmælandi sagði meðal annars: 

 

...það hefur verið þannig að ef við fáum ekki viðbrögð þá reynum við að 
sækja fólkið og hvetja það til að sækja um starfið ef við teljum að það sé 
þess lags fólk og það beri þessa hæfileika sem að þurfi til að sinna starfinu. 

 

4.2.5 Frammistöðumat  

Allir nema tveir viðmælendur nefndu að frammistöðumat væri notað innan þeirra 

fyrirtækja. Báðir viðmælendurnir sem ekki nýttu frammistöðumat nefndu að til stæði að 
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breyta starfsmannasamtölunum meira yfir í frammistöðumat. Annar viðmælandinn 

talaði um að það væri orðinn mikill þrýstingur á að ræða markvisst frammistöðu í 

starfsmannasamtölunum. Hann talaði um að nú væri verið að breyta forminu þannig að 

frammistaðan yrði til umfjöllunar en ekki einungis líðan starfsmanna. Til stæði að byrja 

að búa til frammistöðumat fyrir stjórnendur og ef vel gengi yrði slíkt hið sama gert fyrir 

starfsmenn. Hinn viðmælandinn nefndi að það kæmi ekkert út úr starfsmannasamtölum 

og því væri til umfjöllunar að breyta starfsmannasamtölum í frammistöðumat. Annar 

viðmælandi var í svipuðum hugleiðingum en þrátt fyrir að frammistöðumat fari fram í 

hans fyrirtæki er aðallega verið að meta heildarframmistöðu. Það er að segja 

frammistöðu stjórnenda, frammistöðu teymis og svo framvegis. Nú stæði til að byrja að 

meta einstaklingana og hann komst svo að orði: „Við erum að taka hænuskref í að þróa 

starfsmannasamtal meira yfir í frammistöðusamtal.“  

 

4.2.6 Starfsmannasamtal 

Allir viðmælendur nefndu að starfsmönnum væri boðið starfsmannasamtal. Flestir bjóða 

starfsmönnum upp á slíkt viðtal einu sinni á ári. Einn viðmælandinn talaði um að þeir 

væru að byrja að bjóða starfsmönnum upp á starfsmannasamtal þrisvar sinnum á ári 

með mismunandi þema. Áherslur viðtalanna voru gjarnan ólíkar og sumir töluðu um að 

starfsmannasamtalið væri hluti af frammistöðumati. Eins og komið hefur fram voru aðrir 

viðmælendur í slíkum hugleiðingum það er að segja stefndu að því að tengja 

frammistöðumat og starfsmannasamtal saman. 

 

4.2.7 Hvatning og endurgjöf 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvatningu og endurgjöf voru allir nema tveir sem 

sögðust nota slíkar aðferðir. Miðað við svör viðmælenda má greina ólíkan skilning á því 

hvað hvatning og endurgjöf feli í sér. Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvatningu og 

endurgjöf komu einhverjir inn á hrós og umbun í því samhengi á meðan aðrir 

viðmælendur komust meðal annars svo að orði: 

...þetta snýst ekkert um að vera hérna með vöndinn á lofti eða hrósa hægri 
vinstri heldur þetta snýst í raun og veru um að þekkja starfsmennina, þá 
starfsmenn sem maður ber ábyrgð á, vita hvar styrkleikar þeirra liggja, geta 
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beint þeim þangað sko og hjálpað þeim með [...] veikleikana. [...] Um þetta 
snýst sko endurgjöfin. [...] Ef að stjórnendur sko þekkja starfsmennina sína, 
þá starfsmenn sem þeir bera ábyrgð á, styrkleika þeirra og [...] hvar þeir 
þurfa að bæta sig þá er miklu auðveldara að hvetja. 

...mér finnst hvatning vera[...] að skapa jákvætt umhverfi og skapa jákvæðar 
aðstæður og vera jákvæðar fyrirmyndir. 

 

4.2.8 Þarfagreining þjálfunar 

Fimm viðmælendur nefndu að þeir notuðu þarfagreiningu þjálfunar sem aðferð í 

mannauðsmálum. Þrír viðmælendur nefndu að aðferðin væri notuð að einhverju leyti en 

þó ekki nægilega markvisst. Einn viðmælandi talaði um að þarfagreining væri ekki notuð 

í sínu fyrirtæki en stefnt væri á að taka upp slíka aðferð þar sem ekki væri nægilega vel 

haldið utan um starfsþróun. Hann talaði um að það þyrfti meiri dreifingu á þetta en 

aldrei væri sagt nei við starfsmenn. Hann sagði:  

...sumir starfsmenn fara aldrei neitt aðrir starfsmenn fara kannski fjórum 
sinnum á ári. [...] Við vitum það alveg að þeir sem fara aldrei neitt það er 
bara af því þeir hreinlega nenna því ekki en þeir þurfa kannski á því að halda 
alveg jafn mikið.  

 

4.2.9 Starfslokasamtal  

Allir viðmælendurnir töluðu um að starfslokaviðtöl væru eða hefðu verið notuð í 

einhverjum skilningi. Flestir töluðu um að starfsmenn hættu ekki nema það væri sest 

niður með þeim áður. Fáir töluðu þó um að viðtalið væri markvisst en aðeins einn 

viðmælandi tók fram að þeir væru með staðlaðan spurningalista. Einn viðmælandi talaði 

um að þeir hefðu nýtt sér svona viðtal í uppganginum en það væri dottið niður núna. 

Annar viðmælandi talaði um að það væru teknar rispur í svona viðtölum en sárasjaldan 

kæmi eitthvað nýtt fram. Hann talaði um að ef hann teldi þörf á slíku viðtali þá biði hann 

starfsmönnum upp á slíkt. 
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5  Umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær mátaðar við 

fræðilega umfjöllun og rannsóknir á þessu sviði. Kaflinn skiptist í fimm undirkafla. Í þeim 

fyrsta verður fjallað um hæfni stjórnenda og það traust sem millistjórnendum er sýnt. Í 

öðrum kafla verður fjallað um starfsmennina sem eina heild. Í þriðja kafla verður fjallað 

um umbætur innan fyrirmyndarfyrirtækjanna. Í fjórða kafla verður fjallað um aðferðir 

sem fyrirmyndarfyrirtækin nota og í fimmta kafla verður fjallað um mögulegar 

framtíðarrannsóknir á þessu sviði. 

 

5.1 Hæfni stjórnenda og traust til millistjórnenda 

Levering (1988) talar um að þegar hann hóf rannsókn á 100 bestu fyrirtækjum 

Bandaríkjanna hafi það komið honum á óvart hversu margir viðmælendur hans af þeim 

hundruð sem hann ræddi við hafi nefnt sömu atriði sem einkenndu vinnustað þeirra. 

Þetta þótti honum merkilegt í ljósi þess að fyrirtækin voru mörg hver ólík. Það má segja 

að slíkt hafi einnig átt sér stað í þessari rannsókn en það vakti athygli höfundar hversu 

áherslur fyrirmyndarfyrirtækjanna voru að mörgu leyti líkar þrátt fyrir að um ólík 

fyrirtæki væri  að ræða.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu meðal annars að áhersla er lögð á að hafa 

hæfa stjórnendur innan fyrirmyndarfyrirtækja. Þessar niðurstöður koma ekki á óvart í 

ljósi þess að rannsóknir hafa sýnt að stjórnendur séu einn helsti áhrifavaldur á 

starfsánægju starfsmanna eins og Wadhwa o.fl. (2011) og Richmond o.fl. (1986) benda 

á. Viðmælendur nefndu að áhersla væri á að framkoma stjórnenda væri góð og 

mikilvægt væri að þeir þekktu starfsmenn sína og styrkleika þeirra. Auk þess er áhersla á 

að þeir séu góðar fyrirmyndir fyrir aðra starfsmenn. Rannsóknir hafa einmitt sýnt fram á 

mikilvægi góðra stjórnenda en stjórnunarstíll hefur til dæmis áhrif á starfsánægju 

(Madlock, 2008). Samskipti stjórnenda við starfsmenn hafa einnig áhrif á starfsánægju 

(Richmond, o.fl., 1986) og frammistöðu starfsmanna (Mehboob o.fl., 2011). Einn 

viðmælandi vitnaði í rannsóknir máli sínu til stuðning þegar hann lýsti hvers vegna 
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mikilvægt væri að hafa hæfa stjórnendur. Hann nefndi til dæmis að helsta ástæða fyrir 

því að starfsmenn hætta störfum væri vegna samskipta við sinn næsta yfirmann. Þetta 

er í samræmi við það sem Torrington o.fl. (2005) nefna en þeir benda á að ástæða þess 

að starfsmenn hætti af sjálfdáðum megi í flestum tilfellum rekja til samskipta við sinn 

næsta yfirmann. Í ljósi þess að mikil áhersla er lögð á hæfni stjórnenda hjá 

fyrirmyndarfyrirtækjum koma niðurstöður Arneyjar Einarsdóttur (2007) á óvart en hún 

sýndi fram á að áhrif stjórnenda á starfánægju hefðu engin áhrif hér á landi. 

Traust til stjórnenda var einnig áberandi í viðtölunum. Í þessu tilfelli er verið að tala 

um millistjórnendur það er að segja yfirmenn deilda. Eins og niðurstöður sýndu eru 

þeim falin ýmis verkefni. Í langflestum tilfellum er það í þeirra höndum að taka 

lokaákvörðun um val nýs starfsmanns. Frammistöðumat og starfsmannasamtöl voru 

einnig í flestum tilfellum í höndum millistjórnenda. Einnig er lögð áhersla á að þeir séu 

ávallt til staðar fyrir starfsmenn sína enda á eftir fremstu getu að leysa þau mál sem upp 

koma á staðnum. Eins og þessar niðurstöður gefa til kynna er greinilegt að 

millistjórnendur koma mikið að mannauðsmálum innan sinna deilda en það er í 

samræmi við það sem fræðimenn hafa bent á. Larsen og Brewster (2003), McGovern 

o.fl. (1997) og Purchell og Hutchinson (2007) nefna að mannauðsstjórnun sé í auknum 

mæli að færast í hendur millistjórnenda. Torrington (2005) og Larsen og Brewser (2003) 

benda hins vegar á ýmis vandkvæði sem fylgja þessari þróun. Svo virðist sem 

stjórnendur innan fyrirmyndarfyrirtækja geri sér grein fyrir því að mikilvægt sé að styðja 

millistjórnendur í störfum sínum en einn viðmælandinn talaði einmitt um að hann hefði 

reynslu í mannauðsmálum sem millistjórnandinn hefði ef til vill ekki og því væri það í 

hans verkahring að aðstoða hann. Tveir viðmælendur töluðu einnig um að stjórnendur 

þyrftu að þróast til að verða færir í sínu starfi. Störf viðmælenda fólust því aðallega í að 

vera stuðningur við millistjórnendur. Auk þess að stuðla að bæði þjálfun og fræðslu í að 

verða hæfari í störfum sínum. Sú fræðsla sem millistjórnendur fá kemur bæði frá 

stjórnendum og utanaðkomandi aðilum. 

 

5.2 Starfsmenn sem ein heild 

Margt bendir til þess að starfsmenn sem vinna hjá fyrirmyndarfyrirtækjum séu 

samrýmdir og starfi saman sem ein heild. Í fyrsta lagi kom jafnræði sterkt fram í 
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viðtölunum en svo virðist sem starfsmenn beri virðingu hver fyrir öðrum og enginn sé 

yfir annan hafinn sama hvaða starfsheiti hann ber eða hvar hann er staddur í skipuritinu. 

Þessar niðurstöður samræmast niðurstöðum Levering (1988) en þegar hann skoðaði 100 

bestu fyrirtæki Bandaríkjanna kom í ljós að ekki virtist vera stéttaskipting innan bestu 

fyrirtækjanna. Auk þess voru margir viðmælenda hans sem töluðu um að jafnt væri 

komið fram við alla. Ólafur Heiðar Harðarson (2009) fékk sams konar niðurstöður í sinni 

rannsókn þegar hann skoðaði starfshvatatengdar aðferðir hjá fyrirmyndarfyrirtækjum 

VR. Niðurstöður hans sýndu að unnið væri sem ein heild og án stéttaskiptingar.  

Niðurstöður Ólafs Heiðars Harðarssonar (2009) gáfu til kynna að áhersla væri á opið 

starfsumhverfi þar sem aðgangur væri sem bestur upp og niður skipuritið. Sams konar 

áherslu má sjá hjá fyrirmyndarfyrirtækjum í þessari rannsókn en eins og niðurstöður 

gefa til kynna er algengt að starfsmenn fyrirmyndarfyrirtækja vinna í opnu rými. Sex 

viðmælendur nefndu að slíkt vinnuumhverfi væri til staðar í þeirra fyrirtæki. Kostir þess 

væru meðal annars þeir að þá væri ekki gert upp á milli starfsmanna sem og að aðgengi 

að stjórnendum væri betra. Þrátt fyrir ýmsa kosti slíks vinnuumhverfis þá nefndu tveir 

viðmælendur að það væri ekki gallalaust enda yrðu sumir pirraðir þar sem ónæði hlytist 

af. Þetta er í samræmi við það sem Brennan o.fl. (2002) benda á en þeir nefna að 

rannsóknir á þessu sviði hafi verið misvísandi. Þær hafi bæði sýnt fram á jákvæð áhrif, 

það er að segja að samskipti aukist á meðal samstarfsfélaga og stjórnenda og neikvæð 

áhrif svo sem ónæði og óánægju starfsmanna með vinnuumhverfið. Hér verður að hafa í 

huga að þrátt fyrir að viðmælendur teldu opið rými bæði mikilvægt og gagnlegt hafa 

ekki öll fyrirtæki tækfæri til að bjóða upp á slíkt vinnuumhverfi. Starfsemi innan sumra 

fyrirtækja er þess eðlis að starfsmenn þurfa að hafa sér afdrep til að vinna að sínum 

málum.  

Jafnræði kom einnig fram þegar kemur að starfsþróun starfsmanna en viðmælendur 

nefndu nokkrir að allir starfsmenn hefðu jafna möguleika til að vinna sig upp í starfi. Í 

ljósi þess koma niðurstöður könnunar VR 2013 á óvart en þær sýna að tækifæri til 

starfsþróunar virðast vera tengd bæði menntun, starfi og atvinnugrein (VR blaðið, 2013; 

Vr, e.d.-e). Jafnræði mátti einnig greina hjá þeim viðmælendum sem nefndu að almennt 

fengju starfsmenn að taka þátt í ákvarðanatöku innan fyrirtækjanna.  
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Jafnræði var ekki það eina sem virtist þétta starfsmannahópinn en greinilegt er að 

mikil samheldni ríkir á meðal starfsmanna fyrirmyndarfyrirtækja. Viðmælendur töluðu 

meðal annars um lífsgleði og vináttu. Aðrir töluðu um að það væri gaman í vinnunni og 

að fjölskyldustemming ríkti innan vinnustaðarins. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 

niðurstöður Levering (1988) en hans niðurstöður sýndu að vinátta einkenndi góðan 

vinnustað sem og fjölskyldustemming. Það má segja að þessar áherslur séu mjög 

jákvæðar þar sem það hefur sýnt sig að vingjarnlegir samstarfsmenn eða bandamenn 

geta aukið á starfánægju (Lumley o.fl., 2011; Society for Human Resource Management, 

2012).  

Á þeim árum sem könnunin Great Place to Work hefur verið framkvæmd hafa komið 

fram nýjar áherslur sem einkenna þau 100 fyrirtæki sem best þykir að starfa hjá í 

Bandaríkjunum. Ein slík snýr að skemmtun á vinnustað (Karl o.fl., 2005). Niðurstöður 

rannsóknar Ingibjargar Einarsdóttur (2006) sýndu einnig fram á áherslu á létt 

andrúmsloft og félagsstarf hjá starfsmönnum fyrirmyndarfyrirtækja. Niðurstöður 

rannsóknar Ólafs Heiðars Harðarssonar (2009) sýndu áherslu á góða liðsheild. Þessar 

niðurstöður samrýmast niðurstöðum þessarar rannsóknar en ein af þeim áherslum sem 

notaðar eru og auka á samheldni starfsmanna eru ýmiss konar hópefli eða skemmtun 

bæði innan sem utan fyrirtækjanna. Nokkrir viðmælendur greindu frá ferðum og alls 

kyns viðburðum sem í boði væru fyrir starfsmenn. Nokkrir viðmælendur nefndu líka að 

starfsmannafélagið væri mjög gott á vinnustað þeirra. Rannsóknir hafa sýnt að 

skemmtun á vinnustað hefur jákvæð áhrif á starfsánægju (Karl og Peluchette, 2006) og 

að starfsmenn telji slíkt vera mikilvægt og eftirsóknarvert (Karl o.fl., 2005).  

Í könnun Great Place to Work er áhersla á heilsueflingu að verða nýr staðall fyrir 

bestu fyrirtækin (Great Place to Work, e.d.-d). Í þessari rannsókn töluðu tveir 

viðmælendur um heilsueflingu á sínum vinnustað. Annar viðmælandinn nefndi að 

starfsmenn færu stundum saman á námskeið eins og til dæmis í Boot Camp. Hinn 

viðmælandinn talaði um að starfsmönnum væri boðið að fara í „cross fit“ í hádeginu 

þrisvar í viku. Eins og niðurstöður Ho (2007) gefa til kynna hefur heilsuefling jákvæð 

áhrif á viðhorf starfsmanna til fyrirtækis síns og starfsánægju. Þegar starfsánægja er 

mikil þá minnka fjarvistir og streita verður minni á meðal starfsmanna sem svo getur 

skilað sér í áhugasamari og framleiðnari starfsmönnum. Hann bendir einnig á að 
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stjórnendur eigi að leggja áherslu á að bjóða upp á heilsueflingu, ekki eingöngu til 

hagsbóta fyrir starfsmenn sína heldur einnig til að auka framleiðni.  

Fleiri atriði eru einkennandi fyrir samheldnina sem ríkir innan fyrirmyndarfyrirtækja 

en greina mátti umhyggju í garð starfsmanna. Í flestum viðtölunum kom það skýrt fram 

að mikil umhyggja er borin fyrir starfsmönnum og er áhersla lögð á að starfsmönnum líði 

vel í vinnunni. Viðmælendur nefndu meðal annars að starfsmönnum ætti að líða eins og 

heima hjá sér, hlakka til að mæta í vinnu og ekki fara heim óánægðir. Einn 

viðmælandinn nefndi auk þess að fyrirtækið væri ekkert án starfsmanna sinna. 

Rannsóknir hafa gefið til kynna ýmsar ástæður fyrir því hvers vegna mikilvægt sé að 

starfsmönnum líði vel í vinnu en starfsánægja hefur meðal annars áhrif á frammistöðu, 

starfsmannaveltu og fjarvistir (Spector, 2000; Lumley o.fl., 2011). Rannsókn Alexandrov 

o.fl. (2007) sýndi líka fram á aukna starfsánægju þegar stjórnendur sýndu starfsmönnum 

umhyggju. Niðurstöður Ólafs Heiðars Harðarsson (2009) á fyrirmyndarfyrirtækjum 

sýndu einnig að áhersla væri lögð á að starfsmönnum liði vel. 

Umhyggju mátti einnig greina þegar tekið var á móti nýjum starfsmönnum. Flestir 

viðmælendur voru sammála um mikilvægi þess að bjóða nýja starfsmenn velkomna í 

hópinn. Tveir viðmælendur nefndu þar að auki að mikilvægt væri að gæta að því að nýir 

starfsmenn færu ekki einir í mat. Það er einmitt í samræmi við það sem Allan (2008) 

bendir á en hann nefnir að til þess að nýjum starfsmanni finnist hann vera hluti af 

hópnum er góð leið að starfsmenn hópi sig saman og borði með honum í matsalnum. 

Fleiri atriði sýndu fram á umhyggju en einn viðmælandi talaði um mikla eftirfylgni þegar 

nýir starfsmenn kæmu inn í fyrirtækið. Reglulega væri sest niður með þeim og farið yfir 

málin, það er að segja hvort nýju starfsmennirnir væru ánægðir.  

Eins og komið hefur fram er greinileg umhyggja borin fyrir starfsmönnum sama hvort 

um er að ræða nýja eða eldri starfsmenn. Umhyggjan er ekki eingöngu í formi þess að 

vera til staðar fyrir starfsmenn heldur er einnig lögð áhersla á að gera eitthvað fyrir 

starfsmenn til að gleðja þá.  

Hrós til starfsmanna var annar áhersluþáttur innan fyrirmyndarfyrirtækjanna en 

nokkrir viðmælendur nefndu að stjórnendur væru ekki þeir einu sem hrósuðu heldur 

væru starfsmenn líka að hrósa sín á milli. Einn viðmælandi talaði um að innan 

fyrirtækisins væri valinn starfsmaður mánaðarins. Annar viðmælandi talaði um að á 
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starfsmannafundum fengju starfsmenn mikið hrós fyrir góða frammistöðu. Þrátt fyrir að 

flestallir viðmælendur kæmu inn á mikilvægi þess að hrósa voru nokkrir sem nefndu að 

meira mætti gera af því. Það má segja að mikilvægt sé að nota hrós innan fyrirtækja þar 

sem rannsóknir hafa sýnt að hrós eykur starfsánægju eins og Lumley o.fl. (2011) benda á 

en einnig getur hrós, hvort sem það er maður á mann eða fyrir allra augum, bætt 

starfsanda og framleiðni starfsmanna (Society for Human Resource Management, 

2012). 

 

5.3 Leiðin að umbótum innan fyrirtækjanna 

Í skýrslu (Society for Human Resource Management, 2012) kemur fram að starfsmenn 

hafi oft á tíðum áhyggjur af afleiðingum þess að koma fram með tillögur eða vekja máls 

á ákveðnum málefnum við stjórnendur. Starfsmenn þurfa að vera hvattir til að gera það 

án ótta, því annars gæti sköpunargleði og nýbreytni þeirra verið bæld niður. 

Skipulagsheildir nota mismunandi aðferðir til þess, eins og til dæmis 

starfsmannakannanir, rýnihópa, fundi og hugmyndakassa. Eins og niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýna er einmitt áhersla lögð á að hlusta á starfsmenn og þeir hvattir til að 

koma með hugmyndir sem síðan eru nýttar, meðal annars í umbætur. Viðmælendur 

nefndu gjarnan að starfsmannakannanir væru nýttar í slíkt. Einnig talaði einn 

viðmælandi um hugmyndakassa þar sem starfsmenn geta komið á framfæri sínum 

hugmyndum. Eins og Lumley o.fl. (2011) benda á þá eykst starfsánægja meðal 

starfsmanna ef hlustað er á skoðanir þeirra og þar af leiðandi er mikilvægt að leggja 

áherslu á slíkt. Arney Einarsdóttir o.fl. (2012) nefna að fyrirtæki virðist vera í vaxandi 

mæli að fylgjast með viðhorfum starfsmanna sinna með viðhorfskönnunum en 

niðurstöður rannsóknar þeirra gáfu til kynna aukningu á notkun viðhorfskannana frá 

síðustu rannsókn þeirra árið 2009. Um helmingur fyrirtækja á Íslandi virðist gera 

viðhorfskannanir eins og niðurstöður þeirra gefa til kynna. Slíkt má segja að sé í 

samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar en margir viðmælendur komu inn á að 

kannanir og vinnustaðagreiningar væru nýttar til að fá fram skoðanir starfsmanna. 

Niðurstöður Ingibjargar Einarsdóttur (2006) sýndu hins vegar að fá fyrirmyndarfyrirtæki 

gerðu mannauðsmælingar. Það gæti bent til þess að aukning hafi orðið á notkun slíkra 

aðferða innan fyrirmyndarfyrirtækja. Eins og niðurstöður sýndu er ekki eingöngu 
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notaðar kannanir til að hlusta á skoðanir starfsmanna heldur eru starfsmannasamtöl og 

frammistöðumöt nýtt í slíkt. Annað verkfæri sem notað til að hlusta á starfsmenn eru 

starfslokasamtöl.  

Eins og fram hefur komið er áhersla á að hlusta á starfsmenn innan 

fyrirmyndarfyrirtækja 2013 sem síðan er nýtt í umbætur. Í viðtölunum mátti almennt 

greina áherslur á stöðugar umbætur og var greinilega til staðar metnaður í að gera ávallt 

betur. Viðmælendur nefndu margir hverjir dæmi um hvað væri búið að bæta innan 

fyrirtækjanna og hvað stæði til að bæta. Ekki voru rakin í niðurstöðum öll þau atriði sem 

komu fram í viðtölunum og snéru að umbótum. Umbætur snéru ekki eingöngu að 

aðferðum innan fyrirmyndarfyrirtækjanna heldur einnig að starfsmönnunum sjálfum, 

það er að segja reyna að bæta þá í sínum störfum. Einn viðmælandinn talaði líka um að 

þau hefðu þann metnað að þegar einn starfsmaður hætti væri reynt að fá annan betri í 

staðinn.  

5.4 Notkun aðferða innan fyrirmyndarfyrirtækja 

Í þessari rannsókn var einungis spurt út í nokkrar aðferðir hjá fyrirmyndarfyrirtækjum og 

því þarf að hafa í huga að ekki er um tæmandi lista að ræða þegar kemur að aðferðum 

innan fyrirmyndarfyrirtækja. Eins og niðurstöður gefa til kynna nýta mörg fyrirtækin 

sömu aðferðir þrátt fyrir að greina megi áherslumun í mörgum tilfellum. Þegar kemur að 

starfsmannastefnu fyrirmyndarfyrirtækjanna má sjá að öll nema eitt fyrirtæki hafa 

mótaða starfsmannastefnu. Í einu tilfelli var stefnan ekki niðurnjörvuð. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Cranet rannsóknarinnar en þar kom fram að 

um 92% íslenskra fyrirtækja eru með mótaða starfsmannastefnu (Arney Einarsdóttir 

o.fl., 2012). Þetta er einnig í samræmi við niðurstöður Ingibjargar Einarsdóttur (2006) en 

hennar niðurstöður sýndu að flest fyrirmyndarfyrirtækin voru með starfsmannastefnu. 

Eins og niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu eru öll fyrirtækin með móttökuferli fyrir 

nýja starfsmenn. Samt sem áður voru bæði áherslur og umfang móttökuferlisins ólíkar 

eftir fyrirtækjum og nefndu tveir viðmælendur að móttökuferlið mætti vera betra. Það 

má segja að þessar niðurstöður séu líka í samræmi við niðurstöður Cranet 

rannsóknarinnar en þar kom fram að einungis 11% fyrirtækja væru ekki með sérstakt 

móttökuferli fyrir nýja starfsmenn (Arney Einarsdóttir, o.fl., 2012). Hér mætti álykta að 

áhersla á móttökuferli fyrir nýja starfsmenn sé ekki eingöngu bundin við 
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fyrirmyndarfyrirtæki. Hins vegar getur verið að gæði móttökuferlisins skilji 

fyrirmyndarfyrirtæki frá öðrum fyrirtækjum. Starfsmannahandbók var eitt af þeim 

atriðum sem viðmælendur voru spurðir út í en sjö af níu viðmælendum nefndu að 

starfsmenn hefðu aðgang að slíkri bók. Í einhverjum tilfellum var bókin einungis 

aðgengileg á innri vef fyrirtækisins.  

Allir viðmælendur nefndu að starfsmenn hefðu tækifæri til starfsþróunar. Ekki var 

eingöngu lögð áhersla á að færa starfsmenn ofar í skipuritið heldur líka að þróa 

starfsmenn í sínu starfi. Það kom meðal annars fram í einu viðtalinu að það séu ekki allir 

starfsmenn sem vilja verða stjórnendur þar sem þeir eru þá að fjarlægjast sitt sérsvið. 

Áhersla á starfsþróun er einnig ein af þeim áherslum sem komið hafa fram í könnun 

Great Place to Work á 100 bestu fyrirtækjum Bandaríkjanna (Great Place to Work, e.d, -

d) og því má segja að þessar niðurstöður samræmist niðurstöðum þeirra. Þegar kemur 

svo að frammistöðumati þá eru öll fyrirtækin nema tvö sem nota frammistöðumat. Í 

þeim tveimur tilfellum sem ekki var notað frammistöðumat á vinnustað viðmælenda 

nefndu þeir að til stæði að þróa starfsmannasamtölin meira yfir í slíkt mat. Þessar 

niðurstöður eru hins vegar ekki í samræmi við Cranet rannsóknina þar sem tæplega 

helmingur (44%) íslenskra fyrirtækja virðast nota slíkt mat (Arney Einarsdóttir o.fl., 

2012). Rannsókn Ingibjargar Einarsdóttur (2006) sýndi auk þess að aðeins tvö 

fyrirmyndarfyrirtæki notuðu frammistöðumat. Því má segja að verulegur munur sé á 

niðurstöðum þessarar rannsóknar og Cranet rannsókninni annars vegar og rannsókn 

Ingibjargar hinsvegar. Ekki er um svona misræmi að ræða þegar kemur að því að bera 

saman notkun starfsmannasamtala í þessari rannsókn við aðra rannsóknir. Eins og 

niðurstöður sýndu eru öll fyrirmyndarfyrirtækin með starfsmannasamtal fyrir 

starfsmenn sína. Niðurstöður Cranet rannsóknarinnar sýna að um 89% íslenskra 

fyrirtækja nota slík viðtöl (Arney o.fl., 2012). Sömu sögu er að segja þegar niðurstöður 

Ingibjargar Einarsdóttur (2006) eru skoðaðar en flest fyrirtækin í hennar rannsókn 

notuðu slíkt viðtal.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu líka að starfslokasamtal er aðferð sem er eða 

hefur verið nýtt í einhverjum skilningi innan fyrirmyndarfyrirtækjanna. Augljóslega mátti 

greina mun á bæði formfestu og umfangi þeirra. Flestir viðmælendur nefndu að 

starfsmenn hættu ekki nema það væri búið að setjast niður með þeim fyrst. Það má 



 

84 

áætla að þessar niðurstöður séu nokkurn vegin í samræmi við Cranet rannsóknina en 

þar sagði um helmingur svarenda að slík aðferð væri notuð innan þeirra fyrirtækja 

(Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

Hvatning og endurgjöf eru aðrar aðferðir sem viðmælendur voru spurðir út í. Erfitt 

var að meta að hversu miklu leyti þær ættu sér stað innan fyrirtækjanna þar sem greina 

mátti ólíkan skilning meðal viðmælenda á hugtökunum. Allir nema tveir viðmælendur 

nefndu að slíkar aðferðir væru notaðar innan þeirra fyrirtækja. Að lokum sýndu 

niðurstöður rannsóknarinnar að þarfagreining þjálfunar væri notuð innan 

fyrirmyndarfyrirtækja í flestum tilfellum en í sumum tilfellum einungis að einhverju leyti. 

 

5.5 Mögulegar framtíðarrannsóknir  

Í þessari rannsókn var einungis leitast eftir að skoða áherslur og aðferðir 

fyrirmyndarfyrirtækja VR 2013 í mannauðsmálum í hópi stærri fyrirtækja. Við gerð 

rannsóknarinnar hafa kviknað ýmsar hugmyndir að framtíðarrannsóknum á þessu sviði. 

Margir viðmælendur deildu sinni skoðun á könnun VR sem ekki hefur verið fjallað um í 

þessari rannsókn. Það sem viðmælendur nefndu meðal annars var að svarhlutfall og 

þátttaka (það er hvort aðeins VR félagar tækju þátt eða allt fyrirtækið væri þátttakandi) 

væri misjafnt á milli fyrirtækja sem gerði það að verkum að erfitt væri að bera sig saman 

við önnur fyrirtæki. Áhugavert væri að kanna frekar skoðanir stjórnenda 

fyrirmyndarfyrirtækja til að nýta í framþróun á könnuninni. Einnig væri áhugavert að 

skoða hvaða leiðir eru farnar í minni fyrirtækjum og hvort og að hvaða leyti þær eru 

frábrugðnar þeim leiðum sem farnar eru í stærri fyrirtækjunum. Önnur hugmynd að 

framtíðarrannsókn væri að bera saman aðferðir fyrirtækjanna sem koma vel út í könnun 

VR við þau fyrirtæki sem eru neðarlega á lista yfir fyrirmyndarfyrirtæki. Að lokum má 

nefna að áhugavert væri að skoða hvernig ráðið er í stjórnunarstöður og þá sérstaklega í 

stöður millistjórnenda. Enda virðast þeir spila mikilvægt hlutverk innan 

fyrirmyndarfyrirtækja auk þess sem þeim er sýnt mikið traust í starfi sínu.  
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6  Lokaorð 

Í rannsókninni var leitast eftir að fá innsýn inn í mannauðsmál þeirra fyrirtækja sem 

hlotið hafa titilinn fyrirmyndarfyrirtæki 2013 í könnun VR. Aðeins var tekið viðtal við  

einn stjórnanda innan hvers fyrirtækis og því endurspegla niðurstöður einungis upplifun 

eins aðila innan fyrirtækjanna. Í leit að fræðigreinum og rannsóknum sem snéru að efni 

rannsóknarinnar kenndi ýmissa grasa enda efni rannsóknarinnar nokkuð umfangsmikið 

og víða komið við. Þar af leiðandi hefði verið hægt að skrifa mjög efnismikinn fræðikafla. 

Hins vegar reyndi höfundur eftir fremsta megni að afmarka fræðilega umfjöllun. Bæði 

heimildaleitin og rannsóknin sjálf hafa verið mjög lærdómsríkt og áhugavert ferli sem á 

eftir að nýtast höfundi bæði í leik og starfi í framtíðinni. 

Til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram hér að ofan má segja 

að þrátt fyrir að fyrirtækin og eðli starfa þeirra séu að mörgu leyti ólík má greina ýmsar 

áherslur og aðferðir sem fyrirtækin eiga sameiginlegar. Helstu áherslur 

fyrirmyndarfyrirtækja 2013 í mannauðsmálum eru þær að fyrirtækin leitast eftir að hafa 

hæfa stjórnendur innan fyrirtækjanna og er aðgengi að þeim í flestöllum tilfellum gott. 

Einnig er lögð áhersla á að jafnræði ríki á meðal starfsmanna, sama hvaða starfsheiti 

þeir bera og sýna bæði starfsmenn og stjórnendur hverjum öðrum virðingu. Samheldni 

einkennir starfsmenn en það má rekja til þeirra aðferða sem fyrirtækin nota í 

mannauðsmálum. Starfsmönnum er meðal annars boðið upp á ýmiss konar hópefli bæði 

innan og utan vinnutíma. Umhyggja fyrir vellíðan starfsmanna kom skýrt í ljós en rík 

áhersla er lögð á að starfsmönnum líði vel í vinnunni. Umhyggjan er sýnd bæði í formi 

spjalls við starfsmenn eða með minniháttar ívilnunum. Það sem einnig einkennir 

fyrirmyndarfyrirtækin 2013 er áherslan á að hrósa starfsmönnum og hlusta á skoðanir 

þeirra með ýmsum hætti sem síðan nýtast í umbætur. Flest fyrirtækin voru sammála um 

að mikilvægt væri að bæta stöðugt aðferðir sínar. Þegar kemur að aðferðum sem 

fyrirmyndarfyrirtækin nota má segja að flest fyrirtækin noti sömu aðferðir að einhverju 

leyti en þó með ólíkum hætti í sumum tilfellum. Einungis var spurt út í nokkrar aðferðir 

og því er mikilvægt að hafa í huga að ekki er um tæmandi lista að ræða. Öll 

fyrirmyndarfyrirtækin hafa móttökuferli fyrir nýja starfsmenn og bjóða starfsmönnum 
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upp á starfsmannasamtöl. Mótuð starfsmannastefna er til staðar hjá öllum 

fyrirtækjunum nema einu og hafa sex af níu fyrirtækjum starfsmannahandbók. Öll 

fyrirtækin nema tvö gera frammistöðumat. Flest fyrirtækin bjóða upp á 

starfslokasamtal, nota þarfagreiningu, gefa starfsmönnum tækifæri á starfsþróun og 

hvetja og veita starfsmönnum endurgjöf  

Í ljósi þess að áherslur fyrirmyndarfyrirtækja leiða margar hverjar til aukinnar 

starfsánægju á meðal starfsmanna, eins og rannsóknir gefa til kynna, getur það skýrt 

þann góða árangur sem fyrirtækin eru að ná í könnun VR á fyrirmyndarfyrirtæki ársins. 

Það er von höfundar að þessi rannsókn gagnast öðrum fyrirtækjum í að efla og bæta sín 

mannauðsmál enda er bæði mannauðsstjórnun fyrirtækja og líðan starfsmanna lykill að 

velgengni fyrirtækja. 

Að lokum má segja að ýmis atriði hafi komið fram sem ekki hefur verið rætt um í 

þessari rannsókn og þar af leiðandi eru ýmsir vegir færir til frekari rannsókna á þessu 

sviði. Eitt af þeim atriðum sem kom fram varðar skoðanir viðmælenda á þeirri staðreynd 

að hlutfall starfsmanna sem taka þátt í könnur VR er misjafnt á milli fyrirtækja. Það gerir 

það að verkum að bæði gætu niðurstöður verið aðrar auk þess sem samanburður á milli 

fyrirtækja er erfiðari. Í sumum tilfellum er eingöngu VR félögum gert kleift að svara 

könnunni á meðan önnur fyrirtæki leggja áherslu á að fá alla starfsmenn til að svara. Í 

ljósi þess væri tækifæri fyrir VR að betrumbæta könnunina með þetta í huga þar sem 

reynt væri að samræma svarhlutfall til að niðurstöður yrðu nákvæmari. 
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Viðauki 1 – Upphaflegur spurningalisti 

 

Starfsmannastefna 

1. Er fyrirtækið með mótaða starfsmannastefnu? 

2. Hverjar eru helstu áherslur hennar?  

3. Er henni fylgt eftir? 

4. Eru starfsmenn meðvitaðir um hver starfsmannastefna fyrirtækisins er? Er hún 

einhvers staðar aðgengileg? 

5. Er hún í stöðugri þróun? Hverjir taka þátt í þróun hennar?  

  

 

Ráðningarferli 

1. Er starfsgreining framkvæmd áður en ráðning fer fram? Ef já, hvað felur hún í 

sér? 

2. Hvernig fer ráðningarferlið fram?  

3. Hver ber ábyrgð á ráðningarferlinu? (alltaf sá sami)? 

4. Hver tekur lokaákvörðun í ráðningarferlinu?  

 

Móttaka nýrra starfsmanna/nýliðaþjálfun/fóstrakerfi 

1. Hvernig er móttöku nýrra starfsmanna háttað? 

2. Hver sinnir slíkum móttökum?  

3. Fer móttakan fram með sama hætti hjá öllum nýjum starfsmönnum? 

4. Telur þú móttöku nýrra starfsmanna mikilvæga, hvers vegna? 

5. Er nýjum starfsmönnum boðin þjálfun? Ef já, hvernig og hver sér um hana? Ef 

nei, hvers vegna ekki? 
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6. Er fyrirtækið með vísi að starfsfóstra? Ef já, hvert er hlutverk hans? Ef nei, þá 

hvers vegna ekki? 

7. Hafa starfsmenn aðgang að starfslýsingum um þeirra starf? 

8. Hafa starfsmenn aðgang að starfsmannahandbók? 

9. Hvaða upplýsingar hefur hún að geyma 

10. Telurðu mikilvægt að slík handbók sé til staðar? 

11.  Er aðgengi að henni gott? 

12.  Eru starfsmenn að nýta hana? 

 

Starfsþróun/fræðsla 

1. Hafa starfsmenn tækifæri til starfsþróunar? Ef já, hvernig þá?  

2. Er starfsmönnum boðið að sækja námskeið/fræðslu?  

3. Hverjir eiga frumkvæðið að slíkri fræðslu/námskeiði?  

 

Þarfagreining þjálfunar/fræðslu 

1. Er notast við þarfagreiningu þegar kemur að þjálfun/fræðslu starfsmanna? 

2. Hvert er markmið/hverju skilar slík þarfagreining? 

3. Hvernig fer slík þarfagreining fram? 

 

Frammistöðumat 

1. Er frammistöðumat notað á starfsmenn? 

2. Hvernig fer það fram? 

3. Hversu oft er það framkvæmt? 

4. Hver sér um slíkt mat 

5. Hvert er markmið slíks mats? T.d fyrir starfsmenn/fyrirtækið 

6. Skiptir frammistöðumat máli að þínu mati? Skilar það árangri? 
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Starfsmannasamtöl 

1. Er starfsmönnum boðið upp á starfsmannasamtöl? Ef já, hversu oft?  

2. Hver tekur viðtalið?  

3. Hvað er rætt um í slíkum viðtölum? Hvert er markmiðið með slíku viðtali? 

4. Er öllum starfsmönnum boðið í slíkt viðtal? 

5. Hvernig eru niðurstöður starfsmannasamtala nýttar? 

 

Hvatning og endurgjöf 

1. Notast fyrirtækið við hvatningu á starfsmenn sína ? Ef já hvernig þá? 

2. Hversu oft og hvenær er hún notuð? 

3. Hver sér um að veita hvatninguna? 

4. Hafa allir starfsmenn sömu möguleika á að vera hvattir áfram í starfi? 

5. Hvaða áhrif hefur hvatning að þínu mati? 

6. Er endurgjöf notuð á starfsmenn? Ef já hvernig? Ef nei, hversvegna ekki? 

7. Er notuð bæði jákvæð og neikvæð endurgjöf? 

8. Telur þú mikilvægt/gagnlegt að nota slíka aðferð? 

9. Er henni fylgt eftir? Ef já hvernig? 

 

Umbun starfsmanna 

1. Er starfsmönnum fyrirtækisins boðin umbun? Ef já hvernig?  

2. Telur þú slíka aðferð mikilvæga? 

3. Hverju skilar slík aðferð að þínu mati? 

4. Hafa allir starfsmenn sömu möguleika á umbun? Ef ekki, hversvegna ekki? 

 

Upplýsingaflæði 

1. Hvernig er upplýsingaflæði/boðskipti innan fyrirtækisins?  

2. Ef gott, að hvaða leyt þá?  

3. Ef slæmt, hvers vegna og hvernig mætti bæta úr því? 
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4. Er mikilvægt að upplýsingaflæði sé gott innan fyrirtækisins? Hvers vegna?  

 

Jafnréttisáætlun/stefna 

1. Starfar fyrirtækið eftir ákveðinni jafnréttisáætlun/stefnu? 

2. Ef já, hvers vegna telur þú það mikilvægt? 

3. Hvað felur slík áætlun/stefna í sér? 

4. Ef nei, hvers vegna ekki? 

 

Starfslokaviðtöl 

1. Er starfsmönnum boðið upp á starfslokaviðtal? 

2. Hvernig fer það fram? 

3. Hver sér um að taka slíkt viðtal? 

4. Hversu mikilvægt er slíkt viðtal? Að hvaða leiti? 

 

VR könnunin 

1. Er mikilvægt að taka þátt í VR könnuninni? Ef já, hvers vegna? 

2. Eru niðurstöður hennar nýttar? Ef já, með hvaða hætti? Ef nei, hvers vegna ekki? 

3. Er áhersla lögð á að allir starfsmenn taki þátt? Hvernig þá? 

4. Notast fyrirtækið við aðrar kannanir/viðhorfskannanir? Ef já, hvernig þá og 

hvernig nýttar? 

 

Að lokum 

1. Ertu ánægður með þær leiðir sem þið farið þegar kemur að mannauðsstjórnun? 

2. Er eitthvað sem þú telur að þurfi að bæta, ef já hvað? 

3. Hafið þið verið að þróa ykkar leiðir í mannauðsstjórnun? Með hvaða hætti? 

4. Hvernig er aðgengi starfsmanna að stjórnendum? 

5. Hvar er starfsmannastjóri/mannauðsstjóri í skipuriti fyrirtækisins?  

6. Er eitthvað að lokum sem þú vilt bæta við? 
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Eru eftirfarandi atriði til staðar hjá fyrirmyndarfyrirtækjum? 

   

  
 Starfsmannastefna   

Móttaka/fræðsla fyrir nýliða   

Starfsmannahandbók   

Starfsþróun/fræðsla   
Þarfagreining 

þjálfunar/fræðslu   

Frammistöðumat   

Starfsmannasamtal   

Hvatning og endurgjöf   

Umbunarkerfi   

Jafnréttisáætlun/stefna   

Starfslokasamtal   
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Viðauki 2 - Endurbættur spurningalisti 

 

1. Segðu mér frá starfsmannastefnu fyrirtækisins? 

2. Hvernig fer ráðningarferli starfsmanna fram? 

3. Hvernig fer móttaka nýrra starfsmanna fram? 

4. Hvernig þjálfun er í boði fyrir nýja starfsmenn? Starfsfóstri? 

5. Með hvaða hætti hafa starfsmenn tækifæri til starfsþróunnar?  

6. Hvernig er staðið að þjálfun/fræðslu starfsmanna? Notist þið við þarfagreiningu? 

7. Hvernig framkvæmið þið frammistöðumat? 

8. Hvernig fara starfsmannasamtöl fram innan fyrirtækisins?  

9. Með hvaða hætti er hvatning og endurgjöf notuð á starfsmenn?  

10. Er starfsmönnum boðið upp á starfslokaviðtal? 

11. Hvers vegna er mikilvægt fyrir fyrirtækið að taka þátt í könnun VR á 

fyrirmyndarfyrirtæki ársins?  

12. Hvað einkennir fyrirmyndarfyrirtæki að þínu mati? 

13. Hvaða leiðir farið þið til að ná þessum árangri?  

14. Hversu ánægð/ur ertu með þær leiðir sem farið er þegar kemur að mannauðs-

stjórnun/starfsmannamálum? Hvað er gott? Hvað má bæta? 

15. Hvernig þekking er að þínu mati á aðferðum mannauðsstjórnunar innan 

fyrirtækisins? 

16. Hverju skilar góð mannauðsstjórnun fyrirtækinu og starfsmönnum að þínu mati? 
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Eru eftirfarandi atriði til staðar hjá fyrirmyndarfyrirtækjum? 

   

  
 Starfsmannastefna   

Móttaka/fræðsla fyrir nýliða   

Starfsmannahandbók   

Starfsþróun   
Þarfagreining 

þjálfunar/fræðslu   

Frammistöðumat   

Starfsmannasamtal   

Hvatning og endurgjöf   

Starfslokasamtal   

 


