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Abstract 
This report was done in cooperation with The National bank of 

Iceland (Landsbanki Íslands). The bank has been endeavouring to 

upgrade its methods of receiving and training a new member of staff. 

The purpose of the report is to show how the bank receives and trains 

newcomer and how it fulfils the newcomers expectations in this 

regard. The data is comprised of interviews with different workers, 

and a questionnaire sent to 202 newcomers who started work between 

June 1 2006 and May 31 2007. A total of 83,17 % returned the 

questionnaire. 

The questionnaire revealed that the majority of newcomers felt that 

their expectations regarding reception and training were met „very 

well“ or „rather well“. The conclusions point to this being in good 

order, yet there is room for improvement. Waiting-times for computer 

access need to be shortened and consideration must be given to those 

who feel that guidance and training can be improved. It should be 

noted that almost 90% of newcomers are very satisfied or rather 

satisfied in their work. 

This study shows that the procedure in place for receiving and 

training of newcomers is quite good. The author examined the results 

of the questionnaire and the interviews in regards to the theory and 

suggest ways and means of improving further the reception and 

training of a new member of staff at the bank. Specific suggestions 

are made to improve the introduction of the procedures that are in 

place, as well as changes in the introduction of newcomers within the 

bank, plus a suggestion for a pamphlet, “Welcome to Landsbanki 

Íslands.“ 

 
Key Words: 

• Reception 
• Training 
• Newcomer 
• Human Resource Management 
• The National bank of Iceland 
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Útdráttur 
Skýrsla þessi var unnin í samstarfi við Landsbanka Íslands hf. Hjá 

bankanum hefur verið unnið að því að bæta ferli fyrir móttöku og 

þjálfun nýliða og því gagnkvæmur ávinningur af gerð skýrslunnar. 

Markmið skýrslunnar er að skoða hvernig staðið er að móttöku og 

þjálfun nýliða hjá bankanum og hvernig hann uppfyllir þær væntingar 

sem nýliðar gera um þjálfun og móttöku. Við öflun gagna voru tekin 

viðtöl við ýmsa starfsmenn bankans og rafræn spurningakönnun lögð 

fyrir nýliða sem hófu störf á tímabilinu 1. júní 2006 – 31. maí 2007. 

Könnunin var send til 202 nýliða og var svarhlutfall 83,17%. 

Helstu niðurstöður úr könnuninni voru m.a. að meirihluti nýliða töldu 

að þær væntingar sem þeir höfðu til móttöku og þjálfunar við upphaf 

starfs hafi staðist mjög vel eða frekar vel. Niðurstöður benda til að vel 

sé staðið að móttöku og þjálfun nýliða, en tækifæri sé til úrbóta. Stytta 

þarf biðtíma eftir tölvukerfum og taka þarf tillit til þeirra sem telja að 

bæta megi leiðsögn eða kennslu. Þó ber að geta þess að nær 90% 

nýliða eru mjög ánægðir eða frekar ánægðir í starfi hjá bankanum. 

Af þessari rannsókn er ljóst að búið er að útbúa innan bankans ágætt 

ferli við móttöku og þjálfun nýliða í formi gátlista. Höfundur skoðaði 

helstu niðurstöður úr könnuninni ásamt viðtölum við starfsmenn með 

tilliti til fræðanna og leggur fram tillögur sem leiða til enn betri 

móttöku og þjáflun nýliða hjá bankanum. Lagðar eru fram tillögur að 

markvissari kynningu á ferlinu sem til staðar er. Einnig að breytingum 

á nýliðakynningu innan bankans og tillögu að bæklingnum 

„Velkomin(n) til starfa hjá Landsbankanum“. 

 

Lykilorð: 
• Móttaka 
• Þjálfun 
• Nýliði 
• Mannauðsstjórnun 
• Landsbanki Íslands 
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Skilgreiningar1

Bankinn    Landsbanki Íslands hf. 
Félagsmótun   Ferli þar sem nýliðar aðlagast félagslegu umhverfi 

fyrirtækis 
Formgerð   Fastmótuð uppsetning með völdum þáttum t.d. 

grunngerð verks og afstaða innri eininga fyrirtækisins 
Fyrirtækjamenning   Ákveðin gildi, skoðanir, hefðir og venjur innan 

fyrirtækja 
Gátlisti   Ákv. þættir skráðir niður og notaðir til leiðsagnar og 

samræmingar 
Grundvallarþarfir   Þarfir sem þarf að uppfylla áður en aðrar þarfir eru 

uppfylltar 
Intranet   Innri vefur fyrirtækis sem aðeins starfsmenn hafa 

aðgang að 
Mannauðsstjórnun   Fræðigrein sem snýst um samband milli starfsmanna 

og vinnuveitenda 
Nýliðakynning   Sérsniðin fræðsla til nýrra starfsmanna 
Nýliði   Nýr starfsmaður á vinnustað 
Regluveldi  Þrepaskipting, reglur og vald 
Samskiptamarkaðsfræði   Þar er markmiðið að byggja upp og viðhalda 

langtímasambandi við viðskiptavini sem eru arðsamir 
fyrir fyrirtækið 

Siðareglur   Tengjast framkomu starfsmanna, siðferði og trúnaði 
Skipulagsheild   Félagsleg heild, vanalega lið eða teymi sem 

samanstendur af tveimur eða fleiri einstaklingum 
Starfaskipulag   Grundvallarþættir starfseminnar hafðir til hliðsjónar 

ásamt þeirri sérhæfingu sem starfsmenn fyrirtækisins 
búa yfir 

Starfsmannastjóri   Yfirmaður starfsmannamála fyrirtækis 
Starfsmannavelta   Hlutfall þeirra er hefja störf eða hætta innan fyrirtækja 
Starfsmat   Aðferð við að meta störf til að sjá hvaða hæfni nýliði 

þarf til starfsins 
Starfsreglur   Mótaðar vinnureglur sem fylgja skal á vinnustað 
Starfsstöð   Vinnuaðstaða 
Svæðisskipulag   Skipulag fyrirtækis tengt svæði eða 

viðskiptamannahópum 
Vinnustaðagreining  Könnun meðal starfsmanna gagnvart störfum þeirra, 

starfsumhverfi og ríkjandi stjórnunarháttum 
Þarfagreining   Mat lagt á þörf nýliða til þjálfunar 

 
  

                                                 
1 Öll orð eða hugtök sem skilgreind eru sérstaklega munu vera undirstrikuð í fyrsta sinn sem þau koma 
fyrir í skýrslunni. 
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Inngangur 
Móttaka og þjálfun nýliða er orðin umfangsmikill hluti hjá mörgum 

fyrirtækjum í dag. Stjórnendur eru farnir að gefa málefnum tengdum 

nýliðum meiri gaum en áður tíðkaðist. Fyrstu dagarnir á nýjum 

vinnustað geta skipt verulegu máli varðandi framhaldið fyrir bæði 

starfsmanninn og fyrirtækið. 

Skýrsla þessi er unnin sem lokaverkefni til B.Sc. gráðu við Viðskipta- 

og raunvísindadeild Háskólans á Akureyri. Höfundur leitaði eftir 

samstarfi við Landsbanka Íslands hf. á vormánuðum 2007 og fékk 

jákvæðar móttökur. Í framhaldi af því fékkst tækifæri til að rýna í 

hvernig móttöku og þjálfun nýliða er háttað hjá Landsbankanum 

þegar vinna við gerð skýrslunnar hófst að hausti. Landsbanki Íslands 

hf. mun framvegis nefndur Landsbankinn eða bankinn í skýrslunni. 

Það er nauðsynlegt þegar unnið er að skýrslu sem þessari að fá 

möguleika á raunhæfu verkefni í góðri samvinnu við raunverulegt 

fyrirtæki.  

Tekið skal fram að Landsbankinn er með starfsemi víða um heim en 

rannsókn þessarar skýrslu takmarkast við starfsemi og nýliða bankans 

á Íslandi. 

Leitað er svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hvernig er staðið að móttöku og þjálfun nýliða hjá 

Landsbankanum? 

Hversu vel uppfyllir Landsbankinn þær væntingar sem nýliðar 

gera um þjálfun og móttökur? 

Markmið með gerð skýrslunnar er að skoða gaumgæfilega það 

vinnulag og verkferli sem eru við lýði í dag hjá bankanum þegar tekið 

er á móti nýjum starfsmönnun og þeirri þjálfun sem þeir hljóta þegar 

þeir hefja störf. Einnig verða settar fram tillögur að breytingum sem 

höfundur telur að bæta megi ferlið. 
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Til að fá betri innsýn í viðfangsefnið og freista þess að fá fram viðhorf 

starfsmanna var lögð fram spurningakönnun til starfsmanna er hófu 

störf á tímabilinu 1. júní 2006 – 31. maí 2007. 

Í upphafi er skoðað frá fræðilegu sjónarhorni mannauðsstjórnunar 

ásamt móttöku og þjálfun nýliða. Því næst er aðferð rannsóknar 

kynnt, þá er kynning á Landsbankanum og hvernig skipulag hans er 

byggt upp, starfsmannafjöldi, menntun og þróun á störfum 

starfsmanna. Verkferli og aðferðir innan hans er varða sömu atriði eru 

því næst skoðuð, þá er farið yfir niðurstöður spurningakönnunar sem 

lögð var fyrir nýliða og þær útskýrðar. 

Getið skal að á sama tíma og verkefnið var unnið starfaði höfundur í 

útibúi bankans í Reykjanesbæ, og hefur því ákveðna innsýn í 

starfsemi Landsbankans sem hann gat nýtt sér við vinnu að 

verkefninu. Á sama tíma getur það leitt til þess að höfundur hafi 

fyrirfram gefnar skoðanir sem geta haft áhrif á verkefnið. Höfundur 

reyndi að gæta þess í hvívetna að vinna verkefnið á hlutlausan og 

faglegan hátt. 
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1 Mannauðsstjórnun  
Nauðsynlegt er áður en rýnt verður í móttöku og þjálfun nýliða að 

skoða almennt um hvað mannauðsstjórnun (e. human resource 

management) fjallar en efni skýrslunnar fellur undir fræðigrein 

mannauðsstjórnunar. 

Miklar breytingar hafa átt sér stað undanfarna áratugi varðandi stefnur 

og strauma í mannauðsstjórnun. Áður fyrr var meira einblínt á hina 

hefðbundnu starfsmannastjórnun (e. personell management), þá voru 

áherslur sérfræðinga í starfsmannamálum helstar að finna og þjálfa 

starfsmenn, útskýra væntingar stjórnenda og réttlæta gerðir þeirra. 

Einnig að fullnægja starfstengdum þörfum starfsmanna og fást við 

vandamál þeirra ásamt því að leitast við að takmarka aðgerðir sem 

kallað gætu fram óvelkomin viðbrögð starfsmanna. Við 

starfsmannastjórnun var viðmiðið að starfsmenn og stjórnendur hefðu 

ekki sömu hagsmuni að gæta. Áætlanagerðir voru til skamms tíma, 

krafist var hlýðni af starfsmönnum og lítið traust var til staðar. 

Regluveldi var við lýði og formlega skilgreind hlutverk.2

Umhverfi fyrirtækja er sífellt að verða flóknara og tekur nútíma 

mannauðsstjórnun mið af því, fyrirtæki búa við umhverfi sem tekur 

hröðum breytingum og verða að vera reiðubún að mæta þeim. 

Einkenni mannauðsstjórnunar í dag eru að starfsfólk er metið sem 

auðlind og aukin áhersla er á einstaklinginn og tryggð hans við 

fyrirtækið. Fyrirtækjamenning (e. organizational culture) er mikils 

metin og þarf hún að skapa sveigjanleika, samstöðu og tryggð 

starfsmanna. Mannauðsstefna þarf að vera samtvinnuð stefnu og 

markmiðum fyrirtækis og allir stjórnendur, hver í sinni einingu, þurfa 

að bera ábyrgð á stjórnun mannauðs. Meginhlutverk starfsmannasviða 

og stjórnenda þess er tengd skipulagningu, ráðgjöf, stefnumótun og 

samhæfingu.3

                                                 
2 Torrington, Hall og Taylor, 2005, bls. 10-11. 
3 Ásrún Rúdolfsdóttir o.fl., 2006, bls. 54-55. 
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Árið 2006 var gerð rannsókn sem snýr að mannauðsstjórnun á Íslandi. 

Hún var unnin af Finni Oddssyni, Ástu Bjarnadóttur og Arneyju 

Einarsdóttur og tók til 319 fjölmennustu fyrirtækja á Íslandi sem voru 

með a.m.k. 70 starfsmenn á launaskrá.4 Höfundur mun nýta þá 

rannsókn að einhverju leiti til samanburðar í umfjöllun sinni í 

köflunum sem á eftir koma. 

1.1 Fyrirtækjamenning 

Fyrirtæki eru í eðli sínu ólík, hvert þeirra á sína sögu, aðferðir við 

boðskipti auk þess sem starfshættir og starfsreglur þeirra eru 

mismunandi. Fyrirtækjamenning innan hvers fyrirtækis er einnig afar 

mismunandi. Hún er samsafn hugmynda um varanleg gildi, skoðanir, 

hefðir, venjur og þess vinnulags sem einstaklingar í skipulagsheild 

hafa sameiginlega. Þessir þættir geta verið þróaðir meðvitað af 

lykilstjórnendum fyrirtækja eða yfirfærðir frá einni kynslóð 

starfsmanna til annarrar. Fyrirtækjamenning er venjulega ósýnileg, 

ekki er hægt að sjá eða snerta hana en hún er til staðar og útbreidd 

innan fyrirtækisins.5

Þekking nýliða á fyrirtækjamenningu þess fyrirtækis sem hann hefur 

störf hjá getur verið hjálpleg. Hún getur skýrt sýn nýliða á því hvernig 

hlutirnir ganga fyrir sig innan fyrirtækis. Að auki getur vel heppnuð 

fyrirtækjamenning örvað starfsmenn til að vinna verkefni sín af 

eldmóði. Ef fyrirtæki er þekkt fyrir góða fyrirtækjamenningu getur 

það haft áhrif til góðs hvað varðar starfsmannaveltu. Einnig getur það 

dregið að hæfan starfskraft annarsstaðar frá.6  

 

                                                 
4 Finnur Oddsson, Ásta Bjarnadóttir og Arney Einarsdóttir, 2006, bls. 5. 
5 Newstrom og Davis, 1997, bls. 102-103. 
6 Newstrom og Davis, 1997, bls. 103. 
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2 Móttaka og fræðsla til nýliða 
Nýliðar sem hefja störf á nýjum vinnustað upplifa margir kvíða fyrir 

fyrstu dögum í nýju starfi. Spurningar líkt og hvernig eru stjórnendur, 

samstarfsfólkið, vinnuumhverfið og síðast en ekki síst hvernig 

móttökurnar eru þegar á nýjan vinnustað er komið leita oft á tíðum 

upp í huga nýliða. Mikilvægt er að ferli fyrir móttöku nýliða sé sem 

best úr garði gerð. Bresk rannsókn frá því 1992 hefur sýnt fram á að 

ef ekki er vel staðið að verki geti starfmannavelta nýliða aukist til 

muna. Rannsóknin sem tók til 870.000 nýliða sýndi að 17% nýliða 

hætti störfum innan þriggja mánaða og 42% innan tólf mánaða. Ekki 

þótti vafi á að stór hluti brottfallsins mátti rekja til lélegrar stjórnunar 

á væntingum eða ófullnægjandi móttöku nýliða.7

Það eru ákveðnar grundvallarþarfir sem allir starfsmenn hafa og eru 

þeir líklegri til að segja upp störfum ef fyrirtækið uppfyllir ekki eina 

eða fleiri af þessum þörfum. Starfsmenn verða að finna traust og að 

staðið sé við gefin loforð, að samskipti séu heiðarleg og komið sé 

fram við þá á sanngjarnan hátt. Þeir hafa þörf á því að þróa færni sína 

og þroskast í starfi og hafa möguleika á starfsframa innan 

fyrirtækisins. Starfsmenn þarfnast virðingar, viðurkenningar og 

umbunar þegar þeir hafa staðið sig vel í starfi. Þeir hafa þörf fyrir að 

vera í starfi þar sem tækifæri er til að sinna því sem þeir kunna best, 

hæfileikar þeirra nýtast og þeir fái tækifæri á að fást við áskoranir.8 

Þær þarfir sem taldar voru upp hér að ofan eiga við um nýliða og alla 

aðra starfsmenn innan fyrirtækja. Fyrirtæki þurfa því að vita og 

þekkja þarfir starfsmanna sinna og að sama skapi þurfa starfsmenn að 

þekkja þarfir fyrirtækisins sem þeir starfa hjá, markmið þess og 

tilgang. 

Upplifun starfsmanna fyrstu dagana í nýju starfi getur haft áhrif á 

starfsánægju (e. job satisfaction) og mótað viðhorf þeirra til starfsins. 

Mikilvægt er fyrir nýliða að fá kynningu á nýjum vinnustað með það 

                                                 
7 Sjá Torrington, Hall og Taylor, 2005, bls 174. 
8 Ingrid Kuhlman, 2005. 
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að markmiði að skapa jákvæð tengsl við starfsumhverfið frá upphafi 

og auka öryggi hans á nýjum vettvangi. Gott er að kynna ýmis atriði 

fyrir nýjum starfsmönnum þegar þeir hefja störf og má nefna í því 

sambandi upplýsingar varðandi fyrirtækjamenningu, boðleiðir innan 

fyrirtækisins, hvaða væntingar fyrirtækið hefur til þeirra og síðast en 

ekki síst í hverju starf viðkomandi felst. Ef vel tekst til að upplýsa 

nýliða um ofantalin atriði strax í upphafi ætti það að takmarka þann 

tíma sem það tekur stjórnendur og samstarfsmenn að kynna honum 

starfið og fyrirtækið, auk þess sem nýliði nær fyrr en ella auknum 

afköstum.9

2.1 Þrjú aðlögunarþrep nýliða 

Til að auðvelda nýliðanum að koma sér fyrir í nýju starfi verða 

fyrirtæki að gera sér grein fyrir þeim þremur þrepum sem hann fer í 

gegnum og móta stefnu til að auðvelda honum aðlögunarferlið. 

Samkvæmt Noe (2005) þá eru þrepin þrjú sem nýliðinn fer í gegnum 

eftirvænting, félagsmótun (e. socialization) og að lokum hefur hann 

komið sér fyrir og er orðinn fullgildur starfsmaður í fyrirtækinu. 

Tilgangurinn með því að móta stefnu er að undirbúa nýliðann svo 

hann geti sinnt störfum sínum af skilvirkni, byggt upp félagsleg tengsl 

við samstarfsmenn og lært um fyrirtækið.10

Eftirvæntingar-þrepið fer nýliðinn í gegnum áður en hann hefur störf. 

Hann byggir upp væntingar til vinnuaðstæðna, fyrirtækisins og 

starfsins. Þessar væntingar hafa þróast með samskiptum við tilvonandi 

yfirmann, starfsmannastjóra eða annan aðila sem nýliðinn hefur haft 

samskipti við í ráðningarferlinu. Nauðsynlegt er að gefa honum 

raunhæfar upplýsingar um starfið og vinnuumhverfið snemma í 

ráðningarferlinu til að fyrirbyggja óraunhæfar væntingar. Þessar 

upplýsingar geta verið veittar í samtölum, kynningarbæklingi eða með 

                                                 
9 Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2003, bls. 9. 
10 Noe, 2005, bls. 377. 
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kynningarmyndbandi. Óraunhæfar væntingar auka hættu á að hann 

endist stutt í starfi.11

Félagsmótunarferlið er annað þrepið sem nýliðinn fer í gegnum og á 

það sér stað eftir að hann hefur hafið störf. Sama hve vel hann er 

upplýstur um allar aðstæður, finnur hann fyrir kvíða og margt kemur 

honum á óvart við nýjar aðstæður. Þá er nauðsynlegt að hafa ákveðinn 

aðila til að leita til ef spurningar vakna. Nýliðinn þarf að vita í hverju 

starf hans felst, fá viðeigandi þjálfun og öðlast skilning á starfsháttum 

fyrirtækisins.12 Það hentar í mörgum tilfellum að virkja 

samstarfsmann til þess að aðstoða nýliðann í félagsmótunarferlinu og 

aðlögun hans. Starfsmenn sem hafa starfað lengi hjá fyrirtækinu eru 

oft tilbúnir til aðstoðar, en ekki er ráðlegt að næsti yfirmaður annist að 

öllu leyti að koma nýliðanum inn í nýtt starf. Þeir starfsmenn sem taka 

við nýliðanum og aðstoða ættu að njóta viðurkenningar og störf þeirra 

metin að verðleikum því störf þeirra eru afar mikilvæg og geta hjálpað 

nýliðanum fyrstu skrefin.13 Lykilatriði er að sá starfsmaður sem er 

valinn til að aðstoða nýliðann búi yfir jákvæðni gagnvart starfseminni 

og starfsumhverfinu. 

Þriðja þrepið er þegar nýliðinn hefur komið sér fyrir í nýja starfinu og 

er farinn að finna til öryggis og ná félagslegum tengslum. Hann sýnir 

áhuga á því hvernig fyrirtækið metur störf hans og hverjir möguleikar 

hans eru á starfsframa innan fyrirtækisins. Nýliðinn hefur á þessu stigi 

öðlast skilning á starfsálaginu og árekstrum milli starfstengdrar 

hegðunar og þeirri sem ekki snertir starfið.14  

Nýliði verður að ná því að fara í gegnum öll þrjú þrepin til að honum 

líði vel og geti unnið skilvirkt. Sem dæmi má nefna að ef nýliði er 

ósáttur við vinnuaðstöðu sína og illa fer um hann á starfsstöð. Við 

slíkar aðstæður eyðir hann mikilli orku og tíma í að hafa áhyggjur af 

því í stað þess að geta einbeitt sér að starfinu sem honum var falið að 

                                                 
11 Noe, 2005, bls. 377-378. 
12 Noe, 2005, bls. 377. 
13 Ásta Bjarnadóttir, 1999, bls. 217. 
14 Noe. 2005, bls. 378. 
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sinna. Nýliði sem fer í gegnum þrepin á árangursríkan hátt verður 

ánægðari í starfi og tryggari vinnuveitanda sínum.15

Samkvæmt rannsókn Noe (2005) munu fyrirtæki sem mynda sér 

stefnu og aðgerðaráætlun um móttöku nýliða hafa af því mikinn 

ávinning. Árangursríkar áætlanir ættu að taka mið að því að virkja 

nýliðann í áætluninni. Hann á að fá tækifæri til að spyrja spurninga og 

fá aðstoð við að mynda félagsleg tengsl innan fyrirtækisins. Oft 

takmarkast áætlanir fyrirtækja við upplýsingar fyrir launadeildir og 

grunnupplýsingar um nýliðann.16 Til glöggvunar á því sem nýliði 

lærir með því að fylgja góðri áætlun og fara í gegnum faglega uppsett 

aðlögunarferli má sjá á myndinni hér að neðan. Hún lýsir atriðum sem 

nýliðar ættu að læra og þróa með sér í gegnum ferlið. 

 

Hvað þarf að læra og vera 
virkur í að nota og afla 
þekkingar, kunnáttu og 
hæfileika sem gagnast í starfi. 
Árangursríka og ánægjulega 
samvinnu við aðra 

 
 
     

Markmið og stefna. Hefðir, 
gildi, ímynd, venjur og 
bakgrunnur. 

Saga fyrirtækis 

 
 
 

Markmið 
fyrirtækis 

tungutak og reglur 

 
Fagmál og slangur sem er 
sérstakt innan fyrirtækisins 
og tæknimál. Hvernig á að 
nálgast upplýsingar bæði 
formlegar og óformlegar 
ásamt valdauppbyggingu. 

 

Fólk og hæfni 

Mynd 1. Lærdómur nýliða eftir að hafa farið í gegnum aðlögunarþrepin17 

                                                 
15 Noe. 2005, bls. 378. 
16 Noe, 2005, bls. 378. 
17 Noe, 2005, bls. 377. 
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Samkvæmt rannsókn Finns Oddssonar og félaga á mannauðsstjórnun 

á Íslandi árið 2006 voru 20% fyrirtækja og stofnana sem rannsökuð 

voru ekki með neitt formlegt móttökuferli fyrir nýliða. Formlegt 

móttökuferli sem náði til allra nýliða var við lýði hjá einungis 

helmingi fyrirtækja.18

Það er engin ein rétt leið við móttökur og kynningu til nýliða. Á 

sumum vinnustöðum gætu nokkrir dagar verið nægjanlegir en á 

öðrum nauðsynlegt að kynningin nái yfir nokkurra vikna tímabil. Það 

fer að mestu eftir umfangi starfsins og hvernig fyrirtækið sjálft er 

byggt upp. Aðalatriðið er að tækifæri sé á að allt sem þarf að koma 

fram verði kynnt nýliðum. Má þá ekki gleyma ýmsum grunnatriðum 

líkt og hvar hlutir eru geymdir, öryggisatriði, bílastæði fyrir 

starfsmenn, siðareglur fyrirtækis, kynning á samstarfsaðilum, 

kaffistofu og salerni, ásamt fleiri hlutum sem tengjast aðstæðum innan 

vinnustaðarins.19

                                                 
18 Finnur Oddsson, Ásta Bjarnadóttir og Arney Einarsdóttir, 2006, bls. 39. 
19 Torrington, Hall og Taylor, 2005, bls. 174. 
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3 Þjálfun nýliða 
Þjálfun innan fyrirtækja er skipulögð áætlun til að auðvelda 

starfsmönnum að öðlast hæfni til að sinna störfum sínum. Sú hæfni 

telur til þekkingar, hæfileika eða hegðunar sem krafist er til að ná 

góðum starfsárangri.20 Ingi Rúnar Eðvarðsson (2003) segir í bók sinni 

Starfsmenntun í atvinnulífi að það fari oft eftir stærð fyrirtækja hver 

fari með skipulagningu á þjálfun til nýliða. Algengast er að það séu 

starfsmannastjórar en í stærri fyrirtækjum eru oft starfræktar 

fræðsludeildir sem annast skipulagningu á þjálfuninni. En hvort sem 

stór eða lítil fyrirtæki eiga í hlut þá er þjálfun nýliða alltaf jafn 

mikilvæg. Varast ber að fara of hratt í þjálfun því hætta er á að 

nýliðinn fái of mikið af upplýsingum í einu og eigi því erfitt með að 

festa þær í minni.21

Fimmtungur íslenskra fyrirtækja eða stofnana hafa ekki formlegt 

þjálfunarferli fyrir nýliða samkvæmt rannsókn Finns Oddssonar og 

félaga. Einungis rétt rúmlega fjórðungur þeirra nýta sér formlegt 

þjálfunarferli til nýráðinna starfsmanna sinna.22

Tækniþróun í nútímasamfélgi er hröð og kröfur viðskiptavina 

fyrirtækja eru sífellt að aukast. Þessar tvær ástæður hafa verið nefndar 

í tengslum við nauðsyn þess að nýliðar sem og aðrir starfsmenn innan 

fyrirtækja fái þjálfun og tækifæri á að þróast og dafna í starfi. Huga 

verður að því að fræðslustarfsemi á vegum fyrirtækjanna, 

nýliðaþjálfun og önnur þjálfun sé í samhengi við markmið og stefnu 

fyrirtækisins.23 Á næstu síðu má sjá myndrænt hvernig fræðslu-, 

starfsmanna- og heildarstefna hvers fyrirtækis tengjast saman og verða 

að taka mið hver af annarri. 

                                                 
20 Noe, 2005, bls. 3-4. 
21 Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2003, bls. 10-12. 
22 Finnur Oddsson, Ásta Bjarnadóttir og Arney Einarsdóttir, 2006, bls. 41. 
23 Ásta Bjarnadóttir, 1999, bls. 219. 
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 Heildarstefna 

 
 Fræðslustefna 

 
Starfsmannastefna 

Mynd 2. Tengsl milli heildar-, fræðslu- og starfsmannastefnu fyrirtækja24

Í fyrrnefndri rannsókn á mannauðsstjórnun á Íslandi kom fram að 

meirihluti starfsmannastjóra eða yfirmanna starfsmannamála koma að 

þróun heildarstefnu fyrirtækis eða stofnana á upphafsstigum hennar 

eða alls 64%. Hlutfallið þar sem ekkert samráð er við 

starfsmannastjóra eða yfirmenn starfsmannamála við heildarstefnu er 

4% í öðrum tilvikum var um eitthvað samráð á ýmsum stigum við 

þróun heildarstefnu fyrirtækisins.25

Þarfagreining er góð leið til að meta fræðsluþarfir starfsmanna og út 

frá henni er hægt að hanna námskeið eða aðra þjálfun sem við á hverju 

sinni. Ef æðstu stjórnendur styðja ekki við bakið á þeim starfsmönnum 

sem njóta fræðslunnar eða þeirra sem að henni standa er hún einskis 

nýt. Þegar lagt er mat á árangur þjálfunar verða yfirmenn þátttakenda 

eða yfirstjórn fyrirtækisins að trúa því og treysta að hún beri árangur 

svo þeir geti stutt fræðslustarfsemina og hvatt starfsmenn sína til að 

sækja sér þjálfun. Þegar nýliðar og aðrir starfsmenn hafa hlotið þjálfun 

er mikilvægt að veita þeim svigrúm til að nýta og þróa áfram þá 

þekkingu sem þeir lærðu af þjálfuninni.26

Áður en nýliði er sendur í þjálfun, námskeið eða honum fenginn 

leiðbeinandi er skynsamlegt að greina hvort og hvaða þjálfun hann 

þarfnast. Hvaða þekkingu hann búi yfir og á hvaða sviðum hann þarf 

að auka þekkingu sína og/eða færni. Þarfagreining kemur þá að góðum 

notum og þegar um nýliða er að ræða er starfsmat (e. task analysis) oft 

notað til að greina hvaða hæfni nýliðinn þarf til að sinna starfinu.27

                                                 
24 Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2003, bls. 20. 
25 Finnur Oddsson, Ásta Bjarnadóttir og Arney Einarsdóttir, 2006, bls. 22. 
26 Ásta Bjarnadóttir, 1999, bls. 217. 
27 Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2003, bls. 21. 
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Fyrsta skrefið í starfsmati er að ákvarða hvaða starf er verið að meta, 

þó svo störf beri sama starfsheiti þurfa þau ekki að fela í sér eins 

verkefni. Næsta skref er að safna upplýsingum um starfið og er gott að 

nota starfslýsingar til að sjá fyrir grunnskilyrði starfsins. Skoða þarf 

hvort nýliði þurfi að læra á vélar og tæki ásamt því að kanna hvort 

hráefni og afurðir tengjast starfinu. Einnig er hægt að leita til þeirra 

starfsmanna sem sinna starfinu og vita nákvæmlega hvernig verkið er 

unnið og hvaða þjálfun nýliðinn þarfnast til að sinna því.28

3.1 Þjálfunaraðferðir 

Margar aðferðir eru til við þjálfun nýliða og eiga sumar þeirra einnig 

við um þjálfun annarra starfsmanna innan fyrirtækisins. Hefðbundnar 

þjálfunar- og kennsluaðferðir eru algengastar og eru það aðferðir sem 

ekki krefjast tækni. Slíkar aðferðir geta verið kennsla í kennslustofu, 

handbækur og vinnubækur. Dæmi um aðferðir sem krefjast tækni er 

kennsla í gegnum Internetið eða geisladiska. Kennsla í formi 

fyrirlestra (e. lecture) er ekki kostnaðarsöm fyrir fyrirtæki því þá getur 

leiðbeinandi komið miklum upplýsingum til margra á sama tíma. 

Helsti ókosturinn við þessa aðferð er að oft skortir gagnvirkni í tímum 

þ.e. að starfsmenn taka ekki þátt í þjálfuninni. Önnur þjálfunaraðferð 

sem oft þykir henta og þá sérstaklega verklegri þjálfun er svonefnt 

fóstrakerfi (e. on-the-job training). Þessi aðferð getur oft verið góður 

kostur fyrir nýliða eða eldri starfsmenn þegar tæknibreytingar eiga sér 

stað. Hún þarfnast ekki mikillar fjárfestingar í tíma, kennslurýmis eða 

hönnunar á þjálfunaráætlun. Aðferðin felst í því að reyndur 

starfsmaður er fenginn til að vera með nýliðanum og leiðbeina honum 

og aðstoða þegar spurningar vakna eða vandamál koma upp.29

Á mynd nr. 3 á næstu síðu má sjá meginreglur fóstrakerfis samkvæmt 

Noe (2005). 

  

 

                                                 
28 Blanchard og Thacker, 1999, bls. 129. 
29 Noe, 2005, bls. 202-206. 
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Mynd 3. Meginregla að fóstrakerfi30

1. Brjóta starfið niður í nauðsynleg skref 
2. Undirbúa nauðsynleg tæki, efni og birgðir 
3. Ákveða hve mikinn tíma á að fórna í fóstrakerfið, og 

hvenær má búast við að nýliðnn verði hæfur til að 
sinna starfinu 

 Raunveruleg 
kennsla 

1. Útskýrið fyrir nýliðanum markmið starfsins og biðjið 
hann um að fylgjast með 

2. Sýnið nýliðanum hvernig á að bera sig að án þess 
að segja neitt 

3. Útskýrið aðalatriðin eða aðferðina (skrifið niður fyrir 
nýliðann ef það er mögulegt) 

4. Sýnið nýliðanum aftur hvernig á að bera sig að 
5. Látið nýliðann gera einn eða fleiri hluta af verkefninu 

og hrósið honum ef hann fer rétt að 
6. Látið nýliðann vinna allt verkefnið og hrósið honum 

ef hann fer rétt að 
7. Ef mistök eiga sér stað, látið nýliðann æfa sig þar til 

hann fer rétt að 
8. Hrósið nýliðanum fyrir árangurinn við að læra 

verkefnið 

Undirbúningur 

Fóstrakerfi hefur sína galla, sá sem er í hlutverki leiðbeinanda getur 

yfirfært slæma siði til nýliðans sem ekki eru æskilegir. Tryggja verður 

að leiðbeinandinn viti til hvers er ætlast af honum, hvernig hann 

undirbýr sig og ber sig að við kennsluna. Sýnikennsla, æfing og 

endurgjöf er einnig nauðsynleg fyrir nýliðann svo vel fari.31

Þjálfun felst að stórum hluta í að miðla þekkingu og eru ýmsar leiðir 

til við að miðla þekkingu og er það ýmist kerfisbundin eða 

tilviljanakennd leið. Þegar um er að ræða kerfisbundna miðlun þá er 

hún skipulögð skref fyrir skref og samþykkt af viðeigandi 

ábyrgðaraðila með það að markmiði að rétt og nauðsynleg þekking 

færist milli manna. Þegar tilviljanakennd miðlun á sér stað er ekki 

hægt að hafa stjórn á hvaða þekking yfirfærist, hún er ekki skipulögð 

og óháð samþykki ábyrgðaraðila. Tilviljanakennd miðlun er þó einnig 

mikilvæg þó svo miðlun á kerfisbundin hátt sé markmið 

                                                 
30 Noe, 2005, bls. 207. 
31 Noe, 2005, bls. 206. 
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þekkingarstjórnunar og er nauðsynlegt að beina tilviljunarkenndri 

miðlun í réttan og skipulegan farveg.32

Þjálfun og námskeið geta hvort tveggja verið innan fyrirtækis eða utan 

þess og þá eru sérfræðingar sem annast þjálfunina og kennsluna. 

Fræðslustarfsemi innan fyrirtækja getur verið árangursrík og eru þá 

fengnir starfsmenn sem hafa reynslu og kunnáttu til að miðla henni til 

annarra starfsmanna.33

                                                 
32 Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2004, bls. 65-67. 
33 Ásta Bjarnadóttir, 1999, bls. 221. 
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4 Rannsóknaraðferðir 
Þegar gagna var aflað við rannsóknina nýtti höfundur sér tvær 

aðferðir. Í fyrsta lagi voru það viðtöl við ýmsa starfsmenn bankans til 

að fá innsýn í þær starfsaðferðir og verkferli sem eru við lýði í dag. Sá 

háttur var hafður á að höfundur útbjó fyrirfram ákveðnar spurningar 

til að leggja upp með í viðtölum en voru þau að öðru leiti opin og kom 

margt fleira fram í þeim sem gagnlegt var að vita við vinnu 

skýrslunnar. Höfundur ritaði hjá sér svör og annað sem kom fram í 

viðtölunum, þegar heim var komið voru viðtölin sett upp í tölvu og 

viðmælendum síðan sendur textinn til yfirlestrar og samþykktar. 

Í öðru lagi var framkvæmd rafræn spurningakönnun og fékkst 

samþykki bankans til þess og var hún unnin í samráði við 

Starfsmannasvið hans. Markmið með gerð könnunarinnar var tvíþætt, 

annars vegar að freista þess að ná fram skoðunum, upplifun og 

væntingum starfsmanna er þeir hófu störf gagnvart móttöku, þjálfun 

og fræðslu. Hins vegar að meta hvort þær verklagsreglur sem eru við 

lýði innan bankans í dag séu að skila sér til nýliða. Niðurstöður verða 

nýttar til að svara þeim rannsóknarspurningum sem höfundur lagði af 

stað með í upphafi ásamt því að Starfsmannasvið og Fræðsludeild 

bankans munu nýta þær til að þróa áfram þær verklagsreglur sem til 

eru í dag. 

Ekki hefur verið unnin sambærileg rannsókn fyrir bankann, en árlega 

er framkvæmd vinnustaðagreining innan hans sem inniheldur 

spurningar sem snúa að nýliðum. Þessum spurningum er ekki beint til 

þeirra sérstaklega þar sem allir starfsmenn eru spurðir sömu spurninga 

og því ekki hægt að nýta þau svör til samanburðar við þá rannsókn 

sem framkvæmd er nú. 

Nokkrum dögum áður en könnunin var lögð fyrir starfsmenn var 

sendur út tölvupóstur34 frá Starfsmannasviði bankans til þeirra sem 

voru þátttakendur í rannsókninni. Í tölvupóstinum var tilgangur 

                                                 
34 Sjá viðauka 1: Tölvupóstur til þátttakenda í könnuninni. 
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rannsóknarinnar útskýrður og starfsmenn hvattir til að svara 

könnuninni svo mögulegt væri að ná fram marktækum niðurstöðum. 

Með könnuninni sjálfri var inngangsbréf frá höfundi með beiðni um 

þátttöku sem sjá má í viðauka tvö.35

Það sem studdi þá ávörðun að framkvæma könnunina rafrænt með 

tölvupósti var að allir starfsmenn vinna við tölvur og þótti líklegra að 

brottfall yrði minna en ef könnunin væri gerð eftir öðrum leiðum. 

Þýðið (e. population) sem álykta átti um voru allir starfsmenn 

bankans á Íslandi sem hófu störf á tímabilinu 1. júní 2006 – 30. maí 

2007. Það tímabil var talið heppilegt en spurningakönnunin var send 

til starfsmanna 24. október 2007 og því var starfsaldur þeirra sem 

styst höfðu starfað í bankanum fimm mánuðir en lengst 16 mánuðir 

þegar könnunin var lögð fyrir. Með því að nýta hugbúnað frá 

Outcome, hugbúnaði ehf. gafst höfundi tækifæri á að senda könnunina 

á allt þýðið án þess að þurfa taka úrtak (e. sample) til að álykta um. 

Vefkannanakerfið frá Outcome gerði mögulegt að vinna könnunina í 

gegnum Internetið á öruggan og einfaldan hátt. Fyrirtækið tryggir að 

öll svör séu órekjanleg og fékk höfundur úthlutað lokuðu svæði á 

vefþjóni Outcome þar sem spurningarlistinn var hannaður. 

Spurningalistinn var síðan tengdur við netfangalista þátttakenda og 

sendur út í gegnum hugbúnaðinn. Hann gefur einnig möguleika á að 

senda ítrekanir til þátttakenda sem ekki hafa svarað könnuninni og 

tækifæri á að fylgst með í rauntíma hvert svarhlutfall er. Höfundur 

nýtti sér það að senda út ítrekun og var hún send út 30. október 2007 

og var könnuninni lokað á miðnætti 31. október 2007. 

Það eru ýmis atriði sem þarf að huga að þegar spurningalisti er 

hannaður. Höfundur nýtti sér þær leiðbeiningar sem koma fram í 

bókinni Marketing Research, sjöttu útgáfu eftir þá Carl McDaniel og 

Roger Gates (2005). Hér á næstu síðu má sjá mynd af þeim tíu 

þrepum sem höfundur fór eftir: 

                                                 
35 Viðauki 2: Inngangsbréf könnunar frá höfundi. 
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Mynd 4. Tíu þrep við hönnun spurningalista36

1. Markmið og 
hömlur rannsóknar 

2. Taka ákvörðun um 
hvaða aðferð skal 
nota við gagnaöflun 

3. Ákvarða form á 
svarmöguleikum 

4. Ákvarða 
orðalag spurninga 

5. Flæði 
og útlit 

6. Meta 
spurningalistann 

7. Fá samþykki hjá 
öllum hlutaðeigandi 8. Prufa og 

endurmeta 9. Lokafrágangur 

10. Framkvæmd 
könnunar 

4.1 Lýsing á spurningakönnun og úrvinnsla gagna 

Könnunin taldi 57 spurningar í heild, en af þeim voru 13 faldar 

spurningar og fór það eftir svörum hvers og eins hvort allar 

spurningar birtust hverjum viðtakanda. 

Könnunin skiptist í sex meginkafla og innan tveggja þeirra voru 

einnig sérstök flokkun til aðgreiningar. Í fyrsta kaflanum voru það 

almennar spurningar, í þeim næsta þættir er snéru að upplýsingum 

áður en störf hófust. Í þriðja kaflanum voru þættir sem snéru að 

móttöku fyrstu dagana í nýju starfi og í þeim kafla voru þrír 

undirþættir þ.e. kynning, aðstaða og upplýsingagjöf. Einnig voru 

undirþættir flokkaðir í fjórða kaflanum sem tók á þáttum sem snéru að 

fræðslu og þjálfun nýliða við upphaf starfs og voru undirþættirnir 

nýliðakynning, þjálfun á starfsstöð og námskeið. Í fimmta kaflanum 

voru einungis tvær spurningar sem tengdust stuðningi yfirmanna eða 

ábyrgðaraðila. Í sjötta og síðasta kaflanum voru spurningar til að meta 

heildarupplifun nýliða á móttöku og þjálfum til handa þeim. 

Könnunin var send til 202 nýliða og var svarhlutfallið 83,17%. 

                                                 
36 McDaniel og Gates, 2005, bls. 323. 
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Við úrvinnslu gagna var notast við tölfræðiforritið SPSS (e. Statistical 

Package for the Social Sciences). Það forrit nýttist einstaklega vel til 

að bera saman ýmsar breytur í könnuninni. Kannað var hvort 

marktækur munur væri á svörum eftir kyni, starfssviði, menntun, 

nýliða í höfuðstöðvum bankans eða útibúum. Að lokum var kannað 

hvort marktækur munur væri á svörum eftir því hvenær nýliðar hófu 

störf. Ekki var gert marktektarpróf fyrir allar spurningar í könnuninni 

gangvart fyrrnefndum atriðum heldur 17 ákveðnum spurningum sem 

eru rauðmerktar í spurningakönnuninni sem sjá má í viðauka 3. Í þeim 

tilfellum sem marktækur munur kom í ljós er þess getið sérstaklega í 

niðurstöðum. Við útreikning til að kanna hvort marktækur munur væri 

til staðar voru spurningar krosskeyrðar og notast við Chi-square 

tölfræðiútreikning í SPSS forritinu. Notað var Excel forrit til að útbúa 

myndir til að lýsa gögnum á myndrænan hátt og var þá ýmist notað 

skífurit eða súlurit. 

Allir útreikningar miðast við þá þáttakendur sem tóku afstöðu í hverri 

spurningu fyrir sig. Í þeim tilfellum sem einstaka þátttakandi sleppti 

að svara spurningu var það metið svo að hann hafi ekki viljað taka 

afstöðu til viðkomandi spurningar og því ekki talinn með við 

útreikning á svarhlutfalli viðkomandi spurningar. 

Þar sem könnunin var send til allra aðila í þýðinu voru ekki um 

tilviljunarkenndar villur að ræða og einungis þurfi að taka tillit til 

kerfisbundinna villa. Fjallað verður nánar um niðurstöður 

spurningakönnunarinnar í kafla sjö. 

18 



Móttaka og þjálfun nýliða hjá Landsbankanum   BRH  

5 Landsbanki Íslands hf. 
5.1 Upphaf Landsbankans 

Landsbankinn hóf starfsemi sína 1. júlí 1886. Við stofnun bankans var 

megin tilgangur hans „að greiða fyrir peningaviðskiptum í landinu og 

stuðla að framförum atvinnuveganna“.37 Árið 1902 var fyrsta útibú 

bankans opnað á Akureyri og má segja að sú opnum hafi verið fyrsti 

vísirinn af samkeppni í bankastarfsemi því Nýji einkabankinn sem var 

í undirbúningi á þessum tíma hafði sett markmið sitt á starfsemi á 

Ísafirði, Akureyri og Seyðisfirði.38

Miklar breytingar hafa átt sér stað á rekstri Landsbankans frá stofnun 

hans hvort þá heldur þegar litið er til tækni eða tíðaranda. Sérstaklega 

ber að geta þeirra breytinga sem varð á rekstri bankans í lok árs 2002 

þegar ein viðamesta einkavæðing Íslandssögunar átti sér stað. Þann 

31. desember sama ár var undirritaður kaupsamningur milli íslenska 

ríkisins og Samsonar ehf. um kaup Samsonar á 45,8% hlut í 

Landsbankanum. Kaupverðið var greitt í Bandaríkjadölum og voru 

hlutabréfin afhent Samson ehf. í tvennu lagi annars vegar 33,3 % við 

undirritun samnings og hins vegar 12,5 % ári síðar.39

Stærstu hluthafar bankans eru í dag samkvæmt heimasíðu 

Landsbankans: Samson eignarhaldsfélag ehf. 40,73%, Landsbanki 

Luxembourg S.A. 6,78%, LI-Hedge 3,22%, Arion safnreikningur 

2,89% og Íslandsbanki FBA – safnreikningur 2,76%. Samtals eiga því 

fimm stærstu hluthafar bankans 56,38% eignarhluta.40

Á þeim rúmlega 120 árum sem Landsbankinn hefur verið starfsræktur 

hefur hann breyst frá því að vera viðskiptabanki á Íslandi sem státaði 

af dreifðu útibúaneti í það að vera alþjóðlegt fyrirtæki með starfsemi 

víða um heim. Bankastjórar Landsbankans eru í dag tveir, Halldór J. 

Kristjánsson og Sigurjón Þ. Árnason.41

                                                 
37 Landsbanki Íslands, 1961, bls.1-6. 
38 Eggert Þór Bernharðsson, 2006, bls. 28. 
39 Eggert Þór Bernharðsson, 2006, bls. 150. 
40 Landsbanki Íslands, 2007 a. 
41 Landsbanki Íslands, 2007 b. 
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5.2 Stjórnskipulag Landsbankans og skipulagsheildin 

Formgerð skipulagsheildar er uppbygging eða skipulag fyrirtækis og 

er algengt að setja skipulagið upp í líkan sem nefnt er skipurit. 

Skipuritið lýsir á hvaða hátt boðleiðir tengjast milli skipulagsþrepa, 

fjölda þeirra, stjórnunarspönn og valdbraut. Eins má oft lesa úr 

skipuritum þætti líkt og formfestu, margbreytni, stöðlun starfseminnar 

og miðstýringu. Það má lesa úr skipuriti Landsbankans að það sé 

blanda af starfa- og svæðisskipulagi.42 Það sem styður þá niðurstöðu 

er að blandað skipulag má oft sjá hjá fyrirtækjum sem hafa stækkað 

mikið og þeirra sem starfa í umhverfi sem einkennist af óvissu. Hjá 

fyrirtækjum sem hafa starfaskipulag þá er ábyrgð og formlegt vald í 

höndum yfirstjórnenda hverrar deildar.43 Landsbankinn hefur vaxið 

mikið undanfarin ár og starfar við óvisst umhverfi, sem 

fjármálamarkaðurinn er og þá ekki síst þegar horft er til þeirra auknu 

samkeppni sem hefur átt sér stað. Eins hefur hvert svið innan bankans 

sinn stjórnanda sem er ábyrgur fyrir sínu sviði. 

Skipulagsheild er félagsleg heild, vanalega lið eða teymi sem 

samanstendur af tveimur eða fleiri einstaklingum. Með kerfi 

mannlegra athafna á grundvelli ákveðinnar sérhæfingar, 

verkskiptingar og samhæfingar vinnur skipulagsheildin að ákveðnu 

verkefni eða reynir að ná æskilegri frammistöðu. Sýnt hefur verið 

fram á að verkaskipting og sérhæfing gerir fyrirtækjum kleift að ná 

meiri framleiðni og hagkvæmni í rekstri en ella.44

Landsbankinn er ein skipulagsheild og er mjög mikilvægt að allir sem 

koma að starfsemi bankans vinni saman að sameiginlegu markmiði. 

Efnahagsforsendur vega þungt í markmiðum stjórnenda bankans enda 

Landsbankinn skráður í Kauphöll Íslands og er ljóst að arðsemi til 

hluthafa skipti verulegu máli. Þrátt fyrir að verðmætaaukning sé ekki 

                                                 
42 Sjá viðauka 4: Skipurit Landsbankans. 
43 Runólfur Smári Steinþórsson , 1995, bls. 18-23; 29-30. 
44 Runólfur Smári Steinþórsson, 1995, bls. 13. 
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markmið í sjálfu sér er hún talin eðlileg afleiðing og uppskera af 

góðum rekstri.45  

Það er því hverri skipulagsheild nauðsynlegt að móttaka og þjálfun 

nýliða sé vel úr garði gerð þannig að markmið hennar náist. Í nútíma 

samfélagi er hraðinn mikill og samkeppni víða um gott og hæft 

starfsfólk. Það eru almenn sannindi að aukin þekking, hæfni 

starfsmanna og meiri menntun skilar sér í verðmætari starfsmanni 

fyrir fyrirtækið. 

Starfsmannavelta (e. personel turnover) bankans í heild (e. total 

turnover) er um 10% og í því hlutfalli er öll starfsmannavelta, hvort 

sem starfsmenn hætta vegna þess að þeir telja hag sínum betur borgið 

á öðrum vinnustað, fara til náms, uppsagnir af hálfu bankans eða 

starfsmenn hætta sökum aldurs. Raun starfsmannavelta (e. voluntary 

turnover) bankans er á bilinu 5-6% og þá er átt við þá sem hætta að 

eigin ósk og hverfa til annarra starfa eða eru að hefja nám.46 Til 

samanburðar var meðaltal raunstarfsmannaveltu hjá 319 fjölmennustu 

vinnustöðum á Íslandi árið 2006 um 13%.47

Á hverju ári er framkvæmd vinnustaðagreining fyrir bankann meðal 

starfsmanna af fyrirtækinu Capacent Gallup. Spurningar í könnuninni 

sem snúa að starfsanda, hollustu og tryggð við bankann hafi komið 

einstaklega vel út hjá bankanum og langflestir aðspurðra segja að þeir 

geti mælt með bankanum sem vinnustað.48  

Ofangreindar upplýsingar um starfsmannaveltu gefa vísbendingar um 

að ferli við móttöku og þjálfun til nýliða séu vel úr garði gerð þar sem 

þeir starfsmenn sem hefja störf hjá bankanum séu ánægðir í starfi og 

una hag sínum vel innan hans sem oft á ekki við ef brestur er í ferli 

við móttökur og þjálfun við upphaf starfs. 

                                                 
45 Thompson & Strickland, 2001, bls 33. 
46 Bergþóra Sigurðardóttir, munnleg heimild, 18. október 2007. 
47 Finnur Oddsson, Ásta Bjarnadóttir og Arney Einarsdóttir, 2006, bls. 44. 
48 Bergþóra Sigurðardóttir, munnleg heimild, 18. október 2007. 
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5.2.1 Starfsmannafjöldi og menntun starfsmanna 

Það hefur verið mikill vöxtur hjá Landsbankanum undanfarin ár hvað 

varðar starfsmannafjölda og umfang Starfsmannasviðs bankans aukist 

samhliða þeirri þróun. Samkvæmt árskýrslu Landsbankans fyrir árið 

2006 kemur fram að starfsmannastefnan haldi áfram að vera í 

lykilhlutverki á heimamarkaði og styrki stoðir bankans í 

áframhaldandi útrás á alþjóðlegan markað. Samanlagður fjöldi 

starfsmanna á Íslandi og í starfsstöðvum bankans erlendis var í árslok 

2006 alls 2.313 og óx um 21% á milli ára. Á Íslandi voru 172 

nýráðingar á árinu og hlutfall starfsmanna á Íslandi 61% af 

heildarstarfsmannafjölda bankans. Í skýrslunni kemur einnig fram að í 

vinnustaðagreiningum sem gerðar eru meðal starfsmanna á Íslandi ár 

hvert frá árinu 2000 hefur þróunin verið mjög jákvæð. Meðal þeirra 

atriða sem fóru mest hækkandi milli áranna 2005 og 2006 voru 

framfarir í endurgjöf og hvatningu til starfsmanna, tækifæri til að læra 

og þroskast í starfi og atvinnuöryggi. Starfsmenn svara könnuninni á 

skalanum einum til fimm og hafði starfsánægja aukist úr 4,1 árið 2005 

í 4,4 árið 2006, tryggð starfsmanna við bankann hefur einnig aukist 

stöðugt á milli ára.49

Meðallífaldur starfsmanna í lok árs 2006 á Íslandi var 41 ár en meðal 

starfsaldur 13,1 ár. Konur voru í meirihluta starfsmanna á sama tíma 

eða 61% og karlar 39%.50 Hlutfall háskólamenntaðra starfsmanna 

hefur verið að aukast jafnt og þétt á milli ára. Árið 2005 var hlutfallið 

21,4%, fór í 30,3% árið 2006 og í septmeber 2007 var það komið í 

43,9%.51

5.2.2 Þróun á störfum starfsmanna 

Starfsemi Landsbankans sem og annarra fjármálastofnana hefur þróast 

hratt undanfarin ár. Til að fræðast um þá þróun tók höfundur viðtal 

við Friðgeir M. Baldursson, útibússtjóra bankans í Grafarholti. Í 

einhverjum skilningi túlka fjármálastofnanir sem svo að íslenskur 
                                                 
49 Landsbanki Íslands, 2007, bls. 55-57. 
50 Atli Atlason, munnleg heimild, 24. september 2007. 
51 Guðrún Þórðardóttir, munnleg heimild, 10. október 2007. 
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einstaklingsmarkaður sé að mettast hvað varðar hinar hefðbundnu 

bankaafurðir og hefur áhersla á nálgun við markaðinn verið 

framkvæmd á annan hátt s.s. í gegnum íbúðafjármögnun, 

tryggingarsölu og lífeyrissparnað. Líkt og hjá öðrum íslenskum 

fyrirtækjum þá sjá bankarnir vaxtartækifæri sín í auknu mæli hjá 

íslenskum fyrirtækjum í útrás eða þá hreinlega með nýrri starfsemi 

erlendis. Þessi þróun hefur vaxið mjög hjá íslensku bönkunum á sviði 

þjónustu við efnameiri einstaklinga, fjárfestingar á fyrirtækjamarkaði 

og fleiri þætti sem ekkert sérstaklega eru bundir við Ísland. Samhliða 

þessari þróun hefur þetta kallað á nýjar aðstæður í bönkunum, s.s. er 

lýtur að tæknimálum og ríkari kröfur gerðar til menntunnar vegna 

mikillar sérhæfingar í störfum í mörgum tilvikum. 

Útibúanet Landsbankans er ekki umfangsmesti hluti rekstrarins líkt og 

áður var. Starfsmönnum útibúa hefur fækkað nokkuð en verkefni og 

framboð þjónustu á þeim vettvangi eru orðin flóknari og krefjast 

sérhæfðara starfsfólks. Viðskipti s.s. tengd afleiðum og hlutabréfum 

hafa aukist innan fjármálageirans, og hafa slík viðskipti aukist til 

muna síðastliðinn áratug. Val á ávöxtunarleiðum sparifjár og 

fjárfestinga hefur aukist verulega frá því sem áður þekkist og er einnig 

orðið mun aðgengilegra fyrir alla viðskiptamenn bankanna m.a. með 

tilkomu netbanka. Áður fyrr flokkuðust fjármálastofnanir í grunninn 

sem afgreiðslufyrirtæki. Á þessu hefur orðið mikil breyting og í dag 

skilgreina fjármálafyrirtækin sig í auknu mæli sem þjónustu- og 

söludrifin fyrirtæki. Með þeirri breytingu kom 

samskiptamarkaðsfræðin (e. customer relationship management) til 

sögunnar og í dag eru ráðgjöf og samskiptamarkaðsfræði ríkjandi 

form samskipta. Eftir sem áður er hlutverk bankans þó að mörgu leyti 

það sama og áður þ.e. að veita einstaklingum og fyrirtækjum alhliða 

fjármálaþjónustu.52

                                                 
52 Friðgeir M. Baldursson, munnleg heimild, 13. nóvember 2007. 
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6 Verkferli hjá Landsbankanum í dag 
Bankinn leggur mikla áherslu á að faglega sé staðið að móttöku og 

þjálfun nýrra starfsmanna og sífellt er verið að þróa og bæta þær 

aðferðir sem notaðar eru. Starfsmannasvið bankans ber ábyrgð á 

móttöku og þjálfun nýrra starfsmanna.53 Hannað hefur verið móttöku- 

og þjálfunarferli nýliða hjá bankanum,54 í ferlinu er skilgreindir tveir 

ábyrgðaraðilar þ.e. Starfsmannasvið og yfirmenn á hverri starfsstöð. 

Þar er einnig gátlisti til stuðnings fyrir stjórnendur sem annast 

móttökur, meta þjálfunarþörf og útbúa þjálfunaráætlun fyrir nýliða.55  

Gátlistinn þjónar þeim tilgangi að allt ferli við móttöku og þjálfun 

nýliða sé skýrt og hlutverk allra hlutaðeigandi vel skilgreint. Við 

hönnun listans var áhersla lögð á að hann væri auðveldur í notkun, 

skiljanlegur og sýnilegur. Ekki einungis fyrir yfirmönnum eða 

ábyrgðaraðilum heldur einnig nýliðanum sjálfum. Þannig getur 

nýliðinn fylgst með ferlinu frá byrjun og séð hvaða eining eða 

starfsmaður á að sinna hverjum þætti.56  

Þegar ferli Landsbankans varðandi þjálfun og fræðslu til nýliða er 

skoðað má sjá að mikil vinna hefur verið lögð í að hanna ferli sem 

stjórnendur geta stuðst við. Ábyrgð stjórnenda er mikil og 

nauðsynlegt að þeir þekki til þeirra verkferla sem þeir geta nýtt og 

kynnt þá fyrir þeim sem annast þjálfun og fræðslu innan síns útibús 

eða einingar. 

Einungis er búið að kynna ferlið fyrir ákveðnum hópi yfirmanna og 

ábyrgðaraðila innan útibúanetsins og var ferlið fyrst kynnt formlega í 

janúar 2007. Eftirfylgni mun eiga sér stað til að veita stjórnendum 

aðhald svo ferlið muni nýtast öllum vel. Það er einnig til að samræma 

vinnubrögð við móttökur og þjálfun nýliða milli útibúa og eininga. 

                                                 
53 Bergþóra Sigurðardóttir, munnleg heimild, 4. október 2007. 
54 Sjá viðauka 5: Móttaka og þjálfun nýliða í Landsbankanka Íslands. 
55 Bergþóra Sigurðardóttir, munnleg heimild, 4. október 2007. 
56 Halla Jónsdóttir, munnleg heimild, 9. nóvember 2007. 
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Fyrirhugað er að halda á næstunni námskeið um móttöku og þjálfun 

nýliða fyrir yfirmenn og aðra ábyrgðaraðila .57

6.1 Móttaka og ráðning nýliða 

Bergþóra Sigurðardóttir er forstöðumaður á Starfsmannasviði bankans 

og tók höfundur viðtal við hana til að fræðast nánar um ráðninga- og 

móttökuferli nýliða hjá bankanum. Skipta má móttöku nýliða upp í 

fyrstu móttöku sem hefst í ráðningaferli hans hjá bankanum og seinni 

móttöku sem á sér stað á starfsstöð viðkomandi. 

6.1.1 Fyrsta móttaka 

Meginreglan er að ráðningarferli og fyrsta móttaka er hjá 

Starfsmannasviði en stjórnendur útibúa og eininga koma einnig að 

ferlinu í flestum tilfellum. Þegar um er að ræða ráðningar á 

höfuðborgarsvæðinu eða næsta nágrenni þess kemur starfsmaður í 

viðtal hjá Starfsmannasviði og þaðan eru meðmæli könnuð. Í öðrum 

tilvikum þegar nýráðningar eiga sér stað á landsbyggðinni og 

viðkomandi umsækjandi kemur ekki í viðtal til Starfsmannasviðs er 

annar háttur hafður á. Í þeim tilfellum er það í höndum yfirmanna eða 

ábyrgðaraðila viðkomandi útibúa að boða umsækjendur í viðtöl til sín 

í samráði við Starfsmannasvið. 

Ef fyrsta viðtal gengur vel eru upplýsingar sendar til yfirmanna eða 

annarra ábyrgðaraðila í viðkomandi útibúi eða einingu sem nýliðinn 

kemur til með að starfa hjá. Ráðningar eiga sér aldrei stað nema í 

samráði við þá, en framkvæmdarstjóri Starfsmannasviðs undirritar 

alla ráðningarsamninga fyrir hönd Landsbankans og er því 

meðvitaður um allar nýráðningar. Því má segja að viss miðstýring sé 

við lýði þegar kemur að ráðningum. Ef allir hlutaðeigandi eru 

sammála um að viðkomandi sé réttur starfsmaður í starfið er hann 

boðaður í viðtal á ný. Þegar að því viðtali kemur hefur umsækjandi í 

sumum tilfellum heimsótt væntanlegan vinnustað og þá kemur í ljós 

hvort honum líki aðstæður og það starf sem lagt er upp með að hann 

                                                 
57 Bergdís B. Guðnadóttir og Halla Jónsdóttir, munnleg heimild, 2. október 2007. 
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sinni. Í seinna viðtalinu eru væntingar til launa ræddar en í sumum 

tilvikum eru þær ræddar í fyrra viðtali og ef samkomulag næst á milli 

aðila eru umsækjendum kynnt gögn sem þeir þurfa að lesa og 

undirrita áður en störf hefjast. Því næst er ráðningasamningurinn 

undirritaður. 

Þau gögn og upplýsingar sem farið er yfir með nýliðum við ráðningu, 

fyrir utan ráðningarsamninginn sjálfan og starfslýsingu, eru viðamikil 

og hluti af því er vegna þess laga- og starfsumhverfis sem bankar og 

aðrar fjármálastofnanir starfa við. Nýliðum eru m.a. kynntir 

möguleikar til starfsþróunar og fræðslumál innan bankans. 

Bergþóra sagði að mikil áhersla sé lögð á rétta upplýsingagjöf til 

nýliða, trúnað og traust og að ekki séu gefin loforð sem ekki er hægt 

að standa við. Þetta er gert til að koma í veg fyrir að nýliðar byggi upp 

óraunhæfar væntingar til starfsins, starfsþróunar, aðstöðu eða annars 

sem tengist því að starfa hjá bankanum. Nýliðanum eru kynntar starfs- 

og siðareglur Landsbankans en tilgangur þeirra er að stuðla að 

heiðarleika, réttsýni og sanngirni í viðskiptum ásamt því að efla traust 

viðskiptavina og almennings á bankanum. Farið er ítarlega yfir þessar 

reglur með nýliða í viðtalinu og fær hann eintak af þeim með sér að 

loknu viðtali til að geta rýnt í þær frekar eftir þörfum. Nýliði fær 

einnig blað með ýmsum hagnýtum upplýsingum fyrir starfsmenn sem 

farið er í gegnum með honum lið fyrir lið. Þar koma fram t.d. 

upplýsingar um viðverukerfi starfsmanna sem heldur utan um 

vinnustundir þeirra. Einnig er farið yfir uppgjör launa og 

útborgunartímabil, reynslutíma, klæðnað, matar- og kaffitíma, hvaða 

upplýsingar Intranet bankans hefur að geyma, verkferla og öryggi. 

Bergþóra segir að áhersla sé lögð á að nýliðar kynni sér vel 

öryggisreglur við upphaf starfs því ef eitthvað kemur upp í starfi þá er 

of seint að kynna sér öryggisreglur eftir á. 

Nýliðar undirrita yfirlýsingu til upplýsingaöflunar þar sem bankanum 

er veitt heimild til að afla yfirlits yfir skuldbindingar hans við önnur 

fjármálafyrirtæki. Einnig undirritar nýliðinn yfirlýsingu um 

verðbréfaeign og viðskipti með verðbréf hjá sér sjálfum og maka 
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sínum ef við á og fær hann afhentar reglur bankans um viðskipti 

starfsmanna með fjármálagerninga. Þá eru helstu efnisatriði 

kjarasamninga bankamanna kynnt og starfsmannastefna bankans. 

Nýliði fær afhentan bækling þar sem stefnan er kynnt ásamt 

þjónustustefnu bankans þegar það á við. Við lok ráðningarviðtalsins 

fær nýliðinn afhent blað þar sem fram koma upplýsingar um hvaða 

gagna hann þarf að afla og afhenda bankanum. Þar eru atriði líkt og 

staðfesting á námi, skattkort, sakavottorð og hvert á að skila hverri 

yfirlýsingu fyrir sig sem nýliðinn undirritar. Ýmsar fleiri hagnýtar 

upplýsingar er að finna á blaðinu sem hjálpa nýliða að muna hvaða 

gagna þarf að afla sem snúa að honum sjálfum.58

6.1.2 Seinni móttaka 

Seinni hluti móttöku nýliða á sér stað eins og áður segir á starfsstöð 

viðkomandi. Þá eru það yfirmenn eða aðrir ábyrgðaraðilar sem annast 

móttökur og hafa sér til stuðnings áðurnefndan gátlista. Það er að 

ýmsu að huga og ber fyrst að nefna undirbúning á starfsstöð áður en 

nýliði hefur störf. Áhersla er lögð á að starfsstöð sé tilbúin þegar 

nýliði mætir til starfa. Það getur valdið óöryggi ef hann veit ekki hvar 

hann á að vera innan starfseiningarinnar eða er ekki með tilheyrandi 

búnað til að sinna starfinu strax á fyrsta starfsdegi. Dæmi um slíkan 

búnað eru húsgögn, tölva, sími og aðgangur að þeim tölvukerfum sem 

viðkomandi þarf að nota við störf sín. Öryggis- og aðgangskort að 

starfsstöð þurfa að vera til ef við á, auk nafnspjalda og barmmerkja. 

Starfsmannasvið leggur einnig áherslu á að búið sé að ákveða 

fyrirfram ábyrgðaraðila sem annast starfsþjálfun. Þessi aðili undirbýr 

fyrstu verkefni nýliðans og mikið er lagt upp úr því að hann sé valinn 

af kostgæfni og geti leiðbeint nýliða á uppbyggjandi hátt. Yfirmaður 

eða annar ábyrgðaraðili skal vera búinn að tilkynna samstarfsmönnum 

að nýr starfsmaður sé væntanlegur, nafn hans og hvaða starfi hann 

muni gegna. Einnig er lögð áhersla á að hringt sé í nýliðann tímanlega 

fyrir fyrsta starfsdag og honum veittar nauðsynlegar upplýsingar s.s. 

                                                 
58 Bergþóra Sigurðardóttir, munnleg heimild, 18. október 2007. 
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hvar inngangur sé, reglur um klæðaburð og aðrar upplýsingar sem 

taldar eru nauðsynlegar fyrir nýliðann að vita fyrir fyrsta starfsdag.59

Bergþóra hafði orð á því í viðtalinu að mikið sé lagt upp úr því að 

félagsmótun nýliða gangi vel og er því beint til yfirmanna og annarra 

aðila sem bera ábyrgð á móttökum nýliða að hlúa vel að nýliðum og 

aðstoða þá við að aðlagast nýjum aðstæðum, kynnast samstarfsfólki 

og því starfsumhverfi er þeir starfa við.60

Eins og fram kom í kafla tvö þá er mikilvægt að móttaka nýliða á 

fyrsta starfsdegi sé sem best úr garði gerð og vel sé tekið á móti 

honum til að hjálpa honum fyrstu skrefin á nýjum vinnustað. 

Kynna skal nýliða fyrir samstarfsfólki og fara með hann vettvangsferð 

um vinnustaðinn, sýna honum starfsaðstöðu, kaffistofu, salerni, 

bílastæði starfsmanna, mötuneyti og annað sem snertir vinnustaðinn 

beint líkt og hvar nauðsynleg aðföng eru að finna s.s. ritföng og 

pappír. Að auki þarf að kynna nýliðann fyrir starfsmönnum annarra 

starfseininga sem hann mun hafa samskipti við í gegnum störf sín. 

Hvetja verður nýliðann til að spyrja þeirra spurninga sem brenna á 

honum, að koma með ábendingar og vera óhræddur við að leita til 

samstarfsmanna eða yfirmanna ef upp koma atriði sem hann þarfnast 

aðstoðar eða upplýsingar við. Á fyrsta starfsdegi nýliða eru ýmsar 

reglur og skyldur ítrekaðar sem áður var farið í með honum í 

ráðningarferlinu. Hann er minntur á þagnar- og trúnaðarskyldu 

bankastarfsmanna sem aldrei lýkur þó viðkomandi hætti störfum hjá 

bankanum. Farið er yfir inn- og útstimplanir í viðverukerfinu og 

öryggisreglur s.s. hvar er að finna neyðarútganga, slökkvitæki og 

sjúkrakassa. Í kaflanum um þjálfun og fræðslu til nýliða er nánar 

fjallað um þau atriði sem eru kynnt nýliðum bankans strax á fyrstu 

starfsdögum.61

                                                 
59 Landsbanki Íslands, Starfsmannasvið, 2007. 
60 Bergþóra Sigurðardóttir, munnleg heimild, 18. október 2007. 
61 Landsbanki Íslands, Starfsmannasvið, 2007. 
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Það má sjá á ofangreindu að fastmótað ferli er til við móttöku nýliða 

hjá bankanum og ef farið er eftir því ættu nýliðar að upplifa faglegar 

móttökur þegar þeir hefja störf hjá Landsbankanum. 

6.2 Þjálfun og fræðsla til nýliða 

Starfsmannasvið og yfirmenn á hverri starfsstöð bera samkvæmt 

ferlinu sameiginlega ábyrgð á þjálfun og fræðslu nýliða. Það er 

hannað á þann hátt að ef því er fylgt eftir ættu nýliðar að fá markvissa 

fræðslu við upphaf starfs á grundvelli faglegrar þarfagreiningar. Innan 

Starfsmannasviðs bankans vinna þrír starfsmenn að fræðslumálum. 

Meðal verkefna þeirra er að hafa yfirumsjón með þjálfun og fræðslu 

til nýliða og veita yfirmönnum stuðning í tengslum við þeirra þátt í 

ferlinu.62

Fræðslustarfsemi bankans miðar að því að: 

• Starfsmenn búi yfir nauðsynlegri þekkingu og hæfni til að ná 

árangri í starfi 

• Starfsmenn fái tækifæri til að eflast og vaxa með því að 

tileinka sér nýja hæfni og þekkingu63 

Fræðsla og þjálfun nýliða er í raun þríþætt þ.e. nýliðakynning, þjálfun 

á starfsstöð og sértækari fræðsla til nýliða. Fjallað verður nánar um 

þau atriði í næstu köflum. 

6.2.1 Nýliðakynning 

Fræðsludeild sér um að senda boð til allra nýliða um að mæta á 

þriggja stunda nýliðakynningu í bankanum. Kynningin er haldin 

u.þ.b. mánaðarlega og er miðað við að nýliðar sæki hana innan 

mánaðar frá því að störf hefjast.64 Af þeim nýráðningum sem áttu sér 

stað á tímabilinu 1. janúar 2007 – 1. júlí 2007 mættu 70% nýliða á 

kynninguna.65

                                                 
62 Halla Jónsdóttir, munnleg heimild, 9. nóvember 2007. 
63 Fræðsludeild og Starfsmannasvið, 2007, bls. 27. 
64 Bergdís B. Guðnadóttir og Halla Jónsdóttir, munnleg heimild, 2. október 2007. 
65 Halla Jónsdóttir, munnleg heimild, 9. nóvember 2007. 
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Tilgangurinn með nýliðakynningu er í meginatriðum þríþættur. Í 

fyrsta lagi að kynna fyrirtækið og starfsemi þess fyrir nýjum 

starfsmönnum. Í öðru lagi að veita þeim hagnýtar upplýsingar um 

Landsbankann sem vinnustað og í þriðja lagi að kynna fyrir þeim 

verklagsreglur. Einnig er kynningin hugsuð sem vettvangur til að 

bjóða nýja starfsmenn formlega velkomna í bankann, gefa þeim 

tækifæri til að kynnast innbyrðis og spyrja spurninga sem á þeim 

kunna að brenna.  

Kynning á bankanum og starfsemi hans felur í sér umfjöllun um sögu 

Landsbankans, þróun síðustu ára og stefnu hans í dag. Farið er yfir 

skipuritið og starfsemi mismunandi eininga í höfuðstöðvum kynnt. 

Einnig er fjallað um dótturfélög bankans erlendis og þá starfsemi sem 

þar fer fram. 

Þær hagnýtu upplýsingar sem gefnar eru um Landsbankann sem 

vinnustað lúta að starfsmannastefnu hans og því hvernig henni er fylgt 

eftir. Farið er yfir þá fræðslustarfsemi sem er í bankanum og 

möguleika starfsmanna á námsstyrkjum. Einnig er útskýrt hvernig 

Starfsmannabankinn virkar en þar fara fram bankaviðskipti 

starfsmanna.66

Á bankanum hvílir sú fræðsluskylda samkvæmt lögum nr. 64/2006 

um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka67 og 

þeim reglum er bankinn hefur sett sér á grundvelli laganna að kynna 

starfsmönnum reglurnar og þær skyldur sem á þeim hvíla samkvæmt 

þeim. Þá ber bankanum að sjá til þess að starfsmönnum standi til boða 

viðhlítandi þjálfun í þeim aðgerðum til varnar peningaþvætti og 

fjármögnun hryðjuverkastarfsemi sem bankinn viðhefur á hverjum 

tíma. Að auki er skylt samkvæmt reglum bankans að kynna 

starfsmönnum reglur um verðbréfaviðskipti og er nýliðakynningin 

nýtt til að fara yfir þessi lög og reglur með nýliðum.68

                                                 
66 Halla Jónsdóttir, munnleg heimild, 9. nóvember 2007. 
67 Lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka nr. 64/2006. 
68 Edda Björnsdóttir, munnleg heimild, 12. nóvember 2007. 

30 



Móttaka og þjálfun nýliða hjá Landsbankanum   BRH  

6.2.2  Þjálfun og fræðsla á starfsstöð 

Fræðsla og þjálfun til nýliða mótast af eðli hvers starfs fyrir sig og 

ekki er mögulegt að segja til um hvað slík þjálfun tekur langan tíma. 

En fyrir utan þá fræðslu og námskeið sem Fræðsludeildin býður 

nýliðum, er ákveðin starfsþjálfun og fræðsla sem fer fram í útibúum 

og öðrum einingum bankans.69

Í ferli móttöku- og þjálfunar nýliða hjá bankanum er gert ráð fyrir að 

mikilvægasta þjálfun nýliða fari fram á hans eigin starfsstöð. Í 

gátlistanum kemur fram að yfirmaður eða annar ábyrgðaraðili í hverju 

útibúi eða einingu fyrir sig gegni lykilhlutverki. Hlutverk þeirra er að 

sjá til þess að þarfir nýliðans fyrir fræðslu og þjálfun séu greindar og 

við þeim brugðist á viðeigandi hátt í samráði við nýliðann.70

Fóstrakerfi hefur ekki verið innleitt sérstaklega innan bankans en vísir 

af því kerfi er notað innan margra útibúa og eininga. Í gátlistanum 

kemur fram að yfirmönnum er gert að velja ábyrgðaraðila fyrir 

starfsþjálfun nýliða sem geti leiðbeint honum á uppbyggjandi hátt á 

starfsstöð. Í sumum tilfellum er ljóst við upphaf starfs hvaða þjálfun 

nýliðinn þarf að sækja en í öðrum tilfellum kemur það ekki fram fyrr 

en störf eru hafin. Í ferlinu er gert ráð fyrir að þjálfunaráætlun, sem 

nýliðinn fær afrit af, sé útbúin eftir eina til tvær vikur í starfi. Ástæða 

þess að áætlun um þjálfun er ekki framkvæmd fyrr er að þá gefst 

yfirmanni eða ábyrgðaraðila tækifæri á að sjá hvaða þekkingu og 

hæfni nýliðinn býr yfir. Ekki er sjálfgefið að allir nýliðar þurfi á sömu 

þjálfun að halda við upphaf starfs. Í framhaldi af gerð áætlunarinnar 

skráir nýliðinn sig á námskeið samkvæmt henni. Einnig ef námskeiða 

er ekki þörf en þjálfunar engu að síður þá aðstoðar yfirmaður eða 

ábyrgðaraðili nýliðann við að fá þá þjálfun sem hann þarf innan 

starfseiningarinnar. Ef þau námskeið sem nýliðinn þarfnast eru ekki í 

boði hjá Fræðsludeild verður að bregðast við því. Hafa verður 

samband við deildina þannig að hún geti safnað saman upplýsingum 

um hvað vantar og skipulagt ný námskeið ef það á við. Yfirmanni eða 

                                                 
69 Bergdís B. Guðnadóttir, munnleg heimild, 2. október 2007. 
70 Landsbanki Íslands, Starfsmannasvið, 2007. 
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ábyrgðaraðila ber að gæta þess að fylgja áætluninni eftir, hvetja 

nýliðann og veita honum tækifæri til að prófa og kanna það sem hann 

hefur lært af þjálfuninni. Fyrstu tvo til þrjá mánuðina er mælst til þess 

að yfirmaður eða ábyrgðaraðili gefi nýliðanum reglulega tíma til að 

fara yfir þjálfunaráætlunina og spyrja þeirra spurninga sem hann 

óskar. Á hverju ári fara allir starfsmenn bankans í starfmannasamtal. Í 

þeim samtölum gefst nýliðum, jafnt sem öðrum, tækifæri á að líta yfir 

farinn veg og móta áætlanir um frekari fræðslu og þjálfun í samráði 

við yfirmann sinn.71

Til að fá innsýn í hvernig þjálfun getur verið í útibúi leitaði höfundur 

til fyrrnefnds Friðgeirs M. Baldurssonar, útibússtjóra. Má sjá að það 

vinnulag sem hann nýtir í sínu útibúi er sambærilegt því sem fram 

kemur í ferli móttöku og þjálfunar hjá bankanum. Hann er þeirrar 

skoðunnar að hver nýliði fái sem fyrst möguleika á að kynnast og geta 

samsamast nýja vinnustaðnum. Þessa stefnu hefur hann ennfremur 

reynt að tileinka sér í sínu útibúi. Þetta getur átt við hvort heldur 

viðkomandi hafi sambærilega reynslu frá öðru fyrirtæki eða sé að 

hefja bankastörf í fyrsta sinn. Friðgeir telur mikilvægt að hafa í huga 

að nýliðinn veit hugsanlega ekki til hvers ætlast sé af honum né 

heldur hvaða spurninga sé eðlilegt að spyrja. Nauðsyn þess að styðja 

við nýliðann er því augljós. Í öllum tilvikum þegar nýliði hefur störf í 

útibúi hans er farið yfir starfsumhverfið strax við ráðningu eða á 

fyrsta starfsdegi, vinnuskyldu og umhverfi, til þess að gera nýjan 

starfsmann meðvitaðan um stöðu sína.  

Við upphaf starfs fær nýliðinn einhvern félaga eða stuðningsaðila til 

þess að nema af og hjálpa sér fyrstu sporin. Þegar viðkomandi getur 

farið að vinna meira sjálfstætt þá er oftast sami stuðningsaðili við 

vinnu mjög nærri en það auðveldar nýliðanum að kalla eftir aðstoð. 

Friðgeir sagði að til viðbótar við áðurnefndan stuðning er mikill 

kostur fyrir nýliðann að sækja námskeið og einnig að fara í 

heimsóknir í aðrar deildir bankans. Heimsóknir í þessum tilgangi geta 

verið nauðsynlegar og afar gagnlegar. Val á heimsóknum fer þó að 
                                                 
71 Landsbanki Íslands, Starfsmannasvið, 2007. 
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sjálfsögðu eftir þeim verkefnum og þeirri stöðu sem nýliðinn gegnir í 

útibúinu, sbr. gjaldkeri, sérfræðingur eða annað. Þessar heimsóknir 

eða vettvangsskoðanir í aðrar deildir hefur þá ótvíræðu kosti, auk þess 

að sjá bankann og aðra starfsaðstöðu, að nýliðinn kynnist 

samstarfsfólki sínu í öðrum deildum augliti til auglitis, fær almenna 

starfskynningu á staðnum, fær tækifæri til skoðanaskipta um starfið 

og myndar hugsanlega persónuleg tengsl. Þetta er oftar en ekki 

grunnur að miklu og góðu samstarfi milli samstarfsmanna í 

bankanum, jafnvel þó þeir vinni langt frá hvor öðrum. Að lokum vildi 

Friðgeir nefna að það sé kannski mikilvægast að því verkefni ljúki 

aldrei að vera samstarfsmanni sínum góður félagi. Gleymist það ekki 

þá getur samstarfið skilað sér í betri starfsánægju og um leið orðið 

lykill að betri árangri fyrirtækisins.72

6.2.3 Önnur fræðsla fyrir nýliða 

Nýliðar eru hvattir til að sækja sér þekkingu með ýmsum leiðum. 

Boðið er upp á ýmis námskeið innan bankans sem eru sérstaklega 

sniðin að þörfum þeirra. Sem dæmi má nefna bjóðast nýliðum sem 

starfa í útibúum að sækja námskeið er snúa að vildarþjónustu 

bankans, öryggisnámskeið og námskeið varðandi sparnað og 

fjárfestingar. Einnig eru sérsniðin námskeið fyrir nýliða í 

höfuðstöðvum bankans t.d. skrif á ensku og greining ársreikninga.73

Almennt fer þjálfun og fræðsla á vegum Fræðsludeildar fram á ýmsa 

vegu. Leiðbeinendur á þessum námskeiðum fyrir nýliða koma 

langoftast úr röðum starfsmanna bankans. Það er talin kostur að 

starfsmenn sinni þessum verkum þar sem þeir þekkja innviði 

Landsbankans, starfsmenn, starfsemi og það umhverfi sem unnið er 

við. Í sumum tilfellum fara nýliðar á námskeið utan bankans sem er 

þá liður í undirbúningi þeirra til að takast á við nýtt hlutverk. Slík 

námskeið eru þá oftast sameiginlegt verkefni nýliðans og yfirmanns 

hans. Allir starfsmenn bankans hafa aðgang að rafræna 

kennsluvefnum Tölvunám.is þar sem þeir hafa aðgang að rafrænum 
                                                 
72 Friðgeir M. Baldursson, munnleg heimild, 8. október 2007. 
73 Halla Jónsdóttir, munnleg heimild, 9. nóvember 2007. 
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námskeiðum í algengustu tölvuforritum sem notuð eru í bankanum. 

Nýliðar eru hvattir sérstaklega til að nýta sér þennan möguleika. 

Bankinn býður starfsmönnum einnig að sækja um aðgang að rafræna 

kennsluvefnum Intuition Know-How þar sem boðið eru upp á fjölda 

námskeiða um fjármálatengt efni.74  

Námsframboð er kynnt starfsmönnum á fjölbreyttan hátt. Á Intraneti 

bankans er Fræðsludeildin með sérstaka síðu þar sem starfsmenn geta 

skoðað námsvísi, þar eru námskeiðin kynnt og starfsmenn geta þar 

skráð þátttöku sína í þau. Á hverri önn er gefinn út bæklingur sem 

sendur er í útibú og aðrar einingar svo auðvelt sé fyrir starfsmenn að 

skoða og kanna hvað er í boði. Það er gert til að koma til móts við þá 

sem síður skoða námsvísinn á Intranetinu og til þess að vekja athygli 

starfsmanna á námsframboðinu. Hugmyndin er að bæklingurinn sé 

einnig látinn liggja á kaffistofum starfsmanna þannig að þeir geti flett 

honum og skoðað námsframboð í kaffi- og matarhléum. Bæklingurinn 

er uppsettur á þann hátt að hver og einn ætti að finna einhver 

námskeið eða fræðslu við hæfi. Honum er skipt niður í flokka t.d. 

tölvukerfi, fjármál, rafrænt nám o.s.frv. Í öðrum tilfellum er sendur 

tölvupóstur á vissa markhópa innan bankans, stjórnendur eða aðra og 

minnt á ákveðin námskeið eða fræðslu sem er á döfinni hverju sinni.75

Fyrir utan skipulagða fræðslustarfsemi eru nýliðar einnig hvattir til að 

leita sér þekkingar með þeim hjálpartækjum sem þeim standa til boða 

og eru flest aðgengileg á Intraneti bankans. Á Intranetinu er m.a 

orðasafn sem unnið var af þýðendum bankans. Í orðasafninu má finna 

skilgreiningar á hugtökum sem tengjast starfseminni.76 Einnig hefur 

verið útbúin handbók sem er að finna á Intraneti bankans. Tilgangur 

handbókarinnar er að vera upplýsingabrunnur fyrir starfsmenn 

bankans. Hún getur reynst nýliðum sem starfa í útibúatengdri 

starfsemi sérstaklega vel hvað varðar verklagsreglur og það framboð 

af þjónustu sem bankinn veitir og er því nauðsynlegt að kynna honum 

útibúahandbókina strax við upphaf starfs. Handbókin gefur 
                                                 
74 Bergdís B. Guðnadóttir og Halla Jónsdóttir, munnleg heimild, 2. október 2007. 
75 Bergdís B. Guðnadóttir og Halla Jónsdóttir, munnleg heimild, 2. október 2007. 
76 Halla Jónsdóttir, munnleg heimild, 9. nóvember 2007. 
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starfsmönnum tækifæri að slá inn leitarorð yfir það viðfangsefni sem 

hann er að vinna að hverju sinni og upp kemur texti um viðfangsefnið 

og hlekkur í vinnulýsingar og flæðirit (e. flow chart) verkferla yfir 

nauðsynlegar aðgerðir sem gera þarf.77

                                                 
77 Jóhanna S. Ágústsdóttir, munnleg heimild, 9. október 2007. 
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7 Niðurstöður könnunnar meðal nýliða 
Spurningalistinn sem nýliðar fengu sendan var kaflaskiptur og mun 

höfundur nýta þá kaflaskiptingu við framsetningu á niðurstöðum. Í 

viðauka 3 má sjá spurningalistann í heild, hvernig svör skiptast 

hlutfallslega og svör við opnum spurningum.  

Niðurstaða könnunarinnar verður skoðuð með hliðsjón af þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Hvernig er staðið að 

móttöku og þjálfun nýliða hjá Landsbankanum og hversu vel hann 

uppfyllir þær væntingar sem nýliðar gera um þjálfun og móttöku. 

Almennar spurningar 

Kynjaskipting svarenda endurspeglaði þýðið og var nokkuð jöfn eða 

54% konur og 46% karlar. Meira en helmingur þeirra sem svöruðu 

voru yngri en 30 ára og alls voru 85% þeirra yngri en 40 ára. Það kom 

höfundi á óvart hve stór hluti nýliða er með háskólapróf eða 73%. 

Nánari skiptingu má sjá á mynd 5. 

Hver er menntun þín?

6%

13%

73%

8%

Grunnskólapróf

Stúdentspróf

Háskólapróf

Annað 

 

Mynd 5. Hver er menntun þín? 

Skipting milli þess hvort nýliðar starfa á höfuðborgarsvæðinu eða 

landsbyggðinni var nokkuð ójöfn en 95,2% nýliða starfa á 

höfuðborgarsvæðinu eða næsta nágrenni. Einnig flokkast starfssvið 

meirihluta svarenda undir sérfræðistörf. 
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Hvert er starfssvið þitt?
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Mynd 6. Hvert er starfssvið þitt? 

Mesta nýliðun innan bankans á því tímabili sem höfundur kannaði eru 

háskólamenntaðir starfsmenn sem sinna hinum ýmsu sérfræðistörfum 

eða 69%. Er það í samræmi við þá þróun sem hefur verið undanfarin 

ár hjá Landsbankanum að fjöldi starfsmanna með háskólamenntun er 

sífellt að aukast. 

Upplýsingar áður en störf hófust 

Yfirgnæfandi meirihluti nýliða eða 95,8% voru búnir að hitta 

yfirmann sinn áður en störf hófust. Upplýsingagjöf varðandi reglur 

um klæðaburð starfsmanna kom út þannig að 67,7% nýliða fengu 

kynningu á þeim. 85% þeirra voru kynntar starfs- og siðareglur 

bankans við upphaf starfs. Mikill meirihluti nýliða eða 91,6% voru 

kynnt í hverju starfssvið þeirra fælist. En þó svo þeim hefðu verið 

kynnt starfssvið sitt í upphafi var það ekki skýrt í hugum allra, eins og 

sjá má á mynd 7 á næstu síðu. 
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11. Áður en störf hófust var starfssvið þitt skýrt í þínum huga? 
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Mynd 7. Áður en störf hófust var starfssvið þitt skýrt í þínum huga? 

 

Móttökur fyrstu dagana í nýju starfi 

Kynning 

Næsti yfirmaður tók á móti meirihluta nýliða á fyrsta starfsdegi eða 

87,5% þeirra. Eins kom sterklega fram í könnuninni að nýliðar 

upplifðu að sá aðili sem tók á móti þeim var jákvæður gagnvart 

bankanum og starfsumhverfis hans. 

15. Upplifðir þú jákvæðni frá þeim sem tók á móti þér 
gagnvart bankanum og starfsumhverfi hans?
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Mynd 8. Upplifðir þú jákvæðni frá þeim sem tók á móti þér gagnvart 

bankanum og starfsumhverfis hans? 

Slík jákvæðni er nauðsynleg og getur hún hjálpað nýliðum fyrstu 

dagana í nýju starfi og aukið á jákvæðni þeirra sjálfra til nýrra 
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aðstæðna. Í 92,8% tilvika voru nýliðar kynntir fyrir samstarfsfélögum 

sínum á fyrsta degi, það er mjög gott og getur haft þau áhrif að 

félagsmótunarferlið sem nýliðinn fer í gegnum gangi betur fyrir sig. 

Einnig upplifðu 95,8% nýliða að þeim hafi verið tekið vel meðal 

samstarfsfélaga sinna. Áhersla er lögð á í gátlista bankans um 

móttökur og þjálfun til nýliða að yfirmaður eða annar ábyrgðaraðili 

tilkynni samstarfsmönnum nýliðans um ráðningu hans. Á myndinni 

hér að neðan má sjá að 75,6% tilvika var það gert og skiptir slík 

tilkynning miklu máli því ef það er ekki gert getur það aukið á 

óöryggi nýliðans fyrstu dagana. 

18. Voru samstarfsfélagar þínir almennt meðvitaðir um ráðningu þína? 
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Mynd 9. Voru samstarfsfélagar þínir almennt meðvitaðir um ráðningu þína? 

Aðstaða 

Þegar hafist var handa við að skoða gögnin sem tilheyra aðstöðu 

fyrstu dagana í nýju starfi fór fyrst að bera á mun á svörum milli hópa. 

Mynd 10 á næstu síðu sýnir niðurstöður spurningar um aðgang að 

tölvu á fyrsta starfsdegi. 
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19. Hafðir þú aðgang að tölvu á fyrsta starfsdegi?
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Mynd 10. Hafðir þú aðgang að tölvu á fyrsta starfsdegi? 

Munurinn fólst í því að nýliðar sem hófu störf í útbúum skorti frekar 

aðgang að tölvum á fyrsta starfsdegi en þeir í höfuðstöðvum. 59% 

starfsmanna í útibúum voru með aðgang en 88% þeirra sem starfa í 

höfuðstöðvum og er nokkur munur þar á. Eins mátti greina mun á 

svörum milli starfssviða og voru gjaldkerar með hæsta hlutfallið án 

tölvu á fyrsta starfsdegi. Gjaldkerar starfa í útibúum og styður það 

einnig muninn milli útibúa og höfuðstöðva. Skýring á því felst í eðli 

þjálfunar þeirra sem fram fer á starfsstöð leiðbeinanda. 45,8% nýliða 

höfðu aðgang að nauðsynlegum tölvukerfum á fyrsta starfsdegi. 

 

21. Hafðir þú aðgang að nauðsynlegum tölvukerfum á fyrsta starfsdegi? 

45,8%

52,4%

1,8%
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Mynd 11. Hafðir þú aðgang að nauðsynlegum tölvukerfum á fyrsta 

starfsdegi? 
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Hvað varðar aðgang að tölvukerfum mátti aftur greina mun milli 

þeirra sem hófu störf í útibúi og höfuðstöðvum. Í útibúum höfðu 28% 

aðgang að nauðsynlegum tölvukerfum á fyrsta starfsdegi en 47% í 

höfðustöðvum. Aðgang nýliða að tölvum og tölvukerfum þarf að bæta 

og má gera það með því að nýta gátlistann, en í honum er farið 

markvisst í það hvernig yfirmaður eða annar ábyrgðaraðili snýr sér í 

því að afla nauðsynlegs búnaðs. 

Upplýsingagjöf 

Kynning til nýliða á öryggisreglum hefði mátt koma betur út en 

43,7% nýliða fengu kynningu á öryggisreglum vinnustaðarins. Má líta 

á að þar sé tækifæri fyrir bankann til að gera betur. Meirihluti fékk 

kynningu á nánasta vinnuumhverfi sínu þ.e. kaffistofu, 

salernisaðstöðu, fatahengi, inn- og útgönguleiðum og/eða 

bílastæðamálum. Farið var með 66,7% nýliða í vettvangsferð um 

vinnustaðinn og 67,3% voru kynntar reglur um matar- og kaffitíma.  

Þegar spurt var hvort nýliði hefði haft ákveðinn aðila (tengilið) til að 

leita til með starfstengdar spurningar á fyrstu starfsdögum kom í ljós 

að 82,6% hafði slíkan aðila eins og sjá má á myndinni hér að neðan. 

26. Var ákveðinn aðili (tengiliður) í útibúinu/einingunni sem þú gast leitað 
til með starfstengdar spurningar á fyrstu starfsdögum þínum? 
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Mynd 12. Var ákveðinn aðili (tengiliður) í útibúinu/einingunni sem þú gast 

leitað til með starfstengdar spurningar á fyrstu starfsdögum þínum? 

Þegar þeir sem ekki höfðu slíkan aðila (tengilið) til að leita til voru 

spurðir hvort þeir hefðu viljað hafa slíkan aðila (tengilið) kom í ljós 
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að 65,5% hefðu kosið það. Þessi niðurstaða bendir til að íhuga megi 

að innleiða ákveðið kerfi t.d. fóstrakerfi innan bankans. 

Flestir svarenda töldu sig hafa fengið í upphafi nauðsynlegar 

útskýringar á hvar upplýsingar var að finna til að sinna sínum daglegu 

störfum eða 66,1% og þegar spurt var hvort þeir hefðu fengið 

svigrúm/tækifæri/tíma til að skoða og kanna gagnlegar upplýsingar 

töldu 83,3% svo vera. 

Spurt var hvort bæta hefði mátt fyrstu móttökur á einhvern hátt og var 

niðurstaðan eftirfarandi: 

29. Hefði mátt bæta fyrstu móttökur á einhvern hátt?

35,7%

35,1%
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Mynd 13. Hefði mátt bæta fyrstu móttökur á einhvern hátt? 

Greina mátti mun á svörum eftir kyni og menntun. Hluti nýliða töldu 

sig ekki vita hvort bæta hefði mátt fyrstu móttökur og má túlka það á 

þann veg að þeir hafi ekki skoðun á því. Karlar svöruðu frekar „veit 

ekki“ en konur. Meirihluti kvenna eða 41% þeirra töldu að ekki hefði 

þurft að bæta fyrstu móttöku á einhvern hátt en 29% karla. Gögnin 

sýndu að nýliðar með háskólamenntun voru í meirihluta þeirra sem 

töldu að bæta hefði mátt móttökur á einhvern hátt eða 40% þegar 

hlutfall þeirra nýliða með aðra menntun var 24%. Þessa niðurstöðu 

má túlka á þann hátt að þeir sem búa yfir háskólamenntun geri meiri 

kröfur en þeir sem minni menntun hafa og má draga þá ályktun að 

þeir sem eru háskólamenntaðir séu að fást við flóknari störf. 

42 



Móttaka og þjálfun nýliða hjá Landsbankanum   BRH  

Þeir sem töldu að eitthvað hefði betur mátt fara við fyrstu móttöku 

fengu tækifæri á að tilgreina það í könnuninni. Nýttu 52 sér það að 

rita svör sín af þeim 60 sem töldu að eitthvað hefði betur mátt fara. 

Kom m.a. fram í rituðum svörum eftirfarandi:  

• „Aðgangskort hefði mátt vera tilbúið.“  

• „Hefði viljað kynningu á vinnuumhverfi og hefði verið betra 

að vera komin með aðgang að öllum kerfum sem ég þurfti.“  

Úr rituðu svörunum mátti sjá að helst þóttu nýliðum tölvumál, 

aðgangur að tölvukerfum og að aðgangskort að húsnæði hefði verið 

ábótavant. 

Fræðsla og þjálfun við upphaf starfs 

Nýliðakynning 

Nýliðakynning er í boði fyrir alla nýliða innan bankans og sóttu 

77,7% nýliða í könnuninni slíka kynningu. Af þeim sem sóttu 

kynninguna mátu 81,3% svo að hún hafi verið gagnleg. Þessi 

niðurstaða bendir til þess að nýliðakynningar eru nauðsynlegar strax í 

upphafi starfs. 14% þeirra sem sóttu kynninguna töldu að eitthvað 

hefði betur mátt fara. Það er ekki hátt hlutfall en ástæða er fyrir 

bankann að taka tillit til þess sem nýliðar benda á. Úr rituðu svörum 

mátti lesa að helst þótti nýliðum kynningin of almenn og vildu þeir 

frekar hafa kynninguna tengdari sínu starfssviði. 

Þjálfun á starfsstöð 

Nýliðar voru spurðir hvort þeir hefðu fengið leiðsögn/kennslu í sínu 

útibúi/einingu við upphaf starfs og má sjá þær niðurstöður á mynd 14 

á næstu síðu. 
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31. Fékkst þú leiðsögn/kennslu í þínu útibúi/einingu við upphaf starfs? 
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Mynd 14. Fékkst þú leiðsögn/kennslu í þínu útibúi/einingu við upphaf starfs? 

Munur var á svörum þeirra sem eru með háskólapróf og þeirra sem 

eru með aðra menntun. 68% þeirra sem eru með háskólapróf fengu 

leiðsögn/kennslu á sinni starfsstöð og 87% þeirra sem eru með aðra 

menntun fengu leiðsögn/kennslu á sinni starfsstöð. Þegar þeir sem 

fengu leiðsögn/kennslu voru spurðir um það hvort hún hefði verið 

gagnleg kom í ljós 43% háskólamenntaðra þótti hún gagnleg en 65% 

þeirra sem voru með aðra menntun þótti hún gagnleg. Allir sem tóku 

þátt í könnuninni voru spurðir hvort bæta hefði mátt leiðsögn/kennslu 

til þeirra við upphaf starfs og var niðurstaðan eftirfarandi: 

33. Hefði mátt bæta leiðsögn/kennslu til þín við upphaf starfs? 
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Mynd 15. Hefði mátt bæta leiðsögn/kennslu til þín við upphaf starfs? 

Eins og sjá má á myndinni hér að ofan var stór hluti sem svöruðu, „ég 

veit ekki“ og metur höfundur það svo að þeir hafi ekki myndað sér 
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skoðun við spurningunni. Hugsanlega er minni þörf talin á 

leiðsögn/kennslu til háskólamenntaðra starfsmanna og þeir geri meiri 

kröfu til þeirrar leiðsagnar/kennslu sem þeir fá. En 42% 

háskólamenntaðra telja að bæta hefði mátt leiðsögn/kennslu á 

einhvern hátt og 20% nýliða með aðra menntun eru sömu skoðunar. 

Draga má þá ályktun að þörf á leiðsögn/kennsla til háskólamenntaðra 

nýliða sé vanmetin. Mikill meirihluti þeirra sem fengu 

leiðsögn/kennslu mátu það sem svo að hún hefði gagnast þeim í starfi 

eða alls 94%. Sú niðurstaða bendir til að nauðsynlegt er að búa svo 

um að nýliðar fái góða og markvissa leiðsögn/kennslu á sinni 

starfsstöð burt séð frá menntun þeirra. 

Þeir sem mátu það svo að eitthvað hefði mátt betur fara varðandi 

leiðsögn/kennslu við upphaf starfs fengu tækifæri á að rita hvað hefði 

mátt betur fara og nýttu 44 af 60 sér það. Það sem m.a. kom fram í 

rituðum svörum var eftirfarandi: 

• „Eins og ég skrifaði áðan hefði ég viljað að leiðsögnin eða 

kennslan hefði verið markvissari og kannski aðeins frá einum 

aðila í stað þess að allir í deildinni væru að leiðbeina. Þó það 

sé auðvitað gott að geta gengið til allra og spurst fyrir.“ 

• „Markviss kennsla frá einni manneskju hefði virkað betur.“  

Það sem m.a. má lesa úr rituðum svörum er að kennsla hefði mátt vera 

markvissari, einn aðili sæi um að kenna nýliða og betri kennsla á 

tölvukerfin. 

Námskeið 

Stór hluti nýliða eða 91,7% vita hvar er að finna upplýsingar um 

fræðslu sem er í boði innan bankans. Þegar spurt var hvort þeir hefðu 

sótt námskeið, þá höfðu 67,5% sótt námskeið síðan þeir hófu störf.  
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37. Finnst þér framboð fræðslu (námskeið/fyrirlestra o.fl.) innan 
bankans hafa verið fullnægjandi fyrir þig sem nýliða? 
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Mynd 16. Finnst þér framboð fræðslu (námskeið/fyrirlestra o.fl) innan 
bankans hafa verið fullnægjandi fyrir þig sem nýliða? 

Á myndinni hér að ofan sést að 65,1% nýliða telja framboð 

fullnægjandi innan bankans. Nýliðar fengu tækifæri á að rita hvað 

þeim þætti vanta varðandi námskeið/fyrirlestra o.fl. Margar gagnlegar 

athugsemdir komu fram sem gætu nýst Fræðsludeild bankans þegar 

unnið er að skipulagi í námskeiðagerð. Nokkrir nýliðar bentu á að gott 

væri ef námskeið verði haldin á landsbyggðinni, fleiri starfstengd 

námskeið fyrir hvert svið og að hvert námskeið verði haldið oftar. 

Einnig kom fram að mörgum þótti alls ekkert ábótavant og eru 

ánægðir með framboð fræðslu hjá bankanum.  

Stuðningur yfirmanna 

Tvær spurningar voru í könnuninni sem tengdust stuðningi yfirmanna. 

Spurt var hvort yfirmaður/ábyrgðaraðili hefði annarsvegar rætt við 

nýliða um frammistöðu hans síðan hann hóf störf og hinsvegar um 

líðan í starfi. Yfirmenn/ábyrgðaraðilar virðast hafa verið virkir að 

ræða frammistöðu við nýliða og var það gert í 70,8% tilvika en 

einugis höfðu 49,4% nýliða verið spurðir um líðan í starfi. Þó 

frammistaða og líðan í starfi séu oft nátengd mega yfirmenn ekki 

gleyma því að spyrja um líðan nýliða sinna. 
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Heildarupplifun 

Fjórum spurningum var beint til nýliða til að meta heildarupplifun 

þeirra. Höfundur setur niðurstöður þessara spurningar fram á þann 

hátt að myndin sýnir meðaltal svara á skalanum 1-5. Almennt er gert 

ráð fyrir að allt sem er fyrir ofan 2,5 sé gott en ef einhver spurning fer 

niður fyrir 2,5 þá telst vera hætta á ferðum og aðgerða innan 

fyrirtækisins þörf. Í vinnustaðargreiningunni sem unnin er fyrir 

Landsbankann af Capacents Gallup sem áður hefur verið minnst á er 

einnig spurt hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú í starfi hjá 

Landsbankanum í dag. Þar eru svör einnig sett fram á skalanum 1-5 

og niðurstaða svara starfsmanna í þeirri greiningu er í takt við svör 

nýliða í spurningakönnuninni eða 4,46. Aðrar spurningar sem koma 

fram á mynd 17 hér að neðan voru ekki í þeirri könnun og því ekki 

hægt að bera niðurstöður saman.78

3,61

3,89

4,06

4,26

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00

41. Þegar á heildina er litið, hversu vel eða illa stóðust þær
væntingar sem þú hafðir um þjálfun innan bankans við

upphaf starfs?

42. Þegar á heildina er litið hversu ánægð/ur eða
óánægð/ur ert þú með þær móttökur og þjálfun sem þú

fékkst þegar þú hófst störf hjá bankanum?

40. Þegar á heildina er litið, hversu vel eða illa stóðust þær
væntingar sem þú hafðir um móttökur við upphaf starfs?

43. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ert þú í starfi hjá
Landsbankanum í dag?

 

Mynd 17. Heildarupplifun 

Það sést hér að ofan að svör við heildarupplifun nýliða koma vel út, 

ekkert í niðurstöðunum tengdum heildarsupplifun bendir til að 

aðgerða sé þörf innan bankans. Þó ber að hafa í huga að sífellt er hægt 

að gera betur og verður bankinn að standa vörð um þann góða árangur 
                                                 
78 Bergþóra Sigurðardóttir, munnleg heimild, 14. nóvember 2007. 
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sem niðurstöður sýna. Tækifæri eru þó til úrbóta og taka verður mið 

af svörun nýliða þegar þeir benda á þætti sem þeir telja að þarfnist 

úrbóta. Þeir bentu m.a. á að aðgangur að tölvu og tölvukerfum væri 

ábótavant. Einnig að leiðbeining/kennsla mætti vera markvissari og að 

nýliðanámskeið þyrftu að vera tengdari hverju starfssviði fyrir sig. 

Nýliðar eru mjög ánægðir í starfi hjá bankanum og er niðurstaða 

þeirrar spurningar nánast með fullt hús stiga. Þegar á heildina er litið 

stóðust væntingar nýliða um móttökur við upphaf starfs mjög vel og 

því hægt að segja að Landsbankinn hafi staðist þær væntingar sem 

nýliðar gera til móttöku. Þegar spurt var um ánægju eða óánægju með 

móttöku og þjálfun kom það einnig vel út. Það sem kom hvað síst út 

var hversu vel eða illa þær væntingar stóðust sem nýliðar höfðu til 

þjálfunar innan bankans við upphaf starfs. Þar er þó alls engin hætta á 

ferðum en góð ábending um að hægt sé að gera enn betur og nýta 

verður þær ábendingar sem nýliðar settu fram í könnuninni til að 

betrumbæta ferlið. 
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8 Tillögur 
Höfundur leggur til fjórar tillögur að því hvernig bæta má móttöku og 

þjálfun nýliða hjá Landsbankanum. Til grundvallar er fræðilegt efni 

sem kynnt hefur verið í skýrslunni, viðtöl við starfsmenn og 

niðurstaða spurningakönnunar sem lögð var fyrir nýliða. 

Í skýrslunni er kynnt hvernig fyrirtæki sem hafa stefnu og 

aðgerðaráætlun um móttöku nýliða hafi af því ávinning. Einnig kemur 

fram að þarfagreining er góð leið til að meta fræðsluþarfir nýliða. Slík 

aðgerðaáætlun um móttöku og þarfagreiningu er til hjá bankanum í 

dag. Að mati höfundar er markviss kynning á því ferli sem hannað 

hefur verið til allra yfirmanna og ábyrgðaraðila innan bankans því 

áríðandi. Ef það er gert á skipulegan hátt og það notað í hvert sinn 

sem nýr starfsmaður hefur störf má koma í veg fyrir mörg atriði sem 

fram komu í könnuninni meðal nýliða, og þeir töldu ábótavant. Þeir 

bentu m.a. á hve seint þeir fá tölvutengingar og aðgang að 

tölvukerfum, ef gátlistinn er nýttur á réttan hátt á bankinn að geta 

takmarkað þau vandamál sem tengjast tölvumálum nýliða. 

Tillaga höfundar tengdu ferlinu er á þá leið að strax á nýju ári verði 

farið markvisst í að kynna það og gátlistann sem því fylgir. 

Landsbankinn er fjölmennur vinnustaður og því stór hópur yfirmanna 

og ábyrgðaraðila sem þarf að ná til. Greina verður hvaða starfsmenn 

það eru sem annast móttöku nýliða á hverri starfstöð. Skipta þarf 

hópnum niður t.d. þannig að útibússtjórar, féhirðar o.s.frv. verði hver í 

sínum hópi. Boða þyrfti til kynningar fyrir hvern hóp þar sem farið er 

yfir málefni nýliða. Skrásetja ætti hverjir sitji hvaða kynningu þannig 

að hægt sé að senda út sérstaka kynningu í tölvupósti til þeirra sem 

ekki hafa tök á því að mæta og þannig komið í veg fyrir að einstaka 

ábyrgðaraðili missi af kynningunni. 

Vegna mikilvægi þess að ferlið sé notað á réttan hátt ætti að taka upp 

þá vinnureglu að senda afrit af þjálfunaráætlun til Fræðsludeildar fyrir 

hvern nýliða sem hefur störf. Með því er hægt að halda utan um 

fræðsluþörf nýliða og ákveðið aðhald verður gagnvart ábyrgðaraðilum 
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á notkun gátlistans. Setja ætti það viðmið að búið sé að ljúka 

kynningum fyrir 1. maí 2008. 

Fóstrakerfi getur verið gagnlegt þegar verkleg kennsla á sér stað eins 

og fram kemur í kafla 3.1 sem fjallar um þjálfunaraðferðir. Hluti 

þjálfunar til nýliða felst í kennslu á þeim tölvukerfum sem þeir nýta 

við störf sín ásamt fræðslu á verklagsreglum og vinnulagi innan 

bankans. Í könnun til nýliða kom í ljós að margir gerðu athugasemd 

við að enginn ákveðinn aðili hafi séð um markvissa þjálfun til þeirra 

við upphaf starfs. Einnig kom fram að 65,5% þeirra nýliða sem höfðu 

engan ákveðinn aðila (tengilið) til að leita til með starfstengdar 

spurningar hefðu kosið að hafa slíkan aðila. Þessi niðurstaða styður 

nauðsyn þess að taka markvisst upp fóstrakerfi innan bankans. Í 

gátlista bankans vegna móttöku og þjálfunar nýliða segir, eins og áður 

hefur komið fram, að velja skuli ábyrgðaraðila fyrir starfsþjálfun.  

Höfundur telur að leggja eigi mikla áherslu á við yfirmenn og 

ábyrgðaraðila að þessu atriði sé fylgt eftir. Í raun er vísir af fóstrakerfi 

við lýði hjá bankanum í dag en það þarf að kynna það frekar og 

innleiða á réttan hátt. 

Leggur höfundur til að yfirmenn og ábyrgðaraðilar fái fræðslu um 

hvernig slíkt fóstrakerfi er uppbyggt og hver ávinningur af notkun 

þess getur orðið. Sú fræðsla getur komið til á sama tíma og móttöku 

og þjálfunarferli til nýliða er kynnt. Sá aðili sem valinn er og tekur að 

sér þjálfun nýliða á starfsstöð þarf einnig að fá svigrúm til að 

undirbúa sig fyrir verkefnið. Hann þarf að undirbúa komu nýliðans 

m.a. með því að hafa öll tæki og búnað reiðubúnn ásamt því að setja 

tímamörk á þjálfunarferlið. Þegar kennsla hefst þarf að sýna 

nýliðanum þolinmæði og veita honum reglulega endurgjöf. Kynna 

mætti þeim aðilum sem annast nýliða þær meginreglur sem fram 

koma á mynd 3, á bls. 13 í skýrslunni. Þegar nýliði er með einhvern 

ákveðinn aðila sér innan handar er líklegt að það veiti honum öryggi 

til að takast á við ný verkefni í nýju starfi og að hann verði fljótari að 

komast inn í hið nýja starf. 
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Við ráðningu og á fyrstu dögum í nýju starfi fá nýliðar mikið magn af 

upplýsingum sem þeir þurfa að lesa og læra. Þetta eru mikilvægar 

upplýsingar sem nauðsynlegt er að kynna nýliðanum. 

Tillaga höfundar varðandi upplýsingar við upphaf starfs er að útbúin 

verði bæklingur undir heitinu „Velkomin(n) til starfa“. Í viðauka 6 má 

sjá drög af slíkum bæklingi sem höfundur skýrslunnar samdi eftir 

skoðun á fræðilegum þáttum er lúta að móttöku nýliða og 

niðurstöðum rannsóknar þessarar. Þar eru upplýsingar sem þegar eru 

fengnar nýliðum í ráðningarferlinu í dag en settar fram á annan hátt. 

Höfundur bætti þó inn litlum kafla undir yfirskriftinni „Leiðarljós í 

samskiptum“, sem varðar mannleg samskipti á vinnustaðnum og leiða 

til vellíðan starfsmanna. Í bæklingnum eru að mestu hagnýtar 

upplýsingar sem gætu komið að gagni fyrir nýliðann við upphaf 

starfs. Ekki þótti ástæða til að setja fleiri upplýsingar í bæklinginn. 

Ofgnótt upplýsinga gæti leitt til þess að bæklingurinn missi marks og 

verði ekki nægilega hnitmiðaður. Nýliðinn gæfi sér þá ekki tíma til að 

lesa hann og hann yrði minna gagnlegur. Bæklingurinn er settur upp á 

þann hátt að auðvelt er fyrir nýliðann að hafa hann við höndina og á 

honum er nafn næsta yfirmanns og leiðbeinanda sem væri sá aðili sem 

tekur að sér að annast nýliðann við upphaf starfs samkvæmt 

fóstrakerfinu. 

Nýliðanámskeiðin sem haldin eru hjá bankanum eru mjög gott 

framtak og góður vettvangur til að kynna nýliðum ýmislegt sem 

þarfnast kynningar við þegar hafin eru störf hjá bankanum. Eins og 

fram hefur komið geta slíkar kynningar hjálpað nýliðanum við að 

skilja þá fyrirtækjamenningu sem er innan fyrirtækisins ásamt 

markmiðum og stefnu. Að auki getur hún hjálpað nýliðum í gegnum 

aðlögunarþrepin þrjú sem kynnt voru í skýrslunni. 

Í könnun til nýliða kom fram að kynningin þykir mörgum of almenn 

og nefndu nokkrir að hún hefði mátt vera betur tengd þeim störfum 

sem þeir sinna. Höfundur leggur til varðandi nýliðakynninguna að 

tilraun verði gerð til að skipta kynningunni upp. Miðað við þann 

fjölda sem svaraði í könnuninni að störf þeirra flokkist undir 
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sérfræðistörf eða 68,5% telur höfundur ástæðu til að hafa sérsniðna 

kynningu fyrir þann hóp. Síðan mætti hafa annan hóp fyrir starfsmenn 

sem sinna gjaldkera-, þjónustufulltrúa- eða öðrum störfum í útibúum 

eða höfuðstöðvum. 
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9 Umræður 
Höfundur var ákveðinn í upphafi að vinna að skýrslu sem tengdist 

nýliðum í fyrirtækjum. Þegar kom að því að finna fyrirtæki til 

samstarfs velti höfundur fyrir sér Landsbankanum, en þar sem hann 

starfar þar komu upp vangaveltur hvort það væri heppilegt. Það er 

varhugarvert sérstaklega í ljósi þess að höfundur gæti verið 

hlutdrægur í umfjöllun sinni um bankann. Að lokum mat höfundur 

það svo að mikil áskorun fælist einmitt í því að vinna skýrsluna í 

samstarfi við Landsbankann og þyrfti hann að sýna fram á hæfni til að 

vinna skýrsluna á hlutlausan hátt. Það gagnast bankanum ekki að 

höfundur tefli fram óþarflega jákvæðum niðurstöðum sem 

endurspegla ekki raunverulegar niðurstöður. Bankinn hyggst nýta 

gögnin til áframhaldandi eftirfylgni með nýliðum og því engum í hag 

að oftúlka það sem fram kom.  

Vel var tekið í beiðni um samstarf hjá Starfsmannasviði bankans og 

voru samskiptin á allan hátt mjög góð frá upphafi. Öllum 

fyrirspurnum höfundar um einstök atriði var svarað fljótt og vel. 

Íslenskir bankar hafa verið mikið í þjóðfélagsumræðunni síðustu 

misseri, og Landsbankinn ekki undanskilinn. Umræðan hefur þó ekki 

snúist um starfsmenn bankanna heldur frekar einkavæðingu þeirra og 

útrás á alþjóðamarkað. Höfundi þótti forvitnilegt að rannsaka hvernig 

verkferli við móttöku og þjálfun nýliða er hjá ört vaxandi fyrirtæki 

eins og Landsbankanum og hvernig nýliðar upplifa móttöku og 

þjálfun við upphaf starfs. 

Stjórnendur Landsbankans gera sér grein fyrir mikilvægi þess að 

móttaka og þjálfun nýliða sé sem best úr garði gerð. Það hefur verið 

mótað ferli sem á að koma í veg fyrir að nýliðar upplifi óánægju við 

upphaf starfs. Í spurningakönnun til nýliða sem unnin var í tengslum 

við skýrsluna komu þó í ljós ýmis atriði sem betur mega fara. 

Höfundur telur að ef móttöku og þjálfunarferlið er kynnt á réttan hátt 

fyrir stjórnendum og ábyrgðaraðilum sé hægt að koma í veg fyrir flest 

öll umkvörtunarefni nýliða í könnuninni. Komu fram í niðurstöðum 
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könnunarinnar vísbendingar um að bankinn uppfylli væntingar nýliða 

um móttöku og þjálfun við upphaf starfs. Það er góð niðurstaða, ekki 

síst þar sem ferlið um móttöku og þjálfun hjá Landsbankanum hefur 

ekki fengið almenna kynningu. Höfundur leggur fram tillögu í 

skýrslunni að aðferð til kynningar á gátlistanum. 

Mikil samkeppni ríkir um hæfa starfsmenn á íslenskum 

fjármálamarkaði. Fyrirtæki sem hafa skýra stefnu í starfsmannamálum 

og skapa eftirsóknarvert starfsumhverfi munu því styrkja 

samkeppnisstöðu sína og auka líkur á að halda góðum starfsmönnum. 

Það er hluti af því að skapa gott starfsumhverfi að nýliðum sé fylgt 

eftir og kannað reglulega hvað má betur fara. 

Hjá Landsbankanum er hafinn undirbúningur að reglulegri 

eftirfylgnikönnun til nýliða svo hægt sé að vera á varðbergi gagnvart 

atriðum sem betur mega fara og bregðast við ef þurfa þykir. 

Niðurstaða spurningakönnunar sem höfundur lagði fyrir nýliða mun 

bankinn nýta sem ákveðna stöðukönnun áður en farið er af stað með 

reglulegar kannanir til nýliða innan bankans. Einnig gæti verið 

áhugavert að fylgjast með í framtíðinni þeim hópi sem 

spurningakönnunin var lögð fyrir. Þá væri hugsanlega hægt að skoða 

hve lengi þeir endast í starfi og hversu vel þeim líkar að starfa hjá 

bankanum. 

Upplifi nýr starfsmaður jákvæðar móttökur, rétta þjálfun og góðar 

upplýsingar í upphafi starfs má reikna með að hann verði ánægður í 

starfi og hæfileikar hans njóti sín til fulls. Markviss móttaka og 

þjálfun nýliða gerir starfsmenn hæfari, sem á móti getur bætt árangur 

fyrirtækisins. Skýrsla höfundar er lögð fram á þeirri forsendu að ná 

fram skýrri sýn á stöðuna eins og hún er hjá Landsbankanum í dag og 

kanna hvort bæta megi verkferlið þannig að allir hlutaðeigandi hafi 

ávinning af þ.e. nýliðar og Landsbankinn. 
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10 Niðurstöður 
Rannsókn þessi bendir til að verkferli Landsbankans sem snýr að 

móttöku og þjálfun nýliða sé ágætt. Ferlið er nýlegt og ef það er 

innleitt og kynnt á réttan hátt, þannig að allir sem koma að móttöku 

og þjálfun nýliða nýti það við störf sín má draga þá ályktun að nýliðar 

muni upplifa faglega móttöku og þjálfun við upphaf starfs. Taka 

verður mið af því að ferlið sem bankinn nýtir í dag var fyrst formlega 

kynnt í janúar 2007. Því var það ekki í notkun þegar hluti þeirra sem 

tóku þátt í könnuninni hófu störf. Bresk rannsókn sem unnin var árið 

1992 sýndi fram á að nýliðar endast stutt í starfi ef móttöku nýliða er 

ekki sinnt. Niðurstaða þeirrar rannsóknar styður nauðsyn þess að 

stjórnendur gefi móttöku nýliða gaum. 

Það er niðurstaða höfundur að kynna þurfi ferlið markvissar og betur. 

Í skýrslunni kemur fram að þau fyrirtæki sem hafa myndað sér stefnu 

og áætlun um móttöku og þjálfun nýliða hafi af því mikinn ávinning, 

sem undirstrikar hve áríðandi er að kynna ferlið vel. Höfundur leggur 

fram í tillögum sínum á hvaða hátt kynna má ferlið þannig að það 

nýtist öllum hlutaðeigandi. Það þarf að kynna markvisst og skipta 

verður kynningunni niður eftir starfssviðum. Halda verður utan um 

hvaða yfirmenn eða ábyrgðaraðilar fái kynningu. Ef þær upplýsingar 

eru skráðar er hægt að koma í veg fyrir að einstaka aðili missi af 

henni og þekki ekki ferlið. Það er gert með því að útbúa sérstaka 

rafræna kynningu sem send yrði til til þeirra aðila sem ekki höfðu 

tækifæri til að mæta á kynninguna. 

Niðurstaða könnunarinnar bendir til að bankinn uppfylli þær 

væntingar sem nýliðar gera um móttökur og þjálfun við upphaf starfs. 

Meirihluti svarenda töldu þær standast „ mjög vel“ eða „frekar vel“, 

nokkuð stór hluti svaraði „hvorki né“ og má draga þá ályktun að þeir 

aðilar hafi ekki haft væntingar til móttöku og þjálfunar við upphaf 

starfs. Þetta er góð niðurstaða fyrir bankann, sérstaklega í ljósi þess að 

notkun gátlistans í ferli um móttöku og þjálfun nýliða er ekki orðin 

almenn meðal yfirmanna og ábyrgðaraðila. 
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Tækifæri eru til úrbóta sem vert er fyrir bankann að skoða nánar. 

Sérstaklega hvað varðar tölvumál nýliða, í könnuninni kom í ljós að 

hluti nýliða hafði ekki aðgang að tölvum á fyrsta starfsdegi. Mun 

alvarlegra var þó hve stórt hlutfall nýliða skorti aðgang að 

nauðsynlegum tölvukerfum til að sinna störfum sínum en alls 52,4% 

þeirra töldu sig ekki hafa fengið nauðsynlegan aðgang við upphaf 

starfs. Rekja þarf orsök vandans og t.d. er hugsanlegt að flöskuháls sé 

til staðar í tölvudeild bankans. Einnig er mögulegt að almennari 

notkun ferilsins og gátlistans meðal yfirmanna og ábyrgðaraðila geti 

komið í veg fyrir vandann.  

Móttöku og þjálfunarferli bankans er mjög ítarlegt og gott hjálpartæki 

fyrir þá sem taka á móti nýjum starfsmönnum. Þar er markvisst 

uppsett hvernig yfirmenn eða ábyrgðaraðilar taka á móti og undirbúa 

komu nýliða á starfsstöð. Einnig er farið lið fyrir lið yfir það hvert 

þeir eiga að snúa sér til að afla nauðsynlegs búnaðs og hvar þeir sækja 

um aðgang að tölvukerfum fyrir nýliða. 

Nýliðar bentu á að markvissari þjálfunar væri þörf og að einn 

ákveðinn aðili væri þeim innan handar fyrst um sinn. Í fyrrnefndum 

gátlista kemur fram að velja skuli ábyrgðaraðila fyrir starfsþjálfun og 

að þjálfunaráætlun sé fyllt út í samráði við nýliða. 

Lagt er til að innleitt verði fóstrakerfi innan bankans sökum þess að 

hluti nýliða höfðu ekki ákveðinn aðila fyrstu dagana í nýju starfi, en 

hefðu kosið að hafa slíkan aðila. Yfirmenn og ábyrgðaraðilar þurfa að 

fá fræðslu um þess konar kerfi og hvernig þeir geti undirbúið þá 

starfsmenn sem munu annast nýliða á starfsstöð. Einnig kom 

höfundur með tillögu að bæklingi til nýliða. Í ljósi þess hve miklar 

upplýsingar nýliðar fá við upphaf starfs telur höfundur að slíkur 

bæklingur með hagnýtum upplýsingum geti hjálpað nýliðum þegar 

spurningar vakna eftir að formlegri kynningu er lokið.  

Innan bankans eru haldnar reglulega nýliðakynningar. Kynningin er 

að margra mati of almenn og bentu sumir nýliðar á að hún mætti vera 

tengdari þeim störfum sem þeir sinna. Í ljósi þess lagði höfundur fram 
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tillögu um tilraun varðandi það að skipta kynningunni meira upp eftir 

starfssviðum og hvar innan bankans nýliðar starfa, þ.e. í útibúum eða 

höfuðstöðvum. 

Landsbankinn er á réttri leið hvað varðar móttöku og þjálfun nýliða. 

Höfundur telur að ef bankinn haldi áfram á sömu braut og taki mið af 

því sem fram hefur komið geti hann náð samkeppnisforskoti á 

keppinauta sína við að halda í og ná til sín hæfum starfsmönnum. 
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