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Abstract 

The topic of this bachelor thesis is human resource management of hotels in 

Reykjavik and vicinity. 

There are two primary intentions which are going to be considered. The first 

intention is to examine how managers are training and developing their 

employees. The second aim is to find out if the aspect of training and 

development is getting more important following the increasing number of 

foreign tourists travelling to Iceland. 

In most cases, participants felt that the general managers had the most impact 

on the definition of training needs of employees. Popular training methods are 

traditional teaching/lectures and team training. 

The most used methods of development are lectures, seminars, workshops and 

assessments. Managers fairly agreed that their hotels are emphasizing a lot in 

training and development of their employees and that the importance of this 

aspect has been growing due to the increasing number of tourists travelling to 

Iceland in recent years. 

The results of this thesis show that the importance of training and development 

has been increasing. Therefore, it is important that managers act on those 

results by paying attention to the process of building up employees that are 

happy and loyal to the company. As a consequence the employees are able to 

do their job correctly and meet customer’s demands that can create an 

advantage over competitors. 

 

Key words:  

 Human resource management  

 Training and Development 

 Hotels 

 Tourism 
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Útdráttur 

Umfjöllunarefni þessa verkefnis er mannauðsstjórnun hótela í Reykjavík og 

nágrenni.  

Það eru tvö meginmarkmið sem verða skoðuð í þessu verkefni. Í fyrsta lagi að 

athuga hvernig stjórnendur hótela í Reykjavík og nágrenni standi að þjálfun og 

þróun starfsmanna. Í öðru lagi að athuga hvort stjórnendur telji mikilvægi þessa 

þáttar hafa aukist í kjölfar fjölgunar erlendra ferðamanna til landsins á 

síðastliðnum árum. 

Niðurstöður verkefnisins leiða það í ljós að stjórnendur telja helst óskir 

starfsfólks og frammistaða þeirra í starfi séu ráðandi varðandi ákvarðanatöku 

um þjálfun. Yfirleitt eru það almennir stjórnendur sem hafa mest áhrif á 

skilgreiningu þjálfunarþarfa starfsmanna. Helstu Þjálfunaraðferðir sem stjórn- 

endur nota eru þjálfun í starfi, teymisþjálfun og hefðbundin kennsla eða 

fyrirlestrar. Þegar þjálfunaraðferðir eru metnar er mest notast við mat fyrir 

þjálfun og eftir þjálfun ásamt því að kanna viðbrögð starfsmanna við þjálfun. 

Helstu aðferðir við þróun starfsmanna í starfi voru námskeið, stöðuhækkanir 

eða mat og endurgjöf frá stjórnendum.  

Stjórnendur mannauðsmála telja sitt hótel leggja frekar mikið upp úr þjálfun og 

þróun starfsmanna. Flestir sögðust vera frekar sammála þeirri fullyrðingu um 

að mikilvægi þjálfunar og þróunar hafi verið að aukast í kjölfar fjölgunar 

erlendra ferðamanna til landsins á síðastliðnum árum. 

Því má draga þá ályktun að mikilvægi þjálfunar og þróunar sé að aukast á 

meðal hótela í Reykjavík og nágrenni. Það er því er mikilvægt að stjórnendur 

hugi vel að þessum þætti í því ferli að byggja upp ánægða og trygga starfsmenn 

sem geta valdið starfi sínu og mætt kröfum viðskiptavina og þannig náð 

forskoti á samkeppnisaðila. 

                             

Lykilorð:  

 Mannauðsstjórnun  

 Þjálfun og þróun 

 Hótel 

 Ferðamál 
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1 Inngangur 

Segja má að stjórnun mannauðs fyrirtækja og stofnanna sé orðinn einn af 

kjarnaþáttum stjórnunar í dag. Mannauðsstjórnun hefur þróast hratt samhliða 

örum tæknibreytingum á síðastliðnum árum ásamt þeim mikilvæga þætti að 

hafa hæfileikaríkt og ánægt starfsfólk í starfi. Mannauðsstjórnun kemur að 

fjölmörgum þáttum innan skipulagsheilda og þá sérstaklega því sem snýr að 

sambandi starfsmanns og vinnuveitanda.  

Þjálfun og þróun starfsmanna í starfi er sá þáttur mannauðsstjórnunar sem 

hefur hvað mest áhrif á það hvort þekking, færni og geta starfsmanna samsvari 

markmiðum fyrirtækja og er því mjög mikilvægur þáttur í mannauðsstjórnun. 

Á síðastliðnum árum hefur ferðamannastraumur til Íslands margfaldast og sér 

ekki fyrir endann á því á komandi árum. Áhugi höfundar á mannauðsstjórnun 

og ferðaþjónustu leiddi til þess að áhugi kviknaði á því að athuga hvað 

stjórnendur hótela væru að gera í starfsmannamálum sínum sem varða þjálfun 

og þróun starfsmanna. Af því leiddi að eftirfarandi rannsóknarspurning var sett 

fram ásamt undirspurningum. 

Hvernig standa stjórnendur hótela í Reykjvaík og nágrenni að þjálfun og 

þróun starfsfólks? 

 Telja stjórnendur hótela að það sé mikið lagt upp úr þjálfun og þróun 

starfsmanna á sínum vinnustað? 

 Telja stjórnendur fjölgun ferðamanna til landsins á síðastliðnum árum 

hafi aukið mikilvægi þjálfunar og þróunar starfsmanna á meðal hótela í 

Reykjavík og nágrenni? 

Fræðilegur grunnur verkefnisins byggir að miklu leyti á kenningum innan 

mannauðsstjórnunar og þáttum tengdum þjálfun og þróun starfsmanna í starfi. 

Farið verður vel yfir þær þjálfunar- og þróunaraðferðir sem stuðst er við í 

rekstri fyrirtækja og stofnanna allt frá því að þörfin fyrir þjálfun vaknar og 

þangað til að lagt hefur verið mat á hana. Rýnt verður í gögn varðandi þjálfun 

og þróun starfsmanna byggða á Cranet rannsóknarskýrslunni frá árinu 2012. 

Þessi rannsókn er unnin af Háskólanum í Reykjavík og fjallar um stöðu mann- 

auðsstjórnunar í íslenskum fyrirtækjum og stofnunum í dag. Einnig verður 

fjallað um stöðu ferðamála á Íslandi þar sem að þróun þátta eins og komu 
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erlendra ferðamanna til landsins, fjölda gistinátta og starfa innan hótela verða 

skoðaðir. 

Gerð verður megindleg rannsókn þar sem að rafræn vefkönnun verður send til 

stjórnenda hótela sem sjá um þjálfun og þróun starfsmanna. Í könnuninni 

verður reynt að finna svör við rannsóknarspurningu og undirspurningum 

hennar ásamt því að athuga hvort það sé merkjanlegur munur á milli hótela 

hvernig þau útfæra þjálfun og þróun starfsmanna. Vefkönnunin mun ná til 

stjórnenda hótela í Reykjavík og nágrenni. Úrlausn svara verður unnin í 

gegnum tölfræðiforritið SPSS.  

Í framhaldinu verða síðan úrlausnir þátttakenda greindar, metnar og bornar 

saman við fræðin. Í síðustu köflunum munu verða umræður um greininguna og 

matið og reynt að koma með tillögur til handa stjórnendum hótela þar sem við 

á. Að lokum verða niðurstöðurnar teknar saman og rannsóknarspurningu og 

undirspurningum svarað. 
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2 Mannauðsstjórnun 

Til eru ótal skilgreiningar á því hvað mannauðsstjórnun sé þó svo þær séu allar 

tiltölulega svipaðar. Gary Dessler segir að ,,Mannauðsstjórnun sé það ferli að 

ávinna sér, þjálfa, meta, umbuna starfsfólki og að mæta kröfum stéttarfélaga, 

heilbrigðismála, öryggis og sanngirni“ (Dessler, 2014, bls 2).  

Fræðimennirnir George W. Bohlander og Scott Snell segja kjarnann í mann- 

auðsstjórnun vera þegar ,,að árangursrík skipulagsheild verði að geta komið 

saman ólíku fólki sem getur unnið að sameiginlegu markmiði heildarinnar 

(Bohlander og Snell, 2004, bls 2).  

Skilgreiningarnar fela í sér það að til þess að öðlast velgegni í rekstri þurfa 

stjórnendur að skilja og geta notað starfsmannastjórnun á  réttan hátt  og skilið 

þarfir starfsmanna sinna til þess að geta tryggt hámarks framleiðni og ánægju í 

starfi. 

 
Mynd 1. Þættir mannauðsstjórnunar (Sigrún H. Kristjánsdóttir, 2006, bls 332). 

Mynd 1 sýnir ferli mannauðsstjórnunar sem hefst á áætlunargerð þar sem 

byrjað er á því að skoða þörfina á mannauði og það að ráða inn rétta fólkið og 

endar á starfslokum starfsmanns. Á milli þessara tveggja póla eru síðan þættir 

sem snúast mikið til um ánægju, þróun og vöxt starfsmanna í starfi (Sigrún H. 

Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006, bls 332). 

2.1 Mikilvægi mannauðsstjórnunar 

Samkvæmt Dessler (2014, bls 2-4) er mikilvægi mannauðsstjórnunar best 

útskýrt með því að setja upp lista af því sem stjórnendur vilja ekki lenda í og er 

hann eftirfarandi: 

 Að ráða vitlausa (ranga) manneskju í starfið. 
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 Að það sé mikil starfsmannavelta. 

 Að sjá að starfsfólkið er ekki að gera sitt besta. 

 Að eyða tíma í tilgangslaus starfsmannaviðtöl. 

 Að þurfa að fara fyrir dóm, af því fyrirtækið þitt er búið að brjóta lög. 

 Að fyrirtækið þitt er undir nálarauga því það er haldið að hjá þér sé 

stunduð ólögmæt starfsemi. 

 Að starfsfólkið þitt heldur að launin þeirra séu óréttlát og mikið lægri en í 

öðrum fyrirtækjum. 

 Að láta litla þjálfun starfsfólks minnka framleiðni í fyrirtækinu. 

 Að fremja stéttarfélagsbrot. 

Allir þessir þættir gerir mannauðsstjórnun að mikilvægum þætti í rekstri 

fyrirtækja. Með því að leggja áherslu á mannauðsmálin má fyrirbyggja að þessi 

vandamál verði að veruleika (Dessler, 2014, bls 2-4). 

2.2 Hlutverk og viðfangsefni mannauðsstjórnunar  

Sá tími sem mannauðsstjórnun nýtir við stjórnunartengd verkefni fer 

minnkandi á meðan hlutverk þess sem stefnumótandi samstarfsaðila fyrirtækis 

og talsmanns starfsmanna fer vaxandi. Mannauðsstjórnendur standa frammi 

fyrir tveimur mikilvægum áskorunum. Í fyrsta lagi að breyta núverandi 

áherslum í rekstri fyrirtækis yfir í áherslur sem eiga að gilda til framtíðar. Í 

öðru lagi er það að undirbúa, þróa og innleiða mannauðsstjórnun fyrir 

stjórnendur sem ekki styðjast við mannauðsstjórnun í rekstri sínum (Noe, 2012, 

bls 7).   

Shaun Tyson segir í einni grein sinni að eitt af þeim hlutverkum sem 

mannauðsstjóra ber að sinna sé að miðla áfram þeim gildum og viðhorfum sem 

gengið er út frá að séu viðhöfð innan skipulagsheildarinnar. Þar má nefna 

breytingarstjórnun sem kemur að innleiðingu nýrrar hugsunar og vinnulags í 

rekstri fyrirtækis (Tyson, 1999, bls 42-52). 

Aukinn aðgangur að alheimsvefnum hefur aukið hlutverk mannauðsstjórnunar í 

því að viðhalda gagnasöfnum og veita starfsmönnum aðgang að svokallaðri 

sjálfsafgreiðslu (e.Self-service) á vefnum þar sem þeir hafa aðgang að helstu 

upplýsingum varðandi mannauðsstjórnun eins og þjálfun, ávinningi, umbunum 

og könnunum (Noe, 2012, bls 8). 
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Dessler (2014, bls 2) hefur list upp þeim hlutverkum sem mannauðsstjórnun 

gegnir og er hann eftirfarandi: 

 Að stýra starfsmati. 

 Að skipuleggja þörf fyrir starfsfólk og velja starfsfólk. 

 Að velja nýliða. 

 Að kynna og þjálfa nýliða. 

 Að hafa umsjón með launagjöldum og mánaðarlaunum. 

 Að veita hvata og umbun. 

 Að miðla (taka viðtöl, ráðleggja, aga). 

 Að þjálfa og þróa stjórnendur. 

 Að byggja upp starfsmannahollustu. 

Eins og þessi útlistun ber með sér eru margir þættir sem gerir hlutverk mann- 

auðsstjórnunar mikilvægt og þá einkum varðandi þætti sem stuðla að betri og 

ánægðri starfsmönnum (Dessler, 2014, bls 2). 

2.3 Mjúk og hörð mannauðsstjórnun 

Tvær útbreiddustu nálganir mannauðsstjórnunar í dag eru hörð og mjúk nálgun. 

Mjúk nálgun gerir ráð fyrir því að starfsmenn starfi best þegar þeir eru 

fullkomlega skuldbundnir skipulagsheildinni (Truss, Gratton, Hope, McGovern 

og Stiles, 1997, bls 56).  

Samkvæmt Veronicu Hope segir orðrétt að ,,starfsmaður sem starfar undir 

mannauðsstjórnunarkerfi þarf ekki endilega bara að vinna í samræmi við kröfur 

fyrirtækisins heldur getur hann skuldbundið sig að markmiðum og gildum 

vinnuveitanda síns og þar af leiðandi veitt virðisauka í gegnum vinnu sína“ 

(Hope, 1994, bls 3).  

Mjúka nálgunin leggur þannig áherslu á að til þess að skuldbinding eins og 

þessi geti orðið að veruleika verði stjórnendur að treysta, þjálfa og þróa 

starfsmenn sína ásamt því að leyfa þeim að vinna á sjálfstæðan hátt og hafa 

stjórn á starfi sínu (Hope, 1994, bls 3). 

Á hinn boginn er harða mannauðsstjórnunin mun strangari og eftirlit vegna 

árangurskerfa og árangursstjórnunar vegna einstakrar starfsemi strangt og er 

þetta gert til að tryggja samkeppnishæfni fyrirtækisins á markaði (Truss o.fl., 

1997, bls 56).  
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Samkvæmt grein sem Halla V. Haraldsdóttir og Gylfi Dalmann skrifuðu segja 

þau ,,að harða útgáfa mannauðsstjórnunar feli í sér áherslu á stefnumótandi 

áætlanir til að tryggja hámarksnýtingu mannauðs þar sem megináherslan sé 

lögð á afkomu skipulagsheilda og verkefni á sviði mannauðsmála eru gjarnan 

látinn mæta afgangi“ (Halla Valgerður Haraldsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2011, bls 98). 

Skilgreiningarnar um harða og mjúka nálgun mannauðsstjórnunar má þannig 

skilja sem svo að mjúka nálgunin sé sú nálgun þar sem einbeiting stjórnenda sé 

á starfsmanninum og að honum líði vel og sé sjálfsöruggur í starfi og sé þess 

vegna meira virði en ella á meðan harða stjórnunin einbeitir sér meira að því að 

tryggja hámarksafköst starfsmanna og draga þar með úr launakostnaði 

fyrirtækis eða stofnunnar. 

2.4 Mannauðsstjórnun innan hótela 

Prófessorinn M. C. Metti sem hefur getið sér gott orð varðandi þætti sem koma 

að rekstri hótela og veitingastaða ásamt því að hafa skrifað fjölda bóka þess 

efnis. Hann segir meðal annars orðrétt að ,,hótel sem í dag eru drifin áfram 

vegna þrýstings markaðar þurfi að hafa skýr markmið varðandi bætt gæði, 

framleiðni, sveigjanleika ásamt að geta aðlagað sig hratt að þörfum og 

eftirspurn á markaði“ (Metti, 2008, bls 2). 

Þó svo að deild mannauðsmála hótela þjóni ekki beint viðskiptavinum eða sjái 

um bókanir gesta gegnir hún samt mjög mikilvægu hlutverki gagnvart 

skilvirkri starfsemi skipulagsheildarinnar. Það má skipta deild mannauðsmála 

hótela í þrjá þætti. Þessir þrír þættir eru ráðning starfsmanna, hagur 

starfsmanna eða stjórnenda og þjálfun starfsmanna. Yfirmanni mann- auðsmála 

er oft skylt að vera kunnugur lögum varðandi vinnulöggjöf og vera fær um að 

veita öðrum stjórnendum í öðrum deildum ráð því varðandi (Metti, 2008, bls 

162). 

Helstu viðfangsefni mannauðsdeilda hótela eru samskipti við aðrar deildir 

innan hótelsins. Þó svo að mannauðsdeild sjái um nýliðun, viðtöl og skimun 

eftir hugsanlegum nýjum starfsmönnum, þá liggur lokaákvörðun um ráðningu 

starfsmanna alltaf hjá þeirri deild þar sem viðkomandi starfmaður mun koma til 

með að starfa fyrir. Sama gildir um stöðuhækkanir og agavandamál 
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starfsmanna þar sem að mannauðssvið er skorðað við ráðgjöf og túlkun á 

lagalegum spurningum (Metti, 2008, bls 162). 

Helstu hlutverkum mannauðsdeilda má skipta upp í þrjá þætti. Í fyrsta lagi að 

passað sé upp á að öllum skilmálum varðandi ráðningu í starf sé fullnægt bæði 

í þágu vinnuveitenda og starfsmanna. Í öðru lagi að koma á leiðum til 

samskipta, samráðs og samvinnu í því skyni að leysa ýmis málefni sem upp 

koma innan hótelsins. Í þriðja lagi að lágmarka deilumál og ágreining sem 

getur skapast á milli vinnuveitenda og starfsmanna ásamt fulltrúum þeirra. 

Árangur mannauðsdeilda hótela veltur mikið á getu stjórnenda í að mynda 

skilvirkt samband við stjórnendur annarra deilda hótelsins (Metti, 2008, bls 

160-162). 

Flestir mannauðsstjórnendur hótela skilja mikilvægi þess að geta fullnægt 

þörfum viðskiptavina. Þess vegna leggja stjórnendur áherslu á að veita 

starfsmönnum þá grunnþjálfun sem þeir þurfa til þess að geta uppfyllt 

væntingar og þarfir hótelgesta. Stjórnendur hótela mæla oft ánægju viðskipta- 

vina sinna til að geta sett sér viðmið sem hægt er að nota til samanburðar. Með 

setningu viðmiða er átt við það þegar stjórnendur hótela setja sér markmið um 

árangur með því að bera saman núverandi- og fyrrverandi frammistöðu. 

Stjórnendur geta líka borið sig saman við önnur hótel og myndað viðmið út frá 

því. Einfaldasta aðferðin við að meta ánægju viðskiptavina er að hlusta á 

athugasemdir og kvartanir þeirra. Mörg hótel skilja eftir athugasemda spjald í 

herberjum gesta eða á borðum inn í veitingasal til þessa að afla endurgjafar. Þar 

sem svartíðni við þessari aðferð er lág er frekar mælt með því að nota kannanir 

þar sem hringt er í viðskiptavini eða þeim send könnun í netpósti. Þeim 

gögnum sem safnað er saman eru notuð til þess að mynda sjálf viðmiðin sem 

núverandi- og framtíðar frammistaða starfsmanna er metin út frá (Metti, 2008, 

bls 50-58). 
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3 Þjálfun og þróun starfsmanna  

Hugtökin þjálfun og þróun eiga það til að vera sameinuð í eitt hugtak til þess 

að skýra betur samsetningu aðferða sem leiða til aukinnar færni starfsmanna í 

starfi til skemmri- og lengri tíma litið (Bohlander og Snell, 2004, bls 232).   

Hugtakið þjálfun og þróun er skilgreind samkvæmt fræðingnum Michael 

Armstrong sem ,,allir þeir þættir sem snúa að því að bæta bæði núverandi og 

framtíðar frammistöðu starfsmanna með því að auka starfsmannagetu í starfi í 

gegnum nám, breyttu viðhorfi, eða aukins skilnings og þekkingar“ (Armstrong, 

2001, bls 543). 

Bohlander og Snell segja að helsta ástæða þess að fyrirtæki þjálfi nýja 

starfsmenn sé til þess að þekking, færni og geta starfsmanna samsvari sér að 

markmiðum um árangur fyrirtækja. Þegar starfsmenn halda síðan áfram að 

vinna, skapar viðbætt þjálfun tækifæri fyrir nýja þekkingu og hæfileika í starfi. 

Afleiðing þessarar þjálfunar getur gert starfsmenn enn áhrifameiri í starfi og fá 

þeir þannig oft möguleika á að starfa á öðrum sviðum innan skipulags- 

heildarinnar eða á hærra stigi innan síns eigin sviðs. Önnur helstu markmið 

þjálfunar og þróunar gætu verið að auka magn og gæði þjónustu, lækka 

slysatíðni, draga úr fjarvistum eða minnka starfsmannaveltu (Bohlander og 

Snell, 2012, bls 232; Noe, 2012, bls 269-271). 

Þó svo þjálfun og þróun haldist í hendur að þá er samt sem áður munur á 

þessum tveimur þáttum mannauðsstjórnunar eins og sjá má í töflu 1.  

Tafla 1. Samanburður þjálfunar og þróunar (Noe, 2012, bls 397). 

 Þjálfun Þróun 

Áhersla Núverandi Framtíðar 

Notkun 

starfsreynslu 
Lítil Mikil 

Markmið 
Undirbúningur fyrir 

núverandi starf 

Undirbúningur fyrir 

breytingar 

Þátttaka Skylda Sjálfviljug 

Við hefðbundnar aðstæður að þá er áhersla þjálfunar á að hjálpa starfsmönnum 

að vinna við sitt núverandi starf. Þróun er síðan sá þáttur sem undirbýr 

starfsmenn fyrir aðrar starfsstöður innan fyrirtækisins og eykur jafnframt hæfni 

þeirra til að takast á við breytingar í núverandi starfi og breytingar sem gætu 
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leitt til nýrra starfa sem ekki eru til í dag. Þróun starfsmanna getur líka hjálpað 

starfsmönnum í núverandi starfi gagnvart nýrri tækni, hönnun vinnu, nýjum 

viðskiptavinum eða nýjum mörkuðum. Þróun starfsmanna er sérstaklega 

mikilvæg fyrir hæfileikaríka einstaklinga með stjórnunar- eða leiðtogahæfileika 

í starfi (Noe, 2012, bls 397). 

Eftir því sem þjálfun er meira stefnumarkandi, verður greinarmunur á milli 

þjálfunar og þróunar sífellt óljósari. Bæði þjálfun og þróun þarfnast hvors 

annars til þess að geta sinnt bæði núverandi og framtíðar starfsmannahaldi og 

þörfum fyrirtækisins til langs tíma litið (Noe, 2012, bls 397). 

Í næstu undirköflum verður fyrst farið ýtarlega yfir ferli þjálfunar starfsmanna 

og þeim gerð greinargóð skil. Þar á eftir verður farið í helstu aðferðir við þróun 

starfsmanna.  

3.1 Fimm skrefa þjálfunarferlið ADDIE 

Til eru allnokkur módel sem notuð eru til að lýsa ferli þjálfunar. Í þessu 

verkefni verður stuðst við svokallað ADDIE (Analyze, Design, Develop, 

Implement, Evalutate) þjálfunar módel sem notast hefur verið við allt frá því 

síðan eftir seinni heimsstyrjöld og hefur verið í stöðugri uppfærslu samfara 

örum breytingum í umhverfinu (Allen, 2006, bls 430-440).  

 
Mynd 2. ADDIE þjálfunarferlið (Dessler, 2014, bls 183; Allen 2006) 

Mynd 2 sýnir hvernig ferlin sem skapa módelið mynda hringrás þar sem að 

þjálfunarferlið hefst á þarfagreiningu þar sem skoðuð er þörfin fyrir þjálfun og 

þær kröfur sem gerðar eru til starfsins. Þrep tvö er hönnun þjálfunarferla þar 

sem að þjálfunarferlið er hannað og ákveðið hvað það eigi að innihalda. Í þriðja 
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þrepi er síðan þróun þjálfunarferilsins þar sem að í raun er athugað hvaða áhöld 

og tæki þurfi til að þjálfunin geti átt sér stað. Í fjórða þrepi er sjálf innleiðing 

þjálfunarinnar þar sem markhópur starfsmanna er oftast þjálfaður í hópum með 

því að nota ýmsar aðferðir eins og t.d. þjálfun í starfi þar sem starfsmaður lærir 

starfið á meðan hann er að vinna það. Á síðasta þrepinu er árangur metinn og 

skoðað hvað hefði betur mátt fara og nýta sér það með því að gera 

þjálfunarferlana betri og varna því um leið að gera sömu mistökin tvisvar 

(Dessler, 2014, bls 183-185).  

3.1.1 Þarfagreining (e.Training needs Analysis) 

Winfred Arthur og félagar skilgreina þarfagreiningu ,,sem það ferli sem 

ákvarði þjálfunarþörf skipulagsheildar sem leitist við að svara spurningum um 

hvort þjálfun starfsmanna geti fært fyrirtækið nær markmiðum sínum eða leyst 

úr vandamálum“ (Arthur, Bennett, Edens og Bell, 2003, bls 235) . 

Raymond A. Noe og félagar skilgreina Þarfagreiningu sem ,,það ferli sem 

notað er til þess að ákvarða hvort þörf sé á þjálfun“ (Noe, 2012, bls 274).   

Það má skilja þessar skilgreiningar sem svo að það sé algjört lykilatriði að 

komast að því í upphafi hvort þjálfun sé yfir höfuð rétta lausnin á því að færa 

fyrirtæki nær markmiðum sínum eða greiða úr vandamálum og getur það 

sparað fyrirtækinu miklar fjárhæðir. 

Mannauðsstjórar og stjórnendur ættu að vera vakandi fyrir því hvers konar 

þjálfunar er þörf, hvar hennar er þörf, hverjum vantar hana og hvaða aðferð 

mun veita starfsmanninum bestu þekkingu, færni og getu til að geta sinnt starfi 

sínu sem best. Ef starfsmönnum er sífellt að mistakast að ná markmiðum um 

framleiðni, gæti það verið merki um það að þjálfunar sé þörf. Einnig þegar 

fyrirtæki fær mikið af kvörtunum frá viðskiptavinum eru það vísbendingar um 

það að þjálfununin hafi verið ófullnægjandi og ber þá að líta á hvað mætti betur 

fara (Bohlander og Snell, 2004, bls 234). 

Stefnumarkandi markmið fyrirtækis eins og að koma upp nýjum vörulínum eða 

fara á erlendan markað þýðir alla jafna að fyrirtækið þarf að fylla upp í þau 

störf sem þarna skapast. Stefnumarkandi þarfagreining beinir sýn sinni að því 

að skilgreina þá þjálfun sem starfsmenn þurfa að fá til þess að geta gegnt 

nýjum framtíðar störfum sínum á fullnægjandi hátt. Þarna þarf að skilgreina þá 

þjálfun og þróun sem starfsmaðurinn þarf að uppfylla til að geta gegnt 
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lykilstöðum fyrirtækisins. Þannig verða áætlanir mótaðar sem tryggja að 

álitlegir starfsmenn fái þá þjálfun og þróun sem fyrirtækið sækist eftir fyrir þær 

framtíðar starfsstöður sem ráða þarf í ( Dessler, 2014. bls 184). 

Núverandi aðstæður eru mjög mikilvægar því flestar þjálfunaraðferðir miða að 

nútíðinni og þá sérstaklega þegar kemur að bæði nýjum starfsmönnum og þeim 

starfsmönnum þar sem að frammistaða er ófullnægjandi. Hvernig best er að 

greina núverandi þörf fyrir þjálfun fer eftir því hvort verið er að þjálfa nýja eða 

núverandi starfsmenn. Meginmarkmið í greiningu nýrra starfsmanna er að 

gaumgæfa vel hvað starfið felur í sér og brjóta það niður í undirverkefni sem 

síðan eru kennd nýja starfsmanninum. Að greina þörfina fyrir þjálfun 

núverandi starfsmanna er mun flóknara ferli vegna þess að stjórnendur þurfa að 

ákveða hvort þjálfun yfir höfuð sé lausn vandans. Sem dæmi mætti nefna að 

frammistaða gæti verið léleg vegna þess að markmiðin eru óskýr eða þá að 

starfsmaður er ekki áhugasamur í starfi (Dessler, 2014. bls 184).  

Verkefnagreining er samkvæmt Bohlander og Snell ,,það ferli sem ákvarðar 

hvað innihald þjálfunar ætti að vera á grundvelli athugana eða rannsókna sem 

gerðar hafa verið á verkefnum og skyldum sem felast í starfinu“ (Bohlander og 

Snell, 2004, bls 238).  

Verkefnagreining er oft notuð þegar fólk með tiltölulega litla þekkingu á 

viðkomandi sviði er ráðið til starfa. Þá er hún notuð til þess að greina hvar 

kunnátta og verkvit viðkomandi starfsmanns liggur, þ.e. hver þjálfunarþörf 

viðkomandi nýliða er. Fyrir verkefnagreiningu er starfs- og verklýsing algjört 

undirstöðuatriði. Þessi atriði lista upp skyldum og hæfileikum þess sem þarf að 

vinna tilskilið starf af hendi. Stjórnendur gætu líka skoðað þörfina fyrir þjálfun 

með því að skoða árangursstaðla, framkvæma starfið eða spyrja núverandi 

starfsmann eða yfirmann (Dessler, 2014,bls 184). 

Samkvæmt Dessler má skilgreina frammistöðumat ,,sem það ferli sem ákvarðar 

hvort skortur sé á árangri og hvort að vinnuveitandi ætti að reyna að leiðrétta 

slíkan skort í gegnum þjálfun eða annarskonar þætti eins og að flytja 

starfsmann annað innan fyrirtækisins“ (Dessler, 2014, bls 185).  

Fyrsta skrefið í frammistöðumatinu er að bera saman núverandi frammistöðu 

og þeirrar frammistöðu sem fyrirtækið væntir af starfsmanni. Með því að gera 

þetta auðveldar það fyrirtækinu að staðfesta að það sé skortur á frammistöðu 

starfsmanns og hjálpar þannig um leið stjórnanda að greina ástæður þess. 
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Til eru allnokkrar leiðir til þess að greina núverandi frammistöðu starfsmanna 

og hefur Dessler (2014, bls 186) tekið saman eftirfarandi lista sem sýnir þessar 

leiðir sem eru:  

 Árangursmat 

 Starfstengdur gagnaflutningur 

 Athuganir stjórnenda eða sérfræðinga 

 Viðtöl við starfsmenn eða stjórnendur 

 Prófa þekkingu, færni og  mætingu 

 Viðhorfskannanir 

3.1.2 Hönnun þjálfunarferils (e.Designing the training program) 

Þegar búið er að greina þörfina á þjálfun væri næsta skref að hanna 

þjálfunarferilinn sjálfan. Hönnun þjálfunar ,,vísar til heildarskipulags 

þjálfunarferilsins ásamt því að innihalda markmið þjálfunarinnar, hvernig 

koma skal þjálfuninni til skila og hvernig skal standa að mati starfsmanns“ 

(Dessler, 2014, bls 186).  

Hönnunin ætti að innihalda samantekt um það hvernig standa skuli að umhverfi 

þjálfunarinnar sem hvetur þann sem verið er að þjálfa til þess að læra og flytja 

þá þekkingu inn í starf starfsmannsins. Á hönnunarferlinu er sá staður í ferlinu 

þar sem að stjórnandi skoðar hugsanlegt innihald þjálfunarferlisins s.s. 

vinnubækur, æfingar og verkefni og út frá því gert áætlaða fjárhagsáætlun um 

hvað þjálfunin muni koma til með að kosta (Dessler, 2014, bls 186).   

Tilgreina ætti mælanleg markmið þjálfunar eða þróun starfsmanns og hvað 

hann eigi að vera fær um að framkvæma að þjálfun lokinni. Námsmarkmiðin 

ættu að taka mið af þeim þáttum sem tilgreindir voru í þarfagreiningunni. 

Dessler tilgreinir dæmi þessu tengdu þar sem hann segir að ef söluteymi 

einhvers fyrirtækis selur 40% undir væntri sölu, ætti markmiðið að vera að 

tryggja að teymið fái þá þekkingu, færni og það viðhorf sem þarf til þess að 

auka söluna á ný (Dessler, 2014, bls 186). 

Fyrir flest þjálfunarferli vill vinnuveitandinn bæði fylgjast með og bæta 

fjárhagsáætlun þjálfunarinnar svo lágmarka megi kostnað án þess þó að skerða 

þjálfunina sjálfa. Hefðbundnir kostnaðarliðir eru þróunarkostnaður, beinn og 

óbeinn kostnaður af tíma leiðbeinandans og sá kostnaður sem fer í að meta 

þjálfunarferlið. Spurningin er ekki bara sú hvort við höfum efni á þjálfuninni 
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heldur hvort það borgi sig yfir höfuð að eyða tíma í þjálfunina miðað við þann 

ávinning sem hún skilar fyrirtækinu til baka. Það er því mikilvægt að geta varið 

þjálfunarferlið með þeim ávinningi sem það á að skila á móti þeim kostnaði 

sem það skapar (Dessler, 2014, bls 186). 

Það að læra eitthvað þarfnast bæði getu og hvatningar og ætti þjálfunar- 

umhverfið að taka báða þessa þætti til skoðunar. Í fyrsta lagi varðandi getuna 

að þá þarf leiðbeinandinn nauðsynlega lestrar- skrif- og stærðfræði kunnáttu 

ásamt þeirri menntun sem krafist er til að geta gegnt þjálfuninni á sem bestan 

hátt. Í öðru lagi að þá þarf starfsmaðurinn að vera áhugasamur um að læra 

viðfangsefnið sem þjálfunin nær yfir. Leiðbeinendur ættu ekki að þurfa að eyða 

tíma í að fræða starfsmann sem er áhugalaus um starfið þó svo að hann hafi 

nægilega getu til að sinna starfinu. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á það að 

hvatning hefur áhrif á þætti eins og þekkingarvitund, breytingu á hegðun eða 

aukinnar færni í þjálfun (Dessler, 2014, bls 187; Noe, 2012, bls 282). 

Dessler (2014, bls 187) hefur tekið saman nokkra þætti sem hann telur vera 

mikilvæga í því að hvetja starfsmenn. Í fyrsta lagi nefnir hann þáttinn um að 

gera námið þýðingarmikið fyrir starfsmanninn því þeir eru áhugasamari að læra 

eitthvað ef það hefur einhverja þýðingu fyrir þá. Dessler (2014, bls 187) hefur 

sett fram nokkur atriði sem sýnir hvernig hægt er að láta þjálfunina hafa 

þýðingu fyrir starfsmenn. Þessi atriði eru eftirfarandi:  

 Í byrjun þjálfunarinnar skaltu útvega yfirlit af því sem þú ætlar að fara 

yfir. 

 Notaðu kunnugleg dæmi. 

 Skipulagðu upplýsingarnar svo þú getur kynnt þær á rökréttan og 

þýðingarmikin hátt. 

 Notaðu sjónræn hjálpartæki. 

 Vektu þörfina á þjálfun í huga starfsmanna. Stjórnendur þurfa að setjast 

niður og ræða við starfsmanninn hvers vegna hann sé í þessari þjálfun, 

hvað þeim sé ætlað að læra og hvernig þeir geti notað það í starfi.  

Það er mikilvægt að styrkja ferli námsins með því að tryggja það að starfs- 

maður fái nægilega endurgjöf (Dessler, 2014, bls 187). 

Dessler segir að þá eru það því miður færri en 35% starfsmanna sem muna 

hvað þeir lærðu einu ári eftir þjálfun. Til þess að færa þessa slöku tölfræði í 
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samt lag verður að gera sérstakar ráðstafanir fyrir hvert skref þjálfunarinnar. 

Áður en þjálfunin hefst væri best að fá starfsmann og umsjónarmann til þess að 

leggja mat sitt á hönnun þjálfunarinnar, mætingarskyldu og hvetja starfsmenn 

eindregið til þess að taka þátt í þjálfuninni. Síðan á meðan þjálfuninni stendur 

ætti leiðbeinandi að koma með dæmi um sína eigin reynslu af þjálfun og 

aðstæðum sem endurspeglar það umhverfi sem núverandi starfsmenn vinna í. 

Eftir þjálfunina skal hamrað á því hvað starfsmenn hafa lært og tryggja það að 

þeir hafi þau tæki og tól sem þeir þurfa til að geta nýtt þá færni sem þeir hafa 

lært (Dessler, 2014, bls 187).  

3.1.3 Þróun þjálfunarferils (e.Developing the program) 

Þegar talað er um þróun þjálfunarferils er í rauninni verið að tala um hvert 

raunverulegt innihald þjálfunar eigi að vera og hvaða tæki og tól eigi að nota. 

Á þessu stigi er einnig skoðað hvernig best sé að hanna og velja viðeigandi 

kennsluhætti sbr. iPads, vinnubækur, fyrirlestra, Power Point eða tölvutengda 

kennslu (Dessler, 2014, bls 187). 

Vinnuveitendur geta búið sér til sitt eigið þjálfunarefni sem þeir síðan nota í 

kennsluna og er hægt að nálgast fjölda allan af efni á netinu sem hægt er að 

velja úr til þess að nota í sína þjálfun allt eftir því hvers konar starf um er að 

ræða. Þegar búið er að hanna og þróa heildar þjálfunarferlið getur stjórn 

fyrirtækisins innleitt þjálfunina og metið hana (Dessler, 2014, bls 188).  

3.1.4 Framkvæmd þjálfunar (e.Implementing training program) 

Þegar búið er að setja markmiðin, hanna þjálfunarferlið og gera vandaða 

kostnaðaráætlun er hægt að færa sig yfir á næsta stig sem er innleiðing 

þjálfunarinnar sjálfrar og framkvæmd hennar sem gerð er með því að nota 

mismunandi þjálfunaraðferðir allt eftir því hvað hentar hverju sinni (Dessler, 

2014, bls 188).  

Noe og félagar segja að mismunandi aðferðir við þjálfun geti hjálpað 

starfsmönnum að öðlast nýja þekkingu, færni og hegðun í starfi (Noe, 2012, bls 

291). 
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Mynd 3. Yfirlit yfir algengustu þjálfunaraðferðir (Noe, 2012, bls 291). 

Mynd 3 sýnir niðurstöður bandarískrar rannsóknar frá árinu 2010 sem sýnir 

algengustu þjálfurnaraðferðir meðal fyrirtækja. Samkvæmt þessari rannsókn er 

hefðbundin kennsla í kennslustofu vinsælasta aðferðin. Einnig má sjá að net- 

eða tölvutengdar aðferðir eru orðnar töluvert vinsælar. Aðferðir eins og kennsla 

í gegnum samfélagsmiðla eða iPoda hefur farið vaxandi á síðastliðnum árum 

þar sem hægt er að ná til fólks óháð stund og stað og gera spár ráð fyrir því að 

sú þróun muni halda áfram (Noe, 2012, bls 291). 

Í töflu 2 má sjá þær þjálfunaraðferðir sem notaðar eru á meðal fyrirtækja og 

stofnanna í dag. Hér að neðan verður farið nánar út í helstu þjálfunaraðferðir en 

frekari útlistun minni notaðra aðferða má skoða í viðauka 1. 

                         Tafla 2. Yfirlit yfir Þjálfunaraðferðir. 

 

 

 

 

 

 

Þjálfun í starfi (e.On the job Training) 

Fyrsta þjálfunaraðferðin sem farið verður í er þjálfun í starfi (e. On-the-job 

Training) sem er samkvæmt Dessler ,,þegar starfsmaður er látinn læra inn á 

starf sitt með því að vinna það“ (Dessler, 2014, bls 188).  
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Yfirleitt fá allir starfsmenn þjálfun í starfi þegar þeir hefja störf hjá fyrirtæki 

eða stofnun og er það oft eina þjálfunin sem er í boði fyrir starfsmenn eða þá að 

það er einfaldlega engin þjálfun í boði þar sem að yfirmaður vísar starfsmanni 

einfaldlega að skrifborði og biður hann um að hefja störf (Dessler, 2014, bls 

188). 

Til eru nokkrar útgáfur af þessari þjálfunaraðferð en sú sem er hvað mest notuð 

er þegar starfsmaður með mikla reynslu í viðkomandi starfi eða þá 

umsjónarmaður þjálfunar er fenginn til að þjálfa lærling í starfi. Þetta gengur 

þá þannig fyrir sig að lærlingur öðlast færni til að gegna starfinu með því að 

fylgjast vel með reynslumeiri starfsmanni eða leiðbeinanda þjálfunar að 

störfum og lærir þannig hvernig vinna á starfið skref fyrir skref (Dessler, 2014, 

bls 188).  

Önnur útgáfa þessarar þjálfunar er svokölluð starfaskipti (e.job rotation) þar 

sem að starfsmaður lærir mismunandi störf innan síns sviðs eða deildar á 

fyrirfram ákveðnum tíma. Helsti kostur starfaskipta er sá að þau gera 

sveigjanleika mögulegan innan viðkomandi deildar þar sem að t.d. einhver 

veikist þá ætti það ekki að vera vandamál fyrir einhvern annan að fylla upp í 

hans skarð (Byars og Rue, 2008, bls 157).  

Mörg fyrirtæki nota svokallaða jafningja þjálfun (e. peer training) þar sem að 

t.d. starfsmenn með sérfræðiþekkingu svara spurningum jafningja sinna í síma 

á vissum tímum varðandi tæknilega þætti í starfi. Önnur fyrirtæki nota 

svokölluð starfsteymi til þess að greina störfin og undirbúa þjálfunina. 

Núverandi starfsmenn sem eru sérfræðingar í starfinu eru að margra sögn 

fljótari að verkefnagreina og gera það á áhrifameiri hátt en þeir sem eru 

sérfræðingar í þjálfun (Dessler, 2014, bls 188). 

Dessler segir líka að það sé mjög mikilvægt að vinnuveitendur taki ekki 

árangur þjálfunar sem sjálfsögðum hlut. Vinnuveitandinn ætti með formlegum 

hætti að skipuleggja og byggja upp ferli og reynslu þjálfunar í starfi. Þjálfa ætti 

þá sem sjá um þjálfunina vel og útvega þeim það sem þeir þurfa fyrir 

þjálfunina. Þeir aðilar sem þjálfa ættu t.d. að vita grundvallaratriði þess hvernig 

best sé að hvetja starfsmenn í starfi. Ef eftirvænting þjálfunar er lítil gæti það 

þýtt slakari árangur nýliða í starfi og ætti þess vegna umsjónarmaður eða sá 

sem sér um þjálfunina að leggja mikla áherslu á að hafa eftirvæntinguna háa 

(Dessler, 2014, bls 188). 
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Til eru allnokkur skref sem mælst er með að leiðbeinandi fari eftir þegar þjálfa 

á starfsmann í starfi. Samkvæmt Byars og Rue (2008, bls 156-158) má skipta 

ferlinu niður í fimm skref.  

Skref 1 

Fyrsta skrefið er að undirbúa starfsmann og útskýra fyrir honum mikilvægi  

þess að vinna starfið rétt. Gaumgæfa skal vel starfsreynslu starfsmanns frá fyrri 

störfum sem getur hjálpað leiðbeinanda að útskýra núverandi starf og eða 

sleppa útskýringum sem lærlingur er nú þegar kunnugt um (Byars og Rue, 

2008, bls 158-159). 

Skref 2 

Annað skrefið er að brjóta niður verkferla og bera kennsl á lykilatriði 

þjálfunarinnar. Að brjóta niður slíkt ferli samanstendur af ákvörðunum um 

hvaða ferlar skapa heildarstarfið. Þetta skref á að kortleggja leiðina fyrir 

starfsmanninn í gegnum heildar vinnuferlið á skynsaman, skiljanlegan og 

öruggan hátt ásamt því að forða skemmdum á tækjum og tólum sem notuð eru 

við vinnuna (Byars og Rue, 2008, bls 158-159). 

Skref 3 

Þriðja skrefið er kynning á starfsemi og þekkingu starfsmanns. Það að segja 

starfsmanni einungis hvernig á að framkvæma starf er undir venjulegum 

kringumstæðum ekki nægjanlegt. Það er ekki nóg að segja starfsmanni hvernig 

starf er unnið heldur þarf líka að sýna honum hvernig það er gert. Hver og einn 

þáttur starfs verður að útskýra á skilmerkilegan og greinagóðan máta. Á meðan 

það er gert er mikilvægt að taka út lykilþætti og útskýra þá þætti mjög vel. 

Leiðbeinandi ætti að hvetja starfsmann til þess að koma með spurningar við 

hvert ferli starfsins til þess að forðast misskilning (Byars og Rue, 2008, bls 

158-159). 

Skref 4 

Fjórða skrefið væri að prófa starfsmann í starfi og athuga hvernig hann stendur 

sig. Til að byrja með ætti starfsmaður að framkvæma vinnu sína undir leiðsögn 

leiðbeinanda eða þjálfara síns. Almennt séð ætti starfsmaður að útskýra hvað 

hann eigi að gera á hverju skrefi ferlisins. Ef skýring starfsmanns er rétt er 

honum leyfilegt að halda áfram. Ef útskýring hans er hins vegar röng eða 

óbótasöm, ætti að lagfæra það áður en starfsmaður fær að framkvæma tiltekið 
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ferli starfsins. Lof og hvatning á þessu skrefi er mjög mikilvægur þáttur (Byars 

og Rue, 2008, bls 158-159). 

Skref 5 

Fimmta skrefið og lokaskrefið er eftirfylgni. Þegar leiðbeinandi er orðinn þess 

fullviss um það að starfsmaður geti unnið starf sitt án hans leiðsagnar, ætti 

leiðbeinandi að hvetja starfsman til þess að vinna á sínum eigin hraða á meðan 

hann er að byggja upp færni við starfið. Leiðbeinandi ætti að líta við öðru 

hvoru til að ganga úr skugga um að allt gangi vel og svara spurningum sem 

starfsmaður gæti viljað spyrja um. Það þarf að passa að þegar starfsmaður er 

látinn vinna einn og sér að gleyma honum ekki heldur fylgja vel á eftir og 

hjálpa ef hann lendir í vandræðum í starfinu (Byars og Rue, 2008, bls 158-

159). 

Helstu kostir þjálfunar í starfi eru þeir að það eru ekki gerðar kröfur um 

sérstaka aðstöðu og fyrirtækið nýtur afkasta starfsmanna á meðan þeir eru að 

læra starfið. Helsti ókostur þjálfunar í starfi er það álag sem skapast getur á 

vinnustað og valdið því að leiðbeinandi vanræki lærling um þjálfun og að hún 

verði tilviljunarkennd (Byars og Rue, 2008, bls 157). 

Fyrirlestrar (e.Lectures) 

Kennsla í formi fyrirlestra er fljótleg og einföld leið til þess að fræða stóra hópa 

af nýliðum í einu með einum leiðbeinanda. Dessler (2014, bls 189) hefur tekið 

saman leiðbeiningar fyrir þá sem ætla að halda árangursríka fyrirlestra og er 

hann eftirfarandi: 

 Ekki opna fyrirlesturinn með óviðeigandi brandara. 

 Talaðu um það sem þú þekkir vel. 

 Notaðu stuttar frásagnir af einstökum atvikum. 

 Fylgstu með neikvæðum merkjum hlustenda eins og eirðarleysi. 

 Haltu augnsambandi við hlustendur. 

 Gakktu úr skugga um að allir geti heyrt í þér. 

 Talaðu út frá þeim punktum sem þú hefur sett með power point sýningu. 

 Brjóttu langar ræður niður í röð hnitmiðrara punkta. 

 Æfðu fyrirlesturinn fyrirfram. 

Helstu kostir fyrirlestra eru þeir að þetta er mjög ódýr þjálfunaraðferð og 

fljótleg í uppsetningu. Helstu ókostir eru oft að fyrirlestraformið hefur 
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tiltölulega slæma ímynd á meðal almennings sem leiðinleg og árangurslaus 

þjálfunaraðferð sem getur skapað hættu á að nemendur séu óvirkir í tíma sem 

getur leitt til takmarkaðrar þekkingar til framtíðar (Arthur, 2003, bls 243; Ingi 

Rúnar Eðvarðsson, 2003, bls. 26). 

Teymisþjálfun (e.Team Training) 

Teymisþjálfun miðar að því að samræma frammistöðu einstaklinga sem vinna 

saman að sameiginlegu markmiði. Slík þjálfun er mjög mikilvæg þegar 

upplýsingum þarf að vera dreift og þegar einstaklingsframtakið hefur áhrif á 

alla liðsheildina (Noe, 2012, bls 308).  

Þegar talað er um krossþjálfun (e.Cross training) er verið að tala um þegar 

hópmeðlimir læra að skilja og æfa færni hvors annars þannig að þeir séu 

undirbúnir undir að leysa hvorn annan af í starfi og með því er verið að auka 

sveigjanleika og verkaskiptingu. Þegar teymisþjálfun mistekst, er það oft vegna 

persónulegra aðstæðna innan teymisins eins og ágreinings, samstöðuleysi eða 

gagnrýni á persónur innan teymisins. Þess vegna er hluti teymisvinnu að þjálfa 

mannlega færni eins og að hlusta, höndla átök og leysa úr vandamálum. Í raun 

að þá þurfa árangursrík teymi að hafa vissa stjórnunarlega færni (Noe, 2012, 

bls 308; Dessler, 2014, bls 194). 

Teymisþjálfun er einnig notuð til þess að byggja upp sterkari stjórnunarteymi. 

Oft inniheldur þetta sérstakar þjálfunaraðferðir eins og sjálfsbjargarviðleitni (e. 

Outdoor training) þar sem að oftast er um að ræða stjórnunarteymi sem send 

eru út í villta náttúruna þar sem að teyminu er kennt mikilvægi þess að standa 

saman við erfiðar aðstæður. Markmiðið er að byggja upp traust og 

samstarfsvilja milli einstaklinga (Dessler, 2014, bls 194). 

Óformleg kennsla (e.Informal Learning) 

Samkvæmt viðamikilli könnun sem gerð var á vegum American Society for 

Training and Developement kom í ljós að allt að því 80% af því sem 

starfsmenn lærðu í starfi var í gegnum óformlegar leiðir ásamt því að 

framkvæma starfið daglega með vinnufélögum sínum. Þó svo að stjórnendur 

hafi ekki umráð yfir óformlegri kennslu, er samt margt sem þeir geta gert til 

þess að tryggja að hún verði til. Sem dæmi um þetta má nefna Siemens 

fyrirtækið þar sem að einn stjórnandi þess ákvað að koma fyrir ýmsum hlutum 
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í mötuneyti starfsmanna til þess að nýta sér þær vinnutengdu umræður sem þar 

fara fram (Dessler, 2014, bls 188).  

Helstu kostir eru þeir að kostnaður er lítill og áhrifin geta verið mikil. 

Ókostirnir eru helst þeir að það er erfitt fyrir stjórnenda að stjórna þessu 

óformlega ferli (Dessler, 2014, bls 188). 

Starfs- eða iðnnám (e.Apprenticeship Training) 

Skilgreina má starfs- eða iðnnám sem ,,það ferli þar sem einstaklingar verða að 

færum starfsmönnum í gegnum mismunandi formlegt nám og langtíma 

þjálfunar í starfi“ (Dessler, 2014, bls 187). 

Þróun þessar aðferðar hefur vaxið á þann veginn að í dag öðlast lærlingur 

starfsmenntun sína hjá fyrirtækjum undir handleiðslu meistara þeirrar greinar 

sem um ræðir. Bóklegi hluti námsins fer fram í verknáms- og framhaldsskólum 

(Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2003, bls 26). 

Starf- eða iðnnám samtvinnir þjálfun í starfi og bóklega kennslu sem á að 

undirbúa starfsmanninn fyrir meira enn 800 starfsgreinar sem eru í boði eins og 

rafvirkjun, vélvirkjun, pípulagningar o.s.frv. Um það bil 75% starfsgreinana 

eru innan byggingar- og framleiðsluiðnaðar (Byars og Rue, 2008, bls 159).  

Laun í upphafi námssamnings eru venjulega helmingurinn af því sem fullgildir 

starfsmenn fá í laun. Samt sem áður hækka yfirleitt launin tiltölulega hratt 

þegar líða tekur á námssamninginn (Byars og Rue, 2008, bls 159).   

Helstu kostir starfs- og iðnnáms eru þeir að lærlingur getur unnið sér inn laun á 

meðan hann er að læra. Þetta er mjög mikilvægur þáttur vegna þess að 

starfsþjálfun getur staðið í nokkur ár. Laun lærlinga aukast venjulega meðfram 

aukinni færni í starfi. Starfs- og iðnnám veitir lærlingi oft framtíðar atvinnu að 

námi loknu hjá þeim aðila þar sem hann var á námssamningi. Frá sjónarhorni 

fyrirtækja að þá mætir þessi aðferð þeim sérþörfum sem þau eru á eftir og 

hjálpar þeim að laða að hæfileikaríkt starfsfólk (Noe, 2012, bls 297). 

Af helstu ókostum starfs- og iðnnáms mætti nefna takmarkaðan aðgang 

minnihluta hópa og kvenna. Annar ókostur er sá að það er enginn trygging fyrir 

því að lærlingur verði ráðinn í fullt starf að þjálfun lokinni (Noe, 2012, bls 

297). Þjálfunin er líka tiltölulega dýr því hún er einstaklingsþjálfun og það þarf 

tæki og aðstöðu til að geta framkvæmt hana (Ingi R. Eðvarðsson, 2003, bls 26).   
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Símenntun (e.Continuous Learning) 

Símenntun þýðir í rauninni það að veita starfsmönnum áframhaldandi 

námsreynslu á þeim starfstíma sem að þeir starfa fyrir fyrirtæki með því 

markmiði að tryggja það að þeir hafi tækifæri til þess að læra þá færni sem þeir 

þurfa til þess að geta gegnt starfinu og víkkað sjóndeildarhring sinn um leið 

(Dessler, 2014, bls 193). 

Símenntun þarf að takast á við málefni tengdum árangri sem leiðir til betri 

afkomu fyrirtækja. Til að svo geti orðið þarf símenntunin að samsvara sér að 

viðskiptastefnu fyrirtækis og hafa sýnilegan stuðning frá æðstu stjórnendum, 

leiðtogum og kennurum sem skapað getur menningu eða vinnuumhverfi sem 

hvetur starfsmenn til þess að læra og getur opnað um leið breitt svið 

námsmöguleika (Noe, 2012, bls 272-273). 

Margmiðlunartækni (e.Audiovisual Techniques) 

Margmiðlunarkennsla getur innihaldið DVD, kvikmyndir, glærusýningu, 

hljóðsnældur og geisladiska. Þó svo að þessi aðferð sé á undanhaldi vegna 

aukinnar notkunar þjálfunar í gegnum netið er hún samt enn í dag vinsæl á 

meðal fyrirtækja (Dessler, 2014, bls 190). 

Þessi þjálfunaraðferð hefur verið notuð til þess að bæta samskiptahæfileika, 

viðtalstækni og þjónustufærni einstaklinga ásamt því að kynna verklagsreglur 

fyrirtækisins. Vídeó eru sjaldan notuð ein og sér. Þau eru oftast notuð í 

tengslum við fyrirlestra til þess að sýna lærlingum lífreynslu annarra ásamt 

raundæmum (Noe, 2012, bls 293-294). 

Helstu kostir þess að nota vídeó er sá að þjálfari getur endurskoðað, hægt á eða 

þá hraðað tímanum sem leyfir ákveðinn sveigjanleika í því að sérsníða hvern 

tíma allt eftir getu lærlings. Í öðru lagi geta lærlingar orðið fyrir meiri áhrifum 

með því að horfa á vídeó varðandi ýmiss vandamál og atburði sem erfitt getur 

verið að koma til skila með því að tala einungis um það s.s. bilaðan 

tæknibúnað, reiðir viðskiptavinir eða allskyns neyðartilfelli sem geta komið 

upp (Noe, 2012, bls 293-294). 

Helstu ókostir vídeóa er sá að þau geta innihaldið of mikið af efni sem 

lærlingur hefur ekki tök á að læra eða lélegur leikur þeirra sem eru að leika 

ákveðnar aðstæður sem gerir vídeóið ótrúverðugt fyrir lærlinga (Noe, 2012, bls 

293-294). 
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Tölvustudd þjálfun (e.Computer-Based Training) 

Tölvustudd þjálfun er gagnvirk þjálfunaraðferð þar sem að lærlingur notar 

tölvukerfi á gagnvirkan hátt til að auka þekkingu og færni sína. Sem dæmi 

mætti nefna að þjálfun gagnvirkrar samþættingarmargmiðlunar á formi texta, 

vídeóa, grafíkar, ljósmynda, hreyfimynda og hljóðs getur framkallað flóknar 

umhverfisaðstæður þar sem að lærlingur getur haft áhrif á. Sem dæmi mætti 

nefna tölvukerfi sem veitir t.d. læknanema möguleika á að skoða sjúkrasögu 

ímyndaðs sjúklings, gert rannsókn og greint á rannsóknarstofu. Síðan getur 

læknaneminn einfaldlega ýtt á hnapp í tölvu “kanna brjósthol“ og fengið að 

heyra og greint hjartslátt ímyndaðans sjúklings (Dessler, 2014, bls 190). 

Herminám (e.Simulated Learning) 

Samkvæmt Noe og félögum er ,,herminám sú þjálfunaraðferð sem skapar 

raunverulegar aðstæður þar sem að lærlingur getur séð útkomu gerða sinna í 

sýndarumhverfi“ (Noe, 2012, bls 298).  

Herminám leyfir leiðbeinanda að sjá áhrif ákvarðana lærlinga í áhættulausu 

sýndarumhverfi þar sem hægt er að kenna á framleiðsluferla og færni lærlinga 

sem og stjórnunar og mannlegrar færni einstaklinga. Noe og félagar nefna 

dæmi um símafyrirtæki sem notar herminám til þess að þjálfa sölufærni og 

þekkingu lærlinga á vöru fyrirtækisins. Þeir láta lærlinga aðstoða mismunandi 

viðskiptavini með mismunandi sérkenni og þarfir s.s upptekin móður og pönk 

rokkari sem hvort um sig skapa mismunandi og krefjandi áskorun fyrir lærling 

til að leysa úr á sem bestan hátt (Noe, 2012, bls 298). 

Svokallaður sýndarveruleiki (e.Virtual reality) setur lærling í þrívíddar 

sýndarumhverfi sem líkir eftir atburðum og aðstæðum sem gætu komið upp í 

starfi. Síðan eru það skynjunartæki sem sýna hvernig lærlingurinn bregst við í 

ýmsum aðstæðum og veita þannig mikilvægar upplýsingar. Þessi aðferð innan 

hermináms hefur verið að þróast mikið á síðastliðnum árum. Notkun 

hermináms hefur verið takmörkuð vegna hás þróunar kostnaðar. En ef þróunar 

kostnaður hermináms heldur áfram að lækka eins og hann hefur verið að gera 

er mjög líklegt að þessi þjálfunaraðferð verði mun vinsælli á meðal fyrirtækja 

heldur en nú er (Dessler, 2014, bls 191; Noe, 2012, bls 298-299). 

Helstu kostir hermiþjálfunar eru þeir að það má stytta námstíma að meðaltali 

um 50% (Dessler, 2014, bls 191). Aðrir kostir eru t.d. stöðugleiki kennslunnar 
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þar sem að hermilíkanið í gegnum tölvuna er alltaf stöðugt á milli daga á 

meðan að raunverulegur þjálfari ekki endilega. Lærlingar geta notað þjálfunina 

í gegnum tölvu og þurfa þess vegna ekki alltaf að keyra langar vegalengdir í 

þjálfun. Herminám er líka þýðingarmikið nám sem fær lærling til að taka þátt í 

náminu og það hefur sýnt sig að þetta nám hjálpar við að auka vilja 

starfsmanns til þess að æfa sig, viðhalda og auka færni sína. Augljósir ókostir 

eru þeir að sýndarveruleiki verður aldrei eins og raunveruleikinn og aðferðin er 

að auki kostnaðarsöm (Pace, 2011, bls 64-69; Dessler, 2014, bls 191). 

Netþjálfun (e.Internet-Based Training) 

Netþjálfun ,,vísar til kennslu og afhendingar þjálfunar í gegnum internetið eða 

innri vefi fyrirtækja“ (Noe,2012, bls 301). 

Netþjálfun inniheldur þætti eins og vefþjálfun, fjarnám og sýndarkennslu. Það 

eru þrír þættir sem eru mjög mikilvægir í uppbyggingu netþjálfunar. Í fyrsta 

lagi að þá inniheldur netþjálfun rafrænt net sem gerir það kleift að koma 

upplýsingum og leiðbeiningum til skila. Í öðru lagi er netþjálfuninni komið til 

lærlings í gegnum tölvu með notkun internetsins eða innri vef fyrirtækis. Í 

þriðja lagi að þá einblínir þessi þjálfunaraðferð á námsúrræði sem eru umfram 

hefðbundna þjálfun og innihalda upplýsingar og tæki sem bæta frammistöðu 

starfsmanna (Noe, 2012, bls 301-302).  

 
Mynd 4. Einkenni netþjálfunar (Noe, 2012, bls 302). 

Á Mynd 4 má sjá einkenni netþjálfunar og sýnir þessi mynd að þjálfun í 

gegnum internetið veitir ekki einungis innihald þjálfunar heldur lætur líka 

nemendur stjórna því hvað þeir læra og á hvaða hraða ásamt því að þeir ráða 
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sjálfir hversu mikið og hvenær þeir æfa sig. Netþjálfun veitir nemendum 

möguleika á því að vinna með eða hafa samskipti við aðra nemendur eða 

sérfræðinga, ásamt því að veita tengla á aðrar síður sem veita álíka 

viðmiðunarefni og námskeið. Eins og mynd 4 sýnir að þá getur innihald 

þjálfunarinnar verið á formi texta, vídeóa, grafíkar eða hljóðs. Netþjálfunin 

getur líka falið í sér stjórnunarlega þætti eins og skráningu í námskeið og 

prófun á færni nemenda ásamt gerð framvinduskýrslu. Afhending þjálfunar 

getur verið á allskyns formi eins og fjarkennslu, DVD eða í gegnum internetið 

(Noe, 2012, bls 302).  

Sýndarkennslustofa (e.Virtual Classroom) er nettengt kennslu- og náms 

umhverfi sem sameinar spjallrásir, vídeófundi og vefsíður í hefðbundið 

fyrirlestrakerfi. Sem dæmi um sýndarkennslu væri fyrirlestur prófessors til 

staðarnema og fjarnema sem geta verið í þúsundir kílómetra fjarlægð. 

Staðarnemendur og fjarnemendur geta svo spurt prófessor spurninga (Byars og 

Rue, 2008, bls 160). 

Helstu kostir netþjálfunar eru þeir að hún er ódýrari en hefðbundin þjálfun, 

nemendur geta stjórnað hraðanum mikið sjálfir og hraðinn er meiri vegna þess 

að nemendur geta hoppað yfir efni sem þeir þegar kunna. Netþjálfun bíður upp 

á mikið samræmi á meðan í hefðbundinni kennslu geta mismunandi kennarar 

kennt sama efni á mjög misjafnan hátt. Netþjálfun er líka mikið til óháð stað og 

stund þar sem að nemendur geta ráðið því að miklu leyti sjálfir hvenær þeir 

taka námskeiðið. Auðvelt og fljótlegt er að uppfæra námsefnið þannig að það 

sé alltaf það nýjasta í boði og þessu námi getur auðveldlega verið stjórnað í 

stórum hóp nemenda (Cantoni, 2004, bls 336). 

Helstu ókostir netþjálfunar gætu verið tiltölulega hár þróunarkostnaður þar sem 

að sýna þarf fram á arðsemi fjárfestingarinnar. Þættir sem tengjast tækni geta 

stundum þótt flóknir og valdið ruglingi og eða verið streituvaldandi. Einnig er 

það ókostur þessarar þjálfunar vöntunin á beinum samskiptum við kennara eins 

og er að finna í hefðbundinni kennslu. Að koma af stað slíkri tækni sem 

netþjálfun þarf og þá sérstaklega þegar talað er um sýndarheim getur verið 

mjög dýrt. Ennfremur að þá þarfast netþjálfun meiri ábyrgðar og sjálfsaga af 

hálfu nemenda vegna þess frjálsræðis sem honum er gefið í þjálfunarferlinu 

(Cantoni, 2004, bls 336). 
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Blandað nám (e.Blended Learning) 

Þegar talað er um blandað nám að þá er það þegar blandað er saman 

tæknilegum þjálfunaraðferðum og hefðbundnum kennsluaðferðum. Mörg 

fyrirtæki blanda sterku hliðum tækniþjálfunarinnar í við sterku hliðar hins 

hefðbundinnar þjálfunar. Sem dæmi mætti nefna að tíma- og kostnaðarsparnaði 

má ná fram með því að starfsmaður fari fyrst í netþjálfun þar sem einblínt er á 

að afla þekkingar sem síðan getur verið flutt yfir í hefðbundna kennslu þar sem 

fjallað yrði um á hvaða formi best væri að koma þekkingunni til starfsmanna 

með því t.d. að nota dæmi, leiki, sýndarveruleika, eða umræður í kennslustofu 

(Noe, 2012, bls 303- 304). 

3.1.5 Mat á þjálfun (e.Evaluate training) 

Þjálfun líkt og aðra þætti mannauðsstjórnunar, ætti að meta til þess að geta 

ákvarðað skilvirkni og gæði. Það eru ýmsir þættir sem hægt er að mæla. Hægt 

væri að athuga viðbrögð þátttakanda við þjálfun, hvað þeir lærðu og að hvaða 

leyti þjálfunin hafi breytt hegðun eða skilningi þeirra á því hvernig þeir vinni 

starf sitt (Bohlander og Snell, 2004, bls 263; Dessler, 2014, bls 201). 

Samkvæmt viðamikilli könnun þar sem að um 500 bandarísk fyrirtæki tóku 

þátt voru um það bil 77% þeirra sem mátu þjálfunina í gegnum viðbrögð 

þátttakenda. Það voru um 36% sem mátu námið og u.þ.b. 10% -15% sem mátu 

hegðun og/eða niðurstöður þjálfunarferlisins. Þegar meta á þjálfun ætti fyrsta 

spurningin að vera, hvernig er best að hanna matsferlið þannig að það skili sem 

mestum árangri (Dessler, 2014, bls 201)?  

Hægt er að mæla árangur áður en þjálfun hefst og síðan á eftir. Þetta getur veitt 

haldgóðar upplýsingar um frammistöðu starfsmanna í starfi en það að mæla 

eingöngu árangur þeirra þýðir samt ekki að hægt sé að vera fullviss um að 

árangurinn sé eingöngu af völdum þjálfunar frekar en t.d. kaupaukningar. Til 

að bregðast við því gera fyrirtæki oft samanburða rannsókn (e.Controlled 

experimentation) sem er formleg aðferð til þess að prófa árangur þjálfunar. 

Þessi aðferð notar bæði þjálfunarhóp og samanburðarhóp sem fær enga þjálfun. 

Gögnum er safnað saman bæði fyrir og eftir þjálfun þjálfunarhópsins og 

samanburðarhópsins sem fær enga þjálfun. Með þessu móti er hægt að rekja 

árangur þeirra sem voru í þjálfunarhópnum beint til þjálfunarinnar sjálfrar 

(Dessler, 2014, bls 201). 
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Skipta má viðmiðum á mati þjálfunar í fjóra þætti sem eru viðbrögð, þekking, 

árangur og hegðun.  

Fyrsta viðmiðið sem eru viðbrögð við þjálfuninni er þegar ánægja nemenda er 

athuguð og hvort þeim hafi fundist þjálfunin þess virði að taka þátt í henni. Í 

öðru lagi að þá er það þekkingin þar sem að athugað er hvort nemandi hafi lært 

grundvallarþætti, hæfni og staðreyndir sem þeim var ætlað að læra. Í þriðja lagi 

er það hegðunin, þar sem hægt er að spyrja nemanda hvort að hegðun hans hafi 

breyst í starfi vegna þjálfunarinnar. Í fjórða og síðasta lagi væri það árangurinn 

þar sem spyrja mætti hvaða árangri var náð, miðað við þau markmið sem sett 

voru fyrir þjálfunina (Bohlander og Snell, 2004, bls 263; Dessler, 2014, bls 

202).  

Yfirfærsla þjálfunar (e.Transfer of training) vísar til þeirrar skilvirku færslu 

grundvallarþátta sem krafist er í starfi. Bohlander og Snell (2004, bls 265) hafa 

tekið saman nokkur atriði sem stjórnendur geta notað til þess að hámarka 

færslu þjálfunar í starf starfsmanna: 

1. Notaðu samsvarandi þætti og í starfi. Að yfirfæra þjálfunina í starf 

stafsmanns getur verið framkvæmt með því að hafa aðstæður í 

þjálfuninni sem líkast þeim sem eru í hinu eiginlega starfi. 

2. Búðu til rétta andrúmsloftið. Í sumum tilfellum, þá er þjálfuð hegðun 

ekki innleidd vegna þess að gamlar nálganir og hefðir eru ennþá notaðar 

af öðrum stjórnendum og starfsmönnum. Til þess að koma í veg fyrir 

slíkt vandamál þarf stjórnandinn að fullvissa sig um að vinnuumhverfið 

sé að styðja, styrkja og verðlauna nemanda fyrir að beita þeirri færni eða 

þekkingu í starfi. 

3. Veittu starfsmanni upplýsingar um hvernig best sé að yfirfæra þjálfunina 

inn í starfið og þá sérstaklega í aðstæðum þar sem að yfirfærsla þjálfunar 

í starf er erfið. Stjórnendur ættu einnig að veita nemanda upplýsingar um 

bestu aðferðir til þess að eiga við þær umhverfisaðstæður þar sem 

yfirfærslan á þjálfuninni fer fram. 

Þrýstingur á stjórnendur um árangur þjálfunar fer vaxandi þar sem þeir verða 

að geta sýnt fram á að þjálfunin sé að skila fullnægjandi árangri. Þegar 

skoðaðar eru niðurstöður um árangur þjálfunar er verið að mæla breytingar á 
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þáttum innan fyrirtækis eins og framleiðni, starfsmannakvörtunum, kostnaði, 

sóun og arðsemi (Bohlander og Snell, 2004,bls 265). 

3.2 Þróun starfsmanna (e.Employee development) 

Þó svo margar þeirra þjálfunaraðferða sem notaðar eru til að þjálfa starfsmenn 

á fyrsta stigi starfs hafa aðrar aðferðir þá tilhneigingu að vera frekar ætlaðar til 

þess að þróast í starfi. Það verður að muna það að þróun starfsmanna sker sig 

nokkuð frá þjálfun eins og tekið var fram í upphafi kafla 3 að því leiti að hún 

víkkar frekar upp á reynslu einstaklinga og veitir langtímasýn og 

einstaklingsbundið hlutverk innan fyrirtækisins til lengri tíma litið (Bohlander 

og Snell, 2004, bls 258). 

Hér á eftir verða kynntar til leiks fjórar nálganir sem notaðar eru til þess að 

þróa starfsmenn í starfi og helstu aðferðir þeim tengdum samkvæmt Noe og 

félögum. Þessar nálganir eru formleg menntun, mat, starfsreynsla og mannleg 

tengsl. 

3.2.1 Formleg menntun (e.Formal education) 

Formleg menntun inniheldur öll þau námskeið sem finna má jafnt innan sem og 

utan fyrirtækis og eru sérstaklega hönnuð af starfsmönnum þess. Þessi nálgun 

inniheldur oft stutt námskeið boðin fram af ráðgjöfum eða háskólum. Þessi 

námskeið geta verið á formi fyrirlestra, sjálfsbjargarviðleitni eða 

sýndarveruleika en farið var í þessar aðferðir í kafla 3.2.3 um framkvæmd 

þjálfunar starfsmanna (Noe, 2012, bls 405).  

3.2.2 Mat og endurgjöf (e.Assessment and feeedback) 

Þegar talað er um mat er verið tala um að safna upplýsingum og veita 

endurgjöf til starfsmanna varðandi hegðun, samskiptastíl eða færni þeirra. Mat 

og endurgjöf eru notaðar af ýmsum ástæðum. Í fyrsta lagi að þá er oft verið að 

reyna að bera kennsl á starfsmenn sem hafa stjórnunarhæfileika ásamt því að 

mæla núverandi styrkleika og veikleika stjórnenda í starfi. Mat er líka notað til 

þess að bera kennsl á stjórnendur sem gætu gegnt einni af æðstu stöðum innan 

fyrirtækisins í framtíðinni. Fyrirtæki nota mismunandi aðferðir við meta 

starfsmenn. Mörg fyrirtæki nota frammistöðumat og eftir því sem 

starfsþróunarkerfi eru þróaðri styðjast fyrirtæki mikið við sálfræðileg próf til 

þess að meta færni, persónuleika og samskiptafærni bæði núverandi og 
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verðandi stjórnenda. Matið getur líka verið á formi sjálfsmats, mats 

samstarfsmanna eða yfirmanna. Vinsæl matstæki eru persónuleikapróf, 360-

gráðu endurgjöf og matsmiðstöðvar (Noe, 2012, bls 409). 

Persónuleikapróf (e.Personality tests) 

Persónuleikapróf eru notuð til þess að athuga hvort starfsmenn hafi þá 

persónueiginleika sem til þarf í stjórnunarstörf eða störf sem innihalda 

alþjóðleg verkefni. Þessi próf mæla oft fimm meginvíddir sem eru; úthverfa, 

aðlögunarhæfni, viðkunnugleiki, samviskusemi og forvitni (Noe, 2012, bls 

254). 

Frammistöðumat (e. Employee performance) 

Frammistöðuamt er það ferli þar sem fyrirtæki fær upplýsingar um hversu vel 

starfsmaður vinnur sitt starf. Frammistöðumatið getur verið nytsamlegt undir 

vissum kringumstæðum. Matið verður að geta sagt starfsmönnum nákvæmlega 

hvað valdi slakri frammistöðu og hvernig þeir geti bætt sig í starfi. Þetta felur í 

sér það að þörf sé á skýrum skilningi á núverandi frammistöðu og væntrar 

frammistöðu og það að geta borið kennsl á misræmi frammistöðu og þróað 

þannig aðgerðaáætlun sem bætir frammistöðu starfsmanns (Noe, 2012, bls 

413). 

360-gráðu endurgjöf (upp á við) 

Á undanförnum árum hafa vinsældir 360-gráðu endurgjafar upp á við sífellt 

notið meiri vinsælda. Þegar talað er um endurgjöf upp á við er verið tala um að 

safna mati undirmanna á hegðun eða færni yfirmanns (Noe, 2012, bls 413). 

Í 360-gráðu mati er upplýsingum um færni og hegðun starfsmanna safnað 

saman og ekki bara af undirmönnum heldur einnig af samstarfsmönnum, 

yfirmönnum, viðskiptavinum eða af starfsmönnum sjálfum. Helstu kostir 360-

gráðu endurgjafar felast í öflun allra þeirra upplýsinga sem fást frá ólíkum 

sjónarhornum á frammistöðu starfsmanna sem gerir kleift að bera saman eigið 

mat við skoðanir annarra sem gæti haft þau áhrif að efla sjálfsvitund þeirra og 

leitt til betri frammistöðu í starfi. Allmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

frammistaða batni og hegðun breytist með þátttöku í 360-gráður endurgjöf upp 

á við. Mesta breytingin birtist á meðal einstaklinga sem fá lélega endurgjöf frá 

öðrum en þeir gáfu sjálfum sér. Helstu takmarkanir þessarar aðferðar eru meðal 

annars þær að þeir sem eiga að veita endurgjöfina eru oft undir tímaálagi og 
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þörfin á að hafa leiðbeinanda til þess að túlka niðurstöður endurgjafarinnar 

(Noe, 2012, bls 413). 

Matsmiðstöðvar (e.Assessment Center) 

Matsmiðstöð er formlegt ferli sem notað er við þjálfun eða val á starfsmönnum 

sem miðar að því að meta möguleika einstaklinga til stjórnunarstarfa með 

tilbúnum vandamálum sem stjórnendur þurfa að geta leyst í sínu daglega starfi 

(Byars og Rue, 2008, bls 179). 

Matsmiðstöð er oft haldin á stöðum eins og ráðstefnusölum og er fjöldi 

þátttakenda á bilinu 6 til 12 í hvert skipti. Matsmiðstöðvar eru aðallega notaðar 

til þess að greina hvort að starfsmenn hafi þá færni sem þarf til þess að starfa 

við stjórnunarstörf. Þær eru einnig í auknum mæli notaðar til þess að meta 

hvort að starfsmenn hafi nægilega hæfni til þess að vinna í hóp. Helstu aðferðir 

sem notaðar eru við matsmiðstöðvar eru meðal annars hópaumræður án 

stjórnenda, viðtöl eða hlutverkaleikir (Noe, 2012, bls 411). 

Hópumræður án stjórnenda eru aðstæður þar sem hópur sem samanstendur af 

fimm til sjö starfsmönnum leysa tilbúið vandamál saman og fá til þess ákveðin 

tíma. Vandamálið gæti innihaldið kaup og sölu aðfanga eða samsetningu á vöru 

(Noe, 2012, bls 411). 

Viðtöl eru oft á tíðum notuð þar sem að starfsmenn svara spurningum varðandi 

starf sitt, persónulega reynslu, veikleika og styrkleika í færni ásamt áætlunum 

um starfsframa í starfi (Noe, 2012, bls 411). 

Hlutverkaleikur er þar sem að þátttakendur setja sig í hlutverk stjórnenda eða 

annarra starfsmanna. Sem dæmi um þetta væri þegar starfsmanni væri falið að 

taka að sér starf stjórnenda og falið að tilkynna starfsmanni um slaka 

frammistöðu og ræða við hann í u.þ.b 45 mínútur um hvað gæti útskýrt þessa 

frammistöðu og hvernig megi bæta úr henni. Hlutverkaleikur er fjölhæfur 

kennsluháttur og þegar hann er rétt skipulagður og útfærður getur hann veitt 

bæði aukið raun- og innsæi varðandi ýmis álitamál og upplifanir sem annars 

kæmu ekki fyrir (Bohlander og Snell, 2004, bls 262; Noe, 2012, bls 413). 

3.2.3 Starfsreynsla (e.Job experiences) 

Starfsreynsla er mest notaða aðferðin þar sem starfsmenn takast á við ýmiss 

vandamál, eiga samskipti eða leysa verkefni sem þeir þurfa að horfast í augu 

við í starfi (Noe, 2012, bls 415). 
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Mikilvæg forsenda þess að nota starfsreynslu í þróun starfsmanna er sú að 

þróun er líklegri til þess að eiga sér stað þegar um misræmi er að ræða á milli 

færni og fyrri reynslu starfsmanna og þeirrar færni sem krafist er til þess að 

gegna tilteknu starfi. Til þess að njóta velgegni í starfi þurfa starfsmenn að 

teygja fram færni sína sem þýðir að þeir eru þvingaðir til þess að læra nýja 

færni og aðlaga sína færni og þekkingu á nýjan veg þannig að þeir geti aðlagast 

auðveldlega að nýrri reynslu (Noe, 2012, bls 415; Morison, Erickson og 

Dychtwald, 2006, bls 82). 

 
Mynd 5. Starfsþróunaraðferðir í gegnum starfsreynslu (Noe, 2012, bls 418). 

Mynd 6 sýnir hvernig hægt er að nýta starfsreynslu við þróun starfsmanna. Hún 

getur innihaldið útvíkkun á núverandi starfi, starfaskiptum, tilfærslu í 

starfi,stöðuhækkunum eða stöðulækkunum ásamt tímabundnum verkefnum 

(Noe,2012, bls 416). Hér á eftir verður farið í þessa helstu þætti og þeir 

útskýrðir nánar.   

Útvíkkun núverandi starfs (e.Enlargement of current) 

Útvíkkun á núverandi starfi er þegar verkefnum eða aukinni ábyrgð er bætt við 

í núverandi starf starfsmanns. Þetta gæti innifalið sérstök verkefni, breytingu á 

hlutverki innan vinnuhóps eða að rannsaka nýjar leiðir til að þjónusta 

viðskiptavini. Sem dæmi mætti nefna verkfræðing sem myndi aðstoða 

verkefnisstjórnunarhóp að mynda nýjan starfsþróunarferil fyrir starfsmenn sem 

ynnu í tæknideild (Noe, 2012, bls 416). 
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Starfaskipti (e.Job Rotation) 

Minnst var á starfaskipti í kafla 3.1.4 um þjálfun í starfi en til viðbótar við það 

sem þar var sagt má nefna að starfaskipti hjálpa starfsmönnum að öðlast 

skilnings á heildarmarkmiðum fyrirtækisins, skapa möguleika á samböndum og 

bæta getu þeirra í að leysa vandamál og færni í ákvarðanatöku. Þegar það er 

talað um starfaskipti á meðal stjórnenda er verið að tala um þegar þeir fara á 

milli deilda til þess að auka skilning sinn á starfseminni og til þess að athuga 

getu þeirra í starfi (Noe, 2012, bls 418; Dessler, 2014, bls 194). 

Tilfærsla (e.Transfer) 

Með tilfærslu í starfi er átt við þegar starfsmanni er úthlutað annað starf hjá 

fyrirtækinu. Tilfærsla í starfi þarf ekki að þýða aukna ábyrgð eða breytingu á 

launum starfsmanna því að oft er um lárétta hreyfingu að ræða, það er að segja 

tilfærsla í starfi með álíka ábyrgðarstöðu. Tilfærsla í starfi getur oft þýtt að 

starfsmaður þurfi að fara á milli landa. Þetta getur gert starfsmann stressaðan 

að ekki bara að því leyti að hann er að skipta um starf heldur ef hann er 

fjölskyldumaður að þá mun maki að öllum líkindum að flytja með í nýtt land 

sem getur verið mörgum erfiður þröskuldur. 

Þar sem að tilfærsla í starfi getur valdið óöryggi starfsmanns er það 

fyrirtækjum oft erfitt að fá starfsmenn til þess að samþykkja hana. Starfsmenn 

sem eru ókvæntir og eru ekki mjög virkir samfélagslega eru líklegri til þess að 

samþykkja tilfærslu í starfi (Bohlander og Snell, 2004, bls 294; Noe, 2012, bls 

419). 

Stöðuhækkun eða stöðulækkun (e.Promotion or Downward move) 

Stöðuhækkun starfsmanns er breyting á starfi í átt að starfi sem er á hærra stigi 

innan fyrirtækisins. Nýja starfinu fylgir oft hærri laun og gerir jafnframt meiri 

kröfur til færni og ábyrgðar í starfi (Bohlander og Snell, 2004, bls 294). 

Stöðulækkun er þegar starfsmanni er veitt minni ábyrgð og vald í starfi. Þetta 

gæti þýtt annað starf á sama stigi, tímabundin víxlskipti í starfi vegna slæmrar 

frammistöðu. Tímabundin víxlskipti í starfi sem er valdaminna en núverandi 

starf innan fyrirtækis veitir starfsmönnum reynslu í að vinna við mismunandi 

aðstæður og er þessi aðferð mest notuð til þess að þróa starfsmenn í starfi. Sem 

dæmi mætti nefna verkfræðing sem langar til þess að fá stjórnunarstöðu hjá 

vinnuveitenda sínum byrjar á að starfa í lægra settu starfi til þess að þróa 
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stjórnunarfærni sína. Því miður taka margir starfsmenn stöðulækkun illa á vegi 

sínum í að öðlast reynslu. Þeir líta oft á þetta sem refsingu frekar en tækifæri til 

þess að þróa færni sem mun hjálpa þeim að ná fram langtímamarkmiðum 

sínum hjá fyrirtækinu (Noe, 2012, bls 419-421). 

Tímabundin verkefni / sjálfboðastörf (e. Temporary Assignments / Volunteer work) 

Samþykkt starfsmannaskipti á milli fyrirtækja í ákveðin tíma er ein aðferð 

tímabundinna verkefna. Sem dæmi væri hægt að nefna fyrirtækin Google og 

Procter & Gamble
1
 sem hafa notað þessa aðferð með því að skiptast á 

starfsmönnum tímabundið í þeirri von um að geta grætt af skiptunum. Google 

vill auka auglýsingatekjur sínar með því að fá fyrirtæki til þess að skipta úr 

auglýsingum úr sjónvarpi yfir á miðla eins og youtube á meðan Procter & 

Gamble eru að reyna að auka skilning sinn á því hvernig þeir geti markaðssett 

vörur eins og húðvörur og klósettpappír til nýrrar kynslóðar viðskiptavina sem 

eyðir meiri tíma á internetinu en fyrir framan sjónvarpið (Byron, 2008, bls 1-

18). 

Tímabundinn verkefni geta líka innifalið rannsóknarleyfi frá starfi sem þýðir í 

rauninni námsleyfi frá vinnu til þess að endurnýja eða þróa færni. Starfsmenn 

sem eru í rannsóknarleyfi fá oft greidd full laun og bónusa. Rannsóknarleyfið 

veitir starfsmanni tilbreytingu frá hinni daglegu rútínu og stressi og veitir þeim 

í staðinn nýja hæfni og yfirsýn. Fyrirtæki ættu að leitast við að senda sínu bestu 

starfsmenn í slíkt leyfi og ef þeir hafi unnið í a.m.k fimm ár hjá fyrirtækinu til 

að árangurinn verði sem mestur. Eitt vandamál við þessa aðferð er það að bestu 

starfsmenn fyrirtækisins og þeir sem eru kannski hvað mest útbrenndir af 

vinnuálagi eru þeir sem þyrftu hvað mest á slíku leyfi að halda en oft geta 

fyrirtæki ekki án þeirra verið og myndast þannig oft flókin staða sem leysa þarf 

(Bachler, 1995, bls 38). 

Sjálfboðaverkefni geta líka verið notað við þróun. Slík verkefni geta veitt 

starfsmanni tækifæri til þess að stjórna breytingum, kenna öðrum eða öðlast 

mikla ábyrgð í starfi (Noe, 2012, bls 421). 

                                                 

 

1
 Procter & Gamble er einn stærsti birgi í heildsölu á neysluvörum í heiminum í dag. 

Vörumerki sem honum tilheyra eru t.d. Pampers, Always, Tampax, Ariel, Bold, Lenor, Fairy, 

Ambipur, Head&Shoulders 
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3.2.4 Mannleg samskipti (e.Interpersonal Relationships) 

Starfsmenn geta þróað færni og aukið kunnáttu sína um fyrirtækið og 

viðskiptavini með því að eiga í samskiptum við reyndari starfsmenn. Helstu 

aðferðir innan mannlegra tengsla eru svokölluð fóstrakerfi (mentoring) og 

markþjálfun (coaching) sem eru notuð til þess að þróa starfsmenn í starfi (Noe, 

2012, bls 422). 

Fóstrakerfi (e.Mentoring) 

Fóstri sem oft er kallaður mentor er reyndur og afkastamikill starfsmaður sem 

hjálpar við að þróa reynsluminni starfsmenn í starfi. Vegna vöntunar á 

hugsanlegum fóstrum hafa fyrirtæki byrjað að nota fóstrakerfi fyrir hópa þar 

sem að einn fóstri er með yfirleitt um fjóra til sex einstaklinga í senn. Fóstrinn 

hjálpar starfsmönnum að skilja hvernig fyrirtækið starfar og hjálpar þeim að 

vinna úr þeirri reynslu sem þeir afla sér. Hver starfsmaður innan hópsins gæti 

þurft að leysa ákveðið verkefni af hendi eða þá að hópurinn vinnur saman að 

lausn ákveðins vandamáls. Helsti kostur þess að hafa hóp að þessu tagi er sá að 

starfsmenn eru ekki einungis hvattir til þess að læra af reynslumeiri starfsmanni 

heldur líka af hvor öðrum. Það er líka viðurkennt að það getur verið erfitt fyrir 

einn fóstra að veita alla þá ráðgjöf og stuðning sem starfsmenn þurfa á að halda 

(Noe, 2012, bls 422). 

Flest fóstrasambönd verða til með óformlegum hætti í gegnum þætti eins og 

sameiginlegan áhuga eða gildi. Fóstrasambönd geta einnig orðið til út frá 

formlegu fóstrakerfi þar sem að fyrirtækið kemur saman reyndum starfsmanni 

saman við óreyndari starfsmann. Fóstrakerfi þjónar ýmsum tilgangi eins og að 

styrkja félagsleg tengsl nýrra starfsmanna, þróa stjórnendur og skapa tækifæri 

fyrir konur og minnihlutahópa til þess að deila reynslu og afla þeirrar færni 

sem til þarf til þess að gegna stjórnunarstöðum (Noe, 2012, bls 422; Bohlander 

og Snell, 2004, bls 303-305). 

Markþjálfun (e.Coaching) 

Markþjálfun er aðferð þar sem að starfsmaður vinnur beint með yfirmanni 

sínum eða með þeirri persónu sem hann á að leysa af (Dessler, 2014, bls 194). 

Markþjálfi eða yfirmaður vinnur þá að því að hvetja hann, hjálpa honum að 

þróa færni og veita honum styrk og endurgjöf í starfi. Hlutverk markþjálfunar 

gæti verið maður á mann endurgjöf og það að fá starfsmenn til þess að læra 
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sjálfir. Bestu markþjálfarnir ættu að vera tilfinninganæmir, hvetjandi, hagsýnir 

og sjálfsöruggir en ekki þykjast vera einhver sem veit svörin við öllu og velur 

að segja öðrum hvað þeir eiga að gera. Það er mikilvægt að þeir starfsmenn 

sem fara í markþjálfun séu með opið hugarfar (Noe, 2012, bls 425-426). 

Einn kostur markþjálfunar er sá að starfsmaður fær hagnýta reynslu og sér 

árangur ákvarðanna sinna. Samt sem áður er hætta á að markþjálfinn vanræki 

ábyrgð sína gagnvart þjálfuninni. Sérþekking og reynsla starfsþjálfa er mjög 

mikilvægur í þessari aðferð við þróun starfsmanna (Byars og Rue, 2008, bls 

174). 
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4 Alþjóðlega CRANET rannsóknin á Íslandi 2012 

CRANET stendur fyrir Cranfield Network on International Human Resource 

Management og er samstarfsverkefni 40 háskóla í jafn mörgum löndum víðs 

vegar um heiminn sem snýst um að skoða mannauðsstjórnun fyrirtækja og 

stofnanna og greina og bera saman niðurstöður yfir tíma. Á Íslandi er verkefnið 

unnið af rannsóknarmiðstöð mannauðsstjórnunar við Viðskiptadeild Háskólans 

í Reykjavík og hefur verið framkvæmt á Íslandi á þriggja ára fresti frá árinu 

2003 og nú síðast árið 2012. Þátttakendur verkefnisins eru þeir einstaklingar 

sem bera ábyrgð á mannauðsmálum í þeim fyrirtækjum sem þeir starfa hjá. Við 

ákvarðanatöku hvaða fyrirtæki og stofnanir kæmu til greina var ákveðið að 

fyrirtæki eða stofnun hefði a.m.k 70 starfsmenn á launaskrá eða fleiri. Í þýðinu 

voru 297 fyrirtæki og var svarhlutfall 49% sem svarar til 144 þátttakenda 

(Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir, Katrín Ólafsdóttir og Anna K. 

Georgsdóttir, 2012, bls 6). 

Hér á eftir verður farið yfir helstu niðurstöður verkefnisins á Íslandi sem varða 

þjálfun og þróun starfsmanna í starfi. 

4.1 Þjálfun starfsmanna 

Þegar litið var til greiningar þjálfunarþarfa starfsmanna að þá kom það skýrt í 

ljós að stjórnendur höfðu ennþá mestu áhrif á þjálfunarþörf starfsmanna eða í 

58% tilvika en það hlutfall er samt sem áður töluvert lægra en frá árinu 2009 

þegar það var 69% og er skýringin helst sú að starfsmenn sjálfir eru í auknum 

mæli farnir að meta þjálfunarþörf sína sjálfir og er hægt að rekja það til þess að 

sérfræðistörfum hefur fjölgað og eru starfsmenn sjálfir þess vegna oft með betri 

innsýn og skilning á þjálfunarþörf sinni heldur en stjórnendur þeirra oft gera. 

Samt sem áður má alls ekki gleyma því að það er alls ekki síður mikilvægt að 

stjórnendur taki ákvarðanir um þjálfun starfsmanna því að þeir eru oftast þeir 

einstaklingar sem hafa bestu og skýrustu heildarmynd yfir þær þarfir og stefnu 

sem henta skipulagsheildinni hvað best (Anna Einarsdóttir o.fl., 2012, bls 64-

65). 

Þegar litið er til niðurstaðna varðandi dagafjölda sem starfsmenn vörðu að 

meðaltali í þjálfun á ári eftir mismunandi starfshópum vörðu sérfræðingar 4,7 

dögum á ári í þjálfun, stjórnendur 4,3 dögum, skrifstofufólk 3,5 dögum og 
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ósérhæft starfsfólk eyddi minnstum tíma í þjálfun eða 2,8 dögum að meðaltali. 

Breytingin frá árinu 2009 er jákvæð og hefur þjálfun aukist hjá öllum 

starfshópum og í heildina um 1,2 daga að meðaltali. Íslensk fyrirtæki eiga 

töluvert í land til þess að ná meðaltali annarra þátttökuþjóða varðandi 

dagafjölda þjálfunar stjórnenda og sérfræðinga sem eru 8 dagar en er á Íslandi 

5 dagar (Anna Einarsdóttir o.fl., 2012, bls 66-67). 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður varðandi mat fyrirtækja eða stofnanna á árangri 

þjálfunar kom í ljós að 58% þátttakenda meta þjálfun að einhverju leyti. Helstu 

leiðir við mat þjálfunar voru leiðir eins og óformleg endurgjöf stjórnenda eða 

starfsmanna og sker Ísland sig töluvert úr í því að nota mikið af óformlegum 

leiðum miðað við önnur lönd. Aðrar leiðir sem íslensk fyrirtæki nota í 

töluverðum mæli voru viðhorf þátttakenda í lok þjálfunar en 37% þátttakenda 

sögðust nota þá leið við að meta þjálfunina. Fyrirtæki á Íslandi virðast síður 

kanna hvort markmiðum hafi verið náð með því að mæla á kerfisbundin hátt 

eftir að þjálfun líkur. Það sem kom líka á óvart var það að enginn af 

þátttakendum verkefnisins á Íslandi gera arðsemismat á meðan að meðaltal 

samanburðarlandanna var 6% til samanburðar (Anna Einarsdóttir o.fl., 2012, 

bls 69). 

Ráðandi þættir við ákvörðunartöku um þjálfun hjá fyrirtæjum og stofnunum 

voru að mestu leiti byggðar á óskum starfsmanna eða um 56% þátttakenda 

töldu þann þátt vera ráðandi sem hefur aukist um 9% frá því árið 2009 og á það 

við allar atvinnugreinar og má leiða að því líkur að þarna sé að einhverju leyti 

verið að bæta úr þeim neikvæðu áhrifum sem samdráttaraðgerðir á formi 

yfirvinnubanns og launahækkana hafa verið á undanförnum árum. Aðrir þættir 

eins og frammistaða í starfi og ný viðfangsefni og verkefni voru líka töluvert 

notuð eða í um 38-40% tilvika (Anna Einarsdóttir o.fl., 2012, bls 70). 

4.2 Þróun starfsmanna í starfi 

Ýmsum aðferðum virðist vera beitt við þróun starfsfólks á Íslandi en 

vinsælustu aðferðirnar árið 2012 sem notaðar voru meira en í 85% tilfella voru 

þátttaka í verkefnahópum, þátttaka í verkefnum með öðrum deildum, verkefni 

sem ýta undir lærdóm í starfi og myndun tengslaneta. Næst á eftir komu 

aðferðir eins og formlegt fóstrakerfi, markþjálfun eða rafrænt nám sem notaðar 

voru í rúm 60% tilfella. Þróun starfsmanna breyttist ekki mikið á milli áranna 
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2009 og 2012. Helstu breytingar voru þó þær að fyrirtæki virðast vera farin að 

nota fleiri og fjölbreyttari aðferðir en áður og það mátti greina aukningu í bæði 

markþjálfun og rafrænu námi. Í samanburði við önnur lönd þá standa íslensk 

fyrirtæki sig nokkuð vel hvað varðar fjölda aðferða sem notaðar eru við 

starfsþróun starfsmanna (Anna Einarsdóttir o.fl., 2012, bls 72-73). 
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5 Staða ferðamála á Íslandi 

Árið 2013 var lögð fram skýrsla á Alþingi um stöðu ferðamála á Íslandi sem 

unnin var af Halldóri Arinbjarnarsyni starfsmanni Ferðamálastofu fyrir 

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra. Í þessari skýrslu komu fram ýmsar 

hagnýtar upplýsingar um stöðu ýmissa þátta sem varða ferðaþjónustu á Íslandi. 

Ferðaþjónustan hér á landi hefur verið að vaxa mikið á síðastliðnum árum og er 

fyrirséð að sú þróun muni halda áfram þrátt fyrir erfiðari tíma á öðrum sviðum 

efnahagslífsins (Halldór Arinbjarnarson, 2013, bls 1). 

Hér á eftir verður farið yfir helstu niðurstöður skýrslunnar ásamt upplýsingum 

fengnum frá Hagstofu Íslands sem varða eftirfarandi þætti:  

 Störf innan hótela.  

 Fjöldi ferðamanna og gistinátta á Íslandi.  

 Helstu markmið og framtíðarsýn ferðamála á Íslandi. 

5.1 Störf innan hótela 

Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofunni að þá hefur störfum innan hótela á 

Íslandi fjölgað mikið frá aldamótum eða úr 633 störfum árið 2000 í um 914 

störf árið 2009 sem er rúm 44% aukning starfa á þessu tímabili (Hagstofa 

Íslands, 2011).  

Ef skoðaðar eru upplýsingar sem ná frá árinu 2008 til ársins 2012 og ná yfir 

fjölda starfa á meðal hótel- og veitingahúsarekstrar í Reykjavík og nágrenni 

hefur störfum fjölgað úr 4.400 árið 2008 í 5.600 árið 2012 sem gerir um 27% 

aukningu á milli þessara ára (Hagstofa Íslands, 2013). 

5.2 Fjöldi ferðamanna og gistinátta  

Frá árinu 2000 hefur fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi meira en tvöfaldast. 

Mynd 6 (sjá bls 39) sýnir þróun í komu erlendra ferðamanna til landsins frá 

árinu 2009 til 2013 þar sem um var að ræða 63% aukningu á þessum fjórum 

árum sem verður að teljast mjög mikil aukning á svo skömmum tíma 

(Ferðamálastofa, 2014). 

Sömu sögu er að segja af gistinóttum á hótelum á Íslandi. Þær hafa farið ört 

vaxandi og hafa tvöfaldast frá árinu 2000. Aukningin hefur verið u.þ.b 5,6% á 

milli ára frá aldamótum. 
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Mynd 6. Heildarfjöldi erlendra gesta á Íslandi 2009-2013 (Ferðamálastofa, 2014). 

Það sem er að breytast hvað mest varðandi gistinætur er sú fjölgun sem orðið 

hefur yfir vetra mánuðina (Halldór Arinbjarnarson, 2013, bls 8).  

Hagstofan gaf nýverið út tölfræðileg gögn yfir gistináttafjölda fyrir janúar 

mánuð síðastliðin fjögur ár hjá hótelum sem opin eru allt árið um kring. Þar má 

sjá mjög mikla aukningu á fjölda gistinátta á milli áranna 2013 og 2014. Sem 

dæmi má nefna að í Reykjavík og nágrenni fór fjöldi gistinátta í janúar 2013 úr 

73.929 í 100.940 fyrir janúar 2014 sem er 37% aukning á einu ári sem hlýtur 

að teljast vera mikil aukning á svo skömmum tíma (Hagstofa Íslands, 2014). 

5.3 Markmið og framtíðarsýn ferðamála 2011-2020 

Meginmarkmið í áætlun um ferðamál á Íslandi sem nær til ársins 2020 er í 

fyrsta lagi að auka arðsemi atvinnugreinarinnar. Í öðru lagi að bæta 

uppbyggingu áfangastaða og minnka árstíðarsveiflu og stuðla að betri dreifingu 

ferðamanna um landið. Í þriðja lagi að auka öryggi, gæði og fagmennsku í 

ferðaþjónustu. Í síðasta lagi að skilgreina sérstöðu landsins sem áfangastaðar 

ferðamanna með öflugu greiningar- og rannsóknarstarfi (Halldór 

Arinbjarnarson, 2013, bls 15). 

Framtíðarsýn íslenskrar ferðaþjónustu til framtíðar ætti að stefna að því að 

marka stefnu yfir fjölsóttustu ferðamannastaðina þar sem víða þarf að bæta 

innviði, ásýnd og umhverfisleg gæði. Einnig eru öryggismál vaxandi þáttur og 

þarf þar að horfa sérstaklega til ferðamanna sem ferðast ekki á bíl. Uppbygging 

á ferðamannastöðum sem geta tekið að einhverju leyti álagið af fjölförnustu 

ferðamannastöðunum þarf stöðugt að halda vakandi þrátt fyrir að það sé ekki 

ný umræða innan ferðaþjónustunnar (Halldór Arinbjarnarson, 2013, bls 25-26). 

493.941 488.622 
565.611 

672.773 

807.349 

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

900.000

2009 2010 2011 2012 2013

Fj
ö

ld
i 

Ár 

Fjöldi erlendra ferðamanna á Íslandi 



Háskólinn á Akureyri   LOK2106 

 

40 

 

6 Rannsóknaraðferð 

Yfirleitt er talað um tvær rannsóknaraðferðir sem er annars vegar megindleg 

rannsóknaraðferð (e.Quantitative method) sem byggist upp á kerfisbundinn hátt 

þar sem að veruleikinn er skoðaður með tölfræðilegum hætti eða hann mældur. 

Hins vegar er talað um eigindlega rannsóknaraðferð (e.Qualitative method) 

sem byggir meira upp á upplifun og reynslu þátttakenda sem er þá gjarnan 

framkvæmt sem viðtöl (Jón Gunnar Bernburg, 2005; Yilmaz, 2013, bls 311-

315). 

Við gerð þessar rannsóknar var ákveðið að gera megindlega rannsókn í formi 

vefkönnunnar. Ástæða þess að þessi aðferð varð valin var vegna þess að hún 

þótti henta vel til þess að ná til úrtakshópsins á svo skömmum tíma og vegna 

þess að þessi aðferð er ódýr og einföld í framkvæmd. Það var líka talið 

mikilvægt að hafa könnunina nafnlausa og órekjanlega til þess að fyrirbyggja 

hugsanlegar skekkjur í svörum þátttakenda. Þar sem að tímarammi og fjármagn 

til rannsóknarinnar var af skornum skammti þótti þessi aðferð henta best. 

6.1 Þátttakendur í rannsókn 

Þýði rannsóknarinnar voru allir starfsmanna- eða mannauðsstjórnendur þriggja 

og fjögurra stjörnu hótela á Íslandi. Úrtak rannsóknarinnar var hins vegar 

bundið við Reykjavík og nágrenni vegna þess að þar er að finna stærstu hótelin 

og minnstu árstíðarsveifluna í ferðaþjónustu sem leiðir líkur að stöðugri rekstri 

og virkri mannauðsstjórnun en út á landsbyggðinni. Vefkönnunin var send út til 

tólf stjórnenda sem sáu um þjálfun og þróun starfsmanna hjá tíu mismunandi 

hótelum í Reykjavík og nágrenni. 

6.2 Framkvæmd og úrvinnsla 

Öflun netfanga þeirra stjórnenda sem sjá um þjálfun og þróun starfsmanna 

hótela gekk að mestu leyti vel. 12 netföng fengust hjá þeim 15 hótelum sem 

haft var samband við. Vefkönnun var síðan send á netföng þátttakenda og 

innihélt hún 3 bakgrunnspurningar og 16 efnislegar spurningar. Vefkönnunin 

var gerð í gegnum vefþjónustufyrirtækið Monkeysurvey sem sérhæfir sig í að 

þjónusta einstaklinga og fyrirtæki við öflun og úrvinnslu upplýsinga.  
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Þar sem vefkönnunin var vinnutengd var ákveðið að senda könnunina í byrjun 

vinnuviku þar sem talið var líklegra að þátttakendur myndu svara frá vinnustað 

sínum.  

Kynningarbréf var sent þátttakendum (sjá viðauka 2) sem innihélt slóð á 

könnunina og þeir beðnir um að svara henni þar sem tekið var skýrt fram að 

ekki væri hægst að rekja svör til einstakra þátttakenda.  

Einni viku síðar var síðan áminningarbréf sent þátttakendum sem ekki höfðu 

svarað könnuninni og þeir hvattir til þess að taka þátt. Vefkönnuninni var síðan 

lokað að einni viku liðinni.  

Úrvinnsla gagna hófst síðan í framhaldinu þar sem svör þátttakenda voru keyrð 

í gegnum tölfræðiforritið SPSS þar sem bæði tíðni- og krosstöflur voru unnar 

með því markmiði að svara rannsóknarspurningu og undirspurningum hennar. 

Myndræn úrvinnsla var unnin í gegnum Excel en tíðnitöflur allra spurninga má 

skoða nánar í viðauka 4. 
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7 Greining/mat 

Í þessum kafla verða niðurstöður könnunar greindar og mat lagt á þær ásamt 

því að bera saman við fræðin þar sem við á. 

Svarhlutfall þátttakenda var ásættanlegt eða um 72%. Einn aðili bað um að 

vera tekinn úr könnun þar sem hann taldi sig ekki geta svarað þar sem hann 

væri nýbúinn að taka við stjórnartaumum á viðkomandi hóteli. 

Meðalaldur þátttakenda var 46 ára og þar af voru 75% konur og 25% karlar. 

Um 63% þeirra hafði lokið námi á háskólastigi á meðan 25% hafði lokið 

framhaldsskóla, iðnnámi eða viðbótarnámi. Stærð hótela dreifðist talsvert þar 

sem tveir þátttakenda sögðust hafa yfir 51 starfsmenn í starfi á ársgrundvelli og 

aðrir tveir sögðust hafa 11-20 starfsmenn í starfi. 

Þátttakendur sögðu í 75% tilfella að óskir starfsfólks og frammistaða í starfi 

væru þeir þættir sem helst væru ráðandi við ákvarðanatöku um þjálfun 

starfsmanna. Það má meta þessa niðurstöðu að einhverju leyti sem svo að 

stjórnendur séu ekki að bregðast við fyrr en eftir að þörfin fyrir þjálfum hefur 

skapast sem getur verið slæmt varðandi þjónustugæði innan hótelsins.  

Í könnuninni sögðust 87,5% þátttakenda að almennir stjórnendur hefðu mestu 

áhrif á skilgreiningu þjálfunarþarfa starfsmanna. Því má draga þá ályktun út frá 

fræðunum að það sé mikilvægt fyrir stjórnendur hótela að vera vel vakandi 

fyrir því hvers konar þjálfun sé þörf og hvar og hverjum vantar hana ásamt því 

að velja viðeigandi þjálfunaraðferð eins og fjallað var um í kafla 3.1.1 varðandi 

þarfagreiningu. 

Þegar spurt var um hvaða þjálfunar- og kennsluaðferðir væru notaðar til þess 

að þjálfa starfsmenn kom í ljós að þjálfun í starfi, hefðbundin kennsla og 

teymisþjálfun væru þær aðferðir sem væru hvað mest notaðar við þjálfun 

starfsmanna. Á mynd 7 (sjá bls 43) má sjá fimm mest notuðu þjálfunar- 

aðferðirnar.  
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Mynd 7. Helstu þjálfunaraðferðir notaðar meðal hótela í Reykjavík og nágrenni. 

Margmiðlunartækni og tölvustudd þjálfun voru líka tiltölulega mikið notaðar. 

Stjórnendur stærstu hótelanna töldu sig nota mun fleiri aðferðir við þjálfun 

starfsmanna en stjórnendur minni hótela þar sem mest var notast við þjálfun í 

starfi og hefðbundnar kennsluaðferðir. 

Hótelin virðast þannig vera að nota vinsælustu þjálfunaraðferðirnar samkvæmt 

fræðunum og var fjallað um í kafla 3.1.4 en þessar aðferðir eru þjálfun í starfi, 

hefðbundin kennsla/fyrirlestrar og teymisþjálfun. Fræðin telja að vinsældir 

þjálfunar í gegnum internetið vera á mikilli uppleið en stjórnendur hótela í 

Reykjavík og nágrenni töldu sig hins vegar ekki nýta internetið við þjálfun 

starfsmanna sinna. 

Við mat á þjálfun starfsmanna sögðust flestir styðjast við mat bæði fyrir og 

eftir þjálfun eða 75% þátttakenda. Þar á eftir eða í tæpum 63% tilfella komu 

matsaðferðir eins og viðbrögð starfsmanna við þjálfun, óformleg endurgjöf frá 

millistjórnendum og athugun á hvort markmiðum hafi verið náð. 

Hvernig stjórnendur meta starfsmenn sína virðast þeir vera á svipuðu róli og 

fræðin mæla með og farið var í kafla 3.1.5 þar sem vinsælar matsferðir voru 

nefndar eins og að kanna viðbrögð starfsmanna og árangur fyrir og eftir 

þjálfun.  

Þegar litið var til þess hversu mörgum dögum mismunandi starfshópar innan 

hótela vörðu við þjálfun á síðasta ári kom í ljós að 63% stjórnenda og 

framlínustarfsfólks sem sinna gestamóttöku, þrifum, veitingum í sal, o.s.frv. 

eyddu hvað mestum tíma í þjálfun eða meira en 6 dögum að meðaltali á síðasta 
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ári. Skrifstofufólk var sá starfshópur sem eyddi hvað minnstum tíma í þjálfun á 

sama tíma. 

Þegar þátttakendur voru spurðir um hvaða starfsþróunaraðferðir væru notaðar 

innan þeirra hótela sögðust allir nota námskeið á formi fyrirlestra eða málþings 

við þróun starfsmanna sinna.  

 
Mynd 8. Helstu þróunaraðferðir notaðar meðal hótela í Reykjavík og nágrenni.  

Aðrar vinsælar aðferðir eins og sjá má á mynd 8 eru mat og endurgjöf 

stjórnanda, flutningur á milli deilda og stöðuhækkun í starfi. Það sama var upp 

á teningnum við þróunaraðferðirnar og það sem sást við þjálfunaraðferðirnar að 

stærri hótelin nota mun fleiri aðferðir við þróun starfsmanna sinna en þau sem 

minni eru. 

Þessar þróunaraðferðir eru í samræmi við þær aðferðir sem fræðin mæla með 

að séu notaðar við þróun starfsmanna og farið var yfir í kafla 3.2 sem fjallaði 

um aðferðir sem fyrirtæki nota við þróun starfsmanna sinna.  

Þátttakendur töldu í 63% tilvika að þeirra hótel legði frekar mikið upp úr 

þjálfun og þróun starfsmanna sinna sem verður að teljast mjög gott. 

Ef þáttur þjálfunar og þróunar á meðal þátttakenda könnunarinnar er borin 

saman við Cranet rannsóknina 2012 um stöðu íslenskra fyrirtækja almennt 

varðandi þjálfun og þróun starfsmanna og fjallað var um í kafla 4 kemur í ljós 

að hótel í Reykjavík og nágrenni virðast vera að standa sig vel samanborið við 

fyrirtæki almennt á Íslandi varðandi þjálfun og þróun starfsmanna. 

Þá er komið að þeim þætti könnunarinnar sem snerist að aukningu ferðamanna 

á Íslandi og áhrifa hennar gagnvart hótelum í Reykjavík og nágrenni. Þegar 
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þátttakendur voru spurðir hversu sammála/ósammála þeir væru þeirri 

fullyrðingu að gistinóttum hafi fjölgað á undanförnum árum sögðust 88% vera 

því mjög sammála. Einnig sögðust 63% þátttakenda vera því mjög sammála að 

krafa viðskiptavina um bætta þjónustu hafa aukist á síðastliðnum árum. Sama 

hlutfall þátttakenda var því mjög sammála að álag á starfsmenn hafi aukist á 

undanförnum árum.  

Tæplega 88% þátttakenda sögðust vera frekar sammála þeirri fullyrðingu um 

að mikilvægi þjálfunar og þróunar starfsmanna hafi aukist í kjölfar aukins 

ferðamannastraums til Íslands á síðastliðnum árum. Því má draga þá ályktun að 

að mikilvægi þjálfunar og þróunar á meðal hótela í Reykjavík og nágrenni sé 

að aukast samferða þeirri aukningu í komu erlendra ferðamanna til landsins á 

síðastliðnum árum. 

Þessar niðurstöður styðja þannig við þær tölfræðilegu upplýsingar sem farið 

var í kafla 5. um stöðu ferðamála á Íslandi varðandi bæði fjölgun ferðamanna 

og gistinátta á Íslandi á síðastliðnum árum. 
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8 Umræða og tillögur 

Eftir að búið er að greina og meta svör stjórnenda mannauðsmála hótela í 

Reykjavík og nágrenni má draga þá ályktun að stjórnendur séu að standa sig 

vel hvað varðar þjálfun og þróun starfsmanna. Stjórnendur stærstu hótelanna 

virtust almennt vera komnir lengra á leið við þjálfun og þróun starfsmanna og 

voru jafnframt að miklu leyti mun jákvæðari gagnvart því mikilvægi sem þessi 

þáttur hefur að gegna innan skipulagsheildarinnar. 

Ef greining og mat könnunar eru bornar saman við niðurstöður Cranet 

verkefnisins árið 2012 sem farið var yfir í 4. kafla má sjá að hótel eru að standa 

tiltölulega vel ef þau eru borin saman við fyrirtæki almennt á Íslandi varðandi 

þjálfun og þróun starfsmanna. Það sem helst kom á óvart í könnuninni 

samanborið við Cranet verkefnið var hversu miklum tíma þátttakendur stærstu 

hótelanna töldu stjórnendur og framlínufólk eyða í þjálfun á síðastliðnu ári á 

meðan að í Cranet rannsókninni var dagafjöldi sömu starfshópa í þjálfun mun 

færri. 

Samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar virðast konur vera í meirihluta þeirra 

sem bera ábyrgð á þjálfun og þróun starfsmanna á meðal hótela í Reykjavík og 

nágrenni sem telja má góðar fréttir þar sem lengi hefur verið talið halla á konur 

þegar kemur að stjórnarstörfum. 

Stjórnendur hótela ættu að vera óhræddir að prófa sig áfram í að nota 

fjölbreyttari aðferðir við þjálfun strarfsmanna sinna eins og netþjálfun, 

samfélagsmiðla eða farkennslu þar sem að þessar aðferðir geta komið með 

nýjar víddir í þjálfun. Sem dæmi væri t.d. hægt að búa til opna eða lokaða hópa 

inn á Facebook þar sem umræður gætu verið settar af stað á milli stjórnenda og 

starfsmanna þar sem þeir væru hvattir til þess að spyrja spurninga varðandi 

starf og ýmsa þætti tengda hótelinu. Kosturinn er sá að þetta er allt óháð stað 

og stund og hægt að svara þegar hverjum og einum hentar. 

Niðurstöður könnunarinnar sýna fram á að álag starfsmanna hótela í Reykjavík 

og nágrenni hefu aukist og má rekja það að einhverju leyti til þeirrar miklu 

aukningar í komu erlendra ferðamanna til landsins og fjölgun gistinátta.  

Það er mjög mikilvægt að það sé brugðist rétt við þessari þróun og að það sé 

hugað vel að starfsmönnum og passað upp á að þeir séu ánægðir og tryggir í 

starfi því þeir eru auðlind hótelsins og hafa gríðarlega mikil áhrif á upplifun 
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viðskiptavina sem heimsækja hótelið. Eins og sagt var frá í kafla 2.4 um 

mannauðsstjórnun innan hótela þar sem segir að flestir stjórnendur geri sér 

fulla grein fyrir mikilvægi að til þess að geta fullnægt þörfum viðskiptavina 

verður að sjá til þess að starfsmenn fái þá grunnþjálfun sem þeir þurfa.  

Stjórnendur hótela verða að gera sér grein fyrir því að við lifum á tímum þar 

sem að upplýsingatækni er gríðarlega hröð. Á internetinu er að finna fjöldan 

allan af vefsíðum þar sem að viðskiptavinir hótela geta gefið dvöl sinni einkun 

og skrifað athugasmemdir sem síðan geta haft áhrif á aðra viðskiptavini sem 

skoða slíka síður til að bera saman hótel. Oft er það nú þannig að neikvætt 

umtal getur ferðast hringinn í kringum hnöttinn á meðan jákvætt umtal er enn 

rétt að leggja af stað.  

Vegna þeirrar miklu og hröðu aukningar sem hefur orðið í eftirspurn eftir 

gistirými á Íslandi á síðastliðnum árum sem hefur leytt til þess að fjölgun nýrra 

hótela eða stækkun á núverandi hótela er hröð. Þetta þýðir að stjórnendur 

þessara hótela bíður það mikilvæga verkefni að þjálfa upp starfsmenn og þróa í 

starfi því samkeppnin er hörð og mun harðna enn meira í komandi framtíð. Það 

er því mikilvægt að hótel reyni að ná samkeppnisforskoti á samkeppnisaðila og 

það er hægt í gegnum starfsmenn því þeir hafa gríðarlega mikil áhrif á upplifun 

viðskiptavina. Þannig getur þjálfun og þróun sem vel er staðið að gert það að 

verkum að hótel geti náð samkeppnisforskoti á önnur hótel sem kannski ekki 

hafa sinnt þessum þætti nægjanlega vel. 
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9 Niðurstöður 

Í upphafi var lagt af stað með eftirfarandi rannsóknarspurningu og 

undirspurningar: 

Hvernig standa stjórnendur hótela að þjálfun og þróun starfsfólks síns í 

Reykjavík og nágrenni? 

 Telja stjórnendur hótela að það sé mikið lagt upp úr þjálfun og þróun 

starfsmanna á sínum vinnustað? 

 Telja stjórnendur fjölgun ferðamanna til landsins á síðastliðnum árum 

hafi aukið mikilvægi þjálfunar og þróunar starfsmanna á meðal hótela í 

Reykjavík og nágrenni? 

Hér á eftir verður farið yfir svör við rannsóknarspurningu og undirspurningum 

hennar. Fjallað verður um helstu kosti og galla verkefnisins ásamt því að velta 

upp hugmyndum um frekari rannsóknir varðandi þennan þátt mannauðs- 

stjórnunar.  

Til að svara rannsóknarspurningunni ber fyrst að nefna að stjórnendur telja 

helst óskir starfsfólks og frammistaða í starfi þeir þættir sem séu ráðandi 

varðandi ákvarðanatöku um þjálfun. Almennir stjórnendur hafa mest áhrif á 

skilgreiningu þjálfunarþarfa starfsmanna. Helstu Þjálfunaraðferðir sem 

stjórnendur nota eru þjálfun í starfi, teymisþjálfun og hefðbundin 

kennsla/fyrirlestrar. Þegar þjálfunaraðferðir eru metnar er mest notast við mat 

fyrir þjálfun og eftir þjálfun ásamt því að kanna viðbrögð starfsmanna við 

þjálfun. Þátttakendur töldu stjórnendur og framlínufólk hafa eytt hvað mestum 

tíma í þjálfun á síðastliðnu ári á meðan dagafjöldi skrifstofufólks og 

sérfræðinga var heldur færri. Helstu aðferðir við þróun starfsmanna í starfi voru 

námskeið, stöðuhækkanir ásamt  mati og endurgjöf frá stjórnendum.  

Stór hluti þátttakenda taldi sitt hótel leggja frekar mikið upp úr þjálfun og 

þróun starfsmanna en um 25% sögðust frekar lítið leggja upp úr þessum þætti í 

stjórnun mannauðs. Stór hluti þátttakenda eða um 88% sagðist vera frekar 

sammála þeirri fullyrðingu um að mikilvægi þjálfunar og þróunar starfsmanna 

hafi aukist á undanförum árum á Íslandi. 

Helsti kostur þessa verkefnis er sú sýn sem það veitir af hvernig hótel eru að 

þjálfa og þróa starfsmenn sína. Annar kostur þess er sú staðfesting sem 



Háskólinn á Akureyri   LOK2106 

 

49 

 

niðurstaða verkefnisins leiðir í ljós varðandi það aukna mikilvægi þjálfunar og 

þróunar sem stjórnendur telja að hafi orðið á síðastliðnum árum. 

Ókostur verkefnisins er helst sá að fjöldi þátttakenda var takmarkaður og því 

ekki hægt að segja að niðurstöðurnar séu marktækar þó svo þær gefi sterkar 

vísbendingar um hvernig málum þjálfunar og þróunar starfsmanna sé háttað á 

meðal hótela í Reykjavík og nágrenni. 

Það væri áhugavert að gera frekari rannsóknir á þætti þjálfunar og þróunar á 

meðal hótela út á landi og bera saman við hótel í Reykjavík og nágrenni. 

Einnig væri fróðlegt að gera rannsókn á því hvernig öll þau nýju hótel sem eru 

að rísa hvarvetna á Íslandi um þessar mundir hagi þáttum mannauðsmála og 

hvernig þau snúi sér í þjálfun nýrra starfsmanna. 
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Viðauki 1 (minni notaðar þjálfunaraðferðir) 

Forkennsla (e.Vestibule Training) 

Þegar talað er um forkennslu að þá er verið að tala um að lærlingur læri á raun- 

eða sýndartæki sem þeir munu koma til með að nota í starfi sínu. Það gera þeir 

utan starfsins á meðan náð er tökum á þeim tækjum sem þeir munu nota í starfi. 

Slík þjálfun er nauðsynleg þegar tæki eru of dýr eða of hættuleg til þess að 

þjálfa lærling beint í starfi (Dessler, 2014, bls 190).   

Sem dæmi mætti nefna dreifingaraðilann UPS sem notar þessa aðferð til þess 

að þjálfa hugsanlega bílstjóra sína. Þeir þurfa að æfa sig í þesskonar 

sýndarveruleika í 40 tíma eða 5 daga sem sýnir raunaðstæður sem þeir munu 

lenda í þegar þeir byrja að keyra í raunveruleikanum (Ketter, 2008, bls 31-35). 

Forritað nám (e.Programmed Learning) 

Forritað nám er ,,kerfisbundinn aðferð til þess að kenna starfsfærni sem felur í 

sér að kynna staðreyndir og leyfa persónunni að svara og veita svo strax 

endurgjöf hversu nákvæmt svarið var“ (Dessler, 2014, bls 189). 

Þessi aðferð er mjög góð til þess að leyfa hverjum og einum að vinna á sínum 

eigin hraða. Forritað nám er að verða sífelt meira að sjálfsnámi (Bohlander og 

Snell, 2004, bls 253).   

Hvort sem að miðilinn er kennslubók, tölva, eða internetið að þá er forritað 

nám skref fyrir skref aðferð. Skrefin eru samkvæmt Dessler (2014, bls 189) 

eftirfarandi: 

1. Birta spurningu, staðreynd eða vandamál til lærlings 

2. Leyfa lærlingi að svara 

3. Veita lærling endurgjöf um nákvæmni svar hans með leiðbeiningum  

um hvað hann eigi að gera næst. 

Spurningin sem fylgir á eftir spurningu er oft háð svari lærlings við fyrri 

spurningu. Innbyggðu endurgjafirnar af þeim spurningum sem lagðar eru fyrir 

eiga að styrkja lærling.  

Helstu kostir þessarar aðferðar er að hún á að geta stytt námstíma. Þessi 

kennsla aðlagar sig líka að lærlingi og hans hraða. Helstu ókostir eru kannski 

þeir að það er deilt á um hvort að lærlingur læri eitthvað meira með þessum 
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hætti en hreinlega bara með því að læra í gegnum hefðbundna kennslubók 

(Dessler, 2014, bls 189).  

Samt sem áður hafa rannsóknir sýnt fram á það að forritað nám sé oft skilvirk 

þjálfunaraðferð og geti sparað allt að 33% af tíma í þjálfun þó svo að það þýði 

ekki endilega að lærlingur geti lært meira af efni heldur eykst hraðinn sem 

hann getur lært tiltekið námsefni (Nash, Muczyk og Vettori, 1971, bls 410; 

Bohlander og Snell, 2004, bls 253). 

Farkennsla: iPods, iPads, farsímar og spjaldtölvur (e. Mobile technologies)   

Farkennsla er aðferð sem veitir þjálfun í gegnum fjarskiptabúnað eins og 

farsíma, fartölvur og spjaldtölvur, hvar og hvenær sem nemandi hefur til þess 

tíma og áhuga (Dessler, 2014, bls 192). 

Fjarskiptatæki eins og farsími, iPod og spjaldtölvur leyfa þjálfun og námi að 

birtast á náttúrulegan hátt í vinnunni eða heima við ásamt því að veita 

starfsmönnum tengingu að námssamfélögum og frelsi til að læra á sínum eigin 

hraða. Farkennsla þarf ekki að vera nettengd því eftir að iPodinn kom á markað 

með möguleika á miklu gagnaplássi var mögulegt að hlaða gríðarlegu magni 

upplýsinga í einu til þess að þurfa ekki alltaf að vera háður því að vera tengdur 

internetinu (Wagner, 2005, bls 42). 

Hinn hefðbundni notandi þessarar þjálfunaraðferðar er oftast til einstaklingur 

sem eyðir stórum hluta tíma síns í ferðalög eða heimsóknir til viðskiptavina eða 

skjólstæðinga og hefur þar af leiðandi lítinn tíma til þess að taka þátt í 

hefðbundnu námi eða netþjálfun (Noe, 2012, bls 294). 

Fjármálaþjónustu fyrirtækið Capital One veitir þeim starfsmönnum sem eru í 

þjálfun iPod. Meira en 2.000 iPodum hefur verið dreift til starfsmanna sem var 

hluti af hljóðsnámskeiði innan fyrirtækisins. iPodarnir geta verið notaðir í 

viðskipta eða persónulegum tilgangi eins og að hlusta á tónlist. Capital One 

ákvað að stíga þetta skref eftir að stjórnendur fyrirtækisins komust að því að sú 

þjálfun sem þeir buðu uppá passaði alls ekki starfsmönnum þar sem þeir höfðu 

aldrei tíma til þess að mæta í hefðbundna kennslutíma. Um 30 þjálfunar ferlar 

voru settir í iPodana og gátu starfsmenn nálgast efnið að vild sem fjallaði 

meðal annars um þróun stjórnenda og krísustjórnun (Noe, 2012, bls 294). 

Helstu áskoranir notkunar farkennslutækninnar er meðal annars þær að tryggja 

að starfsmaður viti hvenær og hvernig hann eigi að nýta sér þann ávinning sem 
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tæknin veitir s.s. hvatningu til samskipta og samvinnu starfsmanna. Ókostur 

þessarar þjálfunar er sá að það skortir þessi mannlegu samskipti eins og fara 

fram inn á kennslustofu þar sem getur verið í beinum samskiptum við kennara. 

Það er því mjög gott að blanda farkennslu saman við hefðbundna kennslu til 

þess að jafna mismuninn sem verður ef einungis önnur aðferðin er notuð. 

Samfélagsmiðlar og Sýndarheimar (Web 2.0) 

Nám í gegnum samfélagsmiðla eins og Facebook og sýndarheima eins og 

Annað líf (Second life) hafa farið vaxandi á síðastliðnum árum. Dessler nefnir 

dæmi um breska olíufyrirtækið BP sem notar sýndarheiminn annað líf til þess 

að þjálfa nýja starfsmenn. Markmiðið er að sýna starfsmönnunum hvernig þeir 

eigi að nota öryggisbúnað sem gerður er fyrir geymslutanka eldsneytis 

fyrirtækisins (Dessler, 2014, bls 191). 

Á Facebook geta vinnuveitendur oft komist nær starfsmönnum sínum þar sem 

þeir geta t.d. búið til hóp þar sem þeir geta látið starfsmenn vita af 

þjálfunarnámskeiði, tíma og stað þess og hvers þeir vænta að starfsmenn læri 

og hvetja þá til þess að mæta og taka þátt. Oft skapast þá umræða á milli 

starfsmanna inná spjallinu um þjálfunina sem getur oft veitt vinnuveitenda betri 

sýn inn í hugarheim starfsmanna sinna og skoðana þeirra (Doctor, 2013). 
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Viðauki 2 (Kynningarbréf) 

Kæri viðtakandi, 

Páll Þráinsson heiti ég og er nemandi við Háskólann á Akureyri. Nú er ég að skrifa lokaritgerð 

mína til B.s gráðu. Ritgerðin snýr að mannauðsmálum og fjallar um þjálfun og þróun 

starfsmanna hótela í Reykjavík og nágrenni. 

Helstu markmið rannsóknarinnar eru að kanna hvernig stjórnendur hótela standi að þjálfun og 

þróun starfsmanna og hvort stjórnendur hótela telji þennan þátt mannauðsstjórnunar 

mikilvægan fyrir framtíð hótelsins og þeirrar aukningar erlendra ferðamanna til Íslands á 

síðastliðnum árum. 

Könnunin inniheldur 19 laufléttar spurningar og ætti alla jafna ekki að taka lengri tíma en 10-

12 mínútur að svara. 

Það er einlæg ósk mín að þú takir þátt í könnuninni svo niðurstöður hennar verði sem 

áreiðanlegastar.  

Tekið skal fram að könnunin er nafnlaus og svör eru ekki rekjanleg. 

Með fyrirfram þökk fyrir góðar viðtökur 

Páll Þráinsson. 
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Viðauki 3 (Spurningalisti) 
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Viðauki 4 (Tíðnitöflur úr SPSS) 

Spurning 1 

 

Spurning 2 

 

Spurning 3 

 

 

 

 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Karlkyns 2 25,0 25,0 25,0

Kvenkyns 6 75,0 75,0 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hvers kyns ert þú?

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

10 eða færri 1 12,5 12,5 12,5

11-20 2 25,0 25,0 37,5

21-30 1 12,5 12,5 50,0

31-40 1 12,5 12,5 62,5

41-50 1 12,5 12,5 75,0

51 eða fleiri 2 25,0 25,0 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hversu margir starfsmenn starfa á hótelinu á ársgrundvelli?

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

5 eða færri 4 50,0 50,0 50,0

6-10 1 12,5 12,5 62,5

11-15 2 25,0 25,0 87,5

16-20 1 12,5 12,5 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hversu margir starfsmenn eru ráðnir í sumarafleysingar að meðaltali?

Valid
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Spurning 4 

 

Spurning 5 

 

Spurning 6 

 

 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

51-75% 2 25,0 25,0 25,0

76-100% 3 37,5 37,5 62,5

5 3 37,5 37,5 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hversu hátt hlutfall nýrra starfsmanna fer í gegnum formlegt móttökuferli, 

samkvæmt til dæmis skriflegum gátlista eða verklagsreglum, á fyrsta 

degi/dögum í starfi?

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Alltaf 4 50,0 50,0 50,0

Stundum 1 12,5 12,5 62,5

Sjaldan 3 37,5 37,5 100,0

Total 8 100,0 100,0

Fá nýliðar útprentaða handbók eða handbók sem nálgast má á netinu?

Valid

N Percent

Nr 1 3,7% 12,5%

Framboð námskeiða á 

markaðnum
4 14,8% 50,0%

Óskir starfsfólks 6 22,2% 75,0%

Frammistaða í starfi 6 22,2% 75,0%

Ný viðfangsefni og verkefni í 

fyrirtækinu
5 18,5% 62,5%

Stefnumörkun og 

Framtíðarsýn
5 18,5% 62,5%

27 100,0% 337,5%Total

a. Dichotomy group tabulated at value 1.

Hvaða þættir telur þú helst ráðandi við ákvarðanatöku um þjálfun á þínum 

vinnustað? 

Responses Percent of 

Cases

þættir
a
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Spurning 7 

 

Spurning 8 

 

Spurning 9 

 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Starfsmenn sjálfir 1 12,5 12,5 12,5

Almennir stjórnendur 7 87,5 87,5 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hver/hverjir hafa mest áhrif á skilgreiningu þjálfunarþarfa starfsmanna?

Valid

N Percent

Þjálfun í starfi 8 18,2% 100,0%

Hefðbundin 

kennsla/fyrirlestrar
6 13,6% 75,0%

Teymisþjálfun 6 13,6% 75,0%

Starfsnám 1 2,3% 12,5%

Óformleg kennsla 3 6,8% 37,5%

Starfsfræðsluþjálfun (skref 

fyrir skref þjálfun)
3 6,8% 37,5%

Margmiðlunartækni 5 11,4% 62,5%

Tölvustudd þjálfun 5 11,4% 62,5%

Herminám 1 2,3% 12,5%

Netþjálfun 3 6,8% 37,5%

Símenntun 3 6,8% 37,5%

44 100,0% 550,0%Total

a. Dichotomy group tabulated at value 1.

Hverjar af eftirfarandi þjálfunar- og kennsluaðferðum notar þitt hótel?

Responses Percent of 

Cases

Aðferð
a

N Percent

Kanna viðbrögð 

starfsmanna við þjálfun
5 19,2% 62,5%

Mat fyrir og eftir þjálfun 6 23,1% 75,0%

Kanna yfirfærslu þjálfunnar
1 3,8% 12,5%

Óformleg endurgjöf frá 

starfsfólki
4 15,4% 50,0%

Óformleg endurgjöf frá 

millistjórnendum
5 19,2% 62,5%

Athuga hvort markmiðum 

hafi verið náð
5 19,2% 62,5%

26 100,0% 325,0%Total

a. Dichotomy group tabulated at value 1.

Ef árangur þjálfunar er metinn, hver eftirfarandi aðferða er notuð?

Responses Percent of 

Cases

Aðferðir
a
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Spurning 10 

 

 

 

 

 

 

 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

2 dagar eða minna 1 12,5 12,5 12,5

3-6 dagar 2 25,0 25,0 37,5

Fleiri en 6 dagar 5 62,5 62,5 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hversu mörgum dögum vörðu stjórnendur  að meðaltali í þjálfun á síðasta ári?

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

2 dagar eða minna 2 25,0 25,0 25,0

3-6 dagar 2 25,0 25,0 50,0

Fleiri en 6 dagar 3 37,5 37,5 87,5

Á ekki við 1 12,5 12,5 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hversu mörgum dögum vörðu sérfræðingar að meðaltali í þjálfun á síðasta ári?

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

2 dagar eða minna 3 37,5 37,5 37,5

3-6 dagar 2 25,0 25,0 62,5

Fleiri en 6 dagar 2 25,0 25,0 87,5

Á ekki við 1 12,5 12,5 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hversu mörgum dögum vörðu skrifstofufólk að meðaltali í þjálfun á síðasta ári?

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

2 dagar eða minna 1 12,5 12,5 12,5

3-6 dagar 2 25,0 25,0 37,5

Fleiri en 6 dagar 5 62,5 62,5 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hversu mörgum dögum vörðu framlínufólk að meðaltali í þjálfun á síðasta ári?

Valid



Háskólinn á Akureyri   LOK2106 

 

xx 

 

Spurning 11 

 

Spurning 12 

 

Spurning 13 

 

N Percent

Námskeið (Fyrirlestrar eða 

málþing)
8 17,0% 100,0%

Réttindanám 3 6,4% 37,5%

Persónuleikapróf 1 2,1% 12,5%

Frammistöðumat 5 10,6% 62,5%

Starfaskipti 2 4,3% 25,0%

Stöðuhækkun 6 12,8% 75,0%

Mat og endurgjöf stjórnenda
7 14,9% 87,5%

Mat og endurgjöf 

samstarfsmanna
2 4,3% 25,0%

Fóstrakerfi 2 4,3% 25,0%

Markþjálfun 1 2,1% 12,5%

Breyting á starfi 4 8,5% 50,0%

Flutningur milli deilda 6 12,8% 75,0%

47 100,0% 587,5%Total

a. Dichotomy group tabulated at value 1.

Af hvaða eftirfarandi starfsþróunaraðferðum notar þitt hótel við þróun 

starfsmanna í starfi? 

Responses Percent of 

Cases

Aðferð
a

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Mjög mikið 1 12,5 12,5 12,5

Frekar mikið 5 62,5 62,5 75,0

Hvorki né 2 25,0 25,0 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hversu mikið/lítið telur þú að hótelið þitt leggi upp úr þjálfun og þróun starfsmanna?

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Meiri en 15% 1 12,5 12,5 12,5

11-15% 1 12,5 12,5 25,0

6-10% 4 50,0 50,0 75,0

Veit ekki 2 25,0 25,0 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hver er starfsmannaveltan á ársgrundvelli að frátöldu starfsfólki í 

sumarafleysingum?

Valid
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Spurning 14  

 

Spurning 15 

 

Spurning 16 

 

Spurning 17 

 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Mjög sammála 7 87,5 87,5 87,5

Hvorki né 1 12,5 12,5 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hversu sammála/ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? Fjöldi gistinátta á hótelinu 

hefur aukist á undanförnum árum.

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Mjög sammála 5 62,5 62,5 62,5

Frekar sammála 2 25,0 25,0 87,5

Hvorki né 1 12,5 12,5 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hversu sammála/ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? Krafa viðskiptavina um 

bætta þjónustu hefur aukist á síðastliðnum árum.

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Mjög sammála 5 62,5 62,5 62,5

Frekar sammála 1 12,5 12,5 75,0

Hvorki né 2 25,0 25,0 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hversu sammála/ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? Álag á starfsmenn í starfi 

hefur aukist á undanförnum árum?

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Mjög sammála 4 50,0 50,0 50,0

Frekar sammála 3 37,5 37,5 87,5

Hvorki né 1 12,5 12,5 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hversu sammála/ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu? Mikilvægi þjálfunar og 

þróunar starfsmanna hótela á höfuðborgarsvæðinu og nágrenni hefur aukist í kjölfar 

aukins ferðamannastraums til Íslands á síðastliðnum árum.

Valid



Háskólinn á Akureyri   LOK2106 

 

xxii 

 

Spurning 18 

 

Spurning 19 

 

 

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

Lokið framhaldsskóla / 

iðnnámi
1 12,5 12,5 12,5

Lokið framhaldsskóla / 

iðnnámi og hef 

viðbótarmenntun en hef ekki 

lokið háskólanámi

2 25,0 25,0 37,5

Lokið BA eða BS gráðu í 

háskóla eða sambærilegri 

gráðu
5 62,5 62,5 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hver er menntun þín?

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative 

Percent

1951 1 12,5 12,5 12,5

1963 1 12,5 12,5 25,0

1968 1 12,5 12,5 37,5

1971 1 12,5 12,5 50,0

1975 2 25,0 25,0 75,0

1976 1 12,5 12,5 87,5

1977 1 12,5 12,5 100,0

Total 8 100,0 100,0

Hvaða ár ert þú fædd/ur?

Valid


