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Þegar kom að því að velja viðfangsefni ritgerðarinnar þá komst höfundur að þeirri 

niðurstöðu að best væri að velja það efni sem kemur til með að nýtast í starfi í 

framtíðinni. Stefnan er sú að vinna sem mannauðsstjóri eða starfsmannastjóri hjá 

fyrirtæki og leita réttinda launþega.  

 

Ráðningarsamningur er eitt af mikilvægum tólum þegar kemur að réttindum bæði fyrir 

launþega og vinnuveitendur, þótti því áhugavert að kanna hvernig þau mál standa í 

fyrirtækjum á Íslandi, hvort sem um er að ræða lítil eða stór fyrirtæki. Er verið að láta 

starfsmenn skrifa undir ráðningarsamning og ef svo er þá hvenær, með hvaða hætti og 

af hverju? Eru ráðningarsamningar mikilvægir eða eru þeir bara plagg sem ekkert gagn 

er af, þetta eru spurningar sem hafa verið ofarlega í huga höfundar sem hefur hingað til 

ekki skrifað undir ráðningarsamning hjá fyrirtæki á Íslandi. 

 

Ritgerð þessi mun verða til þess að höfundur klárar sitt BS nám sem byrjað var í haustið 

2012. 

Ritgerð þessi er 12 ECTS einingar og er lokaritgerð til BS-gráðu í viðskiptafræði við 

Háskólann á Bifröst, hún var unnin frá  1. september og til 8. desember 2014. 

 

Yfirskrift ritgerðarinnar er: 

Er munur á notkun ráðningarsamninga í íslenskum fyrirtækjum eftir því hvort um ræðir 

lítil eða stór fyrirtæki? Ef svo er, hvers vegna? 

Hluti af ritgerðinni var unnið úr heimildum og hinn hlutinn var eigindleg rannsókn eða 

viðtöl sem höfundur framkvæmdi faglega. Það var gert til þess að fá svör sem ekki var 

hægt að finna í heimildum. 

Höfundur vekur athygli á því að nöfn þeirra sem talað var við í viðtölunum munu ekki 

birtast til að vernda persónuupplýsingum þeirra. 

 

Ritgerð þessa hefur höfundur unnið sjálfstætt og farið eftir viðurkenndum aðferðum 

sem Háskólinn á Bifröst krefst af þeim sem gera lokaritgerð til BS prófs. 

Þakkir fá allir þeir sem hafa veitt höfundi stuðning og veitt honum upplýsingar til að 

láta ritgerðina verða að veruleika.  

 



 

Fyrst vill höfundur þakka Haraldi Daða Ragnarssyni leiðbeinanda sínum, fyrir frábæra 

handleiðslu og greinagóða kennslu undanfarið ár. Haft var samband við hann í gegnum 

síma, tölvupóst eða á fundum í skólanum og var alveg sama hversu oft hann var 

truflaður þá komust upplýsingarnar í gegn. Telur höfundur það ómetanlegt í tengslum 

við svona krefjandi verkefni.  

Höfundur vill sérstaklega þakka Svanhvíti Ljósbjörgu Guðmundsdóttur fyrir yfirlestur 

á ritgerðinni og fyrir að vera höfundi innan handar til að klára ritgerðina. 

Siðast en ekki síst fær sonur höfundar, Sölvi Jón Sævarsson þakkir fyrir að veita sér 

styrk til að halda áfram, og sýna að allir geti gert það sem þeir vilja þegar viljinn er fyrir 

hendi. 

Allt starfsfólk Háskólans á Bifröst fær einnig þakkir fyrir að aðstoða höfund við námið 

frá því það byrjaði í frumgreinadeildinni árið 2011. Þarna er á ferðinni frábært fólk sem 

höfundur mun muna eftir allt sitt líf. 

Bifröst, 8. desember 2014  

    ________________________________________ 

     Sólveig Katrín Hallgrímsdóttir  
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Inngangur 

Ráðningarsamningur er einn af grundvallarréttindum launafólks á Íslandi og þrátt fyrir 

að kjarasamningur sé alltaf við lýði þá veitir ráðningarsamningur launafólki ítarlegri 

upplýsingar um kjör og skyldur. Þrátt fyrir að ráðningarsamningur sé mikilvægur, bæði 

fyrir launafólk og atvinnurekendur, þá eru enn fyrirtæki á Íslandi sem nota ekki 

ráðningarsamninga. 

 

Í þessari ritgerð verður skoðað hvort ráðningarsamningur sé notaður í litlum og stórum 

fyrirtækjum á Íslandi og í hve miklum mæli. Samkvæmt lögum er atvinnurekanda skylt 

að gera skriflegan ráðningarsamning við starfsfólk sitt en ekki er alltaf farið eftir því. 

Einnig er samkvæmt kjarasamningum ákveðin lágmarkslaun starfsfólk og ef það er 

brotið er vísað í 1. gr. laga nr. 55/1980, sem fjallar um starfskjör launafólks og 

skyldutryggingu lífeyrisréttinda (Félag atvinnurekenda, e.d.).1 

 

Þannig að launalega er starfskrafturinn varinn en ráðningarsamningurinn tryggir stöðu 

þeirra að mörgu leyti. Ákveðið var að skoða ráðningasamninga í þessari ritgerð vegna 

þess að þetta er eitthvað sem snertir alla Íslendinga þegar kemur að þeirra réttindum í 

störfum. Ráðningarsamningur er ýtarlegt plagg til sönnunar ef þess er þurfi á og það á 

við bæði fyrir launþega og atvinnurekanda. 

 

En hvað þýðir hugtakið ráðningarsamningur? „Það er samningur sem annar aðili, 

starfsmaður, skuldbindur sig til að starfa hjá hinum aðilanum, vinnuveitandanum, til að 

vinna undir hans stjórn. Launagreiðandinn skuldbindur sig þá líka til að bera ábyrgð á 

því að laun séu greidd fyrir starf starfsmannsins í þeim gjaldmiðlum sem samið var um“ 

(Lára V. Júlíusdóttir, 2013, bls.28). 

 

Ritgerðin skiptist þannig upp að fyrst er fræðileg umfjöllun og seinna er eigindleg 

rannsókn. Í fræðilega hlutanum eru allar hliðar ráðningarsamnings skoðaðar með 

umfangsmiklum hætti en til að gera það ítarlega er nauðsynlegt að skoða 

mannauðsstjórnun, og þá sérstaklega þróun ráðningarsamninga.  

Í fræðilega hlutanum verður unnið mikið við tvær bækur, önnur bókin heitir Human 

Resource Management eftir Gary Dessler og hin bókin er Réttindi og skyldur á 

                                                        
1 Sótt 10. október 2014 af http://www.atvinnurekendur.is/Kjaramal/Radningasamningar/ 

http://www.atvinnurekendur.is/Kjaramal/Radningasamningar/
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vinnumarkaði eftir Láru V. Júlíusdóttur. Ástæðurnar að þessar bækur voru valdar 

sérstaklega í ritgerðina er að bókin eftir Dessler er kunnug höfundi því verið var að 

vinna með hana í fagi í Háskólanum síðasta sumar og því gott að vinna með hana. Bókin 

eftir Láru er gömul eða síðan árið 1997, en engu að síður eru ekki margir á Íslandi sem 

hafa fjallað um ráðningarsamninga en Lára gerir það í þessari bók. Bókin Réttindi og 

skyldur á vinnumarkaði er til dæmis uppseld á Íslandi og því bara til útláns á 

bókasöfnum. Lára hefur gefið út kennsluhefti árið 2013 þar sem hún notar einmitt þessa 

bók síðan árið 1997 en bætir einhverju efni við. 

Með tíð og tíma hefur mikið breyst þegar kemur að stjórnun fyrirtækis og horft er meira 

á starfsfólkið sem vinnur þar og hvernig það bætir stöðu fyrirtækis en áður var gert. 

Mannauðurinn er mikilvægt tól og það skiptir máli hvernig unnið er með hann því gott 

starfsfólk leggur harðar af sér en ósátt vinnuafl. 

Mannauðsstjórnun inniheldur nokkur meginatriði sem eru eftirfarandi: 

 starfsgreining 

 starfslýsing 

 ráðningarferli 

 starfsþjálfun 

 frammistöðumat 

 starfsmannaviðtal 

 þróun starfsfólks og starfslok 

 þróun stjórnenda og siðferði (Dessler, 2013, bls. 29). 

Í seinni hluta ritgerðarinnar verður fjallað um eigindlegu rannsóknina en tekin voru 

viðtöl við fulltrúa sex fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu og fyrirtækin eru:  

Morgunblaðið, Ölgerðin, Bakarameistarinn, Expo, Vinnuföt og BSA. Bæði eru þetta 

stór fyrirtæki og lítil þegar kemur að starfsmannastærð. Í fyrirtækjunum sex var 

starfsmannafjöldinn frá tveimur og upp í 300 fastráðinna starfsmanna. Ákveðið var að 

taka viðtöl við ólík fyrirtæki frá mismunandi atvinnugreinum til að fá sem víðtækustu 

svaranir. Þannig er hægt að meta hvort þetta sé bundið við starfsmannafjölda, stærð 

fyrirtækis eða annað sem kæmi fram. Einnig var tekið viðtöl við stéttarfélag en það var 

gert til að athuga allar hliðar á málunum því stéttarfélögin gæta hagsmuna launþega. 

Til að fá hliðar atvinnurekanda var svo rætt við félag atvinnurekanda (FA). Notast var 

svo við þemagreiningu þegar gögnin úr viðtölunum voru unnin til að fá niðurstöður út 

úr þeim. 
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Annmarkar 

Þegar kom að því að velja hvaða rannsóknaraðferðir yrðu fyrir valinu í ritgerðinni þá 

var valið að vinna með fræðilegar heimildir og eigindlega rannsókn. Eigindlega 

rannsóknin snérist um það að taka viðtöl við fyrirtæki á Íslandi. Valið var einungis 

þrjú lítil og þrjú stór fyrirtæki í mismunandi atvinnugreinum því þrengja þyrfti 

viðfangsefnið.  

 

Ekki var hægt að taka viðtöl við öll fyrirtæki á Íslandi því einfaldlega sú aðgerð tæki 

lengri tíma en áætlað var í þessa BS ritgerð. Hugað var einnig að því að gera 

megindlega rannsókn sem felst í að gera spurningalista sem er svo lagður fyrir úrtak 

þess hóps sem ætlunin er að vinna með, getur til dæmis verið í formi símakönnunar, 

heimsókna, senda könnun í pósti eða gera vettvangskönnun. En sú ákvörðun um að 

gera ekki megindlega rannsókn fólst í því að þá væri ekki hægt að fá ýtarleg svör sem 

þyrfti í þessari ritgerð því ráðningarsamningur er í sumum fyrirtækjum trúnaðarmál 

og atvinnurekendur ekkert oft að vilja tjá sig um þau málefni. Var því talið að með því 

að gera megindlega rannsókn um ráðningarsamninga hjá fyrirtækjum þá væri meira 

um skekkjur þegar kemur að því hvort fyrirtæki eru með ráðningarsamninga eða ekki. 

Atvinnurekendur vilja kannski ekki að það komi fram opinberlega að 

ráðningarsamningar séu ekki í gildi í þeirra fyrirtæki. 
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Mannauðsstjórnun 

Þegar rýnt er í hugtakið mannauðsstjórnun þá kemur Gary Dessler með þá útskýringu 

að það sé sú aðferð sem notuð er til að afla, ráða, þjálfa, meta og umbuna starfsfólki, 

sjá til þess að réttindi starfsfólks og aðbúnaður sé góður og einnig að komið sé fram við 

starfskraft á réttan hátt. Ef þetta á að ganga upp þá verða stjórnendur fyrirtækisins að 

greina starfið sem á að ráða í, ákvarða laun fyrir tiltekið starf, skipuleggja þjálfun fyrir 

nýja starfsmanninn, þjálfa hann og umbuna starfsmanninum fyrir vel unnin störf. 

Einnig þarf mannauðsstjóri að skoða frammistöðu starfsmanna, finna réttu þjálfun sem 

og endurmenntun, og byggja upp hollustu starfsmanna. Þá er nauðsynlegt að kynna 

fyrir starfsfólkinu hver stefna fyrirtækisins er svo hægt sé að vinna eftir henni. Gott er 

að vera með þjálfun fyrir starfsfólk svo það komi til með að auka afköst sín í framtíðinni 

í fyrirtækinu. Að lokum þarf að vinna í að þróa hæfni starfsfólksins og skapa gott 

andrúmsloft og vinnuanda í fyrirtækinu (Dessler, 2013, bls. 30). 

 

 

Hlutverk mannauðsstjóra: 

 

 

(Dessler, 2013, bls. 50). 

 

 

Mannauðsstjórnun er mikilvæg fyrir fyrirtæki því það hjálpar til að finna rétta fólkið, 

þjálfa það og þróa í framtíðinni. Einnig hefur mannauðsstjórnun áhrif á arðsemi 

fyrirtækisins og kemur til með að halda niðri hraðri starfsmannaveltu. Þekking innan 
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fyrirtækis mun viðhalda sér og samskipti á milli stjórnenda og starfsmanna verður betri 

(Dessler, 2013, bls. 31). 

 

Samkvæmt Storey er mannauðsstjórnun lykillinn að velgengni fyrir fyrirtæki. Góður 

mannauðsstjóri kemur starfsfólkinu til að standa sig betur en ráðningarsamningurinn 

segir til um. Aðalmarkmiðið væri þá að starfsmennirnir myndu leggja sig alltaf betur 

og betur fram í starfinu og reglurnar sem farið hefur verið eftir þyrftu þá ekki að vera 

eins stífar. Enginn ráðningarsamningur er eins, en allir eru þó byggðir á þeim 

kjarasamningum sem eru í gildi og tengjast þeirri starfsgrein sem tilheyrir hverju starfi 

fyrir sig. Launamál og hlunnindi endurspegla framlag hvers starfsmanns og 

frammistöðu hans. Allar deilur skulu vera leystar innan fyrirtækisins og þá í hópavinnu 

án þess að láta utanaðkomandi aðila veita neina aðstoð. Mannauðsstjórar koma til með 

að taka þátt í öllum áætlunargerðum og allar ákvarðanatökur eru hraðar. Mjög 

mikilvægt er að hafa góðan sveigjanleika og notast við stjórnunarstíl þar sem miklar 

breytingar eru tíðar, hvetja starfsfólkið og auðvelda þeim leiðir í störfum sínum. Best 

er að dreifa mannauðsmálunum, setja þau í hendur millistjórnenda og fækka 

starfsskilgreiningum. Eins er mikilvægt að auka flæði upplýsinga og að stöðugt sé verið 

að vinna í að bæta lærdóminn innan skipulagsheildarinnar (Storey, 1992, bls. 10). 

 

Ef mannauðsstjórnun er skoðuð út frá stórum og litlum fyrirtækjum þá er hægt að segja 

að í stórum fyrirtækjum sem eru með marga starfsmenn, er yfirleitt deild sem sér 

eingöngu um mannauðsmálin. En þegar fyrirtæki eru lítil með fátt starfsfólk þá er oft, 

bara ein manneskja sem sér um málefni sem snerta mannauðinn. Sú manneskja sinnir 

þá jafnvel öðrum stjórnunarstörfum, svo sem almenna fyrirtækjastjórnun og 

markaðsstörfum (Beardwell og Holden, 2001, bls. 130). 

 

Ef unnið er markvisst með árangur mannauðsstjóra þá er minni hætta á að mistök verða 

hvað varðar: 

 Að ráða ekki réttu manneskjuna fyrir starfið 

 Hröð starfsmannavelta 

 Að fá ekki það allra besta út úr starfsfólkinu 

 Nýta tímann í viðtöl sem skila ekki árangri 

 Að koma fyrirtækinu í þá hættu að það sé stefnt vegna mismunar í starfi af stjórnenda 
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 Að fyrirtækið fái á sig sektir eða viðvörun vegna þess að ekki var fyllt út ákveðin 

öryggisskilyrði 

 Að láta starfsfólk finna það að launin þeirra séu ekki svipuð og laun annarra í sömu 

stétt 

 Leyfa lágmarks þjálfun starfsmanna verða til þess að ekki náist að hámarka afköst 

innan hverrar deildar 

 Leyfa einhverskonar órétti á vinnustað og brjóta þar með lögin (Dessler, 2013, bls. 31). 
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Ráðningarferli 

Ferlið skiptist í greiningu á starfinu, áætlunargerð og öflun umsækjenda. 

Fyrst þarf að greina hversu marga starfsmenn þarf í fyrirtækinu og einnig þarf að spá 

fyrir um eða gera áætlun um hver eftirspurnin sé fyrir vörunni eða þjónustunni sem er 

verið að selja. Eins þarf að greina viðhorf starfsmanna sem hafa verið í fyrirtækinu 

síðustu ár, til dæmis ef skoðuð er saga starfsmanna sem hafa starfað í fyrirtækinu 

síðustu fimm árin. Hugmyndin með þessu er að spá fyrir um hversu margir af þessum 

starfsmönnum munu halda áfram í fyrirtækinu í framtíðinni (Dessler, 2013, bls. 166). 

 

Önnur einföld leið til að greina starfsfólk framtíðarinnar er að nota hlutfallsgreiningu. 

Hún snýst um að skoða hversu mikil sala hefur verið yfir árið og hversu margir 

starfsmenn vinna að þessari sölu. Svo má setja það niður í hlutföll með tilliti til þess 

hversu mikil salan er og hversu mikið af starfsfólki þarf í söluna. Ef auka á söluna 

næsta ár þá þarf að miða hlutfallslega við árið á undan.Til dæmis ef starfsmaður selur 

fyrir $500.000 og áætlunin fyrir sölutekjur næsta árs sé $3.000.000 þarf að ráða inn 

sex nýja starfsmenn, sem allir selja fyrir $500.000 hvor til að áætlun standist (Dessler, 

2013, bls. 166). 

 

Þriðja leiðin er að setja upp línurit sem sýnir tvær breytur, á x ásnum er sala og á y 

ásnum er starfsfólkið hjá fyrirtækinu. Í línuritinu þarf að bera saman aðrar þjónustur 

eða sambærilegar vörur og eins þarf að bera saman við önnur fyrirtæki sem eru svipuð 

stór að starfsmannastærð, á sambærilegum markaði til að geta spáð fyrir um 

starfsmannafjölda í framtíðinni. 

Tökum dæmi um forstöðumann sjúkrahúss sem ætlar að fjölga rúmum á spítalanum 

úr 500 í 1200 á næstu fimm árum. Öðrum megin á línuritinu væri rúm og hinum 

megin væri hjúkrunarfræðingar. Til að halda áfram þá þyrfti hann að fá að vita hversu 

marga starfsmenn þyrfti þegar rúmin færu að berast inn til að geta sett tölur inn í 

línuritið. Hversu marga hjúkrunarfræðinga þyrfti á hverju ári til að sinna öllu? Gera 

þyrfti könnun um þetta á öðrum spítölum sem hafa staðið í þessum framkvæmdum. 

Forstöðumaðurinn hringir í sex spítala og fær þær niðurstöður að ef það eru til dæmis 

200 rúm þá þarf 240 hjúkrunarfræðinga, svo eykst þetta með hverju rúmi fyrir sig og 

að lokum er áætlað að hann þurfi að hafa 1210 hjúkrunarfræðinga fyrir 1200 rúm í 

línuritinu (Dessler, 2013, bls. 166-167). 
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Hægt er að sjá niðurstöðurnar úr dæminu í línuritinu hér að neðan: 

 

(Dessler, 2013, bls. 167). 

 

Fjórða leiðin er að nota stærðfræðilegt sjónarmið sem sýnir hvort allir starfsmennirnir 

séu á réttum stað eða hvort þurfi að færa þá í annað starf. Þá þarf að reikna út bæði 

menntun og reynslu starfsfólksins innan fyrirtækisins. Er nægileg menntun hjá öllu 

starfsfólkinu eða þarf að fá betur menntaða einstaklinga til að fá nýjasta sjónarmiðið? 

Einnig þarf að hafa í huga fjárhagslegu hliðina og athuga hversu miklar tekjur 

fyrirtækið hefur til að vinna úr á næstu árum með þessu áframhaldi þegar kemur að 

starfsmannaveltu. Passa þarf að ekki sé of mikið af starfsfólki á móts við innkomu 

fyrirtækisins. 

 

Öflun umsækjenda byggist á starfsgreiningunni hér að ofan. Til að leita að starfsfólki 

er hægt að nota tvenns konar aðferð; með formlegum hætti og óformlegum hætti. Með 

formlegum hætti er átt við auglýsingu í sjónvarpi, blöðum eða öðrum miðlum. Einnig 

er hægt að auglýsa á ráðningastofum, vefsíðum sem og samskiptasíðum eins og 

Facebook og Twitter. Óformlegur háttur er meðal annars ábendingar sem geta komið 

frá starfsfólkinu sem vinnur hjá fyrirtækinu sem veit um aðila sem vantar vinnu. 

Einnig er hægt að færa starfsfólk til í vinnu sinni, innanhúsráðningar. Að lokum er 

alltaf eitthvað um að fólk hafi sótt um hjá fyrirtækinu og skilið eftir ferilskránna sína 

án þess að auglýst hafi verið eftir starfsfólki. 

 

Að vinna með ráðningar innanhúss hefur sína kosti og galla. Kostirnir geta verið þeir 

að þá er vitað um styrkleika og veikleika starfsfólksins. Starfsfólkið hefur unnið 

misjafnlega lengi hjá fyrirtækinu en eftir því sem það vinnur lengur þeim mun  meiri 



 

9 
 

hollustu sýnir það sínu fyrirtæki. Einnig myndast góður starfsandi ef aðilar sjá að 

möguleiki er á að bæta sína stöðu í fyrirtækinu þegar reynslan verður meiri og fá 

jafnvel stöðuhækkun. Þá tekur vitanlega miklu styttri tíma að þjálfa starfsmann í 

annað starf þar sem hann starfar nú þegar í fyrirtækinu. Gallarnir við ráðningu 

innanhúss eru aftur á móti þeir að ef einn starfsmaður er ráðinn en annar ekki þá er sá 

starfsmaður ekki sáttur við að annar aðili var valinn en ekki hann. 

Ef tekin eru viðtöl vegna starfs sem er innan fyrirtækis og margir sækja um, þá eru 

margir þeirra ekki hæfir í starfið, samt sem áður þarf að auglýsa og taka öll viðtölin 

og fer þá mikill tími í óþarfa vinnu. Innanhússráðningar hafa það einnig í för með sér 

að ef ekkert nýtt starfsfólk kemur inn í fyrirtækið þá leiðir það af sér að ekki koma 

eins margar nýjar hugmyndir inn og stöðnun myndast. Hafa þarf í huga að fyrirtæki 

þurfa að geyma upplýsingar um starfsfólkið á vísum stað til að ekki leki upplýsingar 

og annað fólk sé með eitthvað í höndunum sem getur valdið misbresti, þetta eru 

trúnaðarmál. 

Þegar kemur að ráðningum utanhúss þá er hægt að segja að kostirnir séu að með nýju 

starfsfólki koma ný sjónarmið og skoðanir. Gallarnir geta verið þeir að það er oft dýrt 

að auglýsa eftir starfsfólki og tekur mikinn tíma (Dessler, 2013, bls. 168-169). 

  



 

10 
 

Ráðningarviðtöl 

Þegar kemur að starfsmannavali er ráðningarviðtal mikilvægt tól í upplýsingaöflun, 

og eru þrjár ástæður fyrir því. Sú fyrsta er að það þarf að staðfesta og auka við 

upplýsingar þegar kemur að reynslu og fleira sem kemur fram á umsóknareyðublaði 

eða í ferilskrá sem fólk fyllir út. Önnur ástæðan er sú að með viðtali er hægt að meta 

eiginleika þess sem sækir um en ekki eingöngu út frá skriflegri umsókn. Í þriðja lagi 

þarf að útskýra fyrir umsækjanda hvers er ætlað af honum í starfinu. 

 

Passa þarf að undirbúa viðtalið vel til að umræður sem tengjast bakgrunn þess sem er 

að sækja um verða ekki of persónulegar og ýtarlegar. Mestur tími viðtalsins ættu að 

snúast um hvað umsækjandinn hefur verið að gera, hversu vel það hefur gengið og 

hvernig hann telur sig vera á nýjum vinnustað. Viðtalið er í raun vettvangur til að 

meta framkomu og færni umsækjanda þegar kemur að mannlegum samskiptum. Fyrir 

starfsmanninn er viðtalið líka oft fyrstu kynni af starfsheildinni og samskiptum við 

stjórnendur fyrirtækisins. Miklu skiptir að viðtalið sé faglegt, vel skipulagt og komi 

með jákvæða mynd af bæði umsækjanda og vinnustaðnum sem hann er að sækja um 

Viðtölin geta oft verið fleiri en eitt fyrir hvert starf og í sumum fyrirtækjum eru 

starfsmennirnir strax látnir skrifa undir ráðningarsamninga. Bæði er þetta gert til að 

fyrirtæki hafi í höndunum sönnun þess að starfsmaður byrji að vinna á áætluðum tíma 

og einnig fyrir starfsmanninn sem sönnunargildi þegar hann hefur störf sín. 

Að lokum verður að passa að vinnuveitandi myndi hlutlausa skoðun á viðmælanda 

allan tímann sem viðtalið tekur, því rannsóknir benda til þess að atvinnurekandi er 

búin að mynda sér skoðun á umsækjanda eftir einungis fjórar mínútur frá því viðtalið 

hefst (Ásta Bjarnadóttir, 2012, bls. 49-52). 

 

Viðtöl skiptast í nokkrar tegundir og er það þá bæði formleg og óformleg viðtöl, röð 

viðtala, álagsviðtöl, stjórnborðsumræða og frammistöðuviðtöl.  

 

Með óformlegu viðtali er átt við að ekki er farið eftir neinni sérstakri reglu eða skipulagi 

heldur þróast viðtalið í þá átt sem það fer.  

Í óformlegum viðtölum er spyrjandi að spyrja þær spurningar sem honum dettur í hug 

eða heldur að komi málinu við. Gallar við óformlegt viðtal er að það er ekki nógu 

skipulagt og ef til vill getur komið upp sú staða að eftir viðtalið uppgötvast að það vanti 

svör sem áttu að koma fram. Einnig getur það leitt út í að verða bara spjall og þá koma 
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upp spurningar sem snúa að því hvernig viðmælanda semur við annað fólk eða hver 

hans framtíðarplön eru. Oft er spyrjandinn ekki einu sinni með tilbúnar spurningar og 

skrifar ekki neitt niður hjá sér sem skiptir máli að gera. Kostirnir eru að þá er viðtalið 

meira bara samtal og viðmælanda boðið að opna sjálfur fyrir spurningar, viðtalið verður 

ekki eins stíft og fastmótað. 

 

Þegar kemur svo að formlegum viðtölum sem eru líka ein af tegundum viðtala en þá er 

búið að ákveða fyrirfram spurningar. Einnig er líka oft notast við kvarða sem merkt er 

inn á til að fá niðurstöðu. Þarna er búið að skilgreina hvert starfið sé og því mótaðar 

spurningar sem tengjast starfinu beint. Gallarnir við þessa tegund viðtala er að það getur 

myndar þvingað andrúmsloft á meðan á viðtalinu stendur og gerir viðmælanda mjög 

stressaðan vegna þess hversu formlegt og skipulagt viðtalið er. Kostirnir eru að þá koma 

allar þær spurningar og þau svör sem viðtalinu var ætlað. 

 

Svo er röð viðtala enn ein tegundin af viðtölum en þar fer aðili í nokkur viðtöl hjá 

mismunandi stjórnendum sem koma svo saman í lokin, koma með niðurstöður sínar og 

unnið er úr þeim. Gallarnir eru að öll viðtölin eða ferlið tekur mikinn tíma og vinnslan 

í kringum viðtölin taka einnig mikinn tíma. Kostirnir eru að þá eru allir stjórnendur inni 

í einu rými sem hafa taka viðtal við aðilann, þeir því geta spurt það sem þeir vilja, 

myndað skoðun og komið svo saman eftir á til að fá niðurstöðu. 

 

Fjórða tegundin af viðtölum er stjórnborðsumræða en í henni eru margir, stundum tveir 

eða þrír spyrjendur sem taka allir viðtalið við viðmælandann í einu. Eftir viðtalið ræða 

þeir svo saman um niðurstöður viðtalsins. Gallarnir eru að þetta getur leitt til þess að 

viðmælanda lýður ekki vel í viðtalinu og stressist því upp þegar svona margir eru inni 

í einu og kannski spyrja hann allir í einu eins og hálfgerðar yfirheyrslur. Kostirnir eru 

að mörg augu sjá marga hluti og því viðtalið skoðað frá mörgum hliðum til að hægt sé 

að komast að niðurstöðu. 

 

Álagsviðtöl er ein önnur tegund viðtala en þar er átt við að spyrjandinn spyr 

viðmælanda spurninga sem erfitt er að svara og lætur hann verða mjög stressaðan. Þetta 

er gert til að sjá hvernig aðilinn bregst við og vinnur úr álagi. Gallarnir við þessa tegund 

viðtala er að þótt verið sé að kanna hvernig aðili bregðist við álagi þá er ekkert víst að 

þetta sé leiðin, kannski mun aðilinn bregðast allt öðruvísi við þótt hann hafi höndlað 



 

12 
 

viðtalið og komið vel út úr því en svo þegar á hólminn er kominn að þá er hann ekkert 

að höndla álag. Auðvitað getur þetta líka snúist við og verið alveg öfugt við hitt dæmið 

og þá er verið að missa ef til vill góðan starfsmann bara af því hann höndlaði ekki einu 

sinni álag í viðtali. Kostirnir eru að þetta er mjög hentug aðferð fyrir fyrirtæki þar sem 

álagið er mikið, til að athuga áður en farið er í að þjálfa viðkomandi starfsmann hvort 

hann sé að ráða við álagið eða hvort það sé peninga- og tímaeyðsla í að þjálfa hann. 

 

Að lokum er svo frammistöðuviðtöl, með því er átt við að hópur af umsækjendum er 

látið leysa vandamál og spyrjendur sjá svo hver þeirra tekur forystu og stendur sig best 

við að leysa vandann. Gallarnir eru að þarna er ekki hægt að alhæfa að þetta sé lausn 

sem kemur alltaf til með að virka, oft eru þeir sem eru kannski frekir og áberandi þegar 

kemur að því að leysa málin og taka forystuna ekkert endilega manneskjur sem ættu að 

vera í að stjórna. Það þarf líka manneskjur sem eru til í að vera sveigjanlegir, ræða 

hlutina og finna málamiðlun að leiðinni til að leysa vandann. Kostirnir eru að ef leitað 

er að afgerandi stjórnanda sem tekur valdið upp í sínar hendur, stjórnar og leysir 

vandann þá er sniðugt að nota þessa leið til að geta séð strax hver vandinn er (Dessler, 

2013, bls. 244). 

 

Algeng mistök hjá mannauðsstjóra er fyrsta sýn hans á umsækjanda og hann myndar 

sér skoðun áður en viðtalið byrjar. Eins getur hann gert þau mistök að hann útskýrir 

ekki fullkomlega í hverju starfið felst fyrir umsækjanda og að hann hefur ekki næga 

þekkingu um starfið. Þrýstingur frá öðrum stjórnendum fyrirtækisins getur orðið til þess 

að mannauðsstjórinn tekur ekki nægan tíma í að velja rétta aðilann. Oft er 

mannauðsstjórinn líka að meta umsækjendur út frá þeim sem komu á undan í viðtal, 

hvort sem það er jákvætt eða neikvætt þá er búið að mynda skoðun á umsækjendum. 

Og að lokum þarf að passa að mannauðsstjórinn dragi ekki sínar eigin ályktanir út frá 

einhverjum sem hann túlkar út frá hegðun umsækjenda (Dessler, 2013, bls. 251). 

 

Árangursrík viðtöl eru formleg og þegar kemur að því að skipuleggja viðtalið þá er 

tekið vel á móti umsækjanda þegar hann kemur í viðtalið, spurt réttu spurningarnar til 

að það fáist þær upplýsingar sem þarf. Viðtalinu er lokið þegar öllum spurningum hefur 

verið svarað, hreinskilni og kurteisi haft í fyrirrúmi og að lokum er farið yfir öll atriðin 

og niðurstaða fengin eftir viðtalið (Dessler, 2013, bls. 251-252). 
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Hvað eru ráðningarsamningar 

Þegar aðili er ráðinn til starfa í fyrirtæki myndast samkomulag á milli hans og 

vinnuveitanda, það kallast ráðningarsamningur. Þessi samningur er trúnaðarmál á milli 

þeirra og eru þeir þá búnir að skuldbinda sig til að vinna fyrir hvorn annan. Er þá átt 

við að vinnuveitandi borgar starfsmanninum laun og starfsmaðurinn mætir svo í vinnu 

hjá því fyrirtæki sem borgar honum launin. Vinnuveitanda er skylt að upplýsa 

starfsmanni um hvernig fyrirkomulag ráðningar verður en það er samkvæmt tilskipun 

nr. 91/533/EBE. Samningurinn er svo dagsettur og hann undirritaður af báðum aðilum. 

Hægt er að tengja kjarasamninga og ráðningarsamninga saman. Þeir eru ætlaðir sem 

réttindi fyrir starfsmann og upplýsa hann til dæmis um launakjör. Lágmarkslaun verða 

að vera skilgreind og ekki skal fara fyrir neðan þau eins og sagt er í starfskjaralögum 

nr. 55/1980 (Lára V. Júlíusdóttir, 1997, bls. 36). 

Laun og önnur starfskjör, sem aðildarsamtök vinnumarkaðarins 

semja um, skulu vera lágmarkskjör, óháð kyni, þjóðerni eða 

ráðningartíma fyrir alla launamenn í viðkomandi starfsgrein á 

svæði því er samningurinn tekur til. Samningar einstakra 

launamanna og atvinnurekenda um lakari kjör en hinir almennu 

kjarasamningar ákveða skulu ógildir (Alþýðusamband Íslands, 

e.d.).2 

 

Eins og kemur hér fyrir ofan þá eiga samtök vinnumarkaðsins ekki að fara undir 

lágmarkstaxta sem kveður á í kjarasamningum, ef það er gert þá er hægt að rifta 

samningnum. Undantekningar eru til dæmis eins og segir í 7. gr. laga nr. 80/1938. 

Samningar einstakra verkamanna við atvinnurekendur eru 

ógildir að svo miklu leyti, sem þeir fara í bága við samninga 

stéttarfélags við atvinnurekandann, enda hafi félagið ekki 

samþykkt þá (Alþýðusamband Íslands, e.d.).3 

 

                                                        
2  Sótt 10. október 2014 af http://www.asi.is/vinnurettarvefur/rettindi-a-vinnumarkadi/stofnun-radningarsambands/stofnun-

radningarsambands-og-radningarsamningar/hvad-ber-ad-varast-vid-gerd-radningarsamninga/ 

 
3  Sótt 10. október 2014 af http://www.asi.is/vinnurettarvefur/rettindi-a-vinnumarkadi/stofnun-radningarsambands/stofnun-

radningarsambands-og-radningarsamningar/hvad-ber-ad-varast-vid-gerd-radningarsamninga/ 

 

http://www.asi.is/vinnurettarvefur/rettindi-a-vinnumarkadi/stofnun-radningarsambands/stofnun-radningarsambands-og-radningarsamningar/hvad-ber-ad-varast-vid-gerd-radningarsamninga/
http://www.asi.is/vinnurettarvefur/rettindi-a-vinnumarkadi/stofnun-radningarsambands/stofnun-radningarsambands-og-radningarsamningar/hvad-ber-ad-varast-vid-gerd-radningarsamninga/
http://www.asi.is/vinnurettarvefur/rettindi-a-vinnumarkadi/stofnun-radningarsambands/stofnun-radningarsambands-og-radningarsamningar/hvad-ber-ad-varast-vid-gerd-radningarsamninga/
http://www.asi.is/vinnurettarvefur/rettindi-a-vinnumarkadi/stofnun-radningarsambands/stofnun-radningarsambands-og-radningarsamningar/hvad-ber-ad-varast-vid-gerd-radningarsamninga/
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Ráðningarsamningar geta líka verið persónubundnir, ef upp kemur að 

starfsmaður getur ekki sinnt starfinu, þá fær hann heimild til þess að 

setja þriðja manninn inn í starfið fyrir sig þótt í ráðningarsamningnum 

segir að hann þurfi að klára skráðan vinnutíma. Þetta má sjá í 2. mgr. 

22.gr. sjómannalaga nr. 35/1985, þar sem segir að skipverjar fái 

heimild, ef ósk er um það, að losna úr skipsrúmi ef það skip verður selt 

öðrum innlendum útgerðarmanni (Viðar Már Matthíasson, 1989, bls. 

368). 

 

Kjarasamningur 

Milli stéttarfélags og samtaka atvinnurekanda verður að myndast samkomulag, sem 

verður svo að kjarasamningi. Þessi samningur nær til allra þeirra launamanna sem starfa 

á félagsvæði verkalýðsfélagsins og innihalda mikilvæga þætti hvað varðar kaup og kjör. 

Innihald þessara samnings eru launamál, vinnutími, yfirvinna, orlof, veikindaréttindi, 

réttindi til uppsagnar og margt fleira. Samkvæmt 5. og 6. grein laganna um stéttarfélög 

og vinnudeilur númer 80/1938 sem fjallar um þá heimild stéttarfélaga að útbúa 

kjarasamninga og ákvæði þar um. Í þeirri 5. gr. laga nr. 80/1938 segir til um að 

stéttarfélög séu þeir aðilar sem semja um kaup og kjör fyrir meðlimi sína. Félagið hefur 

samþykkt það að láta alla sína starfsemi í þau málefni (Lára V. Júlíusdóttir, 1997, 

bls.33). 

 

Form og stofnun  

Ef formið á ráðningarsamningum er skoðað þá er sama hvort um er að ræða munnlega 

eða skriflega samninga, bæði er löglegt. Skriflegir eru þó betri upp á sönnunargildi ef 

brot koma upp hjá starfsmanni eða fyrirtæki. Stofnaður getur verið ráðningarsamningur 

þótt engin orðaskipti eiga sér stað milli vinnuveitanda og starfsmanns. Oft er líka 

samningurinn bæði skriflegur, munnlegur eða hluti munnlegur eins og til dæmis 

yfirborgun. En flestir samningar í dag eru þó skriflegir, til að geta skilgreint starfið 

nánar svo ekkert fari á milli mála fyrir starfsmanninn. Hjá ríkisstarfsmönnum er til 

dæmis eingöngu stuðst við skriflega samninga með gildistöku laga nr. 7071996, sbr. 

42. gr. Ráðningarsamningar geta verið tímabundnir og ótímabundnir. 

ASÍ og VSÍ tóku í gildi samkomulag í maí árið1996 um að vinnuveitanda ber skyldur 

til að ganga frá skriflegum samningi, annað hvort ráðningarsamningi eða staðfestingu 
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um ráðningu starfsmanns. Með þessu var verið að staðfesta að samkvæmt EES þá er 

skylda að skýra starfsmanni frá ráðningaskyldum og þeim skilmálum sem stendur í 

samningnum. Vinnumálasambandið, ríki og sveitarfélög fylgdu einnig í kjölfarið og 

gerðu samkomulag um þessi mál. Með þessu samkomulagi er ætlast til að vinnuveitandi 

geri ráðningarsamning eða ráðningarbréf við viðkomandi starfsmann sem ráðinn er til 

starfa. En ef honum er ætlað að vera einungis ráðinn í einn mánuð, til hlutastarfa að 

meðaltali átta klukkustunda á viku eða minna, eða ekki að vinna reglulega þá er ekki 

þörf á ráðningarsamningi. Þessar reglur ná að vísu ekki til sjómanna.  

 

Miðað er við að vinnuveitandi sé búinn að gera ráðningarsamning innan tveggja 

mánaða frá starfsbyrjun starfsmannsins. Ef starfsmaðurinn hættir störfum á þessum 

tveim mánuðum þá þarf að hann að fá staðfestingu þegar störfum hans er lokið. Ef 

breytingar á samning eiga sér stað þá skal staðfesta ekki minna en mánuði eftir að sú 

breyting átti sér stað. 

Efnisþættir ráðningarsamnings skulu vera skilgreind vel. 

 deili á aðilum 

 vinnustaður og heimilisfang vinnuveitanda 

 titill, staða, tegund starfs eða stutt lýsing á starfinu 

 fyrsti starfsdagur 

 lengd ráðningu sé hún tímabundin 

 orlofsréttur 

 uppsagnarfrestur 

 mánaðar- eða vikulaun 

 lengd venjulegs vinnudags eða vinnuviku 

 lífeyrissjóður 

 eftir atvikum gildandi kjarasamningur 

 hlutaðeigandi stéttarfélag 

Ef starfsmaður er ráðinn til að starfa erlendis í einhvern tíma þá þarf hann að fá 

staðfestingu um þá ráðningu fyrir brottför. Þá þarf að bæta við í efnisþættina hér að 

ofan um hvenær áætlaður starfstíminn erlendis sé, hvaða gjaldmiðli launin verða greidd, 

hvort það séu bætur eða einhver hlunnindi sem tengjast starfinu þegar hann er erlendis. 

Að lokum þarf líka að vera skilyrði um hvernig starfsmaður snýr sér, ef upp kemur að 

hann vilji snúa aftur til heimalandsins (Lára J., 1997, bls. 62-63). 

  



 

16 
 

Hvenær verður ráðningarsamningur virkur? 

Þegar vinnuveitandi og starfsmaður hafa myndað vinnutilboð, munnlega eða skriflega 

um að starfsmaður eigi að byrja í vinnu á einhverjum ákveðnum tíma, þá er 

ráðningarsamningur stofnaður. Á þetta líka við þegar starfmaðurinn er ekki byrjaður að 

vinna. Vinnuveitandanum til varnar þá hefur hann sönnun í höndunum um að 

ráðningarsamningur hafi verið stofnaður ef starfsmaðurinn mætir ekki í vinnuna á þeim 

tíma sem samið var um. Þarna væri þá best að hafa einhverja góða sönnun í höndunum 

að samningurinn hafi verið stofnaður, til dæmis er hægt að taka upp hljóðritun í gegnum 

farsíma því flestir eru með síma ef þetta er munnlega gert. Einnig væri hægt að setja 

smá texta á blað um mætingu í vinnuna og undirskrift beggja aðila þá er komin skrifleg 

sönnun. Þótt samningur hafi verið stofnaður þá vinnur starfsmaður sér ekki inn réttindi 

eins og veikindarétt, uppsagnarétt eða orlofsrétt fyrr en hann byrjar störf sín samkvæmt 

ráðningarsamningum (Lára V. Júlíusdóttir, 1997, bls. 64). 

 

Innihald ráðningarsamnings 

Aðalreglan er að ráðningarsamningar séu gerðir skriflega til að þeir séu betri sem 

sönnunargagn ef þess þarf, eins og komið er fram hér að ofan. Oftast er notað staðlað 

form þar sem það helsta kemur fram. 

Þessi atriði eru: 

 Dagsetning, nöfn aðila heimilisföng, kennitala 

 Menntun, starfsreynsla, áunnin réttindi frá fyrri atvinnurekanda 

 Starfsheiti, hæfniskröfur, starfslýsing 

 Starfstími, upphaf, lengd, reynslutími, hvort ráðning sé 

tímabundin 

 Vinnutími, hvort vinnutími sé sveigjanlegur, aukahelgidagar, 

yfirvinna 

 Skipunarvald, undir stjórn hvers unnið er, þagnarskylda 

 Laun, föst laun, launabreytingar, hvernig yfirvinna er reiknuð, 

álagstímabil, yfirborgun, hlunnindi, bílapeningar 

 Gjalddagi launa og greiðslufyrirkomulag 

 Orlof, hvernig með skuli fara á fyrsta ári, ákvörðun um orlof 

 Reglur um tilkynningar á veikindum eða öðrum vinnuhindrunum, 

hvenær þörf er á læknisvottorði 
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 Lífeyrissjóður og stéttarfélög 

 Samningsslit, uppsagnarfrestur, reglur um skriflega uppsögn 

 Tilvísun í lög og kjarasamninga (Lára V. Júlíusdóttir, 1997, bls. 

64-65). 

 

Hvort er ráðningartíminn tímabundinn eða ótímabundinn? 

Auðvitað getur samningur verið annað hvort en meginreglan er að hann sé tímabundinn. 

Ef ekki er tekið fram í samningnum eða lögum að hann sé annað hvort þá er hann 

ótímabundinn. Þarna er verið að taka tillit til þess að kannski eru einhverjir sem vilja 

ráða tímabundið/vera ráðnir tímabundnir til starfa. Ef tímabundin ráðning liggur fyrir 

þá þarf að vera búið að ræða hvenær ráðning byrjar og hvenær henni lýkur. Oft er ráðið 

í vertíð eða vinnu sem er bara ákveðið tímabil á ári, til dæmis má nefna loðnuvertíð eða 

haustslátrun í sláturhúsi. Passa þarf að ákveðin réttindi skerast þegar talað er um 

veikindaréttindi í tímabundnum samningi. Ef starfsmaður veikist rétt áður en 

starfstímabili hans lýkur þá skal einungis borga honum laun fram að þeim degi sem 

ráðningu átti að ljúka og ekki lengur þótt starfsmaður sé ennþá veikur eftir tímabilið. 

Ef um er að ræða vinnuslys eða atvinnusjúkdóm þá horfir máli öðruvísi við og skoða 

þarf hvert mál fyrir sig út frá þeim samningi sem gildir. 

Uppsögn á tímabundnum samningi er ekki í gildi nema það sé sérstaklega tekið fram í 

honum, meira segja þótt ráðningarsamningurinn sé tímabundinn í þrjú eða fimm ár. 

Aftur á móti ef sérstök atvik koma upp þá geta þau leyst aðilann undan efndaskyldu, 

eins og brostnar forsendur, fyrirtækið verður gjaldþrota eða ákveðin atvik sem falla 

undir ógildingarástæður samningalaganna eins og segir í 36.gr. (Lára V. Júlíusdóttir, 

1997, bls. 65). 

 

Samkvæmt lögum nr. 19/1979 skal miðast við að uppsögn á ráðningarsamningi sé 

skrifleg og miðuð við mánaðarmót. Þarna á bæði við um ef starfsmaður segir upp eða 

honum sé sagt upp af vinnuveitanda. Koma skal skýrt fram hvenær uppsagnarfresturinn 

byrjar og hvenær starfslokin séu hjá starfsmanninum. Réttaráhrif uppsagnar verða að 

vera annað hvort í lok uppsagnarfrestsins eða við ráðningarslit og þá um leið falla þau 

réttaráhrif sem ráðningarsamningurinn hafði að geyma (Lára V. Júlíusdóttir, 1997, bls. 

226). 
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Breytingar á ráðningarkjörum 

Milli tveggja aðila, vinnuveitenda og launþega gildir ráðningarsamningur svo 

framarlega sem honum hafi ekki verið sagt upp. Ef annar aðilinn óskar eftir því að 

breyta innihald samningsins þarf það að gerast löglega. Það felst í því að gildandi 

kjarasamningar þurfa að samrýmast breytingunni, passa þarf til dæmis að fara ekki 

undir lágmarkskjör sem kveður á um í kjarasamningnum. Séu breytingarnar skoðaðar 

út frá kjarasamningum og allt er löglegt, þá er hægt að slíta ráðningarsamningnum og 

nýr samningur gerður með viðeigandi breytingum. Milli ASÍ og VSÍ myndaðist 

samkomulag árið 1996 hvað varðar skriflega ráðningarsamninga um það að staðfesta 

skuli breytingar ekki seinna en mánuði eftir að þær voru framkvæmdar. Þar að leiðandi 

gildir um breytingu á ráðningarsamningnum eins og um uppsögn væri að ræða (Lára 

V. Júlíusdóttir, 1997, bls. 220). 

 

Starfslok vegna brota á vinnustað 

Virða skal þann samning sem myndast á milli vinnuveitenda og launþega. Ef það er 

ekki gert þá gerist sá hinn sami sekur um vanefndir á samningnum. Vanefndir geta 

verið misjafnar, til dæmis allt frá því að launþegi er fimm mínútum of seinn einn 

daginn í vinnuna og til þess að hann neitar að vinna vinnuna sína. Vanefndir hjá 

vinnuveitanda geta verið allt frá því að vinnuveitandi fyllir ekki rétt út launaseðilinn 

og til þess að hann hreinlega greiðir launin alls ekki. 

Hægt er að leysa úr svona málum á ýmsan hátt. Ef atvikið er lítið þá er hægt að gera 

athugasemd vegna málsins eða ef það er alvarlegt þá er hægt að rifta samningnum. 

Allt fer það eftir því hversu alvarleg brotin eru og hvernig viðbrögð verða hjá 

brothafa.  

Komið getur upp sú staða að brotið er það mikið á launþega að starfsmanni er heimilt 

að hætta störfum sínum og samningum rift. Á hinn bóginn getur vinnuveitandi átt 

þann rétt að reka starfsmann tafarlaust úr starfi ef brotið er alvarlegt. Hvert tilfelli 

fyrir sig er metið og oft fara mál alla leið til dómstóla til að fá niðurstöðu. 

Taka skal samt fram að ef rift er samningi í svona tilfellum þá gilda ákveðnar reglur. 

Launþega er til dæmis skylt að vara vinnuveitanda við áður en hann fær heimild til að 

rifta samningnum. Atvinnurekandi verður einnig að vara starfsmann sinn við eða veita 

honum áminningu áður en hann rekur hann. Í sumum tilfellum er það þó óþarfi og 
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hægt er að reka starfsmann strax án áminningar, ef upp kemur þjófnaður eða 

líkamsárás. 

Passa þarf að áminning sé skrifleg eða vottur viðstaddur svo hægt sé að sanna að hún 

hafi komist í hendur þess sem átti að fá hana. Skýrt þarf að koma fram hver 

áminningin sé til að viðkomandi viti fullkomlega ástæðu hennar. Þegar vinnuveitandi 

kemur með aðvörun þarf einnig að koma fram að ef þessi háttsemi heldur áfram þá 

varðar það við brottrekstri. Ef trúnaðarmaður er til staðar í fyrirtækinu, er gott að nota 

hann ef brottrekstur er fyrirhugaður á starfsmanni. Hafa skal samt í huga að ef 

launþegi brýtur af sér fyrir mánuði síðan þá er ekki hægt að reka hann mánuði seinna. 

Þetta á líka við um ef brot hafa átt sér stað fyrir kannski ári síðan, það telst ekki vera 

grundvöllur fyrir því að reka starfsmann fyrirvaralaust (Lára V. Júlíusdóttir, 2013, bls. 

241-242). 

 

Samkeppnisákvæði í ráðningarsamningum 

Tilgangur samkeppnisákvæða í ráðningarsamningum er að bæði launþegum og 

atvinnurekendum sé veitt heimild til þess að setja ákvæði inn í ráðningarsamninginn, 

sem skerðir frelsi launþegans til að sækja um aðra vinnu á vinnumarkaðnum í 

ákveðinn tíma eftir vinnuslit (Schebye, 2000, bls. 43).  

Samkeppnisákvæðin geta verið í hinum ýmsu formum, má til dæmis nefna að 

stundum er sett í samninga af vinnuveitanda að launþegi skuldbindur sig í einhvern 

ákveðinn tíma til að vinna ekki hjá samkeppnisaðila viðkomandi fyrirtækis. Á þetta 

við þegar launþegi hættir í starfi sínu hjá fyrirtækinu. Stundum er farið þá leið að láta 

í samninga að launþegi er bundinn alla tíð og má ekki stofna fyrirtæki með svipaða 

starfsemi og fyrirtækið sem hann vann hjá né að vinna hjá svipuðu fyrirtæki. Í 75. gr. 

stjórnarskránni segir að öllum sé frjálst að stunda þá vinnu sem þeir kjósi, auðvitað 

skal samt semja um starfskjör og önnur réttindi. Í 27. gr. samkeppnislaga nr. 8/1993 

segir hinsvegar: óheimilt er í atvinnustarfsemi er lög þessi taka til að afla sér eða 

reyna að afla sér með ótilhlýðilegum hætti upplýsinga um eða umráða yfir 

atvinnuleyndarmálum starfseminnar. Reglur eru beggja vegna fyrir launþega og 

atvinnurekanda (Lára V. Júlíusdóttir, 1997, bls. 11). 
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Afmörkun ráðningarsamninga frá öðrum samningum 

Passa þarf vel að vita hvaða samningur er um að ræða hverju sinni. Orðið launþegi 

eða launamaður getur oft haft svipaða merkingu, þetta á einnig við um 

ráðningarsamninga og verksamninga. Margir ruglast á þessum tveim samningum, 

sérstaklega þegar aðeins einn maður vinnur ákveðið verkefni. Þarna er 

meginmunurinn sá að verktakinn tekur ábyrgð á verkinu sjálfu og árangurinn sem 

verður af því en launþeginn gerir það aftur á móti ekki, þetta á ekki við í 

ráðningarsamningum. Launþegi ber ekki ábyrgð ef upp kemur tjón á þriðja aðila í 

verki, þá getur sá aðili beint bótakröfu sinni að vinnuveitandanum á grundvelli 

reglunnar um vinnuveitendaábyrgð, sem segir að “vinnuveitandi ber ábyrgð á því 

tjóni sem starfsmaðurinn veldur með ólögmætum eða saknæmum háttsemi“ (Björg 

Thorarensen o.fl., 2009, bls. 305). 

Ef um verktaka er að ræða þá ber hann sjálfstæða ábyrgð á tjóni ef upp kemur tjón 

gagnvart þriðja manni í starfi. Aftur á móti hefur það oft grundvallarþýðingu í lögum, 

hvort sá aðili byggir sinn rétt á verksamningi eða ráðningarsamningi. Launþegar 

öðlast sinn rétt til orlofs sbr. 1. gr. laga um orlof nr. 30/1987, einnig til þeirra réttinda 

sem byggjast á kjarasamningum eða lögum svo sem réttindi eins og uppsagnarfrestur 

og réttindi til veikinda- og slysatilvika. Verktaki getur aftur á móti ekki krafist 

greiðslu á grundvelli þess hér að ofan (Viðar Már Matthíasson, 1989, bls. 369). 

 

Meginmunurinn er því sá að með verksamningi er átt við samning, þar sem einungis 

annar samningsaðilinn eins og verktaki, tekur að sér verkefni gegn endurgjaldi til að 

sjá um framkvæmd ákveðins verks. Hann ábyrgist þá gagnaðila sína, verkkaupa, 

ákveðinn árangur þegar kemur að verkefninu. Því er samningurinn milli tveggja 

atvinnurekanda, þannig að annar tekur verkið fyrir hinn. En þegar talað er um 

ráðningarsamninga þá er verið að tala um einungis einn aðila, þar að segja launþega, 

sem skuldbindur sig við að vinna fyrir atvinnurekanda, vinnur undir hans stjórn og á 

ábyrgð hans, gegn greiðslum sem samið var um upphaflega milli þeirra (Lára V. 

Júlíusdóttir, 1997, bls. 43). 
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Rannsóknarefni - Fyrirtækin 

Í þessum kafla verður fjallað örlítið um fyrirtækin sex sem voru tekin viðtöl við. Fjallað 

verður stuttlega um hversu margir starfa í fyrirtækinu, hvernig starfsemin sé, 

staðsetning, stofnandi og fleira. Er þetta gert til að hægt sé að átta sig örlítið hverskonar 

fyrirtæki er verið að ræða um í eigindlegu rannsókninni. 

 

Árvakur-Morgunblaðið 

Árvakur hf. var stofnað árið 1919 og er útgáfufélag Morgunblaðsins. Fyrsta blað 

Morgunblaðsins var átta blaðsíður að lengd og kom út 2. nóvember árið 1913, stofnandi 

var Vilhjálmur Finsen. Starfsemi blaðsins er í dag í Hádegismóum í Reykjavík norðan 

við Rauðavatn. Í dag er hægt að lesa blaðið í blaðaformi, í ipad eða á netinu (Mbl.is, 

e.d.).4 

Á launaskrá eru að meðaltali 180-200 manns í mánuði hverjum, af þeim eru um 160 

manns fastráðnir. Einnig eru um 400 blaðberar þar sem einhverjir eru með föst hverfi 

og þá með ráðningarsamninga, en meirihlutinn af þessum 400 blaðberum eru ekki með 

fast hverfi, því ekki fastráðnir og heldur ekki með ráðningarsamninga (Fyrirtæki 1, 

munnleg heimild, 23. september 2014, bls. 47). 

 

Ölgerðin 

Ölgerðin framleiðir, flytur inn og dreifir gosdrykkjum, einnig selur fyrirtækið matvæli 

og allskonar sérvörur. Fyrirtækið hefur verið starfandi frá 17. apríl 1913 svo það eru þá 

orðin 101 ár síðan. Tómas Tómasson stofnaði fyrirtækið og var einn eigandi 

fyrirtækisins til ársins 1932. Eftir það ráku synir hans fyrirtækið til ársins 2000. Árið 

2007 keyptu svo Októ Einarsson og Andri Þór Guðmundsson Ölgerðina ásamt 

bankanum Kaupþing sem svo síðar seldi sinn hlut. Í dag er Ölgerðin í 12.500 fm. húsi 

sem opnaði í september 2009 að Grjóthálsi 7-11 í Reykjavík. Þar starfa um 300 

fastráðnir starfsmenn (Ölgerðin, e.d.).5 

 

 

                                                        
4 Sótt 9. október 2014 af http://www.mbl.is/mogginn/fyrirtaekid/ 

5 Sótt 9. október 2014 af http://www.olgerdin.is/um-olgerdina/sagan/ 

http://www.mbl.is/mogginn/fyrirtaekid/
http://www.olgerdin.is/um-olgerdina/sagan/
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Bakarameistarinn 

Fyrirtækið var stofnað árið 1977, af hjónunum Sigþóri Sigurjónssyni og Sigrúnu 

Stefánsdóttur og þau eru ennþá eigendur Bakarameistarans í dag árið 2014. Rekin eru 

sex kaffihús á höfuðborgarsvæðinu og eru 140 manns starfandi þar, bæði 

hlutastarfsmenn og starfsmenn í fullu starfi. Úrval allskonar kræsinga er í boði á 

kaffihúsunum auk þess að fyrirtækið er með ýmiskonar veisluþjónustur fyrir stóra sem 

smá hópa. Skrifstofurnar ásamt stærsta bakaríinu eru í Suðurveri, svo er kaffihús í 

Mjóddinni, Glæsibæ, Húsgagnahöllinni, Smáratorgi og Austurveri (Bakarameistarinn, 

e.d.).6 

 

Expo 

Expo er auglýsingastofa og sérhæfir sig í að auka markaðshlutdeild fyrirtækja. Þeir taka 

ýmis málefni að sér, má nefna ljósmyndun, hljóðvinnslu, markaðsráðgjöf, 

sjónvarpsauglýsingar, skiltagerð, vefforritun og margt fleira (Expo, e.d.).7 

Auglýsingastofan er til húsa að Skemmuvegi 4 í Kópavogi. Fyrir hálfum mánuði síðan 

varð sameining og skipt um nafn og heitir stofan núna Festi hönnun og er hluti af Festi 

samsteypunni en áður átti Norvik Expo fyrirtækið. Síðustu 15 ár hafa í kringum 25 til 

30 manns starfað í Expo en núna eru í kringum 13 manns starfandi. 

 

Vinnuföt 

Vinnuföt er lítið fjölskyldufyrirtæki sem sérhæfir sig í að selja vinnufatnað til fyrirtækja 

og veita þjónustu ef það er eitthvað sem viðkemur þeim fatnaði. Starfsmennirnir eru 

átta talsins. Birgjarnir þeirra eru frá Norðurlöndunum. Vinnuföt hefur fengið 

viðurkenningaskjal frá Creditinfo um að vera framúrskarandi fyrirtæki. Árið 2011 voru  

rúmlega 32.000 fyrirtæki sem voru skráð í Hlutafélagaskrá en einungis 245 af þeim 

uppfylltu kröfur sem Creditinfo setti sem skilyrði þegar kemur að litlum fyrirtækjum. 

Vinnuföt hefur fengið þetta viðurkenningaskjal árin 2010, 2011 og 2012 (Vinnuföt ehf, 

e.d.).8 

 

                                                        
6 Sótt 8. október 2014 af http://bakarameistarinn.is/is/page/um-okkur 
7 Rætt var við Expo þegar ekki var búið að ganga frá kaupum til fyrirtækisins Festi. Textinn var skrifaður áður en heimasíðan fór 

niður. Hægt er að ná í síðuna á http://web.archive.org/ ef farið er í heimildaskránna er hægt að finna slóðina.  

8 Sótt 10. október 2014 af http://vinnufot.is/?c=webpage&id=20&lid=15&option=linkstop 

http://bakarameistarinn.is/is/page/um-okkur
http://web.archive.org/
http://vinnufot.is/?c=webpage&id=20&lid=15&option=linkstop
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BSA  

BSA er varahlutaverslun sem sérhæfir sig í að selja varahluti í Land Rover/Range Rover 

bifreiðar á Íslandi. Fyrirtækið var stofnað árið 1990 og einungis fjölskyldumeðlimir 

hafa starfað í fyrirtækinu fyrir utan einn starfsmann, í dag starfa tvær systur sem eiga 

hluta í fyrirtækinu. BSA er til húsa að Smiðjuvegi 4 í Kópavogi (símtal við eiganda 

BSA, 10. október 2014, bls. 54). 
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Eigindleg rannsókn 

Þegar tekið er viðtal, einstaklingur við einstakling, þá kallast það eigindleg rannsókn 

eða á ensku: qualitative research. Markmiðið með að gera þannig rannsókn er til að fá 

dýpri skilning á efninu í fáum tilvikum fyrir sig. Sá sem rannsakar er drifinn áfram af 

því sem hann er að kanna, þeim hluta sem athyglin beinist að og mun því hafa áhrif á 

rannsóknina (Blumberg, 2005, bls.18). 

Þegar kemur að því að þátttakandinn svarar í eigindlegum rannsóknum, þá byggjast 

svörin á því sem þeir segja hverju sinni, bæði í orðum og setningum. Þessi rannsókn er 

hentug þegar úrtakið er lítið og svörin ef til vill umfangsmikil. Oft er unnið með 

djúpviðtöl, textagreiningu, rýnihópa, opnar spurningar og fleira í eigindlegum 

rannsóknum. Einnig er stundum notuð þessi tegund rannsókna til að hafa sem 

frumathugun, því engar tvær eigindlegar rannsóknir eru eins og eins geta líka verið 

mismunandi eftir hverjum rannsakanda fyrir sig. Það er samt ekki hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðum eigindlegra rannsókna og hvernig aðferðinni er beitt byggist oft á 

hæfileikum og reynslu rannsakenda (Blumberg, 2005, bls. 124). 

Hér á eftir verður fjallað um þær niðurstöður sem komu út úr viðtölunum sex og þær 

skoðaðar út frá fræðilegum sjónarhornum. Einnig verða þær þemagreindar og flokkaðar 

í undirkafla allt eftir efni spurninganna. 

 

Undirskrift eða ekki 

Flest fyrirtæki á Íslandi fá starfsmannastjóra eða þann sem sér um mannauðsmálin til 

að útbúa ráðningarsamning og láta starfsfólk sitt skrifa undir þá þegar það byrjar að 

vinna hjá viðkomandi fyrirtæki. Bæði er þetta skylda atvinnurekanda að gera og líka er 

þetta mikilvægt sem sönnunargagn fyrir alla ef upp koma brot á vinnustað. Spurt var í 

viðtölunum sex hvort starfsfólk væri látið skrifa undir ráðningarsamninga þegar það 

hefur störf sín. Kom út úr því að fulltrúar frá Ölgerðinni, Morgunblaðinu, Expo og 

Bakarameistaranum sögðu öll já, hjá Vinnufötum og BSA var sagt nei. 
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Lengd samninga  

Spurt var hversu langir samningarnir væru hjá þeim fyrirtækjum sem sögðust vera með 

ráðningarsamninga, og þá hvort þeir væru 3 mánaða, 6 mánaða eða 12 mánaða. Þetta 

var gert til að sjá hvort samningar séu tímabundnir eða ótímabundnir, hvort þetta komi 

til með að skipta máli þegar kemur að reynslutíma og þá hvort samningar séu 

endurnýjaðir ef þeir gilda bara í nokkra mánuði. Bæði Morgunblaðið og 

Bakarameistarinn höfðu þriggja mánaða reynslutíma fyrst svo eftir það ertu orðinn 

ótímabundinn. Hjá Morgunblaðinu var talað um að ef verið sé að ráða fólk í 

fæðingarorlof eða annað þá eru það níu mánaðar samningar eða eitt ár eða jafnvel eins 

og hálfs árs samningar, fer eftir samkomulagi. Hjá Ölgerðinni var talað um að það væru 

tímabundnir samningar fram að jólum svo eru samningar fram á vor ef haldið er áfram. 

Hjá Expo var sagt að um leið og fólk byrji að vinna hjá þeim skrifi það undir þriggja 

mánaða samning. Starfsmannastjórinn þar sagði: „Hann endurnýist sjálfkrafa nema 

honum sé sagt upp. Og við gerum bara fullgildan samning með framtíðarlaunum og 

öllu. Hann gildir bara áfram og í þrjá mánuði nema honum sé ekki sagt upp. Hann 

gengur bara áfram“ (Fyrirtæki 2, munnleg heimild, 22. september 2014, bls. 48).  

 

Staðlað form á samningnum eða ekki 

Hjá fyrirtækjum er oft verið að notast við staðlað form þegar kemur að uppbyggingu 

ráðningarsamnings. Svo er verið að fylla inn í launamál og annað sem snýr að 

sérhæfingu starfsins og starfsmannsins ef það er ekki inn í staðlaða forminu. 

Undantekning er ef saminn er ráðningarsamningur á staðnum frá grunni. Staðlað form 

eða ekki skiptir máli fyrir launþega því hver og einn starfsmaður er ekki eins, ekki með 

sömu laun, og kannski önnur fríðindi en aðrir starfsmenn. Þá er hægt að skilgreina það 

sérstaklega sem viðbót við staðlaða formið eða breyta því, til að fá þau réttindi sem 

launþegi á rétt á. Einnig er mikilvægt fyrir atvinnurekendur að hafa ekki eingöngu 

staðlaða samninga, ef til dæmis brot verða á samningnum þá er hægt að hafa 

ráðningarsamninginn sem sönnunargagn af því það voru til dæmis rituð ákvæði inn í 

hann.  

Hjá Morgunblaðinu var sagt að þau notist við staðlað form en misjafnt eftir deildum og 

störfum en þá er því bætt við samninginn ef þarf. Hjá Expo var svipað sagt með staðlaða 

formið og að samningstíminn væri eins hjá öllum. Það sem væri ekki eins í 

samningunum væri launaliðurinn. Hjá Ölgerðinni var líka komið með svipað svar, 
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notast er við staðlað form en svo bætt inn í fyrir hvern og einn. Hjá Bakarameistaranum 

var talað um að þau væru með staðlað form fyrir afgreiðslufólkið bara í tölvunni sem 

prentað væri svo út fyrir hvern og einn. Þetta á við líka um 

helgarstarfsfólkið/hlutastarfsmennina hjá þeim. 

 

Eru samningar endurnýjaðir 

Spurt var að því hvort passað væri upp á að fyrirtækið gerði nýja samninga þegar þeir 

renna út. Sú spurning er mikilvæg fyrir það leyti að sjá hvort fyrirtæki væru að hugsa 

um að öll málefni séu í gildi sem snýr að starfsfólkinu og ráðningu þess. Ekki bara geta 

sagt að ráðningarsamningar séu í gildi í því fyrirtæki en fylgja því svo ekki eftir. 

Fulltrúar frá fyrirtækjunum Ölgerðinni, Morgunblaðinu og Expo sögðu öll já, en fulltrúi 

frá Bakarameistaranum sagði að samningarnir væru ótímabundnir. 

 

Hvað með hlutastarfsmennina 

Spurt var hvort allir í fyrirtækinu væru ekki með ráðningarsamninga, líka 

hlutastarfsmennirnir. Sú spurning er mikilvæg til að sjá hvort atvinnurekendur væru að 

hugsa líka um hlutastarfsmennina ekki bara þá sem eru í fullu starfi. Allt starfsfólk 

fyrirtækisins er nauðsynlegt til að rekstur þess gangi, og þar hentar kannski að hafa ekki 

eingöngu starfsfólk í fullu starfi. Hjá Expo og Bakarameistaranum var talað um að allir 

væru með samninga, líka hlutastarfsmennirnir. Hjá Morgunblaðinu var sagt að ef fólk 

er í fastri vinnu til dæmis 50 % eða 70% vinnu þá er það með samninga því það er orðið 

fastráðið. En eins og með blaðberana og fleiri sem eru ekki fastráðnir sem eru um 400 

talsins þá eru þeir ekki með samninga. Spurt var þá af hverju blaðberarnir væru ekki 

með samninga og var þá svarað „Af því það er bara misjafnt hvað þeir taka hverju sinni. 

Stundum taka þeir eitt hverfi og annan mánuðinn taka þeir kannski 3 hverfi. Svo það er 

mjög erfitt að fylgjast með þessum 400 manns þegar þeir eru með svona mismunandi 

vinnuhlutfall“ (Fyrirtæki 1, munnleg heimild, 22. september 2014, bls. 47). Hjá 

Ölgerðinni eru allir með samninga hvort sem þeir eru að vinna í vinnslunni, að keyra út 

vörum eða annað. 

 

Brot vegna starfsmanns 

Spurt var hvort fyrirtækið hefði þurft að nýta sér ráðningarsamninga ef upp koma brot 

vegna starfsmanns. Mikilvægt er að spyrja að þessari spurningu  því 
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ráðningarsamningurinn er ekki bara réttindamál fyrir starfsmanninn heldur líka 

fyrirtækið. Starfsmaður getur labbað út ef honum hreinlega hentar af því hann nennir 

ekki lengur að starfa í þessu fyrirtæki. Sem er mjög slæmt fyrir fyrirtækið sem var búið 

að gera ráð fyrir þessum starfsmanni og þjálfa hann upp. Þá fer líka tími og peningur í 

að finna annan starfsmann, auglýsa og taka viðtöl. Leitast var eftir því hvort fyrirtæki 

hafa látið reyna á ráðningarsamninginn til sönnunargagna ef brot hafa átt sér stað þegar 

kemur að starfsfólki og ef ráðningarsamninginn er ekki notaður í þau tilfelli hvað sé þá 

gert. Hjá Morgunblaðinu hafði það komið upp en hjá  Expo var sagt að það hefði ekki 

komið upp neitt brot í 15 ára sögu fyrirtækisins. Að sama skapi var ekkert slíkt brot hjá 

Bakarameistaranum. Ölgerðin vísaði frekar á stéttarfélagið í þannig málum. Svar 

starfsmannastjóra við þessari spurningu var: „Í raun tekur ákvæði stéttarfélag á svona 

málum og í samningnum er vísað í hvað réttindi og skyldur eru og tökum sem dæmi ef 

starfsmaður brýtur á sér á einhvern hátt. Þá er réttindi til greiðslu samkvæmt stéttarfélag 

viðkomandi starfsmanns sem hefur verið tilgreindur í samningnum“ (Fyrirtæki 3, 

munnleg heimild, 23. september 2014, bls. 50). 

 

Brotlegt fyrirtæki? 

Fyrirtæki geta verið misjöfn eins og starfsmennirnir, svo það var líka spurt hvort 

fyrirtækið viti til þess að starfsmaður hafi nýtt ráðningarsamningana til að leita réttinda 

sinna ef þau hafi haldið að brotið væri á sér. Með þessari spurningu þá var verið að leita 

eftir því hvort atvinnurekendur vita af því að ráðningarsamningar hafi verið notaðir sem 

sönnunargagn ef starfsfólk telur að brotið hafi verið á því eða hvort það nýti sér aðrar 

leiðir til að leita réttinda sinna. Hjá Morgunblaðinu, Expo, Ölgerðinni og 

Bakarameistaranum var sagt nei að það hafi ekki komið upp. 

 

Af hverju ekki ráðningarsamningar? 

Spurt var í upphafi hvort fyrirtæki væru með samninga eða ekki. Ef svarið var nei þá 

átti að koma að þeirri spurningu af hverju það væri ekki með ráðningarsamninga. 

Þarna þurfti að fá útskýringu á því af hverju fyrirtæki væru ekki með 

ráðningarsamninga í gildi. Hjá Vinnuföt var sagt nei, að fyrirtækið væri ekki með 

ráðningarsamninga. Sagt var; „Fyrirtækið er fjölskyldufyrirtæki og starfsmenn þess 

tengjast allir með einum eða öðrum hætti. Þess vegna hafa formlegir hlutir líkt og 

ráðningarsamningar ekki verið ofarlega í forgangsröðinni“ (Fyrirtæki 5, tölvupóstur, 
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10 október 2014, bls. 54). Hjá BSA var því svarað að þetta væri bara svo lítið 

fjölskyldu fyrirtæki með einungis tvo starfsmenn, og einnig að þeir væru meðeigendur 

að fyrirtækinu svo ekki hefur verið þörf né rætt um þau málefni þegar kemur að 

ráðningarsamningum (Fyrirtæki 6, símtal, 10. október 2014, bls. 55). 

 

Á starfsmaður rétt á réttindum sínum? 

Hjá hverjum og einum er hans/hennar réttindi að fá ráðningarsamninga hjá því fyrirtæki 

sem hann starfa hjá. Stöðugt er verið að vinna í því að upplýsa fyrirtæki um hversu 

mikilvægt er fyrir fyrirtækin að hafa ánægt starfsfólk. Auðvitað eru samningarnir fyrir 

báða aðila, en nauðsynlegt er fyrir fyrirtækið að hafa samninga upp á framtíðina að 

gera. 

Spurt var að því hvort starfsmaður hefur spurt um hvort ekki sé hægt að skrifa undir 

ráðningasamning ef hann hefur ekki fengið hann nú þegar? Mikilvægt var að spyrja að þessari 

spurningu til að vita hvort atvinnurekendur eru að fá fyrirspurnir um ráðningarsamninga og því 

svo ekki fylgt eftir eða hvort starfsfólk sé hreinlega ekki að sækjast eftir samningunum. Hjá 

Vinnuföt var því svarað að enginn starfsmaður hafi spurt um samninga. Hjá BSA var sagt nei 

því þetta væri lítið fjölskyldufyrirtæki en þar var bætt við: „Man að það vann fyrir nokkrum 

árum kona hjá okkur í sex ár. Hún bað aldrei um ráðningarsamninga, hún var reyndar 

á góðum launum og mjög sátt hjá okkur, svo það var aldrei neitt vandamál“ (Fyrirtæki 

6, símtal, 10. október 2014, bls. 55). 

 

Einhver lokaorð? 

Spurt var að lokum hvort talsmaður fyrirtækisins hefði einhver lokaorð. Í viðtölum er 

gott að hafa opna spurningu sem snýr að viðmælanda, því þá getur hann komið með 

þær umræður eða þau málefni sem hann telur að þurfi að vera inn í viðtalinu. Talsmaður 

Ölgerðarinnar hafði ekkert að segja. Hjá Morgunblaðinu var komið með frekari 

upplýsingar um sögu fyrirtækisins. En hjá Bakarameistaranum var sagt að það hefði 

verið strákur sem hefði sótt um starf hjá þeim um daginn og hann hafi fljótlega spurt 

hvort þau væru ekki með ráðningarsamninga. Venjan hjá Bakarameistaranum eins og 

fram hefur komið hér á undan er að starfsmenn þurfa að vera búnir að vinna reynslutíma 

sem eru þrír mánuðir áður en það er skrifað undir ráðningarsamninga. En af því að þessi 

strákur bað sérstaklega um samning þá fannst þeim ekkert mál hjá Bakarameistaranum 

að láta hann hafa ráðningarsamning strax. Annar starfsmaður byrjaði á sama tíma og 
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hann en bað ekki um samning og fékk því bara samninginn þegar reynslutímanum lauk. 

Hjá Expo var talað um að það var ekki fyrr en í kringum 2006 og 2007 sem þau fóru í 

átak að láta starfsfólk skrifa undir ráðningarsamninga. Fyrrum eigendur Expo var 

fyrirtækið Norvik, þá voru þau um 2000 talsins og tók það þá heilt ár að klára þetta ferli 

því samningaviðræður þurftu að fara aftur í gang. Í dag hefur Expo starfsfólk í dag hjá 

sér sem er menntað sem grafískir hönnuðir og viðskiptafræðingar svo ekki er um neina 

unga ómenntaða starfsmenn að ræða í fyrirtækinu. Expo fékk viðurkenningu fyrir 

framúrskarandi fyrirtæki 2012 og 2013 frá Creditinfo9, engin auglýsingastofa er með 

svona viðurkenningu. Enn fremur kom fram í viðtalinu við Expo að þau séu mjög 

ánægð með að vera með ráðningarsamninga og hafi reynt á þá sérstaklega um þessar 

mundir hjá þeim. Út frá sölu Expo til Festi þá var farið niður í tíu starfsmenn en allir 

þessir starfsmenn hafi verið með samninga og þeir voru því bara yfirteknir hjá Festi. 

Þau skuldbundu sig svo til að halda sömu kjörum við starfsfólkið. Afhendir voru gamlir 

samningar og launaseðlar. Það þurfti að láta starfsfólkið fara eftir reglum út frá 

trúnaðarupplýsingum og það beðið um að skrifa undir að Festi mætti skoða samningana 

og launaseðlana. Allt starfsfólkið var til í að gera það enda öryggisatriði fyrir alla. Allir 

samningar voru til staðar fyrir nýja fyrirtækið og það þurfti ekki að byrja ferli á að 

semja samninga fyrir alla (Fyrirtæki 2, munnleg heimild, 22. september 2014, bls. 49). 

Lokaorðin hjá talsmanni Vinnufata hljóma svona „Ég er á þeirri skoðun að allir 

starfsmenn, einnig í fyrirtæki eins og okkar, ættu að vera með ráðningarsamninga. Þeir 

eru mikilvægir enda eru þar rammaðir inn hlutir í ráðningarsambandinu sem gera það 

að verkum að allt er í fastari skorðum og minnkar líkur á ósætti“ (Fyrirtæki 5, 

tölvupóstur, 10. október 2014, bls. 54). Í lokaorðunum hafði talsmaður BSA það að 

segja að ekki hafi verið nein þörf á ráðningarsamningum hjá þeim vegna þess að þetta 

væri lítið fjölskyldufyrirtæki og þeir sem störfuðu þarna væru meðeigendur að 

fyrirtækinu (Fyrirtæki 6, símtal, 10. október 2014, bls. 43). 

  

                                                        
9 Creditinfo hefur unnið ítarlega greiningu sem snýr að því að mæla styrk og stöðuleika fyrirtækja til að skapa hvatningu fyrir 

þau fyrirtæki sem fengu viðurkenninguna. Í byrjun ársins 2013 var unnið með rúmlega 33.000 fyrirtæki á Íslandi sem skráð eru í 

hlutafélagaskrá en að lokum voru einungis 464 fyrirtæki sem komu til greina. Fyrirtæki eru látin í svokallað styrkleikamat. Sótt 

30. október 2014 af https://www.creditinfo.is/um-creditinfo/framurskarandi.aspx 

https://www.creditinfo.is/um-creditinfo/framurskarandi.aspx


 

30 
 

Önnur sjónarmið 

Eins og komið hefur fram í viðtölunum við fyrirtækin þá sjá stéttarfélög oft um 

brotamál á vinnustað ef þau koma upp á. Ráðningarsamningar eru ætlaðir fyrir bæði 

starfsmenn og fyrirtæki ef upp koma brot frá öðrum hvorum aðila. VR er stéttarfélag 

sem sér um réttindi launafólks. Samtök atvinnurekanda er til að atvinnurekandi hafi 

sín réttindi. Samtök atvinnulífsins eru samtök með sjö aðildarsamtök sem eru öll frá 

ólíkum atvinnugreinum. Fróðlegt væri að sjá hvað þessi félög segja um 

ráðningarsamninga, bæði hvort það séu ráðningarsamningar í gildi hjá þeim og þá 

fyrir alla starfsmenn. Einnig að sjá hvort fyrirtæki séu að nota ráðningarsamninga og 

hvort þeir séu staðlaðir eða ekki. 

 

Viðtal við stéttarfélagið VR 

Verslunarmannafélag Reykjavíkur var stofnað árið 1891 af launþegum og 

atvinnurekendum í verslunarstétt en það var svo árið 1955 sem það varð eingöngu 

félag fyrir launþega. Þetta félag vinnur fyrir launþega og leitar réttinda fyrir þá. Tekið 

var viðtal við Elías G. Magnússon forstöðumann kjaramálasviðs hjá VR.  

Byrjað var á því að fara yfir helstu atriðin sem snerta VR sjálft. Spurt var hversu 

margir störfuðu þar og hvort allir væru með ráðningarsamning, líka 

hlutastarfsmennirnir. Svarað var að það væru 52 eða 53 stöðugildi og að allir væru 

með samning, líka hlutastarfsmenn. Einnig var farið út í hvort fólk væri látið skrifa 

undir samninga um leið og það hefur störf sín þar og hvort þetta séu staðlaðir 

samningar, tímabundnir eða ótímabundnir. Elías svaraði því að fólk sé látið skrifa 

undir í starfsbyrjun og í grunninn sé staðlað form en svo sé samið út frá hverjum og 

einum eftir viðkomandi starfi. Samningarnir eru flestir ótímabundnir, eins og hann 

vissi til. Höfundur spurði þá hvenær VR byrjuðu að innleiða ráðningarsamninga og 

Elías svaraði að það væri 20 ár síðan 

Farið var þá út í að spyrja um þeirra félagsmenn, spurt var hversu algengt það væri að 

fólk kæmi til þeirra vegna brot á vinnustað. „Við erum náttúrulega með átta 

starfsmenn hérna hjá okkur, líka í Vestmannaeyjum, Egilsstöðum og Akranesi, sem 

eru eingöngu að taka á móti svona málum. Við erum að fá ca. 1000-1600 mál á ári 

sem varða brot á vinnustað“ (Elías G. Magnússon, munnleg heimild, 14 október 2014, 

bls. 56). 
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Spurt var þá í framhaldi af þessu hvort þessir 1000-1600 einstaklingar sem koma 

vegna brota á samningi séu með ráðningarsamninga, og ef ekki hvort þeim væri ekki 

ráðlagt að fá þá. Hann svaraði að allur gangur væri á því en að minnihluti sé með 

samninga en auðvitað sé það í kjarasamningum að fólk eigi að vera með 

ráðningarsamninga. En þetta er erfitt því störfin eru misjöfn og oft lendir það á ungu 

fólki sem vinnur lítið og kannski með skóla, þau eru oftast ekki með 

ráðningarsamninga. 

En eru fyrirtæki almennt með ráðningarsamninga? Forstöðumaður svaraði því að það 

færi allt eftir því hversu stórt fyrirtækið væri, því stærra þeim mun meiri líkur eru á 

því. Kjarasamningar eru fastmótað skjal sem tekur á öllum málum, 

ráðningarsamningurinn er til fyllingar á þeim ramma og segir í rauninni hver réttur 

þinn er ef lögin og kjarasamningar eru ekki talin með. Ef einstaklingur er ekki með 

ráðningarsamning þá eru einungis lágmarksréttindi samkvæmt kjarasamningi í gildi, 

en ef hann væri til staðar þá væri hægt að vinna betur og meira með réttindi eins og 

launamál, veikindi og annað. Jafnvel þótt einstaklingur sé með ráðningarsamning þá 

snýst hann helst um launamál því önnur meginréttindi byggjast á kjarasamningum, 

svo ef upp koma brot á öðru en launamálum þá er leitað í kjarasamninga en ekki 

ráðningarsamningi. Höfundur spurði þá í framhaldi af þessu að ef aðstæður breyttust 

og starfsmaður þyrfti á bensínpening eða öðru sem væri ekki tilgreint í 

ráðningarsamningnum að halda, hvort hann hefði þá eitthvað í höndunum. Svaraði 

hann því þannig að oft er gott að hafa launaseðla sem sönnunargögn til að fá það í 

gegn. 

En ef ráðningarsamningur er útrunninn er þá ekki hægt að nota ráðningarsamninginn? 

Jú það er hægt, í rauninni tekur þá launaseðillinn við og skoðað er þetta tvennt til að 

fá niðurstöðu.  

Eru fyrirtæki að koma til ykkar út af brotum sem starfsmaður veldur spurði höfundur. 

Elías svaraði því þannig að VR væri fyrst og fremst fyrir launþegana og þeirra 

hagsmuni en fyrirtæki væru samt að hringja í VR til að fá upplýsingar. Því er svarað 

eins og hægt er en auðvitað er þetta misjafnt út frá báðum aðilum og oft eru 

sjónarmiðin mjög ólík. En oftast er fyrirtækjum vísað á sitt félag ef málið verður 

flókið, hins vegar er samstarfið mjög gott og það er mikilvægt að halda því þannig. 

 

Höfundur spyr svo í framhaldi hvort ráðningarsamningar séu alltaf nauðsynlegir og 

svarar forstöðumaður því þannig að það sé ekkert alltaf. Ástæðan sé sú að þegar menn 
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eru komnir í stjórnunarstöðu eða miðlungsstöðu þá eru vinnuveitendur að setja inn í 

samningana ákvæði sem snúa að samkeppni, þagnarskyldu eða annað sem hugsuð eru 

fyrir atvinnurekendur. Ef launþeginn væri ekki með ráðningarsamninginn þá væri 

hann ekki bundinn af til dæmis samkeppnisákvæðinu. Ráðningarsamningurinn er 

oftast nær búinn til af öðrum aðilanum og þá af vinnuveitanda. Launþegi fær hann 

bara upp í hendurnar og þarf að skrifa undir hann hvort sem honum líkar það eða ekki. 

Elías kom með dæmi um að hann spurði stundum launþega í stjórnendastöðu af 

hverju þeir höfðu verið að skrifa undir ráðningarsamning sem innihélt ákveðin 

ákvæði. Þeir svöruðu því að þeir hefðu ekkert haft neitt val. Þar með voru þeir 

bundnir í tvö ár eða meira þessu fyrirtæki og gátu því ekki farið að vinna við svipaðan 

rekstur eða stofna fyrirtæki sem hafði svipaða vöru eða þjónustu. Svo stundum er 

ráðningarsamningar ekki lausnin fyrir launþega en svona almennt séð þá er best að 

vera með samninga því þeir eru staðfesting á ráðningunni og hvað felst í henni. 

 

Oft eru ekki sömu ráðningarsamningar fyrir mann í stjórnendastöðu og venjulegan 

starfsmann sem til dæmis vinnur í matvöruverslun. Það skiptir líka máli hver 

starfsmannavelta sé, ef talað er um VR þá er starfsmannaveltan þar mjög lítil, 

starfsmenn vinna í langan tíma og ekki mikið um ráðningar eða brottrekstur í því 

fyrirtæki. En aftur á móti ef verið er að ræða um fyrirtæki með mikla  

starfsmannaveltu þá eins og í bakaríi, þá er bara búið að gera ráð fyrir því að 

starfsmenn séu ekki með langan starfsferil hjá þeim og gætu til dæmis verið að hætta 

eftir viku.  

 

Félag atvinnurekanda 

FA er skammstöfun fyrir félag atvinnurekanda sem gætir hagsmuna fyrir sína félaga. 

Þar eru fyrirtæki úr öllum greinum þegar kemur að innflutningi, útflutningi, 

umboðssölu, heildverslun og smásölu. Þegar kemur að gerð kjarasamninga þá er FA í 

þeim hóp sem semja um hann. Einnig ef upp koma mál sem varða brot á vinnustað þá 

veitir FA félagsmönnum sínum ókeypis ráðgjöf frá lögfræðingi. Hann upplýsir 

félagsmenn um hvernig réttur þeirra snýr þegar kemur að kjarasamningum og öðrum 

samningum (Félag atvinnurekenda, e.d.).10 

                                                        
10 Sótt 18. október 2014 af http://www.atvinnurekendur.is/UmFA/HvaderFelagatvinnurekenda/ 

http://www.atvinnurekendur.is/UmFA/HvaderFelagatvinnurekenda/
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Rætt var í síma við Björgu Ástu Þórðardóttur hjá FA 30. október 2014 og hún sagði 

að það væru starfandi fjórir starfsmenn hjá FA. Allir þeir starfsmenn væru með 

ráðningarsamning en hún vissi ekki hvort það væru ótímabundnir eða tímabundnir því 

hvert og eitt tilfelli væri trúnaðarmál. Björg sagði að í dag væru um 180 fyrirtæki í 

FA. Félagið hafi verið stofnað árið 1928 og gætir hagsmuna bæði stórra og lítilla 

fyrirtækja. Spurt var hversu mörg mál að meðaltali FA fær á ári sem varða brot á 

vinnustað. Svarið var að það væri í kringum 15-20 mál á ári. Einnig var spurt að því 

hvort öll þessi 180 fyrirtæki væru með ráðningarsamninga. Hún sagði að það væri 

ósköp misjafnt en flest stór fyrirtæki væru með þá. Spurt var um staðlaða eða ekki 

staðlaða þegar kemur að uppsetningu ráðningarsamninga. Hún sagði að það væri líka 

misjafnt en engu að síður væri hún á móti stöðluðum samningum. Af hverju var þá 

spurt, og hún sagði að það væri betra að hafa frekar mjög litla beinagrind og vinna 

frekar út frá henni. Talaði hún um að það væri alltaf betra fyrir bæði starfsmenn og 

fyrirtæki að vera alltaf með á hreinu hvernig hver samningur er. Bæði vegna þess að 

ekkert öll störf eru eins, ekki reynsla, aldur eða annað sem viðkemur hverjum 

einstakling. 
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Samantekt viðtala 

Tekin voru viðtöl við sex fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu, þrjú lítil og þrjú stór. Í 

fjórum fyrirtækjum, Morgunblaðið, Bakarameistarinn, Ölgerðin og Expo voru 

ráðningarsamningar í gildi. Það eru þrjú stór fyrirtæki og eitt lítið fyrirtæki. Síðustu 

tvö litlu fyrirtækin BSA og Vinnuföt voru aftur á móti ekki með ráðningarsamninga.  

Hjá þeim fyrirtækjum sem voru með ráðningarsamninga var mjög misjafnt hvort 

samningarnir voru tímabundnir eða ótímabundnir, og einnig var reynslutími í þrjá 

mánuði hjá tveimur stórum fyrirtækjum. Hjá litla fyrirtækinu var samt skrifað strax 

undir ráðningarsamninga.  

 

Öll fyrirtækin voru með staðlað form þegar kemur að uppsetningu samningsins, svona 

grind sem var svo fyllt inn í eftir þörfum. Svo var tekin þessi grind og unnið áfram 

með samninginn eftir því í hvaða deild viðkomandi vinnur í eða hvernig launamálin 

eru. Fastráðnir hlutastarfsmenn í fyrirtækjunum fjórum eru með ráðningarsamninga. Í 

stærsta fyrirtækinu eru hlutastarfsmenn ekki með ráðningarsamninga, en þeir eru ekki 

fastráðnir vegna þess að vinnutími þeirra er misjafn. 

 

Brot vegna starfsmanns á vinnustað hafa ekki komið upp á í einu litlu og einu stóru 

fyrirtæki. En tilfelli hafa komið upp á í einu stóru fyrirtæki og í öðru stóru fyrirtæki 

var talað um að það að öll svona mál fara beint í stéttarfélög. Öll fjögur fyrirtækin 

höfðu ekki lent í tilfelli þar sem fyrirtækið sjálft var brotlegt gagnvart starfsmanni. 

 

Í fyrirtækjunum tveimur þar sem ekki voru með ráðningarsamningar var ástæðan sögð 

vera sú að þetta væri lítið fjölskyldufyrirtæki. Enginn hefur óskað eftir því að fá 

ráðningarsamninga í þeim fyrirtækjum.  

 

Að endingu var talað um hvort fyrirtækin höfðu eitthvað að segja að lokum. 

Talsmaður eins af stóru fyrirtækjunum talaði um það að þótt það fyrirtæki væri með 

þriggja mánaða reynslutíma á viðkomandi starfsmanni áður en hann/hún fær 

ráðningarsamning, þá væri alveg hægt að útvega hann ef viðkomandi óskar eftir 

honum. Einnig var talað um það hjá einum af litlu fyrirtækjunum að það hefði ekki 

innleitt ráðningarsamninga fyrr en árið 2007 en starfsfólkið væri rosa ánægt að hafa 

gert það því fyrirtækið var selt og sameinað öðru, þá reyndist gott að vera með 

ráðningarsamninga. 
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Niðurstöður 

Í þessari ritgerð var leitast við að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram 

með í upphafi: Er munur á notkun ráðningarsamninga í íslenskum fyrirtækjum eftir 

því hvort um ræðir lítil eða stór fyrirtæki? Ef svo er, hvers vegna? Svarið er já. 

Munurinn er sá að flest öll stór fyrirtæki eru með ráðningarsamninga á Íslandi á 

meðan litlu fyrirtækin eru mörg hver með ráðningarsamninga en alls ekki öll. Það er 

vegna þess að atvinnurekendur telja ekki þurfi á þeim þegar um lítinn 

starfsmannafjölda er að ræða. Oft eru líka þessi litlu fyrirtæki einungis með fáa 

starfsmenn sem eru fjölskyldumeðlimir eða meðeigendur sem treysta því að öll 

réttindi þeirra séu í lagi.  

 

Efnið í ritgerðinni er umfjöllun um hvað hugtakið ráðningarsamningur sé, hvar 

ráðningarsamningur er í ráðningarferlinu í mannauðsstjórnun, til að vita til hvers 

samningurinn er og hverjar reglurnar séu sem snúa að honum. Tilgangurinn með að 

hafa eigindlega rannsókn var að finna út hvort það væri verið að fylgja reglunum sem 

snúa að því að samkvæmt kjarasamningum eiga fyrirtæki að vera með 

ráðningarsamninga í gildi. 

 

Formið á ráðningarsamningnum getur verið bæði skriflegur og munnlegur en 

algengara er að hann sé skriflegur, og stundum er hann bæði eða hluta til munnlegur 

eða skriflegur. Þegar búið er að fylla allt út í samningnum og undirskrift kominn frá 

báðum aðilum, þá telst ráðningarsamningurinn í gildi, þótt starfsmaður sé ekki 

byrjaður að vinna. Hvort samningur sé tímabundinn eða ótímabundinn er mjög 

misjafnt en algengast er að hann sé tímabundinn, en ef ekki er tilgreint hvort sé, í 

samningnum þá telst hann ótímabundinn. Ef segja þurfi upp ráðningarsamning þá skal 

það gert skriflega með undirskrift beggja aðila og miðað við mánaðarmót. Ef 

breytingar eru fyrirhugaðar í ráðningarsamningnum skal það vera gert löglega og 

miðast við að það samrýmist gildandi kjarasamninga. 

Oft grípa fyrirtæki til þess ráðs að setja inn í ráðningarsamninginn ákvæði sem snúa 

að samkeppni eða þagnarskyldu þegar kemur að því ef starfsmaður hættir sinni vinnu 

hjá fyrirtækinu. Það eru til reglur út frá þessum málum bæði sem snýr að 

atvinnurekanda og launþega. 
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Mannauðsstjórnun er mikilvægur partur fyrir fyrirtæki bæði lítil og stór. Ef tekið er 

stórt fyrirtæki með mörgum starfsmönnum þá er oftast sér deild sem snýr að 

mannauðsmálum. En þegar fátt starfsfólk er í fyrirtækinu þá er oftast bara ein 

manneskja sem sér um málefni sem snerta mannauðinn. Þegar mannauðsstjóri tekur 

viðtal við starfsmann þá er oft sem hann er látinn skrifa undir ráðningarsamning strax, 

ástæðan er sú að þá hefur bæði atvinnurekandi og starfsmaður samning í höndunum 

sem gildir sem sönnunargagn. Ef starfsmaður er ekki látinn skrifa undir 

ráðningarsamninginn strax þá er miðað við að hann vinni reynslutíma sem getur verið 

allt að þremur mánuðum og þá hefst aftur viðtal á milli mannauðsstjóra og 

starfsmanns til að vita stöðu málanna þá. Ráðningarsamningur er trúnaðarmál á milli 

vinnuveitanda og starfsmanns og í þeim samningi eru þeir báðir skuldbundnir til að 

vinna fyrir hvorn annan, starfsmaður skyldugur til að vinna sína vinnu og 

vinnuveitandi að borga starfsmanninum laun fyrir þá vinnu.  

 

Höfundur vildi fá fleiri vinkla inn í rannsóknina annað en fræðiheimildir og því var 

tekin bæði viðtöl við sex mismunandi fyrirtæki og einnig viðtöl með opnum 

spurningum við stéttarfélög, bæði sem hugsar um hag launþega og svo hinsvegar 

atvinnurekanda. Farið var út í að koma með örlitlar upplýsingar um fyrirtækin sex 

sem tekin voru viðtal við. Svo voru spurningarnar sem voru í viðtölunum 

þemagreindar og skipt í kafla. Að lokum kom svo önnur sjónarmið, sem voru viðtöl 

við VR og FA.  

 

Áhugavert var viðtalið við forstöðumann VR, sem hugsar um hag launþega fyrst og 

fremst. Hann talaði um að undanfarin ár hafi verið miklar breytingar þegar kemur að 

ráðningarsamningum í fyrirtækjum. Hann tilgreindi að í sumum tilfellum væri samt 

ekki gott að vera með ráðningarsamninga, en þá er verið að tala um í stjórnendastöðu 

eða einhverjum millistjórnendastöðum. Ástæðan er sú að í dag setja fyrirtæki ákvæði í 

samningana og er launþegi oft neyddur til þess að skrifa undir það. Þau ákvæði geta 

verið um samkeppni eða þagnarskyldu. Oft eru fyrirtæki að binda starfsmenn sína í 

tvö ár og neita þeim að starfa í sambærilegu fyrirtæki eða stofna sitt eigið fyrirtæki 

með svipaða vöru eða þjónustu. Til eru dæmi þess að fyrirtæki hafa sett þannig 

ákvæði að launþegi er bundinn alla ævi þegar kemur að þagnarskyldu starfsmanns. 

Auðvitað verður að hafa í huga að fyrirtæki eru að gera þessi ákvæði í samningum til 

að vernda sitt fyrirtæki. Þetta er eitthvað sem verður að skoða fyrir báða aðila til að 
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allt sé sanngjarnt. Elías sagði að það væru 20 ár síðan ráðningarsamningar voru 

innleiddir í VR og þegar spurt var hversu mörg mál koma upp á ári sem varðar brot á 

vinnustað þá svaraði hann að það kæmu 1000-1600 þannig mál á ári á öllu Íslandi. 

 

Áhugavert hjá Félagi atvinnurekanda er að boðið er félagsmönnum upp á ókeypis 

lögfræðiaðstoð ef þess er þurfi. Samtals eru í FA í kringum 180 fyrirtæki víðsvegar 

um landið, og það koma upp 15-20 brot á ári sem varða brot á vinnustað. 

 

Þótt einungis eitt lítið fyrirtæki af þremur sem tekið var viðtal við hafi verið með 

ráðningarsamninga þá er það eitthvað sem hægt er að segja að sé vegna þess að 

starfsmannafjöldinn í hinum tveimur fyrirtækjunum er ekki stór. Ráðningarsamningar 

er ekki í forgangsröð hjá fyrirtækjum þar sem starfsmannafjöldinn er ekki hár.  
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Lokaorð 

Ýmislegt kom á óvart við gerð þessara ritgerðar og áhugavert var að fræðast um hvað 

ráðningarsamningar eru og til hvers þeir eru ætlaðir. Fræðilegi þátturinn skiptir mjög 

miklu máli til að vita allar hliðar á málinu þegar kemur að ferlum og reglum hans. 

Áhugavert er að öll stóru íslensku fyrirtækin sem fjallað er um hér voru með 

ráðningarsamninga, meðal annars var eitt af þessum fyrirtækjum fyrrum 

vinnuveitendur höfundar. Þegar höfundur var að vinna hjá því fyrirtæki fyrir mörgum 

árum þá voru þeir ekki með ráðningarsamninga en eru búnir að laga þetta mál og bæta 

sig. Þetta var í rauninni ein af aðalástæðum þess að höfundur valdi að fjalla um 

ráðningarsamninga í lokaritgerðinni sinni. Til dæmis ef tekin er ferilskrá höfundar, þá 

voru mörg ólík störf í ýmsum atvinnugeirum en aldrei skrifaði höfundur undir 

ráðningarsamning þótt unnið var í stóru fyrirtæki, leikskóla, tannlæknastofu eða 

annað. 

Þessi ritgerð kemur einnig til með að nýtast höfundi í framtíðinni því stefnan er 

meistaranám sem tengist mannauðsstjórnun. 

Ráðningarsamningar skipta máli ekki bara fyrir launþega heldur einnig fyrir 

fyrirtækið sjálft sem meðal annars sönnunargildi. Vonandi hefur þetta gefið lesenda 

áhugaverðar vangaveltur þegar kemur að ráðningarsamningi, það skiptir máli að vera 

stöðugt að vinna að því að hafa öll mál sem varða réttinda í störfum í fyrirtækjum, 

stórum og smáum. Öll þurfum við að hugsa um okkur sjálf og hafa alltaf í huga að 

vita fullkomlega hvar réttindin okkar liggja og hvað sé hægt að bæta eða breyta ef 

þess er þurfi. Eins og komið hefur fram í ritgerðinni þá er ráðningarsamningur 

ríkjandi í stórum fyrirtækjum en ekki eins mikið hjá litlum fyrirtækjum, en hafa þarf í 

huga að stundum er ráðningarsamningur ekki alltaf góður fyrir launþega, eins og til 

dæmis í stjórnendastöðu þar sem sumir eru skikkaðir af atvinnurekanda í að þurfa að 

vera með ákvæði í ráðningarsamningnum sem getur orðið hindrun í framtíðinni ef 

farið er að vinna í öðru fyrirtæki. Þess vegna er mikilvægt að lesa alltaf samninginn 

allan og hafa þau mál á hreinu hvað sé í honum, til að geta þá ef til vill breytt honum 

og aðlagað fyrir bæði launþegann og atvinnurekandann og mynda gott samkomulag í 

skriflegum ráðningarsamningi. 

Höfundur telur að fyrirtæki eru að taka sig verulega á þegar kemur að 

ráðningarsamningunum, allir eru meðvitaðir um hann og finnst hann mikilvægur. En 

alltaf er hægt að gera betur allsstaðar og þarna í þeim sex fyrirtækjum sem tekið var 

viðtal við, hvort sem verið væri að tala um stór eða lítil fyrirtæki þá ættu þau öll að 
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hafa ráðningarsamninga í gildi. Þótt fyrirtæki séu lítil þegar kemur að 

starfsmannafjölda, með fáa starfsmenn, fjölskyldumeðlimir eða meðeigendur þá 

verður hver og einn að hugsa um sig og sín réttindi því alltaf getur eitthvað komið upp 

á, líka innan fjölskyldu, sem gott væri að leysa vandamálin með einhverju sem er 

skriflegt sönnunargagn eins og til dæmis ráðningarsamningur. Næstu skref væru því 

fyrir bæði atvinnurekendur, launþega og einnig þá sem eru kannski meðeigendur í 

fyrirtæki og einu starfsmennirnir þar, að fara og skoða hvernig hægt sé að innleiða 

ráðningarsamninga fyrir sig og þar með tryggja sín réttindi í framtíðinni. 
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