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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 eininga (ECTS) lokaverkefni í meistaranámi í mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Þórður Snorri Óskarsson, aðjúnkt 

og vil ég færa honum bestu þakkir fyrir góðar og gagnlegar ábendingar við gerð 

verkefnisins. Ég vil þakka fyrirtækjunum sem gerðu mér kleift að gera þessa rannsókn og 

forsvarsmönnum þeirra sem af vinsemd veittu viðtöl og aðstoð við framkvæmd 

verkefnisins.  Einnig þeim sem veittu aðstoð við yfirlestur verkefnisins bestu þakkir fyrir. 

Að lokum vil ég færa sambýlismanni mínum miklar þakkir fyrir aðstoð, umburðarlyndið 

og stuðninginn ásamt foreldum mínum og fjölskyldu fyrir ómetanlega hjálp á meðan á 

skrifum ritgerðarinnar stóð.     
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Útdráttur 

Markmið þessarar ritgerðar var að kanna viðhorf og upplifun starfsmanna á 

nýliðamóttöku, aðlögun og þjálfun. Einnig er kannað hvort fyrirtæki hafa formlega 

stefnu í þjónustugæðum og hvort starfsmenn fái þjálfun með áherslu á þjónustugæði. 

 Þátttakendur rannsóknarinnar voru starfsmenn í framlínu tveggja 

þjónustufyrirtækja. Megindleg aðferðafræði var notuð við rannsóknina með 

spurningakönnun og ásamt því voru tekin viðtöl við tvo stjórnendur sem er eigindleg 

aðferðafræði. Niðurstöður hópanna tveggja voru bornar saman. 

Helstu niðurstöður rannsóknar er að í heild sinni er móttaka og aðlögun nýliða í mjög 

góðu lagi hjá báðum fyrirtækjum. Starfsmenn eru sammála því að taka þátt í þjálfun og 

fræðslu bætir starfsframa þeirra og einnig telja starfsmenn sig almennt fá nægilega 

þjálfun til þess að sinna starfi sínu vel. Í báðum fyrirtækjum ríkir starfsánægja og 

starfsmönnum finnst yfirmaður sinn skipta sig máli. Starfsmenn upplifa áherslu á góða 

þjónustu í sinni nýliðaþjálfun, afgreiðsla við viðskiptavin sé fljót og góð og 

starfsmönnum finnst mikilvægt að þeir veiti góða þjónustu.  

Hjá fyrirtæki B var almenn ánægja með aðstoð yfirmanna, starfsmenn telja sig fá 

nægilega þjálfun á fyrsta mánuði í starfi, starfsmönnum finnst þeir almennt fá tækifæri 

til starfsþróunar og þeir eru stoltir af því að starfa á sínum vinnustað. Helmingur 

starfsmanna fyrirtækjanna telja að skipulagningu þjálfunar og fræðslu nýliða megi betur 

fara. Hjá fyrirtæki A er aðeins rúmlega helmingur starfsmanna sem leitaðar aðstoðar hjá 

yfirmanni og mun færri eftir aðstoð samstarfsfélaga. Margir telja sig vanta nægilega 

þjálfun á fyrsta mánuði í starfi og vilja meiri þjálfun. Rúmlega helmingur starfsmanna 

telja sig ekki fá tækifæri til starfsþróunar. Aðeins rúmlega helmingur starfsmanna eru 

stoltir starfsmenn. 

Fyrirtæki B hefur formlega stefnu í þjónustugæðum og bæði fyrirtæki A og B leggja 

áherslu á þjónustugæði í nýliðaþjálfun sinni. 

Helstu tillögur rannsakanda til úrbóta er að bæði fyrirtæki A og B ættu að huga að 

betri skipulagningu þjálfunar og fræðslu nýliða. 
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Abstract 

The objective of this research was to examine the attitude and experience of new 

employees of orientation training and their organizational socialization in two service 

oraganization A and B. Also to examine if the organizations establish a service strategy 

and if there is an emphasis on training employees to deliver service quality. 

The research  participants were front-line service employees in two service 

companies. The research was applied on quantitative research method by using 

questionnaire and interviews were conducted with two managers as a qualitative 

research method. Results for the two groups A and B were compared. 

The research main findings are that the employees at organization A and B  generally 

feel positive about reception process of newcomers. Employees agree that if they 

participate in training and development it will enhance their career. They also consider 

themselves to receive sufficient training to do their jobs well. Both parties experience 

job satisfaction and feel that their manager is important to them. The employees 

experience an emphasis on service quality, handling customer fast and good in their 

training and the employees feel important that they provide good service. 

Employees experience satisfaction for manager assistance in organization B, they 

consider themselves getting adequate training in the first month of work. They 

generally feel that they get the opportunity for career development and are proud of 

their workplace. Half of the parties believe that training and development program 

could be performed in an improved way.  

Only half of employees in organization A wish for assistance from their manager and 

fewer seek the assistance of colleagues. Many consider there to be a lack of sufficient 

training in the first month of work and want more training. More than half of employees 

believe that they don´t get the opportunity for career development. Only half of 

employees felt proud of their organization. 

Organization B has a formal policy in service strategy and both organizations A and B 

emphasize on service quality in their new employee training. 

The main suggestion for improvements is for training and development programs to 

be conducted in a better way for newcomers in both service companies.  
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1  Inngangur 

Rannsóknir á þjálfun og þróun starfsmanna ásamt þeim fjölda kenninga sem settar hafa 

verið fram hafa aldrei verið fleiri en á undanförnum árum. Sýnt hefur verið fram á að 

þjálfun starfsmanna getur verið árangursrík og sá kostnaður sem fylgir þjálfuninni skilar 

sér í meiri sölu og arðsemi á hvern starfsmann. Að sama skapi ættu skipulagsheildir að 

að leggja áherslu á þjálfun og fræðslu starfsmanna, það gefur til kynna að starfsmenn 

þeirra skipti máli og jafnframt er það leið til að laða að hæfustu einstaklinganna og til að 

halda í sína bestu starfsmenn (Landy og Conte, 2010). 

Við nýliðamóttöku upplifa starfsmenn sín fyrstu kynni af nýjum vinnustað ásamt 

stjórnun og starfsháttum sem þar tíðkast (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 

2008). Starfsmenn sem fá góða kynningu á allri starfsemi fyrirtækisins þegar þeir hefja 

störf eru ólíklegri til að segja upp stöðu sinni á fyrstu sex mánuðum í starfi auk þess sem 

þeir upplifa meiri starfsánægju. Sú nýliðamóttaka sem fram fer getur haft mikil áhrif á 

viðhorf nýrra starfsmanna og mótað þeirra skoðanir á vinnustaðnum til framtíðar 

(McGilliCuddy, 1998). Auk þess að ávinningur af nýliðamóttöku felur í sér minni 

starfsamannaveltu leiðir það til lægri kostnaðar vegna ráðninga, þjálfunar nýliða og 

kostnaðar vegna minni framleiðni hjá nýliðum (Armstrong, 2009; Ingi Bogi Bogason og 

Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008).  

Þjónustugæði geta haft úrslitaþýðingu á árangri skipulagsheilda í nútímasamkeppni. 

Þjónustugæði eru metin á frammistöðu ólíkt vörugæðum sem eru metin eftir tilteknum 

stöðlum (Peter og Donnelly, 2004). Jafnfram er mikilvægt að skipulagsheildir  setji sér  

þjónustustefnu ætli þau sér að ná  árangri  (Barber og Goodman, 2011) og er innri 

markaðssetning hluti af þjónustustefnunni. Tilgangur innri markaðssetningar er að 

hvetja og virkja starfsmenn til að veita viðskiptavinum þjónustu sem var lofað á réttan 

og traustan hátt. Áhersla er því á að veita starfsmönnum þá þjálfun og fræðslu sem það 

þarf til að veitt sé góð þjónusta ásamt því að halda í bestu starfsmennina (Zeithmal og 

Bitner, 1996). 

Nýliðamóttaka og þjálfun hefur fengið töluverða umfjöllum og dæmi um 

sambærilegar rannsóknir á viðfangsefni þessarar rannsóknar hér á landi er móttaka og 
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þjálfun nýrra starfsmanna í fyrirtæki sem hefur hlotið starfsmenntaverðlaun (Guðbjörg 

Huld Símonardóttir, 2013), rannsókn á móttöku, fræðslu og starfsþjálfun nýliða hjá ISAL 

(Pétur Veigar Pétursson, 2012), rannsókn  á móttöku, aðlögun og þjálfun nýliða í 

þjónustuverum (Marijana Cumba, 2012) og að lokum rannsókn á móttöku nýrra 

starfsmanna í leikskólum (Jóhanna Þórhallsdóttir, 2012) . 

Markmið þessarar rannóknar var að kanna viðhorf og upplifun starfsmanna af 

móttöku, aðlögun og þjálfun þeirra þegar þeir hófu störf. Einnig er skoðað hvort 

starfsmenn fái þjálfun með áherslu á þjónustugæði. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 

starfsmenn í framlínu tveggja þjónustufyrirtækja. Fyrirtæki eru nefnd A og B. 

Settar voru fram þrjár rannsóknarspurningar: 

 Hver eru viðhorf og upplifun starfsmanna gagnvart  móttöku, aðlögun og 
þjálfun nýliða? 

 Hefur fyrirtækið formlega stefnu í þjónustugæðum? 

 Er fyrirtækið með áherslu á þjónustugæði í nýliðaþjálfun sinni og hvernig þá? 

Rannsakandi vonast til þess að niðurstöðurnar nýtist  þeim fyrirtækjum sem þátttöku 

eiga í rannsókninni til að kynna þeim það sem gert er vel í fræðslumálum þeirra og þá 

einnig til þess að gera ferli þjálfunar enn skilvirkara hjá þeim. 

Ástæða þess að viðfangsefnið varð fyrir valinu var vegna mikils áhuga rannsakanda á 

því og auk þess að hafa reynslu af viðfangsefninu með því að hafa tekið þátt í móttöku 

nýliða á vinnustað. Hugmyndin af rannsókninni kviknaði þegar rannsakandi sat 

námskeiðið „Þróun mannauðs“ í námi sínu. Auk þess að vera áhugamanneskja um gæða 

þjónustu langaði rannsakanda að skoða þjónustugæði samhliða fræðslumálunum. 

Ritgerðin skiptist í 9 kafla. Á eftir inngangi í 2. kafla er umfjöllun á hugtökum um 

mannauðsstjórnun, stefnumiðaða mannauðsstjórnun, þróun mannauðs og 

stefnumiðaða þróun mannauðs. Í 3. kafla er fjallað um mannauðsþróunarhringinn sem 

felur í sér þau fjögur skref þegar kemur að því að þarfagreina, hanna, framkvæma og 

meta þjálfun og fræðslu starfsmanna. 4. kafli fjallar um móttöku og aðlögun nýrra 

starfsmanna ásamt sálfræðilega samningnum og hvernig hann tengist nýliðum. Kaflinn 

endar á að fjalla um starfsánægju og hollustu. Í 5. kafla er umfjöllun um þjónustu, 

þjónustuhugtakið er skilgreint, hvað þjónustugæði fela í sér ásamt víddum 

þjónustugæða og lokst þjónustustefna. Í kafla 6 er fjallað um rannsóknaraðferðina, 
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þátttakendur rannsóknar ásamt mælitækjum og framkvæmd. Niðurstöður eru síðan 

settar fram í 7. kafla. Umræða er tekin fyrir í 8. kafla og síðast eru  það lokaorð í 9. kafla. 
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2 Mannauður 

Hugtakið mannauður (e. human resources) hefur fengið ýmsar skilgreiningar, en 

samkvæmt Barney (1991) er það skilgreint sem „persónulegir eiginleikar, þekking, 

reynsla, dómgreind og áhættuvilji sem starfsfólk fyrirtækja býr yfir“, svo sem reynslu, 

kunnáttu eða þekkingu, viðhorf, gildi, hegðun og færni (Inga Jóna Jónsdóttir, 2003). 

Mannauður er ein af mikilvægustu auðlindum skipulagsheilda og því þarf að laða að og 

ráða besta fólkið ásamt því að halda því til framtíðar í starfi. Mannauðinn þarf að virkja 

ásamt því að greina frammistöðu þar sem markmið er að hámarka vinnuframlag hvers 

einstaklings. Mannauðsstjórnun er það verkfæri sem notað er til þess (Ingi Bogi Bogason 

og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 

2.1 Mannauðsstjórnun 

Mannauðsstjórnun (e. human resource management, HRM) er skilgreind sem 

stefnumiðuð nálgun skipulagsheildar í stjórnun á starfsmönnum sínum. 

Mannauðsstjórnun er í senn ferli, aðgerðir og kerfi og stefnumótun sem áhrif hefur á 

viðhorf, frammistöðu og hegðun starfsfólks (Armstrong, 2006).  Werner og DeSimone 

(2009) skilgreindu hugtakið frekar þröngt en samkvæmt þeim er mannauðsstjórnun 

árangursríkt val og nýting starfsmanna sem snýr að því að ná þeim markmiðum sem 

skipulagsheildir hafa sett sér ásamt því að fylgja stefnu þeirra. Þá þarf einnig að koma til 

móts við þarfir starfsmanna og hjálpa þeim að ná þeim einstaklingsmarkmiðum sem þeir 

hafa sett sér. Þessar kerfisbundnu og skipulögðu aðferðir mannauðsstjórnunar gefur 

starfsmönnum tækifæri til að auka þá færni og getu á þeim sviðum sem nauðsynlegar 

eru til  þess að kröfur séu uppfylltar í  þau störf sem eru innan skiplagsheilda. 

Viðfangsefnum mannauðsstjórnunar hefur verið skipt í níu þætti sem eru 

áætlanagerð, öflun umsækjenda, ráðningar og starfsmannaval, móttaka og þjálfun 

starfsmanna, frammistaða, frammistöðumat, hvatning og umbun, starfsþróun og 

starfslok, sjá mynd 1 (Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006; 

Kreitner, 2007). 
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Mynd 1. Níu þættir mannauðsstjórnunar (Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 
2006). 

 

2.2  Stefnumiðuð mannauðsstjórnun 

Stefnumiðuð mannauðsstjórnun (e. Strategic Human Resource Management, SHRM) er 

hugtak sem felur í sér að tengja saman mannauðsmál við markmið og stefnu 

skipulagsheildarinnar. Ákvarðanir sem teknar eru byggjast á stefnu, framkvæmdum og 

markmiðum skipuglagsheilda sem snúa að starfsmönnum, ráðningum nýrra 

starfsmanna,  þjálfun og starfsþróun, frammistöðustjórnun og umbun.  Stefnumiðuð 

mannauðsstjórnun ákvarðast af framtíðaráformum skipuldagsheilda og þeirri stefnu 

sem þau setja sér (Armstrong, 2006). Til að finna þær upplýsingar sem þarf til aðferða 

stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar er þarfagreining gerð sem er kerfisbundið ferli og 

felur í sér að safna upplýsingum um þörf skipulagsheildarinnar fyrir þróun mannauðs. 

Þessar upplýsingar eru svo metnar, skipulagðar í starfsþróunaráætlun ásamt því að 

greina ástæður þess að frammistaða er undir væntingum. Eitt af mikilvægustu 

verkefnum mannauðsstjóra er að finna rétta starfsfólkið í réttar stöður og að aðstoða þá 

til að ná settum markmiðum og hámarka árangur sinn (Mankin, 2009). 

Meginmunurinn á mannauðsstjórnun og stefnumiðaðri mannauðsstjórnun er 

tvennskonar. Annars vegar tengingin sem verður milli aðferða mannauðsstjórnunar og 

stefnumiðaðrar stjórnunar hjá skipulagsheildum og hins vegar er að samræmi sé á milli 
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mismunandi stjórnunaraðferða sem tekur mið af framtíðarstefnu (Wright og 

MacMahan, 1992). 

Rannsóknir hafa sýnt að skipulagsheildir sem nota aðferðir stefnumiðaðrar 

mannauðsstjórnunar eru þau sem eru líklegri til að ná árangri, en jafnframt þarf 

aðferðin að falla vel að menningu vinnustaðarins ásamt því að  ráða og halda í hæfustu 

starfsmennina (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Runólfur Smári Steinþórsson, 2009). Að 

auki hafa rannsóknir sýnt að stefnumiðuð mannauðsstjórnun hefur áhrif á ánægju 

starfsmanna, framleiðni, frumkvæði og orðstýr fyrirtækja. Stjórnendum þarf því að vera 

ljóst hversu mikilvægur þáttur mannauðsstjórnun er í starfseminni og sé í raun 

undirstaðan í öllu þeirra stjórnunarstarfi (Kreitner, 2007).  

2.3 Þróun mannauðs  

Starfsþróunarhugtakið (e. human recource development, HRD) hefur verið skilgreint á 

marga vegu. Hugtakið felur í sér ýmsar aðgerðir sem hafa áhrif á færni og þekkingu auk 

persónulegra eiginleika og hæfni sem þarf til að ná þeim markmiðum sem starfsemin 

gerir kröfu um. Árið 1970 var hugtakið fyrst formlega skilgreint af Leonard Nadler og sú 

skilgreining segir að þróun mannauðs er sú námsreynsla sem skipulögð er til ákveðins 

tíma, er ætluð til að auka möguleika á meiri árangri í starfi og í henni felst ætlun (e. 

initiation) og frumkvæði sem bætir starfsgetu (Yorks, 2005). Samkvæmt Wexley og 

Latham (2002) er megintilgangur þróunar mannauðs að bæta við þekkingu og færni og 

er markmiðið að bæta sig sem einstakling, auka sérþekkingu og leggja sig betur fram við 

að skila góðu starfi. Werner og DeSimone (2009) segja að hugtakið þróun mannauðs hafi 

orðið til vegna þeirra nýrra viðmiða mannauðsstjórnunar og í raun komið í stað fyrir 

þróun og þjálfun (e. training and development, T&D) sem eru eitt af mikilvægustu 

þáttum í mannauðsstjórnun. Þær meginbreytingar sem orðið hafa í þróun mannauðs á 

síðustu árum í kjölfarið á aukinni alþjóðavæðingu og tækniframförum er að hún er orðin 

stefnumiðuð ásamt því að þjálfun hefur þróast yfir í lærdóm. Skilgreining McLaglan 

(1989) er að þróun mannauðs sameinist í þremur þáttum sem er þjálfun, starfsþróun og 

þróun starfseminnar innan skipulagsheilda. Hann segir að áherslumunur á þróun 

mannauðs og mannauðsstjórnunar er að þróun mannauðs gengur út á að bæta (e. 

improving) en mannauðsstjórnun er að skapa (e. creating) og viðhalda (e. maintaining). 
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En það sem mikilvægt sé er að stefna, skipulag og framkvæmd þróunar mannauðs og 

mannauðsstjórnunar séu samhliða og að ekki séu árekstrar þar á milli (Mankin, 2009).  

Helstu viðfangsefni í þróun mannauðs eru lærdómur, þróun og þjálfun starfsfólks því 

ekki dugar að ráða eingöngu gott starfsfólk heldur er einnig mikilvægt að þjálfa og þróa 

það markvisst. Það eykur starfsánægju ásamt því að árangur og samkeppnisforskot 

skipulagsheildarinnar eykst (Beardwell og Clatyon, 2007; Werner og DeSimone, 2009). 

Á mynd 2 má sjá hvernig þróun mannauðs tengist öðrum innri þáttum 

skipulagsheildarinnar (Morgan, Levitt og Malek, 2007). 

 

Mynd 2. Tengsl þróunar mannauðs við aðra þætti skipulagsheildar (Morgan, Levitt og Malek, 2007) 

2.4 Stefnumiðuð þróun mannauðs 

Skilgreining Walton (1999) á stefnumiðaðri þróun mannauðs (e. strategic human 

resource development, SHRD)  er ferli sem felur í sér að innleiða,bæta, breyta, stýra og 

leiðbeina sem gerir starfsmenn færa um að takast á við verkefni nútíðar og framtíðar 

sem þeir þurfa að sinna með viðeigandi færni, þekkingu og hæfni sem þarf til þess. 

Samkvæmt Garavan (2007) felur stefnumiðuð þróun mannauðs í sér þjálfun og þróun í 

samræmi við þau stefnumiðuðu markmið sem skipulagsheildin setur sér ásamt þeirri 

samþættingu við önnur verkefni mannuðsstjórnunar. Stefnumiðuð þróun mannauðs 
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stuðlar þannig að því að skipulagsheildin búi yfir nauðsynlegri færni til að vinna eftir  

stefnu og framíðarsýn hennar með hagkvæmum hætti ásamt að uppfylla þau 

árangursmarkmið sem setta hafa verið (Mankin, 2009; Tannenbaum, 2002). Fræðsla og 

þjálfun þarf að vera stefnumiðað ferli, sem fylgir áætlunum og að það byggi upp 

nauðsynlega hæfni starfsmanna sem þeir þurfa að búa yfir. Hins vegar er það  á ábyrgð 

starfsmanna og stjórnenda að sækja þá fræðslu og þjálfun sem í boði er (Mankin, 2009; 

McCracken og Wallace, 2000a, 2000b).  

Til að þróun mannauðs takist sem best er mikilvægt að virkja mannauðinn á réttum 

sviðum og sé vel staðið að öllum þáttum þróunar ætti hún að ganga vel og stuðla að 

meiri árangri starfsmanna (McLaglan, 1989). 
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3 Mannauðsþróunarhringurinn  

Til margra ára hefur verið notast við hefðbundið ferli sem leiðbeinir hvernig haga eigi 

þjálfun, fræðslu og þróun starfsmanna sem kallast stefnumiðaður þjálfunarhringur (e. 

The systematic training cycle, STC). Aðferðin er ein af nokkrum með þennan tilgang . 

Gagnrýni á líkanið er að það er talið of vélrænt, tímafrekt og miðast of mikið við 

formlegt nám sem fræðslu- eða mannauðsstjórar sinna aðallega en millistjórnendur 

koma lítið að (Mankin, 2009).  

Mannauðsþróunarhringurinn (e. The human resource development cycle) byggir á 

stefnumiðaða þjálfunarhringnum en hins vegar í þeirri aðferð er litið til heildarþarfa í 

þjálfun, starfsþróun og símenntun starfsmanna ásamt þróun og lærdóm 

skipulagsheildarinnar. Aðferðin miðast við að virkja alla þá sem koma að ferlinu  sem eru 

fræðsluaðilar, millistjórnendur og almennir starfsmenn auk þess sem áherslan er á 

frammistöðu starfsmanna. Aðferðin felur í sér fjögur skref  sem eru þarfagreining, 

hönnun fræðslu, framkvæmd og mat á árangri (Mankin, 2009).  

3.1 Fyrsta skref - þarfagreining þjálfunar og fræðslu  

Þarfagreining þjálfunar (e. training needs analysis, TNA) er fyrsta skrefið í 

mannauðsþróunarhringnum  þar sem upplýsingum er safnað saman á kerfisbundin hátt 

um þarfir skipulagsheildar fyrir þróun mannauðs, þær eru metnar og skiplagðar í 

starfsþróunaráætlun (Mankin, 2009).   Þarfagreiningin felur í sér þríþætta greiningu sem 

er hvar, hvað og hver. Í  fyrsta lagi hvar er þörf á þjálfun og fræðslu í skipulagheildinni og 

af hverju. Í öðru lagi hvað þarf að felast í þjálfun og fræðslu til þess að starfsmenn skili 

vinnu sinni á árangursríkan hátt. Í þriðja lagi hverjir  það eru sem þurfa þjálfun og 

fræðslu og þá þjálfun og fræðsla sem þarf hverju sinni (Dierdorff og Surface, 2008; 

Goldstein og Ford, 2002; Wexley og Lathan, 2002). Samkvæmt Blanchard og Thacker 

(2004) er þarfagreining þjálfunar kerfisbundin aðferð sem skoðar hvað orsakar það að 

frammistaða er undir væntingum. Rossett (2009) segir að þarfagreining sé kerfisbundin 

aðferð sem safnar saman upplýsingum um frammistöðu úr ólíkum áttum sem hannar, 

framkvæmir og metur fræðslulausnir.  
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Mörg fyrirtæki eru að mæla hluti eins og framleiðni, óhöpp, fjarvistir, úrgang, 

kvartanir viðskiptavina, framleiðslustopp og bilanatíma og nýtast þessar upplýsingar til 

þess að greina frammistöðuvanda (Mankin, 2009). Sem dæmi um ástæður fyrir 

frammistöðuvanda hjá starfsmönnum er að starfið er í eðli sínu leiðinlegt og 

endurtekningasamt, lág laun, skipulag starfins óskilvirkt, léleg vinnuaðstaða, lítil 

endurgjöf, lélegur stjórnandi, slæm frammistöðustjórnun og gallar á skipulagi 

skipulagsheildarinnar (Wexley og Latham, 2002; Gilley, Eggland og Maycunich Gilley, 

2002; McClernon, 2006). Viðhorfskannanir hafa nýst vel til upplýsingaöflunar, 

sérstaklega þegar kemur að mýkri málum eins og starfsánægju, viðhorfi til stjórnenda, 

vitund um markmið skipulagsheildarinnar og tryggð við vinnustað. Þessar kannanir gefa 

innsýn í vinnustaðamennninguna (Mankin, 2009). 

Í þarfagreiningu einstakra eininga innan skipulagsheilda er áherslan á að greina störf 

og verkefni (e. job and task analysis). Starfsgreining er kerfisbundin aðferð til að safna 

saman ítarlegum upplýsingum um starfið (Gibb, 2002). Verkgreining felur í sér að safna 

upplýsingum um verkefnin sem felast í starfinu (Mankin, 2009). Ein aðferð við 

starfsgreiningu er að byrja að skoða starfslýsingu hjá viðkomandi starfsmanni og þær 

aðstæður sem starfið er unnið í, t.d. vélar og tæki sem notaðar eru, hráefni og afurðir og 

þjónusta. Starfslýsing getur verið útrunninn og því gæti verið nauðsynlegt að uppfæra 

hana í samvinnu við stjórnanda og undirmann í formi spurningakönnunar, viðtala eða 

athugana (Wexley og Latham, 2002). Með því að hafa lista yfir verkefni sem starfið felur 

í sér er mögulegt að hanna þjálfunaraðferð sem hæfir starfinu  Þannig er stuðlað að því 

að auka líkur á árangursríkri yfirfærslu þjálfunar(Blanchard og Thacker, 2004).   

Við þarfagreininguna fer fram skoðun á því hvort starfsmaðurinn uppfylli kröfur 

varðandi þekkingu, hæfni og viðhorf (e. knowledge, skills, attitudes, KSA) fyrir 

viðkomandi starf (Blanchard og Thacker, 2004; Mankin, 2009). Bæði yfirmaður og 

undirmaður ættu báðir að taka þátt í þessu ferli  því mikilvægar upplýsingar koma hér 

fram við mat á frammistöðu sem geta leitt í ljós frekari greiningu á styrkleikum og 

veikleikum viðkomandi starfsmanns (Wexley og Latham, 2002). Mat á frammistöðu 

skapar oft  tækifæri fyrir starfsmanninn að meta sjálfur þá þjálfun sem hann vantar 

ásamt því að styðja við starfsþróun síðar meir (Mankin, 2009).  
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Til að þarfagreining takist vel þarf nægan tíma og aðgang að öllum nauðsynlegum 

upplýsingum. Skipulagsheildir eru stöðugt að breytast með tilheyrandi tækninýjungum, 

breyttu framboði á vörum og þjónustu o.fl. og því er ekki um árlegan viðburð að ræða 

heldur er þarfagreining viðvarandi ferli (Mankin, 2009).  

3.2 Annað skref – hönnun og skipulagning þjálfunar og fræðslu 

Annað skrefið í mannauðsþróunarhringnum er undirbúningur, hönnun og skipulagning 

fræðslu og í ferlinu eru nokkrir þættir sem hafa áhrif. Stuðningur stjórnenda þarf að vera 

til staðar, að þeir skynji vandann og sjái að lausn vandans sé þjálfun starfsmanna. 

Lærdómsmenning skipulagsheildarinnar mun hafa áhrif á þær fræðsluaðferðir sem 

verður beitt. Nægilegt fjármagn þarf til að hanna, þróa og kaupa kennslugögn, aðstaða 

þarf að vera til kennslu og huga að hvort starfsmenn innanhúss með nauðsynlega 

þekkingu geta sinnt kennslu eða fræðsla verði aðkeypt. Forkröfur og fræðsluefni mun að 

öllum líkindum ekki henta öllum. Aðkallandi vandi getur þurft skjóta úrlausn og því þarf 

að meta hvort nægur tími sé til þróunar á kennsluefni eða þörf á aðkeyptri þjálfun. Að 

lokum eru það starfsmennirnir sjálfir sem geta haft áhrif á hönnunarferlið, en þeir þurfa 

að komast frá störfum sínum og hafa þann tíma sem þarf til að ljúka þjálfun. 

Stjórnendur þurfa síðan að gefa starfsmönnum sínum þann tíma og stuðning sem þarf til 

að tileiknka sér nýja færni í starfi eftir að námskeiði lýkur (Mankin, 2009). Hönnun 

þjálfunar og fræðslu gengur út á að setja markmið, velja þjálfunaraðferðir og 

tímasetningu þeirra, ákveða leiðbeinendur, þátttakendur, staðsetningu og matsaðferðir. 

(Blanchard og Thacker, 2004; Mankin, 2009).  

3.2.1 Markmið með þjálfun og fræðslu 

Eftir að þarfagreiningu lýkur hefst hönnun þjálfunar og fræðslu með því að setja 

markmið í þjálfuninni (e. training objectives). Markmiðin þurfa að samræmast við þann 

árangur sem búast megi við af þjálfuninni og að þau hjálpi starfsmanninum til að sjá 

nauðsyn þjálfunarinnar eftir að þarfagreining hefur verið framkvæmd (Landy og Conte, 

2010; Noe, 2002). Góð markmið segja þátttakendum hvers sé að vænta með þjálfuninni, 

þeir geti einbeitt sér betur að því sem sem felst í náminu og þannig aukið líkur á árangri 

(Blanchard og Thacker, 2004; Noe, 2002). Markmiðin eru best sett fram með einni 

setningu sem lýstir tilgangi þeirra og þau ættu ekki að vera of mörg, en vera í samræmi 

við kennsluefnið og þær forkröfur sem gerðar eru (Mankin, 2009). Samkvæmt Blanchard 
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og Thacker (2004) ætti að setja markmið út frá fjórum þáttum sem eru viðbrögð 

þátttakenda, markmiðið með lærdómnum, yfirfærslu þjálfunar og væntri útkomu 

skipulagsheildarinnar vegna breyttrar frammistöðu þátttakenda. Þjálfunarmarkmið 

þurfa líka að vera í samræmi við markmið skipulagsheildarinnar (Phillips og Stone, 

2002). Samkvæmt íslensku Cranet rannsókninni frá 2006 þar sem spurt er um 

markmiðssetningu á sviði starfsmannamála hjá fyrirtækjum og stofnunum kemur fram 

að alls eru 75% þeirra með einhver mælanleg markmið. 19% þeirra hafa sett sér 

markmið sem ekki eru mælanleg. 

3.2.2 Þjálfunaraðferðir 

Þjálfunaraðferðir þarf að velja áður en nákvæm skipulagning fræðslu og þjálfunar 

getur hafist því þar sem kostnaður er venjulega stærsti þátturinn þarf að meta hvort 

hagkvæmara sé að kennsla sé framkvæmd innanhúss eða hún aðkeypt. (Mankin, 2009). 

Ýmsar þjálfunaraðferðir eru í boði og þar á meðal eru fjarnám (e. e-learning), þjálfun á 

vinnustað, þjálfun utan vinnustaðar, markþjálfun og fóstrakerfi (Blanchard og Thacker, 

2004; Landy og Conte, 2010; Mankin, 2009; Wexley og Latham, 2002). Hér fyrir neðan 

verður fjallað um algengar þjálfunaraðferðir. 

3.2.2.1 Þjálfun utan starfsstöðvar 

Þjálfun utan starfsstöðvar gefur starfsmanni kleift  að vera í næði frá daglegum störfum 

til þess að afla sér þekkingar og færni. Algengasta þjálfunaraðferðin eru fyrirlestrar sem 

geta farið fram t.d.  í kennslustofum bæði á og utan vinnustaðar, í fyrirlestrarsölum eða 

hótelum. Starfsmenn geta líka upplifað meiri slökun við að komast úr sínu daglega 

umhverfi og því stuðlað að streitulosun. Kosturinn við að þessa aðferð er að fá mjög 

hæfa og reynslumikla þjálfara. Ókosturinn við aðferðina getur verið sá að starfsmenn 

vita ekki hvernig þeir eigi að tileinka sér nýja þekkingu og færni í starfi (Blanchard og 

Thacker, 2004; Wexley og Latham, 2002). 

3.2.2.2 Þjálfun á vinnustað 

Margar aðferðir eru notaðar við þjálfun á vinnustað (e. on-the-job-training) sem getur 

verið frá því að vera óformleg þjálfun þar sem starfsmaðurinn lærir starfsaðferðir 

jafnóðum í starfinu, yfir í það að vera formleg þjálfun sem fylgt er eftir af þjálfara (e. 

coaching). Formleg þjálfun getur t.d. falið í sér starfaskipti (e. job rotation). Þjálfari getur 

ýmist verið samstarfsfélagi eða stjórnandi en það hefur sýnt sig með því að því hæfari og 



 

24 

reynslumeiri sem þjálfari er því meiri árangur næst auk þess verður þjálfun áhrifaríkari 

þegar ferlinu er stjórnað af tilteknum aðila því þannig lærir sá sem er í þjálfun sem mest. 

(Blanchard og Thacker, 2004). Þessi þjálfunarleið er algengasta tegund þjálfunar á 

vinnustöðum sem bæði er gagnleg og árangursrík en oft er dregið úr því með því að 

framkvæma hana á ókerfisbundin hátt. Aðferðin er líkleg til árangurs ef sett eru 

markmið með þjálfuninni, starfsmanninum er boðið uppá sýnikennslu, hann fær að æfa 

sig að framkvæma verkefnið, skapa sínar eigin leiðir og fær reglulega endurgjöf á 

frammistöðu sína (Goldstein og Ford, 2002).  

3.2.2.3 Markþjálfi 

Markþjálfun (e. coaching) er samstarf milli markþjálfa og starfsmanns og hlutverk 

markþjálfa er að veita hvatningu, stuðning og endurgjöf og saman ákveða þeir hvernig 

starfsmaðurinn afli sér aukinnar þekkingar og færni til að hann geti bætt frammistöðu 

sína. Hlutverk markþjálfa felst því bæði í því að stýra og vinna með starfsmanninum 

(Blanchard og Thacker, 2004; Noe, 2002). Markþjálfunarferlið felur í sér röð spurninga 

sem  markþjálfi spyr starfsmann að. Vinsælasta líkanið sem markþjálfar styðjast við  

kallast GROW líkanið sem stendur fyrir markmið (e. goal), veruleiki (e. reality), valkostir 

(e. option) og hvað (e. what) en skammstöfunin stendur fyrir hvern hluta 

spurningaraðarinnar. Í grófum dráttum ganga spurningarnar út á að starfsmaðurinn setji 

sér markmið, hann greini frá aðstæðum sínum, metur hvaða möguleikar og lausnir séu í 

stöðunni og að lokum hvað hann ætlar að gera og hvernig (Beardwell og Claydon, 2007).  

Samkvæmt rannsókn Grant (2010) kom fram að ekki voru marktæk tengsl  milli 

þátttakenda í markþjálfun og hvernig velferð þeirra var á vinnustaðnum. Niðurstöðurnar 

sýna því fram á það að starfsmenn upplifi ekki meiri starfsánægju og vellíðan á 

vinnustað hjá þeim stjórnendum sem þjálfa starfsmenn sína með markþjálfun. 

3.2.2.4 Fóstrakerfi 

Fóstrakerf (e. mentoring) snýst um að taka vel á móti nýliðum í starfi. Þetta skipulag 

hjálpar nýliðum að komast inní menninguna sem ríkir á vinnustanum ásamt því að koma 

þeim vel inní starfið með þjálfun og eftirliti alveg frá upphafi. Auk þess sýnir það nýliðum 

hvernig best sé að ná settum markmiðum (Mankin, 2009). Samskipti þessara aðila 

skapar ekki aðeins ávinning fyrir nýliðann heldur getur líka skapað ánægju í starfi fyrir 
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fóstrann við að sjá nýliðann takast á við hin ýmsu verkefnin og geta leyst þau af hendi 

(Kreitner, 2007). 

 Áður fyrr var sambandið milli fóstra og nýliða oftast óformlegt en algengara er að 

það sé að breytast í formlegt ferli hjá fyrirtækjum (Blanchard og Thacker, 2004; Wexley 

og Latham, 2002). Fóstrakerfið leggur áherslu á þróun í starfi og tryggir gott samband 

milli yfirmanna og nýliða þar sem fóstrinn verður tengilður nýliðans innan fyrirtækisins 

og auðveldar aðlögun (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2005). Mikilvægt er að fóstrinn hafi 

hæfni í mannlegum samskiptum til að tryggja að samstarfið verði sem ánægjulegast en 

gallinn við fóstrakerfið getur verið sá að fóstra og nýliða kemur ekki alltaf saman (Sturla 

Jóhann Hreinsson, e.d.). 

Samkvæmt rannsókn Allen og O´Brien (2006) ýtir formlegt fóstrakerfi undir lærdóm 

hjá starfsmönnum sem stuðlar að bættri frammistöðu og auknu samkeppnisforskoti 

skipulagsheildarinnar, en jafnframt gerir það vinnustaðinn eftirsóknarverðari fyrir þá 

sem eru í atvinnuleit. Með því að bjóða uppá skipulagða fræðslu og þjálfun sem liður í 

starfsþróun þá eru skipulagsheildir að gefa til kynna að starfsmenn þeirra skipti máli, 

sem getur leitt til frekari hylli umsækjenda ásamt því að laða að hæfustu og 

eftirsóknarverðustu einstaklingana. 

3.3 Þriðja skref – framkvæmd þjálfunar og fræðslu 

Þriðja skrefið í mannauðsþróunarhringnum er framkvæmd á fræðslu og þjálfun. Áður en 

þjálfun og fræðsla hefst þarf aðstaðan að vera útbúin þeim tækjum, búnaði og gögnum 

sem þurfa að vera fyrir hendi til að fræðsla geti átt sér stað. Leiðbeinandinn þarf að vera 

undirbúinn fyrir kennsluna ásamt því að hann hafi viðeigandi hæfni og þekkingu til að 

kenna þátttakendum (Blanchard og Thacker, 2004; Mankin, 2009; Noe, 2002). Við 

framkvæmd á fræðslu skiptir öllu máli að það sé gert á faglegan hátt, en rannsóknir hafa 

sýnt að árangursríkar aðferðir fræðslu og þjálfunar hafa áhrif á hollustu og tryggð 

starfsmanna við skipulagsheildina (Bartlett og Kang, 2004, Lin, Chen og Chuang , 2011).  

3.4 Fjórða skref – mat og mælingar á árangri þjálfunar og fræðslu 

Fjórða og síðasta skrefið í mannauðsþróunarhringnum er mat og mælingar á árangri 

fræðslu og þjálfunar. Tilgangurinn er að meta árangurinn af þjálfuninni, námsframboð, 

hvort og hvernig bæta megi þjálfunarleiðir, hæfni, frammistöðu og framleiðni 
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starfsmanna, hvort þjálfun styðji við markmið skipulagsheildarinnar og að lokum að sýna 

fram á hversu vel fé sé varið í fræðslumálin til að réttlæta kostnaðinn sem því fylgir 

(Kirkpatrick og Kirkpatrick, 2006; Mankin, 2009; Preskill og Russ-eft, 2003; Sackett og 

Mullen, 1993)  

Hins vegar er algengt að mat sé ekki framkvæmt og algengar ástæður fyrir því er að 

það er talið vera dýrt og tímafrekt, óljóst er hvað eigi að mæla, markmið þjálfunar 

vantar, engar vætingar eru til fræðslunnar og erfitt er að sýna að ávinningur þjálfunar 

fyrir skipulagsheildina sé meiri en kostnaðurinn. (Grove og Ostroff, 1991; Mankin, 2009). 

Aðrar hindranir eru að æðstu stjórnendur leggja ekki áherslu á að meta árangur fræðslu 

og þjálfunar heldur er mesti áhuginn að meta ýmsa aðra þætti í rekstrinum (Grove og 

Ostroff, 1991). Þjálfun og fræðsla er bæði á ábyrgð stjórnenda og mannauðsdeilda og 

það er því beggja aðila að sjá til þess að mat sé framkvæmt með þeim aðferðum og 

gögnum sem þarf til þess (Phillips og Stone, 2002). 

Við mælingar á fræðslu og þjálfun þarf að meta hvort fræðslan hafi uppfyllt 

væntingar þátttakenda og er það yfirleitt framkvæmt í lok námskeiðs með 

spurningakönnun eða brosmælingu. Ókosturinn við að framkvæma matið í lokin er að 

þátttakendur gefa sér ekki tíma til að svara eða finnst óþægilegt að gagnrýna kennsluna. 

Því er heppilegra að leggja matið fyrir á meðan á námskeiði stendur. Mælingar þurfa að 

fela í sér mat á lærdómsferli og þjálfunarleiðir og hvort þær styðji við árangursmarkmið 

skipulagsheildarinnar. Jafnframt þarf að meta áhrif þjálfunar og fræðslu á frammistöðu 

starfsmanna og hverju þjálfun skilar  til heildarframmistöðu skipulagsheildarinnar 

(Mankin, 2009). Yfirlit yfir algengar matsaðferðir fræðslu og þjálfunar má sjá í töflu 1: 
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Tafla 1. Samsett matslíkan þjálfunar og fræðslu (Simmonds, 2003) 

 

Phillips og Stone (2002) setja matsaðferðir sambærilega fram í þrepum líkt og 

Simmonds nema arðsemi fjárfestinga (RIO) ásamt óefnislegum ávinningi (e. intangible 

benefits) er sett í fimmta þrep matsins. Það sem fellur undir óefnislegan ávinning eru 

þær upplýsingar er erfitt getur verið að meta til fjár eins og t.d. aukin ánægja 

viðskiptavina, aukin starfsánægja, varðveisla viðskiptavina (e. customer retention), bætt 

þjónusta, aukin hollusta starfsmanna, bætt liðsvinna og minnkað stress. 

Matslíkön hafa verið gagnrýnd og telja Holton og Naquin (2005) að sameiginlegur 

galli þeirra sé að þau séu ekki hönnuð til ákvarðanatöku og þess vegna sé almennt ekki 

verið að framkvæma mat á þjálfun og fræðslu í skipulagsheildum. Enn fremur segja þeir 

Þrep Atriði Spurningar - 

hvað

Aðferðir -                                      

hvernig

Tímasetning - 

hvenær

Niðurstaða -        

hversu mikið

1.Afstaða og viðhorf 

þátttakenda                      

(e. reaction)

Brosmæling Viðhorf til 

innihalds 

þjálfunar og 

fræðslu

Skýrslur yfir þjálfun.

Þjálfunarleiðir.

Munnlegar spurningar.

Athuganir.

Myndrænt mat.

Líkamstjáning.

Mannleg samskipti.

Mæling á viðbröðgum með 

spurningalista. 

Fyrir fræðslu.

Á meðan fræðslu 

stendur.

Strax eftir að fræðslu 

lýkur.

Eftir mánuð.

Hvati þátttakenda til 

að læra.

Gæði þjálfara og 

námskeiðs viðheldur 

sér eða eykst.

Þarf að breyta 

einhverju?

2. Námsmatið                    

(e. learning)

Mat á kunnáttu,skilningi 

og færni

Lærdómur við 

þjálfun og 

fræðslu

Meta kunnáttu,skilning, 

beitingu aðferða og 

greiningarhæfni.

Meta hæfni í mannlegum 

samskiptum. 

Meta gildi,heilindi og 

viðhorf.

Heildrænt meta 

samþættingu þjálfunar og 

fræðslu í heild sinni.

Fyrir fræðslu.

Á meðan fræðslu 

stendur.

Strax eftir að fræðslu 

lýkur.

Eftir mánuð.

Eftir 3 mánuði.

Eftir 9 mánuði.

Innra mat á breyttri 

kunnáttu, skilningi og 

færni. 

Þarf meiri fræðslu?

Hvað lærðist?

Þarf að breyta 

einhverju?

3.Frammistöðumat         

(e. job performance)

Aðferðir Breytingar á 

frammistöðu í 

starfi

Sjálfsmat. 

Jafningjamat. 

Mat undirmanna.

Mat yfirmanna. 

Greining hagsmunaaðila. 

Mat á hegðun. 

Viðtöl, umræður og 

spurningakannanir.

Athuganir.  

Árangursvísar og 

markmiðasetning

Fyrir fræðslu.

Strax eftir að fræðslu 

lýkur.

Eftir mánuð.

Eftir 3 mánuði.

Eftir 9 mánuði.

Ytra mat á þjálfun og 

fræðslu.

Mælingar á bættri 

frammistöðu. 

Breytingar sem hafa 

viðhaldist.

Þarf að breyta 

einhverju?

4.Áhrif á starfsemina Heildarniðurstaða Heildarvirði 

þjálfunar og 

fræðslu

Skýrslukerfi og úrvinnsla. 

Frammistöðumælingar. 

Kostnaðar- og 

ábatagreiningar. 

Arðsemi fjárfestinga (RIO). 

Greining fjárfestingar í 

mannauði. 

Stefnubreytingar.

Fyrir fræðslu.

Eftir 3 mánuði.

Eftir 9 mánuði.

Mat á þjálfun og 

fræðslu. 

Ávinningur 

deilda/fyrirtækisins í 

heild, ekki aðeins 

fjárhagslegur. 

Þarf enn að breyta 

einhverju?
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að árið 2003 fjárfestu bandarískar opinberar stofnanir í þjálfun fyrir 62 milljarða dollara 

þrátt fyrir að meta ekki árangur þjálfunnar.  

Tvö mjög þekkt líkön fyrir mat á árangri þjálfunar og fræðslu er líkan Kirkpatrick´s og 

arðsemislíkan (RIO) Phillips (Beardwell og Claydon, 2007; Mankin, 2009; Noe, 2005). 

3.4.1 Fjögurra þrepa aðferð Kirkpatricks 

Líkanið skiptist í fjögur þrep sem eru viðbrögð, lærdómur, atferli og árangur. 

 Fyrsta þrep: viðbrögð (e. reaction). Mæling á viðhorfi og upplifun þátttakenda  
með þjálfun og fræðslu. Niðurstöður ákvarða með áframhald á fræðslunni. 

 Annað þrep: lærdómur (e. learning).  Metið hvað þátttakendur hafa lært og 
skilið í þjálfun og fræðslu. Kemur fram í breyttu viðhorfi, bættri þekkingu og 
færni. Þegar einn eða fleiri af þessum þáttum hafa breyst þá hefur lærdómur 
átt sér stað. 

 Þriðja þrep: breytingar á atferli (e. behaviour). Metið hvernig þjálfunin og 
fræðslan hefur nýst þátttakendum í starfi , með tilliti til breytinga á atferli og 
frammistöðu. Til þess að atferli breytist þarf fernt að eiga sér stað sem er að 
starfsmaðurinn þarf að hafa löngun til að breyta, hann þarf að vita hvað og 
hvernig hann þarf að gera til að breyta, í réttum vinnuaðstæðum og fá umbun 
fyrir breytinguna. 

 Fjórða þrep: árangur (e. result). Metið hvort þjálfun og fræðsla hafi breytt 
lykiltölum í starfseminni. Þetta getur falið í sér aukna framleiðni, aukin gæði, 
lækkun kostnaðar, aukna sölu og meiri hagnað. (Kirkpatrick og Kirkpatrick, 
2006). 

Þessi aðferð hefur verið gagnrýnd þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á að líkanið sé 

gallað og áherslan í mælingum sé á viðhorf þátttakenda en engin fylgni er milli viðhorfs 

annars vega og frammistöðu hins vegar. Einnig hefur líkanið verið gagnrýnt fyrir að vera 

ónotendavænt og því almennt lítið notað ásamt því að notkun þess hefur leitt til 

slæmrar ákvarðanartöku (Swanson og Holton, 2001). Samkvæmt könnun American 

Society for Training and Development (ASTD) sem var gerð árið 2005 sýnir hvernig 

þrepin í líkaninu eru notuð hlutfallslega í skipulagsheildum. 91% þeirra mæla fyrsta 

þrep, (viðbrögð), 54% mæla annað þrep (lærdóm), 23% mæla þriðja þrepið (atferli) og 

aðeins 8% skipulagsheilda mæla fjórða þrepið (árangur) þegar útkoma þjálfunar og 

fræðslu er metinn (Sugrue og Rivera, 2005). 
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3.4.2 Arðsemislíkanið 

Lítillega var minnst á arðsemislíkanið (e. Return of Investment, RIO) hér áður en það var 

þróað af Jack Phillips sem fimmta þrepið við líkan Kirkpatrick og er aðferð til að meta 

arðsemi þess fjármagns til samanburðar við kostnað sem hefur verið settur í fræðslu og 

þjálfun. Niðurstöður útreikninga er hægt að setja fram á nokkra vegu en algengasta 

útkoman er prósentutala eða hlutfall ávinnings og kostnaðar  (Phillips og Stone, 2002). 

Kostnaður fræðslu og þjálfunar felur bæði í sér beinan og óbeinan kostnað. Undir 

beinan kostnað falla laun allra sem koma að þjálfun þ.e. þátttakenda, leiðbeinenda, 

ráðgjafa og þeirra sem sjá um hönnun fræðslunnar auk alls efniskostnaðar, kostnaðar 

vegna tækja og áhalda, leigu á húsnæði og ferðakostnaðar. Óbeinn kostnaður felur í sér 

allan kostnað á hönnun, þróun og framkvæmd á þjálfun og fræðslu hvort sem er tæki, 

áhöld, búnaður, ferðakostnaður ásamt launa- og stjórnunarkostnaði óháð tilteknu 

námskeiði eða þjálfun (Noe, 2005). Þrátt fyrir að fræðimenn telji að ýmis vandi sé við 

notkun líkansins þá sé það samt skref í rétt átt til að greina þá fjölmörgu þætti sem þarf 

til að meta fræðslu og þjálfun (Simmonds, 2003). 
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4 Móttaka og aðlögun nýliða 

Í upphafi kaflans verður umfjöllun um sálfræðilega samninginn, svo um móttöku nýliða 

ásamt aðlögun þeirra í starfi. Að lokum verður komið inná starfsánægju og hollustu 

starfsmanna. 

4.1 Sálfræðilegi samningurinn 

Sálfræðilegi samningurinn (e. psychological contract) er hugtak sem er notað til að lýsa 

sambandi á milli starfsmanna og vinnuveitanda er byggir á væntingum  starfsmanns  á 

starfi sínu og væntingum vinnuveitandi til starfsmanns. Sálfræðilegi samningurinn er 

óskrifaður og óformlegur, er einstaklingsbundinn hverjum og einum starfsmanni og 

verður til strax í upphafi ráðningaferilsins. Þeir þættir sem falla undir sálfræðilega 

samninginn út frá sjónarmiði starfsmanna að framkoma við þá sé sanngjörn, þeim sé 

umbunað í samræmi við frammistöðu, fái tækifæri til að þróa  með sér nýja hæfni í 

starfi, eigi möguleika á starfsþróun og fræðslu, eigi þátt í ákvörðunum, þeir viti hvers er 

ætlast til af þeim ásamt endurgjöf á störf þeirra og að síðustu að stjórnendur standi við 

gefin loforð (Armstrong, 2009; Robinson, 1994). Út frá sjónarmiðum vinnuveitandans 

felur sálfræðilegi samningurinn í sér að starfsmenn búi yfir þeirri hæfni sem þurfti til að 

sinna sínu starfi vel, eru tilbúnir að leggja mikið á sig, séu hlýðnir og sýni hollustu við 

fyrirtækið. Misvægi þarna á milli aðila getur skapað spennu og erfiðleika í samskiptum, 

dregið úr frammistöðu og aukið líkur á að  starfsmenn hætti störfum og yfirgefi 

fyrirtækið  (Armstrong, 2009). Samkvæmt McGilliCuddy (1998) eru þeir starfsmenn sem 

fá góða kynningu á allri starfsemi fyrirtækisins þegar þeir hefjast störf ólíklegri til að 

segja upp stöðu sinni á fyrstu sex mánuðum í starfi auk þess sem þeir upplifa meiri 

starfsánægju. Hvernig staðið er að móttöku nýliða hefur mikil áhrif á þeirra viðhorf og 

mun móta þeirra skoðanir á vinnustaðnum til framtíðar. 

 Í rannsókn Robinson og Rousseau (1994) var skoðað hvort starfsmenn hefðu 

upplifað brot á sálfræðilega samningum á tímabilinu frá því þeir hófu störf og þar til 

tveimur árum síðar. Í ljós kom að meira en helmingur starfsmanna hafði upplifað brot á 

sálfræðilega samningum á einhverjum tímapunkti sem leiddi til vantrausts og óánægju í 

starfi og þeir sem höfðu upplifað meira brot á samningnum höfðu hætt í starfi. Robinson 

og Rousseau telja að ein af algengustu ástæðum þess að sálfræðilegi samningurinn sé 
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brotinn sé vegna skorts á þjálfun starfsmanna eða ekki sé staðið við þá þjálfun sem 

samið var um. 

Í niðurstöðum íslenskrar rannsóknar Þóru Hrólfsdóttur (2007) þar sem kannað er 

hvort vinnuveitendur séu að ýta undir óraunhæfar væntingar umsækjenda í 

ráðningaferlinu kemur fram að svo sé ekki og að staðið hafi verið við flest loforð sem 

gefin voru.    

4.2 Móttaka nýliða 

Móttökuferli nýrra starfsmanna (e. orientation training) eru fyrstu kynni þeirra af nýjum 

vinnustað, stjórnun og starfsháttum er þar tíðkast sem geta mótað skoðanir þeirra til 

lengri tíma til viðkomandi fyrirtækis ásamt vinnuframlagi og ánægju í starfi (Ingi Bogi 

Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Móttökuferlið snýst um að bjóða nýliða 

velkomna til starfa, kynna þá fyrir fyrirtækinu, samstarfsfélögum og veita þá fræðslu 

sem þarf til að geta hafið störf. (Armstrong, 2009; Blanchard og Thacker, 2004). Á fyrstu 

fjóru vikunum hefur það mikil áhrif á upplifun starfsmanna hvernig fyrirtæki og 

stjórnendur þess kynna sig og koma fram (Armstrong, 2009). Ávinningur af móttöku 

nýliða er að bæði er dregið úr kostnaði og starfsamannaveltu því ólíklegra er að 

starfsmaður hætti á fyrstu mánuðum í starfi, en lægri kostnað verður vegna nýráðninga, 

móttöku, þjálfunar og kostnaðar vegna minni framleiðni hjá nýliðum (Armstrong, 2009; 

Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Á fyrstu dögum eða vikum í starfi 

taka flestir starfsmenn ákvörðun um hvort þeir ætli sér að starfa hjá viðkomandi 

fyrirtæki (Hacker, 2004). Auk þess að standa rétt að móttökuferlinu dregur það úr kvíða 

starfsmanna sem skapast við að byrja í nýju starfi og getur ýtt undir starfsánægju og 

hollustu síðar meir (Blanchard og Thacker, 2004; Wexley og Latham, 2002). Nýir 

starfsmenn sem taka virkan þátt í móttökuferlinu, ertu hvattir til að spyrja spurninga 

ásamt því að bæði samstarfsmenn og yfirmenn hjálpi nýliðum til að aðlagast nýjum 

vinnustað ýtir frekar undir að móttökuferlið takist vel (Noe, 2002). Með góðri fræðslu 

um starfið stuðlar það að betri frammistöðu starfsmanna með því að draga úr mistökum 

og starfsmaður nær fyrr hámarks afköstum. Þeir starfsmenn sem ná fyrr tökum á starfi 

sínu og gera sér grein fyrir þeirri ábyrgð sem starfið felur í sér eru líklegri til að starfa til 

lengri tíma hjá fyrirtækinu (Blanchard og Thacker, 2004).  
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Móttaka nýliða er eitt algengasta form fræðslu og þjálfunar sem er í boði í 

fyrirtækjum en er líka oft mjög vanrækt aðferð þar sem óljóst er hvað eigi að felast í 

móttökuferlinu og framkvæmdin er oft á tíðum mjög óskipuleg. Misjafnt er hvað 

móttökuferlið er langt sem getur verið frá örfáum klukkutímum uppí nokkra daga. Í 

stórum fyrirtækjum er oft mikið lagt í innihaldið sem þó vill gleymast að uppfæra í takt 

við breytingar. Í litlum fyrirtækjum er oft lítil áhersla á innihald móttökuferilsins og 

jafnvel er ekki boðið uppá formlega móttöku. Rannsóknir hafa sýnt að velunnið 

móttökuferli nýliða er góð fjárfesting fyrir flest fyriræki auk þess að nýliðar eru líklegri til 

að tileinka sér markmið og gildi fyrirtækisins heldur en þeir sem ekki fara í gegnum 

móttökuferli (Blanchard og Thacker, 2004). Algengt er að nýliðafræðsla standi yfir í 

hálfan eða heilan dag þar sem mikið magn af upplýsingum um fyrirtækið, verklag og 

reglur er kynnt fyrir nýliðum ásamt því að fara í skoðunarferð um vinnustaðinn þar sem 

þeim er kynnt fyrir samstarfsfélögum og stjórnendum. Þetta fyrirkomulag hefur verið 

gagnrýnt þar sem það er takmörkum háð hve miklu magni upplýsinga er hægt að 

meðtaka á svo stuttum tíma og skilvirkni námskeiða því oft mjög takmörkuð. Við þessu 

hefur verið brugðist með því að fyrirtæki setji allar nauðsynlegar upplýsingar varðandi 

fyrirtækið, stefnu, markmið og reglur þess á innranet sitt og þannig geta starfsmenn  

alltaf haft aðgang að þessum upplýsingum (Goldstein og Ford, 2002). 

Þegar skoðað er hlutfall þeirra fyrirtækja og stofnana á Íslandi, með 70 starfsmenn 

eða fleiri á launaskrá, sem hafa formlegt móttökuferli fyrir nýtt starfsfólk má sjá 

samkvæmt Cranet rannsókninni (2012)  að einungis 11% þeirra hafa ekkert formlegt 

ferli. Þremur árum áður var þessi tala 18% og hefur því orðið bæting á því að fleiri 

fyrirtæki og stofnanir séu með móttökuferli. Í sömu rannsókn voru fyrirtæki og stofnanir 

spurðar hversu stórt hlutfall nýrra starfsmanna á fyrstu vikum í starfi fari í gegnum 

formlegt þjálfunarferli. Þar eru 16% þeirra með ekkert þjálfunarferli og stendur hlutfallið 

nánast í stað frá árinu 2009 eða 17%. Hins vegar eru 44% fyrirtækja og stofnana með 

formlegt þjálfunarferli fyrir næstum alla nýja starfsmenn og hefur þetta hlutfall aukist úr 

36% frá árinu 2009. Af fyrirtækjum í verslun og þjónustu eru 90% þeirra með formlegt 

þjálfunarferli fyrir einhvern hluta starfsmanna sinna og þar af eru 62% fyrirtækja með 

þjálfun sem nær til meirihluta starfsmanna.  
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4.3 Aðlögun nýliða 

Aðlögun (e. organizational socialization) er það ferli þegar nýir starfsmenn öðlast 

þekkingu á starfi sínu og læra að aðlaga sig að venjum og menningu fyrirtækisins til að 

verða fullgildir meðlimir þess (Noe, 2002; Werner og DeSimone, 2012: Wexley og 

Latham,2002). Aðlögunarferlið er lykilþáttur í því hversu vel nýjum starfsmönnum 

gengur að verða hluti af nýjum vinnustað. Aðlögun er bæði fomlegt og óformlegt ferli 

þar sem nýliðar aðlaga sig að þeim gildum, hefðum og þeirri hegðun sem tíðkast til þess 

að verða fullgildir meðlimur fyrirtækisins. Aðlögun getur tekið frá örfáum vikum upp í 

nokkra mánuði en það fer eftir hvort nýliðar taka þátt í formlegri nýliðafræðslu ásamt 

því að fá þjálfun og leiðbeiningar frá samstarfsfélögum (Goldstein og Ford, 2002). 

Nýir starfsmenn hafa miklar væntingar þegar þeir hefja störf á nýjum vinnustað um 

hvernig komið verði fram við þá, hvað muni felast í verkefnum þeirra og hvernig þeim 

muni líða á vinnustaðnum. Þessu þurfa stjórnendur að taka mið af þegar kemur að 

ákvörðunartöku og hvatningu starfsmanna. Rannsóknir hafa sýnt að væntingar nýliða 

geta haft áhrif á starfsánægju, hollustu og viljann til að starfa til framtíða á vinnustað 

(Werner og DeSimone, 2009). Líklegra er að nýliði aðlagist betur eigi hann strax í góðum 

samskiptum við yfirmann sinn auk þess sem náin samskipti þeirra geta dregið úr þeim 

ýmsu neikvæðu væntingum sem nýliðinn hefur til starfs síns (Noe, 2002). Nýir 

starfsmenn geta haft óraunhæfar væntingar þegar þeir hefja störf á nýjum vinnustað og 

búast við að í starfinu felist meiri áskoranir og ábyrgð. Það getur því valdið þeim 

vonbrigðum sem leiðir til óánægju í starfi, minni framleiðni og meiri starfsmannaveltu 

og til að bregðast við því þurfa fyrirtæki að leitast við að gera störf meira krefjandi og 

spennandi (Wexley og Latham, 2002).  

4.4 Starfsánægja og hollusta 

Starfsmenn sækjast eftir að vinnuframlag þeirra sé metið að verðleikum og 

vinnuveitendur sem sýna starfsmönnum sínum að þeir séu mikilvægir skipulagsheildinni 

leggja grunninn að því að starfsmenn vilja starfa til framtíðar á sama stað. Með því að 

þjálfa og þróa starfsmenn sína auk þess að bjóða samkeppnishæf laun, er að stuðla að 

tryggð starfsmanna við vinnustaðinn. Stefna og áætlun í mannauðsmálum um hvernig 

eigi að halda í starfsmenn (e. retention program) leggur áherslu á skipulagt ferli við 

móttöku og þjálfun nýrra starfsmanna ásamt fræðslu- og þróunaráætlunum um hvernig 
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haldið er í góða starfsmenn. Þannig draga skipulagsheildir úr þeim mikla kostnaði sem 

fylgir hárri  starfsmannaveltu og nýráðningum og þess í stað gera vinnustaðinn 

eftirsóttan og laða að góða starfsmenn (Gering og Conner, 2002). 

Samkvæmt Armstrong (2009) er starfsánægja hugtak sem er mjög skylt hugtakinu 

skuldbindingu (e. engagement). Starfsánægja felur í sér viðhorf og upplifun starfsmanna 

gagnvart starfi sínu. Starfsmenn sem hafa jákvæða upplifun af starfi sínu tengjast 

vinnustaðnum betur sem merkir að starfsmenn skuldbindast vinnustaðnum og þar af 

leiðandi skapar það starfsánægju. Neikvætt viðhorf og upplifun skapar hins vegar 

óánægju í starfi. Í rannsókn Choo og Bowley (2007) sem gerð var meðal 

framlínustarfsmanna í sérleyfissmásölu (e. retail franchising) kom fram að árangur og 

áhrif þjálfunar veltur á gæðum fræðslunnar, hönnunar hennar, að leiðbeinendur séu 

reynslumiklir ásamt því að fræðslan sé hagnýt. Jafnframt stuðlar það að því að 

starfsmenn séu ánægðir með þjálfun og fræðslu sé vandað til verka. Niðurstöðurnar 

sýndu einnig að þeir starfsmenn sem ánægðir voru með þá þjálfun og fræðslu sem þeir 

fengu voru líklegri til þess að vera ánægðir í starfi. Auk þess hefur það áhrif á stolt 

starfsmanna, því að vera hluti af vinnustaðnum og upplifun á vinalega vinnuumhverfi. 

Frederick Herberg er þekktur fræðimaður sem hefur mikið rannsakað starfsánægju 

og er líkan hans tveggja þátta kennning Herzberg mjög þekkt og vinsæl. Í rannsóknum 

hans kemur í ljós að þættir eins og árangur í starfi, viðurkenning, áhugavert starf, aukin 

ábyrgð, fræðsla og starfsþróun skiptir starfsmenn mestu máli. Hins vegar það sem hefur 

mest áhrif á óánægju í starfi er stefna og stjórnun skipulagsheildarinnar, lélegir 

stjórnendur, slæm samskipti, ófullnægjandi vinnuskilyrði, léleg laun og lítið starfsöryggi. 

Kenningin segir því til um að ánægja í starfi snúist ekki um efnislega þætti. Herzberg 

telur því að starfsmenn þurfi að huga að því að rækta huglæga þátt sinn í starfi en 

jákvæð sálfræði felur í sér rannsóknir á jákvæðum eiginleikum manneskjunnar þ.á.m. 

velferð, sköpun, visku og þrautseigju. Það sem starfsmenn sækjast eftir í starfi er að 

auka færni, upplifa meiri ánægju og áhuga, stuðla að siðferðislegri hegðun, bæta 

frammistöðu sína og stuðla að sköpun. Stjórnendur ættu því einnig að leggja áherslu á 

þessa þætti hjá starfsmönnum sínum (Sachau, 2007). 

Fyrirtæki eyða miklum fjármunum í ráðningar og val á starfsmönnum ásamt þjálfun 

og fræðslu og til að draga úr starfsmannaveltu og þeim kostnaði sem fylgir er mikilvægt 
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fyrir fyrirtæki að halda í bestu starfsmenn sína. Þannig halda þau samkeppnisforskoti og 

rekstri sínum skilvirkum. Þættir eins og fyrirtækjamenningin, tækifæri til starfsþróunar 

og hæfir stjórnendur hefur m.a. áhrif á hollustu starfsmanna til fyrirtækisins. Með því að 

leggja áherslu á þjálfun og aðlögun nýliða leggur það grunninn að tryggð og 

starfsánægju starfsmanna ásamt því að þeir vilji vera starfsmenn til framtíðar (Cardy og 

Lengnick-Hall, 2011). Samkvæmt Armstrong (2009) felur hugtakið hollusta (e. 

commitment) í sér þá tengingu sem starfsmenn hafa við vinnustað sinn ásamt tryggð 

gagnvart honum. 
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5 Þjónusta 

Það sem er sameiginlegt þeim þjónustufyrirtækjum sem skara fram úr er að þau setja 

sér stefnu og markmið, loforð um að veita ávallt góða þjónustu, setja sér háleit viðmið, 

bjóða uppá sjálfsafgreiðslu, nota kerfisbundnar aðferðir til að meta þjónustugæði sín og 

til að bregðast við kvörtunum viðskiptavina ásamt áherslu á starfsánægju starfsmanna 

sinna (Kotler og Keller, 2006). Í niðurstöðum rannsóknar Homburg og Stock (2004) kom 

fram að starfsánægja hefur áhrif á ánægju viðskiptavinar og á þetta enn frekar við þegar 

viðskiptavinur á í miklum samskiptum við fyrirtækið og hann eigi sitt hlutverk í 

verðmætasköpun og vöruþróun fyrirtæksins í vöru- og þjónustuframboði.  

5.1 Þjónustuhugtakið 

Þjónusta hefur verið skilgreind sem óáþreifanleg  aðgerð sem felur í sér ákveðna athöfn eða 

framkvæmd sem á sér stað milli tveggja aðila og leiðir ekki af sér eignarhald á efnislegum hlut.  

Þjónusta getur átt sér stað bæði með og án áþreifanlegrar vöru (Kottler, P. og Keller, 2006). 

Skilgreining þjónustu Zeithaml og Bitner (1996, bls. 12) er eftirfarandi: 

Allar þær aðgerðir þar sem útkoman er ekki áþreifanleg vara eða 
samsetning, er venjulega neytt á sama tíma og hún er framleidd, og 
frammistaðan veitir þeim sem nýtir þjónustunnar eitthvert virði sem í eðli 
sínu er óáþreifanlegt (Þýðing: Þórhallur Örn Guðlaugsson, 2005). 

Þjónusta hefur fjögur megineinkenni, sem eru óáþreifanleiki, óaðskiljanleiki 

óstöðugleiki, og óvaranleiki. Þjónusta er óáþreifanleg (e. intangibility) að því leiti að 

hana er ekki hægt að skynja hana líkt og vöru sem mögulegt er að smakka, horfa á, lykta 

af eða snerta áður en varan er keypt. Þjónustu er ekki hægt að aðskilja (e. inseparability) 

frá þeim sem veitir hana hvort sem það er starfsmaður, vél eða tæki, oftast eru vörur 

framleiddar fyrst, næst seldar og loks eru þær notaðar. Þjónustu er því neytt á sama 

tíma og framleiðsla hennar fer fram auk þess að bæði viðskiptavinur og 

þjónustuveitandinn geta haft áhrif á þjónustuna. Þjónusta er talin vera óstöðug (e. 

variability) því hún getur verið breytileg eftir því hvaða starfsmaður veitir þjónustuna og 

frammistaða starfsmanna getur breyst frá degi til dags, þjónusta er því aldrei 

framkvæmd nákvæmlega eins. Þjónusta er sögð vera óvaranleg (e. perishability) því ekki 

er hægt að geyma hana til síðari nota, skila henni eða endurselja. Eftirspurn þjónustu 

getur verið sveiflukennd sem getur því leitt til þess að fyrirtæki ná ekki að sinna sinni 
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þjónustu sem hefur þær afleiðingar að viðskiptavinir þurfa að bíða eftir því að þeir séu 

þjónustaðir (Armstrong og Kotler, 2009).  

5.2 Þjónustugæði  

Þjónustugæði (e. service quality)  geta haft úrslitaþýðingu á árangri skipulagsheilda í 

nútímasamkeppni. Þjónustugæði eru metin á frammistöðu ólíkt vörugæðum sem eru metin 

eftir tilteknum stöðlum (Peter og Donnelly, 2004).  Þjónustugæði hafa verið skilgreind á 

nokkra vegu.  Að veita þjónustu í samræmi við kröfur viðskiptavina er ein skilgreiningin á 

þjónstugæðum og önnur er að þjónustugæði byggjast á að uppfylla þarfir viðskiptavina 

(Palmer, 1998).  Skilgreining Zeithaml og Bitner (1996) er þegar viðskiptavinur metur þjónustu 

sem framúrskarandi eða  þegar farið er framúr hans væntingum. 

Erfitt er að bera saman þjónustugæði annars vegar og vörugæði hins vegar og geta 

viðskiptavinir notað ólík viðmið til þess að meta þjónustugæði. Það getur því verið 

vandasamt fyrir þann sem veitir þjónustuna að skilgreina þau viðmið. Viðskiptavinir 

meta þjónustugæði ekki eingöngu út frá því sem felst í þjónustunni heldur líka af öllu 

ferlinu meðan þjónustan er veitt. Sem dæmi um þetta er þegar neytandi fer í 

hársnyrtingu metur hann ekki aðeins útlit sitt eftir á, heldur einnig viðmót og framkomu 

þess sem veitir honum þjónustuna. Eina leiðin til að meta þjónustugæði felst  því í að 

viðskiptavinir dæmi um gæði þjónustunnar (Zeithaml, V., Parasuraman, A. og Berry, L., 

1990).   

Þjónustufyrirtæki sem veita framúrskúrandi þjónustu fylgjast náið með sínum eigin 

þjónustugæðum jafnt og samkeppnisaðilanna. Þegar eitthvað misferst í þjónustunni er 

mikilvægt að fyrirtæki bregðist við því með lagfæringu á þjónustufallinu (e. service 

recovery). Óánægðir viðskiptavinir geta breyst í trygga viðskiptavini sé þeim bætt fyrir 

mistök sem þeir hafa orðið fyrir. Fyrirtæki sem eru með áherslu á þjónustugæði og 

lagfæringu þjónustufalls byrja á því að veita starfsmönnum í framlínu umboð sem þeir 

þurfa til að sinna og meðhöndla kvartanir viðskiptavina (Armstrong og Kotler, 2009).   

 

5.2.1 Víddir þjónustugæða 

Zeithhaml o.fl (1990) skilgreindu upphaflega tíu víddir þjónustugæða. Víddirnar eru 

áþreifanleiki (e. tangibles) sem snýr að útliti og aðstöðu, áreiðanleiki (e. reliability)  sem felst 
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í veittri þjónustu sem lofað var, viðbrögð (e. responsiveness) sem er viljinn til að veita 

þjónustuna, hæfni (e. competence)  sem starfsmenn þurfa að hafa og framkoma (e. 

courtesy) sem einkennist af kurteisi og virðingu. Trúverðugleiki (e. credibility) fyrirtækisins, 

öryggi (e. security) sem felur í sér að þjónustan feli ekki í sér neina hættu eða efasemdir fyrir 

viðskiptavini, aðgengi (e. access) þjónustunar og samskipti (e. communication) sem fela í sér 

að hlusta á viðskiptavini ásamt að þeir séu upplýstir um stöðu mála sinna. Að lokum er það 

skilningur( e. understanding the customer) sem er að þekkja viðskiptavini sína og þeirra 

þarfir. 

Víddunum var svo fækkað niður í fimm eftir frekari þáttagreiningu. Af þessu leiddi að 

mælikvarðinn SERVQUAL varð til sem notað er til meta þjónustugæði. Samkvæmt 

Þórhalli Erni Guðlaussyni (2005) kallast mælikvarðinn Þjónustuvakinn á íslensku. 

Gæðavíddirnar fimm eru: 

 Áþreifanleiki (e. Tangibles) – aðstaða, tæki og útliti. Dæmi: aðlaðandi 
umhverfi, starfsmenn klæddir á viðeigandi hátt, einföld framsetning gagna og 
nútímaleg tæki og áhöld. 

 Áreiðanleiki (e. Reliability) – þjónusta framkvæmd á réttan og traustan hátt. 
Dæmi: staðið við tímasetningar, fylgt eftir óskum og tilmælum viðskiptavina 
og viðgerð á tæki heppnast í fyrstu tilraun.  

 Viðbrögð og svörun (e. Responsiveness) – viðskiptavini veitt aðstoð ásamt 
fullnægjandi þjónustu. Dæmi: leyst hratt og örugglega úr vandamálum 
viðskiptavina, öllum spurningum viðskiptavinar er svarað, endurgreiðsla 
afgreidd með flýti og úthlutun á tíma fyrir viðgerðarmann heim gerð í samráði 
við viðskiptavin. 

 Trúverðugleiki (e. Assurance) – framkoma og kunnátta starfsmanna ásamt 
trúverðugleika og traust fyrirtækisins.  

 Hluttekning (e. Empathy) – umhyggja fyrir viðskiptavinum (Zeithhaml o.fl, 
1990). 

5.3 Þjónustustefna 

Skipulagsheildir sem ætla sér að ná árangri og lifa af ríkjandi samkeppni ættu að setja sér  

þjónustustefnu (e. service strategy). Mæling á þjónustugæðum ásamt því að bæta og viðhalda 

þeim viðmiðum sem skipulagsheildin setur sér, er það ekki aðeins mikilvæg stefnumörkun 

heldur samtvinnast það við starfsánægju, samskipti og hollustu starfsmanna (Barber og 

Goodman, 2011). Í íslenskri rannsókn þar sem gæði þjónustu og fagleg stjórnun var metin 
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kemur fram að aðeins 47% fyrirtækja eru með formlega þjónustustefnu (Guðmundur Kr. 

Óskarsson og Hafdís Björg Hjálmarsdóttir, 2008). 

Innri markaðssetning (e. internal marketing) er hluti af þjónustustefnunni og með 

stefnu og áætlun í mannauðsmálum þar sem meginmarkmiðið er að hvetja og virkja 

starfsmenn að veita viðskiptavinum þjónustu sem var lofað er á réttan og traustan hátt. 

Með stefnu sem leggur áherslu á viðskipavini ásamt því að vera með starfsmenn sem 

eru þjónustusinnaðir þarf að ráða rétta starfsfólkið, veita því þá þjálfun og fræðslu sem 

það þarf til að veitt sé góð þjónusta ásamt því að halda í bestu starfsmennina (Zeithmal 

og Bitner, 1996). Viðskiptavinir gera ekki greinarmun á þeirri þjónustu sem fyrirtæki 

veitir og  starfsmanni sem ekki sýnir viðskiptavinum áhuga, vinsemd og hjálpsemi. 

Framkoma og hegðun æðstu stjórnenda endurspeglar það viðmót sem aðrir tileinka sér 

innan fyrirtækisins. Í þjálfun starfsmanna þarf áherslan m.a. að vera  í framkomu og 

samskiptum við viðskiptavini svo sem augnsambandi, brosi, réttum raddhljómi og 

viðeigandi klæðnaði. Stjórnendur þurfa að vera fyrirmynd  þeirrar framkomu sem þeir 

vilja að starfsmenn tileinki sér og sé umbunað fyrir. Þjónustustefnan þarf að vera sett 

fram í skýrum skilaboðum fyrir starfsmenn í framlínu til þess að þeir geti framfylgt henni 

og þeir viti að krefjandi störf þeirra séu einn af mikilvægum þáttum í starfsemi 

fyrirtækisins. Innri markaðssetning er viðvarandi ferli sem gengur út á að stjórnendur 

séu að hvetja, virkja og styðja starfsmenn í að veita góða þjónustu í starfi þeirra. 

Stjórnendur þurfa því stöðugt að vera tilbúnir til að aðstoða þegar þess þarf, hrósa og 

keppa að því að starfsmenn skilji ávinning þess að standa sig vel í starfi. Sé innri 

markaðssetning ekki sett í framkvæmd leiðir það til skammtíma árangurs. Sú vinna og 

fyrirhöfn sem lögð er í innri markaðssetningu skilar sér að lokum í gæðaþjónustu sem 

starfsmönnum finnst mikilvægt að veita viðskiptavinum (Peter og Donnelly, 2004). Að 

auki er mikilvægt að þjálfun starfsmanna sé viðvarandi ferli en eigi sér ekki aðeins stað 

þegar nýir starfsmenn hefja störf (Zeithaml og Bitner, 1996). 
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6 Rannsóknaraðferð 

Þessi kafli fjallar um þær rannsóknaraðferðir sem notaðar voru ásamt umfjöllun um  

þátttakendur, mælitæki og framkvæmd rannsóknar. 

Við framkvæmd rannsóknar var tvenns konar aðferðafræði beitt, annars vegar 

megindlegri aðferð (e. quantitative research method) og hins vegar eigindlegri aðferð (e. 

qualitative research method). Aðferðafræði megindlegra rannsókna gengur út á að lýsa 

stórum hópi manna og mikilvægast er að út frá niðurstöðum sé hægt að alhæfa um 

úrtakið ásamt að leitast er eftir því að úrtak sé einkennandi fyrir þýði (Taylor og Bogdan, 

1998). Gagnaöflun er gerð með spurningakönnunum en það form er auðvelt í 

framkvæmd og niðurstöður geta mögulega sýnt réttmæta mynd á viðfangsefninu 

(Creswell, 2003). Út frá niðurstöðum er hægt að draga marktækar ályktanir og yfirfæra á 

þýði (Cooper og Schindler, 2006). 

Með eigindlegri aðferðafræði er tilgangur rannsóknaraðferðar að dýpka skilning á 

reynslu manna. Við gagnaöflun var stuðst við hálfopin viðtöl við viðmælendur. Þá er 

stuðst við viðtalsramma og þá er hvorki röð spurninga eða nákvæmt orðalag ákveðið 

fyrirfram ásamt því að rannsakandinn getur spurt nýrra spurninga eftir umræðuefni 

viðmælanda hverju sinni (Merriam, 2009). Í gegnum þess háttar viðtöl er hægt að fá 

miklar og persónulegar upplýsingar hjá viðmælandanum um reynslu þeirra, viðhorf og 

skoðanir (Kumar, Aaker og Day, 2002). Aðferðin getur tekið stuttan tíma og oft með 

minni tilkostnaði en aðrar aðferðir. Hins vegar getur tekið lengri tíma að draga saman 

niðurstöðurnar. Gallar við aðferðina er að út frá niðurstöðum er ekki hægt að alhæfa 

þar sem úrtök eru oft tilviljunarkennd og lítil. Rannsakanda getur líka skort reynslu og 

þjálfun (Hair, Bush og Orinau, 2006). 

6.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru allir starfsmenn í framlínu tveggja þjónustufyrirtækja. Því var ekki um úrtak 

að ræða og þess í stað var unnið með þýði.  Forsvarsmenn fyrirtækjana óskuðu eftir nafnleynd 

og því verður hér eftir talað um fyrirtæki A og fyrirtæki B. Allir starfsmenn í framlínu gátu 

nálgast spurningakönnunina inná lokuðum hópum á Facebook, en Facebook- hóparnir eru 

aðeins ætlaðir framlínustarfsmönnum. Markmiðið var að reyna að ná til sem flestra og með 
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hjálp yfirmanna var reynt að hvetja flesta starfsmenn framlínu til þess að svara 

spurningakönnuninni.  

Kynjahlutföll, aldur, starfsaldur og menntun þátttakenda ásamt hlutfalli milli 

almennra starfsmanna og stjórnenda má sjá í töflu 2. Mun meiri þátttaka var hjá 

fyrirtæki A, samtals 88 þátttakendur heldur en var hjá fyrirtæki B eða samtals 34 

þátttakendur. Hjá fyrirtæki A voru þátttakendur að mestu leyti konur eða 92% en karlar 

voru 8%. Hjá fyritæki B var kynjahlutfallið nokkuð jafn eða 47% konur og 53% karlar. 

Aldursdreifingin var líka ólík hjá fyrirtækjunum. Hjá fyrirtæki A var stærsti hluti 

þátttakenda í aldurshópnum 20 ára eða yngri eða tæplega 80%. Hins vegar hjá fyrirtæki 

B var þátttaka nánast hlutfallslega jöfn í aldursflokknum  20 ára eða yngri og 21 – 30 ára 

eða 50%. Starfsaldurinn dreifðist ólíkt hjá fyrirtækjunum. Hjá fyrirtæki A voru um 50% 

þátttakenda búnir að vinna í minna en ár sem var fjölmennasti hópurinn í starfsaldri. En 

hjá fyrirtæki B voru tæplega 15% búnir að vinna í minna en 1 ár og fjölmennasti 

hópurinn voru þeir sem höfðu unnið í 3-4 ár eða rúmlega 38%. Menntun dreifðist ólíkt 

en fjölmennasti hópurinn hjá fyrirtæki A voru þeir sem lokið höfðu grunnskólamenntun 

eða rúm 79%. Hjá fyrirtæki B var fjölmennasti hópurinn þeir sem höfðu lokið 

framhaldsskólamenntun eða 50%. Þátttakendum var ekki skylt að svara þegar spurt var 

um menntun sem einni af bakgrunnspurningum. Einn þátttakandi hjá fyrirtæki A gaf ekki 

upplýsingar um menntunarstig sitt og því alls 87 þátttakendur sem svöruðu þeirri 

spurningu. Staða starfsmanna innan fyrirtækjanna var ójöfn en hjá fyrirtæki A voru 

almennir starfsmenn 85% af þátttakendum. Hjá fyrirtæki B var hlutfallið á milli almennra 

starfsmanna og stjórnenda nokkuð jafn, almennir starfsmenn voru 47% þátttakenda.  

Að síðustu ber að nefna mannauðsstjóra fyrirtækjanna sem þátttakendur í 

rannsókninni en þeir veittu viðtöl til að gefa innsýn inní móttöku nýliða og fræðslumál. 

Einnig þjónustustjóri hjá öðru fyrirtækinu sem veitti leyfi fyrir rannsókninni og aðstoðaði 

við dreifingu á spurningakönnunni til starfsmanna. 

 

 

 

 

 



 

42 

Tafla 2. Upplýsingar um þátttakendur í fyrirtækjum A og B 

 

Þar sem fjöldi var mjög ójafn í aldurshópunum og starfsaldri voru sumir hópar sameinaðir við 

úrvinnslu á niðurstöðunun til þess að gera hópana jafnari eins og sjá má í töflu 3. Menntun 

þátttakenda var ekki notuð við úrvinnslu á niðurstöðum þar sem dreifing innan hópanna var 

mjög ójöfn og ekki hægt að sameina ólík menntunarstig. 

 

 

Kyn Hlutfall Kyn Hlutfall

Kona 81 92,0% 16 47,0%

Karl 7 8,0% 18 53,0%

Samtals 88 100,0% 34 100,0%

20 ára eðan yngri 70 79,5% 16 47,1%

21 - 30 ára 14 15,9% 17 50,0%

31 - 40 ára 3 3,4% 1 2,9%

41 - 50 ára 1 1,1% 0 0,0%

51 árs eða eldri 0 0% 0 0,0%

Samtals 88 100,0% 34 100%

Minna en 1 ár 44 50,0% 5 14,7%

1 - 2 ár 27 30,7% 10 29,4%

3 - 4 ár 11 12,5% 13 38,2%

5 - 6 ár 4 4,5% 2 5,9%

7 - 8 ár 2 2,3% 3 8,8%

9 - 10 ár 0 0,0% 1 2,9%

Meira en 10 ár 0 0,0% 0 0,0%

Samtals 88 100,0% 34 100%

Grunnskólamenntun 69 79,3% 12 35,3%

Iðnmenntun 4 4,6% 2 5,9%

Framhaldsskólamenntun 9 10,3% 17 50,0%

Háskólamenntun 3 3,4% 1 2,9%

Annað 2 2,3% 2 5,9%

Samtals 87 100,0% 34 100,0%

Almennir starfsmenn 75 85,0% 16 47,0%

Stjórnendur 13 15,0% 18 53,0%

Samtals 88 100,0% 34 100,0%

Aldur

Starfsaldur

Hæsta loknu skólastigi

Staða innan fyrirtækis

Fyrirtæki A Fyrirtæki B

Aldur

Starfsaldur

Hæsta loknu skólastigi

Staða innan fyrirtækis
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Tafla 3. Fjöldi þátttakenda í hópum eftir sameiningu 

 

 

6.2 Mælitæki  

Mælitækið sem notað var við rannsóknina var spurningalisti sem var að mestu frumsamin en 

þó var lítillega stuðs við spurningalista í rannsókn Dhar (2015) ásamt því að spurningalisti í 

rannsókn Marijana Cumba (2012) var hafður til hliðsjónar.  Markmiðið með 

spurningalistanum var að kanna viðhorf og upplifun þátttakenda sem snéru að móttöku 

nýliða, aðlögun og þjálfun  á vinnustað. Einnig var kannað hvort þátttakendur upplifðu áherslu 

á þjónustugæði í þjálfun sinni. Spurningalistinn innhélt 29 spurningar þar af voru fimm 

bakgrunnsspurningar. Spurningalistann má sjá í viðauka 2. Í bakgrunnspurningum var spurt 

um hversu lengi viðkomandi hefði starfað hjá fyrirtækinu, kyn, aldur, hvert væri hæsta 

skólastig sem lokið væri og hvert væri starfssvið viðkomandi. Í bakgrunnspurningum gat 

viðkomandi merkt við eina fyrirfam ákveðna skilgreiningu og var þátttakendum skylt að 

merkja við þær allar nema menntun. Bakgrunnspurningar eru númer 1, 26, 27, 28 og 29. 

Flestar aðrar spurningar voru lokaðar spurningar á fimm punkta Likert kvarða og voru 

svarmöguleikar þrennskonar eftir eðli spurningarinnar. Svarmöguleikar með spurningum 

númer 2, 3, 5 og 18, voru „mjög óánægð/ur“, „óánægð/ur“, „hvorki né“, „ánægð/ur“ og 

„mjög ánægð/ur“. Svarmöguleikar með spurningum númer 4, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 

22, 23 og 24 voru „mjög ósammála“, „ósammála“, „hvorki né“, „sammála“ og „mjög 

sammála“. Svarmöguleikar með spurningum númer 10, 11, 12 og 13 voru „mjög illa“, „illa“, 

„hvorki né“, „vel“ og „mjög vel“. Þrjár spurningar voru opnar spurningar sem eru spurningar 

númer 9, 17 og 25 og þátttakendur höfðu færi á að skrifa texta. Í spurningu 9 voru 

þátttakendur beðnir um að nefna það sem hefði mátt betur fara í nýliðaþjálfuninnni, í 

20 ára eðan yngri 70 79,5% 16 47,1%

21 árs eða eldri 18 20,5% 18 52,9%

Samtals 88 100,0% 34 100%

Minna en 1 ár 44 50,0% 5 14,7%

1 - 2 ár 27 30,7% 10 29,4%

3 ár eða lengra 17 19,3% 19 55,9%

Samtals 88 100,0% 34 100%

Aldur Aldur

Starfsaldur Starfsaldur

Fyrirtæki A Fyrirtæki B
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spurningu 17 voru þátttakendur beðnir um að nefna þá þjálfun sem þeir telja sig vanta og í 

spurningu 25 voru þátttakendur spurðir hvort þeir vildu koma einhverju á framfæri í lokin. 

Spurt var um móttöku og þjálfun nýliða í spurningum númer 2-9. Um aðlögun nýliða var spurt 

um í spurningum númer 10-13.  Í spurningum 14-17 var spurt um starfsþróun og þjálfun 

almennt í starfi. Spurningar númer 18-20 snéru að starfsánægju og hollustu starfsmanna. 

Spurt var um þjálfun með áherslu á þjónustugæði í spurningum númer 21-24. 

Útreikningar og úrvinnsla á niðurstöðum úr spurningakönnuninni var framkvæmd í SPSS. 

Notast var við t-próf og dreifigreiningu við úrvinnslu ásamt lýsandi tölfræði sem reiknar tíðni, 

meðaltal og staðalfrávik.  

6.3 Framkvæmd 

Haft var samband við þjónustustjóra hjá öðru fyrirtækinu símleiðis og í framhaldi af því var 

haft samband við mannauðstjóra fyrirtækjanna dagana 19. og 20.mars 2015. Sendur var 

tölvupóstur til þeirra sem má sjá í viðauka 1. Með ákvörðun um að samþykkja rannsóknina 

ákváða mannauðsstjórar tímasetningu viðtala við rannsakanda sem fóru fram í  dagana 23. og 

24. mars 2015 og fóru fram á skrifstofum í húsnæði þeirra. Eftir að viðtölum lauk voru þau 

afrituð frá orði til orðs af hljóðskrá. Lengra viðtalið var 34 mínútur að lengd og styttra viðtalið 

var 23 mínútur að lengd. Viðtölin voru prentuð út, lesin yfir og greind voru helstu hugtökin 

sem komu fram í viðtölunum. Í framhaldi af þessu var spurningalistinn hannaður, hann sendur 

í tölvupósti til mannauðsstjóra og þeim gefinn kostur á að koma með athugasemdir ef 

einhverjar væri en svo var ekki. Næst var spurningalistinn settur upp í  google docs 

vefviðmótinu og að lokum forprófaður.  

Spurningakönnunin var lögð fyrir þátttakendur á tímabilinu 10. – 28.apríl 2015, en 

framkvæmdinni var þannig háttað að hlekkur inná könnuna var settur inn á lokaða hópa á 

facebook sem aðeins er ætlaður fyrir starfsmenn fyrirtækjanna. Var það í umsjá yfirmanna 

starfsmannanna að setja könnunina þar inn. Í fyrirmælum til þátttakenda kom fram að 

markmið rannsóknarinnar væri að kanna viðhorf og upplifun starfsmanna af móttöku og 

fræðslu nýrra starfsmanna. Til að rannsókn væri sem marktækust væri mikilvægt að 

svarhlutfall væri sem best og aðeins tæki örfárar mínútur að svara spurningunum. Tekið var 

fram að fullum trúnaði væri heitið og ekki væri hægt að rekja svör til þátttakenda. Fyrirmæli 

má sjá í spurningakönnun í viðauka 2. Spurningakönnunin var opin fyrir starfsmenn í u.þ.b. 

eina og hálfa viku og að þeim tíma liðnum var úrvinnsla framkvæmd.  
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7 Niðurstöður 

Greint verður frá niðurstöðum rannsóknar í þessum kafla sem gerð var meðal 

starfsmanna framlínu í tveimur þjónustufyrirtækjum sem nefnd eru A og B. Rannsóknin 

fólst í að kanna viðhorf og upplifun  starfsmanna á nýliðamóttöku og fræðslu og bera 

saman niðurstöður þessara tveggja fyrirtækja. Einnig var kannað hvort áhersla sé á 

þjónustugæði í þjálfun og fræðslu starfsmanna og varpað verður fram niðurstöðum á 

því.  

Hjá fyrirtæki A voru þátttakendur í heildina 88 og svöruðu þeir flestir öllum 

spurningum. Skoðaður var munur á viðhorfi eftir lýðfræðilegum breytum og hvort 

marktækur munur væri þar á. Notað var t-próf til að kanna meðaltöl karla og kvenna og 

kom í ljós að hvergi var marktækur munur, (p>0,05). Var t-próf líka notað til að kanna 

marktækan mun vegna aldurs þátttakenda, 20 ára eða yngri og 21 árs og eldri. Í ljós kom 

að marktækur munur var milli hópa var í tveimur tilfellum, (p<0,05). Annars vegar þegar 

leitað var frekar aðstoðar hjá samstarfsfélögum heldur en hjá yfirmanni og hins vegar 

þegar kom að kennslu í að afgreiða viðskiptavini fljótt og vel á fyrsta mánuði í starfi. 

Dreifigreining (e. one way ANOVA) var notað til að bera saman meðaltöl hópanna 

þriggja við ólíkan starfsaldur, þ.e.  starfsmenn sem eru búnir að vinna minna en 1 ár, 1-2 

ár og 3 ár eða lengur. Engin marktækur munur var milli hópanna. 

Hjá fyrirtæki B voru þátttakendur í heildina 34 og svöruðu þeir flestir öllum 

spurningum. Hjá þessum hópi var líka kannaður munur á viðhorfi eftir lýðfræðilegum 

breytum með t-prófi og kom í ljós að hvergi var marktækur munur, (p>0,05). Var t-próf 

líka notað til að kanna marktækan mun vegna aldurs þátttakenda, 20 ára eða yngri og 

21 árs og eldri. Þar kom í ljós að marktækur munur milli hópa var í tveimur tilfellum, 

(p<0,05). Annars vegar með ánægja vegna aðstoðar yfirmanns á fyrsta mánuði í starfi og 

hins vegar þegar kom að aðlögun. Dreifigreining (e. one way ANOVA) var notað til að 

bera saman meðaltöl við ólíkan starfsaldur og engin marktækur munur var milli 

hópanna. 
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7.1  Móttaka og þjálfun nýliða 

Niðurstöður hjá fyrirtæki A varðandi upplifun nýliða á móttöku yfirmanns sýndu 

almenna ánægju þátttakenda með móttökur hjá yfirmanni sínum þegar þeir hófu störf 

en alls voru 76,1% ánægðir og mjög ánægðir með móttökurnar (m=4,09, sf=1,13, n=88). 

Allir þátttakendur svöruðu spurningunni. 

Niðurstöður hjá fyrirtæki B sýndu einnig almenna ánægju þátttakenda með móttökur 

hjá yfirmanni þegar þeir hófu störf en alls voru 82,4% ánægðir og mjög ánægðir með 

móttökurnar (m=4,24, sf=0,99, n=34). Allir þátttakendur svöruðu þessari spurningu. Sjá 

mynd 3. Niðurstöður beggja fyrirtækja sýndi að upplifun starfsamanna á móttöku 

yfirmanns var almennt góð.  

 

Mynd 3. Hversu óánægð/ur eða ánægð/ur varst þú með móttökur yfirmanns þíns þegar þú hófst störf 
hjá fyrirtækinu? 

 

Niðurstöður hjá fyrirtæki A varðandi þá þjálfun sem starfsmenn fengu hjá yfirmanni 

sínum á fyrsta mánuði í starfi sýndu að rúmlega helmingur þátttakenda voru mjög 

ánægðir eða ánægðir eða 60,2%. Hins vegar er tæplega fimmtungur þátttakenda 

óánægður eða mjög óánægður eða 19,3%. (m=3,59, sf=1,25, n=88). Allir þátttakendur 

svöruðu spurningunni. 

Niðurstöður hjá fyrirtæki B varðandi þjálfun hjá yfirmanni sýndu að almennt eru 

þátttakendur ánægðir með þjálfun yfirmanns en alls voru 82,4% þátttakenda mjög 

ánægðir eða ánægðir. 11,8% þátttakenda eru óánægðir eða mjög óánægðir með þjálfun 
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yfirmanns (m=3,97, sf=1, n=34). Allir þátttakendur svöruðu þessari spurningu. Sjá mynd 

4. Það eru því mun fleiri hjá fyrirtæki B ánægðir með þjálfun yfirmanns heldur í fyrirtæki 

A og er munurinn 22,2%  

 

Mynd 4. Hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ert þú með þá þjálfun sem þú fékkst hjá yfirmanni þínum á 
fyrsta mánuði í starfi? 

 

Þegar spurt var hvort þjálfun og fræðsla á fyrsta mánuði í starfi hafi verið gerð á 

skipulegan hátt var tæplega helmingur þátttakenda hjá fyrirtæki A sem fannst þjálfunin 

vera skipulögð eða 48,9% sem voru sammála eða mjög sammála. Um fjórðungur 

þátttakenda fannst þjálfun óskipulögð eða samtals 26,1%  voru ósammála eða mjög 

ósammála. (m=3,34, sf=1,29, n=88).  Allir þátttakendur svöruðu þessari spurningu. 

Hjá fyrirtæki B var rúmlega helmingur þátttakenda sem fannst þjálfunin vera 

skipulögð eða 52,9%% sem voru sammála eða mjög sammála. Hins vegar fannst tæplega 

þriðjungi þátttakenda þjálfun vera óskipulögð eða samtals 29,4% voru ósammála eða 

mjög ósammála (m=3,18, sf=1,24, n=34). Allir þátttakendur svöruðu spurningunni. Sjá 

mynd 5. Það eru því aðeins um helmingur þátttakenda hjá báðum fyrirtækjum sem 

finnst fræðslan vera gerð á skipulegan hátt og á bilinu 26-29% þátttakenda sem telja 

þjálfun og fræðslu vera óskipulögð. 



 

48 

 

Mynd 5. Hversu ósammála eða sammála ert þú því að þjálfun og fræðsla á fyrsta mánuði í starfi hafi 
verið gerð á skipulegan hátt? 

 

Spurt var um upplifun starfsmanna með þá aðstoð sem þeir fengu hjá yfirmanni 

sínum þegar þeir þurftu að leita til hans á fyrsta mánuði í starfi og hjá fyrirtæki A voru 

64,8% þátttakendur ánægðir eða mjög ánægðir með aðstoð yfirmanns síns. Tæplega 

15% þátttakenda voru óánægðir eða mjög óánægðir með aðstoðina hjá yfirmanni sínum 

(m=3,43, sf=1,29, n=87). Allir þátttakendur nema einn svöruðu þessari spurningu. 

Hjá fyrirtæki B voru 78,8% þátttakenda ánægðir eða mjög ánægðir með aðstoð 

yfirmanns síns (m=4,24, sf=0,97, n=33).  Allir nema einn þátttakandi svöruðu þessari 

spurningu. Sjá mynd 6. Samkvæmt niðurstöðum er ánægja með aðstoð yfirmanns 

heldur meiri í fyrirtæki B en er í fyrirtæki A. Við framkvæmd á t-prófi (p<0,05) kom í ljós 

að aldurshópurinn 21 árs eða eldri eru síður ánægðir með aðstoð yfirmanns heldur en 

þeir sem eru 20 ára eða  yngri. 
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Mynd 6. Hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ert þú með þá aðstoð sem þú fékkst hjá yfirmanni þínum 
þegar þú þurftir að leita til hans á fyrsta mánuði í starfi? 

 

Starfsmenn voru spurðir hvort þeir hafi frekar leitað eftir aðstoð hjá 

samstarfsfélögum heldur en yfirmanni sínum og hafði rúmlega helmingur þátttakenda 

hjá fyrirtæki A frekar leitað eftir aðstoð hjá samstarfsfélögum eða 51,7% sem voru 

sammála eða mjög sammála spurningunni. Hins vegar voru 24,1% ósammála eða mjög 

ósammála spurningunni og höfðu því ekki leitað eftir aðstoð hjá samstarfsfélögum. 

Tæplega fjórðungur þátttakenda eða 24,1% svara þessari spurningu með hvorki né 

(m=3,43, sf=1,29, n=87). Aðeins einn þátttakandi svaraði ekki þessari spurningu. Við 

framkvæmd á t-prófi sýndu niðurstöður að marktækur munur var milli aldurshópa, 

(p<0,05). Þeir sem eru 21 árs eða eldri segjast síður hafa leitað eftir aðstoð hjá 

samstarfsfélögum heldur en yfirmanni.  

Hjá fyrirtæki B voru alls 41,2% þátttakenda sammála eða mjög sammála um að hafa 

leitað aðstoðar hjá samstarfsfélögum. Rúmlega fjórðungur þátttakenda voru ósammála 

eða mjög ósammála spurningunni eða 26,5% og höfðu því ekki leitað eftir aðstoð hjá 

samstarfsfélögum. Tæplega þriðjungur þátttakenda svara þessari spurningu með hvorki 

né eða 32,4% (m=3,24, sf=1,21, n=24). Allir þátttakendur svöruðu spurningunni. Sjá 

mynd 7. Það er því um fjórðungur þátttakenda sem ekki leita aðstoðar hjá 

samstarfsfélögum hjá báðum fyrirtækjum. 
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Mynd 7. Hversu ósammála eða sammála ertu þú eftirfarandi fullyrðingu: Ég leitaði frekar að aðstoð hjá 
samstarfsfélögum heldur en yfirmanni á fyrsta mánuði í starfi? 

 

Spurt var hvort starfsmenn telji þeir hafa fengið nægilega þjálfun á fyrsta mánuði í 

starfi til að getað sinnt starfi sínu vel og töldu rúmlega helmingur þátttakenda hjá 

fyrirtæki A svo vera eða 60,2% sögðust vera sammála eða mjög sammála. Hins vegar var 

rúmlega fimmtungur sem fannst þeim ekki hafa fengið nægilega þjálfun en alls sögðust 

22,9% vera ósammála eða mjög ósammála (m=3,51, sf=1,25, n=83). Alls voru fimm 

þátttakendur könnunarinnar sem svöruðu ekki þessari spurningu. 

Hjá fyrirtæki B sögðust 79,4% vera sammála eða mjög sammála um að þjálfun hafi 

verið nægjanleg á fyrsta mánuði í starfi (m=3,97, sf=1,03, n=34). Allir þátttakendur 

svöruðu spurningunni. Sjá mynd 8. Það eru því mun fleiri þátttakendur hjá fyrirtæki A 

sem telja sig fá nægilega þjálfun á fyrsta mánuði í starfi heldur en í fyrirtæki B og er 

munurinn 19,2%. 
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Mynd 8. Hversu ósammála eða sammála ert þú því að hafa fengið nægilega þjálfun á fyrsta mánuði í 
starfi til að getað sinnt starfi þínu vel? 

 

Þegar starfsmenn hjá fyrirtæki A eru spurðir hvort eitthvað hefði mátt betur fara í í 

þjálfun á fyrsta mánuði í starfi er tæplega helmingur þátttakenda sem telja að eitthvað 

mætti betur fara, en 45,3% voru sammála eða mjög sammála þessari spurningu. Um 

fjórðungur þátttakenda eða 25,6% voru ósammála eða mjög ósammála um að bæta 

þyrfti þjálfunina (m=3,31, sf=1,51, n=86). Allir þátttakendur nema tveir svöruðu þessari 

spurningu.   

Tæplega þriðjungur þátttakenda hjá fyrirtæki B telja að betur megi fara í þjálfun, en 

29,4% voru sammála eða mjög sammála þessari spurningu. 41,2% þátttakenda voru 

ósammála eða mjög ósammála spurningunni og  telja þjálfun á fyrsta mánuði í starfi 

vera viðundandi og ekki þurfi að bæta hana. Um þriðjungur þátttakenda svara þessari 

spurningu hvorki né eða 29,4% (m=2,91, stf=1,24, n=34). Allir þátttakendur svöruðu 

spurningunni. Sjá mynd 9. Margir starfsmenn hjá báðum fyrirtækjum eru sammála um 

að bæta megi framkvæmd þjálfunar en þó fleiri hjá fyrirtæki A og er munurinn 15,9%.  
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Mynd 9. Hversu ósammála eða sammála ert þú því að eitthvað hefði mátt betur fara í þjálfun á fyrsta 
mánuði í starfi? 

Næsta spurning var opin spurning og voru þátttakendur beðnir um að tjá sig um það 

sem betur mætti fara í þjálfun á fyrsta mánuði í starfi ef þeir voru sammála um að 

eitthvað þyrfti að bæta í þjálfuninni. Um 35% þátttakenda hjá fyrirtæki A svöruðu 

þessari spurningu og það sem algengast var nefnt í tæplega þriðjungs tilfella var að 

skipulag fræðslunnar hefði mátt vera betra. Annað sem var nefnt var að þjálfun var of 

lítil eða engin og einnig var nefnt að þjálfun ætti að vera meiri og lengri. 

Um fimmtungur þátttakenda hjá fyrirtæki B nefndu atriði um það sem betur megi 

fara í þjálfun og flestir þeirra taka fram að þjálfun þurfi að vera meiri ásamt því að 

framkvæmd þyfti að vera betri. 

 

7.2 Aðlögun 

Starfsmenn voru spurðir hvort þeim hafi liðið vel eða illa á fyrsta mánuði í starfi og 

upplifðu meirihluti starfsmanna hjá fyrirtæki A vellíðan í starfi eða 74,4% sem svöruðu 

vel og mjög vel. 10,5% þátttakenda svöruðu því til að hafa liðið illa og mjög illa á fyrsta 

mánuði í starfi (m=3,92, sf=1,7, n=86). Allir þátttakendur nema tveir svöruðu þessari 

spurningu.  
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Hjá fyrirtæki B leið þáttakendum almennt vel í starfi en  85,3% þeirra svöruðu vel eða 

mjög vel (m=4,21, sf=0,77, n=34). Allir þáttakendur svöruðu spurningunni. Sjá mynd 10. 

Samkvæmt niðurstöðum leið þátttakendum beggja fyrirtæja vel á fyrsta mánuði í starfi.  

 

Mynd 10. Hversu illa eða vel leið þér á fyrsta mánuði í starfi? 

 

Spurt var hvort samstarfsfélagar hafi tekið vel eða illa á móti starfsmanni á fyrsta 

mánuði í starfi og hjá fyrirtæki A voru þátttakendur almennt sammála að vel hefði verið 

tekið á móti þeim af samstarfsfélögum en 86% svöruðu spurningunni með vel eða mjög 

vel (m=4,28, sf=0,84, n=86). Allir þátttakendur nema tveir svöruðu spurningunni. 

Svipuð upplifun var hjá þátttakendum í fyrirtæki B en þeir voru almennt  sammála að 

vel hefði verið tekið á móti þeim af samstarfsfélögum en 79,4% svöruðu spurningunni 

með vel eða mjög vel (m=4,26, sf=0,93, m=34). Allir þátttakendur svöruðu spurningunni. 

Sjá mynd 11. Almennt finnst þátttakendum beggja fyrirtækja samstarfsfélagar hafa tekið 

vel á móti þeim. 
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Mynd 11. Hversu illa eða vel tóku samstarfsfélagar þínir á móti þér á fyrsta mánuði í starfi? 

 

Niðurstöður hjá fyrirtæki A varðandi hversu illa eða vel starfsmönnum fannst takast 

að læra um starf sitt á fyrsta mánuði í starfi þá voru þátttakendur almennt sammála um 

að það hefði tekist vel en 82,6% svöruðu spurningunni vel eða mjög vel (m=4,17, 

sf=0,97, n=86). Tveir þátttakendur svöruðu ekki spurningunni.  

Í niðurstöðum hjá fyrirtæki B voru allir þátttakendur sammála um að það hefði tekist 

vel en þátttakendur  svöruðu spurningunni annað hvort vel eða mjög vel (m=4,44, 

sf=0,50, n=34). Allir þátttakendur svöruðu spurningunni. Sjá mynd 12. Þátttakendur 

beggja fyrirtæja telja því almennt þeim hafa tekist vel að læra starf sitt á fyrsta mánuði í 

starfi. 
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Mynd 12. Á heildina litið hversu illa eða vel fannst þér takast að læra um starf þitt á fyrsta mánuði í 
starfi? 

 

Niðurstöður varðandi aðlögun nýliða á vinnustað að þeim reglum og venjum í 

fyrirtækinu á fyrsta mánuði í starfi sýndu að hjá fyrirtæki A voru þátttakendur almennt 

sammála að aðlögun hefði tekist vel en 87,2% svöruðu þessari spurningu með vel eða 

mjög vel (m=4,26, sf=0,81, n=86). Tveir þátttakendur svöruðu ekki þessari spurningu. 

Þátttakendur hjá fyrirtæki B voru líka almennt sammála að aðlögun hefði tekist vel en 

88,2% svöruðu þessari spurningu með vel eða mjög vel (m=4,21, sf=0,64, n=34). Allir 

þátttakendur svöruðu spurningunni. Niðurstöður úr t-prófi sýndu að starfsmenn 21 árs 

eða eldri fannst síður takast vel aðlögun á vinnustað heldur en þeir sem eru 20 ára eða 

yngri, (p<0,05). Sjá mynd 13. Almennt eru þátttakendur beggja fyrirtækja sammála um 

að aðlögun hafi gengið vel. 
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Mynd 13. Á heildina litið hversu illa eða vel fannst þér takast að aðlaga þig að þeim reglum og venjum í 
fyrirtækinu á fyrsta mánuði í starfi? 

 

7.3 Þjálfun, fræðsla og starfsþróun 

Starfsmenn voru spurðir hversu sammála þeir væru því að taka þátt í fræðslu og þjálfun 

hjálpi þeim til að bæta starfsframa sinn inna fyrirtækisins og almennt voru þátttakendur 

hjá fyrirtæki A sammála því en alls voru 87,1% mjög sammála eða sammála þessari 

spurningu (m=4,32, sf=0,85, n=85).  Þrír þátttakendur svöruðu ekki þessari spurningu.  

Hjá fyrirtæki B voru þátttakendur almennt sammála því að þjálfun og fræðsla bæti 

starfsframa þeirra en alls voru 91,2% mjög sammála eða sammála þessari spurningu 

(m=4,35, sf=0,65, n=34). Allir þátttakendur svöruðu spurningunni.  Sjá mynd 14. 

Þátttakendur beggja fyrirtækja eru því almennt sammála varðandi þessa upplifun. 
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Mynd 14. Hversu ósammála eða sammála ert þú því að taka þátt í þjálfun og fræðslu hjálpi þér að bæta 
starfsframa þinn innan fyrirtækisins? 

 

Niðurstöður varðandi starfsþróun að starfsmenn telji þeir fái tækifæri til að bæta 

starfsframa sinn innan fyrirtækisins þá finnst rúmlega helmingi þátttakenda hjá fyrirtæki 

A að þeir fái tækifæri til þess en 58,1% sem svöruðu þessari spurningu voru sammála 

eða mjög sammála. Innan við fimmtungur þátttakenda eða 18,6% finnst þeim ekki fá 

tækifæri til starfsþróunar en 18,6% þátttakenda sem svöruðu þessari spurningu voru 

ósammála eða mjög ósammála (m=3,49, sf=1,18, n=86). Allir nema tveir þátttakendur 

svöruðu þessari spurningu. 

Hjá fyrirtæki B eru heldur fleiri þátttakendur sem upplifa að þeir fái tækifæri til 

starfsþróunar en samtals voru 73,5% sammála eða mjög sammála því. Um 12% 

þátttakenda telja sig ekki fá tækifæri til starfsþróunar (m=4,12, sf=0,81, n=34). Allir 

þátttakendur svöruðu spurningunni. Sjá mynd 15. Það eru því fleiri þátttakendur hjá 

fyrirtæki B sé telja sig fá tækifæri til starfsþróuna heldur en hjá fyrirtæki A en munurinn 

er 15,4%. 
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Mynd 15. Hversu ósammála eða sammála ert þú því að þú fáir tækifæri til þess að bæta starfsframa 
þinn innan fyrirtækisins? 

 

Þegar starfsmenn voru spurðir um hvort þeir telji sig almennt hafa fengið nægilega 

þjálfun til þess að geta sinnt sínu starfi vel þá eru þáttakendur hjá fyrirtæki A almennt 

sammála því  en 65,9% sögðust vera sammála eða mjög sammála. 20% þátttakenda eru 

hlutlausir þegar kemur að þessari spurningu. 14,1% telja sig ekki hafa fengið nægilega 

þjálfun fyrir starf sitt og sögðust vera ósammála eða mjög ósammála (m=3,72, sf=1,12, 

n=85). Samtals voru þrír þátttakendur sem ekki svöruðu spurningunni. 

Hjá fyrirtæki B telji þátttakendur sig almennt hafa fengið nægilega þjálfun til þess að 

geta sinnt sínu starfi vel en samtals  voru 85,3% sammála eða mjög sammála. Aðeins 

tæplega 6% þátttakenda telja sig ekki hafa fengið nægilega þjálfun (m=4,12, sf=0,81, 

n=34). Allir þátttakendur svöruðu spurningunni. Sjá mynd 16. Þátttakendur eru því 

almennt sammála að hafa fengið nægilega þjálfun hjá báðum fyrirtækjum. 
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Mynd 16. Á heildina litið hversu ósammála eða sammála ert þú því að þú hafir fengið nægilega þjálfun 
til að getað sinnt starfi þínu vel? 

Þáttakendur fengu tækifæri í framhaldi af spurningu varðandi hvort þeir hefðu fengið 

nægilega þjálfun til þess að sinna starfi sínu vel að nefna það sem þeim fannst vanta og 

var því um opna spurningu að ræða. Hjá fyrirtæki A voru tæplega 16% þátttakenda sem  

svöruðu þessari spurningu og voru þeir allir sammála um að meiri þjálfun vantaði. 

Nokkrir þáttakendur nefndu að þeim vantaði meiri þjálfun  á ákveðnum tímapunkti en 

búið væri að bæta úr því í dag. Aðrir telja sig enn vanta meiri þjálfun.  

Hjá fyrirtæki B voru aðeins tveir þátttakendur sem svöruðu þessari spurningu og er 

það í samræmi við svörun varðandi það hvort starfsmenn telji sig almennt hafa fengið 

næga þjálfun. Annar þáttakandinn telur sig enn vanta þjálfun og hinn þátttakandinn 

telur sig ekki þurfa þjálfun á þessum tímapunkti og að hann hafi lært af reynslunni. 

   

7.4 Starfsánægja og tryggð 

Niðurstöður varðandi starfsánægju sýndu að í fyrirtæki A eru starfsmenn almennt 

ánægðir í starfi en 74,4% þátttakenda sem svöruðu spurningunni merktu við ánægðir 

eða mjög ánægðir. 11,6% þátttakenda eru ónáægðir eða mjög óánægðir í starfi 

(m=3,88, sf=1,03, n=86. Allir nema tveir þátttakendur svöruðu þessari spurningu. 

Í fyrirtæki B eru mikil starfsánægja en 90,6% þátttakenda voru ánægðir eða mjög 

ánægðir í starfi. Aðeins 6,3% þátttakenda eru óánægðir í starfi (m=4,22, sf=0,79, n=32). 
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Allir þátttakendur svöruðu spurningunni. Sjá mynd 17. Almennt má því segja að 

starfsánægja ríki í báðum fyrirtækjum. 

 

Mynd 17. Á heildina litið hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ert þú í starfi þínu hjá fyrirtækinu? 

 

Þegar starfsmenn voru spurðir hvort þeir væru stoltir af því að vinna hjá fyrirtækinu 

er rúmlega helmingur þátttakendar stoltir starfsmenn í fyrirtæki A en samtals 54% 

þátttakenda svöruðu þessari spurningu með sammála eða mjög sammála. Hins vegar 

eru rúmlega fjórðungur þáttakenda hlutlaust þegar kemur að þessari spurningu en 

26,4% svöruðu hvorki né. Um fimmtungur þátttakenda sögðust ósammála eða mjög 

ósammála því að vera stoltir starfsmenn eða 19,5% (m=3,48, sf=1,19, n=87). Einn 

þátttandi svaraði ekki þessari spurningu.  

Í fyrirtæki B eru þátttakendur almennt stoltir starfsmenn en samtals 71,9% 

þátttakenda svöruðu þessari spurningu með sammála eða mjög sammála. Hins vegar er 

fjórðungur þáttakenda hlutlaust þegar kemur að þessari spurningu en 25% svöruðu 

hvorki né (m=4, sf=0,84, n=32). Tveir þátttakendur svöruðu ekki spurningunni. Sjá mynd 

18. Er því töluverður munur á stolti starfsmanna á milli fyrirtækja eða 17,9% fleiri sem 

eru sammála eða mjög sammála þessari spurningu í fyrirtæki B. 
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Mynd 18. Hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: ég er stolt/ur af því að vinna 
hjá fyrirtækinu 

 

Starfsmenn voru spurðir hvort yfirmaður þeirra skipti þá máli og voru þátttakendur í 

fyrirtæki A almennt sammála því en 77,9% þeirra sem svöruðu spurningunni sögðust 

vera sammála eða mjög sammála (m=4,07, sf=1,04, n=86). Tveir þátttakendur svöruðu 

ekki þessari spurningu. 

Hjá fyrirtæki B voru þátttakendur almennt sammála því að yfirmaður þeirra skipti þá 

máli en 81,3% sögðust vera sammála eða mjög sammála sem svöruðu spurningunni 

(m=4,41, sf=0,98, n=32). Allir nema tveir þátttakendur svöruðu spurningunni. Sjá mynd 

19. Báðum hópum finnst því yfirmaður sinn skipta sig máli. 
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Mynd 19. Hversu ósammála eða sammála ert þú því að yfirmaður þinn skipti þig máli? 

 

7.5 Þjálfun með áherslu á þjónustugæði 

Kannað var hvort starfsmenn væri þjálfaðir með tilliti til þjónustugæða og voru fjórar 

spurningar notaðar til þess. Fyrst var spurt hvort starfsmönnum hefði verið kennt 

hvernig þeir veita viðskiptavinum góða þjónustu á fyrsta mánuði í starfi. Í fyrirtæki A 

voru þátttakendur almennt sammála því en 78,8% þátttakenda voru sammála eða mjög 

sammála þessari spurningu. 9,4% þátttakenda voru ósammála eða mjög ósammála því 

að þeim hefði verið kennt að veita góða þjónustu (m=4,09, sf=1,05, n=85). Þrír 

þátttakendur svöruðu ekki þessari spurningu.  

Í fyrirtæki B voru þátttakendur almennt sammála um áherslu á þjónustugæði í þjálfun 

en 78,8% þátttakenda voru sammála eða mjög sammála þessari spurningu (m=4,03, 

sf=0,85, n=33). Allir þátttakendur nema einn svöruðu þessari spurningu. Sjá mynd 20. 

Báðir hópar eru því almennt sammála um áherslu á þjónustugæði í þjálfun sinni og er 

hlutfall þeirra nákvæmlega sama eða 78,8% sem eru sammála eða mjög sammála. 
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Mynd 20. Hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: á fyrsta mánuði í starfi var mér 
kennt hvernig ég veiti viðskiptavini góða þjónustu 

 

Í annarri spurningu sem snéri að þjónustugæðum var spurt hvort starfsmönnum 

hefði verið kennt að afgreiða viðskiptavini eins fljótt og vel og þeir gætu á fyrsta mánuði 

í starfi. Í fyrirtæki A voru starfsmenn almennt sammála því en 72,6% þátttakenda sem 

svöruðu voru sammála eða mjög sammála. 10,7% þátttakenda voru ósammála eða mjög 

ósammála um að þeim hefði verið kennt að afgreiða fljótt og vel (m=3,98, sf=1,09, 

n=84). Alls voru fjórir þátttakendur sem ekki svöruðu þessari spurningu. Niðurstöður t-

prófs sýndu að marktækur munur var milli aldurhópa, 20 ára eða yngri segjast síður hafa 

fengið kennslu í að afgreiða viðskiptavini fljótt og vel heldur en þeir sem eru 21 árs eða 

eldri, (p<0,05). 

Hjá fyrirtæki B voru þátttakendur almennt sammála þessari spurningu en 68,8% 

þátttakenda sem svöruðu voru sammála eða mjög sammála. 12,5% þátttakenda voru 

ósammála eða mjög ósammála um að þeim hefði verið kennt að afgreiða fljótt og vel 

(m=3,84, sf=1,08, n=32). Tveir þátttakendur svöruðu ekki þessari spurningu. Sjá mynd 

21. Hér er hlutfall þeirra sem telja sig fá kennslu í að veita góða þjónustu mjög 

sambærilegt milli fyrirtækja og almennt telja þátttakendur sig þá þessa kennslu. 
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Mynd 21. Hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: á fyrsta mánuði í starfi var mér 
kennt að afgreiða viðskiptavin eins fljótt og vel og ég get 

 

Í þriðju spurningu sem snéri að þjónustugæðum var spurt hvort starfsmönnum 

finndist mikilvægt að veita viðskiptavinum góða þjónustu. Starfmenn í fyrirtæki A eru því 

almennt mjög sammála en 93,8% þátttakenda sem svöruðu spurningunni sögðust vera 

mjög sammála eða sammála. Athyglisvert er að 2,5% þátttakenda segjast vera því 

ósammála eða mjög ósammála að veiti eiga viðskiptavinum góða þjónustu (m=4,63, 

sf=0,72, n=81). Alls voru sjö þátttakendur sem ekki svöruðu þessari spurningu. 

Í fyrirtæki B finnst þátttakendum almennt mikilvægt að veita góða þjónustu en 

langflestir voru mjög sammála þessari spurningu eða 91,2% þátttakenda (m=4,91, 

sf=0,29, n=34). Allir þátttakendur svöruðu spurningunni. Sjá mynd 22. Starfsmenn 

beggja fyrirtækja finnst því mikilvægt að viðskiptavinum sé veitt góð þjónusta. 
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Mynd 22. Hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: mér finnst mikilvægt að ég 
veiti viðskiptavinum góða þjónustu 

Í síðustu spurningu um þjálfun með áherslu á þjónustugæði voru þátttakendur 

spurðir hvort yfirmaður ræði reglulega við þá um mikilvægi þess að veitt sé góð 

þjónusta. Hjá fyrirtæki A voru 43,9% þátttakenda sammála eða mjög sammála þessari 

spurningu en tæplega þriðjungur þátttakenda eða 30,5% svara þessari spurningu með 

hvorki né. Um fjórðungur þátttakenda eða 25,6% eru ekki sammála því að mikilvægi 

þjónustu sé reglulega rædd (m=3,26, sf=1,24, n=82). Alls voru sex þátttakendur sem ekki 

svöruðu þessari spurningu. 

Hjá fyrirtæki B voru rúmlega helmingur þátttakenda sem telja mikilvægi góðrar 

þjónustu reglulega rædda en 58,8% þátttakenda voru sammála eða mjög sammála 

þessari spurningu. Rúmlega fjórðungur þátttakenda eða 26,5% svara þessari spurningu 

með hvorki né. 14,7% þátttakenda eru ekki sammála því að mikilvægi þjónustu sé 

reglulega rædd (m=3,68, sf=1,09, n=34). Allir þátttakendur svöruðu spurningunni. Sjá 

mynd 23. Það eru því fleiri starfsmenn hjá fyrirtæki B sem upplifa að reglulega sé rætt 

um mikilvægi góðrar þjónustu eða 14,9% fleiri þátttakenda.  
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Mynd 23. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: yfirmaður minn ræðir reglulega við mig um 
mikilvægi þess að veita viðskiptavinum góða þjónustu 

 

7.6 Þjónustustefna og áhersla á þjónustugæði í þjálfun 

Kannað var hvort fyrirtækin hafi formlega stefnu í þjónustugæðum og samkvæmt 

mannauðsstjóra hjá fyrirtæki A er ekki formleg stefna en samt sem áður eru gerðar 

miklar kröfur á þjónustu. Það er fylgst mjög vel með þjónustunni og áhersla er á að svara 

öllum kvörtunum nánast strax. Kvörtunarmál eru rædd við starfsmenn og stjórnendur 

og skoðað er hvað fór úrskeiðis. Svo samkvæmt mannauðsstjóra er farið mjög ítarlega í 

þjónustumálin. 

Einnig var kannað hvort fyrirtækin séu með áherslu á þjónustugæði í nýliðaþjálfun 

sinni og þá hvernig að mati mannauðsstjóra. Hjá fyrirtæki A kom í ljós að áhersla er á 

þjónustugæði í nýliðaþjálfun sem fer fram á námskeiði og er hluti af upplýsingum á 

þjálfunarlista. Í starfsmannahandbók var komið  inná þjónustugæði en sú handbók var 

úreld og var ný í vinnslu sem styttist í útgáfu á. 

Þegar kannað var hvort fyrirtæki B hafi formlega þjónustustefnu kemur í ljós að svo 

sé. Niðurstaða varðandi áherslu á þjónustugæði í nýliðaþjálfun sinni kemur í ljós að svo 

er samkvæmt mannauðsstjóra og er hluti af námskeiði sem nýjir starfsmenn sækja þar 

sem m.a. er komið inná hvernig haga eigi samskiptum við viðskiptavini ásamt þeirri 

ímynd sem til er ætlast í samskiptum starfsmanna í framlínu við viðskiptavini. Einnig er 
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farið yfir allar kvartanir sem skráðar eru  og er það stjórnanda að fara yfir þær með sínu 

fólki. 
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8  Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf og upplifun starfsmanna af móttöku, 

aðlögun og þjálfun þegar þeir hófu störf í þjónustufyrirtæki. Einnig var kannað hvort 

fyrirtæki hafi formlega stefnu í þjónustugæðum og hvort starfsmenn fái þjálfun með 

áherslu á þjónustugæði. 

Niðurstöður varðandi upplifun nýliða á móttöku yfirmanns voru að starfsmenn eru 

almennt ánægðir með móttökunar hjá báðum fyrirtækjum, A og B, þegar þeir hófu störf. 

Þegar kom að þjálfun nýliða hjá yfirmanni á fyrsta mánuði í starfi sýndu niðurstöður að 

munur var þar á en hjá fyrirtæki B eru mun fleiri ánægðir með þjálfunina en eru hjá 

fyrirtæki A. Þátttakendur voru með svipaða upplifun af skipulagningu þjálfunar og 

fræðslu á fyrsta mánuði í starfi en um helmingur þátttakenda var á því að framkvæmdin 

hafi verið gerð á skipulagðan hátt. Þó var rúmlega fjórðungur þátttakenda á þeirri 

skoðun að framkvæmdin væri óskiplögð. Upplifun á aðstoð yfirmanns var jákvæð í 

báðum fyrirtækjum þó heldur meiri hjá fyrirtæki B. Samt segjast um og undir helming 

starfsmanna frekar leita aðstoðar hjá samstarfsmönnum. Starfsmenn hjá fyrirtæki B 

voru almennt sammála um að hafa fengið nægilega þjálfun á fyrsta mánuði í starfi til að 

geta sinnt því vel en heldur færri hjá fyrirtæki A sem töldu sig hafa fengið nægilega 

þjálfun. Hjá báðum fyrirtækjum voru starfsmenn sammála um að bæta mætti 

framkvæmd þjálfunar en þó mun fleiri hjá fyrirtæki A. 

Aðlögun nýliða tekst almennt vel í báðum fyrirtækjum en samkvæmt upplifun 

starfsmanna leið þeim vel á fyrsta mánuði í starfi, samstarfsfélagar tóku vel á móti þeim, 

þeim tókst vel að læra starf sitt og aðlögun að reglum og venjum á vinnustað gekk vel. 

Þegar kemur að almennri þjálfun og fræðslu ásamt starfsþróun sýna niðurstöður að  

starfsmenn telja sig almennt fá nægilega þjálfun til að geta sinnt starfi sínu vel en þó 

mun fleiri hjá fyrirtæki B heldur en fyrirtæki A. Starfsmenn beggja vinnustaða eru 

almennt sammála því að það bæti starfsframa þeirra að taka þátt í fræðslu og þjálfun en 

hins vegar eru starfsmenn fyrirtækjanna ekki sammála um sömu möguleika til 

starfsþróunar, en mun fleiri fá tækifæri til starfsþróunar í fyrirtæki B heldur en hjá A. 
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Þegar starfsánægja og tryggð starfsmanna er skoðuð kemur í ljós að almennt eru 

starfsmenn ánægðir í starfi en þó eru fleiri sem upplifa starfsánægju hjá fyrirtæki B 

heldur en fyrirtæki A. Að sama skapi eru starfsmenn fyrirtækis B almennt stoltir 

starfsmenn en við samanburð á fyrirtæki A eru um helmingur starfsmanna stoltir af 

sínum vinnustað og ber því töluvert þarna á milli fyrirtækjanna. Hjá báðum fyrirtækjum 

eru starfsmenn sammála um að yfirmaður þeirra skipti þá máli og hlutfallið er mjög 

sambærilegt. Til að hafa áhrif á og stuðla að tryggð og hollustu starfsmanna við 

vinnustaðinn ætti að huga að faglegri framkvæmd þjálfunar og fræðslu ásamt 

árangursríkum aðferðum  (Bartlett og Kang, 2004, Lin, Chen og Chuang , 2011).  

Niðurstöður varðandi þjálfun með áherslu á þjónstugæði sýndu að flestir starfsmenn 

segja að þeim sé kennt hvernig eigi að veita góða þjónustu á fyrsta mánuði í starfi og 

meirihluti þeirra segir jafnframt að í kennslunni felist að afgreiða viðskiptavini fljótt og 

vel. Nánast allir starfsmenn eru sammála um mikilvægi þess að veita viðskiptavinum 

góða þjónustu. Mikið ber á milli fyrirtækjanna á upplifun starfsmanna varðandi það að  

yfirmaður ræði reglulega við þá um mikilvægi þess að veita góða þjónustu en innan við 

helmingur starfsmanna fyrirtækis A upplifa að það sé gert. Samkvæmt Zeithaml og 

Bitner (1996) er það viðvarandi ferli hjá stjórnendum að hvetja, virkja og styðja 

starfsmenn sína í að veita viðskiptavinum góða þjónustu og að þjálfun starfsmanna sé 

einnig viðvarandi ferli en eigi sér ekki aðeins stað þegar nýliðar hefja störf. Þessi vinna 

skilar sér í gæðaþjónustu sem starfsmönnum finnst mikilvægt að veita viðskiptavininum 

(Peter og Donnelly, 2004). 

Kannað var hvort fyrirtæki væru með formleg stefna í þjónustugæðum og í ljós kom 

að fyrirtæki B hefur formlega stefnu. Fyrirtæki A hefur ekki formlega stefnu 

þjónustugæða en gerir hins vegar miklar kröfur á þjónustu sína. Einnig var kannað hvort 

fyrirtækin væru með áherslu á þjónustugæði í nýliðaþjálfun sinni og þá hvernig. Bæði 

fyrirtæki leggja áherslu á þjónustugæði í nýliðaþjálfun sinni sem er liður í námskeiði hjá 

starfsmönnum. Hjá fyrirtæki A hafa þjónustugæði verið hluti af upplýsingum í 

starfsmannahandbók. Bæði fyrirtæki A og B leggja áherslu á skráningu kvartana 

viðskiptavina sinna til að læra af og til að bæta þjónustuna sem stjórnendur og 

starfsmenn skoða í sameiningu. Samkvæmt Zeithaml og Bitner (1996) er það hluti innri 

markaðssetningar að hvetja og virkja starfsmenn að veita viðskiptavinum þá þjónustu 
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sem lofað er á réttan og traustan hátt sem felur í sér þá þjálfun og fræðslu sem þarf til 

að veitt sé góð þjónusta.  

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru bornar saman við fyrri rannsóknir þá kemur í 

ljós að í niðurstöðum rannsóknar Péturs Veigars Péturssonar (2012) þar sem kannað var 

móttaka og þjálfun nýrra starfsmanna kemur fram að niðurstöður eru sambærilegar 

þegar starfsmenn telja að þeir hafi fengið nægilega þjálfun til að getað sinnt störfum 

sínum. Voru rúmlega 83,7% á þeirri skoðun samanborið þessa rannsókn voru 82,4% hjá 

fyrirtæki B á sömu skoðun. Vellíðan  á fyrsta mánuði í starfi á aðlögunartímabilinu sýndu 

að 82,6% starfsmanna leið vel í starfi sem er sambærilegt og við fyrirtækin í þessari 

rannsókn en hjá fyrirtæki A voru 74,4% þátttakenda sem leið vel í starfi og 79,4% sem 

leið vel í starfi hjá fyrirtæki B. Sama var að segja um móttökur samstarfsfélaga. Þær voru 

í góðu lagi þó heldur meiri ánægja með móttökur í rannsókn Péturs Veigars Péturssonar 

(2012) sem sýndu 98,9% ánægju með móttökur. Hjá fyrirtæki A voru það 86% 

þátttakenda ánægðir og hjá fyrirtæki B voru 79,4% þátttakenda ánægðir. Í aðlögun á 

vinnustað voru 91,3% sem voru sammála um að aðlögun hefði teksti vel í rannsókn 

Péturs Veigars Péturssonar (2012) og hjá fyrirtæki A voru það 87,2% þátttakenda og hjá 

fyrirtæki B voru 88,2% þátttakenda sammála um að aðlögun hefði tekist vel. Í spurningu 

um úrbætur á móttökuferli nýliða voru 29,30% sem töldu þörf á úrbótum sem var mjög 

sambærilegt og hjá fyrirtæki B sem var 29,4% að mati þátttakenda.. 

Niðurstöður samanbornar við rannsókn Marijana Cumba (2012) sýna að ánægja með 

móttökur nýliða eru almennt góðar sem er 97,1%, en hjá fyrirtæki A er ánægja rúmlega 

75% og rúmlega 80% hjá fyrirtæki B. Aðlögun starfsmanna á vinnustað var um 83% og 

hjá fyrirtækjum A og B voru tæplega 90% starfsmanna ánægðir með aðlögun. 

Helstu annamarkar rannsóknarinnar er að fjöldi þátttakenda var mjög ójafn milli 

fyrirtækjanna. Fáir þátttakendur standa á bak við svör hjá fyrirtæki B og getur því haft 

áhrif á áreiðanleika. Einnig er hlutfall kynjanna hjá fyrirtæki A mjög ójafn þar sem nær 

eingöngu konur svara könnuninni sem getur leitt til þess að ekki er marktækur munur í 

meðaltölum kynjanna. Niðurstöður úr útreikningum SPSS skiluðu ekki nægilega 

afgerandi niðurstöðum sem gera má ráð fyrir að sé vegna hversu þátttaka er mismikil og 

því heldur ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum. Sá möguleiki er fyrir hendi ef 

könnun væri framkvæmd aftur og með mun fleiri þátttakendur gæti það leitt til 
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afgerandi niðurstaðna tölfræðiúrteikninga. Aldursdreifing innan hópanna er ólík en hjá 

fyrirtæki A er meirihluti þátttakenda 20 ára eða yngri. Hjá fyrirtæki B er nokkuð jafnt 

hlutfall þeirra sem annars vegar eru 20 ára eða yngri og hins vegar eru 21-30 ára. 

Starfsaldur þátttakenda er ólíkur milli hópa en hjá fyrirtæki A eru helmingur þátttakenda 

búnir að starfa í minna en eitt ár og þriðjungur þátttakenda búnir að starfa í 1-2 ár. Hjá 

fyrirtæki B eru flestir þátttakenda, sem eru tæplega 40%, búnir að starfa í 3-4 ár, 

þriðjungur þátttakenda búnir að starfa í 1-2 ár og mjög fáir þátttakendur hafa starfað 

hjá fyrirtækinu í minna en eitt ár. Þetta getur haft áhrif á niðurstöður þar sem ójafnvægi 

er á hlutfalli þátttakenda innan hvers hóps og einnig getur það mögulega haft áhrif á 

svör þátttakenda því lengra sem liðið er frá því að starfsmenn hófu störf hjá viðkomandi 

fyrirtæki. Ójafnvægi er í hlutfalli þeirra stöðu sem starfsmenn gegna milli fyrirtækjanna, 

fáir þátttakendur eru stjórnendur hjá fyrirtæki A en eru rúmlega helmingur þátttakenda 

hjá fyrirtæki B sem getur endurspeglast í svörum og niðurstöðum að einhverju leiti.  

Helstu ályktanir og tillögur til úrbóta að mati rannsakanda er að í heild sinni er 

móttaka og aðlögun nýliða í mjög góðu lagi hjá báðum fyrirtækjum. Starfsmenn eru 

sammála því að taka þátt í þjálfun og fræðslu bætir starfsframa þeirra og einnig telja 

starfmenn sig almennt fá nægilega þjálfun til þess að sinna starfi sínu vel. Í báðum 

fyrirtækjum ríkir starfsánægja og starfsmönnum finnst yfirmaður sinn skipta sig máli. 

Starfsmenn upplifa áherslu á góða þjónustu í sinni nýliðaþjálfun, afgreiðsla við 

viðskiptavin sé fljót og góð og starfsmönnum finnst mikilvægt að þeir veiti góða 

þjónustu. 

Hjá fyrirtæki B var almenn ánægja með aðstoð yfirmanns, starfsmenn telja sig fá 

nægilega þjálfun á fyrsta mánuði í starfi, starfsmönnum finnst þeir almennt fá tækifæri 

til starfsþróunar og þeir eru stoltir af því að starfa á sínum vinnustað. 

Tillögur rannsakanda og það helsta sem fyrirtæki A þarf að taka til skoðunar er að 

auka ánægju með þjálfun yfirmanns þar sem aðeins 60% eru ánægðir með þjálfun hans. 

Bæði fyrirtæki A og B ættu að huga að betri skipulagningu þjálfunar og fræðslu nýliða 

þar sem aðeins helmingur þátttakenda telja hana í góðu lagi og margir telja að margt 

megi betur fara. Margir starfsmenn upplifa að ekki sé rætt reglulega um mikilvægi 

góðrar þjónustu á báðum vinnustöðum og því gætu fyrirtækin mögulega hugað að því.  
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Hjá fyrirtæki A voru 65% þátttakenda ánægðir með aðstoð yfirmanns og var 

helmingur þátttakenda sem leitaði frekar eftir aðstoð hjá samstarfsfélögum heldur en 

yfirmanni. Mögulega gæti fyrirtæki sett sér markið að breyta þessu hlutfalli. Aðeins 60% 

starfsmanna telja sig fá nægilega þjálfun á fyrsta mánuði í starfi og margir sem vilja meiri 

þjálfun. Rúmlega helmingur starfsmanna telja sig ekki fá tækifæri til starfsþróunar. 

Aðeins rúmlega helmingur starfsmanna eru stoltir af því að starfa á vinnustað sínum og í 

því gæti fyrirtækið sett sér markmið í að bæta þar úr. 

Aðrar tillögur væru að skoða út frá sjónarmiðum stjórnenda er hvern þeir telja vera 

ávinning af þjálfun og fræðslu, hvernig ávinningur er metinn ásamt því að hvernig þörf á 

fræðslu er metin. 
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9  Lokaorð 

Í þessu verkefni hefur verið fjallað um  helstu hugtök sem snúa að mannauði, þjálfun og 

þróun mannauðs og því kerfisbundna ferli sem leiðbeinir hvernig standa skuli aði þjálfun 

og fræðslu starfsmanna. Aðferðin felur í sér þarfagreiningu, hönnun, framkvæmd og 

mat á árangri. Umfjöllun var um nýliðamóttöku, aðlögun og sálfræðilega samninginn. 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun og viðhorf starfsmanna á 

nýliðamóttöku, aðlögun og þjálfun ásamt því að kanna hvort áhersla væri á 

þjónustugæði í nýliðaþjálfun. Það er von rannsakanda að niðurstöður rannsóknar nýtist 

þeim fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni sem innsýn inní þeirra störf sem snúa að 

mannauðsmálum. Höfundur hefur farið í gegnum lærdómsríkt ferli við gerð verkefnisins 

og þá sérstaklega í  viðtölum við mannauðsstjóra sem gáfu mikla innsýn inní þeirra störf 

ásamt aðferðum þeirra sem snúa að móttöku og þjálfun starfsmanna. Höfundur vonast 

einnig til að gerð rannsóknarinnar muni nýtast í störfum hans í framtíðinni. 
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Viðauki 1 – Bréf til mannauðsstjóra 

 

Sæl/sæll XX 

 

Sigurborg Jónsdóttir heiti ég og er meistaranemi í mannauðsstjórnun við Háskóla 

Íslands. Ég er að skrifa lokaritgerð mína sem fjallar um fræðslu og þjálfun starfsmanna 

og skoða það m.t.t. áherslu á þjónustugæði. Markmið rannsóknarinnar er að kanna 

hvernig móttaka og þjálfun nýrra starfsmanna fer fram ásamt því að kanna upplifun og 

viðhorf þeirra til þjálfunarinnar. Leiðbeinandi minn er Þórður Snorri Óskarsson, aðjúnkt.  

Ástæða þess ég leita til þín er að óska eftir leyfi til að framkvæma rannsóknina meðal 

starfsmanna XX. Niðurstöður rannsóknarinnar gætu mögulega nýst ykkur til að bæta 

móttökuferlið ef þörf væri á. 

Ef samþykki fæst myndi ég vilja óska eftir viðtali  þar sem ég leitast eftir að fá innsýn 

inní aðferðir ykkar í fræðslu og þjálfun starfsmanna fyrirtækisins.  Síðar í framhaldi af því 

myndi ég vilja leggja spurningakönnun fyrir starfsmenn.  

Ég væri afar þakklát ef þú hefðir tíma til þess að hitta mig.  Nefndu tíma og stað sem 

gæti hentað þér ef til kæmi. Viðtalið tekur u.þ.b. 30 mínútur. 

 

Með kveðjur og fyrirfram þakklæti 

Sigurborg Jónsdóttir 

Meistaranemi í mannauðsstjórnun 

sij15@hi.is 

s. XX 
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Viðauki 2 – Spurningakönnun 

Kæri þátttakandi 

Ég er nemandi í meistaranámi í mannauðsstjórnun við Háskóla Íslands. Ég er að vinna að 

rannsókn þar sem markmið mitt er að kanna viðhorf og upplifun starfsmanna af 

móttöku og fræðslu nýrra starfsmanna. Meðfylgjandi spurningarlisti er liður í þeirri 

rannsókn. Til að rannsóknin verði sem marktækust þá er mikilvægt að svarhlutfallið 

verði sem hæst og væri ég þér þakklát ef þú sérð þér fært að svara könnuninni hér fyrir 

neðan. Það tekur einungis örfáar mínútur að svara spurningunum.  

Fullum trúnaði er heitið og svör verða ekki rakin til þátttakenda. 

Bestu kveðjur og fyrirfram þakkir 

Sigurborg Jónsdóttir 

sij15@hi.is 

 

1. Hversu lengi  hefur þú starfað hjá XXX? 

 Minna en 1 ár 

 1-2 ár 

 3-4 ár 

 5-6 ár 

 7-8 ár 

 9-10 ár 

 Meira en 10 ár 
 

2. Hversu óánæg/ur eða ánægð/ur varst þú með móttökur yfirmanns þíns þegar þú 

hófst störf hjá fyrirtækinu?  

 Mjög óánægð/ur 

 Óánægð/ur 

 Hvorki né 

 Ánægð/ur 

 Mjög ánægð/ur 
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3. Hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ert þú með þá þjálfun sem þú fékkst hjá 

yfirmanni þínum á fyrsta mánuði í starfi? 

 Mjög óánægð/ur 

 Óánægð/ur 

 Hvorki né 

 Ánægð/ur 

 Mjög ánægð/ur 

 

4. Hversu ósammála eða sammála ert þú því að þjálfun og fræðslu á fyrsta mánuði í 

starfi hafi verið gerð á skipulegan hátt? 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki né 

 Sammála 

 Mjög sammála 
 

5. Hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ert þú með þá aðstoð sem þú fékkst hjá 

yfirmanni þínum þegar þú þurftir að leita til hans á fyrsta mánuði í starfi? 

 Mjög óánægð/ur 

 Óánægð/ur 

 Hvorki né 

 Ánægð/ur 

 Mjög ánægð/ur 

 
6. Hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Ég leitaði frekar 

að aðstoð hjá samstarfsfélögum heldur en yfirmanni á fyrsta mánuði í starfi. 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki né 

 Sammála 

 Mjög sammála 
 

 
7. Hversu ósammála eða sammála ert þú því að hafa fengið nægilega þjálfun á 

fyrsta mánuði í starfi til að getað sinnt starfi þínu vel? 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki né 

 Sammála 

 Mjög sammála 
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8. Hversu ósammála eða sammála ert þú því að eitthvað hefði mátt betur fara í 

þjálfun á fyrsta mánuði í starfi? 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki né 

 Sammála 

 Mjög sammála 
 
 

9. Ef sammála þá hvað?  

 
10. Hversu illa eða vel leið þér á fyrsta mánuði í starfi? 

 Mjög illa 

 Illa 

 Hvorki né 

 Vel 

 Mjög vel 
 

11. Hversu illa eða vel tóku samstarfsfélagar þínir á móti þér á fyrsta mánuði í starfi? 

 Mjög illa 

 Illa 

 Hvorki né 

 Vel 

 Mjög vel 
 

12. Á heildina litið hversu illa eða vel fannst þér takast að læra um starf þitt á fyrsta 

mánuði í starfi?  

 Mjög illa 

 Illa 

 Hvorki né 

 Vel 

 Mjög vel 
 

13. Á heildina litið hversu illa eða vel fannst þér takast að aðlaga þig að þeim reglum 

og venjum í fyrirtækinu á fyrsta mánuði í starfi? 

 Mjög illa 

 Illa 

 Hvorki né 

 Vel 

 Mjög vel 
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14. Hversu ósammála eða sammála ert þú því að taka þátt í þjálfun og fræðslu 

hjálpar það þér að bæta starfsframa þinn innan fyrirtækisins? 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki né 

 Sammála 

 Mjög sammála 
 

15. Hversu ósammála eða sammála ert þú því að þú fáir tækifæri til þess að bæta 

starfsframa þinn innan fyrirtækisins? 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki né 

 Sammála 

 Mjög sammála 
 

16. Á heildina litið hversu ósammála eða sammála ert þú því að þú hafir fengið 
nægjanlega þjálfun til að getað sinnt starfi þínu vel? 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki né 

 Sammála 

 Mjög sammála 
 
17. Ef ósammála hvernig þjálfun telur þú þig vanta? 

 
18. Á heildina litið hversu óánægð/ur eða ánægð/ur ert þú í starfi þínu hjá 

fyrirtækinu? 

 Mjög óánægð/ur 

 Óánægð/ur 

 Hvorki né 

 Ánægð/ur 

 Mjög ánægð/ur 
 

19. Hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Ég er stolt/ur af 

því að vinna hjá fyrirtækinu. 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki né 

 Sammála 

 Mjög sammála 
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20. Hversu ósammála eða sammála ert þú því að yfirmaður þinn skiptir þig máli?  

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki né 

 Sammála 

 Mjög sammála 
 

21. Hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Á fyrsta mánuði í 

starfi mínu var mér kennt hvernig ég veiti viðskiptavinum góða þjónustu. 

 Mjög sammála 

 Sammála 

 Hvorki né 

 Ósammála 

 Mjög ósammála 
 
22. Hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu:  Á fyrsta mánuði í 

starfi var mér kennt að afgreiða viðskiptavininn eins fljótt og vel og ég get. 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki né 

 Sammála 

 Mjög sammála 

 

23. Hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu:  Mér finnst 

mikilvægt að ég veiti viðskiptavininum góða þjónustu. 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki né 

 Sammála 

 Mjög sammála 

 

24. Hversu ósammála eða sammála ert þú eftirfarandi fullyrðingu: Yfirmaður minn 

ræðir reglulega við mig um mikilvægi þess að veita viðskiptavinum góða 

þjónustu. 

 Mjög ósammála 

 Ósammála 

 Hvorki né 

 Sammála 

 Mjög sammála 
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25. Er eitthvað sem þú vilt koma á framfæri að lokum? 

 

 

26. Hvert er kyn þitt? 

 Karl 

 Kona 

 

 
27. Hver er aldur þinn? 

 20 ára eða yngri 

 21 – 30 ára 

 31 – 40 ára 

 41 – 50 ára 

 51 árs eða eldri 

 

28. Hvert er hæsta skólastig sem þú hefur lokið? 

 Grunnskólamenntun 

 Iðnmenntun 

 Framhaldsskólamenntun 

 Háskólamenntun 

 Annað 

 

29. Hvert er starfssvið þitt? 

 xx 

 xx 

 xx 

 

 

 

  

 


