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ÚTDRÁTTUR 

Ráðningar og ráðningarferli eru viðfangsefni sem allar skipulagsheildir í flestum 

atvinnugreinum þurfa að kljást við.  Ráðningarferli geta bæði verið tímafrek og kostnaðarsöm 

fyrir skipulagsheildir og þurfa þær því að vanda vel til verka til að ná fram árangursríkri og 

endanlegri ráðningu.  Viðfangsefni ritgerðarinnar og meginmarkmið hennar er að ná fram sýn 

mannauðsstjóra og stjórnenda Amazon hvað varðar mannauðsmál og ráðningarferli innan 

skipulagsheildarinnar og þannig komast að því hvort umfangsmikil ráðningarferli skili Amazon 

hæfara starfsfólki.  Í ritgerðinni er varpað ljósi á hvaða áhrif flókin og umfangsmikil 

ráðningarferli hafa á starfsmannaval og gæði starfsmanna Amazon.  

 Við framkvæmd rannsóknarinnar var ákveðið vegna takmarkana að nýta eigindlegar 

rannsóknaraðferðir.  Þátttakendur í rannsókninni voru tíu starfsmenn Amazon sem allir hafa 

yfir fimm ára starfsreynslu innan skipulagsheildarinnar ásamt því að vera með reynslu og 

þekkingu á mannauðsmálum og ráðningarferli Amazon.  Djúpviðtöl voru tekin við alla 

þátttakendur.  Í kafla níu eru niðurstöður úr viðtölum sem tekin voru við starfsmenn Amazon.  

Kaflaheitin bera nafn af þeim fjórum meginþemum sem dregin voru saman við úrvinnslu gagna 

og verður vitnað beint í viðmælendur í umfjöllunni. 

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að umfangsmikil ráðningarferli séu 

að skila skipulagsheild eins og Amazon hæfara starfsfólki og langtíma ráðningu.  Hjá 

skipulagsheildinni starfa 154.100 starfsmenn í 257 deildum og í 32 löndum.  
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Abstract 

 

Hiring and recruitment processes are challenges that every organization in most sectors need 

to undertake.  Recruitment processes can be very time consuming and costly for organizations 

and they need to do a very carefull and thorough job to achieve a good final hire. The subject 

of this study and it´s main goal is to try and achieve the vision of Amazon´s human resource 

managers and general managers in terms of staffing and recruitment in the attempt to determine 

if more complex and extensive recruitement processes are leading to Amazon recruiting the 

best available candidate.  The study attempts to shed light on the impact that complex and 

extensive recruitement processes have on recruitment choices and the quality of the recruited 

employees at Amazon.  

Due to limitations it was decided to define the reasearch to qualitative research 

methods. Participants of the study were 10 employees of Amazon who all have over five years 

of experience and extensive knowledge and experience in human resources and in the Amazon 

recruitment process.  Interviews were conducted with all participants.  In chapter nine the 

outcome of the interviews are reviewed based on the results of the interviews.  

Results of the study indicate that extensive recruitment processes are resulting in better 

staffing and long term hires for organizations like Amazon.  At Amazon they have 154.100 

employees in 257 departments and in 32 countries. 
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,,We´re not afraid to hire people smarter than ourselves because it´s absolutely essential to 

our company´s success” (Jeff Bezos stofnandi Amazon) 

1 Inngangur 

1.1 Markmið 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er ráðningarferli í alþjóðlegu umhverfi og er Amazon notað 

sem tilvik.  Ætlunin er að varpa ljósi á það hvernig umfangsmikið ráðningarferli, líkt og 

Amazon vinnur eftir virka, hvað það er sem hefur áhrif á ráðningu starfsmanna og hvort að 

slíkt ráðningarferli sé að skila skipulagsheildinni hæfara starfsfólki. 

Ráðningar og ráðningarferli eru viðfangsefni sem skipulagsheildir í flestum 

atvinnugreinum atvinnulífsins þurfa að kljást við og eru þau sífellt mikilvægari þáttur í 

starfsemi þeirra.  Ráðningarferli geta bæði verið tímafrek og kostnaðarsöm og því þurfa 

skipulagsheildir að vanda vel til verka til að ná fram góðri og endanlegri ráðningu.  Flestir eru 

sammála því að gott starfsfólk er eitt af því sem ræður úrslitum um árangur og afkomu 

skipulagsheilda.  Amazon er gott dæmi um alþjóðlega skipulagsheild sem hefur náð miklum 

árangri og í dag starfa rúmlega 150.000 manns hjá Amazon viðsvegar um heiminn.  Það orðspor 

fer af ráðningarferli Amazon að það sé eitt af þeim fimm erfiðustu og mest krefjandi 

ráðningarferlum í heiminum.  Við gerð þessarar ritgerðar skoðaði höfundur ítarlega þær 

aðferðir sem Amazon notar við starfsmannaval og ráðningar, kosti þeirra og galla og bera þær 

saman við hefðbundin ráðningarferli.  Í ritgerðinni er notast við APA heimildarkerfi í 

samantektinni, í heimildarskrá og tilvísunum.  Þá eru öll erlend hugtök skáletruð.  

1.2 Rannsóknarspurning og rannsóknarmarkmið 

Í ritgerðinni verður fjallað um mannauðsstjórnun innan skipulagsheilda og hvernig 

ráðningarferli er háttað.  Þá verður gert grein fyrir aðferðafræðinni á bak við ráðningarferli 

Amazon, hvernig það gengur fyrir sig og helstu aðferðum sem Amazon beitir til að ráða þann 

mannauð sem stjórnendur telja vera hæfasta starfsfólkið.  Markmiðið er að veita innsýn inn í 

hugarheim starfsmannastjóra og yfirmanna Amazon og meta þannig afstöðu þeirra til þess 

hvort að tilætluðum árangri sé náð í ráðningum með því ráðningarferli sem notast er við.  

Markmið rannsóknarinnar er einnig að draga fram helstu áskoranir ráðningarstjóranna hjá 

Amazon og hvort að núverandi fyrirkomulag nái settum markmiðum.   

Rannsóknarspurning ritgerðarinnar er: 
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“Skila umfangsmikil ráðningarferli hæfara starfsfólki?”  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í fjóra hluta.  Fyrsti hlutinn inniheldur fræðilega umfjöllun þar sem fjallað 

verður stuttlega um alþjóðavæðingu skipulagsheilda, alþjóðlega mannauðsstjórnun ásamt því 

að farið verður yfir mikilvægi mannuðsstjórnunar og hvert hlutverk stjórnenda er.  Fjallað 

verður ítarlega um ráðningarferli og hvernig hvatning, frammistaða og hæfni starfsmanna 

tengjast starfi og mannauðsstjórnun.  Farið er yfir sögu skipulagsheildarinnar og 

mannauðsstjórnun þess lýst.  Þá er fjallað ítarlega um ráðningarferli Amazon, greint er frá 

heildarstefnu skipulagsheildarinnar og hvernig hún nýtist í daglegu starfi og við  ráðningar, 

hvatningu og frammistöðu starfsmanna.  Í öðrum hluta ritgerðarinnar er fjallað um þá 

aðferðafræði sem notuð var við rannsóknina ásamt því að farið verður yfir framkvæmd 

rannsóknarinnar og þær takmarkanir sem að henni snúa.  Greint verður frá rannsóknar -

spurningunni, markmiðum rannsóknarinnar og framkvæmd.  Í þriðja hluta er farið yfir 

niðurstöður eigindlegrar greiningar og eru meginforsendur dregnar saman í fjögur þemu sem 

komu fram í ritgerðinni byggt á viðtölum starfsmannastjóra og yfirmanna.  Fjórði og síðasti 

hlutinn er umræða og samantekt þar sem dregin verður saman aðferðafræði Amazon við 

ráðningar og þær skoðaðar í samræmi við viðurkenndar fræðigreinar.  Með þeim hætti, sem 

hér hefur verið gerð grein fyrir, er leitast við að svara rannsóknarspurningunni:  Skila 

umfangsmikil ráðningarferli hæfara starfsfólki?  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í köflum þrjú til sex verður fjallað um þau hugtök og aðferðir sem tengjast efni 

rannsóknarinnar.  Gerð verður stuttlega grein fyrir hugtakinu alþjóðavæðing skipulagsheilda 

og hvað felst í því.  Farið verður yfir alþjóðlega mannauðsstjórnun ásamt því að gerð eru skil 

á mikilvægi mannauðsstjórnunar og markmiðum hennar.  Einnig verður farið yfir hlutverk 

stjórnenda og millistjórnenda og hvernig aðkoma þeirra að mannauðsmálum innan 

skipulagsheilda er háttað.  Í lokin er ítarleg umfjöllun um ráðningarferli og fjallað um hvernig 

hvatning og frammistaða tengjast mannauðsstjórnun og ráðningarferlum ásamt því að fjalla um 

hvað flokkast sem hæfni. 

 

Kaflanum er skipt upp í nokkra undirkafla sem eru eftirfarandi: 

 Alþjóðavæðing skipulagsheilda og mannauðsstjórnun 

 Ráðningarferlið og starfsmannaleit 

 Hvatning 

 Frammistaða  
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3 Alþjóðavæðing skipulagsheilda og mannauðsstjórnun 

Ef skilgreina á hugtakið alþjóðavæðing (e. internationalisation) þá er þar verið að fjalla um 

aukin umsvif og afleiðingar af veraldlegum samskiptum skipulagsheilda á milli landa.  Hlutir 

og atburðir sem gerast hjá skipulagsheild í einum hluta heimsins geta haft töluverðar afleiðingar 

og áhrif á aðra starfsmenn sömu skipulagsheildar sem starfa í öðrum hluta heimsins (Legge, 

2005).  Með alþjóðavæðingu skipulagsheilda verður starfsemin flóknari og þær standa frammi 

fyrir fleiri áskorunum varðandi þróun og skipulagningu.  Þetta leiðir til þess að skipulagsheildir 

senda starfsmenn sína í auknu mæli erlendis til þess að sjá um og sinna verkefnum á 

alþjóðavettvangi í þeim tilgangi að viðhalda stefnu skipulagsheilarinnar og til þess að auka 

samkeppnisforskot hennar til framtíðar (Scullion og Linehan, 2005). 

Með aukinni alþjóðavæðingu er mörgum stjórnendum það orðið ljóst að til þess að ná 

samkeppnisforskoti verður að efla þekkingu og hæfni mannauðsins.  „Með tilkomu fjölda nýrra 

markaða í heiminum hefur framboð alþjóðlegs vinnuafls aukist til muna sem og möguleikar 

þeirra á mörkuðum og í samkeppni.  Það er því nauðsynlegt að vera stöðugt að aðlagast þeim 

breytingum sem eiga sér stað í samkeppnisumhverfinu“ (Sederberg-Olsen, 2006).  

Alþjóðavæðing leiðir til fjölþættra tengsla á milli heims- og menningarhluta.  Durrenberger og 

Erem (2010) fjalla um fimm þætti alþjóðavæðingar, þ.e menningarlega, efnahagslega, 

pólitískra, félagslega og umhverfislega þætti.  Í flestum tilfellum er lögð meiri áhersla á 

samtengingu og opnun á alþjóðavæðingu en hún getur þó einnig verið einangrandi.  Við 

alþjóðavæðingu skipulagsheildar er mikilvægt að í starfsemi hennar sé lögð áhersla á 

sameiginlega þróun hvað varðar menningarályktanir, stefnur og forsendur.  Allt þetta getur 

verið mikil áskorun fyrir starfsemi skipulagsheildarinnar þar sem stilla þarf saman stefnu og 

gildi hennar til þess að ná fram heildarmynd. 

Samkvæmt helstu skilgreiningunni á hugtakinu alþjóðavæðingu þá felur alþjóðavæðing 

í sér aukin alþjóðaviðskipti með bættum samgöngum og samskiptum sem leiðir til 

menningarlegrar einsleitni (Stefán Jón Hafstein, 2008).  Með alþjóðavæðingu er 

skipulagsheildum gert kleift að ná samkeppnisforskoti á erlendum mörkuðum með möguleika 

á ódýrara vinnuafli, lægri flutningskostnaði ásamt lægri framleiðslu- og launakostnaði.  Einnig 

verður að hafa í huga að með aukinni samkeppni eykst þörf skipulagsheildarinnar fyrir að setja 

upp alþjóðlega heildarstefnu (Scullion og Linehan, 2005).  Amazon er gott dæmi um 

smásöluskipulagsheild sem hefur með yfirburðum náð að alþjóðavæðast hratt á skömmum 

tíma.  Ef horft er á markaðshlutdeild stóru alþjóðlegu skipulagsheildanna og hvernig hún hefur 

breyst þá réðu um 25 stærstu smásalarnir í heiminum yfir 16% af heildar markaðnum á árinu 
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2000, en nú er því spáð að hlutfallið verði komið upp í 60% á árinu 2015.  Þessi hópur hefur á 

fimm ára tímabili rúmlega þrefaldað markaðshlutdeild sína (Farfan, 2015).  

3.1 Alþjóðleg mannauðsstjórnun 

Því er haldið fram að mannauðurinn sé lykillinn að góðri afkomu og velgengni skipulagsheilda.  

Með mannauði (e. human resource) er í víðum skilningi átt við allt það starfsfólk sem vinnur í 

skipulagsheild.  Mannauðurinn er fólkið og eiginleikar þess sem nýtast við störf þeirra (Deb, 

2009).  Samkvæmt einni þekktustu skilgreiningunni telst mannauður vera sú reynsla, þekking, 

dómgreind, áhættuvilji og þeir persónulegu eiginleikar sem starfsfólkið býr yfir (Barney, 

1998).  Hér er átt við að starfsfólkið búi yfir reynslu, kunnáttu og færni til þess að takast á við 

starfið og að þeir vinni samkvæmt sínum viðhorfum og gildum sem skila sér svo áfram í hegðun 

þeirra.  Önnur skilgreining á mannauði, er sú að hann endurspeglar á einhvern hátt mannlegan 

þátt vinnustaðarins, þ.e. sameiginlega þekkingu, hæfileika og reynslu sem auðkenna 

skipulagsheildina.  Mannlegu þættir skipulagsheildarinnar felast í hæfni til að læra og breytast, 

nýsköpun og skapandi hugsun sem hugsanlega hefur áhrif á framgang starfsfólks (Bontis, 

Dragonetti, Jacobsen & Ross, 1999).  Líkt og í fyrri skilgreiningum þá er hér átt við að 

meðfæddir hæfileikar, persónuleg einkenni og hegðun starfsmanna myndi mannauð.  Samskipti 

og samband starfsmanns og skipulagsheildar eru gagnvirk.  Skipulagsheildin nýtir sér 

auðlindina sem starfsmaðurinn kemur með til starfa og starfsmaðurinn gerir ráð fyrir því að fá 

á móti, laun, stöðuhækkun og starfsframa, ásamt því að vænta þess að með tímanum sé hann 

að tryggja sér stöðugt starf (Davenport, 1999).  

Stjórnun auðlindarinnar, mannauðsstjórnun, felur í sér að tengja starfsmannamál og 

mannauð við stefnu skipulagsheildarinnar (Olmsted, 1995).  Hugtakið mannauðsstjórnun varð 

til á seinni hluta síðustu aldar og mikið rætt um aðgreiningu mannauðsstjórnunar frá 

starfsmannastjórnun.  Hugtakið mannauðsstjórnun hefur mikið verið rætt og valdið töluverðum 

ágreiningi.  Þar af leiðandi er ekki til nein almenn viðurkennd skilgreining á hugtakinu 

(Beardwell og Claydon, 2010).  Hugtakið mannauðsstjórnun hefur því þróast í gegnum árin 

sem framhald af starfsmannastjórnunar hugtakinu.  

Skilgreining á starfsmannastjórnun er hámarks nýting á mannauði skipulags -

heildarinnar til þess að ná fram settum markmiðum.  Skilgreiningin er svipuð skilgreiningunni 

á mannauðsstjórnun en þegar kemur að því að aðgreina mannauðsstjórnun frá hinni 

hefðbundnu starfsmannastjórnun kemur í ljós að starfsmannastjórnun tekur mið af þörfum 

skipulagsheilda fyrir mannauð en ekki þörfum starfsmannanna.  Hún byggir því meira á 

eftirspurn eftir mannauði innan skipulagsheildarinnar fremur en framboði (Torrington og Hall, 
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1998).  Þegar verið er að fjalla um hina hefðbundnu starfsmannastjórnun er fyrst og fremst 

verið að reyna að sýna fram á hagkvæmni og hvernig skipulagsheildir geta dregið úr kostnaði 

til að hámarka hagnað sinn (Legge, 2005).  Deb (2009) fjallar um það að mannauðsstjórnun sé 

róttækari kostur (e. radical alternative) umfram starfsmannastjórnunina þar sem að í 

mannauðsstjórnun séu meira spennandi og nútímalegri hugmyndir sem koma í stað staðnaðra 

og árangurslausrar starfsmannastjórnunnar.  Telur Deb að mannauðsstjórnunin einkennist af 

einingarhyggju þar sem persónubundin hæfni og færni mannauðs í samskiptum skiptir meira 

máli.  Önnur skilgreining á mannauðsstjórnun er frá Armstrong (2009) þar sem hann skilgreinir 

mannauðsstjórnun sem stefnumótandi, samþætta og heildstæða nálgun á atvinnu, velferð og 

þróun starfsmanna innan skipulagsheildar.  

Komið hefur fram að hugtakið mannuðsstjórnun er tiltölulega nýtt hugtak og varð fyrst 

áberandi í bandarísku viðskiptalífi og skólum snemma á áttunda áratugnum (Brewster, 1994, 

Boddy, 2011).  Stjórnendur settu þá á fót skipulagðar starfsmannadeildir í samræmi við það 

hvernig þeir stjórnuðu mannauðinum.  Út frá samskiptum var því haldið fram að hægt væri að 

tryggja öflugri mannauð með því að takast á við ágreining og huga að velferð starfsmannanna 

innan þessara deilda.  Starfsmannadeildirnar höfðu samt sem áður takmarkaða getu til að sýna 

fram á aukin árangur hjá skipulagsheildinni og stjórnendum fannst deildirnar vera of uppteknar 

af ágreiningsmálum starfsmanna og agamálum sem ekki höfðu nein áhrif á stefnu 

skipulagsheildarinnar.  Breytingar í viðskiptaheiminum urðu svo til þess að breytingar urðu á 

mannauðsstjórnun og mikilvægi hennar loks viðurkennt (Boddy, 2011).  Beer og fleirri (1984), 

þróuðu áhrifaríkt mannauðsmódel sem hann stillti upp í ferli. – sjá mynd 1.  Samkvæmt 

módelinu er mannauðsstjórnun jafnsett framkvæmdastjórn skipulagsheildarinnar.  Litið er til 

heildarmyndar og stefnu skipulagsheildarinnar með því að horfa í hagsmuni mannauðsins og 

aðstæðukenndra áhrifa sem móta val mannauðsstefnunnar (Boddy, 2011). 

Mynd 1: Mannauðsmódel, ferli (Boddy, 2011, bls 329). 

Hagsmunir 

mannauðs

Aðstæðubundnir

áhrifaþættir 

Val mannauðsstefnu

- Áhrif mannauðs
- Flæði mannauðs

- Umbuna kerfi
- Vinnu kerfi 

Niðurstöður

mannauðsstjórnunar

- Skuldbinding
- Hæfni

- Hagkvæmni
- Samningur

Langtíma skuldbinding

- Velferð einstaklinga
- Skilvirkni skipulagsheildar

- Félagsleg velferð 



16 
 

Með alþjóðavæðingu skipulagsheilda eykst umfang mannauðsstjórnunnar innan 

skipulagsheildarinnar töluvert.  Skipulagsheildirnar þurfa að alþjóðavæða viðskiptastefnu sína 

í samræmi við mannauðsstjórnun og flytja þannig þekkingu, starfsfólk og allar upplýsingar 

viðskiptastefnunar út um allan heim.  Mikil vinna fer í að setja sig inn í og læra á mismunandi 

menningarheima og aðlaga þannig stjórnun og stefnu skipulagsheildarinnar í samræmi við 

hverja þjóð (Lussier, 2012).  Undanfarin ár hafa miklar breytingar átt sér stað í alþjóðavæðingu 

skipulagsheilda og vegna þessa hafa skipulagsheildir þurft að endurhugsa þær hefðbundu leiðir 

sem þær hafa byggt á við mannauðsstjórnun.  Það sem telst venjulegt og hefðbundið í einu 

landi getur verið ólöglegt í öðru landi.  Hversdagslegar ákvarðanir í starfsþróun geta reynst 

einstaklega krefjandi hjá skipulagsheild sem starfar í yfir 30 löndum.  Hjá flestum 

skipulagsheildum er aðal markmið mannauðsstjórnunar að tryggja að sem mesta og skilvirkasta 

framlegðin náist með mannauðnum.  Til þess að ná þessu fram þá þurfa mannauðsstjórar og 

deildir innan skipulagsheilda að ráðast í margskonar aðgerðir varðandi starfsmannaleit, þróun, 

umbun, árangursstjórnun, áætlanagerð, þátttöku og samskipti starfsmanna.  Hjá alþjóðlegum 

skipulagsheildum verða þessar aðgerðir að vera samþættar af höfuðstöðvunum og mismunandi 

alþjóðlegum dótturfyrirtækjum þess þannig að tekið sé tillit til þarfa allra hlutaðeigandi aðila 

(Lussier, 2012). 

Með tilkomu alþjóðavæðingar skipulagsheilda hefur alþjóðleg mannauðsstjórnun (e. 

international human resource management) því verið skilgreind sem þau málefni og vandamál 

mannauðsins sem að koma upp í kjölfar alþjóðavæðingar, stefnu og mannauðsstefnu 

skipulagsheildar (Boddy, 2011).  Líkt og hefðbundin mannauðsstjórnun þá eru helstu áherslur 

alþjóðlegrar mannauðsstjórnunar öflun og val umsækjenda, heildar þjálfun þeirra og 

starfsþróun, frammistöðustjórnun, stjórnun og efling útsendra starfsmanna, samþætting og 

alþjóðavæðing stjórnunar og stjórnunarhátta skipulagsheildarinnar.  Efla þarf og setja á 

laggirnar samþætta fyrirtækjamenningu.  Nauðsynlegt er að hin nýja fyrirtækjamenning taki 

sérstaklega mið af þeirri alþjóðlegu reynslu sem skipulagsheildin býr nú yfir vegna 

alþjóðavæðingarinnar og samskiptum aðila innan þessara ólíku menningarheima (Scullion og 

Linehan, 2005).  Það sem svo aðskilur hina hefðbundnu mannauðsstjórnun frá alþjóðlegri 

mannauðsstjórnun er að hin hefðbunda mannauðsstjórnun fæst við samskipti við starfsmenn í 

því eina landi sem skipulagsheildin starfar í á meðan alþjóðleg mannauðsstjórnun er að fást við 

starfsmenn og alþjóðlegan mannauð í mörgum löndum.  Eins og áður hefur komið fram er 

mikilvægt að vera með vel skipulagða og samþætta mannauðsstjórnun hjá alþjóðlegum 

skipulagsheildun því árangur mannauðsstjórnunar í einu landi getur haft þveröfug áhrif og 
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skilað verri árangri annars staðar vegna menningarmismunar.  Það eru þrír óvissuþættir sem 

einkenna einna helst alþjóðlega mannauðsstjórnun: (Boddy, 2011). 

 Stefnan sem alþjóðleg skipulagsheild tileinkar sér. 

 Hvernig alþjóðlegar skipulagsheildir byggja upp og stjórna skipulagsheildum sínum á 

erlendri grundu.  

 Þeir áhrifavaldar sem hafa áhrif á það hvaða aðgerðir verða fyrir valinu við að samþætta  

mannauðsstjórnun og að aðlaga hana að staðarháttum annarra landa (Boddy, 2011). 

3.2 Mikilvægi mannauðsstjórnunar 

Þegar kemur að því að móta og skipuleggja heildarstefnu skipulagsheildar er nauðsynlegt að 

mannauðsstefnan, sem er undirstefna, byggi á þeim kenningum og markmiðum sem koma fram 

innan mannauðsstjórnunarinnar.  Meginmarkmið mannauðsstjórnunar eru hollusta og hæfni 

mannauðsins, viðhorf og samþætting hagsmuna þeirra og stjórnenda sem og hagkvæm nýting 

milli mannauðsins og fjárfestingarinnar.  Það eru einkum þrjár ástæður fyrir því að 

mannauðsstjórnun er mikilvæg.  Í fyrsta lagi er það mannauðurinn sem framfylgir heildarstefnu 

skipulagsheildarinnar og er ein mikilvægasta auðlind hennar og jafnframt mikilvægur þáttur í 

samkeppnisforskoti skipulagsheildarinnar.  Í öðru lagi er starfsmannastefna skipulags -

heildarinnar mótuð með heildarstefnu skipulagsheildarinnar í huga.  Að ná fram 

samkeppnisforskoti í gegnum mannauðinn þýðir að stjórnendur verða að breyta hugsunarhætti 

sínum gagnvart mannauðinum og hvernig þeir sjá vinnusamband starfsmanna og 

skipulagsheildarinnar.  Í þriðja lagi er mikilvægt hvernig stjórnendur skipulagsheilda koma 

fram við mannauð sinn og getur framkoma þeirra haft mikil áhrif á velgengi og árangur 

skipulagsheildarinnar (Robbins og Coulter, 2014). 

Sú verklagsstefna sem leiðir til öflugri mannauðs og afkastameiri skipulagsheildar 

nefnist afkastamikil verklagsstefna (e. high performance work practices) (Robbins og Coulter, 

2014).  Verklagsstefnan byggir á því að láta mannauðinn taka þátt í starfsemi 

skipulagsheildarinnar og bæta þar með þekkingu hans, færni og hæfileika.  Þannig er verið að 

auka hvatningu og framlegð hvers starfsmanns og efla gæði hans og um leið hvetja þá sem 

leggja sig minna fram um að hætta hjá skipulagsheildinni.  Jafnvel þótt skipulagsheildir styðjist 

ekki við afkastamiklar verklagsstefnur, verða þær samt að tileinka sér mannauðsstefnur og 

verklagsreglur þeim tengdum til þess að tryggja að skipulagsheildin hafi yfir að ráða hæfasta 

og besta mögulega starfsfólkinu til þess að inna af hendi þá vinnu sem þarf að framkvæma.  
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Mynd 2 sýnir átta þætti verklagsstefnunnar og mikilvægi mannauðsstjórnunar  Eins og 

myndin sýnir snúa fyrstu þrír þættirnir að ytra umhverfinu og er þeim ætlað að tryggja að komið 

sé auga á hæft starfsfólk og að það verði fyrir valinu.  Næstu tveir þættirnir snúast um að veita 

starfsfólkinu þá þjálfun og þekkingu sem það þarfnast til þess að takast á við starfið.  Síðustu 

þrír þættirnir eru svo til að tryggja að skipulagsheildin haldi í hæft og afkastamikið starfsfólk.  

Markmið og mikilvægi mannauðsstjórnunar samkvæmt þessu er að ná inn, hámarka nýtingu 

og efla mannauðinn til hagsbóta fyrir skipulagsheildina (Robbins og Coulter, 2014). 

3.3 Hlutverk stjórnenda  

Hlutverk stjórnenda er að efla og nýta auðlindir á markvissan hátt til þess að leysa verkefni í 

því umhverfi sem skipulagsheildin starfar í.  Viðfangsefni stjórnenda skiptist niður í 

áætlanagerð (e. planning), skipulagningu (e. organizing), veita forystu (e. directive leading) og 

að hafa eftirlit (e. controlling) með mannauði og öðrum auðlindum til að ná, á árangursríkan 

og skilvirkan hátt, þeim markmiðum sem sett hafa verið.  Stjórnendur gegna einnig því 

hlutverki að samræma það hvernig allar auðlindir, þ.m.t. mannauðurinn, eru nýttar á sem 

árangursríkastan og skilvirkastan hátt (Hitt, M. A, 2012). 

Töluverðar kröfur eru gerðar til stjórnenda og mikið lagt upp úr þekkingu þeirra og 

hæfileikum til stjórnunar.  Þeir sem starfa í skipulagsheild og eru með mannaforráð eru 

flokkaðir sem stjórnendur.  Þetta eru þeir einstaklingar sem ráða yfir hópi af starfsfólki sem 

vinnur saman til að ná fram sameiginlegum markmiðum eða til að ná fram vænlegri útkomu í 
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       Veita starfsfólki 

       þjálfun og þekkingu
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Mynd 2: Mannauðsstjórnunarferli (Robbins og Coulter, 2014, bls 407). 
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framtíðinni fyrir skipulagsheildina (Kreitner, 2004).  Stjórnendur eru einnig ábyrgir fyrir því 

að vera með eftirlit og yfirsýn yfir mannauðinum sem og annarra auðlinda skipulags -

heildarinnar í þeim tilgangi að ná fram settum markmiðum á sem skilvirkastan og 

árangursríkastan hátt.  Stjórnendur taka ákvarðnir, úthluta starfsfólki í ákveðin verkefni og 

stýra svo þessum verkefnum til að ná settum markmiðum (Robbins og Coulter, 2014).  Þannig 

fá stjórnendur ákveðna hluti framkvæmda með því að láta aðra sjá um starfið.  Griffin (2002) 

skilgreinir stjórnanda sem einstakling sem ber heildarábyrgð á stjórnunarferlinu.  Hann 

skilgreinir stjórnanda einnig sem einstakling sem skipuleggur, ákveður, leiðir og stjórnar í 

fjármálalegum, áþreifanlegum og upplýsingalegum tilgangi.  Stjórnendur skapa umhverfi og 

aðstæður þar sem starfsmenn eiga að finna tilgang með störfum sínum og hvatningu til að sýna 

framúrskarandi árangur (Griffin, 2002).  

Stjórnendur flokkast sem leiðtogar þegar þeir hvetja aðra starfsmenn og leiðbeina þeim 

í verkefnum sínum.  Stjórnendur þurfa að velja skilvirkustu samskiptaleiðirnar milli sín og 

skipulagsheildarinnar ásamt því að leysa faglega úr öllum ágreiningi sem hugsanlega kemur 

upp.  Svo að skipulagsheildin nái árangri þarf stjórnandi að fylgjast með frammistöðu hennar 

og er mikilvægt að frammistaðan sé borin saman við viðskiptastefnu og markmið 

skipulagsheildarinnar.  Eftirliti mannauðs og reksturs ásamt hugsanlegum leiðréttingum í 

rekstri flokkast einnig undir stjórnunarþætti stjórnenda (Robbins og Coulter, 2014). 

Henry Mintzberg (1973) setti fram kenningar um hlutverk stjórnenda sem eru í gildi 

enn í dag.  Hann framkvæmdi nákvæma rannsókn á því hvernig fimm æðstu stjórnendur eyddu 

tíma sínum í starfi og notaði niðurstöðurnar til að byggja upp líkan yfir hlutverk stjórnenda.  

Mintzberg taldi að stjórnendur sinni að jafnaði tíu mismunandi hlutverkum í starfi sínu sem 

tengjast öll innbyrðis á einhvern hátt.  Hlutverkunum skipti hann niður í þrjá flokka sem allir 

höfðu það sameiginlegt að geta verið nýttir til þess að hafa áhrif á fólk.  Flokkarnir þrír eru 

upplýsingahlutverk (e. informational), samskiptahlutverk (e. interpersonal) og 

ákvarðanahlutverk (e. decisional) (Boddy, 2011).  Mynd 3 sýnir hvernig hlutverkum stjórnenda 

samkvæmt Mintzberg er skipt niður.  Upplýsingahlutverkið snýst um að ná og safna 

upplýsingum og koma þeim svo til skila til annarra.  Því er skipt upp í vöktunarhlutverk (e. 

monitor role) sem snýst um að afla og fara yfir innri og ytri upplýsingar sem skipta máli fyrir 

skipulagsheildina.  Miðlarahlutverk (e. disseminatior role) þar sem stjórnandinn er að miðla 

upplýsingum úr skýrslum eða jafnvel sögusögnum til annarra og talsmanninn (e. spokesperson 

role) þar sem stjórnendur hafa það hlutverk að koma fram fyrirhönd skipulagsheildarinnar.  

Samskiptahlutverkinu er skipt niður í þrjú hlutverk.  Sem æðsti einstaklingur (e. figurehead) er 

stjórnandinn tákn skipulagsheildarinnar sem kemur fram fyrir hennar hönd.  Sem leiðtogi (e. 
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leader role) skilgreinir hann samskipti sín við aðra starfsmenn.  Hann sér um ráðningar, 

hvatningu, starfsþróun og aga starfsmanna.  Í þriðja og síðasta lagi er stjórnandinn í samstarfs- 

og tengiliðs hlutverki (e. liaison role) þar sem hann einblínir á að vera í samskiptum við 

utanaðkomandi aðila (Robbins og Coulter, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Það eru fjögur hlutverk sem tilheyra ákvarðanahlutverkinu.  Í fyrsta lagi er það hlutverk 

frumkvöðulsins (e. entrepreneur role) en í þessu hlutverki þurfa stjórnendur að vera skapandi 

og koma með nýbreytni og breytingar inn í skipulagsheildina.  Þeir sjá tækifærin og eru 

verkefna drifnir.  Frávikastjórn (e. disturbance handler) er hlutverk sem snýst um að grípa inn 

í ófyrirséð vandamál á réttu augnabliki og leysa þau.  Þriðja hlutverkið felur í sér ráðstöfun á 

aðföngum (e. resource allocators) skipulagsheildarinnar.  Fjórða og síðasta hlutverkið er 

hlutverk samningamannsins (e. negotiator) þar sem hlutverk stjórnandans er að vera fulltrúi 

skipulagsheildar í samningaviðræðum.  Mintzberg lagði til að öll störf stjórnenda samanstæðu 

af þessum hlutverkum en að mikilvægi þeirra skyldi ákvarðast af stöðu stjórnandans og starfi 

innan skipulagsheildarinnar (Robbins og Coulter, 2014; Boddy, 2011).  

Peter F. Drucker (2005) flokkar aðalhlutverk stjórnenda í fimm megin atriði.  Í fyrsta 

lagi er það markmiðasetning.  Stjórnendur þurfa að vera með ákveðin og skýr markmið og 

skipulagt hvernig þeir ætla að ná fram setttum markmiðum.  Í öðru lagi þurfa stjórnendur að 

sinna skipulagningu, greina starfsemina, vera með skýr verkefni og skilgreinda starfslýsingar 

og sjá um að ráða starfsmenn í störfin og verkefnin.  Liðsheild er þriðja atriðið.  Þar þurfa 

stjórnendur að byggja upp öfluga liðsheild, ráða inn, efla, viðhalda og halda í hæfileikaríka 

starfsmenn.  Fjórða atriðið snýr að frammistöðu og endurgjöf til starfsmanna og hvernig hægt 

er að viðhalda og mæla góða frammistöðu.  Fimmta og síðasta atriðið snýr að vexti og þróun 

Lykill hlutverk stjórnenda
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Mynd 3: Kenning  Mintzbergs um lykilhlutverk stjórnenda (Robbins og Coulter, 2014). 
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einstaka starfsmanna.  Í þessu hlutverki þroskar stjórnandinn sjálfan sig og aðra (Gylfi 

Dalmann, Aðalsteinsson, 2010, Robbins & Coulter, 2014).  

Millistjórnendur flokkast líka sem stjórnendur innan skipulagsheilda.  Millistjórnendur 

eru þeir aðilar sem bera ábyrgð á því að koma á framfæri til undirmanna sinna ákveðnum 

markmiðum sem eru sett af æðstu stjórnendum skipulagsheildarinnar (Robbins og Coulter, 

2014).  Millistjórnendur gegna þar með ekki sömu skyldum og æðstu stjórnendur 

skipulagsheildarinnar en þeim er þó oft veitt aukin ábyrgð á stjórnun starfsmanna.  Slíkt dregur 

úr umfangi stjórnunar mannauðsdeilda þar sem hlutverk mannauðsstjórnunar flytjast yfir á 

millistjórnendur í auknum mæli.  Mannauðsstjórnun felur í sér samvinnu á milli þeirra aðila 

sem sjá um mannauðsmál og millistjórnenda innan skipulagsheilda.  Nauðsynlegt er að æðstu 

stjórnendur og millistjórnandinn sjálfur geri sér grein fyrir þeim stjórnunarþáttum sem þeim er 

falið að framkvæma.  Mikilvægt er að millistjórnendur hafi skýrt umboð og geri sér grein fyrir 

réttmætu hlutverki sínu gagnvart skipulagi og starfsemi skipulagheildarinnar til að koma í veg 

fyrir árekstra innan hennar.  Með því móti nær hann að uppfylla væntingar sínar og annarra 

(Robbins og Coulter, 2014). 

Fagmennska í mannauðsstjórnun er skilgreind sem aðgerðir og viðbrögð starfsfólks 

sem veitir þjónustu og ráðleggingar sem byggjast á og þarfnast sérfræðikunnáttu (Armstrong, 

2012).  Hlutverkaskipting þeirra sem sjá um mannauðsmál hjá skipulagsheildum er hægt að 

skipta í fjóra mismunandi þætti.  Í fyrsta lagi er það sérfræðikunnátta þeirra sem sjá um 

mannauðssmál innan heildarinnar.  Í þessu hlutverki sér viðkomandi um að nýta þá tæknilegu 

þekkingu sem hann hefur í ráðningum og hvatningu til þess að byggja upp aðferðir og leiðir til 

að nýta og stjórna mannauðinum á sem bestan hátt.  Í öðru lagi er það hlutverk mannauðs 

sérfræðingsins.  Hann á að vera traustur talsmaður mannauðsins.  Það er skylda hans að leggja 

sitt af mörkum við að hafa hagsmuni mannauðsins í fyrirrúmi, hlusta á hann og koma með 

úrræði við vandamálum sem hugsanlega geta komið upp.  Þriðja hlutverkið er að vera 

stefnumótandi og byggja upp starfsmannastefnu skipulagsheildarinnar út frá heildarstefnu 

hennar.  Fjórða og síðasta hlutverkið er að efla mannauðinn með því að fara í hlutverk 

þjálfarans.  Öll þessi hlutverk hafa sama markmiðið og það er að tryggja hagsmuni 

mannauðsins og skipulagsheildarinnar (Steward og Brown, 2009).  Þegar kemur að því að 

stjórna mannauð bendir Schuler (2000) á það að skilvirk stjórnun á mannauði krefjist annars 

vegar sérfræðiþekkingar innan mannauðsdeildarinnar og hins vegar að unnið sé með 

millistjórnendum og starfsfólki þess.  Hlutverk millistjórnenda þurfa því að vera skýr og 

mikilvægt er að þeir fái tækifæri til að efla sig í starfi í samræmi við innri og ytri aðstæður 

skipulagsheildarinnar. 
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4 Ráðningarferli og starfsmannaleit 

Í þessum kafla verður farið yfir sjálft ráðningarferlið og þætti þess.  Farið verður yfir þá 

mikilvægu þætti sem snúa að leitinni að hæfasta starfsmanninum.  Ýmsar ólíkar leiðir og 

skoðanir stjórnenda skipulagsheilda við val á starfsfólki setja mark sitt á það eftir hvaða 

aðferðum er unnið við ráðningar.  Í þessum hluta verður farið yfir og fjallað um þær 

hefðbundnu leiðir sem farnar eru við undirbúning á starfsmannavali og öflun umsækjenda en 

sá hluti ráðningarferlisins er mikilvægur þegar kemur að því að finna hæfasta umsækjandann. 

4.1 Ráðningarferlið 

Stór þáttur í mannauðsstjórnun er að setja upp árangursríkt ráðningarferli.  Ráðningarferlin geta 

verið misjöfn eftir skipulagsheildum en nokkuð víst er að markmið flestra ráðningarferla er það 

sama og það er að ná að setja saman góðan hóp af fjölbreyttum umsækjendum.  

Skipulagsheildir leitast síðan við að ráða besta mögulega starfsfólkið í þær stöður sem verið er 

að fylla hverju sinni (Boddy, 2011).  Flestar skipulagsheildir hafa það að markmiði að huga vel 

að þessu ferli enda er vel skipulagt og vel undirbúið ráðningarferli lykilþáttur í hverri 

skipulagsheild.  Mistök sem eiga sér stað í ráðningarferlinu geta verið skipulagsheildum 

dýrkeypt og valdið vandamálum til lengri tíma (Geerlings and van Veen, 2006; Boddy, 2011).  

Með ráðningarferli er verið að setja saman ferli til að tryggja rétta mönnun í skipulagsheildinni 

svo að hún nái settum markmiðum.  Gott og vel skipulagt ráðningarferli á að ná inn réttu 

umsækjendunum, í réttu magni, með réttu hæfileikana og réttu kröfurnar á réttum tíma.  

Ráðningarferlið ætti því að vera byggt upp út frá fjölda verkefna, markmiðum og heildarstefnu 

skipulagsheildarinnar.  Áhrifaríkt ráðningarferli getur leitt til aukinnar frammistöðu og 

samkeppnisforskots skipulagsheildarinnar (Lussier, 2012). 

Ein skilgreining á hugtakinu ráðningarferli er eftirfarandi:  

„Með ráðningarferlinu er átt við það tímabil frá því að starfsmaður 

eða umsækjandi fær vitnesku um starf t.d í atvinnuauglýsingu og 

þangað til búið er að ráða í starfið“ (Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2007). 

Ráðningarferlinu má skipta upp í þrjú stig.  Fyrsta stigið snýst fyrst og fremst um að 

skilgreina allar þær kröfur sem gerðar eru til starfsins.  Tekin er ákvörðun um hvaða leið skuli 

farin til að þess að safna saman þeim upplýsingum sem þörf er á um laus störf almennt.  Unnið 
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er úr upplýsingunum og búin til starfsgreining.  Annað stigið snýr að því að finna leiðir og 

aðferðir til að laða að sem flesta umsækjendur sem henta þessu tiltekna starfi.  Að fá 

umsækjendur sem búa til góða starfslýsingu út frá starfsgreiningunni.  Þriðja og síðasta er 

ráðningin sjálf og það ferli að vinna úr umsóknum sem hafa borist og taka viðtöl við þá 

umsækjendur sem líklegastir eru til að passa við starfslýsinguna (Lussier, 2012). 

4.2  Starfsgreining 

Þegar ráða á inn starfsfólk er fyrsta skrefið að greina hvað felst í því starfi sem ætlunin er að 

ráða í og skilgreina hvaða eiginleikum starfsmaðurinn þarf að búa yfir.  Starfsgreining (e. job 

Analysis) er kerfisbundin aðferð við að afla upplýsinga um verkefni, skyldur og 

ábyrgðarhlutverk einstakra starfa og hlutfallslegt mikilvægi þeirra.  Starfsgreining er 

grunnurinn að því að laða að, þróa og halda í starfsfólk (Lussier, 2012).  Með starfsgreiningum 

er ekki eingöngu verið að leggja áherslu á þá þætti sem varða starfið sjálft heldur er einnig 

verið að afla upplýsinga um kunnáttu, þekkingu og hæfni sem nauðsynleg er til þess að sinna 

starfinu.  

Starfsgreiningu má skipta upp í þrjá meginþætti: starfslýsingu, starfskröfur og starfskjör 

(Lussier, 2012; Boddy, 2011). 

 Starfslýsing: Hún inniheldur nákvæma greiningu á verkefnum sem fylgja starfinu, 

verklagi þess, ábyrgðarhlutverki, aðföngum og tækjum sem notast má við starfið, 

en þessir þættir lýsa inntaki starfsins. 

 Starfskröfur: Í þessum hluta eru listaðar upp þær kröfur sem gerðar eru til 

menntunar og reynslu umsækjenda, ásamt öðrum kröfum sem almennt eru gerðar 

til starfsmannsins.  

 Starfskjör: Hér er gerð grein fyrir hver eru heildar kjörin fyrir starfið að teknu tilliti 

til ábyrgðarsviðs starfsins, vinnutíma og álags.  

Í starfsgreiningunni þarf að koma vel fram hvaða markmiðum hún þjónar og hverju 

skipulagsheildin er í raun að leitast eftir.  Markmiðið með starfsgreiningunni er að búa til 

nákvæmt yfirlit yfir það hvaða hæfni umsækjendur þurfa að búa yfir og hvernig hæfnin skuli 

metin.  Starfsgreining skiptir töluverðu máli þegar kemur að því að setja upp ráðningarferli og 

hefjast handa við að ná inn og velja nýjan starfsmann (Lussier, 2012). 
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4.3 Starfslýsing 

Starfslýsingin kemur í kjölfar starfsgreiningar og það er mikilvægt að hún sé byggð upp á 

grundvelli greiningarinnar.  Tilgangurinn með starfslýsingu er að ráðningarferlið taki sem 

skemmstan tíma og sé markvisst.  Starfslýsingin á að vera það vel gerð að skipulagsheildin 

finni fljótt hæfa umsækjendur.  Tilgangur starfsins skal vera skýr í starfslýsingunni.  Hún skal 

lýsa helstu starfs– og ábyrgðarsviðum starfsmanns sem og skyldum hans.  Einnig skal koma 

fram ítarleg útlistun á viðfangi starfsins, starfsheitinu, stöðu starfsins innan 

skipulagsheildarinnar, hvaða verkefnum og ábyrgðum sem starfsmaðurinn þarf að sinna og 

ásamt þeim skyldum sem fylgja starfinu.  Starfslýsingar eru ávallt notaðar þegar verið er að 

setja upp ráðningarferli til þess að hjálpa við að ákveða menntunar - og hæfniskröfur 

umsækjenda (Lussier, 2012). 

4.4  Leit umsækjenda 

Á eftir gerð starfslýsingar hefst það erfiða verkefni að reyna að ná inn hæfa umsækjendur.  

Starfsgreiningin og starfslýsingin á að koma í veg fyrir að þeir sem ekki hafa þá hæfni sem 

leitað er eftir sæki um.  Þó má alltaf gera ráð fyrir því að einhverjir flækist inn í 

umsækjendahópinn sem ekki eiga þar heima.  Ferlið sjálft við að leita að umsækjendum getur 

verið mismunandi en í flestum tilfellum er byrjað á því að skilgreina starfið og þær kröfur sem 

þarf að uppfylla fyrir starfið ásamt þeirri hæfni sem nauðsynleg er til starfsins.  Það þarf að 

velja hentuga leið til að auglýsa starfið og ákveða hvernig á að meðhöndla umsækjendur og 

umsóknir þeirra (Lussier, 2012).  

Hægt er að notast við fjölmargar aðferðir þegar kemur að því að laða að umsækjendur.  

Það er hægt að notast við, auglýsingar í dagblöðum, útvarpi og á veraldarvefnum.  Þá er hægt 

að leita til ráðningarstofa eða að fá starfsmenn til að mæla með vinum sínum eða kunningjum 

í starfið.  Skipta má leit umsækjenda í innri og ytri leit.  Með innri leit er leitast við að finna 

rétta umsækjandann úr hópi núverandi starfsfólks eða fólki því tengdu.  Skipulagsheildin leggur 

þá áherslu á að auglýsa stöðuna innan skipulagsheildarinnar og þannig veita starfsfólki sínu 

möguleika á stöðuhækkun eða tilfærslum í starfi.  Í innri leit er einnig notast við meðmæli 

starfsmanna.  Þá er öðrum starfsmönnum gefið tækifæri á að mæla með vini eða ættinga í 

tiltekið starf sem verið er að auglýsa í.  Í ytri leit er leitast við að leita að umsækjendum utan 

skipulagsheildarinnar.  Walk – Ins, eru umsækjendur sem sækja um hjá skipulagsheildinni, 

yfirleitt með því að senda inn umsókn og kynningarbréf þrátt fyrir að skipulagsheildin sé ekki 

að auglýsa nein tiltekin laus störf.  Það telst ytri leit þegar skipulagsheild leitar til 
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menntastofnana (e. educational institutions) en þá fara ráðningar og viðtöl fram í háskólum.  

Þetta er góður vettvangur til að leita að umsækjendum sem ekki þurfa að hafa mikla reynslu.  

Það telst líka ytri leit þegar leitað er að mögulegum umsækjendum sem eru á skrá hjá ráðningar 

og ráðgjafafyrirtækjum (e. agencies) sem sérhæfa sig í mannauðsmálum og ráðningarferlum.  

Þá flokkast auglýsingar (e. advertising) undir ytri leit en, þar auglýsa skipulagsheildir í blöðum, 

á veraldarvefnum og á öðrum þeim vettvöngum sem þeir telja að hafi áhrif og höfði til 

umsækjenda (Lussier, 2012).  

Starfsauglýsingin á að hjálpa til við að laða að réttan markhóp.  Það má þó ekki gleyma 

því að ýmsir aðrir þættir geta haft áhrif á umsækjendur eins og t.d. fjöldi þeirra sem sækja um 

og orðspor skipulagsheildarinnar.  Starfsauglýsing er notuð til að laða að umsækjendur.  

Auglýsingin þarf að vera þannig byggð upp að hún kalli fram áhuga þeirra sem hugsanlega 

ætla að sækja um starfið eða hún leiði til þess að umsækjendur leiti sér frekari upplýsinga um 

starfið.  Mikilvægt er að textinn í auglýsingunni sé hnitmiðaður, stuttur og raunhæfur, burt sé 

frá því hvaða starf eða stöðu er verið að auglýsa.  Auglýsingin verður einnig að innihalda stutta 

kynningu á skipulagsheildinni (Lussier, 2012). 

4.5 Valið úr umsækjendum 

Þegar kemur að því að velja umsækjendur er byrjað á því að skoða þá umsækjendur sem sýndu 

starfinu áhuga.  Val á starfsmönnum er flókið ferli sem þarf að vera markvisst.  Það er 

nauðsynlegt að ferlið sé vel skilgreint og að búið sé að samhæfa almennar kröfur til starfsins 

og færni umsækjenda.  Mikilvægt er að vandað sé til verka í þessum hluta ferlisins enda sparar 

það  skipulagsheildinni kostnað og stuðlar að því að komið sé í veg fyrir lélega ráðningu.  Hægt 

er að líta á ráðningarferlið sem einskonar höfnunarferli þar sem almennt eru fleiri umsækjendur 

en þau störf sem eru í boði.  Ferlið snýst um að hafna og halda í umsækjendur þar til aðeins 

einn umsækjandi er eftir sem verður ráðinn í starfið.  Þegar kemur að vali umsækjenda þarf að 

sjá til þess að hæfustu einstaklingarnir verði fyrir valinu (Lussier, 2012).  

Það eru til nokkuð margar aðferðir sem hægt er að nota við val á umsækjendum og 

misjafnt hvaða aðferðir skipulagsheildir tileinka sér.  Ekki er heldur ólíklegt að fleiri en einni 

aðferð sé beitt til þess að fá fullvissu um að hæfasti umsækjandinn verði fyrir valinu.  

Stjórnendur nota aðferðir sem eiga að koma í veg fyrir og minnka líkurnar á annars vegar 

röngum jákvæðum villum (e. false positive errors) þ.e. þegar spáð er umsækjandi er ráðinn en 

stenst síðan ekki kröfur skipulagsheildarinnar og er látinn fara.  Svo er það röngum neikvæðum 

villum (e. false negative errors), þ.e. þegar umsækjandi sem hefði getað staðist kröfur og starfið 
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ef hann hefði verið ráðinn er neitað um starfið vegna þess að ferlið spáði misheppnun (Boddy, 

2011).  

Á grundvelli þeirra aðferða sem byggt var á við starfsmannavalið í upphafi er valinn sá 

umsækjandi sem telst réttur fyrir starfið.  Í því sambandi er einnig mikilvægt að skoða hvernig 

viðkomandi einstaklingur hugsanlega passi inn í skipulagsheildina (e. organization fit).  Þá þarf 

að vega og meta saman þann umsækjanda sem, uppfyllir þarfir skipulagsheildarinnar með 

hæfni sinni og það hvort skipulagsheildin uppfylli kröfur umsækjandans.  Með því að ráða inn 

einstakling sem passar við skipulagsheildina er hugsanlega verið að draga úr misheppnuðum 

ráðningum og þar með draga úr starfsmannaveltu (Lussier, 2012).  

Þær rannsóknir sem til eru varðandi val á umsækjendum byggja flestar á áreiðanleika 

ferlisins og hægt sé að spá fyrir um árangur ráðningarinnar til framtíðar litið.  Þær aðferðir og 

sú tækni sem oftast eru notaðar við val á umsækjendum eru viðtöl, persónuleika próf og 

hæfnisstöðvar.  Mynd 4 sýnir forspárgildi þeirra helstu aðferða þegar valið er á milli 

umsækjenda ásamt hlutfallslegri nákvæmni þeirra aðferða sem notaðar eru við val á 

umsækjendum (þar sem núll samsvarar slembispá og 1,0 er fyrir fullkominni spá).  

Forspárgildið er byggt upp á sambandi milli spáðs vinnu árangurs og raunverulegs vinnu 

árangurs.  Myndin sýnir að engin ein aðferð gefur fullkomna spá um árangur umsækjanda til 

framtíðar litið.  Ef um fullkomna spá væri að ræða væri rétti umsækjandinn ávallt ráðinn í 

starfið og ekki þörf á neinum fræðum til þess að leggja mat á ferlið.  Stöðuhækkanir, skipulögð 

viðtöl og vinnudæmi gefa skipulagsheildinni bestu spárnar.  Persónuleikapróf, óskipulögð 

viðtöl og meðmæli fá lægstu einkunina á undan stjörnuspeki og skrifrýni sem fá 0.0 (Boddy, 

2011).  

1,0 Fullkomin spá (1,0)

0,9

0,8

0,7 Hæfnismiðstöðvar - stöðuhækkanir (6,8)

0,6 Skipulögð viðtöl (6,2)

Vinnu dæmi og sýnishorn (0,55)

0,5 Hæfnispróf (0,54)

0,4 Hæfnismiðstöðvar - árangur (0,41)

Bakgrunnsmælingar ( 0,40)

0,3 Persónuleikapróf (0,38)

Óskipulögð viðtöl (0,31)

0,2

Meðmæli (0,13)

0,1

0,0 Stjörnuspeki (0,0)

Skrifrýni (0,0)

Mynd 4: Nákvæmnis spá val aðferða (Boddy, 2011, bls 339). 



27 
 

Mikið ósamræmi getur verið á milli aðferða sem starfsmannastjórar nota og milli 

fræðanna og getur því í reynd skapast bil á milli framkvæmdar og fræðinnar (Boddy, 2011). 

4.5.1 Atvinnuviðtöl 

Viðtöl eru algengasta og jafnframt umfangsmesta lokastigið í ráðningarferlinu.  Atvinnu- og 

ráðningarviðtöl eru með vinsælustu aðferðunum þegar kemur að því að meta og velja 

umsækjendur.  Í Evrópu nota nánast allar skipulagsheildir þessa aðferð við val á starfsfólki 

(Cook, 2009). 

Þegar kemur að viðtalinu sjálfu þarf að hafa þrjú meginmarkmið í huga.  Fyrst og fremst 

eiga viðtölin að vera notuð sem rýnitæki til þess að öðlast nánari upplýsingar um viðkomandi 

umsækjanda.  Spyrill á að nota viðtalið til þess að spyrja nánar út í ferilskrá umsækjanda og 

fyrri störf hans.  Þá getur spyrillinn einnig lagt mat á framkomu umsækjanda, viðmót hans og 

viðbrögð.  Í öðru lagi skal spyrillinn gera skilmerkilega grein fyrir þeim kröfum sem fylgja 

starfinu og veita skýra og skilmerkilega lýsingu á starfinu sem verið er að sækja um.  Þannig 

getur umsækjandi gert sér betur grein fyrir því til hvers er ætlast af honum og lagt mat á hvort 

starfið sé eitthvað sem hentar honum.  Í þriðja og síðasta lagi eiga atvinnuviðtöl að þjóna þeim 

tilgangi að vera samskiptamáti skipulagsheildarinnar við umheiminn og því er mikilvægt 

hvernig reynsla og upplifun umsækjandans er gagnvart skipulagsheildinni og hvernig hún 

kemur honum fyrir sjónir (Lussier, 2012). 

 Það er mikilvægt að viðtölin séu áreiðanleg og að inntak þeirra standist þau markmið 

sem eru sett.  Það þarf að byggja upp viðtölin og val á spurningum til umsækjenda í samræmi 

við starfslýsinguna.  Viðtöl geta verið flókin þar sem spyrill þarf að meta marga þætti 

umsækjandans, eins og t.d. þekkingu, hæfni, fyrri reynslu, persónuleika, hegðun og viðhorfi 

hans til starfsins.  Það er því mikilvægt að þeir eintaklingar innan skipulagsheilda sem taka 

viðtölin hafi reynslu af slíku og hlotið fullnægjandi þjálfun.  Þannig verða viðtölin sem 

áreiðanlegust (Lussier, 2012).  

 Erfitt getur verið að átta sig á því hvort viðkomandi umsækjandi muni standa sig vel í 

starfi, þurfa viðtölin því að vera hnitmiðuð og sett upp þannig að þau snúa að því að sýna 

umsækjandann í réttu ljósi.  Þegar kemur að því að leggja mat á umsækjandann þarf að tryggja 

að matið sé réttmætt (e. validity) og áreiðanlegt (e. reliability).  Niðurstaða viðtalsins þarf að 

vera með þeim hætti að skipulagsheildin geti reitt sig á það í lokin og nýtt það sem mælitæki á 

umsækjandann og samanburð gagnvart öðrum umsækjendum.  Nauðsynlegt er að viðtalið sé 

staðlað svo það hafi gott forspárgildi og endurspegli niðurstöðurnar.  Óformlegar spurningar 

eru yfirleitt notaðar í óstöðluðum viðtölum.  Svörin eru að jafnaði ekki skráð og reynt er að 
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komast hjá því að allir umsækjendur fái nákvæmlega sömu spurningarnar.  Stöðluð viðtöl hafa 

því töluvert betra forspágildi um mögulega frammistöðu viðkomandi umsækjanda til framtíðar 

litið (Cook, 2009).  Stöðluðum viðtölum er hægt að skipta upp í nokkrar gerðir.  Bakgrunns- 

og hegðunar viðtöl byggjast upp á því að spyrill reynir að komast að fyrri reynslu umsækjanda.  

Hann gerir það til dæmis með því að láta umsækjandann fjalla um raunveruleg dæmi úr fyrri 

störfum.  Þá er umsækjandi, beðinn um að lýsa ákveðnum vandamálum og aðstæðum sem 

komu upp í fyrra starfi og hvernig hann leysti úr því.  Upplýsingar af þessu tagi sýna fram á 

réttmæti viðtalsins og geta þannig auðveldlega sýnt fram á það hvernig viðkomandi 

umsækjandi hugsanlega muni standa sig í því starfi sem hann er að sækja um (Cook, 2009).  

Til þess að auka réttmæti viðtalanna og fá víðari yfirsýn yfir umsækjanda er mikilvægt 

að hafa fleiri en einn spyrill.  Með því að hafa fleiri en einn spyrill getur það leitt til þess að 

ólíkar niðurstöður og persónueinkenni koma fram hjá viðkomandi umsækjanda.  Spyrill þarf 

að tryggja það að hafa mat sitt á viðkomandi umsækjanda hlutlaust (Lussier, 2012).  

4.5.2 Persónuleika próf 

Réttmæti og veikleiki viðtalsaðferða og sú þróun sem á sér stað í störfum og starfslýsingum 

hefur orðið til þess að stjórnendur eru einnig farnir að nýta sér fremur formlegri aðferðir við 

val á umsækjendum og þá sérstaklega persónuleikapróf (e. personality tests).  Þessi próf geta 

veitt frekar hlutlægan mælikvarða á umfang persónuleika viðkomandi einstaklings.  Líkt og 

viðtölin þurfa þau að vera réttmæt (e. validity) og áreiðanleg (e. reliability).  Flest þessara prófa 

er hægt að nálgast og framkvæma á veraldarvefnum og því er þetta hagkvæmari aðferð fyrir 

skipulagsheildir.  Til þess að gildi þessara prófa sé réttmætt er mikilvægt að þau séu aðeins 

notuð og skilgreind af hæfum og samþykktum sérfræðingi því sú hætta er alltaf til staðar að 

umsækjendur gefi svör á prófinu sem þeir telja að skipulagsheildin sé að leita eftir og eru þar 

með ekki heiðarlegir í svörun.  Persónuleika próf eru án efa réttmætari en huglæg skynjun 

spyrilsins á perónuleika umsækjandans en það er mikilvægt að persónuleika próf sé eingöngu 

einn þáttur í heildar ráðningarferlinu (Lussier, 2012).  

4.5.3 Hæfnismiðstöðvar 

Hæfnismiðstöðvar (e. assessment centres) notast við margar kerfisbundnar aðferðir, próf og 

einn til þrjá matsmenn til þess að skapa alhliða mynd af getu umsækjandans og möguleikum 

hans.  Eru þessar hæfnismiðstöðvar því taldar vera áreiðanlegt mælitæki þegar kemur að vali á 

starfmönnum og heildarmati á umsækjendum.  Stöðvarnar virðast hafa hærra gildi en viðtöl 
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þar sem þær notast við fleiri próf og nokkra matsmenn til þess að líkja eftir því starfi sem 

viðkomandi umsækjandi þarf að sinna í því nýja starfi sem hann er að sækja um (Lussier, 2012). 

Hæfnismiðstöðvarnar notast við ýmis próf og mismunandi verkefni sem eru lögð fyrir 

umsækjendur í þeim tilgangi að kanna hæfileika, þekkingu og getu þeirra.  Verkefnin eru af 

ýmsum toga bæði skrifleg og munnleg.  Mikið er lagt upp úr frammistöðu umsækjandans og 

hún metin út frá hæfnis og persónuleika prófum.  Umsækjendum er stillt upp og þeir settir inn 

í umhverfi og aðstæður þar sem þeir leysa verkefni sem hugsanlega líkjast að einhverju leyti 

þeim verkefnum og vinnuumhverfi sem fylgir því starfi sem þeir eru að sækja um.  Niðurstaða 

hæfnismiðstöðvarinnar er nákvæm og er hún nýtt til þess að gefa heildar lýsingu á því hvernig 

umsækjandinn hefur staðið sig og hann borin saman við aðra umsækjendur.  Þar sem þessi 

aðferð er oft ansi tímafrek og dýr er hún í flestum tilfellum einungis notuð þegar verið er að 

ráða inn yfirmenn og stjórnendur (Cook, 2009).  

4.6 Ráðning 

Lokastig ráðningarferlis er sjálf ráðningin.  Þrátt fyrir að viðkomandi umsækjandi hafi staðist 

alla þætti ferlisins er engin leið til þess að spá fyrir um það hvernig hann muni standa sig í 

starfi.  Að lokinni allri gagnaöflun um umsækjendur er komið að því að velja hæfasta 

einstaklinginn í starfið.  Haft er samband við viðkomandi umsækjanda og honum boðið starfið.  

Ef umsækjandinn hafnar starfinu eða hann tekur starfinu en ákveður að hætta fljótlega eftir að 

hann hefur hafið störf er í flestum tilfellum haft samband við næsta umsækjanda sem kom til 

greina í stöðuna eða leit hafin að nýju (Lussier, 2012). 

Ef viðkomandi umsækjandi er ekki tekin áfram í ráðningarferlinu og honum hafnað er 

mikilvægt að skipulagsheildinn fari rétt að í þeim málum.  Skipulagsheildin vill að upplifun 

umsækjandans sé góð og hann viti rétta ástæðu fyrir því að hann hafi ekki verið tekin áfram í 

ráðningarferlinu.  Viðkomandi umsækjandi gæti verið viðskiptavinur skipulagsheildarinnar 

eða hugsanlegur framtíðar viðskiptavinur og er því mikilvægt að upplifun hans sé góð og hann 

beri skipulagsheildinni gott orð (Cook, 2009).  Ráðningarferlið endurspeglar skipulagsheildina 

og skoðun viðkomandi umsækjanda á upplifun hans á þessu ferli.  Mikilvægt er fyrir 

skipulagsheildir að hafa í huga að flestir umsækjendur sem fara út í þá ákvörðun að sækja um 

nýtt starf eru á tímamótum í lífinu og oft í óvissu ástandi.  Þurfa skipulagsheildir því að vinna 

sína vinnu fjótt og vel er kemur að höfnun umsækjandans og höfnunarferlinu.  Láta skal 

viðkomandi umsækjanda vita um stöðu sína með því að hringja í hann fljótlega eftir viðtalið 

eða senda honum bréf.  Mikilvægt er að taka skýrt fram ástæðu þess að viðkomandi var ekki 
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tekin áfram í ráðningarferlinu því neitun án skýringa getur haft neikvæð áhrif á viðkomandi 

umsækjanda og upplifun hans á skipulagsheildinni (Lussier, 2012). 

5 Hvatning 

Hlutverk stjórnenda er að greina hvað það er sem hvetur starfsmenn áfram í starfi og hvernig 

má bæta frammistöðu þeirra.  Þetta eru sálfræðilegir þættir sem gefa hegðun starfsmanna 

tilgang og stefnu.  Ýmsar kenningar sýna fram á hvernig tengslin eru á milli góðrar 

frammistöðu starfsmanna og hvatningar og byggja margar þeirra á hagfræðilegum 

sjónarmiðum annars vegar og sálfræðilegum sjónarmiðum hins vegar (Houldsworth og 

Jirasinghe, 2006).  Með því að notast við þessar kenningar og þætti reyna stjórnendur að fá 

starfsmenn sína til þess að stefna sjálfviljugir í átt að markmiðum skipulagsheildarinnar.  Í 

þessum kafla verður farið yfir hugtakið hvatningu og nokkrum af þeim kenningum sem snúa 

að hugtakinu gerð skil.  

5.1 Hugtakið hvatning  

Hugtakið hvatning (e. motivation) vísar til þess þegar einstaklingur sjálfviljugur leggur sitt af 

mörkum til að ná fram ákveðnu settu markmiði.  Skilgreiningin inniheldur þrjá meginþætti 

kraft, stefnu og þrautseigju (Robbins og Coulter, 2014).  Sá þáttur sem snýr að krafti er 

mælieiningin á styrkleika, löngun og þrótti einstaklingsins.  Einstaklingur sem er áhugasamur, 

drífandi og leggur sitt af mörkum með réttri viðleitni vinnur hörðum höndum að því að ná fram 

settu markmiði fyrir skipulagsheildina.  Að hvetja mannauðinn til þess að hámarka framlegð 

sína er mikilvægt fyrir skipulagsheildina og sú vinna byrjar hjá stjórnendum í ráðningarferlinu 

(Robbins og Coulter, 2014).  Mannauðurinn er misjafn eins og hann er margur og geta því verið 

mismunandi hvatar sem drífa starfsfólk áfram í starfi.  Sumir eru hvattir áfram með hærri 

launum en aðrir eru verkefnadrifnir og áhuginn á starfinu drífur þá einstaklinga áfram.  Í 

grunninn eru það þrjár megin þarfir og væntingar í starfi sem starfsmenn reyna að uppfylla með 

ólíkum hætti.  Það eru fjárhagslegur ávinningur starfsmanna, innri ávinningur og félagsleg þörf 

(Maund, 2001).  

Það er vandasamt verk stjórnenda að halda starfsfólki í starfi samhliða því að finna út 

hvað það er sem lætur starfsmenn finna tilgang með starfi sínu og hvetur þá áfram til bættrar 

frammistöðu.  Skipta má kenningum um starfshvatningu í annars vegar, ytri hvatningu (e. 

extrinsic motivation) sem kallast ferlikenningar (e. process theories) og hins vegar innri 

hvatningu (e. intrinsic motivation) sem kallast þarfakenningar (e. content theories).  Með ytri 

hvatningu er verið að leggja áherslu á hegðun starfsmanna, þar sem verið er að umbuna og 
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refsa starfsfólki fyrir hegðun sína og frammistöðu í starfi.  Innri hvatning snýr að því að leggja 

verkefni eða áskorun fyrir starfsmann honum til hvatningar.  Þannig eykur hann í raun 

frammistöðu sína með jákvæðri upplifun og hvatningu til þess að klára verkefnið (Boddy, 

2011). 

Ýmsar kenningar um hvatningu hafa verið settar fram í gegnum tíðina.  Þær fjóru 

kenningar sem hafa náð hvað mestum árangri í starfshvatningastjórnun, eru þarfapýramídi 

Maslows (e. Maslow ́s Hierarchy of Needs Theory), tveggjaþátta kenning Herzbergs (e. 

Herzberg ́s twofactor theory) sem flokkast undir þarfakenningar (e. content theories), 

væntingakenningin (e. expectancy theory) og markmiðakenningin (e. goal setting theory) sem 

flokkast undir svokallaðar ferlikenningar (e. process theories) (Boddy, 2011).  

Það er eitt af hlutverkum stjórnenda að kynna sér kenningarnar varðandi 

starfshvatningu þannig að þeir geti auðveldlega metið hvaða kenning virkar fyrir þeirra 

skipulagsheild og er líkleg til þess að skila mestum árangri innan skipulagsheildarinnar.  

Samkvæmt þessu er hvatning hlutlæg en áhrif hvatningar er hægt að sjá hjá starfsmönnum sem 

keyra áfram á löngunninni.  Hvatning starfsfólks til betri frammistöðu getur verið mismunandi 

eftir kringumstæðum og því getur verið mismunandi hvaða aðferðarfræði virkar.  Það þarf því 

að leggja mat á það hvaða kenning virkar við hvaða aðstæður.  Allar kenningarnar hafa sama 

markmið og tilgang þ.e. þær eiga allar að leiðbeina stjórnendum hvernig þeir geti fengið 

starfsfólk sitt til þess að leggja sig alla fram sjálfviljugir og á áhrifaríkan hátt til að ná fram 

markmiðum skipulagsheildarinnar (Robbins og Coulter, 2014). 

5.2 Þarfapýramídi Maslows 

Á árinu 1943 setti sálfræðingurinn Abraham Maslow fram kenninguna sem í dag er nefnd 

þarfapýramídi Maslows (e. Maslow´s Hierarchy of Needs Theory) og er sennilega þekktasta 

kenningin af þeim starfshvatningakenningum sem hafa verið settar fram.  Kenningin 

endurspeglar þær persónulegu hvatir og þarfir sem allir einstaklingar sækjast eftir en í 

mismunandi mæli.  Samkvæmt Maslow eru þessar þarfir einstaklinganna meðfæddar og fyrsta 

þörfin kemur fram við fæðingu.  Þar uppfyllum við fyrstu þörfina og síðan vinnur einstaklingur 

sig upp pýramídann, eitt þrep í einu og uppfyllir hverja þörf í hverju þrepi.  Lægsta stig 

óuppfylltra þarfa er jafnframt aðalhvatinn að hegðun viðkomandi á hverjum tíma.  Maslow 

pýramítanum er skipt upp í fimm lög.  Neðst eru lífeðlislegarþarfir eða frumþarfir einstaklinga 

(e. physiological needs).  Þarna er verið að tala um frumþarfir eins og umönnun, fæði og klæði.  

Á næsta þrepi eru öryggisþarfir (e. safety needs), þar sem einstaklingur leitar eftir öryggi, vernd 

og stöðugleika í umhverfi sínu.  Því næst koma félagslegar þarfir (e. social needs), þar sem 
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einstaklingurinn leitar eftir viðurkenningu, væntumþykju og vináttu.  Þegar því markmiði er 

náð færist einstaklingurinn upp í þrepið sjálfsöryggi og sjálfsvirðing (e. esteem needs).  Þar 

sækist einstaklingur eftir sjálfsvirðingu, viðurkenningu, árangri og trú á eigin getu.  Loks er 

svo markmiðið að ná fram sjálfmeðvitund eða þörfum sjálfsins (e. self-actualization needs), 

þar sem einstaklingur vex og byggir upp þann einstakling sem hann getur orðið og lætur eigin 

hæfileika njóta sín.  Samkvæmt kenningu Maslows taldi hann að þarfir og hvatar fólks væru 

byggðir upp í þessari röð bæði í lífi og starfi (Robbins og Coulter, 2014).  

Í kenningu Maslows um hvatningu felst að það væri sama hvatningin á vinnustað 

einstaklings og í einkalífi hans.  Stjórnendur sem notast við þarfapýramída Maslows til þess að 

hvetja starfsmenn sína eru þannig með hegðun sinni að reyna að þóknast þörfum þeirra.  

Kenningin bendir þó einnig á að um leið og búið er að þóknast þörfum starfsmanns á einu sviði 

þá er viðkomandi einstaklingur ekki lengur með hvatningu til þess að fullnægja þeim þörfum 

áfram eða aftur.  Til þess að hægt sé að hvetja starfsmann verður stjórnandi að skilja hvar 

starfsmaðurinn er staddur á þarfapýramídanum.  Stjórnandi verður því að reyna að fullnægja 

þörfum starfsmannsins á því stigi eða fyrir ofan það til þess að starfsmaðurinn nái árangri í 

starfi (Robbins og Coulter, 2014).  Myndin hér að neðan sýnir þarfapýramídann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5: Þarfapýramídi Maslows (Robbins og Coulter, 2014, bls 533). 

Þarfapýramídi Maslows var mikið notaður í kringum 1960 og 1970 þá aðallega meðal 

virkra stjórnenda þar sem hún var auðveld í notkun vegna þess hve skýr og auðskilin hún var.  

Hins vegar vantaði alla röksemdarfærslu á bak við kenninguna og nokkrar rannsóknir sem 

gerðar voru til að sannreyna hana stóðust ekki (Robbins og Coulter, 2014).  Mynd 6 sýnir 

hvernig þarfakenningin virkar í starfsumhverfi skipulagsheildar.  Samkvæmt þessari útfærslu 
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af þarfakenningunni snúast grunnþarfir mannauðsins um laun.  Samkvæmt Maslow eru 

starfsmenn sáttir og hugsa ekki um launahvatan ef þeir telja sig vera á ásættanlegum launum.  

En ef viðkomandi starfsmaður er hins vegar óánægður með þau laun sem hann fær þá fer mikill 

tími í þessa hvöt og aðrir þættir ná ekki að þróast.  Ef starfsmaður er frekar sáttur með þau laun 

sem hann fær fer þörfin að snúast um öryggi á vinnustað.  Á þessu stigi skiptir þjálfun 

starfsmanna miklu máli og spilar hún stóran þátt í starfsöryggi viðkomandi starfsmanns.  

Mikilvægt þykir fyrir starfsmanninn að sjá það að skipulagsheildin sé að efla og hvetja 

starfsfólk með þjálfun.  Þrep þrjú snýr að félagslegu þörfinni sem eru jákvæð samskipti við 

samstarfsmenn og að það sé jafnvægi milli vinnu og heimilis. Þrep fjögur fjallar um 

sjálfsöryggi starfsmanns þar sem vinnutitill, umbun, hvatning og endurgjöf spila stóran þátt í 

sjálfsöryggi starfsmannsins.  Fimmta og síðasta þrepið snýr að starfsþróun og meðvitund 

viðkomandi starfsmanns (Robbins og Coulter, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kenningin hefur sínar takmarkanir þar sem ekki hefur tekist að sannreyna með fullri 

vissu að hún nýtist í virku vinnuumhverfi.  Ekki hefur tekist að sanna að starfsfólk fari endilega 

eftir þeirri röð sem sett er upp í þarfapýramídanum þegar kemur að hvatningu.  Þá hefur komið 

í ljós að þegar búið er að uppfylla eina þörf hjá starfsmanni þá leiðir það ekki endilega til þess 

að hann leggi sig meira fram í starfi, þar sem að önnur þörf tekur strax við hinni (Kreitner, 

2007).  

Mynd 6: Hvatningarþættir á vinnustað (Jones, 2007). 
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5.3 Tveggja-þátta kenning Herzbergs 

Tveggja – þátta kenning sálfræðingsins Frederick Herzbergs (e. Herzberg´s Two – Factor 

Theory) kom fram árið 1950.  Hún byggir á því að innri þættir hvatningar séu nátengdir 

starfsánægju og að ytri þættir hvatningar séu tengdir starfs óánægju.  Þannig er hægt að álykta 

að starfsmaður sem er sáttur og ánægður í starfi sínu leggi sig meira fram við starf sitt heldur 

en sá starfsmaður sem er óánægður (Robbins og Coulter, 2014).  Í rannsóknum Herzbergs vildi 

hann vita hvenær einstaklingum leið virkilega vel og voru sáttir og hvenær þeim leið illa og  

voru ósáttir í starfi sínu.  Myndin hérna að neðan sýnir útkomu rannsóknar Herzbergs.  

Niðurstaðan var sú að nokkur einkenni voru samþætt hjá fólki og það var ákveðið mynstur í 

því sem fólk talaði um að væri jákvæðir þættir og svo neikvæðir þættir starfsánægju.  

Eins og mynd sjö sýnir þá kom einnig í ljós í niðurstöðum Herzbergs að jákvæðir þættir 

voru flestir tengdir starfinu sjálfu en neikvæðu þættirnir voru flest allir tengdir vinnu 

umhverfinu og vinnustaðnum sjálfum (Kreitner, 2007, Robbins og Coulter, 2014). 

Niðurstaðan var því skýr og sýndi fram á að það væri starfið sem hvatti fólk áfram í 

vinnunni en ekki ytri þættir þess eins og vinnuaðstæður, laun og samskipti við yfirmenn.  

Herzberg kom því skýrt á framfæri að til þess að auka ánægjuþætti og hvetja fólk áfram í starfi 

væri ekki nóg að reyna að útrýma ónægjuþáttum.  Það er í verkahring stjórnenda að útrýma og 

lágmarka ónægjuþættina til þess að bæta og efla frammistöðu starfsmanna, það er samt ekki 

endilega það sem mun svo í lokin vera hvetjandi og hvetja starfsmenn til þess að standa sig 

betur (Robbins og Coulter, 2014). 

Mynd 7: Tveggja - þátta kenning Herzbergs (Robbins og Coulter, 2014, bls 535). 
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5.4  Markmiðasetningar kenningin 

Markmiðakenningin (e. Goal-Setting Theory) er nútímalegri útgáfa af starfshvatninga 

kenningu.  Kenningin gengur út á það að með því að setja upp ákveðin og skýr markmið auki 

það afköst og frammistöðu einstaklings, einnig að erfið markmið leiði til betri frammistöðu en 

auðveld markmið.  Þetta sýnir að starfsfólk nær betri árangri í starfi ef það er með ákveðin 

mælanleg markið.  Skýr markmið og fyriráætlanir eru aðal áhrifavaldur á áhugahvöt 

einstaklinga.  Markmiðasetning skipulagsheilda gengur út á það ferli að setja upp vel 

skilgreind, sértæk, erfið og skýr markmið til þess að bæta frammistöðu starfsmanna þess 

(Robbins og Coulter, 2014).  

 

Myndin hér að ofan sýnir þá þætti sem sameina þarf við markmiðasetningu.  Þetta er 

samspil markmiða, hvatningar og frammistöðu.  Í fyrstu er sett fram ákveðið skýrt markmið 

sem starfsmaður og yfirmaður hans ákveða í sameiningu.  Því næst kemur að því að finna út 

hvaða þættir markmiðasetningarinnar hafa hvetjandi áhrif á viðkomandi starfsmann.  Hvaða 

hvatningarþættir hafa áhrif á það að starfsmaðurinn nái árangri og vinni í átt að settu markmiði 

svo að betri frammistaða náist (Boddy, 2011; Robbins og Coulter, 2014).  Drucker (1978) sýndi 

fram á að til þess að stjórnandinn geti fylgt eftir eigin ákvörðunum þarf hann að sýna frumkvæði 

og taka markvissar ákvarðarðanir.  Þá er einnig mikilvægt að hann viti hver heildarstefna 

skipulagsheildarinnar er, bæði þvert yfir skipulagsheildina og á öllum sviðum hennar.  Til þess 

að efla og hafa áhrif á eigin frammistöðu verður stjórnandinn að finna að hann sé með völdin 

og geti þannig á sjálfstæðan hátt, byggt upp grundvöll fyrir sínar eigin ákvarðanir.  Þessi 

Mynd 8: Markmiðakenningin (Robbins og Coulter, 2014, bls 538). 
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sjálfsákvörðunar réttur verður svo til þess að stjórnandinn bætir frammistöðu sína og verður 

mun virkari í markmiðasetningu og skipulagsheildinni í hag (Drucker, 1978).   

5.5 Væntingakenningin  

Victor H. Vroom (1964) kom fram með væntingakenninguna (e. Expectancy Theory).  Þessi 

kenning, ólíkt öðrum hvatningakenningum, einblínir á útkomuna.  Kenningin leggur áherslu á 

þá hugsunarþætti og ákvarðanir sem einstaklingar nota til þess að öðlast umbun.  Vroom taldi 

að augljóst væri að starfsmenn myndu leggja sig alla fram við að ná ákveðnu markmiði og 

árangri í starfi ef þeir gætu tryggt að þeir væru að fá einhverja umbun í lokin.  Þar af leiðandi 

væri ekki hægt að ætlast til þess að starfsmenn myndu leggja sig meira fram ef þeir væru vissir 

um að vinnan myndi ekki veita þeim hvatningu og umbun í lokin.  Með hliðsjón af framansögðu 

væri því hægt að meta frammistöðu hvers og eins starfsmanns eftir því hvaða væntingar þeir 

hefðu til umbunarinnar í lokin (Boddy, 2011).  

Væntingakenningin gerir ráð fyrir að einstaklingar: 

 Hafi mismunandi þarfir og að þeir meti niðurstöður á mismunandi veg. 

 Taka meðvitaðar ákvarðanir varðandi hvaða stefnu þeir eigi að taka.  

 Velja á milli mismunandi þátta byggða upp á möguleikunum á því hvaða aðgerð 

gefur þeim bestu útkomuna og hefur áhrif á frammistöðuna.  

Þrír þættir stjórna frammistöðunni.  Í fyrsta lagi eru það væntingar (e. expectancy) 

einstaklingsins um að árangur sé mögulegur og að erfiðið leiði til árangurs.  Ef vænting 

einstaklingsins er mikil um að framlag hans muni að lokum leiða til betri frammistöðu leiðir 

það til mikillar hvatningar.  Það sem getur haft áhrif á þennan þátt er svo hversu meðvitaður 

starfsmaðurinn er um starfsskyldur sínar.  Annar þáttur væntingakenningarinnar snýr svo að 

tilstyrk (e. instrumentality) en tilstyrkur góðrar frammistöðu verður að vera töluverður svo að 

hvatning sé mikil.  Hér er átt við afstöðu einstaklingsins á því hvaða væntingar hann hefur og 

að frammistaða hans sé lykilþáttur í að ná góðri niðurstöðu.  Með öðrum orðum, ef frammistaða 

einstaklingsins er góð leiðir útkoman til umbunar á einhvern hátt.  Hérna er mikilvægt að 

viðkomandi starfsmaður sé með væntingar um að árangur hans verði umbunaður.  Í þriðja og 

síðasta lagi er það verðmæti eða virði (e. valence) umbunarinnar.  Hvatning starfsmanns fer 

algjörlega eftir því hvaða útkoma leiðir til mestrar umbunar fyrir starfsmanninn en mismunandi 

útkomur geta verið mismikils virði.  Þessir þrír þættir, til samans, ráða svo úrslitum um það 

hvort að nægilega mikil hvatning sé til staðar fyrir starfsmannin til að ná fram betri 
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frammistöðu.  Það er því mikilvægt að stjórnendur setji fram í upphafi skýr og raunhæf verkefni 

og markmið sem leiða til þess að starfsmanninum finnist þau eftirsóknarverð og leggi sig þar 

af leiðandi fram í að ná þeim (Boddy, 2011).  

Hofstede sýndi fram á að mismunandi menning hefur áhrif á mikilvægi þess hvort og 

hvernig einstaklingar tengjast þessum hvatninga þáttum og kenningum (Hofstede, 2001). 

Niðurstöður rannsóknar Hofstede (1980) lágu fyrir í framhaldi af rannsókn sem hann 

framkvæmdi á 116.000 starfsmönnum IBM í yfir 70 löndum.  Með rannsókn sinni á IBM náði 

Hofstede að flokka mennningu niður í fimm menningarvíddir.  Víddirnar fimm skiptast niður 

á valdafjarlægð (e. power distance), en sú vídd sýnir fram á hvernig valdinu er skipt innan 

skipulagsheildar.  Ef valdafjarlægðin er lítil þá er staðan frekar jöfn á milli stjórnenda og 

undirmanna.  Starfsmenn upplifa litla sem enga ógnun og traust og samhljómur er á milli aðila 

óháð valdastöðu.  Ef um mikla valdafjarlægð er að ræða er mikil skipting á milli starfsmanna.  

Yfirmenn og aðrir stjórnendur fara eftir öðrum reglum en gildir um aðra starfsmenn 

skipulagsheildarinnar.  Lítið traust ríkir á milli aðila og einstaklingshyggja er í hámarki.  Næsta 

vídd er einstaklingshyggja – heildarhyggja (e. individualism – collectivism).  Þessi vídd skiptist 

niður í tvær andstæðar víddir, annars vegar einstaklingshyggju þar sem áhersla er lögð á 

einstaklinginn og hver og einn hugar að sínum hagsmunum og hins vegar heildarhyggju sem 

áhersla er lögð á hagmuni heildarinnar.  Þriðja víddin er karllæg – kvenlæg vídd (e. masculinity 

– femininity), þar sem verið er að sýna fram á hversu ólík hlutverk kynjanna eru í samfélaginu.  

Fjórða víddin er óvissa – hliðrun (e. uncertainty – avoidance).  Víddin fjallar um þær 

óvenjulegu og óþekktu aðstæður sem geta komið upp í samfélaginu og hjá skipulagsheildum.  

Mikilvægt er að byggja upp stöðugleika með lögum og reglum til þess að komast hjá þessari 

ógn og þeirri hræðslu sem getur skapast við þessar aðstæður.  Fimmta og síðasta víddin er 

langtíma – skammtímaafstaða (e. longterm versus shortterm orientation).  Með langtíma 

afstöðu er horft til framtíðar og áhersla lögð á þrautseigju en með skammtíma afstöðu er 

jafnmikil áhersla á nútíð og fortíð jafnmikil (Hofstede, 1994). 

 

6 Frammistaða 

Skilgreina má hugtakið frammistaða þannig að þar sé verið að meta á hversu áhrifaríkan og 

skilvirkan hátt stjórnendur nýta sér þær auðlindir sem þeir hafa yfir að ráða til að ná fram 

markmiðum skipulagsheildarinnar.  Tekin er til skoðunar öll hegðun mannauðsins innan 

skipulagsheildarinnar sem er ætlað að þjóna þeim tilgangi að ná fram markmiðum 

skipulagsheildarinnar (Boddy, 2011).  Í þessum kafla verður farið yfir hugtakið frammistaða 
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og hvernig tengja má frammistöðu við mannauðsstjórnun, hvernig frammistaða tengist hæfni 

starfsmannsins og frammistöðu skipulagsheilda.  

6.1 Frammistaða  

Mikilvægt er að stjórnendur hvetji starfsmenn sína áfram til betri frammistöðu þannig að þeir 

vinni markvisst að verkefnum sínum, skili af sér því sem sett er fyrir þá og að þeir vandi til 

verka.  Með því að skoða heildar frammistöðu starfsmanns eru stjórnendur að skoða hverju 

viðkomandi starfsmaður hefur áorkað og hvernig hann áorkaði það (Armstrong, 2012).  

Stjórnendur vilja að skipulagsheildir þeirra, þ.m.t. allar deildir og vinnuhópar setji sér það 

markmið að ná settum árangri.  Það þurfa því að vera vel skilgreindar lýsingar á því hvað góð 

frammistaða felur í sér og hvað þarf til þess að ná fram þessum setta árangri (Boddy, 2011). 

 Frammistaða og árangur skipulagsheilda er eitt og frammistaða mannauðsins er annað. 

Samspil þessara beggja þátta skiptir miklu máli til þess að ná fram heildar árangri í frammistöðu 

skipulagsheildarinnar.  Það er mikilvægt að stjórnendur viti hvernig þeir eiga að mæla þessa 

frammistöðu og til hvaða ráðstafana þeir þurfi að grípa til að fá þær upplýsingar sem þeir þurfa 

um frammistöðu skipulagsheildarinnar, framleiðni, skilvirkni og hvernig skipulagsheildin er 

að standa sig samanborið við aðrar skipulagsheildir á markaðnum.  Framleiðni skipulagsheildar 

snýr að því að heildar framleiðnin er á vörum og vinnu skipulagsheildarinnar.  Skipulagsheildir 

vilja framleiða sem mestan varning og veita sem mestu þjónustu en nota til þess sem minnst 

magn af aðföngum.  Skilvirkni skipulagsheildarinnar er mæling sem sýnir hversu viðeigandi 

markmið skipulagsheildarinnar eru og hversu vel þessum markmiðum er náð.  Stjórnendur 

þurfa að vera meðvitaðir og hafa skýr fyrirmæli og ferli til þess að sameina störf mannauðsins 

til að ná fram þessum markmiðum. .  Frammistöðulistar er vinsæl leið fyrir stjórnendur til þess 

að sjá og bera saman frammistöðu skipulagsheildarinnar og þá aðallega gagnvart 

samkeppnisaðilum (Boddy, 2011). 

Þegar kemur að einstaklingum er mikilvægt að skipulagsheildir meti frammistöðu 

þeirra reglulega og á skipulagðan hátt.  Frammistöðumöt eru mikið notuð í að meta 

frammistöðu starfsmanna.  Starfsmönnum sem eru að skila góðri vinnu og ná fram markmiðum 

sínum, ætti að umbuna til þess að sýna þeim að vinna þeirra skiptir máli fyrir skipulagsheildina 

en jafnframt er umbunin hvatning fyrir þá til þess að halda áfram að vinna framúrskarandi 

vinnu (Armstrong, 2012).  
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6.2 Stjórnun frammistöðu 

Stjórnun frammistöðu eða frammistöðustjórnun er aðferðarfræði sem er notuð þegar verið er 

að rýna í og meta heildar frammistöðu mannauðsins með ákveðnum og skipulögðum hætti.  Í 

flestum tilfellum vilja stjórnendur skipulagsheilda vita hver frammistaða skipulagsheildarinnar 

er.  Þeir þurfa að þekkja hvað það er nákvæmlega sem leiðir til þess að frammistaðan er góð 

og að markmiðunum er náð.  Þetta er ferli sem er ávallt í gangi.  Verið er að skoða saman 

hegðun starfsmanna, áætlanir og markmið skipulagsheildarinnar í þeim tilgangi að ná fram 

markmiðum hennar (Boddy, 2011).  

Mynd 9: Stjórnunar ákvörðunarferlið í frammistöðustjórnun (Boddy, 2011, bls 297). 

Myndin hér að ofan sýnir það ákvörðunarferli sem stjórnendur skipulagsheilda þurfa að 

fara í gegnum þegar frammistöðustjórnun er fyrir hendi.  Með almennum markmiðum er átt 

við þau markmið sem þróast í gegnum áætlunargerðina.  Þessi markmið eru grunnurinn að 

stjórnunarferlinu þar sem raunveruleg frammistaða er borin saman við almenn markmið.  

Árangurinn ræður því hver viðbrögð stjórnandans verða en þau geta verið að gera ekkert, 

leiðrétta frammistöðuna eða endurskoða almennu markmiðin.  Að jafnaði er hægt að skipta 

frammistöðustjórnun niður í þrjá þætti.  Allir stjórnendur þurfa að ákveða samspil þessara þátta 

sem mun veita þeim þær niðurstöður sem þeir þurfa fyrir frammistöðu skipulagsheildarinnar.  

Í fyrsta lagi er frammistaða skipulagsheildarinnar borin saman við markmið og heildar stefnu 

hennar.  Í öðru lagi er framkvæmdin á matinu skoðuð.  Er notast við frammistöðumöt til þess 

að skoða betur þann árangur sem verið er að meta hjá starfsmönnum.  Þriðji og síðasti þátturinn 

snýr að samskiptum á milli stjórnenda og viðkomandi einstaklings sem tók matið (Boddy, 

2011). 
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 Frammistöðuhringurinn er ferli sem Armstrong (2012) setti upp til þess að sýna ferli og 

framgang frammistöðustjórnunar.  Ferlið, sbr. mynd nr. 10, sýnir þá fjóra þætti sem snúa að 

frammistöðuhringnum.  Ferlið er sett upp í hring til þess að sýna að um síendurtekið ferli er að 

ræða.  Í fyrsta lagi er markmiðið sett.  Því næst er því hrint í framkvæmd og er fylgst 

gaumgæfilega með þróuninni yfir árið.  Að lokum er framkvæmd athugun á ferlinu út frá 

niðustöðunum og tekin ákvörðun um hvort og hvenær þurfi að endurskoða það.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skipulagningarferlið hefst á því að tekin er ákvörðun um í hvaða hluta þess er áætlað 

að fara yfir.  Hegðun starfsmannsins er skoðuð út frá því hvað er ætlast til af honum og hver 

markmið hans eru ásamt því að skoða hvaða hegðun hann ætlar að sýna til að ná fram settu 

markmiði hvort sem það er að auka þekkingu sína eða starfsþróun.  Í öðrum hluta ferlisins er 

frammistaða starfsmannsins skoðuð, hvernig hann hefur verið að vinna þá vinnu sem til þarf 

til að ná markmiðinu.  Því næst er athugað og fylgst með hvort viðkomandi starfsmaður sé að 

vinna með þeim hætti sem hann ákvað í upphafi til þess að ná settum markmiðum.  Í síðasta 

hluta ferlisins er mikilvægt að fara vel yfir þá þróun sem átt hefur sér stað síðastliðið árið og 

gefa starfsmanninum endurgjöf í samræmi við það hvort hann hafi náð settum markmiðum eða 

ekki.  Þetta ferli er hringrás sem endurtekur sig aftur og aftur.  Huga þarf vel að því og vera 

vakandi yfir þeim breytingum sem hugsanlega þarf að gera á ferlinum til að ná fram settum 

árangri og markmiðum (Armstrong, 2012). 

Framkvæmd 

AthugunEndurskoðun

Skipulagning

Almennt 
samkomulag um 

Starfsþróun

Frammistaða 
yfi rfarin

Frammistaða

Mynd 10: Frammistöðuhringur (Armstrong, 2012, bls 51). 
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6.3 Hæfni í starfi 

Hæfni (e. competence) starfsmanna er mikilvægur grundvöllur þegar kemur að árangri og 

frammistöðu í starfi.  Frammistaða starfsmanna byggist á því hvort starfsmenn geti gert það 

sem þeir ætla sér og hafi vilja til þess að takast á við það verkefni sem þeir taka sér fyrir.  

Grundvöllur árangurs byggist á þessari frammistöðu.  Hæfni felur í sér þá þekkingu, viðhorf, 

færni og alla þá persónulegu eiginleika sem starfsmaður býr yfir og nýtist honum í að ná fram 

góðri frammistöðu og góðum árangri (Kalb og fleirri., 2006; Boddy, 2011).  Hæfni starfsmanns 

verður til þegar hann leggur sig fram í að ná fram markmiðum sínum og mæta þannig kröfum 

skipulagsheildarinnar.  Hæfnin vísar til þess þegar viðkomandi starfsmaður getur viðhaldið 

þátttöku sinni í einstökum athöfnum þannig að það endurspegli ímynd hans, afrekstur lærdóms 

og nýtist honum í umhverfinu.  Sjálfsmynd, hlutverk, tengsl, gildi og markmið viðkomandi 

byggja upp ímynd hans (Christiansen, 1999).  Hæfnin þróast áfram þegar tekist er á við ýmis 

verkefni og áskoranir, takist það eykst viljinn í að ná fram nýjum verkefnum og takast á við 

nýjar áskoranir (Kielhofner, 2008).  Starfsmaður sem upplifir sig hæfan er tilbúinn til þess að 

takast á við nýjar aðstæður betur en aðrir starfsmenn og leitar hann þar af leiðandi frekar upp 

ný tækifæri.  Hann notar endurgjöf til þess að bæta frammistöðu sína og gefst síður upp í að ná 

fram ákveðnum markmiðum.  Viljinn til þess að bæta frammistöðuna byggist á umfangi 

starfsins, fyrri reynslu viðkomandi, aðbúnaði og stuðningi skipulagsheildarinnar (Kielhofner, 

2008).  Blancard og Thacker (2007) settu fram líkan þar sem hæfni og frammistaða starfsfólks 

byggist upp á samspili þriggja þátta, það er umhverfinu (e. environment), áhugahvöt (e. 

motivation) og þekkingar, viðhorfa og færni (e. knowledge, attitudes and skills).  Ef veikleiki 

myndast í einum þriggja þátta líkansins getur það haft neikvæð áhrif á frammistöðu viðkomandi 

starfsmanns.   

 Einstaklingurinn er stór hluti af umhverfinu og umhverfið á það til að móta 

einstaklinginn, skapa honum tækifæri, hömlur, kröfur og auðlindir.  Upplifun einstaklingsins á 

þessum þáttum og hvernig þeir hafa áhrif á hegðun hans fer eftir einstaklingnum sjálfum.  

Einstaklingar skapa sér mismunandi hæfni og þátttaka þeirra í umhverfinu ýtir undir hæfnina 

til þess eins að hámarka frammistöðuna.  Mikilvægt er fyrir einstaklinginn að vera meðvitaðan 

um umhverfi sitt þar sem umhverfið hefur áhrif á það hvaða verkefni viðkomandi tekur sér 

fyrir hendur og hvernig hann útfærir þau.  Ferli þetta getur tekið langan tíma og mismunandi 
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hvernig einstaklingur bætir frammistöðu sína og hæfni með samspili vilja og umhverfis 

(Kielhofner, 2008).   

 Með aukinni hæfni starfsmannsins í starfi er hann að stuðla að jákvæðari breytingum á 

starfsgetu sinni og öðlast hann þar með jákvæðari upplifun og aukinn vilja í gegnum starfið.  

Með þessari þróun eru líkurnar meiri á að hann nái góðum tökum á starfinu og bættri 

frammistöðu (Boddy, 2011).  Hæfni flokkast undir auðlind sem stuðlar að samkeppnisforskoti 

skipulagsheilda og á stóran þátt í stefnumiðuðum árangri hennar.  Hægt er að flokka hæfni 

undir almenna og sérhæfða hæfni, almenn hæfni er sýnilegri og hluti af ýmsum störfum og 

sérhæfð hæfni er hluti af sérhæfðari störfum og starfsemi innan skipulagsheildarinnar 

(Nordhaug og Grönhaug, 1994).  Samkvæmt Nordhaug (1998) þá er hægt að skipta hæfni upp 

í sex flokka.  Grunnhæfni (e. meta – competence) sem leggur áherslu á hæfni tengda þekkingu, 

færni og hæfileikum.  Fagbundna hæfni (e. industry competence) sem leggur áherslu á 

þekkingu á starfsvettfangi, uppbyggingu og þróun.  Því næst er það vinnustaðabundin hæfni (e. 

intraorganizational compentence), þar eru gerð skil á hæfni sem tengist stefnu, markmiðum, 

samstarfsfólki, menningu skipulagsheildarinnar og samskiptaneti, þessi hæfni nýttist ekki í 

öllum skipulagsheildum.  Sérstök hæfni (e. technical trade compentence) á við um ákveðnar 

atvinnugreinar eins og til dæmis tengda tölvu – og gæðakerfum og að lokum er það sértæk 

hæfni (e. idiosyncratic technical compentence) sem tengist sértækum verkefnum og nýtist sú 

hæfni aðeins í ákveðnum skipulagsheildum.  Flokka þessa setti hann fram í líkan sem kemur 

að góðum notum þegar verið er að greina hæfni sem er mikilvæg fyrir tiltekið starf eða 

starfsumhverfi.  

6.4 Frammistaða og mannauðsstjórnun 

Skipulagsheildir sem ná að stjórna mannauð sínum á skipulegan og á áhrifaríkan hátt eru að ná 

fram betri frammistöðu í heild sinni.  Sameiginlegt markmið beggja aðila skal vera skýrt og 

það er að ná fram langtíma árangri fyrir skipulagsheildina.  Það þurfa að liggja fyrir skýr 

skilaboð til mannauðsins um stefnu og markmið skipulagsheildarinnar ásamt skilningi á því 

hvernig unnið er að því að ná þessum markmiðum.  LOS líkanið (e. line of sight) er líkan sem 

sýnir á myndrænan hátt hvernig frammistaða mannauðsins hefur áhrif á heildarstefnu 

skipulagsheildarinnar.  Stefna skipulagsheildarinnar hefur svo áhrif á það hvernig og með 

hvaða hætti er unnið með sjálfan mannauðinn (Buller og McEvoy, 2012).  
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Mynd 11: LOS Líkanið (Buller og McEvoy, 2012) 

Myndin 11 sýnir LOS líkanið og ferli þess.  Hún sýnir á einfaldan hátt hvernig hinir 

ýmsu þættir eins og starfshættir, stefna skipulagsheildarinnar, félagslegur auður og 

mannauðurinn í heild sinni vinna öll saman og eru hvert um sig áhrifavaldar í því að ná fram 

góðri frammistöðu.  Heildarstefna skipulagsheildarinnar og mannauðsstefnan þurfa að vera 

byggðar upp frá sama grunni til að skapa umgjörðina utan um hina þættina.  Skýr stefna þar 

sem markmið og hlutverk skipulagsheildarinnar kemur fram auðveldar ferlið og leiðir til betri 

frammistöðu (Buller og McEvoy, 2012). 

 Í mannauðsstjórnun er gerður greinarmunur á milli harðri (e. hard) og mjúkri (e. soft) 

aðferð.  Harða aðferðin byggir á sjónarmiði skipulagsheildarinnar en mjúka aðferðin byggir á 

því að mannauðurinn sé mikilvæg auðlind þar sem hvatning, þátttaka og þróun hefur forgang.  

Gott og þróað samspil á milli mannauðsstjórnunar og frammistöðu skipulagsheildar hefur 

almennt jákvæð áhrif á heildarmyndina þar sem starfsmannavelta er minni en framlegð og 

fjárhagslegur ávinningur er meiri.  Skipulagsheildir geta einungis náð fram mikilvægum 

stefnumiðuðum ávinningi ef þær taka stefnumarkandi ákvörðun í mannauðsstjórnun.  Í þeim 

tilgangi að tryggja sem mest samspil á milli ytra og innra umhverfis (Boddy, 2011). 

 Heildarstefna skipulagsheildar byggir að mestu leyti á skipulagi hennar og 

mannauðsstefnu.  Mynd 12 sýnir að það er náið samspil á milli stefnu skipulagsheildarinnar, 

viðskiptastefnu og mannauðsstefnunnar.  Til þess að ná góðu samspili á milli ytri þátta þurfa 

stjórnendur að reyna að ná góðri tengingu á milli mannauðsstjórnunar, viðskiptastefnu, 

uppbyggingu og ytra umhverfis.  Á myndinni kemur skýrt fram að þættir mannauðsstjórnunar 

hafa meira frammistöðuvægi þegar þeir eru samtengdir heildarstefnu skipulagsheildarinnar.  

Skipulagsheildir ná einnig fram ávinningi þegar mannauðsstefnur þeirra eru samþættar 

innbyrðis þannig að einstakir þættir þeirra vega upp á móti og styrkja hvorn annan og senda 

þar með samræmd skilaboð til mannauðsins (Boddy, 2011). 
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Þeir starfsmenn sem vinna markvisst að því að ná settum markmiðum 

skipulagsheildarinnar þurfa sjálfir að fá tækifæri, hvatningu og getu til að geta náð settum 

markmiðum.  Umbunarkerfi spila stóran þátt í frammistöðu mannauðs og skipulagsheildar.  Þá 

er einnig mikilvægt að starfsmenn líti ekki svo á að umbun geti einungis verið í formi 

fjárhagslegs ávinnings heldur að umbun geti einnig verið í formi hvatningar, hróss og 

viðurkenningar fyrir vel unnin störf.  Samspil þessara þátta hafa mikil áhrif á það hvernig 

mannauðurinn og félagslegi auðurinn í skipulagsheildinni eru sett fram (Boddy, 2011).  

Skipulagsheildir sem stuðla að teymisvinnu geta stutt við frammistöðu hennar með 

umbunakerfi þar sem viðurkenningu og umbun er deilt út til teymisins.  Hægt er að grafa undan 

teymisvinnu ef umbun og viðurkenningar eru gefnar út til einstakra aðila fyrir ákveðna 

frammistöðu.  Velgengi og góð frammistaða skipulagsheildar endurspeglast í góðri og vel 

skipulagðri mannauðsstjórnun þar sem komið er fram við mannauðinn og félagslega auðinn af 

virðingu (Buller og MccEvoy, 2012).  

  

Mynd 12: Samspil mannauðsstjórnunar,stefnu, uppbyggingu og umhverfis (Boddy, 2011, bls 332). 
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7 Amazon 

Í þessum kafla verður farið yfir sögu Amazon og fjallað um mannauðsstjórnun innan 

skipulagsheildarinnar.  Bar Raiser prógrammi Amazon verður ítarlega lýst þar sem það er 

lykilþáttur í ráðningarferli þeirra.  Þá verður farið vel yfir ráðningarferli Amazon og stefna 

þeirra í mannauðsmálum skoðuð og hvernig hún er nýtt í daglegu starfi. 

 

Kaflarnir eru eftirfarandi: 

 Saga Amazon 

 Mannauðsstjórnun Amazon 

 Bar Raiser prógrammið 

 Ráðningarferli Amazon 

 Forystureglur Amazon 
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„I'd rather interview 50 people and not hire anyone than hire the wrong 

person" 

(Jeff Bezos stofnandi Amazon) 

7.1 Saga Amazon 

Amazon er bandarísk skipulagsheild sem sérhæfir sig í netverslun.  Hún var stofnuð árið 1994 

af frumkvöðlinum Jeff Bezos.  Skipulagsheildin er með höfuðstöðvar sínar í Seattle í 

Bandaríkjunum og starfsmenn hennar eru nú um 154.100 (UK Finance Yahoo, 2015) talsins á 

heimsvísu.  Upphafleg viðskiptaáætlun skipulagsheildarinnar var talin frekar frábrugðin öðrum 

viðskiptaáætlunum á þeim tíma að því leitinu til að hún gekk út á að ekki var gert ráð fyrir að 

skila hagnaði fyrstu fjögur til fimm starfsárin og stóðst sú viðskiptaáætlun.  Amazon óx jafnt 

og þétt og árið 1999 var fjárfestum þess farið að finnast þeir vera að vaxa heldur hægt miða við 

aðrar skipulagheildir í sama geira.  Það var síðan árið 2000 þegar hin svokallaða internetbóla 

sprakk og aðrar skipulagsheildir í sams konar geira urðu gjaldþrota sem Amazon hélt velli og 

fór þá fyrst að skila smá hagnaði.  Enn þann dag í dag er Amazon að skila hagnaði og voru 

tekjur þess fyrir árið 2014 um 88.99 milljarðar dollara (Mashable.com, 2015) og vegna 

alþjóðavæðingar skipulagsheildarinnar var meira en helmingur þessara tekna utan 

Bandaríkjanna.  

Markmið Amazon eru skýr.  Amazon leggur áherslu á að verða sú skipulagsheild í 

heiminum sem hugar mest að hagsmunum viðskiptavina sinna og vill vera sá staður þar sem 

fólk getur fundið allt sem því langar til að kaupa á veraldarvefnum.  Fyrir mörgum er Amazon 

stór bókabúð en Amazon býður upp á milljónir af vörutegundum, nýjum, uppgerðum sem og 

notuðum, í flokkum eins og bókum, kvikmyndum, tónlist, leikjum, raftækjum, leikföngum, 

fatnaði, skóm og skartgripum svo eitthvað sé nefnt.  Úrvalið af vörum sem hægt er að versla í 

gegnum netverslanir Amazon nánast er óendanlegt (amazon.com, 2015).  

Amazon hefur meira en 100 milljónir virkra viðskiptavina og yfir 1.5 milljónir virkra 

seljenda (Businessweek, 2015).  Fyrir utan netverslun Amazon í Bandaríkjunum eru einnig 

staðbundar Amazon netverslanir í löndum eins og Kanada, Bretlandi, Þýskalandi, Austurríki, 

Frakklandi, Ítalíu, Spáni, Kína og Japan.  Áætlanir stjórnenda um alþjóðavæðingu eru hvergi 

nær lokið.  Til þess að viðhalda hollustu við viðskiptavini sína hafa þeir lagt mikið upp úr 

dreifingaleiðum og ferlum til að uppfylla loforð sín.  Vöruskemmur Amazon eru staðsettar út 

um allan heim og er viðskiptavinunum tryggð fljótleg og áreiðanleg vöruafhending.  Oftast er 

viðskiptavinurinn búin að fá vöruna afhenda innan 24klst. frá því að hann pantaði hana á 

vefsíðu Amazon. 
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Starfsemi Amazon skiptist niður í 257 deildir og eru þeir starfrækir í 32 löndum 

víðsvegar um heiminn (amazon.com, 2015). 

7.2 Mannauðsstjórnun Amazon 

„Work Hard.  Have Fun.  Make History“ 

(Jeff Bezos stofnandi Amazon) 

Hjá mannauðsdeild Amazon á heimsvísu starfa um 500 manns.  Hver einstök deild innan 

skipulagsheildarinnar er með sína eigin mannauðsdeild sem sér um allt starfsmannahald og 

ráðningarferli fyrir sína deild.  Með þessu er Amazon að reyna að tryggja það að ráðningarferli 

fyrir hvert starf sé eins vel sniðið að starfinu og mögulegt er svo að sem best takist með fyrstu 

ráðningu (amazon.com, 2015) 

Aukin alþjóðavæðing hefur leitt til þess að mikil tækifæri hafa skapast á heimsmarkaði 

varðandi uppvöxt og stækkun hjá skipulagsheildum.  Á sama tíma hefur það einnig orðið til 

þess að samkeppni á markaðnum hefur aukist.  Við þessar aðstæður hafa margar 

skipulagsheildir eins og Amazon endurskoðað sínar stöður og hagrætt til þess að auka 

samkeppnisforskot sitt og auka þar með markaðshlutdeild sína.  Vegna alþjóðavæðingar hafa 

mannauðsdeildir Amazon einnig þurft að hagræða og endurhugsa allar hefðbundnar leiðir í 

mannauðsstjórnun til þess að aðlagast þörfum markaðarins.  

 Fyrir alþjóðlegar skipulagsheildir eins og Amazon sem eru með starfsemi í yfir 32 

löndum verður það töluvert flóknara að setja upp öfluga mannauðsstjórnun.  Umfang 

alþjóðlegrar mannauðsstjórnar er töluvert meira og víðtækara.  Mikið er um að starfsmenn og 

umsækjendur þurfi að flytja búferlum til annarra landa og verður því að tryggja að það sé vel 

undirbúið og skipulagt.  Allar upplýsingar er varða alþjóðlega skattalöggjöf verða að vera 

skýrar og þjónusta og upplýsingaflæði til starfsmanna verður að vera í góðu ferli.  Að ná inn 

góðu starfsfólki í þau störf hvar sem er í heiminum getur oft orðið áskorun fyrir Amazon þar 

sem erfitt getur verið að fá viðkomandi til að flytjast búferlum.  Alþjóðleg mannauðsstjórnun 

Amazon einblínir á fjölbreyttan og sundurleitan hóp starfsmanna með mismunandi menningar 

bakgrunn.  Mismunandi menningarþættir hafa mikil áhrif á væntingar og gildi starfsmanna og 

áhrif á mismunandi stjórnunar stíla.  Amazon leggur því mikla áherslu á að aðlaga allar sínar 

stefnur og ferla að alþjóðlegu skipulagi til að hámarka árangur skipulagsheildarinnar 

(amazon.com, 2015). 
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7.3 Bar Raiser prógrammið  

„At Amazon, the hiring manager and the bar raiser must both believe 

the candidate can do the job and exceed 50% of the folks currently 

doing so“ 

(Jeff Bezos stofnandi Amazon) 

Árið 1999 var Bar Raiser prógramminu komið á fót hjá höfuðstöðvum Amazon til þess að 

tryggja það að þeir væru að ráða inn bestu langtíma tækni tengdu ráðninguna.  Prógrammið var 

síðan innleitt inn í alþjóðlega stefnu skipulagsheildarinnar og gildir núna um allar ráðningar 

hvort sem um tæknileg eða ótæknileg störf er að ræða (amazon.com, 2015). 

Bar Raiser prógrammið var sett upp til þess að jafna út ákvörðunartöku 

ráðningarstjórans og til þess að tryggja skjótari ráðningu í starf.  Sá sem er í hlutverki Bar 

Raiser er starfsmaður innan skipulagsheildarinnar sem ásamt öllum sínum vinnuskyldum eyðir 

um 15 – 20 tímum á viku í að taka viðtöl við umsækjendur sem hafa sótt um störf á öðrum 

sviðum skipulagsheildarinnar.  Sá sem er Bar Raiser í viðtalshópi er því hlutlægur þriðji aðili í 

viðtalinu til þess að tryggja að besta langtíma ráðningin eigi sér stað hjá skipulagsheildinni.  

Allir viðmælendur í viðtalshópnum eru samt skyldugir til þess að halda uppi háum 

ráðningarstuðli og vinna eftir ferli Bar Raiser prógrammsins.  Þeir sem eru Bar Raiser innan 

viðtalshóps þurfa að vinna með ráðningarstjóra, starfsmannastjóranum og viðtalshópnum til 

þess að tryggja það að besta langtíma ákvörðunin um ráðningu sé tekin fyrir skipulagsheildina.  

Til þess að hægt sé að veita umsækjanda tilboð um starf, þurfa Bar Raiser og ráðningarstjórinn 

að vera sammála um að þessi ráðning sé sú rétta.  Ef Bar Raiser er andvígur því að Amazon 

ráði inn viðkomandi umsækjanda hefur hann neitunarvald á viðkomandi umsókn og getur 

komið í veg fyrir ráðningu.  Þetta skapar jafnvægi í ákvörðunarvaldi varðandi ráðningar til þess 

að tryggja háan ráðningarstuðul.  Saman vinna Bar Raiser, starfsmannastjórinn og 

ráðningarstjórinn að því að viðhalda háum ráðningarstuðli og styðja þannig við eitt af 

aðalmarkmiðum Amazon sem er að ráða og þróa besta mögulega starfsfólkið (e. hire and 

develop the best) (amazon.com, 2015).  

Bar Raiser hefur þrjú megin ábyrgðarsvið: 

1. Viðmælandinn:  

 Metur umsækjandann með tilliti til helstu styrkleika hans og tilætluðum árangri fyrir 

stöðuna.  
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 Tekur góðar langtíma ákvarðarðanir um ráðningar 

2. Keyra fram ákvörðunartöku:  

 Keyrir í gegn framúrskarandi ákvarðanir um ráðningar í gegnum ráðningar viðtalið, 

endurgjöfina, athugunum á ummælum, stöðufundi og ráðningarfundum um ákvörðunar 

ferlið.  

 Tekur endanlega ákvörðun um ráðningar ásamt ráðningarstjóra.  

3. Leiðbeinandinn: 

 Er fyrirmynd og gefur afbragðs skriflega endurgjöf og þjálfar viðmælendur sem skila 

ekki inn innihaldsríkri endurgjöf  

 Veitir forystu og þjálfun á ráðningarfundum og keyrir í gegn ákvörðunartökuna. 

Í fyrsta bréfi sínu til hluthafa skipulagsheildarinnar árið 1998 setti Bezos inn mikilvægi 

þess að hafa háan ráðningarstuðul og hvernig það mótar stefnu og samkeppnisforskot 

skipulagsheildarinnar (amazon.com,2015). Bréfið í heild sinni má nálgast í viðauka 1. 

7.4 Ráðningarferli Amazon 

Amazon státar sig af öflugri starfsmannastefnu og ráðningarferli.  Eitt af meginmarkmiðum 

skipulagsheildarinnar er að ráða eingöngu og þróa besta mögulega starfsfólkið “Hire and 

Develop the best” (amazon.com, 2015).  Þetta markmið þeirra er skilgreint sem svo að þeir 

starfsmenn sem eru svokallaðir leiðtogar hækka árangursstuðul skipulagsheildarinnar með 

hverri góðri ráðningu og hverri stöðuhækkun sem þeir veita.  Þeir leggja sig alla fram við að 

greina og þekkja yfirburða hæfileika starfsmanna sinna og veita þeim þannig möguleika á að 

vinna sig upp innan skipulagsheildarinnar á alþjóðavísu.  Í þessu markmiði kemur einnig fram 

að eitt af aðalhlutverkum leiðtoga er að þróa leiðtoga og ber þeim að taka það hlutverk sitt 

alvarlega.  Sérstök námskeið eru haldin fyrir alla þá starfsmenn sem þurfa að taka þátt í 

starfsmannavali og ráðningum.  Þessi námskeið kallast “Making great hiring decisions” og eru 

sniðin að þörfum og kröfum Amazon við ráðningar nýrra starfsmanna.  Á þessum námskeiðum, 

sem eru yfirleitt eins dags námskeið, er farið yfir það hvernig spyrjendur geta undirbúið sig 

fyrir viðtal, hvaða tækni er best að nota við viðtölin, hvernig á að fá umsækjandann til þess að 

tala meira og hvernig á að haga sér í viðtalinu.  Þá er einnig farið yfir það hvernig skuli taka 

niður punkta á meðan á viðtalinu stendur og hvernig skuli skrifa endurgjöfina eftir viðtalið 

(amazon.com,2015). 
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Þeir sem taka þátt í ráðningarferli Amazon eru settir í sérstaka þjálfun þar sem farið er 

yfir þau tíu grundvallaratriði sem hafa þarf í huga þegar tekin eru viðtöl við umsækjendur.  

Stærsti hlutinn af ráðningarferlinu eru viðtölin sjálf.  Sá sem tekur viðtölin þarf að að vera 

búinn að skoða vel og skilja þá hæfni sem þarf til þess að taka þetta hlutverk að sér.  Hann þarf 

að fylgja eftir tilteknum verkreglum sem snúa að upplifun umsækjenda og hegðun viðmælanda 

og fjalla um skrif á endurgjöf og ráðningarfundi.  Amazon vill að upplifun umsækjenda sé allt 

önnur en hann hefur upplifað í fyrri viðtölum hjá öðrum skipulagsheildum og það er því 

nauðsynlegt fyrir heildar ráðningarferlið að hver spyrjandi hafi þessi grundvallaratriði á hreinu 

svo Amazon geti haldið áfram að ráða besta mögulega starfsfólki.  Til þess að tryggja það að 

Amazon sé að ráða inn besta mögulega starfsfólkið og að hver ráðning og einstaklingur sé að 

minnsta kosti 50% betri en það starfsfólk sem fyrir er hjá skipulagsheildinni eru settar fram 

skýrar leiðbeiningar fyrir einstaklinga sem taka þátt í ráðningarferlinu.  Þessar leiðbeiningar 

eru leiðarvísir starfsmanna til að fylgja eftir í ráðningunni og til að tryggja það að hæfasti 

umsækjandinn sé ráðinn (sjá viðauka 5).   

7.4.1 Valið úr umsækjendum 

Amazon leggur mikla vinnu í að ná inn öflugum umsækjendum.  Það er umfangsmikið starf 

mannauðsstjórnunar teymisins að viðhalda góðu flæði umsækjenda.  Töluvert magn af 

umsóknum berst til skipulagsheildarinnar dags daglega.  Það eru bæði umsóknir frá 

einstaklingum sem eru að sækja um einhver áður auglýst störf og umsóknir frá einstaklingum 

sem vilja komast á skrá hjá skipulagsheildinni en eru ekki að sækja um ákveðið starf.  Amazon 

leitast við að ráða inn hæfustu umsækjendurnar fyrir skipulagsheildina og notast þeir við ýmsar 

mismunandi leiðir til þess að finna hinn fullkomna umsækjanda.  

Öll laus störf hjá skipulagsheildinni eru auglýst inn á heimasíðu Amazon; 

http://www.amazon.jobs/.  Á þessari síðu getur umsækjandi sótt um störf eftir áhugasviði sínu. 

Hann getur valið um laus störf í því teymi sem hann hefur áhuga á að vinna með eða hann getur 

leitað eftir lausri stöðu í ákveðnu landi eða eftir starfsheiti.  Inn á þessari síðu koma einnig fram 

allar þær upplýsingar sem viðkomandi þarf að vita varðandi umbunarkerfi og vinnu umhverfi 

skipulagsheildarinnar á heimsvísu.  Þegar höfundur fór inn á síðuna 10. október 2015 

http://www.amazon.jobs/search-teamcategory kom í ljós að auglýst störf á heimsvísu þennan 

dag voru 10.256 (amazon.com, 2015).  

Þegar verið er að ráða í stöður sem flokkast undir stjórnenda stöður getur oft verið erfitt 

að fá hæfa umsækjendur til þess að sækja um.  Í þeim tilvikum þurfa mannauðsdeildir Amazon 

að leita að hæfum einstaklingum.  Við leitina notast þær í flestum tilfellum við heimasíður eins 

http://www.amazon.jobs/
http://www.amazon.jobs/search-teamcategory
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og Linkedin eða þær ráða inn þriðja aðila í leitina.  Þetta eru svokallaðar hausaveiðar (e. head 

hunting) en ferlið við að finna þessa einstaklinga er oft langt og getur tekið marga mánuði 

þanngað til búið er að ráða í stöðuna og viðkomandi hefur störf hjá skipulagsheildinni.   

Ráðningarferlinu hjá Amazon er skipt niður í fimm jafn mikilvæga hluta, óháð eðli starfsins. 

Ferlið má sjá á myndinni hérna fyrir neðan. 

 

Mynd 13: Viðtalsferli Amazon (Kolbrún Jónsdóttir, 2015) 

7.4.2 Símaviðtal 

Viðtalsaðferðir geta verið misjafnar eftir löndum og deildum innan skipulagsheilda en flestir 

eru sammála því að þetta sé mikilvæg leið til þess að meta umsækjendur.  Símaviðtal hjá 

Amazon er stór þáttur í upphafi ráðningarferlis.  Ráðningarstjóri (e. hiring manager) þess starfs 

sem verið er að ráða í er fyrsti aðilinn sem fer yfir innkomnar umsóknir.  Hann ákveður hvaða 

umsækjendur eigi að hafa samband við í símaviðtal númer eitt.  Ráðningarstjórinn verður 

einnig yfirmaður viðkomandi starfsmanns sem verið er að ráða inn. 

Hjá Amazon þarf fyrsta símaviðtal að vera að lágmarki 60 mínútur til þess að 

spyrjandinn geti metið hæfni umsækjandans nógu vel til að hægt sé að taka ákvörðun um hvort 

honum verði boðið í annað símaviðtal.  Þegar búið er að velja umsækjendur til þess að fara 

áfram í ráðningarferli hefur starfsmannastjóri deildarinnar eða starfsmaður úr starfsmannahaldi 

samband við viðkomandi til þess að kanna reynslu umsækjandans.  Ef símaviðtal númer eitt 

gengur vel er starfsmaður úr þeirri deild og úr því teymi sem umsækjandi myndi hugsanlega 

vinna með látinn taka annað símaviðtal við umsækjandann þar sem farið er yfir hagnýta reynslu 

Símaviðtal

Viðtals 
hópur
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og 
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hans og hæfni í takt við starfslýsinguna.  Standist umsækjandi símaviðtal númer tvö er 

ráðningarstjórinn látinn taka þriðja og síðasta símaviðtalið við viðkomandi áður en tekin er 

ákvörðun hvort hann verði kallaður inn í innanhúsviðtal (amazon.com, 2015). 

Allar spurningar sem spyrjandi spyr umsækjanda koma úr sérstökum spurningabanka 

sem Amazon hefur sett saman og er eingöngu fyrir starfsmenn skipulagsheildarinnar til að 

styðja við og tryggja að viðtalið verði markvisst og árangursríkt.  Þegar öllum þremur 

símaviðtölunum er lokið er umsækjanda annað hvort hafnað eða honum er boðið til þess að 

koma í innanhúsviðtöl.   

7.4.3 Viðtalshópur 

Sérstakur viðtalshópur er settur saman af starfsmannastjóra og ráðningarstjóra og er það teymið 

sem mun taka viðtöl við umsækjandann.  Þessi hópur er sniðinn að hverju auglýstu starfi fyrir 

sig og tekur hann mið af því hvers konar starfsmanni er verið að leita að.  Í þessum hópi er 

ráðningarstjórinn sem er næst ráðandi yfir því starfi sem verið er að ráða í.  Hann er yfirleitt 

fyrstur til þess að taka innanhúsviðtal við viðkomandi umsækjanda sem hefur komist í gegnum 

fyrstu þrjú símaviðtölin.  Í viðtalshópinn eru einnig valdir starfsmenn sem munu á einhvern 

hátt vinna með umsækjandanum sem fær starfið.  Velja skal minnst fimm til sjö manns ásamt 

ráðningarstjóra til þess að taka viðtal við umsækjandann.  Þegar búið er að setja saman 

viðtalshópinn er hægt að kalla viðkomandi umsækjanda inn í viðtal.   

7.4.4 Innanhússviðtal 

Amazon er alþjóðleg skipulagsheild og geta umsækjendur komið víðs vegar að úr heiminum.  

Er mikilvægt fyrir skipulagsheildina að reyna að velja réttu umsækjendurnar í upphafi til þess 

að koma í innanhúsviðtöl þar sem kostnaður við að koma þeim í viðtalið getur verið töluverður.  

Ef umsækjanda er boðið í innanhúsviðtal tekur viðtalið í flestum tilfellum heilan dag og 

stundum tvo daga.  Ef umrætt starf er á einhvern hátt sérhæft þá er umækjandinn einnig látinn 

þreyta próf til þess að kanna hæfniskröfur og vinnuálag.  

Hver viðmælandi í viðtalshópnum þarf að vera að lágmarki eina klukkustund með 

umsækjandanum og er hverjum viðmælanda úthlutaðar sérstakar spurningar úr spurningabanka 

Amazon sem tengjast forystureglum skipulagsheildarinnar og ákveðnum áherslum tengdum 

starfinu og starfssviði þess.  Þetta er gert til að útiloka það að allir viðmælendur séu að spyrja 

umsækjandann sömu spurninganna og til að tryggja það að viðtalið sé faglegt og útkoman 

endurspegli vel hæfni og þekkingu umsækjandans.  Ef starfið sem verið er að ráða í fellur undir 

hærri stjórnunarstöður þá þurfa umsækjendur að fara í önnur viðtöl hjá öðrum viðtalshópi sem 
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staðsettur er í höfuðstöðvum Amazon í Seattle.  Í þeim viðtalshópi eru flestir viðmælendur 

stjórnendur og framkvæmdastjórar til að tryggja það að verið sé að ráða réttan umsækjanda í 

starfið.  Amazon leggur mikið upp úr því að viðkomandi umsækjandi eigi eftir að passa vel inn 

í fyrirtækjamenningu skipulagsheildarinnar.  

7.4.5 Atkvæði og endurgjöf 

Eftir innanhúsviðtalið er viðmælanda skylt að skrifa og skrá endurgjöf sína inn í sérstakt 

innanhús ráðningarkerfi Amazon sem kallast STAR og er staðsett á innraneti 

skipulagsheildarinnar eingöngu ætlað ráðningum.  Töluverð áhersla er lögð á að þessi 

endurgjöf sé skráð inn í kerfið strax að loknu viðtalinu og venjulega ætti það ekki að ekki að 

taka nema um fimmtán mínútur fyrir viðkomandi að skrifa endurgjöfina (amazon.com, 2015). 

Endurgjöfin frá starfsmanninum sem tók viðtalið skal vera hnitmiðuð og markviss og 

má ekki vera endurritun á viðtalinu sjálfu.  Mikilvægt er að bera umsækjandann saman við 

ráðningarstaðla skipulagsheildarinnar.  Í endurgjöfinni þarf að koma skýrt fram hver ástæðan 

er fyrir valinu á viðkomandi umsækjanda, af hverju starfsmaðurinn hefur áhuga á að ráða hann 

eða af hverju ekki.  Starfsmaðurinn þarf að rökstyðja ákvörðun sína.  Áliti starfsmannsins er 

skipt upp í fjóra flokka.  Í fyrsta lagi sterk ráðning (e. strong hire) í öðru lagi er það, samþykkur 

því að ráða (e. inclined to hire), í þriðja lagi ekki samþykkur því að ráða (e. not inclined to 

hire) og í fjórða lagi sterk höfnun (e. strong no hire) (amazon.com, 2015). 

7.4.6 Ráðningarfundur 

Eftir viðtölin fer fram ráðningarfundur (e. debrief) þar sem viðmælendur koma saman og ræða 

um niðurstöður viðtalsins.  Mikilvægt er að þessi fundur fari fram fljótlega eftir að viðtölin 

hafa átt sér stað og er viðmælendum bannað að ræða niðurstöðu sína við aðra viðmælendur 

fyrir þennan ráðningarfund.  Oft getur reynst erfitt að finna tíma þar sem allir þátttakendur í 

viðtalsferlinu geta komið saman til þess að fara yfir viðtalið og á það stundum til að dragast að 

finna tímasetningu fyrir ráðningarfundinn.  Það er mikilvægt að það sé einn ráðningarfundur 

fyrir hvern umsækjanda þannig að aðeins einn umsækjandi sé til umfjöllunar á hverjum fundi.  

Hver ráðningarfundur skal vera að lágmarki 30 mínútur að lengd.  Starfstilboð er ekki afhent 

umsækjanda nema allir í viðtalshópnum séu sammála um að svo skuli gert.  Ef einhver vafi er 

á hæfni eða getu umsækjanda í ákveðnum þáttum tengdum starfinu er möguleiki á að kalla 

umsækjandann aftur inn í viðtal til þess að útkljá þær efasemdir.  Sá sem hefur hlotið Bar Raiser 

þjálfun ber ábyrgð á skipulagi ráðningarfundarins þannig að viðmælendum sé gert auðvelt fyrir 

að taka rétta ákvörðun um ráðningu.  Ákvörðun um ráðningu eða höfnun umsækjanda skal vera 
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rökstutt með ákveðnum gögnum sem sýna afhverju Amazon er eða er ekki að ráða inn 

viðkomandi umsækjanda.  Það kemur oft fyrir að umsækjandi er búin að fara í gegnum allt 

ráðningarferlið en niðurstaða ráðningarfundarinns er sú að honum verði hafnað.  Mikilvægt er 

að hafa í huga að allir umsækjendur þurfa að hafa jákvæða upplifun af ráðningarferlinu hvort 

sem um ráðningu eða höfnun er að ræða enda eru þeir flestir viðskiptavinir 

skipulagsheildarinnar og mikilvægt að svo verði áfram.  Þetta er í samræmi við eitt af 

markmiðum skipulagsheildarinnar sem er: viðskiptavinurinn kemur alltaf fyrst (amazon.com, 

2015). 

7.5  Forsendur frammistöðu og forystureglur Amazon 

Forystureglur Amazon (e. leadership principles) gegna mikilvægu hlutverki í ráðningarferli 

Amazon og í heildarstarfsemi skipulagsheildarinnar.  Forystureglur Amazon endurspegla 

starfsmannastefnu og gildi Amazons og eru þær 14 talsins.  Allar eru þær mikilvægir þættir 

mannauðsstjórnunar hjá Amazon.  Lögð er áhersla á rétta aðferðafræði í mannauðsstjórnun hjá 

Amazon til þess að það nái markmiði sínu og frammistöðu.  Allar þessar forystureglur eru 

notaðar sem leiðarvísir fyrir starfsmenn þegar kemur að hinum ýmsu þáttum innan 

skipulagsheildarinnar hvort sem umræðir starfsmenn sem eru að setja upp frammistöðumöt sín 

eða að taka þátt í viðtali við nýja umsækjendur.  Starfsmannastefnan mótar samskiptareglur 

skipulagsheildarinnar vel og kemur skýrt fram hvað er ætlast til af starfsmönnum þess frá fyrsta 

degi.  Forystureglurnar 14 sem einkenna Amazon eru (amazon.com, 2015): (sjá nánar í viðauka 

3): 

 Þráhyggja til viðskiptavina (e. Customer Obsession) 

 Eignarhald (e. Ownership) 

 Finna upp og einfalda (e. Invent and Simplify) 

 Hafa mjög rétt fyrir sér (e. Are Right, A Lot) 

 Ráða og þróa besta starfsfólkið (e. Hire and Develop the Best) 

 Setja sér háleit markmið (e. Insist on the Highest Standards) 

 Hugsa stórt (e. Think Big) 

 Hlutdrægni í verkefnum (e. Bias for Action)  

 Hagsýni (e. Frugality) 

 Gagnrýnin á sjálfan sig (e. Vocally Self Critical) 

 Vinna sér inn traust annarra (e. Earn Trust of Others) 

 Kafa djúpt (e. Dive Deep) 
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 Vera með bein í nefinu, vera ósammála og standa við það (e. Have Backbone; 

Disagree and Commit) 

 Skila árangri (e. Deliver Results) 

 Þau markmið sem snúa að þróun, eflingu og fræðslu mannauðs koma fram í því að eitt 

aðalhlutverk leiðtoga er að þróa leiðtoga og þeim er skylt að taka þessu hlutverki sínu alvarlega. 

Leiðtogar eru skuldbundnir til þess að leggja sitt af mörkum við að efla skipulagsheildina.  

Amazon er með skipulagða og meðvitaða þekkingarmiðlun innanhús sem er aðgengileg fyrir 

alla starfsmenn Amazon.  Mikil áhersla er lögð á fjölbreytt framboð námskeiða.  Auðvelt er að 

komast á námskeiðin og eru þau sett þannig upp að þau skili árangri og að starfsmenn nýti sér 

þekkinguna í starfi sínu.  

Amazon leggur miklar áherslur á forystureglur sínar.  Þessar reglur eru ekki einungis 

settar upp sem heildarstefna skipulagsheildarinnar heldur einnig sem starfsmannastefna og 

leiðarvísir allra starfsmanna.  Þessi tegund af mannauðsstjórnun er samblanda af harðri og 

mjúkri mannauðsstjórnun þar sem áherslur eru lagðar á mikilvægi starfsmannastefnunnar og 

hún sett upp til þess að vera hvetjandi fyrir starfsfólk Amazon og ávinni sér hollustu, traust og 

samvinnu þeirra.  Þessi stefnulýsing er öllum sýnileg og uppsett á vefsíðu 

skipulagsheildarinnar.  Fyrirtækjamenning Amazon er einnig byggð upp á þessum reglum.  

Amazon leggur áherslu á að umsækjendur hjá skipulagsheildinni séu búnir að kynna sér stefnu 

skipulagsheildarinnar og hafi skoðað þessar forystureglur til þess eins að kanna hvort þeir telji 

sig falla inn í þá fyrirtækjamenningu sem búið er að byggja upp innan heildarinnar 

(amazon.com, 2015).  
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8 Rannsókn og aðferðafræði 

Viðfangsefni rannsóknarinnar eru umfangsmikil ráðningarferli og hvernig alþjóðlegar 

skipulagsheildir eins og Amazon nýta þessi ferli til þess að ná til sín því starfsfólki sem þeir 

telja vera hæfasta starfsfólkið.  

 Í eftirfarandi kafla verður gerð grein fyrir rannsóknarspurningunni og fjallað um þá 

aðferðafræði sem notuð var við rannsóknina.  Þá verður farið yfir markmið rannsóknarinnar,  

framkvæmd hennar og þær takmarkanir sem að henni snúa.  

8.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurning  

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að ná fram sýn mannauðsstjóra og stjórnenda hjá Amazon 

varðandi mannauðsmál og ráðningarferli hjá skipulagsheildinni og að komast að því hvort 

umfangsmikil ráðningarferli skili skipulagsheild eins og Amazon hæfara starfsfólki.  Í 

rannsókninni er varpað ljósi á hvaða áhrif flókin og umfangsmikil ráðningarferli hafa á 

starfsmanna val og gæði starfsmanna með Amazon sem tilvik. 

Rannsóknarspurningin er: Skila umfangsmikil ráðningarferli hæfara starfsfólki? 

Til þess að svara rannsóknarspurningunni eru kenningar fræðimanna um mannauðsmál 

og ráðningarferli sett í samhengi við reynslu og þekkingu viðmælenda og niðurstöðum 

eigindlegrar rannsóknar. 

8.2 Rannsóknaraðferð 

Þegar kom að því að velja rannsóknaraðferð velti höfundur upp nokkrum möguleikum.  

Upphaflega í rannsóknaráætlun var gert ráð fyrir því að beita blandaðri rannsóknaraðferð og 

gera bæði megindlega rannsókn hjá hóp starfsmanna Amazon sem yrði síðan fylgt á eftir með 

eigindlegri rannsókn.  Fljótt kom í ljós að ekki var leyfilegt að senda út megindlegan 

spurningalista á hóp starfsmanna Amazon til þess að kanna upplifun þeirra á viðfangsefninu.  

Af þeim sökum var ákveðið að byggja á eigindlegum rannsóknaraðferðum (e. qualitative 

reasearch method) til þess að ná fram markmiði rannsóknarinnar.  Kostur og meginmarkmið 

eigindlegra rannsóknaraðferða er sá að hún gefur dýpri innsýn og víðari skilning á 

vandamálum, aðstæðum, hegðun og reynslu einstaklinga heldur en megindleg 

rannsóknaraðferð.  Studdi það einnig við ákvörðun höfundar að nota eigindlega 

rannsóknaraðferð.  Höfundur komst einnig að því að viðfangsefni rannsóknarinnar þ.e. flókin 
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og umfangsmikil ráðningarferli, er ekki algengt á Íslandi og ekki hefur verið gerð sambærileg 

rannsókn.  Rannsóknaraðferðinni sem var beitt byggist á hugmyndafræði um grundaða 

kenningu (e. grounded theory).  Aðferð þessi byggist á því að gögnum er aflað með viðtölum, 

skipulagðri gagnagreiningu samhliða gagnasöfnuninni.  Vinnuaðferðum að eigindlegum 

rannsóknum er hægt að skipta í þrjá hluta; djúpviðtöl, skrifleg gögn og áhorf.  Niðurstöður 

rannsóknarinnar byggja á beinum tilvitnunum í starfsfólk varðandi reynslu, skoðanir og 

þekkingu þeirra á viðfangsefninu (Patton, 2002). 

Rannsókn þessi er tilviksrannsókn (e. case study), lýsandi og einstök og styðst hún við 

eigindleg gögn.  Tilgangur rannsakanda er að ná dýpri skilning, auka innsýn og ná fram 

greinagóðri lýsingu á viðfangsefninu innan ramma fræðanna. 

 Yin (2013) skiptir tilviksrannsóknum í eftirfarandi þrjá flokka til að greina betur tilgang 

og umfang rannsóknarefnisins.  Samkvæmt þessum flokkum er hægt að skipta tilgangi 

rannsókna niður í rannsakandi (e. exploratory) tilviksrannsókn hún er helst notuð við að þróa 

rannsóknarspurningu fyrir framtíðar rannsóknir, útskýrandi (e. explanatory) tilviksrannsókn 

sem er í flestum tilfellum notuð þegar verið er að prófa tilgátur og sem lýsandi (e. descriptive) 

tilviksrannsókn þegar verið er að búa til og þróa greinargóða lýsingu byggða á fræðilegum 

ramma.  Hægt er að skipta umfangi rannsóknar niður í einstakt tilvik (e. single case) eða 

marglaga tilvik (e. multiple case).  Einstök tilviksrannsókn skoðar aðeins eitt rannsóknarefni 

þar sem marglaga tilviksrannsókn skoðar til samanburðar mörg áþekk rannsóknarefni.  Gögn 

sem styðjast við tilviksrannsóknir geta verið megindleg, eigindleg eða bæði.  Þegar kemur að 

vali á notkun tilviksrannsókna er engin ein formúla en ákvörðunin skapast út frá 

rannsóknarspurningunni og hvort verið sé að leitast við að útskýra nútíma aðstæður.  Einnig ef 

takmarkið er að leitast við að koma með ítarlega og víðtæka lýsingu á rannsóknarefninu (Yin, 

2013). 

 Aðferðafræði tilviksrannsókna sameinar viðtöl einstaklinga, hópaviðtöl og skýrslur á 

greiningum og athugunum.  Tilviksrannsóknir eru gagnlegar þegar skoða á viðfangsefni sem 

erfitt getur verið að rannsaka og mæla með tölfræðilegum hætti (Cooper og Schindler, 2006).  

 Markmið eiginlegra rannsóknaraðferða er að skilja betur upplifun einstaklinganna og 

hvernig þeir túlka reynslu sína og það sem þeir hafa gengið í gegnum og hvaða þýðingu það 

hefur.  Rannsóknaraðferðirnar byggja á smærri rannsóknarúrtaki sem hefur það verkefni og 

tilgang að veita skilning og dýpri innsýn inn í rannsóknaraðstæður.  Rannsakendur eiginlegra 

rannsóknaraðferða hafa einnig áhuga á að reyna að bæta umhverfi viðmælenda og reyna þar af 
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leiðandi að spyrja rannsakandi spurninga til þess að ná fram betri skilningi á viðfangsefninu.  

Fjögur einkenni eiginlegrar aðferðafræði eru ferli og áherslur á það, merking og skilningur.  

Rannsakandinn sjálfur er lykiltækið við öflun gagna og greiningu þeirra og því mikilvægt að 

hann þekki efnið vel (Merriam, 2009).  Sá sem byggir á eigindlegum rannsóknaraðferðum ræðir 

við fólk um upplifun þeirra og skynjun.  Niðurstöður og réttmæti eigindlegrar rannsóknar er 

þemað, mynstrið, skilningur og innsýn.  Gæði eigindlegrar rannsóknar endurspeglast af hæfni 

rannsakanda við framkvæmd hennar, þ.e. hvernig hann bregst við svörum með nýrri spurningu, 

aga, þekkingu, næmni og mikillar vinnu (Patton, 2002).  Rannsóknaraðferðir megindlegra 

rannsókna eru ekki taldar vera nægilega nákvæmar og afmarkandi og því getur verið erfitt að 

notast við þær þegar kemur að því að skoða og mæla viðhorf viðmælenda á ákveðnu 

viðfangsefni.  Af þeim sökum er  mælt með því að notast við eigindlegar rannsóknaraðferðir 

til þess að komast að niðurstöðu og fá dýpri skilning á efninu.  Eigindlegar rannsóknar aðferðir 

hafa samt sem áður sína galla og snúa þeir einna helst að rannasakandanum sjálfum.  

Áreiðanleiki rannsóknarinnar byggir á nákvæmni, skipulagi og undirbúningi áður en hafist er 

handa (Merriam, 2009).  

Réttmæti eigindlegra rannsóknaraðferða kemur fram í því hvort þær séu að mæla þær 

niðurstöður sem þeim er ætlað að mæla.  Trúverðugleiki rannsóknar samkvæmt eigindlegum 

rannsóknaraðferðum byggist upp á því að rannsakandi verður að fá gögn frá fleirum en einum 

viðmælanda og notast við fleiri en eina rannsóknaraðferð.  Þá verður fleiri en einn aðili að 

vinna úr því að greina gögnin eða að þau séu unnin út frá fleiri en einni kenningu (Merriam, 

2009).  

Viðtöl flokkast undir eigindlegar rannsóknaraðferðir.  Að nýta viðtöl við rannsókn 

kemur sér vel þegar verið er að skoða reynslu einstaklinga með tilliti til afmarkaðra þátta í starfi 

þeirra.  Viðtölin þurfa að vera djúpviðtöl eða óstöðluð viðtöl.  Þessi aðferð við gagnasöfnun 

getur verið gagnleg ef henni er beitt á réttan hátt.  Mikilvægt er að rannsakandi ákveði 

umræðuefnið og ræði það á jafnréttis grundvelli.  Þá er einnig mikilvægt að, viðfangsefnið sé 

skýrt og aðilar skoði sameiginlega reynslu viðmælanda og henni sé komið til skila á 

skilmerkilegan hátt.  Mikilvægt er að umræðuefnið sé fyrirfram ákveðið en síðan getur innihald 

umræðnanna þróast í takt við samtalið sjálft þar sem farið er yfir allt það sem skiptir 

viðmælandan máli.  Þó er mikilvægt að varast að fara út í umræðu um atriði sem viðmælandi 

vill ekki ræða.  Til þess að vera viss um að viðtalið hafi skilað tilsettum árangri og að 

viðmælandi hafi komið öllu rétt og skilmerkilega til skila er mikilvægt að í lok viðtalsins sé 

farið yfir helstu atriðin og kannað hvort viðmælandi vilji bæta einhverju við (Patton, 2002).  
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Mikilvægt er að rannsakandi geri sér grein fyrir eigin stöðu í rannsókninni og að 

bakgrunnur hans geti haft veruleg áhrif á viðtalið í heild sinni og niðurstöður þess.  Hafa ber í 

huga að engin tvö viðtöl eru eins.  Viðmælendur tjá sig ekki allir á sama hátt og ef frásagnir 

þeirra um sömu atriði eru mismunandi eða jafnvel mótsagnakenndar kemur það í hlut 

rannsakanda að vera með skýrar spurningar og reyna að ná til þeirra sem eiga í erfiðleikum 

með að tjá sig.  Skipulagt og vel undirbúið viðtal ásamt virkri hlustun er ein helsta forsenda 

þess að viðtölin verði árangursrík (Merriam, 2009).  

8.3 Takmarkanir 

Takmarkanir eiginlegra rannsóknaraðferða eru að mestu leyti þær að ekki er hægt að yfirfæra 

eða alhæfa um niðurstöður rannsókna yfir á aðra hópa þar sem megin tilgangur þeirra er að ná 

fram dýpri skilning á reynslu og upplifun einstaklinga á ákveðnum þáttum.  Viðmælendur 

eigindlegra rannsókna geta verið undir áhrifum umhverfisins og þar með haft áhrif á 

niðurstöður rannsóknar þar sem þær eru næmar á umhverfið sitt.  Niðurstöður eiginlegra 

rannsókna eru einnig takmarkandi að því leytinu til að túlkunin tekur mið af hæfni, reynslu og 

bakgrunni rannsakanda (Merriam, 2009).  

 Ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður viðkomandi rannsóknar þar sem hún er 

eigindleg.  Þar sem höfundur er einnig starfsmaður hjá Amazon og nátengdur viðfangsefninu 

var mikilvægt að ígrunda vandlega reynslu, hugmyndir og þekkingu hans á viðfangsefninu og 

leggja sig allan fram við að láta það ekki hafa áhrif á rannsóknina.  Rannsóknin gaf þó skýra 

mynd af því hvernig umfangsmikil ráðningarferli, líkt og Amazon vinnur eftir, virka og hvernig 

unnið er með þau, ásamt því hverjir eru kostir þeirra og gallar.  Niðurstöður rannsóknarinnar 

endurspegla annars vegar túlkun og þekkingar höfundar á viðfangsefninu og hins vegar svör 

viðmælenda með tillit til rannsóknarspurningarinnar sem lögð var fram.  

8.4 Þátttakendur rannsóknar 

Við val á viðmælendum var ákveðið að nota markvisst úrtak (e. purposeful sampling).  Með 

markvissu úrtaki voru valdnir þeir starfsmenn Amazon sem búa yfir mikilli reynslu og 

þekkingu á rannsóknarefninu (Ritchie, Lewis og Elam, 2003).  Höfundur ákvað að velja 

viðmælendur sem starfa hjá Amazon innan Evrópu.  Þátttakendur rannsóknarinnar eru sex 

mannauðsstjórar og starfsmenn mannauðsdeilar Amazon í Evrópu og fjórir stjórnendur og 

yfirmenn.  Viðmælendur rannsóknarinnar voru valdir út frá þeim forsendum að vera starfsmenn 

Amazon og hafa yfir fimm ára starfsreynslu hjá skipulagsheildinni, ásamt því að taka virkan 

þátt í mannauðsmálum og ráðningarferlum Amazon.  Einnig var miðað við að viðkomandi 
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þyrfti að vera búinn að fara í gegnum Bar Raiser prógram Amazon en það lykilþáttur í  

ráðningarferli þeirra.  Bar Raiser er starfsmaður sem hefur fengið sérstaka þjálfun sem slíkur.  

Honum er ætlað að vera hlutlægur þriðji aðili í viðtalshópnum og á að tryggja að besta langtíma 

ráðningin eigi sér stað.  Höfundur hafði samband við hugsanlega viðmælendur sína í gegnum 

tölvupóst og lýsti fyrir þeim viðfangsefninu og útskýrði ítarlega hvað höfundur væri að leitast 

eftir með þátttöku þeirra í rannsókninni.  Allir viðmælendurnir höfðu áhuga á rannsókninni og 

vildu þeir hitta höfund og veita sína innsýn á viðfangsefninu.  Í kjölfarið voru viðtalstímar 

ákveðnir. Viðmælendur voru sjö karlar og þrjár konur á aldrinum 33 – 45 ára.  

 

Tafla 1: Yfirlit yfir viðmælendur  

8.5 Framkvæmd, gagnaöflun og úrvinnsla  

Öflun gagna fór fram með öflun fræðilegra heimilda ásamt opnum viðtölum (e. open ended 

interviewing) einnig nefnd djúpviðtöl (e. in-depth interviewing).  Með djúpum 

einstaklingsviðtölum var reynt að ná skilningi og sjónarhorni viðmælenda út frá eigin reynslu.  

Í eigindlegum rannsóknum eru viðtöl algeng til gagnaöflunar.  Gagnaöflun fór fram á 

tímabilinu 29. ágúst til 24. október 2015.  Fóru viðtölin fram á tímabilinu 22. september – 30. 

september 2015.  Auðvelt var fyrir rannsakanda að fá viðtalstíma við viðmælendur sína og fóru 

sex viðtöl fram á skrifstofu Amazon í Munchen þegar höfundur var í vinnuferð og fjögur viðtöl 

voru tekin í gegnum myndsímafundi.  Viðtölin tóku á bilinu 35 – 70 mínútur en flest viðtölin 

stóðu yfir í um 50 mínútur.  Öll viðtölin fóru fram á ensku sem er vinnu tungumál Amazon og 

gengu þau öll nokkuð vel fyrir sig.  Rannsakandi beiti virkri hlustun og dró saman svar 

viðmælenda til að fullvissa sig um að hafa náð og skilið meginatriði svarsins á sama hátt og 

viðmælandinn (Helga Jónsdóttir, 2003).  Byrjað var á því að greina viðmælendum frá efni 

viðtalanna og hvernig þau yrðu nýtt í rannsókn höfundar.  Spurningalistinn sem höfundur bjó 

til saman stóð af 10 opnum spurningum (sjá viðauka 4).  Spurningalistinn var unninn að mestu 

leyti fljótlega eftir að höfundur byrjaði á verkefninu en hann þróaðist í gegnum verkefnið.   

Kyn Aldur Starfsstaða Starfsaldur 

Viðmælandi 1 KVK 41 Ráðningarstjóri / Mannauðsstjóri 10 ár

Viðmælandi 2 KK 43 Framkvæmdastjóri Norðurlönd 6 ár

Viðmælandi 3 KK 41 Ráðningarstjóri / Mannauðsstjóri 7 ár

Viðmælandi 4 KK 37 Yfirmaður þjálfun 10 ár

Viðmælandi 5 KK 45 Ráðningarstjóri / Mannauðsstjóri 10 ár

Viðmælandi 6 KVK 33 Ráðningarstjóri / Mannauðsstjóri 6 ár

Viðmælandi 7 KVK 35 Ráðningarstjóri / Mannauðsstjóri 5 ár

Viðmælandi 8 KK 40 Yfirmaður mannauðs 11 ár

Viðmælandi 9 KK 43 Framkvæmdarstjóri EMEA 11 ár

Viðmælandi 10 KK 42 Ráðningarstjóri / Mannauðsstjóri 8 ár 
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Í lok hvers viðtals var viðmælendum veitt færi á að koma skoðunum sínum á framfæri 

til að tryggja að ekkert hafi gleymst eða ef það væri eitthvað sem viðmælandi vildi bæta við 

viðtalið.  Þetta er gert til að tryggja réttmæti rannsóknarinnar (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Þegar öflun og skráning gagna lauk hófst höfundur við úrvinnslu og greiningu þeirra.  

Við úrvinnslu gagna eftir aðferðum grundaðrar kenningar er farið kerfisbundið og skipulega 

yfir öll rannsóknargögn til þess að koma skipulagi á þau og til að öðlast skilning á öllu sem þar 

kemur fram.  Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki með leyfi viðmælenda og þau 

síðan afrituð orðrétt og þýdd yfir á íslensku.  Í flestum tilfellum fór vinnsla gagna samdægurs 

fram eftir að viðtali og athugun lauk.  Annars liðu ekki nema 2 dagar þar til viðtalið var afritað. 

Við yfirferð viðtalanna var leitast við að flokka og ná fram þemum.  Viðfangsefnin voru 

valin út frá gögnunum og sem rannsakanda fannst áhugaverðast.  Þau þemu sem búin voru til 

ásamt viðfangsefninu sem voru valin eiga að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna.  Þemu þessi 

eru svo gerð skil í niðurstöðukafla.  
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9 Niðurstöður  

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum úr viðtölum sem tekin voru við starfsmenn Amazon.  

Kaflaheitin bera nafn af þeim fjórum meginþemum sem dregin voru saman við úrvinnslu gagna 

og verður vitnað beint í viðmælendur í umfjöllunni.  Hafa verður í huga að þar sem rannsókn 

þessi var eigindleg rannsókn er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður heldur endurspegla þær 

túlkun og reynslu rannsakanda á viðfangsefninu, upplifun og skoðunum þeirra viðmælenda 

sem rætt var við.   

Kaflarnir skiptast niður í eftirfarandi þemu: 

 Leitin að hæfasta umsækjandanum 

 Lykillinn að markmiðinu 

 Hvatning hefst í ráðningarferlinu 

 Forsendur frammistöðu 

  



63 
 

9.1 Leitin að hæfasta umsækjandanum 

Viðtölin hófust á því að viðmælendur voru beðnir um að lýsa ráðningarferli Amazon og 

umfangi þess.  Allir viðmælendur voru á sama máli um hvernig ferlið er sett upp, enda 

hnitmiðað og staðlað ferli sem starfsmenn skipulagsheildarinnar sem taka þátt í þurfa að fara 

eftir.  Viðmælandi fimm orðaði það svo: 

Ráðningarferli Amazon er eins og vel hannaður kassi og til þess að 

ná árangri og ná bestu ráðningunni verður þú að halda þig innan 

kassans.  Ráða inn og þróa besta mögulega starfsfólkið er 

meginmarkmið skipulagsheildarinnar og við gerum allt til þess að 

sjá til þess að svo sé með umfangsmiklu ráðningarferli. 

Viðmælendur töluðu einnig um mikilvæga og öfluga aðkomu mannauðsdeildar 

Amazon í því að efla þekkingu og kunnáttu þeirra starfsmanna sem taka þátt í ráðningarferlinu. 

Þetta tryggir það að þau geti sinnt starfi sínu á sem bestan hátt og ráðið inn hæfasta 

umsækjandann samkvæmt stefnu skipulagsheildarinnar.  

Viðmælandi sex lýsti aðdraganda innanhús viðtalsins á einfaldan hátt:  

Ráðningarferli Amazon er krefjandi ferli.  Þetta ferli inniheldur fyrst 

símaviðtal við starfsmann úr mannauðsdeild, þar sem reynsla og 

áhugi er kannaður.  Næst er það annað símaviðtal við starfsmann úr 

þeirri deild sem viðkomandi umsækjandi myndi starfa í.  Í því viðtali 

eru skoðaðar hæfniskröfur viðkomandi, það er getur hann tekist á 

við stöðuna sem verið er að skoða að ráða hann í.  Ef umsækjandinn 

stenst þetta símaviðtal er hann fenginn í annað símaviðtal við 

ráðningarstjóra starfsins þar sem hann er metinn út frá 

forystureglum Amazon.  Eftir þessi þrjú símaviðtöl er tekin 

ákvörðun um það hvort umækjandinn komist áfram í innahús viðtöl. 

Viðmælendur komu inn á það að eftir að þeir hófu að taka þátt í ráðningarferlinu fannst 

þeim erfiðast að finna þá umsækjendur sem voru að passa inn í fyrirtækjamenningu 

skipulagsheildarinnar (e. culture fit).  Þeir sáu fljótt að ef í ráðningarferlinu hefði ekki verið 

einblínt á að viðkomandi umsækjandi passaði inn í fyrirtækjamenningun skipulagsheildarinnar 

þá voru það oft þeir einstaklingar sem hættu aftur fljótlega.  Það er því mikið lagt upp úr því í 
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viðtölum við hugsanlega umsækjendur að leggja mat á hvort viðkomandi passi inn í menningu 

skipulagsheildarinnar. 

Viðmælandi níu talaði um það hvernig hann hefði náð að byggja upp öflugt teymi og 

vera með öfluga fyrirtækjamenningu þrátt fyrir að vera með teymi staðsett víðsvegar um 

heiminn sem væru með mismunandi menningarbakgrunn. 

Mikil áhersla okkar í að ráða fólk sem uppfyllir ráðningarstuðullinn 

og stendur undir forystureglum skipulagsheildarinnar verður til þess 

að við erum tilbúin að bíða lengur en aðrar skipulagsheildir í að ráða 

hæfasta umsækjandann.  Þannig náum við að uppfylla að sá 

umsækjandi sem ráðinn er í stöðuna sé með réttu hæfnina og getur 

aðlagast innri gildum skipulagsheildarinnar vel.  Reynsla mín af 

ráðningarferli Amazon hefur hjálpað mér að byggja upp 

framúrskarandi alþjóðlega liðsheild sem byggir á grunn gildum 

skipulagsheildarinnar.  Ef við höldum áfram að alþjóðavæðast og 

með þennan fjölda ráðninga er mikilvægt að við tökum 

menningarmun alvarlega og viðhöldum gildum og heildarstefnu 

Amazon. 

Viðmælandi þrjú sem starfar sem ráðningarstjóri útskýrði vel ráðningarferlið og 

hvernig hans upplifun var af ferlinu í upphafi.  Honum hafi fundist það vera tímafrekt, flókið 

og umfangsmikið:  

Sem ráðningarstjóri uppgötvaði ég snemma hversu pirraður ég varð 

í gegnum ráðningarferlið.  Helsta ástæðan fyrir þessum pirring var 

vegna þess að ég var ekki að skilja ráðningarferlið og fannst sá tími 

sem það tók að ráða í stöðuna langdreginn og krefjandi.  Við áttum 

það til að eyða of miklum tíma í að skoða fyrirtækjamenningu og 

áskoranir tengdar gildum skipulagsheildarinnar í hæfnisstöður.  

Samhengið virtist ábótavant, þetta var að skila afkasta minni 

teymum.  Slæm ráðning varð einnig til þess að við þurftum að eyða 

tíma í að færa starfsfólk til í stöðum innan skipulagsheildarinnar til 

þess að sjá hvar það myndi passa inn.  Í dag kann ég virkilega að 

meta þá staðreynd að hjá Amazon er miklum tíma eytt í 
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undirbúnings vinnu til þess að tryggja það að sú ráðning sem mun 

eiga sér stað sé á umsækjanda sem við erum tilbúin til að fjárfesta í 

og hafa sem part af skipulagsheildinni í langan tíma.  Viðkomandi 

umsækjandi skal vera hæfasti umsækjandinn. 

Viðmælendur náðu skilmerkilega að lýsa meginmarkmið Amazon og þeim aðferðum 

sem þeir beitia eru hannaðar til þess að leiða í ljós eiginleika, kunnáttu og kosti umsækjanda 

svo hægt sé að leggja mat á það hversu hentugur viðkomandi er fyrir starfið og hvort verið sé 

að ná inn hæfasta starfsmanninum.  

Áhugavert var að sjá að aðeins einn viðmælandinn var á þeirri skoðun að þær viðtals- 

og ráðningaraðferðir sem Amazon notaði væru ekki alltaf heppilegar.  Eins og viðmælandi 

fimm kom að orði: 

...í mörgum tilfellum er sá viðtals stíll sem mælt er með að við notum 

hjá Amazon of einblínandi á forystureglur skipulagsheildarinnar og 

ekki nógu mikið á það hvort þessi umsækjandi geti tekist á við 

starfið og unnið það vel. 

Viðmælendur lögðu áherslu á að auðvelt væri að gera mistök í ráðningum en að umfang 

ráðningarferli Amazon ætti að koma í veg fyrir þessi mistök.   Viðmælandi sex tók það einnig 

skýrt fram að einungis væru tveir möguleikar til mistaka í ráðningum og mikilvægt að koma í 

veg fyrir þau í byrjun ferlisins: 

...ég get í einlægni minni sagt að á heildina litið eru aðeins tveir 

möguleikar til mistaka í ráðningarferlinu.  Þú getur annaðhvort ráðið 

rangan einstakling í starfið eða þér getur mistekist að ráða hæfasta 

einstaklinginn í starfið.  Það er vitað að einstaklingum finnst erfitt 

að segja nei, en það er samt nauðsynlegt í svona ráðningarferli og 

mikilvægt að taka það fram snemma á ferlinu þrátt fyrir að hafa ekki 

alla upplýsingar tiltækar.  Með þessu er tryggt að verið sé að spara 

tíma fyrir alla sem taka þátt í ferlinu og einnig umsækjandans. 

Umfangsmikið ráðningarferli er tímafrekt og flestir viðmælendur töluðu um þann tíma 

sem færi í það í hverri viku að taka þátt í ráðningarferli sem í mörgum tilfellum skilaði sér 

síðan ekki í ráðningu.  Viðkomandi starfsmenn eyddu kannski sex til átta klukkustundum af 
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vinnutíma sínum pr. viku í einn umsækjanda án þess að viðkomandi væri svo ráðinn í stöðuna.  

Hættan við svona tímafrek ráðningarferli væri sú að margir hæfir umsækjendur detta út úr 

umsóknarferlinu og klára jafnvel ekki ráðningarferlið þar sem þeir fá atvinnutilboð frá annarri 

skipulagsheild í millitíðinni og taka því.  Tímafrek ráðningarferli gætu því leitt til þess að 

Amazon missi af hæfum umsækjendum en eins og viðmælandi tvö sagði: 

Ráðningarferlið í heild sinni frá byrjun til enda geta tekið langan 

tíma og leiðir það oft til þess að við missum hæfa umsækjendur til 

annarra skipulagsheilda þar sem honum hefur verið boðið annað 

starf. 

Eins og fram kom hjá viðmælendum þá leitast Amazon við að ráða inn hæfasta 

umsækjandann fyrir skipulagsheildina og notast þeir við ýmsar leiðir til þess að finna hinn 

fullkomna umsækjanda.  Þar sem ráðningarstuðullinn er frekar hár er mörgum umsækjendum 

vísað frá og eru ýmsar ástæður fyrir því.  Viðmælandi eitt orðaði það sem svo:   

...þessi hái ráðningarstuðull þýðir það að við vísum frá meiri hluta 

umsækjenda.  Persónuleg álit spyrils hafa ekki mikið vægi í þessu 

ferli þar sem niðurstaða ráðningarinnar er byggð upp á staðreyndum 

í kringum forystureglur Amazon. 

Ráðningarstjóri Amazon og viðmælandi sjö lýsti því svo þannig að sá einstaklingur sem 

væri kannski með hagnýtustu reynsluna fyrir starfið væri hins vegar ekki endilega hæfasti 

umsækjandinn: 

Umsækjendur með hagnýta reynslu eru ekki endilega hæfustu 

umsækjendurnir fyrir Amazon.  Við reynum að byggja niðustöður 

okkar á bæði hagnýtri reynslu og hegðun.  Flestar skipulagsheildir 

meta umsækjendur eingöngu á hagnýtri reynslu, en Amazon hefur 

komist að því að hegðunartengd viðtöl er besti mælikvarðinn í að 

ákvarða um fyrri reynslu umsækjandans.  Og þetta er sú aðferð sem 

við notum. 

Viðmælandi fimm hafði sömu sögu að segja þegar spurt var út í val á umsækjendum og 

hvers konar umsækjendum væri verið að leitast eftir.  Það var líka áhugavert að heyra viðhorf 

hans til umfangs ráðningarferlisins: 



67 
 

...ég myndi gera greinarmun á flóknu ráðningarferli og ströngu 

ráðningarferli.  Mér finnst ráðningarferli Amazon vera strangt að því 

leitinu til að við metum umsækjendur á nokkrum þáttum.  Hagnýt 

reynsla og forystureglur skapa megin stefnu ráðningarfelisins, ásamt 

því að styðjast við skrifleg verkefni.  Langtíma möguleikar eru líka 

mikilvægir og við leggjum mikla áherslu á þetta með því að hafa 

hegðunartengdar spurningar. 

Átta af tíu viðmælendum töluðu um hvað það væri erfitt að viðhalda góðu flæði af 

umsækjendum gangandi þar sem ferlið tæki oft langan tíma og hættan við að missa góða 

umsækjendur væri mikil ásamt því að mörgum umsækjendum er einnig hafnað.  Viðmælandi 

eitt lýsti þessum neikvæða þætti ráðningarferlis Amazon á eftirfarandi hátt: 

...eitt af því neikvæða við ráðningarferlið okkar er að það getur 

stundum tekið allt of langan tíma sem verður til þess að 

umsækjendur okkar missa áhugan.  Það ásamt því að við neitum 

frekar miklum fjölda umsækjenda verður til þess að við verðum að 

hafa töluverðan fjölda umsækjenda sem hefur einnig áhrif á 

ráðningartíman okkar og ferlið. 

Ráðningarferli Amazon er umfangsmikið með aðeins eitt markmið samkvæmt 

viðmælendum og það er að leitast við að ráða inn hæfasta umsækjandann.  Viðmælandi sjö 

orðaði þetta svo: 

Þessi ráðningaraðferð gefur okkur tækifæri á að skoða vel hvern 

umsækjanda fyrir sig.  Með umfangsmikilli ráðningaraðferð okkar 

náum við virkilega að gefa okkur tíma í að meta og skoða allan þann 

hóp umsækjenda á skilvirkan hátt, og þannig ná að ráða inn bestu 

ráðninguna. 

Allir viðmælendur voru á því máli að símaviðtölin ættu að vera upphafið af því að 

ákveða hversu langt viðkomandi umsækjandi færi í viðtalsferlinu.  Umsækjanda getur því 

einnig verið hafnað eftir hvert símaviðtal fyrir sig ef viðkomandi spyrill sér ekki þörf í að halda 

áfram með viðkomandi umsækjanda.  Eins og viðmælandi tíu kom inn á eru miklar kröfur 

gerðar til símaviðtala skipulagsheildarinnar: 
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Það skal taka það skýrt fram að við erum með háar kröfur tengdar 

símaviðtölum okkar þar sem við viljum að þeir umsækjendur sem 

sækja um og eru teknir í innanhús viðtöl séu líklegir til þess að verða 

ráðnir.  Geta umsækjandans til þess að geta unnið starfið skal hafa 

verið skoðuð í símaviðtalsferlinu og tilgangur viðtalshópsins er að 

meta hvort viðkomandi passi inn í fyrirtækjamenninguna. 

Viðmælandi þrjú var einn sem var ósammála þessu og kom inn á það að honum fyndist 

frekar erfitt að ákveða hvernig hæfni viðkomandi umsækjanda væri metin: 

Það er erfitt að ákveða og byggja upp skoðanir á umsækjanda 

eingöngu út frá símaviðtali.  Ég myndi vilja sjá hæfni þeirra og getu 

til þess að geta byggt betur upp ákvörðun mína varðandi 

umsækjandann. 

Samkvæmt viðmælendum kom skýrt fram það ferli sem tekur við eftir að innanhús 

viðtölum lýkur.  Eftir innanhúsviðtalið er viðmælanda skylt að skrifa og skrá endurgjöf sína.  

Þetta skal skrá strax eftir að viðtal hefur átt sér stað til þess að tryggja það að allar nauðsynlegar 

upplýsingar séu skráðar um umsækjandann og að mikilvægar upplýsingar um hæfi hans 

gleymist ekki.  Viðmælendur lögðu mikla áherslu á að mikilvægt væri að skrá þessa endurgjöf  

inn í kerfið strax að loknu viðtalinu og venjulega ætti það ekki að taka nema um fimmtán 

mínútur fyrir viðkomandi að skrifa endurgjöfina.  Hins vegar voru sjö af tíu viðmælendum sem 

gangrýndu þetta skráningarferli.  Viðmælandi eitt lýsti því svo:  

 

Það tekur ávallt allavega klukkustund að skrifa góða og hnitmiðaða 

endurgjöf eftir viðtal, þessi tími hefur minnkað hjá mér í gegnum 

árin, en það tekur aldrei þessar 15 mínútur sem Amazon telur að það 

taki. 

 

Eftir viðtölin og þegar allir þátttakendur viðtalsins hafa skráð endurgjöf sína inn í STAR 

kerfið fer fram ráðningarfundur þar sem allir þátttakendur í viðtalsferlinu koma saman til þess 

að ræða umsækjandann og meta hæfni hans.  Viðmælendur lögðu allir áherslu á að mikilvægt 

væri að fundurinn ætti sér stað fljótlega eftir viðtölin og að skráð endurgjöf væri í takt við þær 

reglur sem Amazon setur til þess að geta komist að sameiginlegri niðurstöðu um hæfni og getu 

umsækjandans og til að ná niðurstöðu um ráðningu. 
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9.2 Lykilinn að markmiðinu 

Þar sem allir viðmælendur eru svokallaðir Bar Raiser var áhugavert að sjá hvaða skoðun þeir 

höfðu á þessu prógrammi.  Þegar viðmælendur voru spurðir út í Bar Raiser prógrammið og 

hvaða tilgangi það þjónaði voru þeir allir sammála um mikilvægi þess og nauðsyn til þess að 

tryggja skjótari og betri ráðningu.  Þeir voru einnig sammála um nauðsyn þessarar þjálfunar og 

lögðu áherslu á að þetta prógram hefði jákvæðari áhrif á gæði ráðningar og stuðlaði að því að 

í flestum tilfellum væri besta ráðningin gerð í hvert sinn og hæfasti umsækjandinn ráðinn.  

 Viðmælandi níu komst svo að orði þegar hann lýsti hvert hlutverk Bar Raiser væri í 

ráðningarferlinu: 

...Bar Raiser er einhver annar en ráðningarstjórinn og er notaður til 

þess veita hlutlægni í viðtalsferlinu og tryggja það að hver ráðning 

sem skipulagsheildin gerir hækki viðmiðunarstandard Amazon og 

háan ráðningarstuðul. 

 Viðmælandi þrjú nefndi hæfni þeirra sem eru Bar Raiser og hvaða sérhæfða þjálfun þeir 

þyrftu að fara í gegnum til þess að verða slíkur.  Hann kom inn á það hvaða tilgangi prógrammið 

þjónaði og meginmarkmiði þess: 

Bar Raiser prógrammið var sett upp til þess að auðvelda 

ráðningarferlið á þann veg að geta metið og passað upp á að laus 

staða væri ekki fyllt í flýti heldur að hæfasti umsækjandinn væri 

ráðinn inn.  Til þess að þetta markmið takist þarf sérhæfða þjálfun 

og reynslu. 

Viðmælandi fjögur hefur verið starfsmaður hjá skipulagsheildinni í tíu ár, hann hafði 

skemmtilega sýn á Bar Raiser prógramminu og ráðningarferli Amazon: 

Ráðningarferli Amazon er að hluta til list og að hluta til vísindi.  Því 

fleiri endurtekningar sem viðkomandi starfsmaður fær í þessu ferli 

því betri spyrill verður hann. 

Það kom skýrt fram hjá viðmælendum að Bar Raiser prógrammið hjá Amazon væri 

einstakt og það væri mikill heiður að vera valinn í þetta prógram.  Þeir sem eru Bar Raiser fá 
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sérstaka vottun um slíkt og þurfa að fara í gegnum þjálfun hjá skipulagsheildinni áður en þeir 

geta tekið þátt í störfum viðtalshóps.   

Viðmælandi fimm sagði það einstakt tækifæri að fá að taka þátt í ráðningarferlum hjá 

öðrum deildum og að ferlið væri alltaf umsækjanda í hag þar sem Amazon gerði allt sem þeir 

gætu til þess að sjá það besta í hverjum umsækjanda fyrir sig ásamt því að finna leiðir til þess 

að ráða þann hæfasta inn í skipulagsheildina:  

Þar sem ég er einnig Bar Raiser hef ég tækifæri á að taka þátt í 

ráðningarferlum í mismunandi deildum innan skipulags -

heildarinnar.  Ég verð að viðurkenna að mér finnst ráðningarferli 

Amazon einstaklega alhliða og byggt upp með hag umsækjandans í 

fyrirrúmi.  Þetta verður til þess að við vinnum einstaklega hart að 

okkur að finna hæfasta umsækjandann og fá hann til starfa.  Getan 

til að framkvæma gott ráðningarferli hjá mismunandi starfsmönnum 

er breytilegt, þannig að ég trúi því að námskeið og þjálfun í 

ráðningarferlinu og aðkomu þess skyli sér í góðu og skilvirku ferli. 

Viðmælandi fjögur talaði um það að Bar Raiser prógramminu væri ætlað að tryggja það 

að hver ráðning væri í samræmi við menningu skipulagsheildarinnar og að prógrammið kæmi 

í veg fyrir að stjórnendur væru að ráða inn rangan umsækjanda og fylla í stöðuna einungis 

vegna þess að það væri laus staða sem þyrfti að fylla.  Einnig nefndi hann að: 

...Amazon ræður ekki einungis þá bestu af þeim umsækjendum sem 

þeir sjá, þeir eru tilbúnir til þess að leggja sig alla fram og að halda 

áfram að leita og leita þar til að hæfasti umsækjandinn næst. 

 Viðmælandi eitt taldi að skilningur starfsmanna á Bar Raiser prógramminu væri 

mikilvægur þegar kæmi að því að ná árangri í ráðningu.  Hann hafði einnig orð á því að 

ráðningarferli Amazon væri tímafrekt sem þýddi einnig að meira fjármagni væri varið í ferlið.  

Sá tími sem það tæki að meta hæfa umsækjendur tæki frá tíma starfsmanna í sínum daglegu 

skyldum:  

Ráðningarferli Amazon getur verið dýrt ferli í rekstri vegna umfangs 

þess og hversu langan tíma það getur tekið að ráða inn hæfasta 



71 
 

umsækjandann.  En hugsaðu hversu dýrt það getur verið fyrir 

skipulagsheildina að ráða inn rangan umsækjanda. 

Viðmælandi sjö tók í sama streng og sagði að ráðningarferli Amazon væri ekki 

hefðbundið og með þátttöku Bar Raiser prógrammsins þá veitti það skipulagsheildinni betra 

svigrúm til þess að meta hæfni og getu umsækjandans : 

Nálgun ráðningarferlis Amazon krefst þess að starfsmaður sem er 

Bar Raiser eyðir meiri tíma með umsækjendum og að samþykkja 

umsækjendur.  Þetta skapar víst hæfnismatsferli þar sem meiri líkur 

eru á að vandamál varðandi umsækjandann koma fyrr í ljós.  

Ráðningarferli Amazon flokkast ekki undir hefðbundið 

ráðningarferli og veitir skipulagsheildinni svigrúm til að meta 

hvernig umsækjandinn aðlagast og bregst við mismunandi 

aðstæðum. 

 Að mati viðmælenda spilar Bar Raiser prógrammið lykilþátt í að ná inn hæfasta um – 

sækjandanum og viðhalda þannig háum ráðningarstuðli hjá skipulagsheildinni.  Bar Raiser 

prógrammið styður þannig við eitt af aðalmarkmiðum Amazon sem er að ráða og þróa besta 

mögulega starfsfólkið.  

9.3 Hvatning hefst í ráðningarferlinu 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvatningu innan Amazon og hvaða hlutverki hún þjónaði 

í ráðningarferlinu komu allir viðmælendur inn á að hvatning og umbun skipti miklu máli í 

stefnu skipulagsheildarinnar.  Aðferðafræðin að baki hvatningar í starfi hefst við upphaf 

samskipta starfsmanna við umsækjendur hjá skipulagsheildinni.  Viðmælandi þrjú fjallaði um 

það hvernig umsækjandi getur litið á að komast í viðtal hjá Amazon sem hvatningu:   

Ef umsækjandi kemst á það stig að vera kallaður inn í 

innanhúsviðtal, er nauðsynlegt að hann nýti sér þá reynslu sem 

hvatningu til þess að ná í nýja reynslu og þekkingu.  Ef 

umsóknarferli hans endar eftir viðtölin og viðkomandi er ekki ráðinn 

inn getur hann vegna umfangs ráðningarferlisins tekist á við hvaða 

ráðningarferli sem er auðveldlega. 
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Það sem ákvarðar síðan betri frammistöðu fer eftir getu starfsmannsins, vinnuumhverfi 

og vægi hvatningar.  Það kom skýrt fram hjá viðmælendum að Amazon hvetur starfsmenn sína 

með tvennum hætti og eru þessir hvatninga þættir ein ástæða fyrir því að umsækjendur sækja 

um störf hjá skipulagsheildinni: 

 Fjárhagsleg hvatning sem flokkast undir ytri hvatningu. 

 Ófjárhagsleg hvatning sem flokkast undir innri hvatningu. 

Viðmælendur lögðu áherslu á að hvatning starfsmanna hefjist í ráðningarferlinu og það 

sem verður til þess að hvetja umsækjanda til þess að taka starfinu getur snúið að ýmsum þáttum 

hvatningar.  Þeir hvatningaþættir sem viðmælendur nefndu tengda fjárhagslegri hvatningu og 

hefðu áhrif á umsækjendur eru rétt launastefna, fjárhagslegar bónus greiðslur, hlutdeild í 

hagnaði, möguleikar á stöðuhækkun, fjárhagslegt öryggi, mismunandi tegundir af aðbúnaði og 

aðstöðu, s.s. eins og húsnæði og stuðningur við að flytja á milli landa, umbun og aðrir 

fjárhagslegir hlutir. 

Viðmælandi sjö sagði það mikilvægt fyrir starfsmenn Amazon sem taka þátt í 

ráðningarferlinu að hvetja umsækjendur með hvetjandi ummælum þannig að viðhorf þeirra til 

skipulagsheildarinnar væri jákvætt.  

…það fellur í hlutverk okkar að sjá til þess að upplifun umsækjenda 

af skipulagsheildinni sé góð og þeir vilji virkilega taka starfinu og 

vinna með okkur.  Hvatning spilar stóran þátt í því að svo sé.  Með 

því að koma með hvetjandi ummæli til umsækjandans í 

ráðningarferlinu getur það tryggt jákvæða upplifun. 

Það sem viðmælendur nefndu sem aðrar tegundir af starfshvatningu sem eru ekki 

fjárhagslega tengdar hvatningu var vinnu umhverfi, að jafna út völd og skyldur, skemmtilegum 

verkefnum, góðum stjórnunarháttum, lýðræðislegri stjórnun og góðu hvatningarkerfi svo dæmi 

séu nefnd.  

Hér að neðan verða hvatningarkenningar úr fræðunum bornar saman við starfsumhverfi 

Amazon og hvaða áhrif þær hafa hjá skipulagsheildinni.  Neðangreindar niðurstöður tengdar 

kenningunum voru dregnar saman út frá ummælum viðmælenda. 

Þarfapýramídi Maslows 
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Kenning Maslows endurspeglar þær persónulegu hvatir og þarfir sem einstaklingar sækjast 

eftir á vinnustað og í einkalífi.  

Frumþarfir: ummæli frá viðmælendum eitt og átta: 

...Amazon heldur úti alþjóðlegri starfsemi sinni með tækni og með því að hafa 

tækniliða og annað starfsfólk á staðnum.  Skipulagsheildin er með mjög skilvirka 

og sanngjarna launastefnu sem tryggir það að launahvatar starfsmanna séu 

uppfylltir. 

...til þess að hvetja starfsfólk sitt veitir Amazon góð laun, bónusgreiðslur og aðra 

fjárhagslega ávinninga...  Þessar hvatningaleiðir geta leitt til betri frammistöðu hjá 

starfsfólki og orðið til þess að laða að góða umsækjendur. 

Öryggisþarfir: ummæli frá viðmælanda níu: 

...hvar sem er í heiminum þurfa einstaklingar sitt öryggi í starfi.  Til þess að hvetja 

þá leggur Amazon mikið upp úr því að fræða starfsmenn sína um öryggi í starfi, 

ásamt því að tryggja aðstæður og aðrar tengdar hvatningar. 

Félagslegar þarfir: ummæli frá viðmælanda fimm: 

...hér fer fram mikil félagsmótun.  Til þess að hvetja starfsmenn veita stjórnendur 

hjá Amazon hjálp við að þróa hópa af starfsmönnum sem eru á mismunandi starfs 

stigi innan skipulagsheildarinnar.  Í gegnum þessa hópa geta allir deilt vinnureynslu 

sinni og öðrum tengdum og ótengdum félagsþörfum.  Þetta getur verið góð leið til 

þess að hafa samskipti við samstarfsmenn og um leið hvatning í að læra af öðru 

samstarfsfólki. 

Sjálfsöryggi: ummæli frá viðmælanda sex:  

...starfsmenn Amazon vinna ábyrgðarmikil störf þar sem krafist er sköpunar og að 

öryggi sé tryggt.  Til þess að hvetja starfsmenn sína veita stjórnendur Amazon þeim 

tækifæri til þess að tjá sig og koma á framfæri sín um hugmyndum.  Amazon heiðrar 

og veitir viðurkenningar til þeirra starfsmanna sem leggja sig fram.  Hvatninginn er 

í formi stöðuhækkana og umbuna en slíkar hvatningar efla sjálfsöryggi 

starfsmanna. 
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Sjálfsmeðvitund: ummæli frá viðmælanda tvö:  

...Amazon leggur áherslu á að veita starfsmönnum möguleika á skilvirkni og þróun 

í starfi og eru þeir þannig um leið að veita þeim hvatningu.  Allir starfsmenn hafa 

möguleika á starfsþróun innan skipulagsheildarinnar og bera sjálfir ábyrgð á því að 

efla sig og þróa í starfi. 

Takmarkanir þarfapýramída Maslows hjá Amazon 

 Samkvæmt kenningunni er það ekki rétt að allir starfsmenn hafi þörf fyrir allar fimm 

þarfir þarfapýramídans.  Þarfirnar koma ekki endilega hver á fætur annarri eins og þeim 

er stillt upp.  

 Með þessari kenningu er ekki möguleiki á að mæla þörfina. 

 Erfitt getur verið að útskýra sambandið á milli þarfar og hvatningar.  

Áhrif tveggjaþátta kenningar á Amazon: 

Þessi kenning á vel við hjá Amazon.  Kenningin sýnir fram á að innihaldsrík og meira krefjandi 

störf eru lykilinn að sjálfshvatningu.  Hjá Amazon kemur þessi kenning sér vel í að hjálpa við 

að hvetja stjórnendur og yfirmenn.  Út frá ummælum viðmælenda var hægt að draga fram þá 

ályktun að innri þættir hvatningar hjá Amazon efla starfsánægju starfsmanna þeirra en ytri 

þættir hvatningar ýta undir starfsóánægju. 

Hvetjandi þættir: ummæli viðmælanda fjögur: 

...stjórnendur meta störf og árangur starfsmanna sinna með umbunarkerfi ásamt því 

að auka ábyrgðarsvið þeirra.  Með því að gefa starfsmönnum fjölbreytari og 

krefjandi verkefni er hægt að hvetja þá áfram í starfi og auka starfsánægju þeirra. 

Umhverfis þættir: ummæli viðmælanda þrjú: 

...til þess að hvetja starfsmenn og umsækjendur í starfi geta ýmsir fjölbreyttir þættir 

haft áhrif.  Amazon leggur áherslu á að skoða hvaða þættir þetta eru sem hvetja 

mannauðinn áfram.  Fyrir nýliða og almenna starfsmenn er hvatning í því að bjóða 

góð laun, góða vinnustefnu, eftirlit og vinnuaðstæður.  Það skiptir miklu máli að 

samskipti við yfirmann og samstarfsmenn séu góð. 

 

Með þessum aðferðum er Amazon að fjarlægja og eyða út óánægjuþáttum úr 

starfsumhverfi sínu og einblína á að ráða og þjálfa inn hæfasta umsækjandann.  
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Viðmælandi átta fór inn á jákvæð áhrif hvatningar sem tengdist umbunarkerfi Amazon:  

Starfsmenn starfa eftir umbunarkerfi sem er unnið eftir 

persónulegum markmiðum þeirra.  Til þess að hvetja starfsmanninn 

er Amazon með samstillt kerfi umbunar og markmiðasetningu 

starfsmannsins.  Ef umbunarkerfið er ekki í takt við persónuleg 

markmið starfsmannsins getur það dregið úr hvatningu hans.  Og 

hefur því ósamstillt umbunarkerfi neikvæð áhrif á frammistöðu og 

árangur starfsmannsins. 

Samkvæmt viðmælendum kom skýrt fram að Amazon nýtir hvatningu á jákvæðan hátt 

og sem frammistöðu verkfæri til þess að veita starfsmönnum sínum sem eru að skila árangri 

stöðuhækkanir.  Með því að huga að hvatningu er Amazon að gera starfsmenn sína að 

verðmætari eign fyrir skipulagsheildina.  Hjá Amazon er vinnuumhverfið dýnamískt og mikill 

hraði á allri starfseminni og þarf skipulagsheildin því að vera með vel skipulagðan og 

áhrifamikinn mannauð til þess að viðhalda velgengni skipulagsheildarinnar ár eftir ár.  

Samkvæmt viðmælendum var nokkuð ljóst að Amazon gerir sér fulla grein fyrir því að jákvæð 

hvatning getur bætt starfsánægju, skilvirkni og framleiðni starfsmanna sinna og að neikvæð 

hvatning hafi öfug áhrif. 

9.4 Forsendur frammistöðu  

Þegar viðmælendur voru spurðir út í frammistöðu skipulagsheildarinnar og hvaða hlutverki 

hún þjónaði í ráðningarferlinu var áhugavert að sjá hvaða áherslur komu fram hjá 

viðmælendum.  Viðmælendur nefndu að stærsti áhrifavaldurinn í velgengni Amazon væri 

mannauðurinn innan skipulagsheildarinnar.  Samkvæmt viðmælanda níu hefur stofnandi 

Amazon ávallt haft mannauðinn í fyrsta sæti: 

Frá fyrsta degi hefur stofnandi Amazon, Jeff Bezos, fylgt þeirri 

grundvallarreglu að vanda vel til verka þegar ráðið er í störf hjá 

skipulagsheildinni.  Hans framtíðarsýn var að skipulagsheildin yrði 

langlíf og taldi hann að með mannauðnum væri hann að skapa 

framtíð og menningu skipulagsheildarinnar. 

Viðmælandi þrjú var á sama máli og fjallaði einnig um hvernig mannauðurinn 

væri áhrifavaldur frammistöðu: 
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Frammistaða Amazon veldur á mannauði þess.  Styður þetta við 

mikilvægi þess að ráða inn hæfasta umsækjandann, þjálfa hann og 

styðja í þróun sinni til að ná fram framtíðar árangri.  Leiðsögn 

stjórnenda er mikilvæg í að tryggja það að þeir taki rétt á málunum 

og tryggi árangur. 

Nokkrir viðmælendur lögðu áherslu á að hvatning stjórnenda væri mikilvæg til að ná 

fram betri frammistöðu.  Þeir höfðu orð á því að það væri mikið kappsmál hjá stjórnendum 

skipulagsheildarinnar að vita hver frammistaðan væri og ná að framfylgja henni og markmiðum 

hennar.  Viðmælandi þrjú orðaði það svo:  

...það eru þrír þættir sem segja þér allt sem þú þarft að vita um 

frammistöðu skipulagsheildarinnar: skuldbinding starfsmannsins, 

ánægja viðskiptavinarins og sjóðstreymi.  Það þarf ekki að nefna það 

að engin skipulagsheild stórt eða lítið getur náð góðri langtíma 

frammistöðu og árangri án þess að vera með orkumikla starfsmenn 

sem trúa á það markmið sem þeir þurfa að ná.  Er það í hlutverki 

okkar (stjórnenda) að tryggja það. 

Samkvæmt viðmælendum er þroski mannauðsstjórnunar hjá Amazon mikill.  Skýrt 

hefur komið fram að öflugt samþætt kerfi er til staðar innan skipulagsheildarinnar til þess að 

efla og varðveita þennan þroska.  Stofnandi Amazon hefur frá upphafi verið með skýr gildi, 

starfsmannastefnu og framtíðarsýn.  Hvort sem um almennann starfsmann er að ræða, 

stjórnanda, yfirmann eða leiðtoga innan skipulagsheildarinnar þá hafa allir starfsmenn sama 

markmiðið og sömu gildi.  Allir viðmælendur töluðu ítarlega um forystureglur Amazon og 

hvernig þessar reglur og markmið skipulagsheildarinnar væri leiðarvísir allra starfsmanna að 

starfi þeirra.  Viðmælandi sex sagði forystureglur Amazon leiðarvísir að hámarks frammistöðu:  

...þessi stefna er sett upp til þess að ná fram hámarks frammistöðu 

hjá skipulagsheildinni og einnig hjá starfsmönnum.  Á 21 árs ferli 

Amazon hefur mannauðurinn ávallt verið eitt af aðal markmiðum 

Amazon því hann er drifkrafturinn og aðalástæðan fyrir 

samkeppnisforskoti og velgengi þess. 

Frammistöðuhringur Armstrong (2012) er settur upp til þess að sýna ferli og framgang 

frammistöðustjórnunar.  Ferlið er sett upp í hring til þess að sýna fram að þetta sé síendurtekið 
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ferli.  Út frá ummælum viðmælenda er nokkuð skýrt að öll starfsemi Amazon fellur inn í 

frammistöðuhring Armstrongs þar sem skipulagning frammistöðunnar er sett upp samhliða 

stuðningi stjórnenda við uppsetningu og endurmats, ásamt reglulegri endurgjöf.  Nokkur skýr 

og vel útlistuð markmið starfsmannsins eru sett upp í byrjun hvers árs í samstarfi við hans 

yfirmann.  

Viðmælendur lýstu vel þeim markmiðum sem starfsmenn Amazon þurfa að setja upp í 

byrjun hvers árs og hvernig þau eru byggð á forystureglum skipulagsheildarinnar.  Við mat á 

frammistöðu einstakra starfsmanna Amazon er það byggt upp á þrem lykilþáttum líkt og 

frammistöðuhringurinn sýnir.  Á þar við um tenginguna á hegðun viðkomandi einstaklings, 

frammistöðu hans og að lokum árangri hans.  Viðmælandi fimm lagði áherslu á að eftirfylgni 

og endurmat stjórnenda og yfirmanna væri undirstaða þess að frammistaða hans væri í hámarki.  

Frammistaða starfsmanna Amazon er fylgt eftir með skipulögðu og 

umfangsmiklu frammistöðumati ár hvert.  Fjórir mánuðir fara í 

ferlið í heild sinni og er eftirfylgni og endurmat yfirmanna og 

samstarfsmanna tryggt og sýnilegt svo að aukin frammistaða 

viðkomandi starfsmanns sé náð. 

Til þess að viðhalda frammistöðu leggur Amazon einnig töluverða áherslu á þekkingu 

og þjálfun starfsmanna sinna.  Flestir viðmælendur ræddu þá möguleika sem allir starfsmenn 

Amazon hafa til þess að þróa og efla hæfni og frammistöðu sína.  Viðmælandi sjö orðaði þetta 

svo: 

...Amazon leggur mikla áherslu á að þróa, efla og hvetja starfsmenn 

sína með þekkingu.  Á innrivef skipulagsheildarinnar sem kallast 

KNET er hægt að finna tugi námskeiða sem allir starfsmenn hafa 

aðgang að og geta skráð sig og tekið hvenær sem er.  Sum 

námskeiðin eru tekin á veraldarvefnum en önnur eru dags námskeið 

og jafnvel nokkra daga námskeið.  Þessi námskeið eru allt frá því að 

vera námskeið um það hvernig excel virkar upp í viðtalstækni.  Fyrir 

hvert námskeið sem starfsmaður tekur vinnur hann sér inn „merki“ 

(e. icon) sem birtist fyrir neðan nafn hans í innri símaskrá 

skipulagsheildarinnar. 
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Eins og fram kemur hér að framan eru margvísleg námskeið og fræðslufundir í boði 

innanhús til þess að efla og byggja upp starfsmenn Amazon á ýmsum sviðum.  Þessi námskeið 

standa öllum til boða og eru þau aðgengileg á innrivef Amazon þar sem dagsetningar og 

námskeið eru opin til skráningar.  Stjórnendur Amazon eru einnig hvattir til þess að efla hæfni 

sína og frammistöðu með því að sækja hin ýmsu námskeið.  Viðmælandi þrjú komst svo að 

orði:  

...æðri stjórnendur Amazon þurfa á hverju ári að sitja námskeiðið 

„Leaders of Leaders“ þar sem þeir eru teknir út úr sínu vinnuumhverfi í 

þrjá daga með það að markmiði að þróa þá betur og efla í starfi til bætrar 

frammistöðu fyrir sig og skipulagsheildina. 

Stefna Amazon er sú að allir starfsmenn hafi jöfn tækifæri á að auka hæfni sína og getu 

til þess að eiga möguleika á að vinna sig upp innan skipulagsheildarinnar á heimsvísu.   
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10 Umræður og samantekt 

Markmið þessarar ritgerðar er að varpa ljósi á það hvernig umfangsmikið ráðningarferli, líkt 

og Amazon vinnur eftir virkar og hvort að slíkt ráðningarferli sé að skila skipulagsheildinni 

hæfara starfsfólki, samanber rannsóknarspurningunni sem varpað var fram í upphafi 

rannsóknarinnar.  Einnig var skoðað hvort aðferðafræði Amazon í ráðningum væri að einhverju 

leyti í samræmi við viðurkenndar fræðikenningar á því sviði.  Ekki er til nein sambærileg 

rannsókn á þessu viðfangsefni hér á landi.   

Stjórnendur Amazon hafa í alþjóðavæðingu skipulagsheildarinnar lagt áherslu á að 

heildarstefna í mannauðsmálum styðji við markmið skipulagsheildarinnar.  Niðurstöður benda 

til þess að ráðningarferli Amazon sé liður í því að ná markmiðum og árangri 

skipulagsheildarinnar.  Nokkuð ljóst er að ráðningarferli Amazon sé umfangsmikið enda er því 

ætlað að ná inn hæfasta starfsfólkinu til að styðja við markmið skipulagsheildarinnar.  

Ráðningarferlið hefst á því að byrjað er á að greina þörfina og í kjölfarið er starfsgreining ásamt 

starfslýsingu búin til.  Þá er ákveðið hvernig nálgast skuli nýja umsækjendur og beitir Amazon 

ýmsum leiðum í því sambandi, sem falla undir ytri og innri leit.  Að lokum er það svo ráðningin 

sjálf.  Samkvæmt viðmælendum leggur Amazon áherslu á að sjá um allt sitt ráðningarferli sjálft 

nema þegar verið er að ráða í stjórnenda stöður.  Þar hefur Amazon leitast við að nýta þjónustur 

svokallaðra ,,hausaveiðara“ til þess að finna mögulega umsækjendur.  Vegna alþjóðavæðingar 

Amazon er sett á laggirnar mannauðsdeild hjá hverri nýrri skrifstofu hvar sem er í heiminum, 

til þess að miðla þekkingu og skilningi á þeim menningarheim sem skrifstofan starfar í.  Með 

þessu vill Amazon tryggja að hagsmunir allra aðila séu í fyrirrúmi og hæfasta starfsfólkið sé 

ráðið til starfa.   

Tilgangur umfangsmikils ráðningarferlis Amazon er að komast að og meta þarfir 

umsækjenda þannig að liggi fyrir áður en tekin er ákvörðun um ráðningu hans hvort starfið 

henti viðkomandi, hvort hvatningarþættirnir uppfylli væntingar hans og hvort hann passi inn í 

fyrirtækjamenningu skipulagsheildarinnar á þeim stað sem viðkomandi kemur til með að starfa 

á.  Ráðningarferlið og framkvæmd ráðninga hjá Amazon er faglegt og ýtarlegt.  Hjá stórum 

skipulagsheildum líkt og Amazon fara miklir fjármunir og tími í að ráða inn og efla gott 

starfsfólk.  Mannauðurinn er þeim mikið mál.  Það er því mikil fagmennska í mannauðsstjórnun 

hjá Amazon og er allt gert til að ráða og þróa besta mögulega starfsfólkið sem völ er á.   

Athyglisvert er að Amazon leggur mikla áherslu á að stjórnendur hvetji starfsmenn sína 

áfram til betri frammistöðu þannig að þeir vinni markvisst að markmiðum sínum, sér og 
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skipulagheildinni í hag.  Forystureglur Amazon eru leiðarvísir allra starfsmanna að góðri 

frammistöðu og bættum árangri hjá viðkomandi starfsmanni og skipulagsheildinni í hag.   

Lussier (2012) leggur áherslu á að skipulagsheildir alþjóðavæði viðskiptastefnu sína í 

samræmi við mannauðstjórnun og flytji þannig þekkingu, starfsfólk og allar upplýsingar þess 

út um allan heim.  Niðurstöður benda til þess að árangur Amazon sé til komin vegna þess að 

skipulagsheildin hefur náð að setja upp bestu leiðina í að samþætta og samræma helstu innri 

og ytri þætti hennar ásamt því að skilja mikilvægi þess að enduskoða og endurhanna 

uppbyggingu viðskiptastefnunnar reglulega og eftir þörfum.  Þetta styður við kenningu 

Mintzbergs (1973) um hlutverk stjórnenda og hvernig skipulagsheildin er byggð upp út frá 

samspili stefnu hennar, umhverfisáhrifum og reynslu.  Þegar þessir áhrifavaldar passa vel 

saman verður til skipulagsheild sem nær árangri, líkt og Amazon.  

Þegar skipulagsheildir ráða í stöður verða þær að tryggja að ráðið sé hæfasta starfsfólkið 

á markaðnum.  Samkvæmt kenningunum í fræðilega hluta rannsóknarinnar eru ýmsar leiðir til 

þess að ná þessu markmiði.  Það fellur í hlutverk skipulagsheildarinnar að setja upp skilvirkt 

og gott ráðningarferli til þess að markmið ráðningarinnar náist.  Þær aðferðir sem hægt er að 

nýta í valinu á rétta umsækjandanum hafa mismikið forspágildi um frammistöðu viðkomandi 

einstaklings.  Úr hópi umsækjenda eru líkurnar á því að réttur einstaklingur sé ráðinn dreginn 

út frá þeim aðferðum sem farnar voru við starfsmannavalið í upphafi ásamt því að skoða 

hvernig viðkomandi einstaklingur mun svo passa inn í skipulagsheildina og inn í þá 

fyrirtækjamenningu sem er til staðar.  Samkvæmt þeim aðferðum mannauðsstjórnunar sem 

tíundaðar hafa verið hér að framan er stjórnendum skipulagsheilda ráðlagt við ráðningar að 

styðjast bæði við ytri og innri ráðningar.   

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu vel að ráðningarferli Amazon fellur vel að þeim 

viðurkenndu aðferðum sem notaðar eru við ráðningar.  Ráðningarferli Amazon er vel skipulagt 

og markvisst og veitir skipulagsheildinni það samkeppnisforskot sem hún þarf á markaðnum í 

dag.  Þá byggir heildarstefna Amazon í mannauðsmálum á því að ná fram árangri í gegnum 

strangt og skipulagt ráðningarferli.  Þá gerir Amazon sér grein fyrir að ef þeir nýta eingöngu 

ytri ráðningar er hætta á minni starfsánægju hjá núverandi starfsmönnum þar sem skilaboðin 

um starfsþróun eru neikvæðar ásamt því að meiri kostnaður fer í ráðningarferlið og meiri tími 

fer í að þjálfa upp nýtt starfsfólk.  Með því að styðjast einungis við innri ráðningar er töluverð 

hætta á að skipulagsheildin upplifi stöðnun í starfsþróun og nýsköpun.  Áhugavert var að sjá 

að flestir viðmælendur voru ánægðir og sáttir með umfang ráðningarferlis Amazon og þá vinnu 

og tíma sem færi í það að ná inn hæfasta umsækjandanum.  Því að í flestum tilfellum væri 
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markmiðinu náð og hæfasti umsækjandinn ráðinn.  Einn viðmælandi var þó ósammála þessu 

og fannst frekar erfitt að ákveða hvernig hægt væri að meta hæfni og getu umsækjanda út frá 

fyrsta stigi ráðningarferlisins sem er símaviðtalið.  

Eins og fram hefur komið í rannsókninni er mikilvægt fyrir skipulagsheildir að hvetja 

mannauð sinn til þess að hámarka framlegð sína og hafa ýmsar kenningar verið settar fram er 

varða starfshvatningu.  Í heimi samkeppninar er nokkuð ljóst að það er vandasamt verk 

stjórnenda að halda í gott starfsfólk samhliða því að finna út hvað það er sem lætur það finna 

tilgang með starfi sínu og hvetur það áfram til bættrar frammistöðu.  Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á það að Amazon leggur mikinn metnað í að hvetja og efla 

umsækjendur og mannauð sinn til þess eins að ná fram bættri frammistöðu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda einnig til þess að aðferðafræði Amazon sé í 

samræmi við Þarfapýramída Maslows (1943) sem styður við grunnþarfir starfsmannsins.  

Amazon gerir allt til þess að veita starfsmönnum sínum tækifæri á því að þróast í starfi og með 

því er skipulagsheildin að styðjast við æðri þarfir starfsmannsins.  Amazon veit hvað þarf að 

gera til þess að uppfylla þarfir og væntingar umsækjenda og starfsmanna.  Amazon sameinar 

ytri og innri hvatningu og umbun í eina heild.  Stjórnendur Amazon spila mikilvægt hlutverk 

hvað viðkemur hvatningu og frammistöðu skipulagsheildarinnar.  Það er hlutverk þeirra að ná 

fram öllum þeim nauðsynlegu aðföngum sem þarf til þess að ná þeirri frammistöðu sem vænst 

er.  Þegar Bezos stofnaði Amazon fannst honum mikilvægt að ná fram langtíma árangri, hann 

setti fram þá stefnu að allir starfsmenn skipulagsheildarinnar fengu sinn skerf í félaginu þegar 

þeir myndu hefja störf og á þessi stefna hans ennþá við í dag.  Þessi stefna Amazon að veita 

öllum starfsmönnum hlutafé í félaginu verður til þess að draga að og halda í góða umsækjendur 

og starfsfólk.  

Líkt og Hofstede (1980) sýndi fram á, að þá geta mismunandi menningarþættir, eins og 

einstaklingshyggja - heildarhyggja haft áhrif á menningu skipulagsheildarinnar.  Mannauður 

frá mismunandi menningarheimum þarf mismunandi mannauðsstjórnun.  Menning getur leitt 

til átaka milli vinnuhegðunar og stjórnunarstíls.  Amazon viðurkennir ólíka menningarþætti við 

ráðningar til þess að draga úr neikvæðum þáttum mismunandi menningarþátta.  Amazon leggur 

einnig ríka áherslu á að hafa víðtæka mannauðsstjórnun með mannauðsdeildir í hverju landi til 

þess að auðvelda dreifingu þekkingar innan alþjóðlegs umhverfis skipulagsheildarinnar og ná 

inn hæfasta umsækjandanum.   
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Meginmarkmið ráðningarferlis Amazon og eitt af aðalmarkmiðum skipulags 

heildarinnar er að ráða inn og þróa besta mögulega starfsfólkið (e. hire and develop the best).  

Þetta markmið ásamt Bar Raiser prógramminu á að tryggja það að hæfasti einstaklingurinn sé 

fenginn í starfið.  Viðmælendur voru allir sammála mikilvægi þess að ráða hæfasta 

umsækjandann en lykillinn að því væri að vera með skýrt og skipulagt ráðningarferli líkt og 

Amazon vinnur eftir.  Það sem kom skýrt fram hjá viðmælendum var sá tími sem fer í 

ráðningarferlið hjá Amazon frá því að fyrsta símaviðtalið er tekið og þar til að búið er að ráða 

í stöðuna.  Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er þessi tími einn helsti gallinn við 

ráðningarferlið þar sem starfsmenn nýta mikinn tíma af sínum vinnutíma í að finna hæfasta 

umsækjandann.  Ferlið er í flestum tilfellum lengra heldur en hefðbundinn ráðningarferli, sem 

getur einnig komið til þess að skipulagsheildin missi góða umsækjendur út úr ferlinu til 

samkeppnisaðila. Áhersla Amazon á vel skipulagt og umfangsmikið ráðningarferli verður til 

þess að þeir reyna að ráða fólk sem uppfyllir allar kröfur skipulagsheildarinnar.  Viðkomandi 

umsækjandi þarf að standast ráðningarstuðulinn, passa inn í fyrirtækjamenninguna og falla að 

forystureglum Amazon.  Þetta vandaða ferli verður til þess að þeir eru tilbúnir að bíða lengur 

en aðrar skipulagsheildir í að ráða hæfasta umsækjandann og þannig tryggja það að 

umsækjandinn uppfylli réttu hæfnina og geti aðlagast að innri gildum skipulagsheildarinnar.  

Ferlið verður til þess að minni líkur eru á mistökum í ráðningum.  Viðmælendur voru sammála 

því að ráðningarferli Amazons þrátt fyrir umfang og tíma væri í lokinn að skila 

skipulagsheildinni í flestum tilfellum hæfara starfsfólki.  

Helsta takmörkun þessarar rannsóknar er að hún er eigindleg.  Einnig gerir höfundur 

sér grein fyrir eigin stöðu innan rannsóknarinnar og að hæfni, reynsla og bakgrunnur hans geti 

haft áhrif á bæði viðtölin og niðurstöður rannsóknarinnar.  Þó að rannsókn þessi sé ekki mjög 

áreiðanleg gefur hún samt nokkuð skýra mynd af því hvaða mikilvægu þættir í ráðningarferli 

Amazon og aðferðum skipulagsheildarinnar hafa áhrif á það að hæfasti umsækjandinn sé 

ráðinn inn.  Áhugavert var fyrir höfund að vinna þessa rannsókn og upplifa betur þá þætti og 

skoðun viðmælenda er viðkemur viðfangsefninu.   

Í ljósi alls framangreinds er það niðurstaða höfundar að umfangsmikil ráðningarferli 

séu að skila Amazon hæfara starfsfólki.   
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Lokaorð 

Mannauðsstjórnun er mikilvægur þáttur í starfsemi skipulagsheilda og eru stjórnendur flestra 

skipulagsheilda að verða meðvitaðri um mikilvægi þess að hafa góða mannauðsstjórnun innan 

þess.  Með mannauðsstjórnun er meðal annars verið að leita leiða til þess að byggja upp öflugt 

og skilvirkt ráðningarferli.  Ávinningur þess að hafa góða mannauðsstjórnun er ekki einungis 

sá hluti að ráða inn hæft starfsfólk heldur einnig að huga að þeirri starfsmannastefnu að með 

því að ráða gott og öflugt starfsfólk sé skipulagsheildin að efla og auka verðmæti þess og 

samkeppnisforskot um leið.  Í rannsókninni var leitast við að fá innsýn inn í 

mannauðsstjórnunar innan Amazon.  Tekin voru djúpviðtöl við tíu starfsmenn Amazon sem 

allir tengjast ráðningarferli skipulagsheildarinnar á einhvern hátt og gefa niðurstöður 

rannsóknarinnar skýra mynd á það hvernig umfangsmikil ráðningarferli líkt og Amazon vinnur 

eftir skila sér í hæfara starfsfólki.   

Þegar kom að því að leita að fræðigreinum, rannsóknum og bókum sem snéru að efni 

rannsóknarinnar kom fljótt í ljós hversu víðamikið efni rannsóknarinnar gæti verið.  Var það 

því vandasamt verk höfundar að reyna að afmarka sig í fræðilega hluta rannsóknarinnar á þann 

veg að markmið hennar kæmist samt sem áður til skila og myndi styðja við niðurstöðu 

rannsóknarinnar.  Heimildaleitin og rannsóknarvinnan hefur verið höfundi áhugaverð og 

lærdómsrík og á eftir að nýtast vel í starfi.  

 Til að svara rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi rannsóknarinnar „Skila 

umfangsmikil ráðningarferli hæfara starfsfólki“ er niðurstaða höfundar að svo sé.  

Ráðningarferli Amazon eru tímafrek og umfangsmikil og er mikilvægt að þau séu að skila inn 

settum árangri.  Vel skilgreint og hnitmiðað ráðningarferli Amazon byggir á því að þeir reyna 

eingöngu að ráða inn og þróa besta mögulega starfsfólkið í allar auglýstar stöður og treysta þeir 

því að það ráðningarferli og sú þjálfun sem þeir hafa veitt starfsfólki sínu verði til þess að þessu 

markmiði sé náð og hæfasti umsækjandinn ráðinn.  Miðað við þann fjölda umsækjenda sem fer 

í gegnum þetta ferli hjá Amazon getur það gerst að tekin er röng ákvörðun um ráðningu.  En 

miðað við þá þjálfun og þekkingu sem hver starfsmaður Amazon fær áður en hann getur tekið 

þátt í ráðningarferlinu kemur það nokkurn vegin í veg fyrir að slys í ráðningum eigi sér stað.   

 Rannsóknin hefur sýnt það að vel skilgreind og skipulögð ráðningarferli eru mikilvæg 

þegar kemur að ráðningum hjá skipulagsheildum og umfangsmikil ráðningarferli eru að skila 

hæfara starfsfólki.   
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Viðauki 1. Forystureglur Amazon. 

Our Leadership Principles 

Whether you are an individual contributor or a manager of a large team, you are an Amazon leader. These are 
our leadership principles, unless you know better ones.  Please be a leader. 
 
Customer Obsession  
Leaders start with the customer and work backwards. They work vigorously to earn and keep customer trust.  
Although leaders pay attention to competitors, they obsess over customers. 

 

Ownership 
Leaders are owners.  They think long term and don’t sacrifice long-term value for short-term results. They act 
on behalf of the entire company, beyond just their own team.  They never say “that’s not my job”.   

 

Invent and Simplify 
Leaders expect and require innovation and invention from their teams and always find ways to simplify. They 
are externally aware, look for new ideas from everywhere, and are not limited by “not invented here”. As we 
do new things, we accept that we may be misunderstood for long periods of time.  

 

Are Right, A Lot 
Leaders are right a lot. They have strong judgment and good instincts.  They seek diverse perspectives and 
work to disconfirm their beliefs.  

 

Learn and Be Curious 
Leaders are never done learning and always seek to improve themselves. They are curious about new 
possibilities and act to explore them.  
 

Hire and Develop the Best 
Leaders raise the performance bar with every hire and promotion. They recognize exceptional talent, and 
willingly move them throughout the organization. Leaders develop leaders and take seriously their role in 
coaching others.  We work on behalf of our people to invent mechanisms for development like Career Choice. 
 

Insist on the Highest Standards 
Leaders have relentlessly high standards - many people may think these standards are unreasonably high. 
Leaders are continually raising the bar and drive their teams to deliver high quality products, services and 
processes. Leaders ensure that defects do not get sent down the line and that problems are fixed so they stay 
fixed. 
 

Think Big 
Thinking small is a self-fulfilling prophecy. Leaders create and communicate a bold direction that inspires 
results. They think differently and look around corners for ways to serve customers.   

 

Bias for Action 
Speed matters in business. Many decisions and actions are reversible and do not need extensive study. We 
value calculated risk taking. 
 

Frugality 
Accomplish more with less. Constraints breed resourcefulness, self-sufficiency and invention.  There are no 
extra points for growing headcount, budget size or fixed expense.  
 

Earn Trust 
Leaders listen attentively, speak candidly, and treat others respectfully. They are vocally self-critical, even 
when doing so is awkward or embarrassing.  Leaders do not believe their or their team’s body odor smells of 
perfume.  They benchmark themselves and their teams against the best. 
 

Dive Deep 
Leaders operate at all levels, stay connected to the details, audit frequently, and are skeptical when metrics 
and anecdote differ. No task is beneath them.   

  

Have Backbone; Disagree and Commit 
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Leaders are obligated to respectfully challenge decisions when they disagree, even when doing so is 
uncomfortable or exhausting. Leaders have conviction and are tenacious. They do not compromise for the 
sake of social cohesion. Once a decision is determined, they commit wholly. 

 

Deliver Results 
Leaders focus on the key inputs for their business and deliver them with the right quality and in a timely 
fashion. Despite setbacks, they rise to the occasion and never settle.  
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Viðauki 2. Fyrsta hluthafabréf Bezos. 
Fyrsta bréf stofanda Amazon Jeff Bezos til hluthafa sinna 

 
 
To our shareholders:  
 
Amazon.com passed many milestones in 1997: by year-end, we had served more than 1.5 million customers, yielding 838% 
revenue growth to $147.8 million, and extended our market leadership despite aggressive competitive entry.  
 
But this is Day 1 for the Internet and, if we execute well, for Amazon.com. Today, online commerce saves customers 
money and precious time. Tomorrow, through personalization, online commerce will accelerate the very process of 
discovery. Amazon.com uses the Internet to create real value for its customers and, by doing so, hopes to create an 
enduring franchise, even in established and large markets. 
 
We have a window of opportunity as larger players marshal the resources to pursue the online opportunity and as 
customers, new to purchasing online, are receptive to forming new relationships. The competitive landscape has continued 
to evolve at a fast pace. Many large players have moved online with credible offerings and have devoted substantial energy 
and resources to building awareness, traffic, and sales. Our goal is to move quickly to solidify and extend our current 
position while we begin to pursue the online commerce opportunities in other areas. We see substantial opportunity in the 
large markets we are targeting. This strategy is not without risk: it requires serious investment and crisp execution against 
established franchise leaders. 
 
It's All About the Long Term 
 
We believe that a fundamental measure of our success will be the shareholder value we create over the long term. This 
value will be a direct result of our ability to extend and solidify our current market leadership position. The stronger our 
market leadership, the more powerful our economic model. Market leadership can translate directly to higher revenue, 
higher profitability, greater capital velocity, and correspondingly stronger returns on invested capital. 
 
Our decisions have consistently reflected this focus. We first measure ourselves in terms of the metrics most indicative of 
our market leadership: customer and revenue growth, the degree to which our customers continue to purchase from us on 
a repeat basis, and the strength of our brand. We have invested and will continue to invest aggressively to expand and 
leverage our customer base, brand, and infrastructure as we move to establish an enduring franchise. 
 
Because of our emphasis on the long term, we may make decisions and weigh tradeoffs differently than some companies. 
Accordingly, we want to share with you our fundamental management and decision-making approach so that you, our 
shareholders, may confirm that it is consistent with your investment philosophy: 
 
We will continue to focus relentlessly on our customers. 
 
• We will continue to make investment decisions in light of long-term market leadership considerations rather than short-
term profitability considerations or short-term Wall Street reactions. 
• We will continue to measure our programs and the effectiveness of our investments analytically, to jettison those that do 
not provide acceptable returns, and to step up our investment in those that work best. We will continue to learn from both 
our successes and our failures. 
 
• We will make bold rather than timid investment decisions where we see a sufficient probability of gaining market 
leadership advantages. Some of these investments will pay off, others will not, and we will have learned another valuable 
lesson in either case. 
 
• When forced to choose between optimizing the appearance of our GAAP accounting and maximizing the present value of 
future cash flows, we'll take the cash flows.  
 
• We will share our strategic thought processes with you when we make bold choices (to the extent competitive pressures 
allow), so that you may evaluate for yourselves whether we are making rational long-term leadership investments. 
 
• We will work hard to spend wisely and maintain our lean culture. We understand the importance of continually 
reinforcing a cost-conscious culture, particularly in a business incurring net losses. 
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• We will balance our focus on growth with emphasis on long-term profitability and capital management. At this stage, we 
choose to prioritize growth because we believe that scale is central to achieving the potential of our business model. 
 
• We will continue to focus on hiring and retaining versatile and talented employees, and continue to weight their 
compensation to stock options rather than cash. We know our success will be largely affected by our ability to attract and 
retain a motivated employee base, each of whom must think like, and therefore must actually be, an owner.  
 
We aren't so bold as to claim that the above is the "right" investment philosophy, but it's ours, and we would be remiss if 
we weren't clear in the approach we have taken and will continue to take. 
 
With this foundation, we would like to turn to a review of our business focus, our progress in 1997, and our outlook for the 
future. 
 
Obsess Over Customers 
 
From the beginning, our focus has been on offering our customers compelling value. We realized that the Web was, and 
still is, the World Wide Wait. Therefore, we set out to offer customers something they simply could not get any other way, 
and began serving them with books. We brought them much more selection than was possible in a physical store (our 
store would now occupy 6 football fields), and presented it in a useful, easy-to search, and easy-to-browse format in a 
store open 365 days a year, 24 hours a day. We maintained a dogged focus on improving the shopping experience, and in 
1997 substantially enhanced our store. We now offer customers gift certificates, 1-Click(SM) shopping, and vastly more 
reviews, content, browsing options, and recommendation features. We dramatically lowered prices, further increasing 
customer value. Word of mouth remains the most powerful customer acquisition tool we have, and we are grateful for the 
trust our customers have placed in us. Repeat purchases and word of mouth have 
combined to make Amazon.com the market leader in online bookselling.  
 
By many measures, Amazon.com came a long way in 1997: 
 
• Sales grew from $15.7 million in 1996 to $147.8 million -- an 838% increase. 
 
• Cumulative customer accounts grew from 180,000 to 1,510,000 -- a 738% increase. 
 
• The percentage of orders from repeat customers grew from over 46% in the fourth quarter of 1996 to over 58% in the 
same period in 1997. 
 
• In terms of audience reach, per Media Metrix, our Web site went from a rank of 90th to within the top 20. 
 
• We established long-term relationships with many important strategic partners, including America Online, Yahoo!, Excite, 
Netscape, GeoCities, AltaVista, @Home, and Prodigy. 
 
Infrastructure 
 
During 1997, we worked hard to expand our business infrastructure to support these greatly increased traffic, sales, and 
service levels: 
 
• Amazon.com's employee base grew from 158 to 614, and we significantly strengthened our management team. 
 
• Distribution center capacity grew from 50,000 to 285,000 square feet, including a 70% expansion of our Seattle facilities 
and the launch of our second distribution center in Delaware in November. 
 
• Inventories rose to over 200,000 titles at year-end, enabling us to improve availability for our customers. 
 
• Our cash and investment balances at year-end were $125 million, thanks to our initial public offering in May 1997 and 
our $75 million loan, affording us substantial strategic flexibility. 
 
Our Employees 
The past year's success is the product of a talented, smart, hard-working group, and I take great pride in being a part of this 
team. Setting the bar high in our approach to hiring has been, and will continue to be, the single most important element 
of Amazon.com's success. 
 
It's not easy to work here (when I interview people I tell them, “You can work long, hard, or smart, but at Amazon.com you 
can't choose two out of three”), but we are working to build something important, something that matters to our 
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customers, something that we can all tell our grandchildren about. Such things aren't meant to be easy. We are incredibly 
fortunate to have this group of dedicated employees whose sacrifices and passion build Amazon.com. 
 
Goals for 1998 
We are still in the early stages of learning how to bring new value to our customers through Internet commerce and 
merchandising. Our goal remains to continue to solidify and extend our brand and customer base. This requires sustained 
investment in systems and infrastructure to support outstanding customer convenience, selection, and service while we 
grow. We are planning to add music to our product offering, and over time we believe that other products may be prudent 
investments. We also believe there are significant opportunities to better serve our customers overseas, such as reducing 
delivery times and better tailoring the customer experience. To be certain, a big part of the challenge for us will lie not in 
finding new ways to expand our business, but in prioritizing our investments. 
 
We now know vastly more about online commerce than when Amazon.com was founded, but we still have so much to 
learn. Though we are optimistic, we must remain vigilant and maintain a sense of urgency. The challenges and hurdles we 
will face to make our long-term vision for Amazon.com a reality are several: aggressive, capable, well-funded competition; 
considerable growth challenges and execution risk; the risks of product and geographic expansion; and the need for large 
continuing investments to meet an expanding market opportunity. However, as we've long said, online bookselling, and 
online commerce in general, should prove to be a very large market, and it's likely that a number of companies will see 
significant benefit. We feel good about what we've done, and even more excited about what we want to do. 
 
1997 was indeed an incredible year. We at Amazon.com are grateful to our customers for their business and trust, to each 
other for our hard work, and to our shareholders for 
their support and encouragement. 
 
/s/ JEFFREY P. BEZOS 
Jeffrey P. Bezos 
Founder and Chief Executive Officer 
Amazon.com, Inc. 
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Viðauki 3. Forystureglur Amazon leiðarvísir 

Hér fyrir neðan er gerð ítarlega grein fyrir forystureglunum 14 hjá Amazon og 

hvernig þær eru notaðar við dagleg störf og sem leiðarvísir fyrir allan mannauð 

skipulagsheildarinnar.  

Setja sér háleit markmið (e. Insist on the Highest Standards) 

Gerðar eru kröfur til stjórnenda og leiðtoga þegar kemur að rekstri skipulagsheildarinnar og er 

ætlast til þess sama af samstarfsmönnum þeirra og undirmönnum.  Stjórnendur eru stöðugt að 

hækka gæðaþröskuldinn og keyra liðsheildina sína áfram í að skila frá sér hágæða vörum, 

þjónustu og lausnum.  Margir gætu haldið að þessar kröfur væru óeðlilega háar.  

Hvernig þetta lítur út í framkvæmd  

Sem yfirmaður  

ert þú að  

Sem almennur starfsmaður  

ert þú að  

• Efla gæði  með því að ætlast til að 

liðsheildin þín framkvæmi og skili frá sér 

hágæða vörum, þjónustu og lausnum?  

• Tryggja að gæðastuðullinn haldist hár með því 

að skila hágæða vinnu og að krefjast þess að 

aðrir geri það? 

• Kenna og þjálfa starfsmenn í því hvernig 

á að setja upp og þróa háleit markmið og 

fara fram úr væntingum viðskiptavina? 

• Stanslaust gagnrýna vinnu þína til þess að 

tryggja að gæðin verði sem best verður á kosið? 

• Veita starfsmönnum endurgjöf þegar þeir 

skila af sér gæða vinnu og þjálfa þá í að 

stöðugt að bæta vinnu sína? 

• Samþykkja og leitast eftir þjálfun frá yfirmanni 

þínum og endurgjöf í að bæta gæði vinnu 

þinnar? 

 

Hafa mjög rétt fyrir sér (e. Are Right, A Lot) 

Leiðtogar og stjórnendur hafa oft rétt fyrir sér og öðlast þannig virðingu frá öðrum 

starfsmönnum í liðsheild sinni.  Þeir eru með sterka dómgreind varðandi viðskiptahætti og 

góða eðlishvöt sem lætur þá taka réttar ákvarðanir með hagsmuni skipulagsheildarinnar í 

huga og í samræmi við heildar stefnu og gildi skipulagsheildarinnar.   

Hvernig þetta lítur út í framkvæmd  

Sem yfirmaður 

ert þú að 

Sem almennur starfsmaður 

ert þú að 

• Nota skynsamlega dómgreind þína varðandi viðskiptahætti til þess að taka réttu 

ákvarðanirnar fljótt og örugglega og ná fram árangri, jafnvel þó að allar staðreyndir skorti?   

• Gera athugasemdir og grípa til aðgerða þegar ákvarðanir eru ekki teknar með hagsmuni 

skipulagsheildarinnar og viðskiptavinar í huga? 
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• Leita bestu lausnanna með virkum hætti 

og viðurkenna að góðar hugmyndir koma 

oft frá öðrum?  

•Viðurkenna að þín hugmynd er ekki endilega sú 

besta og taka virkan þátt í bestu hugmyndinni?  

 

Gagnrýnin á sjálfan sig (e. Vocally Self Critical) 

Leiðtogar og stjórnendur trúa því ekki að þeir sjálfir eða einhverjir í þeirra teymi lykti og séu 

með svitalykt.  Með þessu viðmóti kalla þeir hátt og skýrt fram vandamál og misheppnun 

innan sinna teyma.  

Hvernig þetta lítur út í framkvæmd  

Sem yfirmaður  

ert þú að  

Sem almennur starfsmaður  

ert þú að  

• Viðurkenna mistök, vandamál og svæði til þróunar; leitast eftir og viðurkenna þjálfun og 

endurgjöf til úrbóta?  

• Setja teyminu þínu fordæmi með því að 

eigna þér ábyrgð á vandamálum og 

misheppnun og vinna að því að leysa þau?  

• Kalla fram og bera kennsl á vandamál þó svo 

að með því að gera það geti það skapað 

óvinsældir? 

• Hvetja liðsmenn í að benda þér 

uppbyggilega á vandamál sem koma fram?  

 

 

Hugsa stórt (e. Think Big) 

Leiðtogar og stjórnendur búa til og leggja fram djarfa stefnu sem leiðir til góðrar niðurstöðu.  

Þeir hugsa öðruvísi, taka áhættur, skora á aðra að gera það, stýra og fullvinna framsýnar 

hugmyndir.   

Hvernig þetta lítur út í framkvæmd  

Sem yfirmaður  

ert þú að  

Sem almennur starfsmaður  

ert þú að  

• Taka róttæka nálgun og áhættu þegar þess þarf, alltaf að draga í efa hefðbundnar ályktanir til 

þess eins að ná fram stærstu og bestu hugmyndinni? 

• Byggja upp huguð verkefni sem 

starfsmenn geta verið innblásnir af og tekið 

upp, veita leiðsögn hvernig skal komast 

þanngað og útskýra hvernig allt passar í 

langtíma planið? 

• Þróa viðtækari verkefni í viðamiklar 

hugmyndir og tækni inn í þína eigin vinnu?  

• Koma stöðugt til skila stóru myndinni og 

áætluninni til teymisins á þann veg að 

starfsmenn þínir verða spenntir (þannig að 

þeir virkilega vilja fara fram úr rúminu á 

hverjum morgni til að fara í vinnuna?  

• Spyrja spurninga til þess að ná fram áttum og 

staðfesta hvernig vinnan skilar sér bæði til langs 

tíma og til skamms tíma?  
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• Leitast stöðugt við að kanna nýjar 

hugmyndir frá liðsheildinni og að hvetja til 

áhættustjórnunar þegar við á?  

• Vilja og vera þyrstur í að taka áskoruninni um 

að þróa bestu hugmyndirnar/ lausnirnar og taka 

áhættur? 

 

Ráða og þróa besta starfsfólkið (e. Hire and Develop the Best) 

Leiðtogar og stjórnendur ráða og þróa hugsjónarfólk sem geta framkvæmt góðar hugmyndir á 

frábæran hátt.  Þeir hækka árangursstuðulinn með hverri ráðningu sem þeir framkvæma 

ásamt því að, taka eftir, kenna og þjálfa afbragðs hæfileika og flytja þá starfsmenn til innan 

skipulags-heildarinnar.   

Hvernig þetta lítur út í framkvæmd  

Sem yfirmaður  

ert þú að  

Sem almennur starfsmaður  

ert þú að  

• Að taka viðtalsferlið alvarlega með því að skilja starfið og einblína á að ráða inn einstaklinga 

sem við getum lært af og sem vilja hækka frammistöðustuðulinn. 

• Koma auga á rétta starfslýsingu og 

umsækjendur til þess að laða að bestu 

hugsanlegu umsækjendurnar og hækka 

frammistöðustuðulinn?  

• Keyra áfram þína eigin starfsþróun og lærdóm 

með því að vera ávallt að tala um 

starfsmarkmiðin, styrkleika og atriði sem hægt 

er að bæta og þannig að sækjast eftir verkefnum 

sem styðjast við þróun og vöxt? 

• Gera það sem þarf með því að vera harður 

og skapandi í að ráða inn hæfustu 

umsækjendurnar?  

• Gefa þér tíma í vöxt annarra með því að 

leiðbeina og þjálfa liðsheildina í þeirri 

sérþekkingu sem þú hefur? 

•Gera það að forgangskröfu að þjálfa og 

kenna starfsmönnum það sem þeir ekki vita 

og gefa reglulega endurgjöf?  

 

• Bera kennsl á og bregðast fljótt við lélegri 

frammistöðu og röngum ráðningum? 

 

• Hjálpa starfsmönnum að keyra áfram 

þeirra eigin þróun og lærdóm með 

reglulegri umræðu um starfsmarkmið,  

styrkleika og þá hluta sem þurfa þróun, 

bera kennsl á þróunar tækifæri fyrir alla 

starfsmenn? 

 

 

Vinna sér inn traust annarra (e. Earn Trust in Others) 

Leiðtogar og stjórnendur treysta öðrum í sinni liðsheild og þvert yfir skipulagsheildina til 

þess að afhenda öðrum verkefni og vinna þannig inn traust annarra með góðri 

ákvörðunartöku, dómgreind og heiðarleika. 



97 
 

Hvernig þetta lítur út í framkvæmd  

Sem yfirmaður  

ert þú að  

Sem almennur starfsmaður  

ert þú að  

•Vinna þér inn traust og virðingu annarra í liðsheildinni og byggja þannig upp jákvætt vinnu 

samband með því að vera ávallt að taka góðar ákvarðanir, standa við skuldbindingar, koma 

fram við aðra og hugmyndir þeirra af virðingu og setja þér há siðferðismarkmið? 

•Leggja til umhverfi þar sem liðheildin 

hefur rými til þess að taka góðar 

ákvarðandir og læra af mistökunum 

samhliða því að missa ekki tökin á 

ábyrgðinni í að ná fram góðum árangri? 

 

• Hlusta, veita upplýsingar og úthluta til að 

hjálpa öðrum starfsmönnum að gera réttu 

hlutina?  

 

 

Kafa djúpt (e. Dive Deep) 

Leiðtogar og stjórnendur starfa á öllum stigum og passa sig að vera tengdir hvað smáu atriðin 

varðar og fara yfir þau vel og reglulega.  Ekkert verkefni er þeim ofviða eða fyrir neðan 

þeirra getu.  

Hvernig þetta lítur út í framkvæmd  

Sem yfirmaður  

ert þú að  

Sem almennur starfsmaður  

ert þú að  

•Snúa ekki baki við óæskilegum verkefnum, sýna frekar vilja og gera það sem þarf viðmót til 

þess að klára verkefnið, þó að það þýði að þú þurfir að gera það sjálfur? 

•Tryggja góðri tengingu þína við allar 

upplýsingar á verkefnum/ viðskiptum og 

vita hvenær á að stiga inn og taka þátt án 

þess að vera að stjórna öllum smáatriðum? 

•Heldur þú vel utan um allar upplýsingar 

tengdum verkefninu þínu til þess að geta átt 

djúpar umræður um það?  

•Farðu oft djúpt yfir verkefni / viðskiptin, 

spyrðu spurningar og gefðu endurgjöf, með 

því að meta árangur og áhættur og að halda 

starfsmenn ábyrga fyrir niður-stöðuni?  

•Fara oft yfir vinnu þína, kanna áreiðanleika, 

nákvæmni, staðreyndir og forsendur? 

•Fara vel yfir óskýrar upplýsingar og neita 

að samþykkja alhæfingarnar eða órökstud 

viðbrögð? 

 

 

Vera með bein í nefinu, vera ósammála og standa við það (e. Have Backbone; Will 

Disagree and Commit) 
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Stjórnendur og leiðtogar hafa sannfæringu og eru traustir.  Þeir hafa mikla dómgreind og geta 

verið, hispurslaust ósammála, jafnvel þó það skapi óvinsældir.  Þeir skuldbinda sig að fullu 

gagnvart þeim ákvörðunum sem eru teknar.  

Hvernig þetta lítur út í framkvæmd  

Sem yfirmaður  

ert þú að  

Sem almennur starfsmaður  

ert þú að  

• Komda með athugasemdir, véfengja forsendur og gerða mál úr hlutum ef þú ert ekki sáttur, 

jafnvel þó það skapi óvinsældir?   

• Standa með því sem þú trúir að sé skipulagsheildinni og viðskipavinum fyrir bestu? 

• Sýna opinskátt stuðning þinn og 

skuldbindingu við ákvarðanir sem hafa 

verið teknar, jafnvel þó að þú hafi ekki 

samþykkt þær í upphafi?  Forðast að vera 

gagnsær gagnvart þess konar ákvörðunum í 

þágu starfsmanna? 

• Taka þátt í ákvörðunum sem hafa verið teknar, 

þó svo að þú hafir ekki verið sammála þeim í 

upphafi? 

 

Finna upp og einfalda (e. invent and Simplify) 

Leiðtogar og stjórnendur gera ráð fyrir og þurfa nýsköpun og uppfinningar frá liðsheild sinni 

og eru alltaf að finna leiðir til að einfalda.  

Hvernig þetta lítur út í framkvæmd  

Sem yfirmaður  

ert þú að  

Sem almennur starfsmaður  

ert þú að  

•Einfalda og hvetja ætíð aðra til nýsköpunar og breyta óhagkvæmum eða óþarflega flóknum 

ferlum? 

•Nota nýjar hugmyndir og aðferðir til að vinna starf þitt betur og auka upplifun viðskipta-

vinarins? 

•Skapa umhverfi sem hvetur til byltingar 

kenndrar hugsunar sem einfaldar? 

•Hugsa upp og innleiða frábærar hugmyndir og 

einfaldar lausnir? 

•Hvetja til nýsköpunar og þróunar af réttum 

ástæðum, hjálpa öðrum við að finna ekki 

upp hjólið aftur af óþörfu?  

•Átta þig á því hvenær á að finna upp hjólið? 

 

Skila árangri (e. Deliver Results) 

Stjórnendur og leiðtogar halda liðsheild sinni við efnið og hvetja hana til þess að ná fram 

betri árangri og frammistöðu.  Þrátt fyrir afturför verður liðsheildin að halda sér við efnið, 

stíga fram og aldrei að sætta sig eitthvað annað.  
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Hvernig þetta lítur út í framkvæmd  

Sem yfirmaður  

ert þú að  

Sem almennur starfsmaður  

ert þú að  

•Minna þig og liðsheild þína stöðugt á hver sé viðskiptavinurinn, er í því skyni að geta 

framkvæmt og skilað réttum niðurstöðum?  

• Setja upp á skilmerkilegan og skýran hátt 

SMART markmið, væntingar og 

forgangsröðun fyrir liðsheildina?  Hjálpa 

starfsmönnunum að halda einbeitingu en 

um leið, að ýta á eftir að þeir aðlagist þegar 

markmið eru ekki að ná árangri? 

 Einblína á mikilvægasta verkefnið á meðan þú 

aðlagar þig að því að ná fram settum árangri? 

• Hjálpa öðrum við að fjarlægja hindranir  

til þess að ná framúrskarandi árangri? 

• Þrauka í gegnum áföll og yfirstíga hindranir til 

að skila framúrskarandi árangri? 

• Bera kennsl á og fagna árangrinum en á 

sama tíma að halda einbeitingu liðs-

heildarinnar til að ná réttum árangri? 
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Viðauki 4. Spurningarlisti. 

Research Questions for Amazon employees 

1. Can you explain to me the Amazon hiring process step by step? 

2. How effective would you say the company´s interview process and practices are in the 

hiring process? 

3. What is the best recruitment source according to your preference and experience? 

4. When filling a mid- or senior level leadership position, are you more likely to hire an 

external candidate than an internal candidate, and is the hiring process any different in 

more senior roles? 

5. Which recruitment and selection strategies have you found to be most useful in 

identifying the most qualified candidates, and how do you choose the best available 

candidate? 

6. How does amazon guarantee that they are hiring the best? 

7. Could you please explain to me how the Bar Raiser Program works in praxis and what 

the role of the Bar raiser is in the hiring process? 

8. Can you explain to me on what Amazon hiring bar is based on and what is done to 

maintain this high standard? 

9. Can you explain to me what part motivation plays in the hiring process (both for the 

candidate and the employee) ? 

10. . What resources does amazon see as a crucial part in their performance and success? 

Where does the human resources come into this?  
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Viðauki 5. Viðtals leiðarvísir.  

1. Ráðningarstuðull Amazon (e. The Amazon Hiring Bar)  

Skilgreining 

1. Er þessi einstaklingur betri en 50% af 

þeim starfsmönnum sem vinna í 

svipuðu starfi innan 

skipulagsheildarinnar? 

2. Hefur þessi einstaklingur möguleika til 

að þróast innan skipulagsheildarinnar til 

lengri tíma? 

Leiðsögn 

Ráðningarstuðullinn hjá Amazon byggir á þeirri 

forsendu að hafa háan ráðningarstandard strax frá 

fyrsta degi og þeirri meginreglu 

skipulagsheildarinnar að ráða og þróa besta 

mögulega starfsfólkið. 

Bera skal alla umsækjendur saman við 

ráðningarstuðulinn en, alls ekki bera saman 

umsækjendur.  

1. Einblína skal á frammistöðu og árangur 

umsækjanda (hvað hann lagði fram), ekki bara 

bakgrunn hans og persónuleika.  50% 

viðmiðana er notað sem innri viðmið við 

starfsmenn Amazon, en ekki út á við, þ.e. 

borið saman við aðra umsækjendur.  

2. Einblína á meginreglur skipulagsheildarinnar 

og hvert framlag þeirra er.  Meta hvort 

umsækjandinn hafi það sem þarf til að vaxa í 

takt við skipulagsheildina.  

2. Úthlutaðar hæfniskröfur (e. Assigned Competencies)  

Skilgreining 

Ráðningarstjóri skal úthluta einum til tveim 

hæfnis kröfum til hvers og eins spyrjanda í 

viðtalshópnum.  

Til þess að viðtalið sé marktækt, er 

hverjum spyrjanda úthlutað tiltekin hagnýt 

eða grundvallar hæfniskrafa til að einblína 

á gagnvart viðmælanda í viðtalinu og skila 

síðan inn skriflegri endurgjöf um það á  

ráðningarfundinum. 

Með því að úthluta hæfniskröfum til hvers 

spyrjanda minnkar það líkurnar á að sömu 

spurningarnar séu endurteknar og að ekki 

sé farið fram hjá mikilvægum atriðum.  

Leiðsögn 

Til að meta frammistöðu þátt ráðningar stuðulsins, 

þarf ráðningarstjórinn að úthluta hagnýtum og 

grundvallar hæfniskröfum til 1-2 spyrjanda.  

Til að meta áhrif á langtíma þátt ráðningar 

stuðulsins þarf ráðningarstjóri að úthluta 1-2 

leiðtoga markmiðum eða kjarna hæfniskröfum til 

allra spyrjenda.  

Úthlutaðar hæfniskröfur hjálpa spyrjanda að ná 

fókus og kryfja dýpra inn á ákveðna hluti sem eru 

mikilvægir fyrir starfið.  

Spyrjandi ber samt einnig ábyrgð á því að bera 

umsækjandann saman við ráðningarstuðull 

Amazon. (frammistöðu og hæfniskröfur) 
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Þegar endurgjöf og atkvæði eru skrifuð þarf að 

hafa í huga að það er ekki bara verið að bera 

atkvæði á úthlutaðar hæfniskröfur sem þér var 

fengið heldur einnig að skoða hvort umsækjandi 

standist ráðningastuðulinn.  

3. Bar Raiser  

Skilgreining 

Þeir sem eru Bar Raiser eru einstakir hjá 

Amazon.  

Sá sem er Bar Raiser í viðstalshópnum þarf 

að vera hlutlægur þriðji aðili innan hópsins 

til þess að tryggja það að besta langtíma 

ráðninginn verði gerð fyrir 

skipulagsheildina. 

Sérstakt Bar raiser prógram var sett á 

lagirnar til þess að geta metið og passað 

upp á að laus staða sé ekki fyllt í flýti 

heldur að réttur umsækjandi fylli stöðuna.  

Leiðsögn 

Að lokum verða báðir aðilar Bar Raiser og 

ráðningarstjórinn að vera sammála um að ráða 

umsækjandann og afhenda honum starfstilboð. 

Bar Raiser er síðastur til að taka viðtal við 

umsækjanda.  Hann skrifar endurgjöf sína og stýrir 

síðan ráðningarfundinum. 

 

4. Upplifun umsækjanda (e. Candidate Experience) 

Skilgreining 

Sem Amazon spyrjandi verður hann að 

hafa í huga að hann er í forsvari fyrir 

skipulagsheildina. 

Sem skipulagsheild er Amazon alltaf að 

hugsa um viðskiptavininn fyrst og vinna 

sig svo út frá honum.  

Í viðtölum er alltaf litið á umsækjann 

sem núverandi eða framtíðar viðskiptavin 

Amazon og er því mikilvægt að einblína 

á að veita honum góða viðtals upplifun   

 

Leiðsögn 

Góð upplifun umsækjanda 

- opnar fyrir dýpri umræðu hjá umsækjanda. 

- heldur spyrjanda og umsækjanda við efnið. 

- minnkar líkurnar á truflun eða hindrunum 

við viðtalið 

- selur umsækjandanum skipulagsheildina  

- er jákvæð og raunsæ upplifun um það 

hvernig hugsanlega er að vinna hjá 

skipulagsheildinni. 

Hvað skal gera: 

- Vera kurteis, taka tillit til sameiginlegra 

þarfa  

- Vera samtalsfús – þannig að umsækjandinn 

geti lært eins mikið um Amazon eins og við 

um hann.  

- Ekkert óvænt – veita raunhæfa mynd af 

skipulagsheildinni, deildinni og starfinu. 

Slæm upplifun umsækjanda 
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- er óásættanleg 

- lokar fyrir samtöl og er hindrun 

- endurspeglar skipulagsheildina á slæman hátt 

og þannig gæti það misst viðskiptavin eða 

ráðningartækifæri. 

- hvetur umsækjanda til að segja öllum sem 

hann þekkir um slæma reynslu sína í 

viðstalsferlinu 

Hvað skal ekki gera: 

- vera ágengur 

- vera einhliða 

- vera óundirbúinn 

- nota villandi eða leiðandi spurningar 

5. Laga – og siðareglur (e. Legal and Ethical code)  

Skilgreining 

Amazon veitir öllum jafnt tækifæri til 

ráðningar og mismunar ekki grundvelli: 

Kynþáttar, trúarbragða, litarhafts, 

þjóðernis, ríkisborgararéttar, 

hjúskaparstöðu, kyns, aldurs eða öllum 

öðrum sjónarmiðum sem eru varin með 

lögum.  

Allar upplýsingar sem koma fram á 

umsókninni eða í viðtalinu sjálfu verða 

ekki notaðar til mismununar á neinn hátt.  

 

Leiðsögn 

Getur spyrjandinn, sýnt fram á að spurninginn sem 

hann spyr sé nauðsynleg vegna starfsins.  Besta 

leiðin til að spyrja spurningar er að einblína á 

nauðsynlega þætti starfsins.  

Í Bandaríkjunum ásamt öðrum löndum, getur allt 

sem þú segir og skrifar um umsækjandann verið 

notað gegn þér fyrir rétti.  Spyrjandinn gæti 

persónulega orðið ábyrgur fyrir hvað hann segir í 

viðtali og skrifar í endurgjöf sinni.  

Lögfræðistofur geta fengið úrskurð dómara um 

aðgang að öllum skriflegum gögnum frá viðtalinu og 

öðrum viðtölum til að leita eftir því hvort 

hugsanlega hafi verið um mismun að ræða. 

Persónuupplýsingar.  Ef umsækjandi býður fram 

persónulegar upplýsingar um sjálfan sig skal ekki 

fylgja þeim eftir með spurningum eða 

athugasemdum. 

Trúnaður.  Ekki skal veita umsækjanda 

trúnaðarupplýsingar, þar á meðal um 

framtíðarverkefni, nýjar vörur eða sölutölur. 

6. Hlutlaust viðtal (e. Objective Interview) 

Skilgreining Leiðsögn 
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Passa að vera ávallt hlutlaus og ekki vera 

hlutdrægur gagnvart umsækjanda.  

Í sumum skipulagsheildum er endurgjöf 

þín á umsækjandanum nýtt af næsta 

spyrjanda svo að hann geti spurt 

umsækjandann nánar um einstaka atriði. 

Hjá Amazon fer hver og einn spyrjandi í 

gegnum sitt viðtal án þess að fá eða sjá 

endugjöf frá öðrum spyrjendum. Þetta er 

gert til þess að halda hlutdrægninni í 

skefjum og vera hlutlægur gagnvart 

umsækjandanum.  

 

Það getur komið að góðum notum að lesa 

upplýsingar úr símaviðtalinu áður en innanhús 

viðtalið fer fram . 

Ekki deila athugasemdum þínum um mat þitt á 

umsækjandanum með öðrum spyrjendum en hins 

vegar getur þú beðið aðra spyrjendur um að fara 

aðeins yfir einhverja einstaka hluti sem ekki náðist 

að fara yfir vegna tímaskorts.  

Úthlutaðar hæfniskröfur leiðir hvern spyrjanda til 

þess að kafa dýpra í ákveðin tæknileg, hagnýt og 

önnur nauðsynleg markmið starfsins til þess að ná 

fram velgengni hjá Amazon. 

7. Hegðunarleg viðtöl og STAR (e. Behavioral Interviewing and STAR)  

Skilgreining 

Besta spáin um framtíðar árangur er fyrri 

árangur.  

Nota skal hegðunar tengdar og 

rannsakandi spurningar með STAR til að 

ná fram allri sögunni.  

Hegðunartengdar spurningar eru t.d.: 

Getur þú gefið mér dæmi um verkefni 

sem þú hefur unnið í sem hefur haft 

veruleg áhrif á skipulagsheildina? 

Hegðurnar tengdar spurningar leiða til 

ákveðinna dæma frá umsækjandanum 

sem hjálpa spyrjandanum við að meta 

árangur og langtíma áhrif á sama tíma. 

Hjá Amazon, eru ekki notaðar 

svokallaðar “brainteaser” spurningar, eða 

þversagnakenndar spurningar.  Þær eru 

ekki góðar til að áætla árangur hjá 

viðmælandanum.  Frekar skal spyrja 

hegðunartengdrar spurningar sem varða 

ákveðið viðskiptavandamál.  

Hjá Amazon eru ekki notaðar hefðbundar 

spurningar sem einblína eingöngu á 

ferilskrána(nafn skipulagsheildar, 

starfsheiti, lýsing starfs, nafn skóla ofl.). 

Leiðsögn 

Spyrja skal hegðunar tengdar spurninga og notast 

við STAR 

-Situation / task, action, result 

S SITUATION / TASK – lýsa skal ástandinu eða 

verkefninu sem viðkomandi þurfti að takast á við. 

 

T Svara skal spurningunum: Hvar gerðist þetta, 

hvenær gerðist þetta, afhverju er þetta mikilvægt? 

Áhrifamiklar spurningar: 

- Afhverju er þetta mikilvægt? Hvert var 

markmiðið? 

- Hvað var upprunalegt gildissvið 

verkefnisins? Hverjar voru áskoranirnar? 

- Hver var áhættan og hugsanlegar afleiðingar 

þess ef ekkert gerðist? 

A ACTION – Hvaða aðgerð var framkvæmd? 

Svara skal spurningunum: Hvert var ábyrgðarsvið 

þitt, hvernig fórstu að því að leysa verkefnið og 

hverjir aðrir voru til aðstoðar. 

Áhrifamiklar spurningar: 

- Varst þú drífandinn í verkefninu eða aðal 

eigandi verkefnisins? 

- Hvert var þitt stærsta framlag?  

- Hvaða einstaka hagnýta gildi komstu með? 
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Þótt gögn ferilskráa séu gagnleg og 

hjálpleg í símaviðtölum, þá nást 

eingöngu fram yfirborðsupplýsingar ef 

einblínt er á ferilskrána í innanhúsviðtali 

og getur leitt til hlutdrægrar niðurstöðu.  

- Hverjur voru mestu hindranirnar sem þú 

þurftir að takast á við og hvernig vannstu þig 

í gegnum þær?. 

R RESULT – Hvernig mældist velgengnin fyrir 

þetta verkefni og hvaða árangur náðist.  

$ Sparnaður kostnaðar, tekjumyndun 

♯ Skilningur á magni, stærð og öðrum 

mælikvörðum. 

% Prósentu breytingar, breytingar á árs grundvelli, 

(Year over Year) 

★Áhrif á viðskiptavininn og liðsheildina 

∞ Gæða úrbætur 

Áhrifamiklar spurningar: 

- Afhverju ákvaðstu að einblína á þessa 

niðurstöðu.  Hvaða aðrar niðurstöður voru 

mikilvægar? 

- Þú talaðir um hagnað og tekjur, hvaða 

prósentu breyting er það á ársgrundvelli? 

- Hverju þurftir þú að fórna til að ná fram 

þessum árangri (magn, kostnaður, tími)? 

- Ég hef áhyggjur af (þeim tíma sem það tók, 

magninu, áhrifum á viðskiptavininn). 

Endilega segðu mér meira. 

8. Heildarmat (e. Assessment)  

Skilgreining 

Frammistaða, færni og niðurstaða eru 

lykil aðgreiningarþættir sem munu veita 

þá niðurstöðu sem styður loka 

ráðningarniðurstöðuna. 

Þess vegna þarf í hverju stigi 

ráðningarferilsins. 

*yfirferð ferilskrár 

*símaviðtöl 

*innanhúsviðtöl 

*skriflega endurgjöf 

*ráðningarfund 

Lykilhlutverk spyrjanda er að meta  

frammistöðu, færni og niðurstöðu 

umsækjanda saman við Ráðningastuðul 

Amazon fyrir viðeigandi starf og stig. 

Leiðsögn 

Meta Fara dýpra í Spyrja sjálfan sig 

Frammistöðu Virkni 

Sérþekkingu 

Í hverju er þessi 

umsækjandi góður? 

Færni Leiðtoga 

hæfileika 

Megin og aðal 

færni 

Sýnir þessi 

umsækjandi Amazon 

færni? 

Niðurstaða Mælikvarða á 

afrek 

Hvað getur þessi 

umsækjandi lagt til? 
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9. Rökstudd endurgjöf (e. Substantiated Feedback)  

Skilgreining 

Skrifleg endurgjöf veitir stuðning.  Dæmi 

og nauðsynlegar upplýsingar þarf til þess 

að halda þýðingarmikinn ráðningarfund. 

Að skrifa endurgjöf, er nauðsynlegt til 

þess að rökstyðja ráðningarákvörðunina 

(ráða eða ekki). 

Endurgjöf er viðskiptaáætlun um að ráða 

eða hafna umsækjanda.  Það ætti að vera 

jafnað út með kosti og göllum og styðja 

ákvörðunina. 

 

  

 

 

Leiðsögn 

Gæði og skilvirkni ráðningarfundar eru bein tengd 

við gæði skriflegrar endurgjafar.  Ef endurgjöfin er 

ókláruð, órökstudd, eða einungis byggð á skoðunum 

og niðurstöðum, þá er ráðningarfundurinn ekki ná 

fram góðri niðurstöðu.  

Endurgjöf skal ávallt vera skrifuð sama dag og 

viðtalið hefur framið fram og þarf að skila henni inn 

áður en að ráðningarfundur fer fram.  

Skrifleg endurgjöf er ekki handrit af viðtalinu sjálfu.  

Það er því ekki þörf á að skrifa hvert orð. Fjalla skal 

um mikilvæga punkta og þema viðtalsins í 

endurgjöfinni.  

Atkvæðið er byggt á heildarmati á umsækjandanum 

útfrá viðtalinu. 

10. Að ráða þann besta (e. Hiring the Best) 

Skilgreining 

Ákvörðun um ráðningu eða höfnun skal 

vera rökstudd með niðustöðu sem styður 

afhverju Amazon er að ráða eða hafna 

viðkomandi umsækjanda.  

Umræða ráðningarfundar skal snúast um 

einn umsækjanda gagnvart 

ráðningarstuðlinum fyrir ákveðið starf. 

 

Ef fleiri en einn umsækjandi eru um sama 

starfið þá skal, ekki bera saman 

umsækjendur.  Aðeins meta hvern 

umsækjanda við ráðningarstuðulinn. 

Ef það eru fleirri en einn umsækjandi 

sem uppfylla ráðningarstuðulinn, verður 

ráðningarstjórinn að taka endanlega 

ákvörðun um það hver verður ráðinn.  

 

 

Leiðsögn 

Tímalengd ráðningarfundar: Skal í flestum tilfellum 

vera 30 min. 

Lesa upp endurgjöf: 

Þar sem Amazon framkvæmir hlutlæg viðtöl þá sér 

viðkomandi spyrjandi í fyrsta sinn endurgjöf annarra 

spyrjenda á ráðningarfundi.  Farið skal yfir 

endurgjöf annarra með opnum huga til að ná fram 

heildar niðurstöðu.  Leita skal að sönnunum sem 

styðja eða stangast á við þínar athugasemdir.  Ef þú 

hefur áhyggjur af greiningafærni umsækjanda þá 

geta, t.d. þá gætu aðrir spyrjendur komið með dæmi 

sem styðja eða hrynda frá þeim áhyggjum. 

Umræða: 

Ráðningarstjórinn leiðir umræðuna og ber saman 

endurgjöf allra spyrjenda. Öllum spyrjendum ber 

skylda til þess að gefa heiðarlega endurgjöf  og mat 

þeirra á umsækjandanum til viðtalshópsins. 

Ráðningarstjórinn mun koma hópnum saman um 

lokaniðurstöðu.  Í flestum tilfellum skilar þessi 

niðurstaða góðri ráðningarákvörðun.  Allir aðilar 

hópsins þurfa að vera sammála um að leggja skuli 

umsækjanda tilboð í starfið.  
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Eingöngu umsækjanda sem stóðst 

ráðningarstuðulinn skal vera boðinn vinna hjá 

Amazon.  Ef einhver vafi er til staðar, eða ef allir í 

viðtalshópnum eru ekki sammála um niðustöðu 

ráðningar, skal ekki veita viðkomandi umsækjanda 

tilboð í starfið. Það er betra að taka ranga ákvörðun 

einstaka sinnum með því að ráða ekki umsækjanda 

heldur en að ráða ranga manneskju í starfið.  

 


