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„ÞAÐ ERU FLÖSKUHÁLSAR Í KERFINU“ REYNSLA 

DEILDARFORSETA OG UMSÆKJENDA AF 
RÁÐNINGARFERLI Í AKADEMÍSK STÖRF VIÐ HÍ  

 
Hólmfríður B. Petersen, MS í mannauðsstjórnun, Háskóli Íslands 

Inga Jóna Jónsdóttir, dósent, Háskóli Íslands 
 
 

SAMANTEKT 
 

Tilgangur þeirrar rannsóknar sem hér um ræðir er að varpa ljósi á ráðningarferli í 
akademísk störf við Háskóla Íslands. Markmiðið er að öðlast skilning á upplifun og 
reynslu tveggja lykilþátttakenda í ferlinu, deildarforseta og umsækjenda. Greining er gerð 
út frá mannauðsstefnu og gæðastefnu skólans. Tekin voru viðtöl við fimm deildarforseta 
og fimm umsækjendur af öllum fræðasviðum. Þá voru tekin viðtöl við fulltrúa á 
starfsmannasviði og við formann gæðanefndar Háskóla Íslands til þess að fá sjónarhorn 
stjórnsýslunnar og öðlast betri skilning á heildarmynd ráðningarferilsins. Stuðst er við 
nálgun fyrirbærafræði við greiningu gagna. Helstu niðurstöður eru að deildarforsetar voru 
almennt jákvæðir gagnvart lögboðnum auglýsingum um störf og sáttir við framkvæmd 
auglýsingagerðar og birtingar. Reynslan hvað varðar erlenda umsækjendur í 
ráðningarferlinu var ekki góð. Ábyrgð á valferli og að halda tímamörk liggur að mati 
meirihluta deildarforseta einnig hjá starfsmannasviði og fulltrúa rektors í valnefnd. 
Umsækjendur upplifðu allir að umsóknarferlið hefði tekið langan tíma. Þeir upplifðu 
mikið samskiptaleysi og skort á upplýsingum. Þeir höfðu að jafnaði beðið í fimm mánuði 
eftir svörum. 
 

 
INNGANGUR 

 
Breytingar hafa átt sér stað í umhverfi háskóla á undanförnum árum. Samkeppni á vinnumarkaði 
hefur aukist og háskólum fjölgað. Í kjölfar efnahagskreppunnar árið 2008 jókst atvinnuleysi og 
margir fóru í háskólanám. Fjölgun nemenda kallaði á fleiri akademíska starfsmenn. Margir 
umsækjendur og hörð samkeppni hefur verið á undanförnum árum um akademísk störf sem auglýst 
eru og er svo enn. Háskóli Íslands (HÍ) setti sér árið 2006 það metnaðarfulla markmið að komast í 
hóp 100 bestu háskóla í heimi. Í kjölfarið setti skólinn sér stefnu um mannauðs- og gæðamál sem 
finna má sem hluta af heildarstefnu skólans (Stefna Háskóla Íslands 2011-2016). Unnar voru reglur 
og viðmið um ráðningar akademískra starfsmanna og framgang þeirra í starfi (Reglur fyrir Háskóla 
Íslands nr. 569/2009). Markmið skólans sem fram kemur í mannauðsstefnunni er að vanda 
ráðningarferlið og vinna að nýliðun starfsfólks. HÍ gerir miklar kröfur um hæfni við ráðningu 
akademískra starfsmanna og framgang milli starfsheita. Í stefnunni kemur fram að markmið skólans 
sé að auglýsa akademísk störf alþjóðlega. Áhersla er lögð á að það sé eftirsóknarvert að starfa við HÍ. 
Gæðastefna HÍ (sjá í Stefna Háskóla Íslands 2011-2016) tilgreinir sömuleiðis metnaðarfull markmið 
og að við HÍ sé fylgt víðtæku formlegu gæðakerfi. Gæðakerfunum er ætlað að hvetja til bættrar 
frammistöðu og sjálfstæðis starfsmanna auk eftirlits og stöðugra umbóta.  
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Í rannsókninni sem þessi grein byggir á er tilgangurinn að varpa ljósi á ráðningar í akademísk störf 
við HÍ. Markmiðið er að öðlast skilning á upplifun og reynslu lykilþátttakenda í ferlinu, 
deildarforseta og umsækjenda. Rannsóknarspurningin sem unnið er út frá er: Hver er reynsla 
deildarforseta og umsækjenda af gæðum ráðningarferlis í akademísk störf við HÍ? 
 
Greinin er þannig uppbyggð að á eftir inngangsorðum kemur stutt fræðileg umfjöllun um lykilatriði 
ráðningarferlis. Þar næst er varpað ljósi á reglur HÍ um akademískar ráðningar. Aðferðum í 
rannsókninni er lýst. Í framhaldinu er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. 
Rannsóknarspurningu er svarað og ályktanir og ábendingar eru settar fram í umræðu og lokaorðum 
greinarinnar.  
 
 

RÁÐNINGARFERLIÐ 
 
Einn af lykil verkþáttum mannauðsstjórnunar er ráðningarferlið eða öflun, val og ráðning nýrra 
starfsmanna (e. recruitment and selection process) samkvæmt Beardwell og Claydon (2010). 
Markmið í ráðningarferlinu er að afla nauðsynlegra upplýsinga um umsækjendur til þess að auðvelda 
ákvarðanatöku um val á milli umsækjenda. Það getur reynst fyrirtækjum og stofnunum kostnaðar-
samt að ráða ekki rétta fólkið í upphafi og því er mikilvægt að vanda vel til allra þátta ferlisins 
(Armstrong, 2003; Torrington, Hall og Taylor, 2008; Beardwell og Claydon, 2010). 

 
Faglegt ráðningarferli grundvallast á starfsgreiningu. Við starfsgreiningu er lagt kerfisbundið mat á 
verkefnin, ábyrgð og skyldur sem tengjast starfinu. Einnig er lagt mat á æskilega menntun, 
starfsfærni eða verkkunnáttu (e. skills) og persónulega hæfni sem þarf til að geta sinnt starfinu 
(Bratton og Gold, 2012). Starfsgreining er hornsteinn ráðningarferlis og er hún oft sett fram formlega 
með starfslýsingu. Gæði starfsgreiningar getur haft áhrif á gæði ráðningar (Ágústa H. Gústafsdóttir 
og Sigurlaug K. Jóhannsdóttir, 2012; Bratton og Gold, 2012; Torrington, Hall og Taylor, 2008).   
 
Auglýsing er oft fyrsta skrefið í leit að nýjum starfsmönnum utan fyrirtækis eða stofnunar 
(Torrington, Hall og Taylor, 2008; Ásta Bjarnadóttir, 2012). Undirbúningsferlið til að tryggja 
vandaða auglýsingu er lykilatriði. Skylt er að auglýsa öll störf hjá hinu opinbera í íslensku samfélagi 
(Reglur um auglýsingar um laus störf nr. 464/1996). Hugsunin með því er sú að allir hafi möguleika 
á að sækja um laus störf og hið opinbera getið valið úr hæfustu umsækjendunum.  
 
Eftir auglýsingu starfa og móttöku starfsumsókna tekur við annar mikilvægur þáttur ráðningarferlis 
sem er valferlið (e. selection process). Þetta er síðasta stigið áður en til formlegrar ráðningar kemur 
(Armstrong, 2003). Við val á milli þeirra umsækjenda sem koma til greina er algengasta aðferðin 
viðtöl (Armstrong, 2003). Beardwell og Holden (2001) leggja til að nota stöðluð viðtöl. Þá eru sömu 
spurningar lagðar fyrir alla umsækjendur; einnig að sömu aðilar taki öll viðtölin.  
 
Þegar um er að ræða störf hjá hinu opinbera skal boða umsækjendur í annað viðtal þegar eftir stendur 
val á milli þeirra umsækjanda sem metnir eru hæfastir og mjótt er á munum. Á lokastiginu í 
ráðningarferlinu við HÍ er samkvæmt fulltrúa á starfsmannasviði sem var viðmælandi í rannsókninni 
gerður svokallaður stuttlisti. Þá er oftast búið að velja þrjá umsækjendur sem þykja koma til greina 
við val í auglýst starf. Aðrir umsækjendur eru á þessu stigi ekki upplýstir um sína stöðu í 
ráðningarferlinu. Þegar ráðning er gengin í gegn ber að tilkynna umsækjendum skriflega hver fékk 
starfið. Í bréfinu þarf að koma fram að umsækjendur eigi rétt á rökstuðningi fyrir ráðningunni 
(Ágústa H. Gústafsdóttir og Sigurlaug K. Jóhannsdóttir, 2012).  
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Auknar og meiri kröfur eru nú gerðar til stjórnenda opinberra stofnana varðandi mannauðsstjórnun til 
að tryggja hæfasta starfsfólkið. Komu þær í kjölfar áherslu á nýskipan í ríkisrekstri (e. New Public 
Management) og innleiðingu árangursstjórnunar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010; 
Fjármálaráðuneytið, 1996). Í könnun á starfsumhverfi ríkisstarfsmanna árið 1998 kom í ljós að yfir 
40% ríkisstarfsmanna þekktu dæmi um að ekki hefði verið faglega staðið að ráðningum 
(Fjármálaráðuneytið, 1999; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Í rannsókn Ólafar Thorarensen 
(2010) um ráðningar, uppsagnir og breytingar á störfum hjá ríkinu kom fram að helstu veikleikar í 
auglýsingum eru að brotið er á reglum um starfsmannalög (nr. 70/1993) hvað varðar innihald 
auglýsinga og hvernig staðið er að auglýsingum (Ólöf Thorarensen, 2010). Berglind Möller (2013) 
rannsakaði embættisveitingar fyrir og eftir efnahagshrunið 2008. Hún fann vísbendingar um að 
ráðningarferlið eftir hrun tekur lengri tíma. Ráðningarferlið var að meðaltali 32 dagar fyrir hrun en 
56 dagar eftir hrun (Berglind Möller, 2013). 
 
Upplýsingamiðlun og samskipti við umsækjendur, bæði þá sem ekki fá ráðningu sem og væntanlega 
nýja starfsmenn eru almennt í stjórnunar- og mannauðsstjórnunarfræðum talinn afar mikilvægur 
þáttur (Barrett, 2013; Argenti, 2013; Downs og Adrian, 2004; Armstrong, 2003). Góð samskipti 
byggja upp og bæta góða ímynd og traust. Rannsóknir benda til að upplifun fólks af góðri 
upplýsingamiðlun leiði frekar til jákvæðra tengsla og þess að fólk sýni fyrirtækinu hollustu (Finegan, 
2000). 
	  
 

REGLUR UM RÁÐNINGAR Í AKADEMÍSK STÖRF VIÐ HÍ 
 
Um auglýsingar 

Í HÍ gilda reglur nr. 569/2009 um ráðningar í akademísk störf. Þar segir að auglýsa skuli akademísk 
störf á Starfatorgi sem er vefsíða á vegum Fjármálaráðuneytis. Auglýsingafrestur skal að jafnaði vera 
fjórar vikur frá því auglýsing er birt. Eftir því sem ástæða er til skulu auglýsingar birtast bæði í 
íslenskum dagblöðum og á alþjóðlegum vettvangi. Markmiðið er að HÍ hafi völ á hæfustu 
starfsmönnum hverju sinni. Það er ábyrgð og hlutverk starfsmannasviðs að sjá um að störf séu 
auglýst. Upplýsingar um laus störf skulu einnig vera aðgengilegar á vef Háskólans (Reglur fyrir 
Háskóla Íslands nr. 569/2009). 
 
Farvegur umsókna og viðmið 
Um umsóknir og meðferð þeirra kemur fram í grein nr. 37 að starfsumsóknir eigi að senda á Vísinda- 
og nýsköpunarsvið HÍ. Þegar umsóknarfrestur er liðinn skal Vísinda- og nýsköpunarsvið staðfesta 
móttöku umsóknar. Með umsókn skal fylgja vottorð um námsferil, störf, ritaskrá, skýrslu um 
vísindastörf og önnur störf. Komi til ráðningar þarf einnig að fylgja greinargerð um rannsóknaráform 
(Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009). 
 
Við mat á umsækjendum er meistarapróf eða jafngild þekking lágmarksskilyrði fyrir akademísku 
starfi (Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009, grein nr. 42). Umsækjendur þurfa að hafa sýnt það 
í starfi að þeir njóti viðurkenningar á sínu sérsviði. Krafa er gerð um doktorspróf, nema að því verði 
ekki komið við.  
 
Forseti fræðasviðs fær tillögu frá deild eða stofnun um skilgreiningu á starfi í samræmi við stefnu 
sviðs, deildar og Háskólans (grein nr. 34). Starfið skal skilgreint út frá ákveðnu starfsheiti og verður 
það að liggja fyrir áður en starfið er auglýst. Það þarf að koma skýrt fram í auglýsingu hvaða kröfur 
eru um hæfni, með tilliti til prófgráða og fræðasviðs. Í auglýsingunni þarf að koma fram á hvaða 
sviði starfið er.  
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Dómnefnd 

Rektor skipar fastar dómnefndir, eina fyrir hvert fræðasvið til að fjalla um öll ráðningarmál á sviðinu 
þar sem krafist er hæfnisdóms (Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009). Dómnefndarskipan og 
málsmeðferð dómnefnda er skilgreint í grein nr. 40. Þar kemur fram að í dómnefnd eru skipaðar þrír 
menn á grundvelli tilnefninga og skulu þeir vera af báðum kynjum. Í dómnefnd geta verið skipaðir 
þeir sem eru prófessorar, dósentar, lektorar og sérfræðingar. Umsækjendur fá tilkynningu frá rektor 
um hverjir hafa verið skipaðir í dómnefnd. Skipaðir dómnefndarmenn skulu hafa lokið doktorsprófi 
eða sambærilegu námi frá háskóla, nema því sé ekki viðkomið. Fram kemur að formaður fastra 
dómnefnda þarf að hafa hæfi prófessors (Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009). Í grein nr. 43 er 
fjallað um dómnefndarálit, en þar kemur fram að dómnefnd sendir forseta fræðasviðs, dagsett og 
undirritað, álit allra dómnefndarmanna. Umsækjendur fá dómnefndarálitið sent í heild sinni og hafa 
sjö daga frest til þess að gera skriflega athugasemd. Samtímis ganga öll umsóknargögn til valnefndar 
(Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009).  
 
Valnefnd 

Valnefnd er skipuð, samkvæmt grein nr. 44. Hlutverk valnefndar er að fara yfir umsóknir sem 
dómnefnd hefur metið hæfar og veita forseta fræðasviðs eða rektor umsögn um umsækjendur áður en 
ákvörðun um ráðningu tekur gildi. Fimm einstaklingar sitja í valnefnd og þurfa þeir að hafa lokið 
doktorsprófi eða sambærilegu háskólanámi nema því sé ekki viðkomið. Fjallað er um málsmeðferð 
valnefnda í grein 45. Valnefnd sér um að taka umsækjendur sem koma til greina í viðtal. Gert er ráð 
fyrir að valnefnd bjóði umsækjendum að halda fyrirlestur (Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 
569/2009). 
	  

 
AÐFERÐAFRÆÐI RANNSÓKNAR 

 
Rannsóknin sem hér er byggt á er tilviksrannsókn (e. case study) þar sem tilvikið er Háskóli Íslands.  
Unnið er eftir eigindlegri aðferðafræði. Í eigindlegum rannsóknum eru viðmælendur beðnir að lýsa 
tilteknum aðstæðum eða ákveðnu viðfangsefni og því fylgt eftir í samræðum við rannsakanda. 
Leitast er við að ná dýpri skilningi á veruleika einstaklinga og eru viðmælendur spurðir nánar um 
svör sín, með það að markmiði að ná fram enn betri skilningi á rannsóknarviðfangsefni.  Í eigindlegri 
rannsókn er verið að skoða samtímafyrirbæri sem er óljóst og getur verið erfitt að átta sig á, eins og 
hegðun og hvernig fólk upplifir sig í aðstæðum (Creswell, 1998). Fyrirbærafræði er ein tegund 
eigindlegrar rannsóknaraðferðar og er stuðst við hana í gagnagreiningu. Creswell (1998) lýsir 
greiningarferlinu í fjórum skrefum: 1) draga fram mikilvægar setningar sem tengjast 
rannsóknarspurningu 2) leita eftir merkingu úr setningunum og draga saman 3) finna lárétta 
sameiginlega merkingu allra viðmælenda og 4) birta niðurstöður um fyrirbærið eða kjarnann. 
	  
Rannsóknin er viðtalsrannsókn og nær til tólf þátttakenda, bæði starfsmanna sem koma að ráðningum 
við Háskóla Íslands og umsækjenda um akademísk störf. Haft var samband við fimm deildarforseta, 
fimm umsækjendur, formann gæðanefndar HÍ og fulltrúa frá starfsmannasviði Háskólans. Valdir eru 
einstaklingar sem þykja dæmigerðir fyrir hóp (Burton, 2000). Við val á deildarforsetum var ákveðið 
að velja einn af hverju fræðasviði. Til þess að fá upplýsingar um umsækjendur var haft samband við 
Starfsmannasvið Háskóla Íslands sem útvegaði lista með nöfnum umsækjenda sem höfðu verið 
ráðnir til starfa á undanförnum misserum. Þrír af fimm umsækjendum höfðu áður sótt um störf við 
Háskóla Íslands, en ekki fengið. Hér var um að ræða opinberar upplýsingar, sem birst höfðu á Uglu, 
innri vef skólans. Í ljósi niðurstaðna úr viðtölum við deildarforseta og umsækjendur var ljóst að 
mikilvægt væri að ræða við formann gæðanefndar Háskóla Íslands og fulltrúa frá starfsmannasviði til 
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þess að varpa ljósi á aðkomu stjórnsýslunnar að ráðningarferlinu. Tekin voru hálfopin viðtöl þar sem 
stuðst var við viðtalsramma sem tók mið af ráðningarferlinu og rannsóknarspurningu. Viðtöl fóru 
fram á tímabilinu maí til júlí 2014.  
 
Hér á eftir verða rakin þemu sem greind voru í viðtalsgögnum um upplifun annars vegar 
deildarforseta og hins vegar umsækjenda og fulltrúa stjórnsýslu af því hvernig ráðningarmálum við 
HÍ er háttað.  
	  
	  

UPPLIFUN OG REYNSLA DEILDARFORSETA 
 

Auglýsingagerð og birtingar 
Deildarforsetarnir eru allir sáttir við hvernig ferlinu varðandi auglýsingatexta og birtingar er háttað 
hjá Háskóla Íslands. Einn þeirra orðaði það svo: „Ég er tiltölulega sáttur en þetta er vandmeðfarið“.  
Þeirra reynsla er að auglýsingar birtist alltaf á Starfatorgi. Flestir segjast líka láta auglýsa í 
dagblöðum. Einn viðmælandinn segist að auki nota póstlista fyrir hvert fag og fésbók. Annar 
deildarforsetinn sagði: „...síðan auglýsum við á Starfatorgi hér innanlands og svo á erlendum 
vefsíðum líka“. Sameiginleg reynsla deildarforsetanna varðandi auglýsingagerð og birtingar er sú að 
textaskrif sé samvinnuverkefni sviðs/deildar og starfsmannasviðs.  
	  
Tímamörk  

Sameiginleg upplifun og skilningur nær allra deildarforsetanna sem voru viðmælendur í 
rannsókninni er að alltaf sé „reynt“ að virða þau tímamörk sem koma fram í auglýsingu um laust 
starf. Einn deildarforsetanna segir þó: „...þetta mætti bæta ... þetta ferli hefur tekið rosalega langan 
tíma“. Annar tekur undir þetta og talar um að vinnuferlið sé ekki nægilega gott:  „... gekk með 
gögnin frá einu borði til annars, til þess að koma þessu í gegn um kerfið“. Fjórir af fimm 
deildarforsetum telja að eðlilegt sé að það taki um þrjá mánuði að ráða í auglýst starf við HÍ. Einn 
deildarforseti nefndi tímann allt að sex mánuði sem eðlilegan tíma. 
 
Samstarfið og ábyrgð á gæðaferlum   
Þegar auglýsingaferli lýkur og deildir hafa fengið nöfn umsækjenda gengur ráðningarferlið svipað 
fyrir sig í öllum deildum og í samræmi við reglur HÍ. Þetta birtist í lýsingu eins deildarforsetans sem 
segir: 

Fyrst er það í höndum dómnefndar... þegar niðurstaðan liggur fyrir þá er það  
deildarforseti sem gerir tillögu um valnefndina ... síðan kemur inn í valnefndina  
líka fulltrúi rektors ... förum yfir umsóknir og ákveðum næstu skref. Hvort öllum  
verði boðið eða takmörkuðum hluta verði boðið í viðtöl. Fulltrúi starfsmannasviðsins  
stýrir stöðluðum viðtölum. Síðan koma formleg tilboð frá stjórnsýslu Háskólans, þessi 
formlegi hluti, starfsmannasamningur og því um líkt  

 
Reynsla þriggja deildarforseta af fimm er sú að ekki sé undantekningarlaust ráðið í starf út frá þeim 
menntunar- og reynslukröfum, sem um er getið í auglýsingu. Reynsla eins viðmælandans gefur þetta 
til kynna. Hann segir: 

 
Ef að viðkomandi getur til dæmis ekki kennt þá getur þurft að velja einhvern sem  
hefur minni menntun og jafnvel reynslu heldur en annar umsækjandi ... nemendur eru  
ekki lengur sáttir við það að sitja í tímum hjá einhverjum sem á mjög erfitt með að kenna. 
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Í reglum HÍ um auglýsingar akademískra starfa segir í grein nr. 35 að eftir því sem ástæða er til skulu 
aulýsingar birtast bæði í íslenskum dagblöðum og á alþjóðlegum vettvangi. Upplifun þriggja af fimm 
deildarforsetum var hins vegar sú að þetta „gefi ekki góða raun“ og var ástæðan 
„tungumálaörðugleikar“ nefnd. Greina mátti út frá orðum eins viðmælenda að hann var óviss um 
útkomuna af að fara þessa leið við öflun umsækjenda. Einn deildarforsetinn var á öndverðum meiði 
og sagði: ,,... Háskóli Íslands vill vera alþjóðlegur rannsóknarháskóli. Þannig að við erum að leita að 
öflugum vísindamönnum hvers lenskir sem þeir eru“. 
 
Sameiginlegur skilningur deildarforseta á því hvar ábyrgðin á gæðum ráðningarferlisins liggur er að 
starfsmannasvið beri ábyrgð á því. Má þar sérstaklega nefna ábyrgð á auglýsingatexta og að 
tímamörk séu haldin. Deildarforsetar telja samskipti við umsækjendur í ferlinu ekki vera á sínu 
ábyrgðarsviði, heldur telja þeir starfsmannasvið bera þar mesta ábyrgð. Deildarforsetarnir tala allir 
um mikilvægi samvinnu þeirra og sérfræðinga starfsmannasviðs.  
	  
	  

UPPLIFUN OG REYNSLA UMSÆKJENDA 
 
Tímamörk 

Upplifun umsækjenda af umsóknarferlinu er sú að það hafi tekið langan tíma. Langur tími leið frá 
því umsókn var send inn og móttaka staðfest þar til þeir fengu einhverjar upplýsingar. Reynsla 
umsækjenda af tímanum sem ráðningarferlið tók var um fimm mánuðir. Á þessum fimm mánuðum 
fengu þeir engar fregnir, samanber orð eins umsækjanda:   

 
... lengi, lengi, lengi heyrði ég bara ekki neitt og ég var nánast búinn að draga umsóknina  
til baka ... maður mótar sér ákveðnar hugmyndir um stofnunina hérna þegar maður sér svona 
langan feril, sem að ekkert er að koma út úr. 

 
Annar umsækjandi tók í sama streng:  

 
Mér fannst þetta skrýtið og ég satt að segja hélt að ég hefði bara ekki lent í hóp... 
ætti ekki að fara í viðtal ... að vísu fannst mér skrýtið að ég hefði ekki einu sinni  
fengið að vita hver dómnefndin væri... mér fannst dálítið slappt að geta ekki upplýst 
 mann um það hvers vegna þessar tafir yrðu. 

 
Enn annar umsækjendanna sagði frá sinni reynslu þannig: 

 
En ég var tengdur deildinni hérna svo ég heyrði aðeins af stöðu mála... staða mín 
 í umsóknarferlinu var öðruvísi þannig að ég heyrði kannski aðeins hvort það væri  
stutt í það að dómnefnd yrði skipuð ... kannski hafði ég meiri aðgang að upplýsingum. 

 
 
Upplýsingamiðlun 
Sameiginleg upplifun og reynsla umsækjanda varðandi upplýsingamiðlun frá HÍ meðan á 
ráðningarferlinu stóð er að þeir heyrðu ekkert frá skólanum í langan tíma eða frá því að umsókn var 
send inn og móttekin. Einn viðmælandinn komst þannig að orði: 

 
Maður fékk engar upplýsingar, þannig að maður vissi ekki hvort að einhver  
ákvörðun um annað hefði verið tekin ...um leið og þessi dómnefnd var komin  
í gang þá var ferlið alveg eins og það átti að vera fannst mér. 
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Fjórir af fimm umsækjendum upplifðu að ferlið hafi gengið hratt og vel fyrir sig eftir að þeir voru 
boðaðir í viðtal.  Þannig lýsti einn umsækjandinn upplifun sinni: 
 

Það var bara viðtal og bara fljótlega eftir viðtalið þá fæ ég bréf frá starfsmannahaldi 
 þar sem er tilkynnt er að mér sé boðið starf og ég hafi tvær vikur til að bregðast við.  

 
Fjórir umsækjendanna sögðu að þegar upp er staðið hafi ferlið verið eins og væntingar stóðu til. 
Umsækjendurnir fimm fengu allir störf við HÍ.  Þeir höfðu allir reynslu af að starfa fyrir þá deild sem 
þeir fengu starf við.  Fjórir höfðu kennt við deildina og voru einnig fyrrverandi nemendur.  Þrír 
umsækjendanna höfðu sótt oftar en einu sinni um starf við HÍ. 
 
Úr viðtölum við formann gæðanefndar og fulltrúa starfsmannasviðs birtust þemu sem tengjast ábyrgð 
og tímamörkum.  
 
 

VIÐHORF FULLTRÚA STJÓRNSÝSLUNNAR 
 
Ábyrgð 

Samkvæmt formanni gæðanefndar ber rektor og miðlæg stjórnsýsla endanlegu ábyrgðina á 
ráðningum “en starfsmannasviðið ætti að vera með hana“. Skilningur fulltrúa á starfsmannasviði er 
hins vegar sá að „forseti fræðasviðs beri ábyrgð á starfsmannamálum og ráðningum nýrra 
starfsmanna og að starfsmannasvið komi að móttöku umsókna og að ráðningunni í lokaferlinu“. 
Fulltrúi starfsmannasviðs leggur áherslu á þátttöku margra í ráðningarferlinu og aðkomu 
starfsmannasviðs í seinni hluta ferlisins.  
 
Tíminn 

Í viðtölum við fulltrúa starfsmannasviðs og formann gæðanefndar kom fram að gerður er „stuttlisti“ í 
valnefndarferli. Þá er oftast búið að velja þrjá umsækjendur, sem koma til greina. Miðað við að 
valnefnd hefur mánuð til að ljúka störfum þá er ljóst að hægt er að stytta umtalsvert biðtíma þeirra 
umsækjenda, sem ekki komast á listann með því að láta þá vita. 
 
Upplifun fulltrúa starfsmannasviðs er að ráðningarferlið taki lengri tíma þegar um sé að ræða erlenda 
umsækjendur „...þar sem tími fer í Skype - viðtöl og fleiri þætti.“ Þetta gerist æ oftar með auknum 
eða tíðari auglýsingum erlendis.  
 
 

UMRÆÐA OG LOKAORÐ 
 
Deildarforsetar sem í tilviki HÍ eru millistjórnendur í starfseminni hafa mikilvægu hlutverki að gegna 
í framkvæmd mannauðs- og gæðastefnu. Rökin fyrir því koma skýrt fram hjá David E. Guest (1987) 
þegar hann rannsakaði og skrifaði með gagnrýnum hætti um mannauðsstjórnunarkenningar sem 
komu fram í kring um 1985. Guest lagði mikla áherslu á að millistjórnendur þyrftu ráðgjöf, þjónustu 
og stuðning til þess að geta með góðum hætti framkvæmt mannauðsstefnu og -aðgerðir líkt og 
ráðningar. Slíka ráðgjöf og þjónustu ætti stoðdeild í stærri skipulagsheildum að veita.  
 
Rannsóknin leiddi í ljós að bæði fulltrúar stjórnsýslu og æðstu stjórnenda sem og sérfræðingar 
starfsmannasviðs og deildarforsetar í hlutverki millistjórnenda koma að ráðningarferli HÍ. 
Ráðningarferlið í akademísk störf innan HÍ fylgir ágætlega faglegri og fræðilegri forskrift 
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mannauðsstjórnunarfræðanna. Spurning er aftur á móti um það hvort framkvæmdin fái hátt mat 
samkvæmt viðmiðum árangursstjórnunar og auknum kröfum til stjórnunar ríkisstofnana (sjá t.d. 
Fjármálaráðuneytið, 1996; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010).   
 
Í niðurstöðum rannsóknarinnar koma fram sterkar vísbendingar um að töluvert bil sé á milli þess 
hvernig deildarforsetar upplifa ferlið og samskiptin í ráðningum akademískra starfsmanna og síðan 
hvernig upplifun og reynsla þeirra sem sækja um störfin er. Umsækjendur upplifðu allir að 
ráðningarferlið tæki óeðlilega langan tíma. Þeir upplifðu sömuleiðis afskiptaleysi. Lýsa eftirfarandi 
orð viðmælanda þessu best: „...lengi, lengi, lengi heyrði ég bara ekki neitt og ég var nánast búinn að 
draga umsóknina til baka“. Orð og setningar sem greind voru í viðtalsgögnunum og tjá upplifun og 
reynslu umsækjendanna lýsa samskiptaleysinu, lítilli eða engri upplýsingagjöf og nánast algjörri 
þögn í langan tíma.  
 
Skilningur aðilanna sem að ráðningarferlinu koma virðist ekki vera samstilltur varðandi það hvar 
ábyrgðin liggur t.d. varðandi upplýsingagjöf og samskiptin við umsækjendur í ferlinu. Formaður 
gæðanefndar telur ábyrgðina eiga að vera starfsmannasviðs. Deildarforsetar eru sömu skoðunar. 
Fulltrúi starfsmannasviðs telur ábyrgðina á ráðningum vera á fræðasviðunum og að starfsmannasvið 
veiti þjónustu á seinni stigum ráðningarferilsins. Túlka má þetta þannig að stoðeining stjórnsýslu HÍ 
telji að ábyrgð á upplýsingagjöf og samskiptum við umsækjendur liggi hjá fræðasviðum og deildum.  
Líkt og Deborah Barrett (2011) bendir á í skrifum sínum um stjórnun upplýsingamiðlunar og 
samskipta eru skýr stefna, ábyrgð og verklag þýðingarmikil atriði. Downs og Adrian (2004) 
undirstrika sömuleiðis mikilvægi góðrar upplýsingamiðlunar og leggja áherslu á að hún komi frá 
æðstu stjórnendum. Finegan (2000) tengir slíkt við jákvæð tengsl og hollustu starfsfólks. Niðurstöður 
gagnagreiningar sem hér er lýst gefa ekki til kynna að þeir sem hafa hlutverki að gegna í 
ráðningarferli í akademísk störf við HÍ hafi skýran skilning á ábyrgð sinni eða vinni með 
markvissum hætti að upplýsingamiðlun og samskiptum við umsækjendur í ferlinu. Sú niðurstaða 
þýðir einfaldlega óánægju, slæma ímynd HÍ hjá umsækjendum og möguleika á að HÍ missi af hæfum 
einstaklingum í akademísk störf við skólann. 
 
Varðandi tímann sem ráðningarferlið tekur hjá HÍ var reynsla umsækjendanna fimm í rannsókninni 
að ferlið hafi tekið um fimm mánuði. Hjá flestum deildarforsetanna kom fram sú skoðun að eðlilegt 
væri að tími frá umsókn til ráðningar ætti ekki að vera lengri en þrír mánuðir. Einn taldi lengri tíma 
eðlilegan. Deildarforsetar telja að samvinna sé almennt góð á milli þeirra sem að ráðningarmálum HÍ 
koma. Þeir telja þó samskipti við umsækjendur í ferlinu ekki vera á sínu ábyrgðarsviði heldur að þar 
liggi ábyrgðin hjá starfsmannasviði. Argenti (2013) bendir á mikilvægi þess að halda tímasetningar 
og sömuleiðis á góða upplýsingamiðlun sem séu mikilvægir þættir markvissrar stjórnunar. Séu 
niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar í því ljósi má draga í efa markvissa stjórnun ráðninga í 
akademísk störf við HÍ. 
 
Í reglum um ráðningar í akademísk störf (Reglur fyrir Háskóla Íslands nr. 569/2009) er lögð áhersla 
á að auglýsa störf á alþjóðlegum vettvangi eftir því sem ástæða er til. Viðhorf og reynsla meirihluta 
deildarforseta er sú að það gefi ekki góða raun. Ástæðan sem nefnd var er sú að það geti verið ,,... 
vandkvæðum háð að meta umsækjendurna“.  
 
Þrátt fyrir að verið sé að vinna gott starf á mörgum stigum ráðningarferlisins benda niðurstöður 
þessarar rannsóknar til þess að vinna þurfi enn betur að ýmsum þáttum þess. Það yrði gert með því 
að hafa skýra stefnu um ábyrgð, upplýsingagjöf og samskipti. Hafa tímamörk í ráðningarferlinu skýr 
og sjá til þess að þeim sé framfylgt. Æskilegt væri að skilgreina hvaða starfsmaður á að vera í 
beinum samskiptum við umsækjanda í gegnum allt ráðningarferlið. Bæta þarf verulega 
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upplýsingagjöf og samskipti við umsækjendur. Þannig upplifa umsækjendur og starfsmenn öryggi 
sem hefur áhrif á starfsánægju og hollustu (e. commitment) samanber kenningar bæði Barrett (2011) 
og Argenti (2013). Loks er í ljósi niðurstaðna hvatt til enn frekari rannsókna á gæðastarfi varðandi 
ráðningar í akademískar stöður við HÍ.  
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