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Útdráttur 
 
Frá aldamótum hafa verið miklar breytingar í starfsmannamálum margra íslenskra fyrirtækja. 

Mikil eftirspurn og þensla átti sér stað upp úr aldamótum en í kjölfar fjármálahrunsins haustið 

2008 varð mikill samdráttur. Nú þegar bjartar horfur eru í efnahagsmálum þjóðarinnar með 

aukinni eftirspurn og þenslu má ætla að áhrifa gæti í starfsmannamálum fyrirtækja landsins.  

Mannauðsstjórnun er það fræðasvið sem fjallar um starfsmannamál fyrirtækja en 

viðfangsefnin eru mörg og málefni mannauðsstjórnunar því yfirgripsmikið.  

Markmið þessarar meistararitgerðar er að rannsaka stöðu mannauðsmála í íslenskum 

fyrirtækjum. Lítil þekking hefur verið hér á landi varðandi stöðu mannauðsmála innan minni 

fyrirtækja og er ætlunin að bæta úr því með því að kynna niðurstöður þessarar ritgerðar. 

Jafnframt er markmiðið að sýna fram á hver áhrif stærðar, staðsetningar, atvinnugreina og 

fjölskyldutengsla eru á mannauðsmál íslenskra fyrirtækja. Rannsóknin var framkvæmd með 

netkönnun sumarið 2016 og bárust 120 svör frá þátttakendum.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að fá íslensk fyrirtæki séu með 

stefnumiðaða mannauðsstjórnun þrátt fyrir að rannsóknir og fræði sanni mikilvægi hennar. 

Jafnframt sýna niðurstöðurnar að eftir því sem fjöldi starfsmanna innan fyrirtækja er meiri 

eru auknar líkur á að formlegum aðferðum og athöfnum mannauðsstjórnunar sé beitt. Einnig 

benda niðurstöður til þess að staðsetning og ólíkar atvinnugreinar hafi ekki afgerandi áhrif á 

mannauðsmál auk þess sem niðurstöðurnar sýna að fjölskyldutengsl innan fyrirtækja leiði til 

þess að aðferðum stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar er síður beitt en í almennum 

fyrirtækjum.  
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Abstract 

 

Since the year 2000 there have been many changes in the Icelandic economy and on the 

labour market. High demand and expansion occurred during the first years of the 21st century 

but after the big economic collapse in 2008 Icelanders experienced a great recession. Now 

when the economic prospects are positive and the demand rises one can expect some impacts 

on the employment and human resource management of Icelandic firms. 	  
 Human resource management is the field of study which discusses the personnel 

management were the issues and challenges are comprehensive. 

 The objective of this thesis is researching the status of human resources in Icelandic 

firms. Lack of information in this field has been the case concerning small enterprises and the 

goal of this thesis is to improve this issue by presenting the results from the research. The 

objective is also to show the impacts of firm size, location, industry type and family 

connections on human resources of Icelandic firms. The research was carried out by 

quantitative method in the summer of 2016 and 120 responses were gathered from a online 

survey. 

The main conclusion indicates that few Icelandic firms are following strategic human 

resource management even though many studies and the field of study demonstrate their 

importance. The conclusion of this research also demonstrates that the higher the amount of 

employees in a firm the greater probability that formal human resource management 

processes are used. The conclusions also point out that location and type of industry does not 

critically influence human resource management. And finally the conclusions also indicate 

that family connections within a firm lead to less probability of strategic human resource 

management being used. 
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1. Inngangur 
Íslensk fyrirtæki hafa mörg hver gengið í gegnum miklar breytingar í starfsmannamálum frá 

aldamótum. Fyrst með aukinni eftirspurn og þenslu og síðar djúpum efnahagssamdrætti í 

kjölfar fjármálahruns haustið 2008. Nú hillir aftur undir aukna eftirspurn og þenslu sem hefur 

áhrif á starfsmannamál fyrirtækja. Mannauðsstjórnun (e. Human resource management, 

HRM) er það fræðasvið sem fjallar um starfsmannamál í fyrirtækjum. Megintilgangur 

mannauðsstjórnunar er að stýra mannauðnum þannig að frammistaða og starfsánægja sé 

hámörkuð á sama tíma og markmiðið er að hámarka skilvirkni skipulagsheildarinnar (Sisson, 

1994; Torrington, Hall, Taylor og Atkinson, 2014).   

Rannsóknir hafa leitt í ljós að stærð1 fyrirtækja, atvinnugrein, sem og hvort fyrirtæki 

teljast fjölskyldufyrirtæki eða ekki geti haft margvísleg áhrif á framkvæmd 

mannauðsstjórnunar. Í því samhengi er vert að nefna til að mynda rannsókn eftir Kotey og 

Folker (2007) þar sem fram kemur meðal annars að starfsmenn fjölskyldufyrirtækja eru 

ólíklegri til að hafa aðgang að formlegri þjálfun og fræðslu en þeir starfsmenn sem starfa hjá 

almennum fyrirtækjum. Einnig er vert að nefna rannsókn sem þeir Hornsby og Kuratko 

(1990) framkvæmdu þar sem greint er frá að eftir því sem fyrirtæki eru stærri þeim mun meiri 

líkur eru á því að frammistöðumat sé framkvæmt. Hér á landi hefur Cranet rannsóknin verið 

gerð reglulega frá árinu 2003 (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir, Katrín Ólafsdóttir og 

Anna K Georgsdóttir, 2012) en hún fjallar um stöðu og þróun mannauðsstjórnunar auk þess 

sem fjölmargir meistaranemar og kennarar við íslenska háskóla hafa gert rannsóknir á ýmsum 

þáttum mannauðsstjórnunar. 
 

1.1.   Markmið rannsóknar  
Hér á landi er nokkuð góð þekking á stöðu mannauðsstjórnunar í meðalstórum og stórum 

fyrirtækjum þar sem Cranet rannsóknin hefur verið framkvæmd reglulega um margra ára 

skeið en sú könnunin nær til fyrirtækja með fleiri en 70 starfsmenn. Í Cranet rannsókninni 

(Arney Einarsdóttir o.fl., 2012) er meðal annars litið til stærðar fyrirtækja og hvaða 

atvinnugreinum þau tilheyra líkt og hér verður gert en hins vegar eru áhrif fjölskyldutengsla á 

mannauðsmál og staðsetning fyrirtækjanna ekki sérstaklega skoðuð og því áhugavert að rýna 

í þá þætti. Jafnframt hafa verið gerðar margar rannsóknir síðastliðin ár í meistaranámi í 
                                                   
1 Í regluverki Evrópusambandsins hefur litlum fyrirtækjum verið skipt í þrennt eftir stærð. Í þessari flokkun eru fyrirtæki 

með starfsmenn á bilinu 50-250 talin vera meðalstór, þau fyrirtæki sem eru með 10-49 starfsmenn teljast smáfyrirtæki og 

þegar starfsmannafjöldinn er kominn undir 10 teljast þau sem örfyrirtæki (Evrópuvefurinn Upplýsingaveita um 

Evrópusambandið og Evrópumál, 2012).  
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mannauðsstjórnun við íslenska háskóla, en margar þeirra eru af eigindlegum toga þar sem 

skoðuð eru vandlega afmörkuð málefni eins fyrirtækis eða samanburður innan fárra 

fyrirtækja og úrtakið því mjög lítið. Má þar til að mynda nefna rannsókn sem María Ben 

Erlingsdóttir gerði árið 2013 og ber heitið Mannauðsstjórnun meðal iðn- og 

þekkingarfyrirtækja. Árið 2012 gerði Helga Rún Runólfsdóttir einnig eigindlega rannsókn þar 

sem skoðað var hvert mannauðsstjórnun stefnir í íslenskum fyrirtækjum á umbrotatímum. 

Jafnframt hafa verið gerðar áhugaverðar rannsóknir varðandi fjölskyldufyrirtæki hér á landi 

en sem dæmi gerði Jóna Rán Pétursdóttir fyrr á þessu ári eigindlega rannsókn sem sneri að 

aðferðum og undirbúningi fjölskyldufyrirtækja við arftakaskipti. Af þessu má ráða að 

þekking á almennri stöðu mannauðsmála í smáfyrirtækjum er áfátt hér á landi auk þess sem 

takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um stöðu mannauðsmála innan fjölskyldufyrirtækja og 

hvort munur sé á stöðunni þegar litið er til höfuðborgarsvæðisins eða landbyggðarinnar. 

Markmið þessarar meistararitgerðar er að bæta úr þessu með því að kynna niðurstöður 

könnunar sem gerð var meðal fyrirtækja af öllum stærðum um land allt sumarið 2016.  

 Val á viðfangsefni eftirfarandi ritgerðar og rannsóknar ræðst af því sem á undan segir 

varðandi litla þekkingu á stöðu mannauðsmála hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum hér á 

landi. Í samræmi við markmið ritgerðarinnar verður leitast við að svara eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 

•   Hver eru áhrif stærðar fyrirtækja á mannauðsmál í íslenskum fyrirtækjum? 

•   Hver eru áhrif staðsetningar á mannauðsmál íslenskra fyrirtækja?  

•   Hver eru áhrif atvinnugreina á mannauðsmál í íslenskum fyrirtækjum? 

•   Hver eru áhrif fjölskyldutengsla á mannauðsmál íslenskra fyrirtækja? 

 

1.2.   Uppbygging og ávinningur ritgerðar 
Í upphafi ritgerðarinnar verður fræðilegur grunnur byggður upp á því efni sem rannsóknin 

lítur að, það er mannauðsstjórnun og helstu málefnum hennar einnig verður fjallað um áhrif 

fjölskyldutengsla innan fyrirtækja á stýringu mannauðs. Því næst er aðferðafræði 

rannsóknarinnar lýst, þá verða niðurstöður rannsóknarinnar kynnar þar sem leitast verður við 

að svara rannsóknarspurningunum og ritgerðinni lýkur svo á umræðu og lokaorðum.  

Ætlunin er að ávinningur eftirfarandi ritgerðar verði sá að lesendur muni á skýran hátt 

sjá hvort og þá hver áhrif stærðar, staðsetningar, atvinnugreina og fjölskyldutengsla eru á 

mannauðsstjórnun innan íslenskra fyrirtækja. Niðurstöður rannsóknarinnar eiga að varpa ljósi 

á stöðu mannauðsmála í þessu samhengi hér á landi.   
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2.  Fræðilegt yfirlit  
Í eftirfarandi kafla verður fjallað með fræðilegum hætti um þau málefni sem ritgerðin byggir 

á og rannsóknin snýr að. Í upphafi verður fjallað með almennum hætti um málefni 

mannauðsstjórnunar. Þá verður umfjöllun um ráðningar, þjálfun og þróun starfsmanna sem 

og frammistöðustjórnun. Að endingu fræðilega kaflans verður fjallað um launamál og 

fjölskyldutengsl innan fyrirtækja.  

 

2.1.   Mannauðsstjórnun 
Mikil þróun hefur verið í málefnum starfsmannastjórnunar síðastliðin tuttugu ár. Miklar 

breytingar hafa orðið á hugmyndafræðinni sem hefur þróast í takt við athafnir fortíðarinnar 

og kröfur framtíðarinnar (Armstrong, 2000). 

 Litið hefur verið til þess að almenn starfsmannastjórnun (e. personnel management) 

gangi út á öflun starfsfólks, launamál og þjálfun og að taka þurfi mið af því að starfsfólk sé 

ósveigjanlegri auðlind en aðrar auðlindir sem fyrirtæki meðhöndla. David E. Guest (1987) 

greindi frá því að staðalímynd starfsmannastjórnunar væri á þann veg að um væri að ræða 

skammtíma sjónarhorn þar sem brugðist væri við aðstæðum hverju sinni þar sem starfsmenn 

sýndu almenna hlýðni enda væri notast við ytra eftirlit og skrifræði með miðstýringu og 

formlegum reglum. Hann skýrði jafnframt út staðalímynd mannauðsstjórnunar (e. HRM) á 

þann veg að þar væri unnið eftir langtíma sýn með fyrirbyggjandi stefnumörkun. Starfsmenn 

sýndu fyrirtækinu hollustu og tryggð og að reynt væri að hámarka nýtingu mannauðs (Guest, 

1987).  

Mannauðsstjórnun nær yfir margskonar verkefni sem nýtt eru til að efla og styrkja 

starfsfólk á vinnustöðum með bættan rekstrarárangur að markmiði. Ekki hefur verið sett fram 

ein alþjóðleg og samþykkt skilgreining á hugtakinu en með mannauðsstjórnun er átt við safn 

þeirra aðferða og vinnubragða sem notaðar eru til að skipuleggja starfsmannamál þar sem 

þungamiðjan er verkefnastýring og stjórnun starfsmanna sem sinna þeim verkefnum. Þar af 

leiðandi fjalla málefni mannauðsstjórnunar um öflun umsækjenda, val á starfsmönnum, 

þjálfun og þróun, laun og umbun, samskipti, teymisvinnu og frammistöðustjórnun. Jafnframt 

er horft til þess að með innleiðingu mannauðsstjórnunar náist að skapa fyrirtækjamenningu 

þar sem starfsmenn sýna fyrirtækinu meiri tryggð og eru áhugasamari um að ná settum 

markmiðum fyrirtækisins (Beardwell og Clark, 2010). Segja má því að mannauðsstjórnun sé 

samheiti yfir verkferla og einstakar athafnir ýmissa málefna sem tengjast starfsmönnum þar 

sem áhersla er lögð á betri útfærslur til dæmis í sambandi við þjálfun eða ráðningar. En oft og 
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tíðum er talið að meiri samþættingu vanti milli málefna mannauðsstjórnunar og almennrar 

viðskiptastefnu fyrirtækja þannig að ferlar og aðgerðir séu samhæfðar (Guest, 1987). 

Noe, Hollenbeck, Gerhart og Wright (2003) telja eftirfarandi málefni vera helstu 

áherslumál mannauðsstjórnunar 1) að greina og hanna störf, 2) að meta og spá fyrir um þörf 

fyrir mannafla, 3) að laða að hæft starfsfólk, 4) að velja hæft starfsfólk, 4) að þjálfa starfsfólk 

og undirbúa það fyrir framtíðarstörf, 5) að hvetja og umbuna starfsfólki, 6) að meta 

frammistöðu og 6) að skapa jákvætt starfsumhverfi. 

Á mynd 1 má sjá kerfi mannauðsstjórnunar sem samanstendur af öllum þeim 

aðgerðum sem snúa að mannauði og í sameiningu gera fyrirtækjum kleift að ná sínum 

markmiðum. Kerfi mannauðsstjórnunar bindur hugmyndafræði mannauðsmála saman og 

myndar þær meginreglur sem nýttar eru til að stjórna starfsfólki þar sem tekið er mið af innri 

og ytri áhrifaþáttum. Kerfið þróar einnig: 

•   mannauðsstefnu sem skilgreinir með hvaða hætti leiða skuli mannauðinn áfram, 

•   leiðbeinandi reglur um hvernig innleiða skuli gildi og viðmið innan 

skipulagsheilda, 

•   mannauðsferli sem kemur stefnu og reglum í virkni með því að tengja saman 

formlegar aðferðir og mælingar, 

•   þær venjur sem notaðar eru við stjórnun mannauðs, 

•   mannauðskerfi sem virkjar mannauðsstefnu, reglur og aðferðir þannig að þessi 

málefni komi til framkvæmda í samræmi við gerðar áætlanir.  
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Mynd 1: Kerfi mannauðsstjórnunar (e. The HRM system) (Armstrong, 2011). 

Eitt af sérkennum mannauðsstjórnunar er sú áhersla sem lögð er á tilfærslu almennra 

starfsmannamála inn í dagleg verkefni millistjórnenda. Hutchinson og Purcell (2004) benda á 

mikilvægi þess að aðferðir mannauðsstjórnunar séu viðhafðar í daglegu amstri 

millistjórnenda þar sem stöðugt er haft áhrif á frammistöðu starfsmanna. Mikilvægt er að 

ekki myndist bil milli þess sem æðstu stjórnendur og mannauðsstjórar leggja fram og ætlast 

til og þess sem almennir starfsmenn upplifa í samskiptum sínum við sinn næsta yfirmann 

(Torrington o.fl., 2014). 
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  Mannauðsstjórnun hefur stundum verið skipt í tvo hluta þar sem annars vegar er um 

að ræða harða nálgun og hins vegar mjúka nálgun. Með mjúku nálguninni er áhersla lögð á 

mannlega þætti eins og uppbyggileg samskipti, hvatningu og endurgjöf til starfsmanna auk 

þess sem hugað er að því hvernig hægt er að viðhalda jákvæðum tengslum við undirmenn. Sú 

nálgun ríkir gjarnan þegar um er að ræða efnahagslega uppsveiflu og málefni er varða 

starfsmenn fá aukið vægi og auknu fé er varið til fræðslumála, starfsþróunar og 

mannauðstengdra verkefna. Hin harða nálgun mannauðsstjórnunar snýr að stefnumótandi 

þáttum og tölulegum upplýsingum þar sem tryggja skal hámarksnýtingu mannauðsins. 

Afkomutölur skipulagsheilda eru í forgrunni og verkefni á sviði mannauðsmála eru látin 

mæta afgangi. Yfirleitt reyna stjórnendur þó að flétta saman þessar tvær nálganir með því að 

huga að líðan starfsmanna sem og bestu nýtingu þeirra þar sem vel er haldið utan um alla 

kostnaðarliði (Guest, 1987; Storey, 2007).  

  

2.1.1.   Stefnumiðuð mannauðsstjórnun 
Sagt er að hugmyndir um stefnumiðaða mannauðsstjórnun (e. Strategic Human Resource 

Management) hafi fyrst komið fram í Bandaríkjunum í upphafi og fram að miðjum níunda 

áratugnum (Sisson, 1994). Stefnumiðuð mannauðsstjórnun þykir flókið og margþætt 

fyrirbæri sem erfitt er að lýsa eða skilgreina á einfaldan hátt. Þó er hægt að segja að með 

hugtakinu sé átt við að auðlindum fyrirtækja, og þar á meðal mannauðnum, sé ekki eingöngu 

stjórnað og þær skipulagðar út frá magni heldur jafnframt út frá gæðum (Sisson, 1994).  

 Hendry og Pettigrew (1990) skilgreindu stefnumiðaða mannauðsstjórnun út frá fjórum 

meginþáttum. Í fyrsta lagi er um að ræða áætlanagerð. Í öðru lagi er átt við heildstæða 

hönnun og stjórnun skipulagsheildar sem byggir á viðskipta- og mannaflastefnu sem á rætur 

sínar að rekja til grunngilda skipulagsheildarinnar. Í þriðja lagi er um að ræða almenna 

tengingu mannauðsstefnunnar við skýr markmið skipulagsheildarinnar og fjórði þátturinn 

bendir á mikilvægi þess að líta á og nálgast starfsmenn sem hina stefnumiðuðu auðlind að 

samkeppnisforskoti.  

Stjórnendur og eigendur fyrirtækja hafa í auknu mæli verið að gera sér grein fyrir að 

vel hönnuð og útfærð mannauðsstefna og starfshættir geta aukið árangur á mismunandi 

sviðum starfseminnar og má þar nefna framleiðni, gæðamál og fjárhagslega afkomu (Besma, 

2014).  Svo að markmið og árangur náist með nýtingu stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar 

þurfa stjórnendur starfsmannamála að þekkja vel til viðskiptastefnu fyrirtækisins enda gegna 

þeir lykilhlutverki í að skapa og miðla framtíðarsýn fyrirtækisins til almenns starfsfólks. 

Mikilvægt er að öll málefni er varða mannauðinn séu vandlega skipulögð í samræmi við 
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stefnuna og markmiðið er að allir starfsmenn skilji og átti sig á tilgangi þeirra verkefna í 

samhengi við heildarmarkmið fyrirtækisins (Ulrich, Brockbank og Jonson, 2009). Þeir aðilar 

sem sinna mannauðsstjórnun hjá skipulagsheildum þurfa að þekkja vandlega hið 

undirliggjandi skipulag og virkni skipulagsheildarinnar sem og að þekkja hverjir 

meginstólpar starfseminnar eru. Starfsmenn mannauðsmála aðstoða stjórnendur við að 

skilgreina hvaða liði starfseminnar þurfi að bæta svo að unnt sé að vinna markvisst að 

framgangi viðskiptastefnunnar og þessir starfsmenn þurfa jafnframt að sýna leiðtogahæfni 

við að móta og framfylgja þeim starfsvenjum sem ákjósanlegastar eru fyrir skipulagsheildina 

(Ulrich, 1998). Ljóst þykir því að samskipti milli stjórnenda mannauðsmála og annarra 

stjórnenda skipulagsheildarinnar þurfa að vera náin og virk í báðar áttir (Torrington o.fl., 

2014). 

Mannauðsstjórnun leggur áherslu á að mannauðurinn sé uppspretta og lykillinn að 

varanlegu samkeppnisforskoti. Þessi sýn byggist á því að einstaklingar geta skipt sköpum 

vegna þess að á endanum er það mannleg geta og skuldbinding þeirra við málefni og verkefni 

sem aðgreinir eitt fyrirtæki frá öðrum. Því má segja að málefni mannauðs séu það mikilvæg 

fyrir rekstur fyrirtækja að ekki sé skynsamlegt að leggja þau eingöngu í hendur 

mannauðssérfræðinga heldur verði að gera alla stjórnendur ábyrga fyrir hag og málefnum 

mannauðsins með innri og ytri samþættingu. Þegar sú vitundarvakning hefur orðið getur 

mannauðsstjórnun talist stefnumiðuð mannauðsstjórnun (Salaman, Storey og Mabey, 1998). 

Niðurstöður bandarískrar rannsóknar á stefnumiðaðri mannauðsstjórnun benda til þess 

að aðferðafræðin hafi jákvæð áhrif á frammistöðu einstaklinga og skipulagsheilda auk þess 

að hafa jákvæð áhrif á tryggð starfsmanna og starfsánægju. Stjórnendur sem leggja sig fram 

við að innleiða ferli stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar geta því átt von á bættri 

frammistöðu, aukinni tryggð og aukinni starfsánægju meðal starfsmanna (Green, Wu, 

Whitten og Medlin, 2006).  

Árið 1998 gerði Julien samantekt á 104 athugunum á mannauðsstjórnun fyrirtækja. Sú 

samantekt leiðir meðal annars í ljós að stærri fyrirtæki eru líklegri til að greina með 

formlegum hætti þörf fyrir mannafla, bjóða upp á formlega nýliðafræðslu og framkvæma 

frammistöðumat. Minni fyrirtæki styðjast frekar við ábendingar um starfsfólk þegar hugað er 

að ráðningum starfsmanna, bjóða upp á óformlegt vinnuumhverfi og persónulegt andrúmsloft 

með opnum samskiptum og umbun starfsmanna er gjarnan í formi starfsánægju (Brand og 

Bax, 2002). 
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2.1.2.   Starfsmannastefna  
Undir málefni stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar fellur meðal annars mótun 

starfsmannastefnu sem er yfirlýsing skipulagsheilda um starfsmannamál og þar sem greint er 

frá hvernig starfsmannamálum er háttað hjá skipulagsheildinni. Í slíkri stefnu er tilgreint til 

hvers er ætlast af starfsmönnum þar sem skýr viðmið um starfshlutverk og ábyrgð 

starfsmanna er tilgreind og hvers konar umhverfi þeim er búið. Markmið starfsmannastefnu 

er að skýra með hvaða hætti mannauðurinn verður best nýttur þannig að helstu markmið 

skipulagsheildar náist (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006b).  

 Tilgangur þess að setja fram skýra starfsmannastefnu er jafnframt sá að þegar upp 

koma álitamál sem snerta starfsmenn fyrirtækisins er fyrirfram búið að móta þann ramma 

sem vinna skal eftir þannig að þær aðgerðir sem framkvæmdar eru séu í samræmi við gildi 

fyrirtækisins (Armstrong, 2001).  

Allar skipulagsheildir hafa einhverskonar starfsmannastefnu. Formleg og skrifuð 

starfsmannastefna er stöðug og skýr og ábatinn er meðal annars að ná auknum skilningi á 

fyrirtækjamenningunni. Í sumum fyrirtækjum eru starfsmannastefnur hins vegar ekki skráðar 

og eru því óformlegar og líta einungis dagsins ljóss í gegnum þá hugmyndafræði sem stuðst 

er við í stjórnun og hegðun sem starfsfólki er sýnd og ætlast er til af þeim (Armstrong, 2001). 

Í rannsókn sem framkvæmd var árið 2007 kom í ljós að stærri fyrirtæki voru líklegri 

en minni fyrirtæki til að hafa samþykkt formlega starfsmannastefnu. Lítill munur var hins 

vera á milli atvinnugreina í rannsókninni (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2009). 

Samkvæmt Cranet rannsókn ársins 2012 voru 92% íslenskra fyrirtækja með 

starfsmannastefnu og 83% höfðu hana á skriflegu formi. Þau fyrirtæki sem eru með 

starfsmannafjölda á bilinu 150-299 eru líklegust til að vera með skriflega starfsmannastefnu, 

eða 94% þeirra en hlutfallið er 89% í þeim fyrirtækjum sem eru með 300 starfsmenn eða 

fleiri (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

 Niðurstöður eigindlegrar rannsóknar sem gerð var hér á landi meðal fimm 

fjölskyldufyrirtækja benda til þess að tilfinningalegir þættir eins og væntumþykja og 

umhyggja eigi stóran þátt í stjórnun og stefnumótun sem og viljinn til að halda í þá 

hugmyndafræði sem lagt var upp með í byrjun. Þessir þættir eiga frekar við heldur en 

formfesta eða efnahagslegir þættir. Einnig kemur fram að stefnumótun fjölskyldufyrirtækja er 

mjög óformleg og að ekki er stuðst við fastmótaðar áætlanir um innleiðingar á stefnum 

(Fanný Sigríður Axelsdóttir, 2013). 
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2.1.3.   Starfsmannhandbækur 
Mikilvægt er að starfsmenn viti til hvers er ætlast af þeim í starfi, hver réttindi þeirra eru og 

skyldur sem og hvað er óviðeigandi eða rangt. Einhverjum starfsmönnum getur fundist erfitt 

að spyrja einstakra spurninga í ákveðnum aðstæðum og á það ekki síst við um nýja 

starfsmenn á vinnustöðum. Með því að hafa handbók aðgengilega um reglur og réttindi er 

gerð krafa til stjórnenda um að þeir hugsi á gagnrýninn hátt um störf, samskipti og tengsl sín 

við aðra starfsmenn auk þess að með slíkri handbók er grunnur lagður að þeirri 

fyrirtækjamenningu sem stjórnendur vilja sjá á sínum vinnustað (Berson, 2012). 

 Ekki er til nein algild og einföld regla um nákvæmlega hvernig 

starfsmannahandbækur skulu vera eða hvað þær eiga að innihalda en skynsamlegt er að í 

slíkum handbókum komi fram upplýsingar um eftirfarandi málefni. Í upphafi skal vera 

kynning þar sem almennar grunnupplýsingar koma fram, starfsmenn eru boðnir velkomnir á 

vinnustaðinn og greint er frá stefnu um jöfn starfstækifæri einstaklinga auk stefnu gegn hvers 

kyns áreitni. Því næst er iðulega greint frá reglum um háttsemi og hegðun sem og 

trúnaðarskyldu og þeirri stefnu sem fyrirtækið fylgir ef um trúnaðarbrot eða önnur brot í 

starfi er að ræða. Jafnframt er greint frá stefnu um vinnuvernd, klæðnað, reykingar og aðra 

umgengni starfsmanna. Þá eru almennar upplýsingar um vinnutíma starfsmanna, yfirvinnu, 

afleysingar, fjarvistir og forföll auk upplýsinga um matartíma, kaffitíma og frítökuréttindi. Í 

starfsmannahandbók skal einnig kveða á um þau almennu og áunnu réttindi sem starfsmenn 

eiga til dæmis varðandi veikindi barna og langvarandi veikindi. Einnig er rétt að greina frá 

öryggismálum fyrirtækisins og að lokum skal greint frá hvar og hvernig starfsmenn skuli bera 

sig að ef þeir þurfa á koma á framfæri formlegum kvörtunum eða ábendingum varðandi 

aðkallandi málefni eða starfsmenn vinnustaðarins (Saucier og Pinn, 2004).  

 Starfsmannahandbækur munu ekki koma í veg fyrir vandamál, óvissu eða átök innan 

vinnustaða en slíkar handbækur geta þó vissulega verið mjög upplýsandi og þar með komið í 

veg fyrir ákveðinn misskilning auk þess sem vel útfærðar starfsmannahandbækur geta verið 

leiðarvísir um hvernig skuli bregðast við vandamálum þegar og ef þau koma upp (Saucier og 

Pinn, 2004).  

 Rannsókn dr. Inga Rúnars Eðvarðssonar (2009) leiddi í ljós að stærri fyrirtækin sem 

tóku þátt í könnuninni höfðu í meira mæli útbúið starfsmannahandbækur en 69% 

fyrirtækjanna höfðu þó ekki gert slíkar handbækur. Af þeim fyrirtækjum sem höfðu útbúið 

starfsmanna handbækur voru um 25% með þær í möppu eða útgefna og 5,6% fyrirtækjanna 

voru með þær á rafrænu formi.  
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2.2.   Ráðningar 
Forsenda þess að fyrirtæki nái markmiðum sínum og árangri með nýtingu mannauðs er að 

skipulagsheildir geti valið einstaklinga til starfa sem búa yfir þekkingu og reynslu sem hentar 

hverju sinni. Þar af leiðandi er val hæfra starfsmanna einn af mikilvægustu ferlum hvers 

vinnustaðar (Torrington o.fl., 2014). Aðferðir mannauðsstjórnunar, varðandi val og ráðningu 

starfsmanna, byggist á því að auka líkur þess að sá sem hæfastur er, af þeim sem til greina 

koma hverju sinni, sé ráðinn. Leitast er við að nota aðferðir sem tryggja hlutlægni þar sem 

allir þeir sem keppast um ákveðið starf eiga jafna möguleika (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2006a).  

Ráðningarferlið (e. recruitment) eru allar þær athafnir sem nýttar eru til að mynda hóp 

hæfra umsækjenda um starf og ráða þann sem hæfastur þykir. Með öðrum orðum er hér átt 

við það ferli sem færir skipulagsheildum réttan mannauð sem í sameiningu getur myndað 

samkeppnisforskot fyrir fyrirtækið (Schuler og Huber, 1993).   

Hægt er að skipta ráðningaferlinu niður í þrjá hluta. Í fyrsta hlutanum er unnin 

starfsgreining þar sem upplýsingum er safnað um störf, eðli þeirra metið og skilgreindar þær 

kröfur sem gerðar eru til starfsins. Því næst er hönnuð starfslýsing þar sem fram kemur meðal 

annars starfsheiti, starfskyldur, helstu verkefni og staða innan skipulagsheildarinnar, auk þess 

sem skilgreindar eru þær kröfur sem umsækjendur þurfa að uppfylla. Annar hluti 

ráðningaferilsins snýr að öflun umsækjenda þar sem valin er sú leið eða aðferð sem best 

hentar, hugað er að því hvernig og hvar eigi að auglýsa starfið og hvort leita eigi til 

ráðningaskrifstofa eða ráðgjafa. Þriðji hlutinn er sjálft valið (e. selection) og ráðningin þar 

sem vinna þarf úr umsóknum og taka ákvörðun um við hvaða ráðningaraðferðir skuli 

styðjast, til að mynda ferilskrá, viðtöl, meðmæli, sálfræðileg próf, matsmiðstöðvar og/eða 

aðrar aðferðir (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006a). Í starfsmannavalinu eru umsækjendur 

metnir út frá þekkingu, hæfni, færni og öðrum persónueinkennum sem geta nýst fyrirtækinu 

til að ná settum markmiðum. Nokkrar aðferðir eru færar til að velja starfsmenn og fer það 

eftir eðli starfa hvaða aðferðir henta best hverju sinni. Sama hvaða aðferðir eru notaðar við 

starfsmannaval er mikilvægt að gæta að réttmæti og áreiðanleika aðferðanna þannig að þær 

aðferðir sem nýttar eru séu stöðugar og að þær veiti þær upplýsingar sem sannarlega er sóst 

eftir og þörf á þannig að sá umsækjandi sem best hentar fyrir viðkomandi starf verði á 

endanum valinn (Noe o.fl., 2003). 

Í niðurstöðum rannsóknar frá árinu 2005, sem gerð var meðal 1330 ör-, smá- og 

meðalstórra fyrirtækja í Ástralíu, kom í ljós að eftir því sem fyrirtæki eru stærri þeim mun 
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fleiri aðferðir mannauðsstjórnunar eru innleiddar og þar á meðal athafnir ráðningarferilsins 

(Kotey og Slade, 2005). 

Samkvæmt Cranet rannsókninni frá árinu 2012 styðjast íslensk fyrirtæki og stofnanir 

gjarnan við ferilskrár og meðmæli, eða í 86% tilfella þegar verið er að ráða í stöður 

stjórnenda. Notkun ýmiskonar prófa og matsmiðstöðva eru mun algengari þegar 

umsækjendur um stjórnunarstörf- eða sérfræðistörf eru metnir heldur en þegar verið er að 

ráða í önnur störf (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012).  

 

2.2.1.   Starfslýsingar  
Líkt og nafnið gefur til kynna er starfslýsing (e. job description) útskýring á þeim verkum og 

verkskyldum sem felast í ákveðnu starfi. Starfslýsingar eru útbúnar til þess að starfsmenn geti 

fyllilega gert sér grein fyrir hlutverki sínu og skyldum innan vinnustaðarins en jafnframt svo 

þeir geti áttað sig á tilgangi sinna verkefna í samhengi við heildarmarkmið vinnustaðarins 

(Armstrong, 2001; Beardwell, 2010).  

Mikilvægt er að greinargóðar starfslýsingar séu gerðar þegar störf eru auglýst laus til 

umsókna enda þurfa umsækjendur að geta áttað sig á viðfangsefnum og starfsskyldum en 

jafnframt eru starfslýsingar mikilvægar fyrir þá sem sinna ráðningum í því ljósi að þeir velji 

þann aðila sem best hentar í tiltekið starf (Torrington o.fl., 2014). 

Í könnun frá árinu 2007 sem gerð var meðal íslenskra fyrirtækja kom í ljós að eftir því 

sem fyrirtæki eru stærri því líklegra er að starfslýsingar séu fyrir hendi (Ingi Rúnar 

Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2008) og það sama var uppi á teningnum í 

rannsókn Hornsby og Kuratko (1990) í Bandaríkjunum.  

  Í könnun Inga Rúnars og Guðmundar Kristjáns kom einnig fram að um 44% 

fyrirtækja hafði starfslýsingar fyrir stjórnendur en nokkru færri höfðu starfslýsingar fyrir aðra 

starfsmenn. Staða og hlutverk starfsmanna virðist því hafa áhrif á hvort gerðar eru 

starfslýsingar eða ekki (Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur Kristján Óskarsson, 2008). 

 

2.3.   Þjálfun og þróun  
Tilgangur þjálfunar og þess að þróast í starfi er margþættur en sem dæmi má nefna er 

markmiðað að auka afköst, bæta frammistöðu, hindra vinnuslys, auka gæði, draga úr sóun, 

auka þekkingu og færni starfsmanna, breyta viðhorfum og hegðun, draga úr fjarvistum, 

minnka starfsmannaveltu og að auka starfsánægju (Mankin, 2009; Muscalu og Muntean 

2012).  
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Grundvöllur þjálfunar er að fyrirtæki nái markmiðum sínum með því að auka virði 

mannauðsins í gegnum kerfislegar breytingar sem verða á hegðun sem mótast í gegnum 

leiðbeiningar, reynslu og menntun. Með þjálfun fjárfestir fyrirtækið í fólkinu þannig að það 

bæti frammistöðu sína og finni fyrir hvatningu til að gera sitt besta. Markmið þjálfunar er 

(Armstrong, 2001): 

•   að þróa færni og hæfni starfsmanna til bættrar frammistöðu,  

•   að aðstoða einstaklinga til að vaxa innan fyrirtækis þannig að þeir mæti 

framtíðarþörfum fyrirtækisins í mannafla, 

•   að stytta lærdómstíma starfsmanna, þegar það hefur ný störf með flutningi eða 

stöðuhækkun, og tryggja að þeir nái fljótt fullkominni afkastagetu. 

 

Í stefnumiðaða þjálfunarhringnum (e. The systematic training cycle, STC) sem sjá má 

á mynd 2 eru fjögur skref sem mynda þjálfunarhringinn. Skrefin eru 1) þarfagreining 

þjálfunar, 2) hönnun þjálfunar, 3) framkvæmd þjálfunar og 4) árangursmat þjálfunar. Með 

þessum fjórum skrefum mótast hringrás þar sem niðurstaða fyrri þjálfunar er höfð til 

hliðsjónar þegar hafin er ný vegferð við að greina þörf fyrir frekari þjálfun og þróun 

starfsmanna (Mankin, 2009).  

 

 
 

Mynd 2: Stefnumiðaði þjálfunarhringurinn (Mankin, 2009). 

 

 

Þarfagreining	  
þjálfunar

Hönnun	  
þjálfunar

Framkvæmd	  
þjálfunar

Árangursmat	  
þjálfunar
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Þarfagreining þjálfunar 

Í upphafi þjálfunarhringsins á sér stað greiningarvinna þar sem þörfin fyrir þjálfun og fræðslu 

er greind og metin þannig að þjálfunin muni markvisst skila eflingu og styrk til starfsmanna á 

þeim sviðum sem þörf er á og kallast ferlið þarfagreining þjálfunar (e. Training needs 

analysis, TNA). Greiningin miðast jafnt við einstaklinga, deildir og fyrirtækið í heild sinn en 

mikilvægt er að þarfagreining sé framkvæmd í samræmi við heildarstefnu 

skipulagsheildarinnar þar sem frammistöðuvandi er metinn í samræmi við niðurstöður 

kannana sem gerðar hafa verið meðal starfsfólks og viðskiptavina varðandi fræðsluþörf 

(Mankin, 2009).  

 

Hönnun þjálfunar 

Skipulagsheildir geta valið um hvaða aðferðir nýttar eru til að mæta þeirri þörf og þeim 

kröfum sem komið hafa fram í þarfagreiningunni og er hér um hönnun á þjálfun að ræða. Í 

hönnunarferlinu eru vissulega settar ákveðnar skorður varðandi framkvæmdina vegna þeirra 

auðlinda sem í boði eru hverju sinni, svo sem tími, fjármagn og aðgangur að sérfræðingum til 

þjálfunar. Reid og félagar (2004) benda á að hentugt geti verið að setja fram ákveðin viðmið 

til að auðvelda góða ákvarðanatöku á þessu stigi þannig að til að mynda ef þörf er á verklegri 

hæfni sé skynsamlegt að setja fram viðmið um að gerðar séu verklegar æfingar (Beardwell og 

Thompson, 2014).  

 
Framkvæmd þjálfunar 

Mikilvægt er að faglega sé staðið að framkvæmd þjálfunar enda hafa starfsmenn gjarnan 

miklar væntingar til þjálfunarinnar. Mannauðssérfræðingar gegna því hlutverki að tryggja 

gæði þjálfunarinnar með því að fá öfluga sérfræðinga til sjá um fræðsluna sem framkvæmd 

getur verið með ýmsum hætti, til dæmis með markþjálfun, fóstrakerfi, starfsráðgjöf, fjarnámi 

eða í gegnum ýmis námskeið sem krefjast ólíkrar hæfni og tækni (Mankin, 2009). 

 

Árangursmat þjálfunar 

Árangursmat þjálfunarinnar gegnir þeim tilgangi að leggja mat á þá þjálfun sem framkvæmd 

hefur verið með það að leiðarljósi að breyta og bæta þjálfun í framtíðinni. Þetta er hins vegar 

sá liður í stefnumiðaða þjálfunarhringnum sem gjarnan er illa sinnt eða jafnvel sleppt þrátt 

fyrir mikilvægi þess fyrir heildarstefnu skipulagsheildarinnar (Beardwell og Thompson, 

2014).   
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 Þrátt fyrir þá víðtæku vitneskju að þjálfun sé mikilvæg til að auka framleiðni 

fyrirtækja er almenn tregða meðal smáfyrirtækja til að veita starfsmönnum formlega þjálfun 

(Hill og Stewart, 2000).  Rannsóknir sýna að starfsmenn lítilla fyrirtækja eru ólíklegri til að fá 

aðgang að utanaðkomandi fræðslu og þjálfun en starfsmenn stærri fyrirtækja (Kitching, 1999; 

Storey og Westhead, 1997). Óformleg þjálfun er því algengari í smærri fyrirtækjum vegna 

þess að hún er ekki eins kostnaðarsöm, unnt er að samþætta hana við dagleg verkefni auk 

þess sem að með þeim hætti er hægt að sérhæfa þjálfunina að einstaka verkþáttum eða 

starfsmönnum (Hill og Stewart, 2000). Fleiri skýringar geta auk þess legið þar að baki. Til að 

mynda sú skýring að eigendur smærri fyrirtækja eru oft illa upplýstir um ávinning fræðslu 

sem leiðir til þess að þeir veita starfsfólki síður aðgang að henni auk þess sem að beinn 

ávinningur fræðslunnar getur oft verið óljós og því er oft litið á fræðsluna sem lúxus og 

óþarfa útgjöld (Kitching, 1999).  

Í smáfyrirtækjum er gjarnan litið svo á að lærdómur byggist upp með því að læra af 

mistökum og með því að bæta smátt og smátt verkkunnáttu. Þannig þróast færni starfsmanna 

sem nýtist fyrirtækinu í framtíðinni. Smáfyrirtæki meta auk þess almenna hæfni starfsmanna 

fremur en formlega hæfni og er það tilkomið meðal annars vegna þess að í smáfyrirtækjum 

þurfa starfsmenn almennt að geta hlaupið í störf samstarfsmanna sinna og þurfa því að sýna 

mikinn sveigjanleika og aðlögunarhæfni. Þessir þættir eru ekki hvað síst það sem telst til 

styrkleika smáfyrirtækja (Mankin, 2009). 

Kotey og Folker (2007) benda á að afskipti stjórnvalda af þjálfun starfsmanna 

smáfyrirtækja mætti vera meiri til að auka framleiðni ríkja. Smáfyrirtækin hafa iðulega ekki 

tök á að veita þá þjálfun sem starfsmenn þeirra þurfa á að halda og geta ekki misst þá lengi úr 

vinnu á meðan þeir sækja námskeið til dæmis erlendis. Með aðkomu stjórnvalda er hægt að 

byggja upp sérhæfða þjálfun sem nauðsynleg er fyrir ákveðnar atvinnugreinar og byggja 

þannig upp mikilvægan þekkingarbrunn innan ríkjanna. 

 Storey og Westhead (1997) rannsökuðu stjórnendaþjálfun í litlum fyrirtækjum og 

greindu frá því að ástæða þess að sú tegund þjálfunar á sér síður stað innan þeirra raða má 

rekja til þess að stjórnendaþjálfun er langtímafjárfesting og að því miður séu smærri fyrirtæki 

iðulega með mun skemmri sýn en þau sem stærri eru. Önnur ástæða þess að stjórnendaþjálfun 

viðgengst síður meðal smærri fyrirtækja hefur verið rakin til þess að lítil fyrirtæki eru líklegri 

til að missa hæfa stjórnendur frá sér sökum betri boða frá stærri fyrirtækjum. Þriðja ástæðan 

er rakin til þess að stjórnendur líta á þjálfun sem leið til að vaxa í starfi og að með aukinni 

menntun og fræðslu eigi þeir greiðari aðgang að hærri stöðum en slíkar stöður eru iðulega 

einfaldlega ekki í boði innan lítilla fyrirtækja og þar af leiðandi eru auknar líkur á að 
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stjórnandi leiti á önnur mið. Fjórða ástæðan er kostnaður en þjálfunarkostnaður á hvern 

starfsmann er hærri í litlum fyrirtækjum vegna þess að kostnaðurinn dreifist einfaldlega á 

færri starfsmenn (Storey og Westhead, 1997). 

 Niðurstöður rannsóknar Kotey og Folker (2007) sýna að óformlegt nám á 

vinnustöðum þar sem stuðst er til dæmis við starfaskipti og þjálfun á vinnustað er ríkjandi 

þjálfunaraðferð í fyrirtækjum, óháð stærð þeirra. Niðurstöður sömu rannsóknar sýndu 

jafnframt að starfsmenn fyrirtækja sem ekki eru fjölskyldufyrirtæki eru líklegri til að hafa 

aðgang að formlegri þjálfun og fræðslu en þeir starfsmenn sem starfa innan 

fjölskyldufyrirtækja. 

   

2.3.1.   Starfsþróun  
Starfsþróun (e. Human resource development) hefur verið skilgreind sem stöðugt ferli þar 

sem persónuleg vinna og markmið í lífinu eru skipulögð og athöfnum beint að. Starfsþróun er 

sú niðurstaða sem einstaklingur fær þegar hann skipuleggur starfsframann og fær stuðning og 

tækifæri frá fyrirtækinu sem á endanum skilar vegsauka bæði fyrir einstaklinginn sem og 

fyrirtækið (McDonald og Hite, 2005). Almennt er litið á að ábyrgð starfsþróunar sé jafnt á 

höndum yfirmanna sem og sjálfra starfsmannanna þar sem litið er til þarfa beggja aðila með 

það markmið að auka árangur (Torrington o.fl., 2014).  

Rannsóknir sýna að formleg og skipulögð þjálfun miðast í auknu mæli að því að þróa 

starfsmenn þannig að þeir verði hæfari til að gegna valdameiri stöðum innan fyrirtækja sem 

eru í vexti (Storey og Westhead, 1997). 

Í rannsókn Kotey og Slade (2005) benda niðurstöður bæði til þess að meiri áhersla sé 

lögð á þróun starfsmanna í stjórnunarstöðum og að millistjórnendur beri í auknu mæli ábyrgð 

á þróun undirmanna sinna eftir því sem fyrirtæki eru stærri. 

 Samkvæmt Cranet rannsókninni frá árinu 2012 eru 26% íslenskra fyrirtækja sem verja 

meira en 2% af heildarlaunakostnaði í þjálfun og þróun starfsfólks. Þetta eru umtalsverðar 

fjárhæðir og því er mikilvægt að fylgjast með að þjálfun skili sér í aukinni þekkingu og 

frammistöðu í starfi. Yfirleitt er þátttaka í verkefnahópum helst notuð sem liður í starfsþróun 

hér á landi auk þess sem þátttaka í verkefnum með öðrum deildum er mikið beitt (Arney 

Einarsdóttir o.fl., 2012). 

 Tvær spurningakannanir voru framkvæmdar hér á landi árið 2003 um þjálfun og 

starfsþróun. Annars vegar er um að ræða Cranet rannsóknina og hins vegar könnun meðal 

100 fjölmennustu vinnustaða landsins. Helstu niðurstöður voru þær að íslenskir stjórnendur 

notuðu sjaldan þarfagreiningu þjálfunar á formlegan hátt til að greina frammistöðuvandamál 
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eða tækifæri til framtíðar. Mat á árangri þjálfunarinnar gengur fyrst og fremst út á að meta 

kennsluna, undirbúninginn eða þjálfunarferlið en skipulagt mat, með því að líta til breytinga á 

frammistöðu, rekstrarafkomu eða arðsemi fjárfestinga, á sér að mjög litlu leyti stað á 

íslenskum vinnumarkaði (Inga Jóna Jónsdóttir, 2004).  

 

2.3.2.   Nýliðafræðsla   
Nýliðafræðsla er kynning á fyrirtæki og starfsháttum þess sem nýliðum er veitt í upphafi 

starfs en megintilgangur hennar er að láta nýja starfsmenn skila árangri eins fljótt og kostur 

er. Markmiðið er að láta nýja starfsmenn aðlagast fyrirtækinu, kynnast samstarfsfólki og 

starfseminni fljótt til að lágmarka óvissu og óöryggi viðkomandi með því að kynna vandlega 

bæði skráðar og óskráðar reglur (Torrington o.fl., 2014). Nýliðafræðsla gegnir jafnframt 

mikilvægu hlutverki við að efla tryggð hins nýja starfsmanns við vinnustaðinn (Torrington 

o.fl., 2014) en formleg nýliðafræðsla er áhrifamikil aðferð ekki einungis vegna aukinnar 

þekkingar nýliðanna, sem skilar sér í betri frammistöðu, heldur gerir nýliðafræðsla 

skipulagsheildir einnig áhugaverðari fyrir hugsanlega framtíðarstarfsmenn (Allen og O´Brien, 

2006).  

Það er auðvelt að gleyma eða horfa framhjá mikilvægi nýliðafræðslu þegar mikið 

liggur við og þörf er að koma nýjum starfsmanni fljótt inn í fyrirliggjandi verkefni. Vert er þó 

að benda á nauðsyn vandaðrar móttöku því fyrstu dagarnir í starfi geta haft mikil áhrif á 

upplifun viðkomandi. Í breskri rannsókn frá 1991 kom fram að 17% nýrra starfsmanna höfðu 

sagt starfi sínu lausu á fyrstu þrem mánuðum í starfi og 42% innan tólf mánaða en færa má 

rök fyrir að móttaka þessara starfsmanna hafi ekki verið með fullnægjandi hætti sem á 

endanum hafi leitt til þessara málaloka (Torrington o.fl., 2014). 

Einn liður í að taka vel á móti nýliðum er að veita þeim svokallaðann starfsfóstra (e. 

mentor) fyrstu dagana eða vikur í starfi. Hlutverk starfsfóstra er að styðja hinn nýja 

starfsmann þannig að honum líði vel og að hann upplifi sig velkominn á vinnustaðinn. Þeir 

sem gegna hlutverki starfsfóstra eru reynslumiklir starfsmenn og markmiðið er að þeir 

leiðbeini, hvetji og styðji hinn nýja starfsmann (Torrington o.fl., 2014). 

Árið 2012 voru 89% fyrirtækja í frumvinnslu, iðnaði og orkumálum sem höfðu 

formlegt móttökuferli sem náði til meirihluta nýrra starfsmanna óháð stöðu þeirra en 11% 

þátttökufyrirtækja rannsóknarinnar voru ekki með neitt formlegt móttökuferli fyrir nýja 

starfsmenn (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 
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2.4.   Frammistöðustjórnun 
Hefðbundið frammistöðumat (e. performance appraisal system) er formlegt ferli þar sem 

farið er yfir frammistöðu starfsmanns. Iðulega er matið hannað af mannauðsdeild viðkomandi 

fyrirtækis þar sem stjórnendur meta starfsmenn með ítarlegum hætti og samtal á sér stað um 

frammistöðuna (Torrington o.fl., 2014). 

Frammistaða getur verið metin með mismunandi leiðum allt eftir því hvað hentar eða 

á við hverju sinni. Armstrong (2001) tilgreinir fjórar aðferðir í þessu sambandi:  

•   Fjárhagslegar mælingar þar sem tekjur eru hámarkaðar, útgjöld lágmörkuð og 

markmiðið er að ná hámarks framlegð. 

•   Tímamælingar þar sem árangur er metinn út frá tímaskráningum, til dæmis 

með því að mæla tímalengd svörunar eða afgreiðslu verkefna. 

•   Afkastamæling þar sem mælt er hvort sett viðmið náist, hvort 

hegðunarbreytingar verði, hvort ákveðnum verkum sé lokið eða í hve miklu 

mæli þjónusta er nýtt. 

•   Viðbragðsmælingar, til dæmis með jafningjamati, mati á innri og/eða ytri 

viðskipavinum eða með greiningum á athugasemdum og kvörtunum sem 

berast. 

Fjölmargir stjórnendur halda dagbók þar sem þeir skrá frammistöðu sinna 

undirmanna. Með þeim hætti er hægt að hafa tiltæk dæmi og tímasetningar þegar 

frammistöðusamtal á sér stað. Þannig verður dagbókin stuðningur við minni stjórnandans því 

ómögulegt getur reynst að muna nákvæmlega einstök tilvik eða dæmi máli sínu til stuðnings 

(Muscalu og Muntean, 2012).  

360° mat er ákveðin tegund upplýsingaöflunar og endurgjafar þar sem 360° vísa til 

þess að sótt er eftir upplýsingum og mati um frammistöðu starfsmanns frá öllum hliðum. Þar 

með er leitað álits frá til dæmis öðrum stjórnendum innan fyrirtækisins, jafningjum, 

undirmönnum, millistjórnendum, innri viðskiptavinum, ytri viðskiptavinum en jafnframt frá  

sjálfum starfsmanninum. Þetta veitir breiðara sjónarhorn þar sem álit fleiri aðila kemur fram 

heldur en þegar einungis næsti yfirmaður metur sinn undirmann (Armstrong, 2001; 

Torrington o.fl., 2014). 

Í þessu samhengi er einnig vert að benda á að sérfræðingar hafa meðal annars fundið 

út og bent á að ef markmið eru óljós, forgangsröðun óskýr eða ef frammistöðumælingar eru 

óljósar eru auknar líkur til þess að starfsandi á vinnustöðum verði lélegur (Ulrich, 1998). 

Niðurstöður rannsóknar Kotey og Slade (2005) benda til þess að frammistöðumat 

meðal almennra starfsmanna og millistjórnenda aukist í samræmi við stærð fyrirtækja. Fleiri 
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ör- og smáfyrirtæki beita frammistöðumati á stjórnendur fremur en almenna starfsmenn og 

eftir því sem fyrirtækin stækka er aukning í hlutfalli þeirra sem styðjast við mismunandi 

frammistöðuaðferðir meðal almennra starfsmanna frekar en meðal stjórnenda. 

Rannsóknir hafa sýnt að þar sem starfsmenn fá formlega endurgjöf á frammistöðu 

sína er rúmlega helmingur fyrirtækja með betri fjárhagslega útkomu en þau sem ekki veita 

formlega endurgjöf. Að auki hljóta 40% fyrirtækja sem veita starfsmönnum sínum formlega 

endurgjöf betri niðurstöður varðandi ánægju viðskiptavina og tryggð starfsmanna (Torrington 

o.fl., 2014). 

Árið 2012 var frammistöðumat framkvæmt í helmingi íslenskra fyrirtækja en mest er 

slíkt mat notað í fyrirtækjum í verslun, þjónustu, fjármálum, ferðaþjónustu og samgöngum. 

Þau fyrirtæki sem eru með 150-299 starfsmenn eru líklegust til að hafa innleitt 

frammistöðumat fyrir stjórnendur, sérfræðinga og skrifstofufólk en hlutfallið dregst aftur á 

móti saman þegar starfsmannafjöldinn er kominn yfir 300 (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

Þær niðurstöður eru ekki í fullum samhljóm við niðurstöður bandarískrar rannsóknar frá árinu 

1990 þar sem fram kom að eftir því sem fyrirtækin voru stærri þeim mun meiri líkur voru til 

þess að frammistöðumat væri framkvæmt og yfirleitt á matið sér stað einu sinni á ári. Sú 

rannsóknin leiddi jafnframt í ljós að framleiðslu- og þjónustufyrirtæki sinntu þessum 

málaflokki iðulega betur en til að mynda smásölu- og heildverslanir (Hornsby og Kuratko, 

1990).  

 

2.4.1.   Starfsmannasamtal 
Sama hvaða aðferð hefur verið beitt til að meta frammistöðu starfsmanna er skynsamlegt að 

formlegt starfsmannasamtal eigi sér stað einu sinni til tvisvar sinnum ár hvert. Í slíku samtali 

er farið yfir farinn veg og fyrri frammistöðu með það að leiðarljósi að marka áætlun um 

framtíðina (Armstrong, 2001). Markmið samtalsins er að styðja við aukinn árangur þar sem 

hagsmunir einstaklinga fara saman við hagsmuni fyrirtækisins. Samtalið er auk þess verkfæri 

til að hafa áhrif á hegðun sem og að stuðla að markmiðasetningu. Bent hefur verið á 

mikilvægi skýrra markmiða og nauðsyn þess að starfsmenn átti sig á markmiðunum og 

hvernig skipulagsheildin hyggst ná þeim. Markmiðin verða að vera hvetjandi, afmörkuð og í 

þeim verður að felast áskorun auk þess sem nauðsynlegt er að hægt sé að meta markmiðin á 

skýran hátt (Torrington o.fl., 2014). Í starfsmannasamtölum er lögð áhersla á að ræða líðan í 

starfi, starfsanda, fyrirtækjamenningu, starfsþróun sem og að starfsmanninum er veitt 

endurgjöf. Þegar frammistaða viðkomandi starfsmanns er rædd er m.a. lagt mat á þætti eins 

og vönduð vinnubrögð, ástundun, álag og streitu, þekkingu, færni, samvinnu, samskipti, 



 28 

frumkvæði, sjálfstæði, viðmót og þjónustulund (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Svala 

Guðmundsdóttir, 2013). 

 Markmið endurgjafar er að bæta frammistöðu einstaklinga eða hópa ásamt því að 

auka hvatningu, starfsánægju og traust til fyrirtækisins. Endurgjöf þarf að endurspegla 

raunverulega frammistöðu starfsmanna og ekki er skynsamlegt að vera með neikvæða 

gagnrýni eða niðurlægjandi athugasemdir. Endurgjöfin á að gefa góða mynd af því hvað er 

vel gert og hvað má betur fara (Aguinis, Gottfredson og Joo, 2012). 

Vitað er að starfsánægja hefur áhrif á frammistöðu starfsmanna og lífsgleði en eitt af 

helstu markmiðum hverrar skipulagsheildar er að hámarka frammistöðu starfsmanna svo að 

unnt sé að ná heildarmarkmiðum fyrirtækisins. Til að svo megi verða þurfa stjórnendur bæði 

að hvetja starfsfólkið og gæta þess að það sé sátt í sínu starfi (Dugguh og Ayaga, 2014). 

Samkvæmt Cranet rannsókninni fara fram starfsmannasamtöl í 89% íslenskra 

fyrirtækja en ekki er teljandi munur á notkun samtalanna eftir stærð fyrirtækja (Arney 

Einarsdóttir o.fl., 2012). 

 

2.4.2.   Starfsmannavelta 
Starfsmannavelta (e. labour turnover) er mikilvægt hugtak vinnumarkaðarins en með 

hugtakinu er átt við þann fjölda starfsmanna sem hættir í fyrirtæki á ákveðnum tíma. 

Starfsmannavelta er iðulega mæld með því að deila fjöldi starfsmanna sem hættir á ákveðnu 

tímabili í meðalfjölda starfsmanna á sama tímabili. Slíkur útreikningur er því með eftirfarandi 

hætti: 

Fjöldi starfsmanna sem hættir á ákveðnu tímabili (yfirleitt 1 ár) x 100 

Meðalfjöldi starfsmanna á sama tímabili 

(Armstrong, 2001). 

Starfsmannavelta getur haft bæði kosti og galla í för með sér. Gallarnir eru fólgnir í 

því að sérhæfð þekking og hæfni hverfur af braut þegar starfsmenn yfirgefa vinnustað og 

kostnaðarsamt er að ráða nýja starfsmenn. En kostirnir eru þeir að nýráðnir starfsmenn eru 

iðulega áhugasamir og geta búið yfir miklum hæfileikum sem byggja má á til framtíðar 

(Martin, 2003).  

Segja má að ákveðið hlutfall starfsmannaveltu sé ráðlegt og skynsamlegt fyrir 

fyrirtæki en rökin fyrir því eru nokkur. Í fyrsta lagi er það svo að með nýju starfsfólki fylgja 

nýjar hugmyndir og áherslur. Í öðru lagi má færa fyrir því rök að starfsmannavelta geti 

aðstoðað stjórnendur við að halda betur utan um starfsmannatengdan kostnað og í þriðja lagi 

má segja að starfsmannavelta geti haft jákvæð áhrif þegar starfsmenn með litla framlegð 
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yfirgefa vinnustaðinn og nýir og öflugir starfsmenn koma í þeirra stað (Torrington o.fl., 

2014). Neikvæð áhrif starfsmannaveltu eru hins vegar iðulega víðtækari og eftir því sem 

starfið er flóknara og sérhæfðara er kostnaðurinn hærri. Sá kostnaður er gjarnan fólginn í 

auglýsingum, tímanum við starfsmannavalið, móttöku nýliðans og þjálfun auk fremur lítilla 

afkasta á meðan á þjálfun stendur. Starfsmenn sem yfirgefa vinnustaði af einhverjum sökum 

er töpuð auðlind sem fyrirtækið hefur fjárfest í og skaðinn er þeim mun meiri þegar gott og 

hæfileikaríkt starfsfólk yfirgefur vinnustaðinn. Neikvæð áhrif starfsmannaveltu eru jafnframt 

talin vera fólgin í því að almennt er litið svo á að há starfsmannavelta sé helsta einkenni illa 

rekinna fyrirtækja og sendir það því neikvæð skilaboð til viðskipavina og hefur neikvæð áhrif 

á ímynd fyrirtækisins (Torrington o.fl., 2014). 

 Mikilvægt er að fylgjast vandlega með starfsmannaveltu á vinnustöðum og nýta þær 

upplýsingar við gerð áætlana um hversu margar stöður þurfi að öllum líkindum að manna 

innan ákveðins tímaramma. Jafnframt er mikilvægt að greina ástæður starfsmannaveltu svo 

hægt sé að grípa til réttra aðgerða ef og þegar þörf er á (Armstrong, 2001).  

 Samkvæmt Cranet rannsókninni frá 2012 vissu 31% svarenda könnunarinnar ekki 

hver starfsmannavelta fyrirtækisins væri. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur jafnframt 

fram að meðalstarfsmannavelta hafi verið minnst í fyrirtækjum sem eru með 149 og færri 

starfsmenn (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

 

2.5.   Launamál    
Launakerfi (e. pay structures) marka þann ramma sem unnið er eftir varðandi launagreiðslur 

til starfsmanna og veita umgjörð fyrir auka greiðslur sem koma til vegna til dæmis 

frammistöðu, hæfni eða samkeppni. Að auki markar kerfið þann grundvöll sem fylgja skal 

þegar starfsmenn færast til í launaþrepum. Uppbygging launakerfis er háð þeirri starfsemi 

sem fyrirtæki sinna og starfsmönnum þess. Fyrirtæki aðlaga þannig launakerfi sitt svo það 

henti og þjóni best þeim aðstæðum sem fyrirtækið starfar við (Armstrong, 2001).  

Þegar fyrirtæki móta launakerfi sem grundvöll launa og launaþróunar er mikilvægt að 

styðjast við starfsmat (e. job evaluation). Starfslýsingar veita grunnupplýsingar um eiginleika 

starfa og eru þær upplýsingar nýttar fyrir starfsmatið. Starfsmat samanstendur af mismunandi 

þáttum hvers starfs sem á kerfisbundinn hátt eru notaðir til að leggja mat á innihald og kröfur 

starfa í samræmi við mikilvægi hvers þáttar fyrir skipulagsheildina. Þessir þættir geta til 

dæmis verið flækjustig, starfsskilyrði, menntunarkröfur sem og kröfur um reynslu eða 

ábyrgð. Margar leiðir eru færar við framkvæmd matsins en algengast er að stuðst sé við 

stigakerfi þar sem gefin eru stig fyrir hvern þátt sem matið byggist á (Noe o.fl., 2003). Í 
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matsferlinu er mikilvægt að þeir einstaklingar sem sinna störfunum séu ekki lagðir til 

hliðsjónar heldur störfin sjálf. Út frá starfsmati er svo hægt að byggja ákvarðanir um 

launakerfi og hvernig laun starfshópa innan fyrirtækisins raðast (Torrington o.fl., 2014). 

Laun starfsmanna samanstanda iðulega annars vegar af föstum launagreiðslum, fyrir 

ákveðið tímabil sem haldast óbreyttar nema ef um annað sé sérstaklega samið, og hins vegar 

af breytilegum greiðslum sem geta verið háðar til að mynda frammistöðu (Torrington o.fl., 

2014).  

Launakerfi eru uppbyggð í samræmi við lágmarkskjör sem atvinnurekendur geta 

síðan bætt ofan á. Atvinnurekendum ber að virða kjarasamninga en þeir tryggja lágmarkskjör 

starfsmanna og er atvinnurekendum óheimilt að gera starfssamninga sem ekki uppfylla þau 

kjör. Laun umfram ákvæði kjarasamninga er samkomulag milli launamanns og 

atvinnurekanda og kveðið er á um í ráðningasamningum (Alþýðusamband Íslands, e.d.). 

Hefðbundið tímakaup (e. time rates), sem einnig kallast daglaun eða grunnlaun, er 

fyrirkomulag þar sem greitt er ákveðið verð fyrir hverja unna vinnustund og er einfaldasta 

form launagreiðslna. Launin eru háð því starfi sem launþeginn sinnir og miðast einvörðungu 

við þann tíma sem viðkomandi sinnir starfinu en ekki afköstum eða frammistöðu (Armstrong, 

2001). Hið hefðbundna tímakaup gerir ráð fyrir aðgreindum auka greiðslum fyrir yfirvinnu ef 

verk er unnið utan við hina eiginlegu vinnuskyldu (Thompson og Ryan, 2010). Hæfnitengdar 

greiðslur (e. contingent pay) samanstanda af greiðslum sem eru háðar frammistöðu einstakra 

starfsmanna eða hópa, sem og framlagi þeirra eða færni til að sinna starfinu. Hæfnitengdar 

greiðslur má aðgreina í tvennt eftir því hvort um er að ræða greiðslur sem eiga að vera föst 

viðbót við hið hefðbundna tímakaup eða eingreiðslur. Hæfnitengdar greiðslur er ein tegund 

umbunar (e. reward) en umbun getur verið með ýmsum hætti, allt frá fjárhagslegum 

greiðslum yfir í til dæmis íþrótta- eða heilsustyrki, boð um aukna þátttöku í sértækum 

vinnuhópum eða aukið sjálfstæði í vinnu (Thompson og Ryan, 2010). 

Árangurstengd laun (e. performance-related pay) er ein tegund hæfnitengdra 

launagreiðslna og byggist á viðbótar greiðslum við föst laun sem taka tillit til frammistöðu í 

starfi. Markmið kerfisins er að auka afköst og framleiðni en fyrirkomulagið getur hins vegar 

verið háð ýmsum annmörkum. Til að mynda getur kerfið komið niður á gæðum vinnunnar 

þegar allt kapp er lagt á að starfsmenn skili til dæmis af sér ákveðnu magni innan ákveðins 

tímaramma eða ef samið er um greiðslu ákveðins gjalds ef verklok eru innan umsaminns tíma 

(Thompson og Ryan, 2010; Armstrong, 2001). 

Hópmiðuð hvatakerfi (e. team-based pay) veita hópi starfsmanna sem vinna að 

sameiginlegu markmiði ákveðna umbun og rannsóknir hafa sýnt að slík kerfi geta aukið 
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samstarfsvilja og samvinnu á vinnustöðum. Hópmiðuð hvatakerfi leiða iðulega til þess að 

starfsfólk leggur sig meira fram við að aðstoða samstarfsfólk og sýnir aukinn samstarfsvilja 

en sú samvinna er einmitt líkleg til að skila auknum árangri bæði fyrir starfsmenn og 

fyrirtækið. Ókostir hópamiðaðra hvatakerfa felast hins vegar í því að þegar einstaklingar sýna 

lítil afköst en fá samskonar ávinning getur myndast ósætti og óánægja innan hópsins (Anik, 

Aknin, Norton, Dunn og Quoidbach, 2013). 

Ágóðahlutdeild er hvatningarkerfi sem byggjast á afkomu fyrirtækja (e. organization-

wide schemes) og miðast við að starfsfólk fái bónusgreiðslur í samræmi við hagnað 

fyrirtækisins eða frammistöðu þess í víðu samhengi. Tilgangur slíks kerfis er að deila 

hagsæld fyrirtækisins með starfsfólki og auka þar með tryggð þeirra (Armstrong, 2001). 

Samkvæmt könnun frá árinu 2007 greiddu um 73% fyrirtækja hér á landi starfsfólki 

sínu tímalaun samkvæmt samningum og um 45% fyrirtækja greiddu starfsfólki fyrir 

frammistöðu með einum eða öðum hætti (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2009). Á þessu má því sjá 

að nokkuð algengt hefur verið á þessum tíma að umbuna með fjárhagslegum hætti fyrir 

ákveðna frammistöðu.   

Í meistararitgerð sem gerð var hér á landi árið 2007 meðal 50 stærstu fyrirtækja 

landsins, þar sem ávinningur árangurstengdra launa var skoðaður, kom í ljós að fyrirtæki sem 

greiða árangurstengd laun skila ekki endilega betri arðsemi eigin fjár en þau fyrirtæki sem 

ekki greiða slík laun. Algengast var að þátttökufyrirtæki rannsóknarinnar veittu 

starfsmönnum kaupréttarsamninga en helstu rökin fyrir slíkum samningum er að gera 

hagsmuni fyrirtækisins jafnframt að hagsmunum starfsmanna (Katrín Norðmann Jónsdóttir, 

2010).  

Árið 2012 var algengast að laun stjórnenda, sérfræðinga og skrifstofufólks væru 

ákvörðuð með einstaklingsbundnum samningum en fylgni við launaþróun kjarasamninga var 

algengast meðal ósérhæfs starfsfólks. Þau fyrirtæki sem eru með 149 starfsmenn eða færri eru 

mun líklegri til að styðjast við kjarasamninga á meðan stærri einingar nýta kjarasamningana 

einkum fyrir ósérhæft starfsfólk. Í sömu könnun var einnig spurt hvort einhverskonar umbun 

líkt og hlutdeild í hagnaði, kaupréttarákvæði eða hvatagreiðslur væru nýttar. Helmingur 

svarenda sögðu að það ætti við um stjórnendur, 46% fyrirtækjanna nýttu slíkt í tilfellum 

sérfræðinga, 38% hjá skrifstofufólki en aðeins 24% hjá ósérhæfðu starfsfólki (Arney 

Einarsdóttir o.fl., 2012). 
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2.6.   Fjölskyldufyrirtæki 
Hægt er að skilgreina fjölskyldufyrirtæki á nokkra mismunandi vegu. Ein skilgreiningin er til 

að mynda sú að fjölskyldufyrirtæki er fyrirtæki þar sem sérfræðingur innan fjölskyldunnar 

stýrir fyrirtækinu og stefnu þess í gegnum eignarhald sitt, stjórnunarstöðu og á sæti í stjórn 

fyrirtækisins (Pieper, Klein og Jaskiewicz, 2008). Önnur skilgreining er á þann hátt að um sé 

að ræða fjölskyldufyrirtæki ef eignarhald, rekstur og/eða stjórnun er innan fjölskyldu 

einingar. Skilgreining fjölskyldufyrirtækja er því nokkuð sveigjanleg en rannsóknir hafa sýnt 

að aðkoma og ítök fjölskyldna í rekstri fyrirtækja hafa gjarnan áhrif á stjórnunaraðferðir sem 

og aðra þætti innan fyrirtækjanna (Sciascia og Mazzola, 2008). Til að mynda kemur fram í 

grein Kotey og Folker (2007) að innan fjölskyldufyrirtækja sé ólíklegra að stjórnendur hafi 

starfsmenn með í ráðum við ákvarðanatöku og að innan þeirra sé sömuleiðis ólíklegra að 

stjórnendur upplýsi starfsmenn um rekstrarmál því réttara sé að fylgjast með athöfnum þeirra 

fremur en að upplýsa um fjárhagsstöðu eða almennan rekstur. 

Til að átta sig á hvaða hugarefni eru gjarnan efst á baugi innan fjölskyldufyrirtækja og 

almennri forgangsröðun í stjórnun þeirra er nauðsynlegt að vekja athygli á því að drifkraftar 

geta verið aðrir þegar um er að ræða fjölskyldufyrirtæki heldur en í öðrum fyrirtækjum þar 

sem starfsmenn og/eða stjórnendur eru ekki tengdir fjölskylduböndum. Hjá 

fjölskyldufyrirtækjum er iðulega um að ræða langtíma skuldbindingu og fjárfestingu en 

skyndilegar ákvarðanir og verkefni með skammtíma hagnaði eiga síður við. Þetta þýðir að 

fjölskyldufyrirtæki nýta fjármagn og mannauð sinn iðulega með öðrum hætti en önnur 

fyrirtæki. Þessu til stuðnings hafa rannsóknir sýnt fram á að fjölskyldufyrirtæki eru síður 

viljug til mikilla fjárhagslegra skuldbindinga og eru áhættufælnari en önnur fyrirtæki. Ástæða 

þess er talin vera sú sýn eigenda að horfa til núverandi eignarstöðu og þarfa fjölskyldunnar og 

bera þær aðstæður saman við hugsanlega eignarstöðu í framtíðinni og þeirra þarfa sem 

fjölskyldan mun mögulega hafa þá (Barbera og Moores, 2013).   

Fjölskyldufyrirtæki einkennast iðulega af óformlegum stjórnunarháttum og 

óformlegum samskiptum þar sem einstaklingar innan fyrirtækisins eru með sömu gildi og 

viðmið sem byggja á fjölskyldutengslunum (Pieper o.fl., 2008). Óformleikinn býður upp á 

mikinn sveigjanleika og skjót viðbrögð en fyrirkomulagið getur jafnframt verið grunnur að 

vandamálum því illa skilgreind ábyrgð og skyldur geta valdið misskilningi og átökum þegar 

taka þarf stórar ákvarðanir. Stofnendur fjölskyldufyrirtækja geta sýnt drottnandi yfirbragð 

sem leitt getur til rangra ákvarðana því íhaldssemi, afturhald eða jafnvel óvarkárni, varðandi 

áhrifaþætti í ytra umhverfi, getur ráðið för (Kets de Vries, 1993). Í rannsókn Loan-Clarke, 

Boocock, Smith og Whittaker (1999) var greint frá því að fjölskyldufyrirtæki eru ólíklegri til 
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að fjárfesta í þjálfun starfsmanna sinna og greint var sömuleiðis frá því að þó svo að eigendur 

fjölskyldufyrirtækja skorti oft öryggi eða stjórnunarhæfni séu þeir iðulega tregir til að gefa frá 

sér stjórnun og dreifa verkefnum til annarra.  

Niðurstaða rannsóknar Barbera og Moores (2013) sýnir auk þess að vinnuframlag í 

fjölskyldufyrirtækjum hefur marktækt meiri áhrif á framleiðni og fjármagn marktækt minni 

áhrif á framleiðni heldur en í þeim fyrirtækjum sem ekki eru tengd fjölskylduböndum. Í 

fjölskyldufyrirtækjum er framleiðni sem sagt keyrð áfram með miklum fjölda vinnustunda.  

Í rannsókn De Kok, Uhlaner og Thurik (2006) kemur fram að fjölskyldufyrirtæki séu 

ólíklegri til að styðjast við faglegar aðferðir mannauðsstjórnunar og samkvæmt Dyer (2006) 

hafa verið uppi ákveðnar hugmyndir um að fjölskyldutengsl skapi fyrirtækjum ákveðna 

sérstöðu. Talið er að sú sérstaða sé einkum fólgin í tengslum mannauðsins sem getur skilað 

enn meira forskoti á samkeppnismarkaði. Í fyrsta lagi hefur verið litið svo á að þegar nafn 

fjölskyldunnar komi skýrt fram í umfjöllun um fyrirtækið muni það hafa hvetjandi áhrif. Slík 

fjölskyldutenging er sögð hafa jákvæð áhrif á tryggð og því eru fjölskyldumeðlimir viljugir til 

að leggja mikið að mörkum til að árangur náist. Í öðru lagi hafa fjölskyldumeðlimir margir 

hverjir verið viðriðnir reksturinn allt frá barnsaldri og þekkja því vel til sögu fyrirtækisins 

sem og viðskipavina þess og samkeppnisaðila. Slík þekking er talin vera mjög fátíð meðal 

almennra fyrirtækja sem ekki hafa fjölskyldutengingar (Dyer, 2006). 

 Á hinn bóginn má segja að fjölskyldufyrirtæki sem byggja reksturinn á mannauði sem 

tengist fjölskylduböndum skapi sér ákveðnar skorður með takmörkun að hæfileikaríkum 

starfsmönnum (Dyer, 2006; Anderson og Reeb, 2003). Þetta á sérstaklega við í fyrirtækjum 

þar sem þörf er á sérhæfðri þekkingu. Hið takmarkaða framboð af mannauði sem 

fjölskyldutengslin bjóða upp á getur þýtt að starfsfólkið býr ekki yfir nægjanlegri hæfni til að 

ná árangri og þar með næst ekki það samkeppnisforskot sem annars gæti náðst (Dyer, 2006). 
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3.  Rannsóknaraðferð  
Í eftirfarandi kafla verður greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar, framkvæmd hennar, 

mælitækjum og þátttakendum. Þá verður einnig farið yfir hvernig úrvinnslu gagna var háttað 

sem og siðferði rannsóknarinnar. 

 

3.1.   Val á rannsóknaraðferð  
Markmið rannsóknarinnar er að skoða núverandi stöðu mannauðsmála í íslenskum 

fyrirtækjum með tilliti til stærðar, staðsetningar, atvinnugreina og fjölskyldutengsla. 

Rannsóknin miðar að því að nálgast svör margra fyrirtækja og meta niðurstöður í samræmi 

við tilgátur auk þess að leita svara við þeim rannsóknarspurningum sem settar hafa verið 

fram. Því lá beinast við að framkvæmd rannsóknarinnar myndi fylgja megindlegri 

rannsóknaraðferð (e. Quantitative research methods) þar sem sú aðferð leggur áherslu á 

gagnamagn og að finna tengsl milli kenninga og rannsóknar (Bryman og Bell, 2007). 

Ákveðið var að senda út spurningalista í gegnum netpóst til þátttakenda því þannig er 

unnt að ná með nokkuð einföldum hætti til margra aðila og fá fleiri svör á skemmri tíma 

heldur en til dæmis ef hringt er í þátttakendur eða fundað með þeim. Þátttakendur 

rannsóknarinnar eru fyrirtæki en einn einstaklingur svarar fyrir hönd hvers fyrirtækis. 

Undirbúningur rannsóknar hófst á vormánuðum 2016. Þann 20. júní var 

spurningalistinn sendur á netföng þátttakenda rannsóknarinnar í gegnum QuestionPro og 

lokaáminning var send þann 17. ágúst 2016. 

 
3.2.   Mælitæki 

Rannsóknin byggist eins á áður segir á spurningalista enda hentar sú aðferð vel í 

megindlegum rannsóknum sem þessari. Spurningalistinn byggði á eldri spurningalista sem 

lagður var fyrir fyrirtæki á Íslandi árið 2007 (sjá Ingi Rúnar Eðvarðsson og Guðmundur 

Kristján Óskarsson, 2008; Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2009) auk þess sem stuðs var við nokkrar 

spurningar úr Cranet rannsókninni (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). Spurningalistinn var 

forprófaður af þremur aðilum til að kanna hvort spurningarnar væru skýrar og 

svarmöguleikar fullnægjandi en að því loknu var listinn settur upp í vefforritinu QuestionPro. 

Sjá má spurningalistann í heild sinni í viðauka 2. 

Spurningalistinn samanstóð af 39 spurningum. Skiptust þær í bakgrunnsspurningar 

um stjórnendur og fyrirtækið, um stjórnskipulag og skipulagsbreytingar (8 spurningar) og um 

starfsmannamál (19 spurningar). Svarmöguleikar spurninganna voru allt frá því að vera tveir 

(Já/Nei) og upp í tíu þar sem hægt var að velja mismunandi aðferðir t.d. við mat á 
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umsækjendum við ráðningar. Flestar spurningar í spurningalistanum eru nafnbreytur en 

nokkrar spurningar voru mældar með likert-kvarða. 

 
3.3.   Úrtak og heimtur 

Úrtak rannsóknarinnar var fengið frá Creditinfo sem valdi af handahófi 550 einkafyrirtæki. 

Fyrirtækin áttu að endurspegla skiptingu fyrirtækja milli landsvæða og atvinnuvega. Ekki 

tókst að hafa upp á netföngum allra fyrirtækjanna auk þess sem eitt fyrirtæki var hætt rekstri 

og var því endanlegur fjöldi í úrtaki 492 fyrirtæki. Spurningalisti rannsóknarinnar var sendur 

á forstjóra eða framkvæmdastjóra fyrirtækjanna en í kynningartexta var óskað eftir að ef 

móttakandi væri ekki réttur aðili til að svara könnuninni myndi viðkomandi áframsenda 

erindið á réttan aðila.  

120 fyrirtæki svörðu könnuninni og því er svarhlutfallið 24,3% eins og sést á töflu 1. 

 
Tafla 1: Úrtak og heimtur 

Upprunalegt úrtak 550 
Fyrirtæki í rekstri með netföng 492 
Svara ekki 372 
Svara   120 
Svarhlutfall 24,39% 

 

Í töflu 2 má sjá þátttökuhlutfall í rannsókninni miðað við starfsmannafjölda fyrirtækjanna. Af 

töflunni má ráða að minni fyrirtæki svara hlutfallslega síður en þau sem stærri eru. Í úrtakinu 

voru fyrirtæki með færri en 50 starfsmenn 80,1% en einungis 65% slíkra fyrirtækja svara 

könnuninni.  

 
Tafla 2: Þátttökuhlutfall í rannsókn miðað við fjölda starfsmanna. 

Starfsmannafjöldi Boð um þátttöku Þátttökufyrirtæki Þátttökuhlutfall 
Færri en 50 starfsmenn 398 78 20,1% 
50-250 starfsmenn 79 31 39,2% 
Fleiri en 250 starfsmenn 15 11 73,3% 
  492 120 24,84% 

 

Í töflu 3 má sjá skiptingu fyrirtækjalistans miðað við staðsetningu. Af þeim fyrirtækjum sem 

tóku þátt í rannsókninni eru rúmlega 60% þeirra staðsett á höfuðborgarsvæðinu en tæplega 

40% á landsbyggðinni. Það er sama hlutfall og var í upphaflegum lista frá Creditinfo.  
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Tafla 3: Þátttökuhlutfall í rannsókn miðað við staðsetningu. 

Staðsetning Heildarlisti Boð um þátttöku Þátttökufyrirtæki Hlutfall 
Höfuðborgarsvæðið 330 307 73 60,83% 
Landsbyggðin 220 185 47 39,17% 
  550 492 120 100% 

 
 

3.4.   Tölfræðileg úrvinnsla 
Til að hefja úrvinnslu gagna voru þau flutt úr QuestionPro gagnagrunninum yfir í 

tölfræðiforritið SPSS. Þar voru gögnin greind fyrst með tíðnitöflum og lýsandi tölfræði auk 

þess sem samband á milli breyta var skoðað með krosstöflum og kí-kvaðrat (e. Chi-Square) 

marktektarprófi. Í greiningartöflum eru niðurstöður birtar úr kí-kvaðrat prófum og p-gildi 

tilgreind. Þá voru töflur fluttar yfir í Microsoft Excel þar sem gögnin voru sett fram á 

myndrænan hátt.   

 
3.5.   Annmarkar rannsóknar 

Þar sem rannsóknin er megindleg og nokkuð yfirgripsmikil er ekki kostur á að kafa djúpt í 

einstaka málefni eins og gert er í rannsóknum af eigindlegum toga. Megindlegar rannsóknir 

eru almennt takmarkaðar að því leiti að allir svarendur fá sömu stöðluðu spurningarnar og 

svaranda gefst ekki kostur á að lýsa upplifun sinni eða viðhorfi gagnvart málefninu enda er 

megintilgangurinn að fá vítt sjónarhorn rannsóknarefnisins. 

Sömuleiðis má segja að rannsókn þessi sé háð vissum annmarka varðandi 

fjölskylduþáttinn þar sem fjölskyldufyrirtæki geta verið mjög misjafnlega mikið tengd 

fjölskylduböndum þrátt fyrir að uppfylla skilyrði rannsóknarinnar um að kallast 

fjölskyldufyrirtæki. Niðurstöður geta því hugsanlega verið að einhverju leiti skekktar þar sem 

fjölskyldutengslin eru mögulega mjög sterk í hluta þátttökufyrirtækjanna á móti minni 

tengslum í öðrum hluta.  

Jafnframt verður það að teljast viss annmarki rannsóknarinnar að einungis fengust 120 

svör sem skilar 24,39% svarhlutfalli. Með hærra svarhlutfalli hefði verið hægt með meiri 

staðfestu að heimfæra niðurstöður rannsóknarinnar yfir á þýðið en engu að síður telst þetta 

svarhlutfall viðunandi (Bryman og Bell, 2007). 
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3.6.   Siðferði rannsóknar 
Fjögur meginatriði siðareglna liggja til grundvallar í rannsóknum og eru þau sjálfræði, 

skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Sjálfræðisreglan kveður á um að virðingar sé gætt fyrir 

manneskjunni og sjálfræði hennar auk þess sem reglan leiðir af sér kröfuna um að upplýst og 

óþvingað samþykki sé veitt. Skaðleysisreglan vísar til þess að rannsóknir megi ekki fela í sér 

ónauðsynlega áhættu fyrir þátttakendur og að ekki skuli taka óþarfa áhættu með hagsmuni 

þátttakenda. Velgjörðarreglan kveður á um að velja leiðir sem minnstu fórna og skylduna til 

að láta sem best af sér leiða. Að lokum er um að ræða réttlætisregluna þar sem kveðið er á 

um sanngirni varðandi dreifingu gæða og byrða. Þessi regla leiðir þar með af sér kröfuna um 

að hópar sem einhverra hluta vegna hafa veika stöðu séu verndaðir fyrir áhættu (Sigurður 

Kristinsson, 2013).  

Þátttakendur rannsókna trúa rannsakendum fyrir þeim upplýsingum sem veittar eru í 

rannsóknum og varsla slíkra upplýsinga fylgir augljós trúnaðarskylda gagnvart þátttakendum. 

Ef um óvarkárni eða jafnvel trúnaðarbrest er að ræða geta þátttakendur orðið fyrir bæði 

beinum og óbeinum skaða auk þess sem trúnaðarbrestur getur komið niður á frekari 

rannsóknum (Sigurður Kristinsson, 2013). 

 Við framkvæmd þessarar rannsóknarinnar og við meðhöndlun rannsóknargagna var 

ofangreindum viðmiðum og reglum fylgt. Áður en gagnaöflun hófst var rannsóknin tilkynnt 

til persónuverndar og þess getið í kynningartexta (sjá viðauka 1) sem fylgdi könnuninni þegar 

hún var send til þátttakenda. Í kynningartexta var sömuleiðis upplýst að niðurstöður yrðu 

eingöngu nýttar í fræðilegum tilgangi og að farið yrði með öll svör sem trúnaðarmál auk þess 

sem niðurstöður yrðu settar fram með þeim hætti að ekki væri hægt að rekja svör til einstakra 

fyrirtækja. Einnig var upplýst um hversu langan tíma að jafnaði tæki að svara könnuninni og 

að ekki væri skylt að svara spurningalistanum í heild sinni né einstökum spurningum. Einnig 

skal hér tekið skal fram að þátttakendum var ekki greitt fyrir þátttöku né annarskonar hvati 

hafður til að auka þátttökuna. 
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4.  Niðurstöður  
Í eftirfarandi kafla verður greint ítarlega frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Í upphafi verða 

bakgrunnsbreytur þátttökufyrirtækjanna kynntar, því næst verður greint frá niðurstöðum 

þeirra spurninga sem snúa almennt að mannauðsstjórnun en að því loknu verður sagt frá 

niðurstöðum varðandi ráðningarferli. Þá verða niðurstöður varðandi þjálfun og þróun 

mannauðs kynntar auk frammistöðustjórnunar. Að lokum verður greint frá niðurstöðum 

varðandi launamál. 

Í greiningartöflum eru birtar niðurstöður úr kí-kvaðrat prófum og tilgreind p-gildi 

þannig að hægt sé að meta marktekt niðurstaðna og er þar miðað við 95% öryggisstig eða, 

p<0,05. Í töflum kemur einnig fram heildarfjöldi svara hverrar spurningar (táknað sem „n“).  

 

4.1.   Upplýsingar um þátttökufyrirtæki rannsóknarinnar 
Á mynd 3 má sjá skiptingu þátttökufyrirtækjanna eftir atvinnugreinum2. Upphaflega í 

spurningalistanum voru 16 atvinnugreinaflokkar en þar sem fá fyrirtæki lentu í sumum 

flokkum og nokkrir flokkar innihalda áþekk störf var flokkunum fækkað í sjö til einföldunar. 

Einnig gátu þátttakendur merkt við valkostinn „annað” og flokkaði rannsakandi þær 

niðurstöður í yfirflokkana eftir því sem við átti. Í flokknum heild- og smásöluverslun eru 20 

fyrirtæki, flokkurinn framleiðsla ýmiskonar samanstendur af 16 fyrirtækjum, 13 fyrirtæki eru 

í flokknum sérfræði-, vísinda- og tæknileg starfsemi, 10 fyrirtæki tilheyra flokknum 

byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð. Stærsti flokkurinn er þjónusta ýmiskonar en 41 

fyrirtæki eru í þeim flokki og að lokum eru 20 fyrirtæki sem teljast til fokksins iðnaður 

ýmiskonar. Til enn meiri einföldunar og betri yfirsýnar verða flokkar atvinnugreinanna 

einungis þrír í greiningum hér eftir og eru það flokkarnir þjónusta, iðnaður og annað.  

 

                                                   
2 Skipting atvinnugreina er byggð á flokkun stærstu atvinnugreina starfandi fólks hér á landi árið 2014 (Hagstofa Íslands, 
2015).  
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Mynd 3: Skipting þátttökufyrirtækjanna eftir atvinnugreinum 

 
Á mynd 4 má sjá að 39% þátttökufyrirtækjanna eru fjölskyldufyrirtæki samkvæmt 

eftirfarandi skilgreiningu sem tilgreind var í spurningalista könnunarinnar: 

Fjölskyldufyrirtæki er fyrirtæki sem rekið er af tveimur eða fleiri fjölskyldumeðlimum 

stofnenda þeirra. Ef stofnendur eru ennþá starfandi þá þarf að minnsta kosti einn 

fjölskyldumeðlimur þeirra að starfa sem stjórnandi innan fyrirtækisins. 60% fyrirtækjanna 

eru ekki fjölskyldufyrirtæki og 1% vildi ekki tilgreina hvort ætti við. 

 
Mynd 4: Hlutfallsleg skipting þátttökufyrirtækja eftir því hvort þau teljast fjölskyldufyrirtæki. 

 
Á mynd 5 má sjá samanburð á stærð fyrirtækja eftir því hvort um er að ræða 

fjölskyldufyrirtæki eða ekki. Af heildarfjölda fjölskyldufyrirtækja eru tæplega 73% þeirra 

með færri en 50 starfsmenn en hlutfallið er 59,2% þegar ekki er um fjölskyldufyrirtæki að 
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ræða. Hlutfallið snýst hins vegar aðeins við eftir því sem fjöldi starfsmanna fyrirtækjanna 

eykst. Niðurstaða kí-kvaðrat prófs gefur til kynna að ekki sé um marktækan mun að ræða 

(p=0,119). 

 
Mynd 5: Samanburður á starfsmannafjölda fjölskyldufyrirtækja og almennra fyrirtækja 

 
Eins og fram hefur komið var spurningakönnunin send á forstjóra eða framkvæmdastjóra 

fyrirtækjanna. Á mynd 6 kemur fram að flestir slíkir stjórnendur í fjölskyldufyrirtækjum hafa 

lokið grunnnámi í háskóla (42,6%) en fæstir hafa lokið framhaldsnámi í háskóla (23,4%). Í 

almennum fyrirtækjum hafa hins vegar flestir svarendur könnunarinnar lokið framhaldsnámi í 

háskóla (50,7%) en fæstir eru einungis með framhaldsskólapróf eða minna (21,7%). 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi sýna að um marktækan mun er þarna að ræða (p=0,013). 

 
Mynd 6: Samanburður á menntun stjórnanda í fjölskyldufyrirtækjum og almennum fyrirtækjum 
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Á mynd 7 má sjá stærðar samanburð fyrirtækjanna eftir staðsetningu þeirra en eins og sjá má 

eru 60,3% fyrirtækjanna sem staðsett eru á höfuðborgarsvæðinu með færri en 50 starfsmenn á 

móti 69,8% fyrirtækja sem eru á landsbyggðinni. Kí-kvaðrat próf leiddi í ljós að ekki var 

marktækur munur (p=0,35). 

 
Mynd 7: Samanburður á starfsmannafjölda eftir staðsetningu  

 

4.2.   Mannauðsstjórnun fyrirtækja 
Eins og fram kemur á mynd 8 er mikill meirihluti, eða 71% íslenskra fyrirtækja, ekki með 

mannauðs- eða starfsmannastjóra innan fyrirtækisins. 19% fyrirtækjanna eru með slíkan 

stjórnanda í fullu stöðugildi og 10% fyrirtækjanna eru með mannauðs- eða starfsmannastjóra 

í hlutastarfi.  

  
Mynd 8: Er sérstakt stöðugildi mannauðs- eða starfsmannastjóra hjá fyrirtækinu? 
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starfsmenn eru einungis í 8,2% tilvika með stöðugildið (þar af 6,8% í hlutastarfi) en 61,3% 

fyrirtækja sem eru með 50-250 starfsmenn eru með stöðugildið og 90,9% fyrirtækja með 

fleiri en 250 starfsmenn (þar af 81,8% í fullu stöðugildi). Kí-kvaðrat próf sýnir að marktækur 

munur er á því hvort starfandi sé mannauðs- eða starfsmannastjóri eftir því hversu stór 

fyrirtækin eru. Í töflu 4 má einnig sjá að fyrirtæki á landsbyggðinni eru að nokkru leyti 

ólíklegri til að vera með stöðugildi starfsmannastjóra en ekki er marktækur munur þar á og 

sömuleiðis er ekki marktækur munur milli atvinnugreina. 4,3% fjölskyldufyrirtækja eru með 

fullt stöðugildi mannauðs- eða starfsmannastjóra auk 10,6% í hlutastarfi. Samtals eru því 

14,7% fjölskyldufyrirtækja með stöðugildið en almenn fyrirtæki eru hins vegar með slíkt 

stöðugildi í 37,5%, og er þar um marktækan mun að ræða.  

 
Tafla 4: Er sérstakt stöðugildi mannauðs- eða starfsmannastjóra hjá fyrirtækinu? 

Stærð	  fyrirtækis	  (n=116)	   Já	  
	   Færri	  en	  50	  starfsmenn	   8,2%	  
	   50-‐250	  starfsmenn	   61,3%	  
	   Fleiri	  en	  250	  starfsmenn	   90,9%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  60,34	   	  
P-‐gildi	  =	  0,000	   	  

	   	   	  
Staðsetning	  (n=120)	   Já	  

	   Höfuðborgarsvæðið	   35,6%	  
	   Landsbyggðin	   19,2%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  3,75	   	  
P-‐gildi	  =	  0,153	   	  

	   	   	  
Atvinnugrein	  (n=120)	   Já	  

	   Þjónusta	  	  	   32,8%	  
	   Iðnaður	   23,4%	  
	   Annað	  	   27,6%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  2,01	   	  
P-‐gildi	  =	  0,734	   	  

	   	   	  
Er	  fyrirtækið	  fjölskyldufyrirtæki?	  (n=119)	   Já	  

	   Já	   14,7%	  
	   Nei	   37,5%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  10,57	   	  
P-‐gildi	  =	  0,005	   	  

 

Á mynd 9 má sjá að mannauðs- eða starfsmannastjóri á sæti í stjórn í 19% íslenskra 

fyrirtækja en í 81% fyrirtækja er það ekki raunin.  
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Mynd 9: Á mannauðs- eða starfsmannastjóri sæti í stjórn fyrirtækisins? 

 
Í töflu 5 má sjá að eftir því sem starfsmannafjöldi fyrirtækjanna er meiri eru fleiri fyrirtæki 

með mannauðs- eða starfsmannastjóra í stjórn fyrirtækisins og sýnir kí-kvaðrat próf að 

marktækur munur er þar á (p<0,05). Ekki er marktækur munur þegar litið er til staðsetningar 

fyrirtækjanna og atvinnugreina en eins og sjá má eru fjölskyldufyrirtæki síður með 

mannauðs- eða starfsmannastjóra í stjórn fyrirtækisins heldur en almenn fyrirtæki og er sá 

munur marktækur. 

 
Tafla 5: Á mannauðs- eða starfsmannastjóri sæti í stjórn fyrirtækisins? 

Stærð	  fyrirtækis	  (n=116)	   Já	  
	   Færri	  en	  50	  starfsmenn	   8,1%	  
	   50-‐250	  starfsmenn	   32,3%	  
	   Fleiri	  en	  250	  starfsmenn	   63,6%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  22,69	   	  
P-‐gildi	  =	  0,000	   	  

	   	   	  
Staðsetning	  (n=120)	   Já	  

	   Höfuðborgarsvæðið	   24,7%	  
	   Landsbyggðin	   10,6%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  3,63	   	  
P-‐gildi	  =	  0,057	   	  

	   	   	  
Atvinnugrein	  (n=120)	   Já	  

	   Þjónusta	  	  	   21,3%	  
	   Iðnaður	   16,7%	  
	   Annað	  	   17,2%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  0,37	   	  
P-‐gildi	  =	  0,830	   	  

	   	   	  
Er	  fyrirtækið	  fjölskyldufyrirtæki?	  (n=119)	   Já	  

	   Já	   8,5%	  
	   Nei	   26,4%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  5,83	   	  
P-‐gildi	  =	  0,016	   	  
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Á mynd 10 má sjá að samtals eru 51% fyrirtækja með starfsmannastefnu, annað hvort setta 

fram skriflega eða ekki en 49% hafa hins vegar ekki sett fram slíka stefnu.  

 
Mynd 10: Er til formleg/staðfest starfsmannastefna innan fyrirtækisins? 

 
Líkt og sjá má í töflu 6 fer hlutfall þeirra fyrirtækja sem eru með starfsmannastefnu hækkandi 

eftir því sem starfsmannafjöldi eykst. Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu eru líklegri til að vera 

með formlega starfsmannastefnu heldur en þau fyrirtæki sem staðsett eru á landsbyggðinni en 

í báðum flokkum er um fjórðungur starfsmannastefna ekki skráð skriflega. Þegar horft er til 

atvinnugreina er líklegast að þjónustufyrirtæki séu með formlega starfsmannastefnu auk þess 

sem algengara er að almenn fyrirtæki séu með stefnuna fremur en fjölskyldufyrirtæki. 

Einungis er um að ræða marktækan mun þegar litið er til stærðar fyrirtækjanna. 
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Tafla 6: Er til formleg/staðfest starfsmannastefna innan fyrirtækisins? 

Stærð	  fyrirtækis	  (n=116)	   Já	  
	   Færri	  en	  50	  starfsmenn	   36,5%	  
	   50-‐250	  starfsmenn	   77,4%	  
	   Fleiri	  en	  250	  starfsmenn	   81,8%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  20,87	   	  
P-‐gildi	  =	  0,000	   	  

	   	   	  
Staðsetning	  (n=120)	   Já	  

	   Höfuðborgarsvæðið	   57,5%	  
	   Landsbyggðin	   40,4%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  3,39	   	  
P-‐gildi	  =	  0,184	   	  

	   	   	  
Atvinnugrein	  (n=120)	   Já	  

	   Þjónusta	  	  	   55,7%	  
	   Iðnaður	   50,0%	  
	   Annað	  	   41,4%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  2,60	   	  
P-‐gildi	  =	  0,627	   	  

	   	   	  
Er	  fyrirtækið	  fjölskyldufyrirtæki?	  (n=119)	   Já	  

	   Já	   42,0%	  
	   Nei	   55,6%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  2,30	   	  
P-‐gildi	  =	  0,317	   	  

 
 
Eins og sjá má á mynd 11 eru 49% íslenskra fyrirtækja með starfsmannahandbækur; 27% 

fyrirtækja eru með starfsmannahandbók útgefna, hjá 21% fyrirtækja er starfsmannahandbók 

aðgengileg í vefútgáfu og 1% fyrirtækja er með slíka handbók birta á heimasíðu.   

 
Mynd 11: Eru til starfsmannahandbækur/bók innan fyrirtækisins? 
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Þegar litið er til nánari greiningar eins og sýnt er í töflu 7 má sjá að eftir því sem fyrirtæki eru 

stærri þeim mun líklegra er að starfsmannahandbók sé til staðar. Einnig kemur fram hærra 

hlutfall meðal fyrirtækja á höfuðborgarsvæðinu en munurinn er ekki marktækur. Ekki er 

hlutfallslega mikill munur hvað þetta mál varðar á milli þjónustufyrirtækja og annarra 

fyrirtækja en hlutfallið er töluvert lægra á meðal iðnfyrirtækja. Athygli vekur að meðal 

iðnfyrirtækjanna er ekkert þeirra sem er með starfsmannahandbók aðgengilega í vefformi. Í 

töflu 7 má einnig sjá að almenn fyrirtæki eru líklegri til að vera með starfsmannahandbækur 

en fjölskyldufyrirtæki. 

 Líkt og sjá má á p-gildum töflunnar er marktækur munur þegar litið er til stærðar, 

atvinnugreina og hvort um er að ræða fjölskyldufyrirtæki eða ekki en munurinn er hins vegar 

ekki marktækur þegar litið er til staðsetningar fyrirtækja. 

 
Tafla 7: Eru til starfsmannahandbækur/bók innan fyrirtækisins?  

Stærð	  fyrirtækis	  (n=116)	   Já	  
	   Færri	  en	  50	  starfsmenn	   33,9%	  
	   50-‐250	  starfsmenn	   77,4%	  
	   Fleiri	  en	  250	  starfsmenn	   81,9%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  25,78	   	  
P-‐gildi	  =	  0,000	   	  

	   	   	  
Staðsetning	  (n=120)	   Já	  

	   Höfuðborgarsvæðið	   54,7%	  
	   Landsbyggðin	   40,5%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  4,89	   	  
P-‐gildi	  =	  0,180	   	  

	   	   	  
Atvinnugrein	  (n=120)	   Já	  

	   Þjónusta	  	  	   54,1%	  
	   Iðnaður	   33,3%	  
	   Annað	  	   55,1%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  13,13	   	  
P-‐gildi	  =	  0,014	   	  

	   	   	  
Er	  fyrirtækið	  fjölskyldufyrirtæki?	  (n=119)	   Já	  

	   Já	   40,4%	  
	   Nei	   54,2%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  8,32	   	  
P-‐gildi	  =	  0,040	   	  

 
 
Þegar spurt var hvort starfslýsingar væru til staðar innan fyrirtækisins gat svarandi merkt við 

fleiri en einn valmöguleika. Á mynd 12 sést að flest fyrirtæki, eða 53%, eru með 
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starfslýsingar fyrir almennt starfsfólk en fæst fyrirtækjanna eru með starfslýsingar fyrir 

skrifstofufólk, þ.e. 39% fyrirtæki. 36 fyrirtæki eru ekki með neinar starfslýsingar fyrir sitt 

starfsfólk en jafngildir það 14% af heildarfjölda þátttökufyrirtækjanna.  

 

 
Mynd 12: Eru til starfslýsingar innan fyrirtækisins?  

 
Eins og sjá má á mynd 13 eru 73% fyrirtækja ekki með skriflegar reglur um hvernig taka 

skuli á einelti og/eða kynferðislegri áreitni en 22% fyrirtækja eru með slíkar reglur skriflegar 

bæði varðandi einelti sem og kynferðislega áreitni. Sjá má að mjög fá fyrirtæki eru bara með 

reglur varðandi annað hvort málefnið en ekki hitt. 

 
Mynd 13: Eru til skriflegar reglur um hvernig taka skuli á einelti og/eða kynferðislegri áreitni innan 

fyrirtækis? 
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að slíkar reglur séu ekki til staðar í meirihluta fyrirtækja. Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu eru 

líklegri en landsbyggðar fyrirtækin til að vera með þessar reglur skriflegar og 
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þjónustufyrirtæki eru einnig líklegust til þess. Lítill munur er eftir því hvort um er að ræða 

fjölskyldufyrirtæki eða ekki hvað þetta mál varðar og í heildar samanburðinum sem fram 

kemur í töflunni er eingöngu marktækur munur þegar litið er til stærðar fyrirtækjanna. 

 
Tafla 8: Eru til skriflegar reglur um hvernig taka skuli á einelti og/eða kynferðislegri áreitni innan 
fyrirtækisins? 

Stærð	  fyrirtækis	  (n=116)	   Já,	  fyrir	  bæði	   Já,	  fyrir	  einelti	   Já,	  fyrir	  kynferðis-‐
legri	  áreitni	  

	   Færri	  en	  50	  starfsmenn	   12,2%	   1,4%	   2,7%	  
	   50-‐250	  starfsmenn	   38,7%	   6,5%	   0,0%	  
	   Fleiri	  en	  250	  starfsmenn	   54,5%	   0,0%	   0,0%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  19,42	   	   	   	  
P-‐gildi	  =	  0,013	   	   	   	  

	   	   	   	   	  
Staðsetning	  (n=120)	   	   	   	  

	   Höfuðborgarsvæðið	   26,0%	   2,7%	   1,4%	  
	   Landsbyggðin	   17,0%	   2,1%	   2,1%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  2,23	   	   	   	  
P-‐gildi	  =	  0,694	   	   	   	  

	   	   	   	   	  
Atvinnugrein	  (n=120)	   	   	   	  

	   Þjónusta	  	  	   26,2%	   3,3%	   1,6%	  
	   Iðnaður	   16,7%	   0,0%	   0,0%	  
	   Annað	  	   20,7%	   3,4%	   3,4%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  4,62	   	   	   	  
P-‐gildi	  =	  0,798	   	   	   	  

	   	   	   	   	  
Er	  fyrirtækið	  fjölskyldufyrirtæki?	  (n=119)	   	   	   	  

	   Já	   23,4%	   2,1%	   2,1%	  
	   Nei	   20,8%	   2,8%	   1,4%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  0,89	   	   	   	  
P-‐gildi	  =	  0,927	   	   	   	  
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Á mynd 14 má sjá að 53% fyrirtækja hafa ekki gert könnun á starfsánægju meðal 

starfsmanna, 14% fyrirtækjanna hafa einhvern tíma gert slíka könnun en nú er langt síðan það 

hefur verið gert og 31% fyrirtækja framkvæma könnun um starfsánægju árlega. 

 
Mynd 14: Hefur verið gerð könnun á starfsánægju meðal starfsmanna fyrirtækisins? 

 
Í töflu 9 má sjá að eftir því sem fyrirtæki eru stærri þeim mun algengara er að árlega sé gerð 

könnun á starfsánægju. Meirihluti fyrirtækja sem eru með 50 starfsmenn eða fleiri 

framkvæma slíkar kannanir árlega en einungis 12,2% fyrirtækja með færri en 50 starfsmenn.  

Fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu eru töluvert líklegri til að framkvæma slíkar kannanir en þau 

fyrirtæki sem eru á landsbyggðinni. Þegar litið er til atvinnugreina má sjá að algengast er að 

þjónustufyrirtæki framkvæmi könnunina auk þess sem almenn fyrirtæki eru líklegri til þess 

en fjölskyldufyrirtæki. 

 Eins og p-gildin sýna er marktækur munur varðandi stærð og staðsetningu fyrirtækja 

en munurinn er hins vegar ekki marktækur þegar horft er til atvinnugreina og þess hvort um 

er að ræða fjölskyldufyrirtæki eða ekki.  
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Tafla 9: Hefur verið gerð könnun á starfsánægju meðal starfsmanna fyrirtækisins? 

Stærð	  fyrirtækis	  (n=116)	   Já,	  árlega	  er	  gerð	  
slík	  könnun	  

Já,	  en	  nú	  er	  
langt	  síðan	  

Samtals	  

	   Færri	  en	  50	  starfsmenn	   12,20%	   14,90%	   27,10%	  
	   50-‐250	  starfsmenn	   64,50%	   12,90%	   77,40%	  
	   Fleiri	  en	  250	  starfsmenn	   72,70%	   18,20%	   90,90%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  40,30	   	   	   	  
P-‐gildi	  =	  0,000	   	   	   	  

	   	   	   	   	  
Staðsetning	  (n=120)	   	   	   	  

	   Höfuðborgarsvæðið	   41,10%	   15,10%	   56,20%	  
	   Landsbyggðin	   14,90%	   12,80%	   27,70%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  10,70	   	   	   	  
P-‐gildi	  =	  0,013	   	   	   	  

	   	   	   	   	  
Atvinnugrein	  (n=120)	   	   	   	  

	   Þjónusta	  	  	   37,70%	   16,40%	   54,10%	  
	   Iðnaður	   20,00%	   16,70%	   36,70%	  
	   Annað	  	   27,60%	   6,90%	   34,50%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  6,59	   	   	   	  
P-‐gildi	  =	  0,361	   	   	   	  

	   	   	   	   	  
Er	  fyrirtækið	  fjölskyldufyrirtæki?	  (n=119)	   	   	   	  

	   Já	   19,10%	   19,10%	   38,20%	  
	   Nei	   37,50%	   11,10%	   48,60%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  6,66	   	   	   	  
P-‐gildi	  =	  0,083	   	   	   	  

 
 

4.3.   Ráðningar í íslenskum fyrirtækjum 
Í spurningalista könnunarinnar var spurt hvaða aðferðir væru notaðar við mat á 

umsækjendum við ráðningar í stöður stjórnenda, sérfræðinga, skrifstofufólks og stöður 

ósérhæfðs starfsfólks. Svarendur gátu merkt við eins marga valmöguleika og við á í tilviki 

þeirra fyrirtækis og því getur heildarfjöldi við hverja aðferð farið langt yfir fjölda 

þátttökufyrirtækjanna eins og sjá má í töflu 10. Niðurstöðurnar eru greindar eftir fjölda en 

eins og sjá má er algengast að stuðst sé við ferilskrá, meðmæli og viðtöl. Matsmiðstöðvar, 

tæknileg próf eða getupróf eru hins vegar lítið notuð við mat á umsækjendum. Ferilskrá og 

meðmæli virðist almennt vera notað í ráðningum óháð því hvaða stöðu er um að ræða en mun 

algengara er að hópur taki atvinnuviðtöl við stjórnendur fremur en ósérhæft starfsfólk auk 

þess sem líklegast er að umsækjendur um stjórnendastöður séu fengnir til að taka sálfræðileg 

próf. 
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Tafla 10: Hvaða aðferðir eru notaðar við mat á umsækjendum við ráðningar í eftirfarandi stöður? (Greint 
eftir fjölda). 

	   Stjórnendur	   Sérfræðingar	   Skrifstofufólk	   Ósérhæft	  
starfsfólk	  

Samtals	  

Hópur	  tekur	  viðtöl	   50	   45	   27	   20	   142	  
Einn	  aðili	  tekur	  viðtöl	   52	   31	   49	   65	   197	  
Ferilskrá	   73	   65	   63	   66	   267	  
Sálfræðileg	  próf	   14	   6	   1	   0	   21	  
Matsmiðstöð	   2	   1	   0	   0	   3	  
Meðmæli	   69	   57	   56	   55	   237	  
Getupróf	   6	   11	   0	   2	   19	  
Tæknileg	  próf	   3	   8	   1	   1	   13	  
Ráðningaskrifstofa	  
annast	  ferlið	  

32	   20	   12	   6	   70	  

 
 

4.4.   Þjálfun og þróun mannauðs í íslenskum fyrirtækjum 
Á mynd 15 má sjá að 59% fyrirtækja hérlendis eru með formlegt ferli um móttöku nýrra 

starfsmanna en 40% hafa ekki sett fram slíkt ferli.  

 
Mynd 15: Er formlegt/staðfest ferli um móttöku nýrra starfsmanna hjá fyrirtækinu? 

 
Í töflu 11 má sjá að eftir því sem fyrirtæki eru stærri er algengara að formlegt ferli um 

móttöku nýrra starfsmanna sé til staðar og raunar gildir það um nærri 91% fyrirtækja með 

fleiri en 250 starfsmenn og er munurinn þar á milli marktækur. Sömuleiðis er fylgni milli 

stærðar fyrirtækjanna og þess að ferlið sé skriflegt og eru stærstu fyrirtækin líklegust til að 

vera með ferlið skráð.  

Ólíklegra er að fyrirtæki á landsbyggðinni séu með staðfest ferli um móttöku nýrra 

starfsmanna heldur en fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu og er munurinn þar á milli marktækur.  
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Þegar horft er á niðurstöður út frá atvinnugreinum er algengast að fyrirtæki í 

flokknum „annað“ séu með formlegt ferli um móttöku en iðnfyrirtæki eru ólíklegust til þess. 

Niðurstöður úr kí-kvaðrat prófi sýna þó að ekki sé marktækan mun þar á milli.  

Í töflunni má jafnframt sjá að fjölskyldufyrirtæki hafa síður sett fram ferli um móttöku 

nýrra starfsmanna en almenn fyrirtæki og er munurinn þar á milli marktækur. Hlutfall þeirra 

fjölskyldufyrirtækja sem eru með formlegt ferli um móttöku nýrrra starfsmanna er 

nákvæmlega jafn hátt þegar litið er til þess hvort ferlið sé skráð niður eða ekki. 

 
Tafla 11: Er formlegt/staðfest ferli um móttöku nýrra starfsmanna hjá fyrirtækinu? 

Stærð	  fyrirtækis	  (n=116)	   Já	  

	   Færri	  en	  50	  starfsmenn	   43,2%	  
	   50-‐250	  starfsmenn	   93,6%	  
	   Fleiri	  en	  250	  starfsmenn	   90,9%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  32,86	   	  
P-‐gildi	  =	  0,000	   	  

	   	   	  
Staðsetning	  (n=120)	   Já	  

	   Höfuðborgarsvæðið	   67,1%	  
	   Landsbyggðin	   46,8%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  8,119	   	  
P-‐gildi	  =	  0,044	   	  

	   	   	  
Atvinnugrein	  (n=120)	   Já	  

	   Þjónusta	  	  	   60,7%	  
	   Iðnaður	   50,0%	  
	   Annað	  	   65,5%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  5,00	   	  
P-‐gildi	  =	  0,544	   	  

	   	   	  
Er	  fyrirtækið	  fjölskyldufyrirtæki?	  (n=119)	   Já	  

	   Já	   42,6%	  
	   Nei	   69,4%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  11,04	   	  
P-‐gildi	  =	  0,011	   	  

 

Líkt og sjá má á mynd 16 fara allir nýir starfsmenn á nýliðanámskeið hjá 27% fyrirtækja og 

hjá 17% fyrirtækja er það gert þegar ráðið er í ákveðnar stöður innan fyrirtækisins. 56% 

fyrirtækja veita hins vegar nýjum starfsmönnum ekki nýliðanámskeið.  
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Mynd 16: Fara nýir starfsmenn á nýliðanámskeið í upphafi starfs? 

 
Þegar litið er á nánari greiningu þess hvort nýir starfsmenn fara á nýliðanámskeið má sjá 

(tafla 12) að mun algengara er að allir starfsmenn stórra fyrirtækja fari á slík námskeið en 

starfsmenn á fámennari vinnustöðum. Munurinn þar á milli er vel marktækur. Einnig má sjá 

að í stærstu fyrirtækjunum eru 82% nýrra starfsmanna sem fara á nýliðanámskeið.  

Lítill munur er á hlutfalli þeirra fyrirtækja sem veita nýliðanámskeið þegar horft er til 

þess hvort fyrirtækin eru staðsett á landsbyggðinni eða á höfuðborgarsvæðinu og er ekki um 

marktækan mun þar að ræða. 

Eins og sjá má í töflunni eru þjónustufyrirtæki líklegust til að veita öllum nýjum 

starfsmönnum nýliðanámskeið þó svo að hlutfallið sé ekki mikið hærra en hjá þeim 

fyrirtækjum sem flokkast undir „annað“. Hér er ekki um marktækan mun að ræða samkvæmt 

kí-kvaðrat prófi. 

Almenn fyrirtæki eru líklegri til að bjóða öllum nýjum starfsmönnum upp á 

nýliðanámskeið heldur en fjölskyldufyrirtæki og er munurinn þar á milli marktækur.  
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Tafla 12: Fara nýir starfsmenn á nýliðanámskeið í upphafi starfs? 

Stærð	  fyrirtækis	  (n=116)	   Já,	  allir	  nýir	  
starfsmenn	  

Já,	  þegar	  ráðið	  er	  í	  
ákveðnar	  stöður	  

	   Færri	  en	  50	  starfsmenn	   14,9%	   17,6%	  
	   50-‐250	  starfsmenn	   41,9%	   16,1%	  
	   Fleiri	  en	  250	  starfsmenn	   81,8%	   18,2%	  

	   Kí-‐kvaðrat	  =	  27,07	   	   	  
	   P-‐gildi	  =	  0,000	   	   	  

	   	   	   	  
Staðsetning	  (n=120)	   	   	  

	   Höfuðborgarsvæðið	   26,0%	   15,1%	  
	   Landsbyggðin	   29,8%	   19,1%	  

	   Kí-‐kvaðrat	  =	  0,747	   	   	  
	   P-‐gildi	  =	  0,688	   	   	  

	   	   	   	  
Atvinnugrein	  (n=120)	   	   	  

	   Þjónusta	  	  	   32,8%	   18,0%	  
	   Iðnaður	   16,7%	   10,0%	  
	   Annað	  	   27,6%	   20,7%	  

	   Kí-‐kvaðrat	  =	  5,27	   	   	  
	   P-‐gildi	  =	  0,261	   	   	  

	   	   	   	  
Er	  fyrirtækið	  fjölskyldufyrirtæki?	  (n=119)	   	  

	   Já	   12,8%	   19,1%	  
	   Nei	   36,1%	   15,3%	  

	   Kí-‐kvaðrat	  =	  7,93	   	   	  
	   P-‐gildi	  =	  0,019	   	   	  

 
 
Á mynd 17 má sjá að ríflega helmingur fyrirtækja úthluta nýjum starfsmönnum starfsfóstra 

eða mentor í upphafi starfs en 46% fyrirtækja gera það hins vegar ekki. 

 
Mynd 17: Er nýjum starfsmönnum úthlutað starfsfóstra/mentor þeim til stuðnings fyrstu 

vikurnar í starfi? 

 
Í töflu 13 má sjá að algengast er að fyrirtæki með fleiri en 250 starfsmenn úthluti nýjum 

starfsmönnum starfsfóstra í upphafi starfs. Þegar litið er til þess hvort staðsetning hafi áhrif á 

54%

46% Já

Nei



 55 

hvort nýjum starfsmönnum sé úthlutað starfsfóstra eða mentor í upphafi starfs eru fyrirtæki 

höfuðborgarsvæðisins líklegri til þess en þau fyrirtæki sem staðsett eru á landsbyggðinni. 

Fyrirtækin í flokknum „annað“ eru líklegust til að úthluta starfsfóstra til nýrra starfsmanna og 

almenn fyrirtæki bjóða upp á slíkt frekar en fjölskyldufyrirtæki.  

 Líkt og lesa má úr töflunni, þegar p-gildin eru skoðuð, er einungis marktækur munur 

milli fjölskyldufyrirtækja og almennra fyrirtækja.  

 
Tafla 13: Er nýjum starfsmönnum úthlutað starfsfóstra/mentor þeim til stuðnings fyrstu vikurnar í 
starfi? 

Stærð	  fyrirtækis	  (n=116)	   Já	  
	   Færri	  en	  50	  starfsmenn	   55,4%	  
	   50-‐250	  starfsmenn	   48,4%	  
	   Fleiri	  en	  250	  starfsmenn	   72,7%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  1,95	   	  
P-‐gildi	  =	  0,377	   	  

	   	   	  
Staðsetning	  (n=120)	   Já	  

	   Höfuðborgarsvæðið	   58,9%	  
	   Landsbyggðin	   46,8%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  1,69	   	  
P-‐gildi	  =	  0,194	   	  

	   	   	  
Atvinnugrein	  (n=120)	   Já	  

	   Þjónusta	  	  	   55,7%	  
	   Iðnaður	   43,3%	  
	   Annað	  	   62,1%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  2,21	   	  
P-‐gildi	  =	  0,331	   	  

	   	   	  
Er	  fyrirtækið	  fjölskyldufyrirtæki?	  (n=119)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Já	  

	   Já	   42,6%	  
	   Nei	   61,1%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  3,94	   	  
P-‐gildi	  =	  0,047	   	  

 
Þegar spurt var hvort fyrirtækið bjóði starfsfólki upp á tækifæri til náms/fræðslu var leyfilegt 

að velja fleiri en einn svar möguleika, þar af leiðandi er heildarfjöldi svara hærri en 120 eins 

og sjá má á mynd 18. Flest fyrirtæki, eða 81, svara því til að námskeið utan vinnustaðar séu í 

boði fyrir starfsmenn, í 56 fyrirtækjum eru námskeið innan vinnustaðarins og 43 fyrirtæki 

svara því til að starfsmönnum standi til boða óformlegt nám á vinnustað líkt og til dæmis 

starfaskipti eða þjálfun í starfi.  
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Mynd 18: Býður fyrirtækið starfsfólki upp á tækifæri til náms/fræðslu? (Greint eftir fjölda).  

 
4.5.   Frammistöðustjórnun í íslenskum fyrirtækjum 

Rúmlega 74% þátttökufyrirtækja rannsóknarinnar framkvæma ekki formlegt frammistöðumat 

fyrir starfsfólk. Á mynd 19 má sjá að af þeim fyrirtækjum sem framkvæma frammistöðumat 

er algengast að það sé gert í tilfellum almennra starfsmanna.  

 

 
Mynd 19: Er framkvæmt formlegt frammistöðumat fyrir starfsfólk fyrirtækisins?  

 
Í 65% þátttökufyrirtækjanna fara formleg og regluleg frammistöðusamtöl ekki fram. Þau 

fyrirtæki sem hins vegar eru með frammistöðusamtöl veita helst almennu starfsfólki slík 

samtöl en fæst fyrirtæki eru með slík samtöl við stjórnendur eins og sjá má á mynd 20. 
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Mynd 20: Fara reglulega fram formleg frammistöðusamtöl þar sem næsti yfirmaður ræðir frammistöðu 

starfsmanns, veitir honum endurgjöf og markmið eru sett?  

 
Eins og sjá má á mynd 21 halda 62% íslenskra fyrirtækja utan um tölur um starfsmannaveltu 

fyrirtækisins en 37% gera það ekki.  

  
Mynd 21: Er haldið utan um tölur um starfsmannaveltu fyrirtækisins? 

 
Í töflu 14 má sjá að algengara er að haldið sé utan um starfsmannaveltu fyrirtækisins eftir því 

sem fjöldi starfsmanna er hærri en munurinn er þó ekki marktækur samkvæmt niðurstöðu kí-

kvaðrat prófs. Algengara er að fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu haldi utan um tölur varðandi 

starfsmannaveltuna en munurinn er ekki marktækur. Þegar litið er til atvinnugreina eru 

fyrirtæki í iðnaði líklegust til að fylgjast með starfsmannaveltu en p-gildið sýnir að munurinn 

er ekki marktækur. Sömuleiðis má sjá í töflunni að fjölskyldufyrirtæki eru síður líkleg til að 

halda utan um gögn um starfsmannaveltu en þar er einnig ekki um marktækan mun að ræða.  
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Tafla 14: Er haldið utan um tölur um starfsmannaveltu fyrirtækisins? 

Stærð	  fyrirtækis	  (n=116)	   Já	  
	   Færri	  en	  50	  starfsmenn	   56,8%	  
	   50-‐250	  starfsmenn	   67,7%	  
	   Fleiri	  en	  250	  starfsmenn	   90,9%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  5,526	   	  
P-‐gildi	  =	  0,237	   	  

	   	   	  
Staðsetning	  (n=120)	   Já	  

	   Höfuðborgarsvæðið	   65,8%	  
	   Landsbyggðin	   57,4%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  1,69	   	  
P-‐gildi	  =	  0,430	   	  

	   	   	  
Atvinnugrein	  (n=120)	   Já	  

	   Þjónusta	  	  	   63,9%	  
	   Iðnaður	   73,3%	  
	   Annað	  	   48,3%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  6,55	   	  
P-‐gildi	  =	  0,162	   	  

	   	   	  
Er	  fyrirtækið	  fjölskyldufyrirtæki?	  (n=119)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Já	  

	   Já	   55,3%	  
	   Nei	   66,7%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  2,550	   	  
P-‐gildi	  =	  0,288	   	  

 
Þegar spurt er um mat svarenda á starfsmannaveltu fyrirtækisins er mat þeirra að lítil sem 

engin starfsmannavelta sé í 48% fyrirtækja og nokkur starfsmannavelta er í 38% fyrirtækja en 

er hún ekki talin hafa teljandi áhrif á rekstur fyrirtækisins. 13% fyrirtækjanna tilgreina að 

nokkur starfsmannavelta sé og að hún hafi nokkur áhrif á rekstur en að lokum er í einungis 

1% tilfella mikil starfsmannavelta sem hefur mikil áhrif á rekstur fyrirtækisins.  

 
Mynd 22: Hvernig metur þú starfsmannaveltu hjá fyrirtækinu? 
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nokkur	  áhrif	  á	  rekstur	  fyrirtækisins

Mikil	  starfsmannavelta	  sem	  hefur	  mikil	  
áhrif	  á	  rekstur	  fyrirtækisins
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Í töflu 15 má sjá að þau fyrirtæki sem eru með færri en 50 starfsmenn meta oftast, eða 

í 58,1% tilvika, að starfsmannavelta fyrirtækisins sé lítil. Í 35,1% tilvika er velta fámennustu 

fyrirtækjanna nokkur en þó ekki þannig að hún hafi teljandi áhrif. Í 6,8% tilvika þessa 

stærðarhóps hefur starfsmannaveltan þó nokkur eða mikil áhrif. Flest fyrirtæki sem eru með 

fleiri en 50 starfsmenn eða fleiri meta starfsmannaveltu þannig að um sé að ræða nokkra veltu 

en að hún hafi ekki teljandi áhrif á rekstur fyrirtækisins. Töluvert færri fyrirtæki meta að 

veltan hafi nokkur áhrif og ekkert fyrirtæki með fleiri en 50 starfsmenn er með mikla 

starfsmannaveltu. Niðurstaða kí-kvaðrat prófs sýnir að hér er um marktækan mun að ræða. 

 Þegar litið er til staðsetningar fyrirtækjanna má sjá að hlutföllin milli þess hvernig 

fyrirtækin meta starfsmannaveltu eru mjög áþekk og ekki er um marktækan mun að ræða. 

Það sama er uppi á teningnum þegar litið er á niðurstöður atvinnugreinanna sem og 

niðurstöður almennra fyrirtækja á móti fjölskyldufyrirtækjum. 

 
Tafla 15: Hvernig metur þú starfsmannaveltu hjá fyrirtækinu? 

Stærð	  fyrirtækis	  (n=116)	   Lítil	  sem	  
engin	  velta	  

starfsmanna	  

Nokkur	  velta,	  
ekki	  teljandi	  

áhrif	  

Nokkur	  velta,	  
nokkur	  áhrif	  

Mikil	  velta,	  
mikil	  áhrif	  

	   Færri	  en	  50	  starfsmenn	   58,10%	   35,10%	   5,40%	   1,40%	  
	   50-‐250	  starfsmenn	   22,60%	   48,40%	   29,00%	   0,00%	  
	   Fleiri	  en	  250	  starfsmenn	   36,40%	   45,50%	   18,20%	   0,00%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  17,52	   	   	   	   	  
P-‐gildi	  =	  0,008	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
Staðsetning	  (n=120)	   	   	   	   	  

	   Höfuðborgarsvæðið	   46,60%	   41,10%	   11,00%	   1,40%	  
	   Landsbyggðin	   51,10%	   34,00%	   14,90%	   0,00%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  1,49	   	   	   	   	  
P-‐gildi	  =	  0,685	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
Atvinnugrein	  (n=120)	   	   	   	   	  

	   Þjónusta	  	  	   47,50%	   41,00%	   9,80%	   1,60%	  
	   Iðnaður	   50,00%	   30,00%	   20,00%	   0,00%	  
	   Annað	  	   48,30%	   41,40%	   10,30%	   0,00%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  3,522	   	   	   	   	  
P-‐gildi	  =	  0,741	   	   	   	   	  

	   	   	   	   	   	  
Er	  fyrirtækið	  fjölskyldufyrirtæki?	  (n=119)	   	   	   	  

	   Já	   51,10%	   42,60%	   6,40%	   0,00%	  
	   Nei	   47,20%	   36,10%	   15,30%	   1,40%	  

Kí-‐kvaðrat	  =	  2,96	   	   	   	   	  
P-‐gildi	  =	  0,398	   	   	   	   	  
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4.6.   Launamál í íslenskum fyrirtækjum 
Þegar spurt var um launakerfi fyrirtækjanna var gefinn kostur á að velja fleiri en eitt svar 

enda geta launakerfi verið samsett úr mörgum þáttum. Þannig var til dæmis hægt að merkja 

bæði við tímalaun og frammistöðutengd laun. Á mynd 23 sést að meirihluti fyrirtækja greiðir 

tímalaun samkvæmt samningum eða föst mánaðarlaun.  

 

 

 
Mynd 23: Hvers konar launakerfi er í fyrirtækinu? (Greint eftir fjölda).  
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5.  Umræða 
Meginmarkmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á stöðu mannauðsmála í fyrirtækjum hér á 

landi af öllum stærðum þar sem vöntun hefur verið á þeim upplýsingum og þekkingu auk 

þess sem takmarkaðar upplýsingar hafa legið fyrir um stöðu mannauðsmála í 

fjölskyldufyrirtækjum. Jafnframt var markmiðið að líta til atvinnugreina og staðsetningar 

fyrirtækja til að sjá hvort þeir þættir hefðu áhrif á stöðuna.  

Í upphafi ritgerðar voru því settar fram fjórar rannsóknarspurningar sem ætlunin var 

að svara og voru þær:  

•   Hver eru áhrif stærðar fyrirtækja á mannauðsmál í íslenskum fyrirtækjum? 

•   Hver eru áhrif staðsetningar á mannauðsmál íslenskra fyrirtækja?  

•   Hver eru áhrif atvinnugreina á mannauðsmál í íslenskum fyrirtækjum? 

•   Hver eru áhrif fjölskyldutengsla á mannauðsmál íslenskra fyrirtækja? 

 

Niðurstöður könnunarinnar hafa verið kynntar í kaflanum hér að framan en hér er 

ætlunin að draga þær saman og svara ofangreindum spurningum. Jafnframt verða 

niðurstöðurnar bornar saman við fyrri rannsóknir sem greint hefur verið frá í fræðilegri 

umfjöllun hér að framan. 

 

5.1.   Áhrif stærðar fyrirtækja á mannauðsmál í íslenskum fyrirtækjum 
Þegar niðurstöður allra spurninga rannsóknarinnar eru teknar saman, þar sem litið er til 

stærðar fyrirtækjanna, eru niðurstöðurnar mjög einsleitar og sýna flestar með marktækum 

hætti fram á að eftir því sem fyrirtæki eru stærri er aðferðum mannauðsstjórnunar beitt í 

auknu mæli3. Stærri fyrirtæki hafa til dæmis frekar ráðið starfsmannastjóra, samþykkt 

starfsmannastefnu, útbúið starfsmannahandbækur, sett fram reglur um einelti og 

kynferðislega áreitni, boðið upp á nýliðanámskeið og mæla starfsánægju. Sterkasta fylgnin er 

þar sem spurt er hvort stöðugildi mannauðs- eða starfsmannastjóra sé hjá fyrirtækinu og þar 

sem spurt er hvort nýir starfsmenn fari á nýliðanámskeið í upphafi starfs. 

Þessar niðurstöður eru í miklum takti við niðurstöður annarra rannsókna sem greint 

var frá í fræðilega hluta ritgerðarinnar. Þar kom til að mynda fram að stærri fyrirtæki eru 

líklegri til að greina með formlegum hætti þörf fyrir mannafla, bjóða upp á formlega 

nýliðafræðslu og framkvæma frammistöðumat (Brand og Bax, 2002). Einnig kom fram að 

                                                   
3 Eftirfarandi atriði eiga við: 1) stöðugildi mannauðs- eða starfsmannastjóra og sæti hans í stjórn, 2) 
starfsmannastefna, 3) starfsmannahandbók, 4) reglur um einelti og kynferðislega áreitni, 5) mælingar á 
starfsánægju, 6) nýliðanámskeið, 7) úthlutun starfsfóstra og 9) utanumhald starfsmannaveltu. 
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stærri fyrirtæki eru líklegri en minni til að hafa samþykkt formlega starfsmannastefnu og að 

stærri fyrirtæki hafa í meira mæli útbúið starfsmannahandbækur (Ingi Rúnar Eðvarðsson, 

2009). Jafnframt var greint frá því að eftir því sem fyrirtæki eru stærri þeim mun fleiri 

aðferðir mannauðsstjórnunar eru innleiddar og þar á meðal athafnir ráðningarferilsins (Kotey 

og Slade, 2005). Sömuleiðis er vert að minnast á niðurstöður rannsóknar Hornsby og Kuratko 

(1990) þar sem fram kemur að eftir því sem fyrirtækin voru stærri þeim mun meiri líkur voru 

til þess að frammistöðumat væri framkvæmt.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar koma ekki á óvart enda liggur í augum uppi að eftir 

því sem starfsmenn eru fleiri þeim mun meiri þörf er á formfestu og reglum varðandi 

samskipti og utanumhald mannauðsmála. Mesta stökkið er yfirleitt á milli fyrirtækja sem eru 

með „færri en 50 starfsmenn“ og „50-250 starfsmenn“. Það virðist því sem eitthvað gerist 

varðandi mannauðsstjórnun þegar starfsmannafjöldi fer yfir 50. Mögulega má því segja að sá 

starfsmannafjöldi myndi ákveðna þörf fyrir aukið regluverk og almenna formfestu 

mannauðsmála. Samt sem áður er vert að taka fram að óháð stærð fyrirtækja eru 

mannauðsmál þess eðlis að mikilvægt er að sinna þeim vel og nægir í því samhengi að nefna 

til dæmis kannanir á starfsánægju meðal starfsmanna. Sú niðurstaða sem þessi rannsókn sýnir 

að um 73% fyrirtækja með færri en 50 starfsmenn hafi aldrei gert slíka könnun er liður sem 

hæglega má bæta úr. Þá er jafnframt mikilvægt að horfa vandlega á útkomu slíkrar könnunar 

og grípa til aðgerða ef þörf er á. 

Samandregið svar við fyrstu rannsóknarspurningu ritgerðarinnar varðandi áhrif 

stærðar á mannauðsmál í íslenskum fyrirtækjum er að eftir því sem fjöldi starfsmanna er 

meiri eru auknar líkur á að formlegum aðferðum og athöfnum mannauðsstjórnunar sé beitt. 

 
5.2.   Áhrif staðsetningar á mannauðsmál íslenskra fyrirtækja 

Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ekki með marktækum hætti ljósi á hver áhrif 

landfræðilegar staðsetningar eru á mannauðsmál íslenskra fyrirtækja. Niðurstöðurnar eru 

einungis marktækar þegar horft er til þess hvort fyrirtækin hafi framkvæmt kannanir á 

starfsánægju og hvort formlegt ferli sé til staðar um móttöku nýrra starfsmanna. Þær 

niðurstöðurnar benda til þess að fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu séu töluvert líklegri til að 

framkvæma kannanir á starfsánægju og það sama á við um móttökuferli nýliða. 

Niðurstöðurnar benda því til þess að áhrif staðsetningar hafi ekki afgerandi áhrif á 

mannauðsmál íslenskra fyrirtækja. 
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5.3.   Áhrif atvinnugreina á mannauðsmál í íslenskum fyrirtækjum 
Líkt og með niðurstöður varðandi áhrif staðsetningar sýna niðurstöður ekki með afgerandi og 

marktækum hætti hver áhrif mismunandi atvinnugreina eru á mannauðsmál íslenskra 

fyrirtækja. Einungis er marktækur munur milli atvinnugreina þegar litið er til þess hvort 

starfsmannahandbók hafi verið útbúin og eru iðnaðarfyrirtæki líklegust til að hafa slíkar 

bækur. Af þessu leiðir að niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að áhrif atvinnugreina 

hafi ekki afgerandi áhrif á mannauðsmál íslenskra fyrirtækja.  

 Samkvæmt Cranet rannsókninni eru fyrirtæki í frumvinnslu, iðnaði og orkumálum 

komin lengst á veg með að nýta málefni mannauðsstjórnunar (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

Hvað veldur því að niðurstöður þessarar rannsóknar sýni ekki með marktækum hætti 

mun milli atvinnugreina er óljóst en mögulega kann skýringin að vera sú að þjónustufyrirtæki 

eru hér sett öll undir sama hatt en þau geta verið mjög mismunandi í eðli sínu og það sama 

gildir um iðnfyrirtæki. 

 
5.4.   Áhrif fjölskyldutengsla á mannauðsmál íslenskra fyrirtækja 

Sú rannsókn sem hér var framkvæmd og þær niðurstöður sem greint hefur verið frá varðandi 

mannauðsstjórnun í íslenskum fjölskyldufyrirtækjum er sú fyrsta sem gerð er hér á landi þar 

sem almennt er litið á mannauðsmál í víðu samhengi og margir þættir greindir í samanburði 

við almenn fyrirtæki. Hér eru því að koma fram nýjar upplýsingar um fjölskyldufyrirtæki sem 

ekki hafa áður verið birtar hér á landi.  

 Marktækur munur er á nokkrum niðurstöðum þegar horft er til þess hvort um er að 

ræða fjölskyldufyrirtæki eða ekki. Almenn fyrirtæki, þar sem ekki er um fjölskyldutengsl að 

ræða, eru marktækt líklegri til að hafa ráðið starfsmannastjóra og að hann sitji í stjórn 

fyrirtækisins. Sömuleiðis eru almenn fyrirtæki marktækt líklegri til að hafa skráðar 

starfsmannahandbækur, vera með formlegt ferli um móttöku nýliða, bjóða upp á 

nýliðanámskeið sem og að veita nýjum starfsmönnum starfsfóstra. Niðurstöðurnar benda því 

sterklega til þess að fjölskyldufyrirtæki starfi síður samkvæmt stefnumiðaðri 

mannauðsstjórnun. 

Þessar niðurstöður eiga ríkan hljómgrunn við niðurstöður annarra rannsókna þar sem 

fram kemur til dæmis að fjölskyldufyrirtæki séu ólíklegri til að styðjast við faglegar aðferðir 

mannauðsstjórnunar (De Kok o.fl., 2006) og að stefnumótun fjölskyldufyrirtækja sé iðulega 

mjög óformleg (Fanný Sigríður Axelsdóttir, 2013). Jafnframt hefur komið fram að 

starfsmenn fyrirtækja sem ekki eru fjölskyldufyrirtæki séu líklegri til að hafa aðgang að 

formlegri þjálfun og fræðslu (Kotey og Folker, 2007). 
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 Þegar litið er til ýmissa annarra málefna sem fræðimenn hafa fjallað um í tengslum 

við fjölskyldufyrirtæki má segja að niðurstöður þessarar rannsóknar komi ekki á óvart. Í því 

samhengi má nefna óformlega stjórnarhætti og samskipti innan fjölskyldufyrirtækja því 

starfsmenn þeirra eru gjarnan með sömu gildi sem byggja á fjölskyldutengslunum (Pieper 

o.fl., 2008). Jafnframt hefur komið fram að fjölskyldutengsl hafi jákvæð áhrif á 

fyrirtækjatryggð og viljann til að leggja mikið á sig til að árangur náist (Dyer, 2006). 

Sömuleiðis hefur verið sýnt fram á að vinnuframlag í fjölskyldufyrirtækjum hefur marktækt 

meiri áhrif á framleiðni og fjármagn marktækt minni áhrif (Barbera og Moores, 2013). Þessar 

staðhæfingar leiða líkum að því að fjölskyldutengsl bæti upp fyrir þær óformföstu athafnir 

mannauðsmála sem starfað er eftir.  

 Í fræðilega hluta ritgerðarinnar kom einnig fram að fjölskyldufyrirtæki skapi sér 

ákveðnar skorður með takmörkunum að hæfileikaríkum starfsmönnum ef reksturinn 

einskorðast við fjölskyldumeðlimi (Dyer, 2006; Anderson og Reeb, 2003). Einnig var greint 

frá rannsókn þar sem fram kom að fjölskyldufyrirtæki séu ólíklegri til að fjárfesta í þjálfun og 

að eigendur skorti oft öryggi og stjórnunarhæfni (Loan-Clarke, Boocock, Smith og 

Whittaker, 1999). Þessar niðurstöður leiða hugann að menntun stjórnenda í íslenskum 

fjölskyldufyrirtækjum. Eins og fram kom í upphafi niðurstöðukaflans hafa einungis 23,4% 

þátttakanda rannsóknarinnar lokið framhaldsnámi í háskóla en hlutfallið er hins vegar 50,7% 

þegar litið er til almennra fyrirtækja. Það má því spyrja sig hvort íslensk fjölskyldufyrirtæki 

myndu standa enn betur að vígi ef stjórnendur þeirra byggju yfir meiri menntun. Án vafa má 

segja að stjórnendurnir búi yfir mikilli og djúpri þekkingu varðandi rekstrarumhverfið og 

mikilli þekkingu varðandi þær vörur eða þjónustu sem fyrirtækið býður upp á en spurningin 

er hvort aukin menntun myndi til dæmis leiða til skýrari stefnumörkunar og markvissari 

aðgerða sem á endanum myndi skila auknum ávinningi. 

 Vert er að benda eigendum og stjórnendum fjölskyldufyrirtækja á að þó svo að rekstur 

fyrirtækisins gangi með ágætum megi áætla að enn betri árangur og rekstrarafkoma gæti 

náðst ef innleiddir væru verkferlar og athafnir stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar. Þannig 

má því segja að með því að líta framhjá þessum athöfnum sé verið að kasta á glæ auknum 

ágóða sem annars myndi skila sér til fjölskyldunnar. 

Fjórða og síðasta rannsóknarspurningin sem lagt var upp með í byrjun 

rannsóknarinnar var eftirfarandi: Hver eru áhrif fjölskyldutengsla á mannauðsmál íslenskra 

fyrirtækja? Hér hefur verið farið í gegnum hver þessi áhrif eru en í stuttu máli sagt eru áhrifin 

þau að fjölskyldutengsl innan fyrirtækja leiða til þess að athöfnum stefnumiðaðrar 

mannauðsstjórnunar er mun síður beitt.  
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5.5.   Aðrar niðurstöður um mannauðsstjórnun íslenskra fyrirtækja 

Í niðurstöðukafla ritgerðarinnar var greint frá nokkrum þáttum þar sem ekki er litið 

sérstaklega til áhrifa stærðar, staðsetningar, atvinnugreina eða fjölskyldutengsla. Þær 

niðurstöður varpa þó engu að síður ljósi á stöðu mannauðsstjórnunar í íslenskum fyrirtækjum. 

 Þegar litið er yfir heildarniðurstöðurnar kemur skýrt fram að fá íslensk fyrirtæki eru 

með stefnumiðaða mannauðsstjórnun. Sem dæmi eru aðeins 29% fyrirtækja með stöðugildi 

mannauðsstjóra og í 19% tilvika situr sá aðili í stjórn. 31% fyrirtækja gera árlega könnun á 

starfsánægju og um helmingur fyrirtækja eru með formlega starfsmannastefnu, starfslýsingar, 

starfsmannahandbók og veita nýliðum starfsfóstra. 

73% fyrirtækja eru ekki með skriflegar reglur um hvernig taka skuli á einelti eða 

áreitni. Rúmlega 74% framkvæma ekki formlegt frammistöðumat og um 65% eru ekki með 

formleg frammistöðusamtöl. 40% fyrirtækja eru ekki með formlegt ferli um móttöku nýliða 

auk þess sem einungis 27% fyrirtækja láta alla nýja starfsmenn á nýliðanámskeið.  

Þetta er nokkuð dökk mynd sem hér er dregin upp en niðurstöður rannsóknarinnar eru 

engu að síður á þessa leið. Vissulega hefur stærð fyrirtækja mikil áhrif á mannauðsstjórnun 

líkt og fram hefur komið og vitað er að mörg af stærri fyrirtækjum landsins sinna 

mannauðsmálum með sóma. Í því samhengi er einfalt að vísa til framangreindra niðurstaðna 

úr Cranet rannsókn frá árinu 2012 og til upprifjunar er vert að minnast á að sú rannsókn nær 

til þeirra fyrirtækja sem eru með 70 starfsmenn eða fleiri. Í niðurstöðum Cranet kemur meðal 

annars fram að starfsmannasamtöl fara fram í 89% íslenskra fyrirtækja, aðeins 11% þeirra eru 

ekki með neitt formlegt móttökuferli fyrir nýja starfsmenn og 89% fyrirtækja sem eru með 

fleiri en 300 starfsmenn hafa starfsmannastefnu (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

Þrátt fyrir að rannsóknir og fræði hafi sannað mikilvægi stefnumiðaðrar mannauðs-

stjórnunar sýna niðurstöður þessarar rannsóknar að almennt er þeim aðferðum ekki beitt í 

íslenskum fyrirtækjum og síst þeim sem minni eru. Það er því áhugavert að velta fyrir sér 

hvort almenn staða fyrirtækja væri betri hér á landi ef aðferðirnar væru markvisst nýttar og 

hvernig staða atvinnumarkaðarins væri. Erfitt að er færa fullkomin rök fyrir því hvernig 

staðan væri en góðar líkur eru á að hún væri betri. Vissulega er dýrt og visst óhagræði í að 

vera með stöðugildi mannauðsstjóra á fámennari vinnustöðum en benda má stjórnendum 

slíkra vinnustaða á að hægt er að kaupa ráðgjöf varðandi mannauðsmál frá ýmsum 

ráðgjafafyrirtækjum þar sem nýta má sérfræðiþekkingu á margvíslegan hátt. 

Einnig er áhugavert að velta fyrir sér hvort einhverjar aðrar leiðir, og hverjar þá, séu 

færar atvinnurekendum hér á landi sem vilja efla og styrkja mannauð sinn þannig að 
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frammistaða starfsmanna verði betri á sama tíma og til dæmis starfsánægja getur aukist. 

Ýmsar leiðir eru fyrirtækjum færar hvað þessi mál varða og má þar nefna stéttarfélög og 

starfsmenntasjóði sem mörg fyrirtæki hafa aðgang að. Einnig mætti leggja til að fyrirtæki 

sem ekki eru beinir samkeppnisaðilar myndu í auknu mæli taka sig saman um að veita 

starfsfólki sínu fræðslu því þannig er hægt að deila heildarkostnaði á milli fyrirtækja. 

Ljóst er að gríðarleg tækifæri eru til staðar í íslenskum fyrirtækjum til bættrar 

mannauðsstjórnunar sem aukið getur hagsæld og vegsauka fyrirtækjanna og þar með íslensks 

atvinnulífs.  

 
5.6.   Takmarkanir rannsóknar og frekari rannsóknir 

Takmarkanir rannsóknarinnar felast einkum í lágu svarhlutfalli, eða 24,39%, líkt og fram 

kom í kaflanum um aðferðafræði rannsóknarinnar en lægst var svarhlutfallið hjá minnstu 

fyrirtækjunum, þ.e. færri en 50 starfsmenn. Óvíst er hvað olli því að ekki fékkst betra 

svarhlutfall en líklegt má telja að allmargir hafi verið fjarverandi frá vinnu þar sem könnunin 

og áminningar voru sendar á forstjóra og framkvæmdastjóra yfir sumarmánuðina.  

 Önnur takmörkun rannsóknarinnar er sú að spurningalistinn var ekki sendur á 

opinberar stofnanir né sveitafélög. Áhugavert hefði verið að sjá hver áhrifin væru ef 

niðurstöður þeirra hefðu verið með í heildarniðurstöðunum auk þess sem áhugavert væri að 

sjá samanburð almennra fyrirtækja, fjölskyldufyrirtækja og opinberra stofnana. Þar með er 

einmitt komin ein tillaga að frekari rannsókn á þessu málefni.  

 Þar sem fjölskyldufyrirtæki hafa lítið verið rannsökuð hér á landi má ætla að 

áhugavert væri að gera margskonar rannsóknir á mannauðsmálum þeirra. Þær rannsóknir geta 

bæði verið megindlegar sem og eigindlegar. Til dæmis gæti verið áhugavert að gera 

megindlega rannsókn þar sem fjöldi vinnustunda er borinn saman við afkomutölur 

fyrirtækjanna til að sjá hvort staðhæfing Barbera og Moores (2013) eigi við rök að styðjast. 

En til upprifjunar greindu þeir frá því að hjá fjölskyldufyrirtækjum sé framleiðni keyrð áfram 

með miklu vinnuframlagi. Einnig gæti verið áhugavert að gera eigindlega rannsókn þar sem 

rannsakaðir væru stjórnarstílar og samskipti stjórnenda í fjölskyldufyrirtækjum og þær 

niðurstöður bornar saman við aðra stjórnendur. Þar með væri kannað með ítarlegum hætti 

hvort fullur samhljómur væri við niðurstöður Pieper o.fl. (2008) um að fjölskyldufyrirtæki 

einkennist af óformlegum stjórnarháttum og óformlegum samskiptum. 
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6.  Lokaorð 
Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á stöðu mannauðsstjórnunar hér á landi og benda 

helstu niðurstöður til þess að fá íslensk fyrirtæki séu með stefnumiðaða mannauðsstjórnun 

þrátt fyrir að rannsóknir og fræði sanni mikilvægi hennar.  

Þegar litið er til þeirra áhrifa sem stærð hefur á mannauðsmál sýna niðurstöður 

rannsóknarinnar að eftir því sem fjöldi starfsmanna innan fyrirtækja er meiri þeim mun meiri 

líkur eru á að formlegum aðferðum og athöfnum mannauðsstjórnunar sé beitt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna jafnframt að fjölskyldutengsl innan fyrirtækja leiða 

til þess að aðferðum stefnumiðaðrar mannauðsstjórnunar er síður beitt en í almennum 

fyrirtækjum. Þannig eru fjölskyldufyrirtæki til dæmis ólíklegri til að hafa skráðar 

starfsmannahandbækur, vera með formlegt ferli um móttöku nýliða eða bjóða upp á 

nýliðanámskeið.  

Hér á landi hefur staða mannauðsstjórnunar innan fjölskyldufyrirtækja ekki verið 

rannsökuð með formlegum hætti fyrr en nú og hér er því um nýjar upplýsingar að ræða. 

Áhugavert verður að fylgjast með frekari rannsóknum á mannauðsmálum íslenskra 

fjölskyldufyrirtækja í framtíðinni sem og öðrum rannsóknum varðandi mannauðsstjórnun og 

þróun hennar bæði hér á landi og erlendis. 
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Viðauki 1 
 
Fyrirtæki þitt/stofnun þín hefur verið dregin út í úrtaki í netkönnun á vegum 
Viðskiptafræðideildar Háskóla Íslands um skipulag og mannauðsstjórnun íslenskra 
fyrirtækja. Markmið rannsóknar er að fylgja eftir könnun frá 2007 og kanna hvort orðið hafi 
breytingar á skipulagi og mannauðsstjórnun í fyrirtækjum. Þátttakendum er velkomið að fá 
senda samantekt af niðurstöðum þegar þær liggja fyrir ef þess er óskað. 
 

Að jafnaði tekur um 7-9 mínútur að svara könnuninni og okkur þætti afar vænt um ef þú sæir 
þér fært að taka þátt. Athugaðu að þér er hvorki skylt að svara spurningalistanum í heild sinni 
né einstökum spurningum. Þess ber þó að geta að þátttaka þín er engu að síður mjög 
mikilvæg fyrir þessa könnun. Ef þú ert ekki rétti aðilinn til að svara þessari könnun, 
vinsamlegast áframsendu póstinn á þann starfsmann innan fyrirtækisins sem best gæti svarað 
könnuninni. 
 

Könnun þessi er fræðileg eðlis og verða niðurstöður eingöngu nýttar í fræðilegum tilgangi. 
Farið verður með öll svör sem trúnaðarmál og mun framkvæmd og gagnavinnsla eingöngu 
vera á vegum  Háskóla Íslands. Jafnframt verða niðurstöður settar þannig fram að ekki verður 
hægt að rekja svörin til einstakra fyrirtækja. 
 

Ábyrgðarmaður könnunar er Ingi Rúnar Eðvarðsson, prófessor við Viðskiptafræðideild 
Háskóla Íslands. Persónuvernd hefur verið tilkynnt um könnunina í máli númer S7861 en ef 
einhverjar spurningar vakna í tengslum við þátttöku er hægt að hafa samband í síma 525-
5176 eða með því að senda póst á netfangið ingire@hi.is. 
 
Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 
Ingi Rúnar Eðvarðsson, prófessor við Háskóla Íslands 
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Viðauki 2 
Fyrsti hluti könnunarinnar snýr að skipulagi og stjórnun 
 
1. Hefur stjórnskipulag (skipurit) verið samþykkt formlega fyrir fyrirtækið/stofnunina? 

□   Já 
□   Nei 

 
2. Hvert er stjórnskipulag fyrirtækisins/stofnunarinnar?  Merkið við þá mynd sem best lýsir 
skipulaginu. 
 

             
 

                  Starfaskipulag            Framleiðsludeildaskipulag 

 

                             

 

 

 

 

 

 

                  Afurðaskipulag                                                           Svæðisskipulag 

 

             
Fléttuskipulag        Annað 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
!

Framkvæmdastjóri 

Sala Fjármál Mannauðsmál Markaðsmál 

Eining 1 Eining 2 Eining 3 Eining 4 

 

Sala Framleiðsla Fjármál 

Framkvæmda-
stjóri 

Sala 

Framleið.
a 
Dreifing 

Framkvæmda-
stjóri 

Sala 

Framleið.
a 
Dreifing 

 

Kjötvinnsla Mjólkurafurðir
r 

 Forstjóri 

Höfuðborg Vesturland Norðurland Austurland 
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3. Hafa verið gerðar breytingar á stjórnskipulagi fyrirtækisins/stofnunarinnar síðastliðin 5 
ár? 

□   Já 
□   Nei 

 
Ef já, hvernig breytingar hafa verið gerðar? 
 

□   Yfirtaka á öðru fyrirtæki 
□   Samruni við annað fyrirtæki 
□   Skipulagseingingar hafa verið seldar út úr fyrirtækinu 
□   Annað, hvað? _______________ 

 

4. Hversu mörg stjórnþrep eru í fyrirtækinu/stofnuninni? 
 (Framkvæmdastjóri – deildarstjóri – almennt starfsfólk eru t.d. 3 stjórnþrep). 
 
 Fjöldi __________ 
 
 
5. Hversu formlegt er fyrirtækið/stofnunin?  

(Formlegt = margar skrifaðar reglur, óformlegt = fáar skrifaðar reglur) 
 
(   ) Mjög formlegt    (    ) Frekar formlegt  (   ) Frekar óformlegt   (   ) Mjög óformlegt 

 
 

6. Hversu sérhæfð eru störf í fyrirtækinu/stofnunin?  
(Mikil sérhæfing => störf og verkefni eru sérhæfð og aðskilin, lítil sérhæfing = störf 
og verkefni skarast) 
 
(   ) Mjög sérhæfð     (   ) Frekar sérhæfð     (    ) Frekar ósérhæfð    (   ) mjög ósérhæfð 
 
 

7. Er rekstrarumhverfi fyrirtækis/stofnunar stöðugt eða breytilegt?  
(Stöðugt = litlar breytingar um lengri tíma, óstöðugt = skyndilegar breytingar tíðar) 
 
(   ) Mjög stöðugt    (  )Frekar stöðugt     (   ) Frekar óstöðugt         (   ) Mjög óstöðugt 

 
 

Annar hluti könnunarinnar snýr að starfsmannamálum og mannauðsstjórnun innan 
fyrirtækisins/stofnunarinnar 
 

8. Er sérstakt stöðugildi mannauðs- eða starfsmannastjóra hjá fyrirtækinu/stofnuninni?  
�     Já, fullt stöðugildi 
�     Já, hlutastarf 
�    Nei 
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9. Á mannauðs- eða starfsmannastjóri sæti í stjórn fyrirtækisins/stofnunarinnar? 
�     Já 
�    Nei 

 
 
10. Er til formleg/staðfest starfsmannastefna innan fyrirtækisins/stofnunarinnar? 

�     Já, skrifleg 
�     Já, ekki skrifleg 
�    Nei 
�    Veit ekki 

 

11. Eru til starfsmannahandbækur/bók innan fyrirtækis/stofnunar? 
�   Já, í möppu/útgefin 
�   Já, á heimasíðu 
�   Já, í vefútgáfu ekki á heimasíðu 
�   Nei 
�   Veit ekki 

 
 
12. Eru til starfslýsingar innan fyrirtækis/stofnunar (merkið við fleiri en eitt svar ef við á)? 

�   Já, fyrir stjórnendur 
�   Já, fyrir sérfræðinga 
�   Já, fyrir skrifstofufólk 
�   Já, fyrir almennt starfsfólk 
�   Nei 
�   Veit ekki 

 
 
13. Eru til skriflegar reglur um hvernig taka skuli á einelti og/eða kynferðislegri áreitni innan 
fyrirtækis/stofnunar? 

�   Já, bæði 
�   Já, einelti 
�   Já, kynferðislega áreitni 
�   Nei 
�   Veit ekki 

 

14. Hefur verið gerð könnun á starfsánægju meðal starfsmanna fyrirtækisins/stofnunar? 
�   Já, árlega er gerð slík könnun 
�   Já, en nú er langt síðan slík könnun hefur verið gerð 
�   Nei 
�   Veit ekki 
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15. Hvaða aðferðir eru notaðar við mat á umsækjendum við ráðningar fyrir starfsmenn í 
eftirfarandi stöður (merkið við fleiri en eitt svar ef við á)? 
 

 Stjórnendur Sérfræðingar Skrifstofufólk Ósérhæft 
starfsfólk 

Hópur tekur viðtal     
Einn aðili tekur viðtöl     
Ferilskrá/ 
umsóknareyðublöð 

    

Sálfræðileg próf     
Matsmiðstöð     
Meðmæli     
Getupróf     
Tæknileg próf     
Veit ekki     
Utanaðkomandi 
ráðningaskrifstofa annast 
ferlið 

    

 
 
16. Er til formlegt/staðfest ferli um móttöku nýrra starfsmanna hjá fyrirtækinu/stofnuninni? 
 

�     Já, skriflegt 
�     Já, ekki skriflegt 
�    Nei 
�    Veit ekki 

 
17. Fara nýir starfsmenn á nýliðanámskeið í upphafi starfs? 
 

�     Já, allir nýir starfsmenn 
�     Já, þegar ráðið er í ákveðnar stöður fyrirtækisins/stofnunar 
�    Nei 

 
18. Er nýjum starfsmönnum úthlutað starfsfóstra/mentor þeim til stuðnings fyrstu vikurnar í 
starfi? 
 

�     Já 
�    Nei 

 
19. Býður fyrirtækið/stofnunin starfsfólki upp á tækifæri til náms/fræðslu  

(merkið við fleiri en eitt svar ef við á)? 
�   Já, óformlegt nám á vinnustað (t.d. starfaskipti eða þjálfun í starfi) 
�   Já, námskeið innan vinnustaðar 
�   Já, námskeið utan vinnustaðar 
�   Já, starfsnám 
�   Já, stjórnendaþjálfun 
�   Nei 
�   Annað, hvað ? ________________ 
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20. Er framkvæmt formlegt frammistöðumat fyrir starfsfólk fyrirtækisins/stofnunar  
(merkið við fleiri en eitt svar ef við á)? 

�   Já, fyrir stjórnendur 
�   Já, fyrir sérfræðinga 
�   Já fyrir skrifstofufólk 
�   Já, fyrir almenna starfsmenn 
�   Nei 
�   Veit ekki 

 
21. Fara reglulega fram (t.d. á 6 mánaða fresti) formleg frammistöðusamtöl þar sem næsti 
yfirmaður ræðir frammistöðu starfsmanns, veitir honum endurgjöf og markmið eru sett? 

(merkið við fleiri en eitt svar ef við á) 
�   Já, fyrir stjórnendur 
�   Já, fyrir sérfræðinga 
�   Já, fyrir skrifstofufólk 
�   Já, fyrir almenna starfsmenn 
�   Nei 
�   Veit ekki 

 
22. Hvers konar launakerfi er í fyrirtækinu/stofnuninni?   

(merkja við fleiri en eitt svar ef við á): 
�   Tímalaun samkvæmt samningum 
�   Föst mánaðarlaun (ekki greitt sérstaklega fyrir kvöld- eða yfirvinnu) 
�   Ákvæðisvinna 
�   Frammistöðutengd laun önnur en ákvæðislaun 
�   Valréttur 
�   Ágóðahlutdeild 
�   Annað, hvað ______________________________ 

 
23. Er haldið utan um tölur um starfsmannaveltu fyrirtækisins/stofnunarinnar? 

�   Já 
�   Nei 
�   Veit ekki 

 
24. Hvernig metur þú starfsmannaveltu hjá fyrirtækinu/stofnuninni?  

�   Lítil sem engin starfsmannavelta er hjá fyrirtækinu/stofnuninni 
�   Nokkur starfsmannavelta en hefur ekki teljandi áhrif á rekstur 

fyrirtækisins/stofnunarinnar 
�   Nokkur starfsmannavelta sem hefur nokkur áhrif á rekstur 

fyrirtækisins/stofnunarinnar 
�   Mikil starfsmannavelta sem hefur mikil áhrif á rekstur fyrirtækisins/stofnunarinnar 
�   Veit ekki 

 
25. Er líklegt að breytingar verði gerðar á fjölda stöðugilda hjá fyrirtækinu/stofnuninni á 
næstu 12 mánuðum? 

�   Já, fjölgun stöðugilda 
�   Já, fækkun stöðugilda 
�   Nei 
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�   Veit ekki 
 
26. Hversu stöðluð eru störfin innan fyrirtækisins/stofnunar? 

�  Meirihluti starfa byggir á starfsgreiningu og starfslýsingu 
�  Nokkur hluti starfa byggir á starfsgreiningu og starfslýsingu 
�  Minnihluti starfa byggir á starfsgreiningu og starfslýsingu 
�  Starfslýsingar eru almennar og óformlegar 
�  Veit ekki 
�  Ekkert af ofantöldu 
�  Annað: ________________________________ 

 
 
Að lokum eru nokkrar bakgrunnsspurningar varðandi þig sem stjórnanda og 
fyrirtækið/stofnunina 
 
Hvert er hæsta stig náms sem þú hefur lokið? 
 � Grunnskólanámi 
 � Framhaldsskólanámi 

� Iðnnámi 
� Háskólanámi – BA/BS eða sambærilegt 
� Háskólanámi – MA/MS, Meistaranámi eða sambærilegu námi 
� Háskólanámi – Dr eða sambærilegt 
� Vil ekki svara  
� Annað, hvaða? __________________  

 
Hvert er kyn þitt? 

� Karl 
� Kona 

 
 
Hvert er fæðingarár þitt?  
 
 
 
 
 
 
Hver er starfsaldur þinn sem stjórnandi (alls í greininni)?  
 
 
 
 
 

Hver er starfsaldur þinn sem stjórnandi í núverandi fyrirtæki? 
 
 
 
 
 
 



 80 

 

Hvar á landinu er fyrirtækið staðsett? 
�   Höfuðborgarsvæðinu 
�   Reykjanesi 
�   Vesturlandi 
�   Vestfjörðum 
�   Norðurlandi vestra 
�   Akureyri 
�   Norðurlandi eystra 
�   Austurlandi 
�   Suðurlandi 

 

Í hvaða starfsgrein starfar fyrirtækið? 
�   Landbúnaði 
�   Fiskvinnslu, fiskveiðum 
�   Byggingariðnaði 
�   Veitustarfsemi 
�   Mannvirkjagerð 
�   Öðrum iðnaði 
�   Verslun og viðgerðaþjónustu 
�   Hótel- og veitingahúsarekstri 
�   Samgöngum og flutningum 
�   Fjármálaþjónustu 
�   Fasteigna- og viðskiptaþjónustu 
�   Opinberri stjórnsýslu 
�   Fræðslustarfsemi 
�   Heilbrigðis- og félagsþjónustu 
�   Hátækni- og þekkingariðnaði 
�   Annarri þjónustu  
�   Annað 

 

Hver var fjöldi starfsmanna að meðaltali í fyrirtækinu árið 2015?  
 
 
 
 
 
 
Hver var fjöldi háskólamenntaðra starfsmanna að meðaltali í fyrirtækinu árið 2015?  
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Hafa orðið breytingar í veltu á síðastliðnum 3 árum, og ef svo er, hve mikil hefur breytingin 
verið í prósentum að meðaltali á ári? 

�   Lítil sem engin breyting (minna en 3% aukning á ári síðastliðin 3 ár) 
�   Nokkur vöxtur (3-10% aukning á ári síðastliðin 3 ár) 
�   Hraður vöxtur (11-25% aukning á ári síðastliðin 3 ár) 
�   Mjög hraður vöxtur (meira en 25% aukning á ári síðastliðin 3 ár) 
�   Vil ekki svara 
�   Veit ekki 
�   Samdráttur. Hve mikil breyting í prósentum? ______________ 

 
 
Hversu lengi hefur fyrirtækið verið starfandi? 
 � Skemur en 3 ár 
 � 3-5 ár 
 �  6-10 ár 
 � 11-15 ár 
 � Lengur en 15 ár 
 � Vil ekki svara  
 � Veit ekki 
 
Hvert er rekstrarform fyrirtækisins? 
 � Einstaklingsfyrirtæki 
 � Einkahlutafélag (ehf) 
 � Almenningshlutafélag (hf) 
 � Sameignarfélag (sf) 
 � Samvinnufélag (svf) 
 � Ríkisfyrirtæki 
 � Stofnun eða fyrirtæki sveitarfélaga 
 � Félagasamtök 
 � Samlagsfélag 
 � Vil ekki svara  
 � Veit ekki 
 � Annað, hvað? _____________ 
 
Er fyrirtækið fjölskyldufyrirtæki?  
(Hér er fjölskyldufyrirtæki skilgreint sem fyrirtæki sem rekið er af tveimur eða fleiri fjölskyldumeðlimum 
stofnenda þeirra. Ef stofnendur eru ennþá starfandi þá þarf að minnsta kosti einn fjölskyldumeðlimur þeirra að 
starfa sem stjórnandi innan fyrirtækisins. Þá teljast þau fjölskyldufyrirtæki í þessari rannsókn). 
 
 � Já 
 � Nei 
 � Vil ekki svara  
 � Veit ekki 
 
Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri?  

 
 
 
 

 
 
 
 


