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Útdráttur 

Þetta er rannsókn á störfum starfsmanna- og mannauðsstjóra á Íslandi, þeim ferlum sem 

einkenna þeirra störf og því hvort einhver munur sé á milli starfsheita.  

Markmiðið með rannsókninni var að greina hvort starfstitill stjórnanda starfsmanna 

segi til um hvers konar stjórnandi viðkomandi er og hvort enn sé ástunduð hin taktíska 

starfsmannstjórnun eða hvort stjórnunarstíllinn hefur þróast samhliða þeirri þróun sem 

orðið hefur yfir í það sem þekkist í dag sem mannauðsstjórnun. Lögð var fram 

rannsóknarspurningin:  

 

Eru mannauðsstjórar á Íslandi að beita stefnumiðaðri mannauðsstjórnun eða  

eingöngu starfsmannastjórnun undir nýju nafni? 

 

Stuðst var við eigindlega aðferðafræði í formi hálf opinna viðtala við stjórnendur á 

þessu sviði en einnig voru skoðaðar kenningar ýmissa fræðimanna á þessu sviði auk 

rannsóknar sem unnin hefur verið á vegum Háskólans í Reykjavík á þriggja ára frasti 

frá árinu 2003.  

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að þó vissulega vanti upp á nokkra þætti 

þá hafa stjórnendur starfsmanna færst mikið í átt að því að meta starfsfólk sitt sem 

mannauð og fara með mál starfsmanna í takt við það. Mikil áhersla virðist lögð á að 

stefna í starfsmannamálum fylgi heildarstefnu fyrirtækisins og líðan starfsmanna á 

vinnustaðnum er farin að skipta æ meira máli. Titill stjórnenda starfsmanna virðist litlu 

máli skipta þegar heildarmyndin er skoðuð og er það frekar sá karakter sem 

stjórnandinn hefur að geyma sem skiptir öllu máli þegar kemur að mannauðsmálum.  
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Abstract 

This is a research on personnel and human resource managers in Iceland, the operating 

protocals that define their work and if there is any differance between them. 

The objective of this study was to analyse if the staff managers title has meaning when 

it comes to what kind of manager this person is and if they are still using personnel 

management or if these managers are developing more in the direction of becoming 

human resource managers. The research question was asked:  

 

Are human resource managers in Iceland using stragetic human resource management 

or only personnel management with a new title? 

This study is a qualitative methodologies based in the form of half open interviewes 

with managers in this field but in to consideration was also theories and other study that 

has been executed by Reykjavík University since 2003.   

The study´s main result was that even though few things could be done better those 

managers have developed surprisingly much in the direction towards appreciating it´s 

employees as a resource and treat them accordingly. Much emphasis seems to be made 

that the strategy is according to the comprehensive policy in the firm and the wellness 

of employees seems to matter more. The title the manager holds seems to be irrelevant 

when looking at the whole picture and it is more the carakter that the manager holds 

that matters the most when it comes ti human resource matters in the firm.  
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Formáli 

Rannsókn þessi er lokaverkefni til B.Sc. gráðu við viðskiptafræðideild Háskólans á 

Bifröst. Vægi hennar er 14 ECTS-einingar sem hluti af 180 eininga grunnnámi.  

Rannsakandi hafði áhuga á að framkvæma rannsókn á starfsháttum stjórnenda 

sem fara með starfsmannamál í íslenskum fyrirtækjum. Það sem helst vakti athygli 

rannsakanda var munurinn á starfstitlum þessara stjórnenda og hvort munur væri á 

þeirra starfsháttum út frá þeim titli sem viðkomandi ber. Út frá þessu var ákveðið að 

taka viðtöl við stjórnendur með mismunandi starfstitla hjá bæði stórum og meðalstórum 

fyrirtækjum til þess að sjá hvort munur er á störfum þessara stjórnenda, þessu til 

hliðsjónar var svo litið til CRANET rannsóknar sem gerð er hér á landi og samanburð 

hennar við norðurlöndin.  

Sérstakar þakkir fá viðmælendur sem tóku sér tíma til að veita viðtal, innsýn í 

þeirra starfshætti og gefa upp sínar persónulegu skoðanir á hinum ýmsu málum 

tengdum viðfangsefninu. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum Haraldi Daða 

Ragnarssyni fyrir góða leiðsögn, gagnlegar ábendingar og þolinmæði við vinnslu 

rannsóknarinnar. Síðast en ekki síst vil ég þakka fjölskyldunni minni, eiginmanni og 

börnum fyrir ómælda þolinmæði og skilning meðan á rannsókninni stóð. 
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1.0. Inngangur 

Mikil þróun hefur átt sér stað síðastliðin ár í stjórnun starfsfólks úr því að vera lítil sem 

engin yfir í að starfsfólkið er álitið ein aðal auðlind fyrirtækis og sú auðlind sem er best 

til þess fallin að skapa fyrirtækinu samkeppnisforskot. Munurinn á starfsmannastjórnun 

og mannauðsstjórnun er ekki endilega augljós og telja margir að um sama hlutinn sé að 

ræða. Það er þó töluverður munur á störfum mannauðsstjóra annars vegar og 

starfsmannastjóra hins vegar og þeirri hugmyndafræði sem liggur þar að baki. 

Armstrong skilgreinir mannauðsstjórnun sem stefnumiðaða og samhangandi nálgun á 

stjórnun fyrirtækis eða stofnunar á starfsfólki sínu (Armstrong,2006) þetta má 

mögulega túlka sem svo að mannauðsstjórnun sé stefnumiðuð og samhangandi nálgun 

á starfsmannastjórnun. Tilgáta sem rannsakandi leggur fram við þessa rannsókn er sú 

að mannauðsstjórar á Íslandi geri sér ekki fullnægjandi grein fyrir því hvað 

mannauðsstjórnun felur í sér og séu í raun að starfa sem starfsmannastjórar frekar en 

mannauðsstjórar þrátt fyrir að bera þann titil.  

Með þessu verkefni leitar rannsakandi til starfsmanna- og mannauðsstjóra á Íslandi til 

að meta hvort þeirri stefnumiðun og þeim ferlum sem mannauðsstjórnun felur í sér sé í 

raun og veru beitt hjá þeim sem bera starfsheitið mannauðsstjóri. Einnig verður horft 

til þess hvort þeir geri sér fulla grein fyrir því hvað liggur að baki þessu starfsheiti eða 

hvort einungis hafi verið skipt um titil á starfsmannastjóra en sama vinna sé unnin 

áfram.  

Uppbygging ritgerðarinnar er slík að fyrst verður farið yfir sögu, þróun og fræðin að 

baki bæði starfsmanna-og mannauðsstjórnun ásamt því að skilgreina helstu hugtök sem 

koma fyrir. Því næst verður farið yfir rannsóknaraðferðir og að lokum dregin saman 

viðtalsrannsókn ásamt niðurstöðum og ályktunum rannsakanda. 

 

1.1. Annmarkar 

 

Við mat á rannsóknaraðferðum velti rannsakandi fyrir sér hvort beita ætti megindlegum 

eða eigindlegum aðferðum eða jafnvel blöndu af báðum. Rannsakandi horfði því á það 

fyrst og fremst hvers konar spurninga þyrfti að spyrja til að komast að niðurstöðu og 

hvernig svör þyrfti til að svara slíkum spurningum. 
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Sökum eðlis rannsóknarspurningarinnar taldi rannsakandi best að nýta eigindlegar 

rannsóknaraðferðir þar sem spurningalistinn sem saminn var út frá fræðilegum 

heimildum krafðist dýpri svara en hægt væri að sækja í megindlegar 

rannsóknaraðferðir. Helstu kostir slíkra rannsóknaraðferða eru dýpt svaranna og 

nákvæmni. Það er hægt að vinna á nákvæmari og skilvirkari hátt með niðurstöður. 

Eigindlegar rannsóknir eru sérstaklega góðar til að rannsaka flókin fyrirbæri, en helsti 

galli þeirra er hversu fá tilfelli koma fram í hverri rannsókn. Eigindlegar rannsóknir á 

borð við viðtöl gefa kost á því að hafa slík viðtöl opin fyrir breytingum á meðan á þeim 

stendur og gefur rannsakandanum þannig kost á að spyrja nánar út í ákveðna þætti eða 

spyrja nýrra spurninga vakni upp aðrar spurningar í miðri rannsókn.  

Megindlegar aðferðir fela í sér könnun á borð við spurninga-, síma-eða 

vettvangskönnun en slíkar rannsóknir gefa hvorki kost á ítarlegum svörum né þeim 

sveigjanleika að bæta við spurningum eða spyrja nánar út í einstök atriði á meðan á 

rannsókn stendur. Helstu kostir slíkra rannsóknaraðferða er sá að hægt er að ná til stærri 

og breiðari hóps sem gæti hugsanlega gefið enn betri mynd af því hver raunveruleikinn 

er. Þar sem rannsóknin snýst að miklu leyti um aðferðir og ferla sem viðkomandi 

stjórnendur beita við störf sín þá taldi rannsakandi fullnægjandi að framkvæma einungis 

eigindlega rannsókn og taldi ekki tilefni til þess að framkvæma megindlega rannsókn.  

Rannsakandi taldi þörf á dýpri innsýn í störf starfsmanna– og mannauðsstjóra og með 

því að framkvæma hálf opin djúpviðtöl við starfsmanna- og mannauðsstjóra á Íslandi 

náðist mun ítarlegri svörun en annars hefði náðst með könnun líkt og um ræðir hér að 

framan. Ekki var hægt að taka viðtöl við alla starfsmanna- og mannauðsstjóra á Íslandi 

þar sem slík rannsókn væri mun viðameiri en þessi BS rannsókn gefur tilefni til. Tekin 

voru því viðtöl við stjórnendur þriggja millistórra fyrirtækja og þriggja stórra 

fyrirtækja, þetta var gert til að leggja mat á hvort merkjanlegur munur væri á störfum 

þeirra út frá titli en einnig út frá stærð fyrirtækja. Ætla má að niðurstöður hefðu orðið 

aðrar ef einnig hefði verið framkvæmd megindleg rannsókn þar sem áliti fjöldans hefði 

betur mátt ná fram með þeim hætti, einnig verður að telja að það hefði haft áhrif á 

niðustöðurnar ef viðtölin hefðu til að mynda verið fleiri en þau sex sem tekin voru við 

vinnslu verkefnisins. Þessi rannsókn nýtist því aðeins sem innsýn í störf mannauðs- og 

starfsmannastjóra en ekki sem heildstæð niðurstaða.  

Rannsakandi er alveg hlutlaus við þessa rannsókn að öllu leyti og er algjörlega ótengdur 

öllum viðmælendum.  
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2.0. Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir sögulegu samhengi og fræðilegum bakgrunni 

rannsóknarinnar. Gerð verður grein fyrir helstu lykilhugtökum og skilgreiningum auk 

helstu einkennum stjórnenda starfsmanna. Einnig verður fjallað hér um helstu 

rannsóknir og kenningar í stjórnun mannauðs. 

 

2.1. Þróun og sögulegt samhengi 

Fyrstu hugmyndir um velferð starfsmanna má rekja til síðari hluta 19. aldar þegar 

ákveðnar fjölskyldur innan viðskiptalífs Bretlands fóru að skoða mannúðarmál í 

tengslum við vinnufólk, þetta þótti mjög framsækið á þessum tíma. Þeirra hugmyndir 

gengu út á það að byggja upp skilyrt kerfi sem tækist á við atvinnuleysi, veikindaleyfi 

og niðurgreiðslu húsnæðis fyrir vinnufólk og varð til vegna harðneskju kapítalismans 

þegar iðnbyltingin stóð sem hæst (McKenna og Beech, 2008). Frá þessum tíma hefur 

ástand og tíðarandi á hverjum tíma einkennt mannauðsstjórnun og skrif fræðimanna á 

þessu sviði. Einnig hafa viðhorfsbreytingar í átt að auknu lýðræði og menntun í hinum 

vestræna heimi sett sitt mark á þróun mannauðsstjórnunar (Torrington, Hall og Taylor, 

2008).  

Fulltrúar velferðarmála starfsmanna voru leiðandi afl og héldu áfram að þróast fram 

yfir síðari heimstyrjöld með frekari viðbótum á borð við mötuneyti og skemmtanir fyrir 

starfsmenn. Enn má sjá þessa hefð fyrir velferð í starfsmannamálum í dag sem dæmi 

með heilsustefnum og sumstaðar barnagæslum innan fyrirtækja þó lítið sé um slíkt 

hérlendis (McKenna og Beech, 2008). 

Næsta stig þróunar var þegar fulltrúar í starfsmannamálum fóru að vinna með 

stjórnendum fyrirtækja að málum á borð við ráðningar, þjálfun, tímaskráningu og 

launamál og þannig varð til það sem við þekkjum sem starfsmannastjórnun. Inn á miðja 

20. öldina breikkaði svið starfsmannastjórnunar enn frekar þar sem settar voru á fót 

sérstakar deildir innan fyrirtækjanna sem héldu utan um ákveðna hluta þeirra 

málaflokka sem féllu undir starfsmannastjórnun, sem dæmi launadeildir. Þessi þróun 

hélst í hendur við aukinn vöxt fyrirtækja þó megin áhersla hafi áfram verið á taktískum 

grundvelli (McKenna og Beech, 2008). 

Á næstu árum varð gífurleg aukning á fjölda þeirra sem höfðu með starfsmannamál 

fyrirtækja að gera og mátti rekja það helst til hertrar löggjafar á þessu sviði auk 
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breytinga í efnahagslífi. Það var um 1960 sem samfélagsþróunin olli töluverðum 

breytingum en á þeim tíma breyttist viðhorf gagnvart vinnu í hinum vestræna heimi þar 

sem menn upplifðu tímabil fullrar atvinnu og velmegunar. Með þessu minnkaði 

skyldurækni gagnvart vinnunni, valdastaðan breyttist þar sem starfsmenn höfðu orðið 

meira vald en fyrirtækin og þurftu þau því að finna nýjar leiðir til að halda í starfsfólk 

sitt (Margrét Guðmundsdóttir, 1990). 

Þetta varð til þess að þjálfun starfsfólks varð kerfisbundin og skipulögð og sett var á 

laggirnar þjálfunarstjórn (e. Training Boards) sem hafði milligöngu með fjármagn frá 

viðkomandi iðnaði eða atvinnugrein og veitti styrki til þeirra fyrirtækja sem uppfylltu 

ákveðinn þjálfunarstaðal. Í kjölfar þessa varð aukin áhersla á áætlanagerð á 

mannaflaþörf, frammistöðumat auk þróunar á sviði stjórnunar sem hafði í för með sér 

aukna áherslu á hugmyndafræði hegðunar og atferlisvísinda í tengslum við 

starfsmannastjórnun. Á þessu tímabili varð aukin áhersla á vinnumarkaðsfræði sem 

færði starfsmannastjórnun að vissu leyti nær mikilvægi stefnumótunar þrátt fyrir að 

flest svið hennar mætti þó enn flokka sem taktísk. Samningsstaða verkalýðsfélaga á 

vinnustaðnum varð meira áberandi og hafði meiri áhrif inn í fyrirtækin sem jók til muna 

álag á starfsmannastjóra þar sem þeir voru í fremur viðkvæmri stöðu sem eins konar 

milliliður starfsmanna og stjórnenda (McKenna og Beech, 2008). 

Á níunda áratugnum fór starfsmannastjórnun í gegnum nýsköpunar tímabil þar sem 

þörf var á að aðlaga hana að markaðshagkerfinu og aukinni samsteypumenningu, þetta 

kallaði á breytingastjórnun og þróun viðeigandi fyrirtækjamenningar. Japanar stóðu 

framarlega þegar kom að vinnumarkaðsfræðum með mótun stéttarfélaga sem fulltrúa 

starfsmanna, þetta olli grundvallarbreytingum í kjarasamningamálum með minni 

aðkomu starfsmannastjóra en auk þessa varð meiri áhersla á gæðamál og gæða stjórnun 

(McKenna og Beech, 2008). 

Það var svo í kjölfar samdráttar snemma á níunda áratugnum að miklar breytingar urðu 

á störfum starfsmannastjóra, mikið atvinnuleysi geysaði eftir kreppuna og því þurfti 

ekki að leggja mikla vinnu í að finna fólk heldur einungis velja rétta fólkið. Fyrstu 

merki um mannauðsstjórnun komu fram fljótlega í kjölfarið en þá færðist áherslan fjær 

hefðbundnum vinnumarkaðsfræðum í átt að þeirri hugmyndafræði að fyrirtæki næðu 

yfirburðum gegnum skuldbindingu vinnuafls. Þessar hugmyndir héldu áfram að þróast 

inn í tíunda áratuginn í kjölfar einstaklingsmiðunar og græðgi þess níunda og urðu 

áherslubreytingar þar sem virði hópa og samvinnu fór að vekja athygli stjórnenda. 
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Mikilvægi lykilstarfsmanna og kjarnafærni fyrirtækja kom fram á þessum tíma og urðu 

stjórnendur uppteknir af virði stefnumiðaðrar nálgunar á starfsmannamál í samhengi 

við velgengni fyrirtækja og það markar upphafið að mannauðsstjórnun (McKenna og 

Beech, 2008). 

 

2.2. Stjórnun 

Stjórnun var skilgreind sem fræðigrein í byrjun 20. aldar og hefur þurft að mæta 

stöðugum breytilegum þörfum atvinnulífsins síðan þó að í grunninn snúist þetta alltaf 

um að vinna með fólk. Í dag hefur þróun upplýsingatækninnar haft mikil áhrif á þróun 

stjórnunarfræða og er megináhersla nú á ábyrgð stjórnandans, að hann þrói með sér 

greiningarhæfni og þekkingu til að geta brugðist á skilvirkan hátt við breytilegum 

aðstæðum (Hitt, Black og Porter, 2014). 

Hugtakið stjórnun felur í sér að nýta þurfi þær auðlindir sem fyrirtækið hefur yfir að 

ráða á skilvirkan og árangursríkan hátt. Þetta leiðir til þess þess að skipulagsheildin nær 

þeirri kjarnafærni og því samkeppnisforskoti sem þarf til þess að afurðir sem henni er 

ætlað að selja, eins og vara eða þjónusta, nái ákveðnu jafnvægi bæði í verði og í gæðum 

(Hitt, Black og Porter, 2014). Ein af þessum auðlindum er starfsfólkið eða 

mannauðurinn en það er sú auðlind sem talin er geta skapað fyrirtækjum hvað mest 

samkeppnisforskot og því mikilvægt að hlúa vel að starfsfólkinu og huga að því að 

skapa góða fyrirtækjamenningu innan fyrirtækisins. 

Viðfangsefni stjórnunar eru áætlanagerð, skipulagning, forysta og eftirlit og felur 

stjórnun í sér að fyrirtæki nýti auðlindir á markvissan hátt til að leysa verkefni í því 

umhverfi sem það starfar, þau þurfa að áætla, skipuleggja, veita forystu og hafa eftirlit 

með auðlindum til að ná þeim markmiðum sem sett hafa verið á árangursríkan og 

skilvirkan hátt. Einnig þarf að samræma aðgerðir þannig að þær séu framkvæmdar með 

árangursríkum og skilvirkum hætti við nýtingu auðlinda (Hitt, Black og Porter, 2014) 

en þetta eru einmitt hornsteinar mannauðsstjórnunar. 

 

2.2.1. Stefnumiðuð stjórnun 

Stefnumiðuð stjórnun er í raun ákveðið ferli við stjórnun og er grunnhugsunin á bakvið 

þetta ferli fjórþætt og snýst um að skilgreina hlutverk fyrirtækis á markaðnum og 

framtíðarsýn ásamt því að ákvarða grunngildi og móta út frá þeim stefnu um það 

hvernig fyrirtækið ætlar að nýta auðlindir á sem árangursríkastan og skilvirkastan hátt. 
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Ferill stefnumiðaðrar stjórnunar er hringrás sem er alltaf til staðar innan fyrirtækisins 

og snýst um að uppfylla hlutverkið og ná framtíðarsýninni en með því móti geta 

fyrirtæki byggt upp kjarnafærni innanfyrirtækisins sem leiðir af sér samkeppnisforskot 

á markaðnum (Hitt, Black og Porter, 2014).  

 

2.3. Stjórnandi eða leiðtogi 

John Kottler er einn þeirra sem hefur rannsakað sérstaklega muninn á stjórnanda og 

leiðtoga og telur hann að stjórnendur sjái til þess að allt sé í röð og reglu á meðan 

leiðtogar sjái til þess að breytingar sé jákvæðar jafnvel þótt um sé að ræða róttækar 

breytingar (Kottler, 2001). Það eru ekki allir fræðimenn á sama máli og Kottler en sem 

dæmi þá telur Joseph Rost að Kottler upphefji leiðtoga á kostnað stjórnenda með þessari 

greiningu (Buchanan og Huczynski, 2004). 

Vissulega skarast hlutverk stjórnenda og leiðtoga á ýmsum sviðum og má vel segja að 

þörf sé fyrir bæði stjórnanda og leiðtoga innan fyrirtækja, stjórnandinn heldur uppi röð 

og reglu á lykilþáttum og passar að fyrirtæki missi ekki tökin á þeim á meðan leiðtogi 

fæst við síbreytilega umhverfisþætti sem eru óútreiknanlegir. Þannig skilgreinir Kottler 

þennan mun á þann hátt að stjórnun snúist um að stýra flóknum verkefnum á meðan að 

leiðtogamennska snúist um að höndla breytingar (Kottler, 2001). 

Kottler setur fram þrjá meginþætti sem gefa skýrari sýn á muninn milli stjórnanda og 

leiðtoga og má sjá þessa aðgreiningu í eftirfarandi töflu: 

 Leiðtogar Stjórnendur 

Stefna Setja stefnuna Sjáum skipulagningu og fjárhagsáætlanir 

Fólk Fá fólk til að ganga í sömu átt Skipuleggja störf og hlutverk starfsfólks 

Störf Hvetja starfsfólk til dáða Gegna eftirlitshlutverki og lagfæra mistök 

 

Eins og sjá má á þessari töflu þá þurfa þessir þættir að vinna saman og því má segja að 

þeir sem sinni forystuhlutverkum innan fyrirtækja þurfi að hafa bæði stjórnenda og 

leiðtogahæfileika til að ná hámarks árangri (Kottler, 2001). 

Bowditch og Buono eru sammála þessu, þ.e. að það þurfi blöndu beggja til að hægt sé 

að uppfylla þarfir viðskiptavina, starfsfólks, hluthafa sem og annarra hagsmunaaðila. 

Þeir segja sterka leiðtogamennsku á móti veikri stjórnun leiða af sér skapandi og 
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kraftmikið fyrirtæki sem þó verði oft hálf lamað og ringlað. Sterk stjórnun á móti veikri 

leiðtogamennsku hins vegar leiði af sér fyrirtæki með mikla áherslu á eftirlit og 

skrifræði (Bowditch og Buono, 2005). 

 

2.4. Starfsmannastjórnun 

Um miðja síðustu öld fóru fræðimenn í auknu mæli að huga að þeim þáttum sem sneru 

að því að laða að hæft fólk, halda í gott fólk og greina ástæður starsfloka og þá fyrst 

urðu til hugmyndir um starfsmannastjórnun (e.personnel management) sem sér fag. 

(Becker, Huselid og Ulrich, 2001).  

Þessar hugmyndir komu fyrst fram í stærri fyrirtækjum sem einkenndust af miðstýringu 

án sérstakra deilda um starfsmannamál þar sem helstu verkefni sem sneru að 

starfsmönnum voru reglugerðir, launamál og kostnaðareftirlit auk ráðninga og 

eftirfylgni með mætingu. Á þessum tíma voru boðleiðir langar, mikil formfesta og 

valdskipting og engin áhersla á tengingu starfsmannamála við stefnu eða markmið 

fyrirtækisins. (becker ofl., 2001; Legge, 2005, Riggio, 2009). Starfsmannastjóri horfir 

til skamms tíma og samkvæmt Legge er ekki tenging á milli hefðbundinnar 

starsmannastjórnunar og heildarstefnu fyrirtækis þegar kemur að ákvarðanatöku, þetta 

er líklegra til að valda ágreiningi og leiðir frekar til þess að afkasta markmið náist ekki 

(Blyton og Turnbull, 2004). 

Í störfum starfsmannastjóra virðast starfsmenn oft einungis vera tölur á blaði og má 

segja að starfsmannastjóri sé að vissu leyti sá sem heldur utan um starfsmannamálin 

með hjálp excel, hann ræður, rekur, semur um launakjör o.þ.h. og vinnur oftar en ekki 

eftir einhverjum fyrirfram kassalaga verklagsreglum þar sem allir eru flokkaðir í hólf, 

hann er stjórnandi sem sér til þess að allt sé í röð og reglu (Sigurður Ragnarsson, 2011). 

 

2.5. Mannauðsstjórnun 

Líkt og sjá má á sögulegu yfirliti hefur stjórnun mannauðs þróast gríðarlega gegnum 

tíðina, úr hinni klassísku, taktísku starfsmannatjórnun yfir í stefnumiðað form sem nú 

er nefnt mannauðsstjórnun. Það er um 1970 sem hugtakið mannauðsstjórnun (e. human 

resource management) kom fram sem ný nálgun á áðurnefnda starfsmannastjórnun, 

þessi hugmyndafræði náði þó ekki mikilli fótfestu fyrr en á níunda áratugnum sökum 

að margra mati mikils þrýstings í niðursveiflu þess áttunda. (Beardwell og Holden, 

2001). 
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Margar kenningar hafa sprottið fram gegnum tíðina innan mannauðsstjórnunar og var 

það Guest sem kom fram með þá upprunalegu sem segir að mannauðsstjórnun leggi 

mikla áherslu á kenningar um skuldbindingu, hvatningu og aðrar hugmyndir sem falla 

innan þeirra greina sem fjalla um frammistöðu og hegðun starfsmanna svo sem 

félagsfræða (Guest, 1987).  

Gary Dessler er einn helsti fræðimaður á sviði mannauðsstjórnunar og hann skilgreinir 

þessa tegund stjórnunar sem ferli við að afla, ráða, þjálfa, meta og umbuna starfsfólki. 

Þá þurfi stjórnendur að sjá til þess að komið sé fram við starfsfólk á réttan hátt, að 

aðbúnaður þeirra sé góður og að réttindi þeirra séu virt. Til þess að tryggja þetta sem 

best þurfa stjórnendur að kynna fyrir starfsfólki stefnu fyrirtækisins svo mögulegt sé að 

starfa samkvæmt henni, þeir þurfa einnig að greina hvert starf og ákvarða laun fyrir 

þetta tiltekna starf, setja saman þjálfunaráætlun og þjálfa viðkomandi starfsmann í 

starfið auk þess sem einhver umbun þarf að vera til staðar fyrir það sem vel er gert. 

Mannauðsstjóri þarf í kjölfarið á þessu að skoða og meta frammistöðu starfsmanna til 

að ákvarða viðeigandi þjálfun og endurmenntun en þetta er mjög mikilvægt til að 

starfsfólk geti aukið afköst innan fyrirtækisins í framtíðinni (Dessler, 2013). 

Við þetta mætti svo bæta skilgreiningu Karen Legge (2005) á mannauðsstjórnun sem 

felur í sér að mannauðurinn búi yfir vermætum sem myndi grunn að samkeppnisforskoti 

og að mikilvægt sé að mannauðsstefna sé samþætt viðskiptastefnu fyrirtækisins og 

styðji við æskilega fyrirtækjamenningu. Hún vill meina að sameiginleg stefna og 

markmið auki tryggð og hollustu starfsmanna sem svo skilar sér í auknum sveigjanleika 

þeirra til fyrirtækisins. 

Grunnhugmynd mannauðsstjórnunar gengur út á að skipulagsheildir laði til sín gott 

starfsfólk sem skapar tækifæri til þroska í starfi ýtir undir starfsþróun og öðlist með 

þeim hætti samkeppnisforskot. Í dag hefur stjórnun mannauðs orðið viðskiptamiðaðri 

og er meiri áhersla lögð á varanlegt samkeppnisforskot og mælanlegan árangur. Þannig 

hefur hún færst úr því að snúast eingöngu um almenn starfsmannamál yfir í þátttöku í 

stefnumótun og skipulagi fyrirtækja. (Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006). 

Hlutverki mannauðsstjóra er skipt í níu megin þætti sem kallaðir eru níu lyklar 

mannauðsstjórnunar. Þessir þættir tengjast svo misjafnlega mikið líkt og sjá má á 

mynd hér að neðan 
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Mynd 1: Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006 

 

2.5.1. Hlutverk mannauðsstjóra 

Mannauðsstjóri er sá sem horfir á einstaklingana og metur starfsmenn sem auðlind fyrir 

fyrirtækið. Hann vinnur út frá því að ekki bara finna fólk til að vinna vinnuna heldur að 

finna rétta fólkið í störfin, vinnur með fólkið samkvæmt móttöku og þjálfunaráætlun, 

beitir hvatningu og umbun og fær fólk til að fylgja markmiðum fyrirtækisins. Með því 

að beita mannauðsstjórnun eru því allir að vinna að sama markmiði á jákvæðan hátt og 

allir skilja hvers er ætlast til af þeim.  

Mannauðsstjóri er hluti af stjórnendateymi, hann horfir til langs tíma og líklegt er að 

fyrirtæki  með mannauðsstjóra leggi meiri metnað í starfsþróun auk þess sem 

millistjórnendur gegna mun mikilvægara hlutverki (Blyton og Turnbull, 2004). 

Góður mannauðsstjóri er sá sem fær starfsfólkið til þess að standa sig enn betur en 

samningar þeirra kveða á um með það að markmiði að leggja sig betur fram í starfi til 

að minnka þörfina fyrir stífar reglur. Þrátt fyrir að byggja allir á gildandi 

kjarasamningum þá eru ráðningasamningar misjafnir en laun og hlunnindi endurspegla 

frammistöðu starfsmanns. Mannauðsstjórar taka þátt í öllum áætlanagerðum og eru 

ákvarðanir teknar hratt þess vegna er mikilvægt að hafasveigjanleika og styðjast við 

breytingastjórnun. Mikilvægt er að upplýsingaflæði sé gott eg hentar því vel að dreifa 

mannauðsmálum einnig niður á millistjórnendur, þannig næst ákveðið flæði í 

mannauðsstefnuna sem skilar sér alla leið í framlínu (Storey, 1992). 

Samkvæmt Dessler (2013) er mannauðsstjórnun miklvæg fyrir skipulagsheildir þar sem 

hún aðstoðar við að finna rétt fólk, þjálfa það og þróa til framtíðar. Mannauðsstjórnun 

hefur vissulega áhrif á arðsemi skipulagsheilda og lágmarkar starfsmannaveltu auk þess 
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sem samskipti milli stjórnenda og starfsmanna verða betri og innri þekking 

fyrirtækisins mun halda sér.  

Mannauðsstjórnun í skipulagsheildum getur verið mismunandi eftir því hvort hún er 

stór eða lítil. Í minni fyrirtækjunum er það yfirleitt á höndum einnar mannesku sem oft 

sinnir einnig öðrum stjórnunarstörfum að fara með málefni starfsmanna en í stærri 

fyrirtækjum eru oftast sér deildir sem fara með þessi mál (Beardwell og Holden, 2001).  

 

2.5.2. Stefnumiðuð mannauðsstjórnun  

Umræðan um stefnumiðaða mannauðsstjórnun er sprottin fram af skrifum tveggja hópa 

fræðimanna, annar sem kenndur var við Michigan háskólann og hinn Harvard 

háskólann en báðir þessir hópar settu fram líkön til skýringar á hugmyndafræði sinni 

sem lýstu mannauðsstjórnun og viðfangsefnum hennar. (Torrington, Hall og taylor, 

2008). Kjarninn í báðum þessum kenningum er að starfsfólkið er álitið lykilauðlind 

fyrir vöxt og samkeppnishæfni skipulagsheilda auk þess að skapa æskilega 

fyrirtækjamenningu til að ná settum markmiðum. Það að samræma mannauðsstjórnun 

við rekstrarmarkmið skipulagsheildarinnar með markvissum hætti er svo einnig eitt af 

áhersluatriðum beggja hópanna.  

John Storey kortlagði mismunandi áherslur  í kenningum um mannauðsstjórnun þar 

sem hann flokkar þær út frá tveimur víddum. Ömmur þeirra greinir á milli harðrar og 

mjúkrar mannauðsstjórnunar á meðan hin greinir aðgreiningu stefnumiðaðrar 

mannauðsstjórnunar frá hefðbundnu starfsmannahaldi. 

 

Mynd 2: Storey, 1992 
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Til að skýra betur þessa mynd þá má segja að veiki hluti sterk-veiku víddarinnar sé í 

raun hið hefðbundna starfsmannahald sem svo þegar yfir í sterka hlutann er komið 

færist mannauðsstjórnun meira inn á stefnumótun og samþættingu við viðskiptastefnu 

fyrirtækisins.  

Harða-mjúka víddin táknar svo það að í harða hlutanum er mannauðurinn álitinn 

framleiðsluþáttur eins og hver annar í framleiðsluferlinu á meðan í mjúka hlutanum er 

mannauðurinn álitin einstök auðlind fyrir skipulagsheildina (Storey, 1992). 

 

2.6. Breytingastjórnun 

Einn af lykilþáttum mannauðsstjórnunar er að geta tekist á við breytingar og stjórnað 

starfsfólki gegnum breytingar innan fyrirtækja með jákvæðum og stefnumiðuðum 

hætti. Breytingastjórnun er ein af undirgreinum stjórnunar og er mikilvægt fyrir góða 

mannauðsstjóra að tileinka sér hugmyndafræði breytingastjórnunar. 

Hugtakið breytingastjórnun nær yfir þau fræði stjórnarhátta sem fást við innleiðingar á 

breytingum á árangursríkan hátt. Þegar breytingar eru gerðar á stefnu, vinnuferlum, 

skipulagi, hlutverki og kerfum fyrirtækis með það fyrir augum að bæta árangur þess þá 

nýtist breytingastjórnun. Það að beita hugmyndafræði breytingaastjórnunar í slíkum 

tilfellum mótar hegðun og viðhorf starfsfólks auk þess að móta fyrirtækjamenningu til 

þess að styðja við slíkar breytingar (Þorkell Sigurlaugsson, 1996). 

Engar tvær breytingar eru eins og snýst breytingastjórnun því ekki um að fylgja 

fyrirfram ákveðnum ferlum heldur fer þetta allt eftir aðstæðum hverju sinni. Það sem 

gerir breytingastjórnun einfaldari í framkvæmd er ef skilningur á breytingunum og 

ástæðum þeirra er til staðar, ef skilningurinn er enginn mistekst breytingin alveg sama 

hvaða ferlum er fylgt (Hiatt og Creasy, 2003). 

 

2.7. Munurinn á starfsmannastjóra og mannauðsstjóra 

Í bók sinni Human Resource Champions dregur David Ulrich fram muninn á 

starfsmannastjóra annars vegar og mannauðsstjórna hins vegar á hnitmiðaðan hátt og 

dregur fram hversu mikinn virðisauka mannauðsstjóri getur skapað fyrir fyrirtæki. Þar 

setur hann fram að mannauðsstjórar þurfi að geta stýrt bæði ferlum og fólki sem og að 

ná tökum á bæði skammtíma og langtíma verkefnum, hann segir einnig að hlutverk 

mannauðsstjóra séu í raun fjórþætt og geti stangast á hvort við annað á meðan 

starfsmannastjórar hafi einungis verið að sinna einu þessara hlutverka. Ef við skoðum 
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þetta aðeins nánar þá þarf mannauðsstjóri að hafa í huga þrjú viðfangsefni í huga en 

þau eru hverju hlutverkið skilar fyrirtækinu, hver myndbirting þess er og til hvaða 

aðgerða hann þarf að grípa til þess að uppfylla hlutverkið (Ulrich, 1997). 

Það hlutverk sem bæði mannauðsstjórar og starfsmannastjórar sinna er stjórnun 

grunngerðar fyrirtækisins, þetta felur í sér að hanna og koma fram með ferla sem snerta 

ráðningar, þjálfun, mat, viðurkenningar og stöðuhækkanir. Þetta eykur á stjórnunarlega 

skilvirkni fyrirtækisins og skilar árangursrík framkvæmd áðurnefndra atriða miklum 

virðisauka en þetta er gert með því að framkvæma kannanir og endurbætur á ferlum 

mannauðsstjórnunar. Ef stjórnendur mannauðs starfa sem stjórnunarlegir sérfræðingar 

dreifa þeir sérfræðikunnáttu um allt fyrirtækið og viðhalda þannig gæðum ásamt því að 

samnýta þá kunnáttu sem til staðar er suk þess sem verulega er hægt að draga úr 

ónauðsynlegum kostnaði (Ulrich, 1997). 

Þau hlutverk sem Ulrich vill meina að mannauðsstjórar sinni umfram starfsmannastjóra 

eru þá stjórnun stefnumótunar mannauðsmála, hann er þá félagi í stefnumótunarteymi 

og vinnur þannig að því að samræma mannauðsstefnu og viðskiptastefnu fyrirtækisins. 

Þessi tenging auðveldar fyrirtækinu að uppfylla kröfur viðskiptavina sinna, eykur 

arðsemismöguleika og gerir fyrirtækinu auðveldara að aðlagast breytingum þar sem 

styttri tíma tekur að breyta stefnu með þessu móti (Ulrich, 1997). 

Stjórnun framlags starfsmanna er þriðja hlutverk mannauðsstjóra, þeir skilja þarfir 

starfsmanna og tryggja að þær séu uppfylltar en með þessu móti eykst framlag, færni 

og skuldbinding starfsmanna. Með því að taka þátt í daglegum vandamálum, áhyggjum 

og þörfum starfsmanna og tengja framlag þeirra við árangur fyrirtækisins nær 

stjórnandinn að gæta hagsmuna þeirra, hann er í raun talsmaður starfsmanna og þjálfar 

og hvetur aðra stjórnendur til að gera slíkt hið sama. Síðasta hlutverkið sem Ulrich 

nefnir er stjórnun ummyndunar og breytinga en mannauðsstjóri fyrirtækis er fulltrúi 

breytinga og er þetta veigamesta hlutverk þessara fjögurra að mati Ulrich. Þegar 

mikilvægar breytingar eiga sér stað innan fyrirtækja er það á höndum mannauðsstjóra 

að koma auga á og skilgreina vandamál, auka samskipti byggð á trausti, leysa svo þessi 

vandamál og forma aðgerðaáætlun. Með því að heiðra sögu og fyrri menningu 

fyrirtækisins en á sama tíma horfa til framtíðar stuðla þeir að aukinni getu til breytinga 

ásamt því að stytta tímann sem breytingaferlið tekur (Ulrich, 1997). 

Annar fræðimaður á sviði stjórnunar sem einnig hefur greint mun þessara tveggja 

stjórnenda er Guest en samkvæmt hans greiningu gengur hefðbundin 
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starfsmannastjórnun út á formlegar reglur og ferla. Þar sem starfsmannastjórnun er 

viðhöfð er horft til skamms tíma, skipulagið er lóðrétt niður í stað þess að ganga lárétt 

gegnum fyrirtækið og allt gert á frekar vélrænan hátt. Mannauðsstjórnun horfir til langs 

tíma, leggur mikla áherslu á teymisvinnu og hollusta og tryggð einkennir starfsmenna 

þar sem mannauðsstjórnun er ástunduð, þetta er vel í takt við þau fræði sem að framan 

eru greind (Guest, 1987). 

 

3.0. Íslenska Cranet rannsóknin 

Hér á íslandi hefur verið framkvæmd rannsókn á þriggja ára fresti frá árinu 2003 þar 

sem þróun mannauðsstjórnunar er rannsökuð. Þetta er gert að erlendri fyrirmynd og hér 

verður farið yfir helstu atriði sem þar eru skoðuð og þá þróun sem orðið hefur á 

síðastliðnum 13 árum. Rannsóknin er framkvæmd af Rannsóknarmiðstöð í 

mannauðsstjórnun við viðskiptadeild Háskólans í Reykjavík og er styrkt af Samtökum 

atvinnulífsins, Samtökum iðnaðarins og fjármálaráðuneytinu og er þetta eitt af 

lykilverkefnum miðstöðvarinnar (Ásta ofl, 2003).  

Þessi rannsókn er hluti af alþjóðlegu samstarfsneti  sem nefnist Cranfield Network on 

International Human Resource Management og þaðan er nafnið dregið. í þessu 

samstarfsneti eru yfir 40 háskólar í jafn mörgum löndum og er tilgangur þess að standa 

fyrir reglulegum könnunum í aðildarlöndunum og auka þar með þekkingu á sviði 

mannauðsstjórnunar á heimsvísu auk þess að gera samanburðarrannsóknir mögulegar.  

Markmið Cranet rannsóknarinnar er að rannsaka mannauðsstjórnun í íslenskum 

fyrirtækjum og stofnunum og bera saman við niðurstöður fyrri ára auk þess að bera 

saman aðferðir og nálganir í öðrum löndum og skoða þá þróun sem verður í þessum 

málaflokki. Skýrslan greinir frá þróun og stöðu mannauðsstjórnunar á íslandi eftir 

atvinnugreinum og stærð fyrirtækja milli ára auk samanburðar við norðurlöndin. 

Þátttökufyrirtækin eru svo sett inn á þroskastig mannauðsstjórnunar en auk þess að afla 

gagna frá forsvarsmönnum þessara fyrirtækja er gagna einnig aflað hjá starfsmönnum 

þeirra. Þetta verkefni byggir á samstarfsvilja og þátttöku forsvarsmanna mannauðsmála 

í þátttökufyrirtækjum og leggja ábyrgðaraðilar mannauðsmála til ómældan tíma við 

svörun spurningalistans sem tryggir framgang verkefnisins (Arney ofl., 2012).  
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3.1. Aðferð og þátttakendur 

Val á fyrirtækjum til þátttöku í rannsókninni miðast við fyrirtæki með yfir 70 

starfsmenn á launaskrá og hefur það verið viðmiðið frá upphafi, það er ekki um 

eiginlegt úrtak að ræða þar sem könnunin var send á allt þýðið. Árið 2003 þegar fyrsta 

könnunin var gerð var heildar úrtakið 246 fyrirtæki og af þeim voru 114 sem tóku þátt 

eða 46%. Úrtakið árið 2015 þegar nýjasta könnunin var lögð fyrir spannaði 322 

fyrirtæki og þar af svöruðu 119 eða um 37%.  Könnunin er kaflaskipt eftir meginsviðum 

mannauðsstjórnunar og er spurningalistinn afrakstur alþjóðlega Cranet samstarfsins, 

þýddur á íslensku auk nokkurra sér íslenskra viðbótarspurninga (Arney ofl., 2012). 

 

3.2. Samanburður niðurstaðna 

Spurningalistinn sem sendur er á þátttakendur skiptist í sex hluta og verða hér dregnar 

saman helstu niðurstöður hvers kafla og þær breytingar sem orðið hafa milli ára.  

Fyrsti hluti listans fjallar um mannauðsstjórnun í skipulagsheildinni og er þar spurt um 

málefni sem tengjast stöðu og hlutverki mannauðsstjórnunar í fyrirtækjum og 

stofnunum, stefnumarkandi þátta líkt of gilda fyrirtækisins auk stefnumótunar og 

tengsla starfsmannastefnu við heildarstefnu. Á heildina litið má frekar merkja neikvæða 

þróun ef borin eru saman árin 2003 og 2015 þó ef tekið er tillit til rannsóknanna 2009 

og 2012 má merkja mesta niðursveiflu í kringum hrunið og að þessi málaflokkur sé í 

raun á uppleið ef miðað er við breytingu milli áranna 2012 og 2015. Mikill meirihluti 

þátttakenda segir þó að starfsmannadeild sé skilgreind í skipuriti, að yfirmaður 

starfsmannamála sitji í yfirstjórn og að starfsmannastefna sé til staðar. Hins vegar ef 

litið er á samspil heildarstefnu og starfsmannastefnu hefur orðið neikvæð þróun milli 

ára og minnkar það líkur á því að stefnumiðuðum markmiðum sé náð. Mikil samvinna 

virðist vera milli starfsmannadeilda og almennra stjórnenda þegar kemur að 

ákvarðanatöku en þónokkuð skortir upp á mat á frammistöðu og árangri sem gerir 

starfsmannadeildum erfiðara fyrir að sýna fram á virðisauka af sínum störfum (Arney 

ofl., 2012).  

Mönnun og ráðningar er næsti hluti listans en þar er fjallað um öflun umsækjenda, 

aðferðir við mat á umsækjendum og tilvist móttöku og þjálfunarferla. Jákvæð þróun 

hefur orðið við mat á umsækjendum, fjölbreyttari aðferðir eru notaðar við slíkt mat nú 

en áður en þó má greina neikvæða þróun við aukna notkun meðmæla en þau hafa ekki 
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verið talin gefa gott forspárgildi um frammistöðu í starfi samkvæmt Heneman, Judge 

og Kammeyer-Mueller. Neikvæð þróun hefur orðið milli ára hvað varðar móttökuferli 

nýrra starfsmanna, fleiri fyrirtæki hafa ekkert slíkt ferli og þeim fyrirtækjum sem hafa 

formlegt ferli hefur fækkað. Merkja má jákvæða þróun hvað varðar formlegt 

þjálfunarferli hjá stórum fyrirtækjum en neikvæða þróun í minni og meðalstórum 

fyrirtækjum (Arney ofl., 2012).  

Þriðji hluti listans fjallar um starfsþróun og endurgjöf og er þar skoðað 

frammistöðumat, nýtingu starfsmannasamtala og þjálfun starfsfólks. Merkja má 

niðursveiflu í notkun frammistöðumats á árinu 2012 sem virðist þó verea aftur á uppleið 

í síðustu könnun árið 2015, það er jákvætt að sjá þennan þátt aftur á uppleið þar sem 

sýnt hefur verið fram á jákvæð áhrif á frammistöðu starfsmanna með frammistöðumati 

og þeirri endurgjöf sem. Jákvæð þróun hefur orðið í notkun starfsmannasamtala milli 

ára og hlutfall þeirra sem bæði nýta frammistöðumat og starfsmannasamtöl er afgerandi 

jákvæð, þessi þróun er mjög jákvæð þar sem stór þáttur í innleiðingu á áhrifaríku 

frammistöðumati er að tryggja endurgjöf til starfsmanna Meira en helmingur 

þátttakenda telur þörf á að meta þjálfun með kerfisbundnum hætti samt sem áður notast 

minni hluti fyrirtækja við slíkt mat, niðurstöður benda þó til að fyrirtæki séu í auknu 

mæli að meta hvort markmiðum með þjálfun sé náð. Einnig má merkja minni nýtingu 

allra aðferða við starfsþróun nema hið svokallaða fóstrakerfi, þar er aukning milli ára. 

Þetta bendir til þess að aukin áhersla sé á innanhússaðferðir  við starfsþróun líkt og 

virðist vera að gerast í Bretlandi (Arney ofl., 2012). 

Laun og umbun er næsti flokkur listans en þar er spurt út í aðferðir við ákvörðun 

grunnlauna, aðferðir við umbun og notkun hlunninda. Laun stjórnenda og sérfræðinga 

eru oftast ákveðin með einstaklingsbundnum samningum á meðan laun ófaglærðra 

fylgir í flestum tilfellum kjarasamningum á landsvísu. Þó hefur orðið aukning í notkun 

kjarasamninga við ákvörðun launa stjórnenda og sérfræðinga í síðustu tveimur 

CRANET rannsóknum samanborið við sömu rannsóknir áður. Aukning hefur orðið á 

umbun af einhverju tagi, hvatagreiðslur er sú tegund umbunar sem hefur vaxið hvað 

mest milli ára eða um 10%. Þónokkuð er um að starfsfólki séu veitt hlunnindi umfram 

kröfur laga og reglna og er þar mest aukning í afnotum af síma eða bifreið, niðurgreiðslu 

á mat, sálfræðiaðstoð og nettengingu heima. Mikil aukning hefur orðið á veitingu 
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námsleyfa, læknisþjónustu og starfsleyfa og speglar sú þróun þann viðsnúning sem 

orðið hefur á þjóðarbúinu (Arney ofl., 2012).  

Næsti hluti fjallar um samskipti við starfsfólk og stéttarfélög og fjallar hann um 

ýmiskonar upplýsingamiðlun og upplýsingaöflun, notkun á viðhorfskönnunum, tilvist 

samráðsnefnda auk þátttöku starfsmanna í stéttarfélögum og áhrif þess. Íslensk 

fyrirtæki standa sig nokkuð vel í að upplýsa stjórnendur um heildarstefnu fyrirtækisins 

samanborið við hin norðurlöndin. Það er til mikils að vinna að hafa upplýsingastreymi 

gott um lykilmálefni innan fyrirtækja, Sýnt hefur verið fram á að það geti haft jákvæð 

áhrif á upplifun starfsfólks á sanngirni. Betur upplýstir starfsmenn upplifa sanngirni í 

ákvarðanatöku og verklagi og eru þannig ánægðari í starfi auk þess em sýnt hefur verið 

fram á að það dragi úr óæskilegri hegðun og að það hafi einnig áhrif á starfstengda 

hegðun. Hvað varðar upplýsingaöflun frá starfsfólki um hugmyndir og viðhorf 

starfsfólks þá stendur Ísland framar dönum og norðmönnum en finnar hafa algjöra 

yfirburði þegar kemur að upplýsingaöflun. Um helmingur svarenda safnar upplýsingum 

með viðhorfskönnunum einu sinni til tvisvar á ári, mest er aukning í þeim hópi sem 

framkvæmir slíka könnun tvisvar á ári. Notkun starfslokaviðtala hefur staðið í stað en 

um helmingur svarenda nýtir slík viðtöl við sjálfviljug starfslok og einungis eitt 

fyrirtæki leggur fyrir starfslokakannanir. Upplýsingar um ástæður starfsloka geta gefið 

fyrirtækjum upplýsingar um hvaða þættir það eru sem valda óánægju og ótímabærum 

uppsögnum starfsfólks, þær má svo nýta til úrbóta og þróunar. Fyrirtæki sem hafa 

samráðsnefndir fer fækkandi og eru íslendingar mikill eftirbátur hinna norðurlandanna 

hvað þennan þátt varðar. Nýleg rannsókn sýndi fram á 18% meiri framleiðni 

framleiðslufyrirtækja í Þýskalandi sem höfðu samráðsnefnd og verður því að teljast 

vænlegt fyrir íslensk framleiðslufyrirtæki að koma á fót slíkum nefndum. Um 86% 

vinnuafls hérlendis er í stéttarfélögum og hefur það haldist óbreytt síðastliðin áratug en 

stéttarfélagsaðild er hvergi eins mikil innan ríkja OEDC og telur rúmur helmingur 

fyrirtækja hérlendis að stéttarfélög hafi lítil áhrif á fyrirtækið (Arney ofl., 2012).  

Síðasti hluti rannsóknarinnar fjallar um mannafla og mælikvarða en þar er komið inn á 

þætti sem tengjast mannafla, samdráttaraðgerðum og lykilmælikvörðum fyrirtækja. Um 

helmingur þátttakenda svarar því að engin breyting hafi orðið á heildarfjölda 

starfsmanna og hjá hinum helmingnum hefur frekar orðið fækkun en fjölgun, mestur er 

stöðugleikinn í opinbera geiranum. Ekki var mikið um harðar samdráttaraðgerðir á 
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síðastliðnum árum líkt og fjöldauppsögnum eða launalækkunum en þó var markvissum 

uppsögnum beitt þónokkuð á þessum tíma og algengast var tilfærsla í starfi. Fyrirtæki 

fylgjast síður með starfsmannaveltu nú en áður og eru flest fyrirtæki með minna en 10% 

starfsmannaveltu, mögulega er þetta sökum þess að við aukið atvinnuleysi fer fólk 

varlega í að ákveða starfaskipti. Nú hins vegar bendir allt til þess að stöðugleiki hafi 

skapast á vinnumarkaði og því má búast við að það geti aukið starfsmannaveltu. Minna 

en helmingur þátttakenda svaraði spurningum um fjarvistir og veikindi starfsmanna og 

gefur það vísbendingu um að ekki sé haldið vel utan um þessi mál í íslenskum 

fyrirtækjum (Arney ofl., 2012).   

4.0. Aðferðafræði 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort merkjanlegur munur væri á störfum þeirra 

sem bera titilinn starfsmannastjóri annars vegar og mannauðsstjóri hins vegar og þannig 

leitast við að svara því hvort þeir stjórnendur sem bera titilinn mannauðsstjórar á Íslandi 

séu virkilega að beita stefnumiðaðri mannauðsstjórnun eða hvort enn sé verið að beita 

starfsmannastjórnun undir nýju nafni. Þessi rannsókn miðar að því að skoða hvort 

íslenskir stjórnendur eru komnir eins langt og fram kemur í Cranet rannsókn sem 

framkvæmd hefur verið hér á landi undanfarin ár með litlu úrtaki starfandi stjórnenda í 

þessari tilteknu grein og hvar það er helst sem upp á vantar. Rannsóknarspurningin er 

því eftirfarandi: 

 

Eru mannauðsstjórar á Íslandi að beita stefnumiðaðri mannauðsstjórnun 

eða eingöngu starfsmannastjórnun undir nýju nafni?  

 

Hér á eftir verður farið yfir þær aðferðir sem notaðar voru við rannsóknina. Greint 

verður frá mælitækjum og þátttakendum rannsóknarinnar og hvernig framkvæmd 

hennar fór fram.  

 

4.1 Rannsóknaraðferðir 

Í þessari rannsókn var notast bæði við afleiddar heimildir sem eru upplýsingar sem 

safnað hefur verið saman og skráðar sem dæmi skýrslur, bækur og vefheimildir en auk 

þess er notast við frumheimildir sem eru þær heimildir sem verða til við vinnslu 
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verkefnisins og hafa ekki komið fram áður líkt og viðtöl við aðila sem hafa þekkingu 

og reynslu á viðfangsefninu.  

 

Rannsóknaraðferðir frumheimilda skiptast í eigindlegar og megindlegar aðferðir og 

liggur munurinn helst í því að megindlegar ná til meiri fjölda og hægt er að greina þær 

á tölfræðilegan hátt á meðan eigindlegar aðferðir miða að því að ná dýpri skilning 

viðmælenda á viðfangsefninu. Við framkvæmd þessarar rannsóknar var einungis notast 

við eigindlega rannsóknaraðferð í formi hálf opinna viðtala vegna þess að rannsakandi 

sóttist eftir því að öðlast þekkingu og innsýn viðmælenda á viðfangsefninu. Kostir þess 

að nota viðtöl sem rannsóknaraðferð eru meðal annars að hægt er að lesa í viðbrögð og 

svipbrigði þátttakenda við þeim spurningum sem lagðar eru fyrir auk þess sem hægt er 

að bæta inn nýjum spurningum sem geta vaknað á meðan á viðtalinu stendur. Það eru 

þó einnig gallar á slíkri rannsókn þar sem rannsakandi geta haft áhrif á svör þátttakenda 

með orðalagi spurninga og því getur svörun viðmælenda litast af spurningum 

rannsakanda auk þess sem viðtöl og úrvinnsla þeirra geta verið tímafrek og 

kostnaðarsöm. 

 

Með aðferðinni var ætlunin að greina gögn niður í mynstur sem grunn fyrir skipulagðar 

og skilvirkar niðurstöður (Blumberg, Cooper og Schindler, 2005). Tekin voru átta hálf 

opin einstaklingsviðtöl við stjórnendur starfsfólks ýmist starfsmannastjóra eða 

mannauðsstjóra sem starfa annars vegar í stórum og hins vegar millistórum 

fyrirtækjum. Í eigindlegum viðtölum er leitast eftir að ná dýpt í umfjöllun um 

viðfangsefnið sem skoðað er frá ólíkum sjónarhornum til þess að ná fram eins mörgum 

blæbrigðum og mögulegt er, þó ætíð með markmið rannsóknarinnar að leiðarljósi 

(Kvale og Brinkmann, 2009). 

 

4.2 Þátttakendur 

Viðmælendur voru valdir með markvissu úrtaki, í slíku úrtaki eru þeir valdir vegna 

sambands við rannsóknarefnið, stöðu eða þekkingar á efninu (Berg, 2006). Sendur var 

tölvupóstur á átta fyrirtæki til að byrja með og við hvert þeirra sem hafnaði viðtali var 

sendur póstur á næsta fyrirtæki í sama stærðarflokki þar til átta viðtöl höfðu verið 

bókuð. 
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Í þessari rannsókn voru tekin viðtöl við mannauðsstjóra, starfsmannastjóra og 

framkvæmdastjóra sem sinna starfsmannamálum innan fyrirtækja og fóru viðtölin fram 

á vinnustöðum viðmælenda. Grunnur rannsóknarinnar byggir á átta viðtölum sem öll 

voru hálf opin viðtöl, þau miða að því að rannsaka tiltekið efni með opnum hug og gefa 

viðmælendum frelsi til að svara spurningum í eigin orðum í stað fyrirfram gefinna 

svara. Rannsakandi taldi mikilvægt að hafa viðtalið opið fyrir umræðum sem sprottið 

gætu upp á meðan á viðtalinu stóð ásamt því að spyrja alla viðmælendur út í ákveðin 

atriði en það gerir að verkum að viðtölin geti þróast í misjafnar áttir.  

Val á þátttakendum var framkvæmt með hentugleikaúrtaki þar sem þau skilyrði voru 

sett að viðmælendur gegndu stjórnun starfsmanna burt séð frá titli viðkomandi 

stjórnanda og leitaðist rannsakandi við að velja stjórnendur fyrirtækja úr misjöfnum 

sviðum atvinnulífsins og úr mis stórum fyrirtækjum til að fá sem víðtækasta sýn á 

viðfangsefnið.  

 

4.3 Mælitæki 

Í þessari rannsókn var notast við viðtalsramma sem unnin var út frá Cranet rannsókn 

sem framkvæmd hefur verið hér á landi á þriggja ára fresti frá árinu 2003 

Viðtalsspurningarnar voru samdar með það í huga að öðlast dýpri skilning á ferlum og 

áherslum mannauðsstjórnunar og hvernig hver og einn aðili nýtir það við sín daglegu 

störf. Þetta var gert til þess að rannsakandi gæti metið hvort viðkomandi stjórnandi 

starfar samkvæmt áherslum starfsmannastjórnunar eða mannauðsstjórnunar til 

samanburðar við þann titil sem viðkomandi hefur. Einnig voru viðtalsspurningar 

samdar sem kanna áttu sérstaklega skoðun viðmælenda á þörfum ýmissa ferla.  

Viðtalsramminn miðar að því að skoða hversu stefnumiðuð og markviss störf 

viðmælenda eru og hversu vel þau falla að skilgreiningu á stefnumiðaðri 

mannauðsstjórnun. Uppbygging viðtalanna var þannig háttað að viðmælendur voru 

fyrst spurðir út í eigin menntun, reynslu og innsýn, því næst var spurt út í stefnumótun 

og samvinnu innan fyrirtækisins og að lokum voru viðmælendur spurðir nánar út í 

lykiþætti er varða þá ferla sem nýttir eru innan húss við stjórnun mannauðs. Innan þessa 

ramma gafst svo viðmælendum kostur á að bæta við og auka enn frekar vísýni og innsýn 

rannsakanda. Hlutverk rannsakenda var fyrst og fremst að sjá til þess að viðmælendur 

tækju virkan þátt í viðtalinu og grípa inn í með ítarspurningum ef þörf var á (Blumberg, 

Cooper og Schindler, 2005). Tekin voru einstaklingsviðtöl við fjóra stjórnendur 
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meðalstórra fyrrtækja og fjóra stjórnendur stórra fyrirtækja til að sjá hvort merkjanlegur 

munur væri á milli fyrirtækja miðað við stærð þeirra. Viðtalsramminn var eins að öllu 

leyti milli viðtala þó var misjafnt hversu miklu hver viðmælandi hafði við hann að bæta 

og hvert samtalið í hverju tilviki leiddi.  

 

4.4 Framkvæmd og úrvinnsla 

Mesta vinnan við úrvinnslu og greiningu gagna er á höndum rannsakanda og fer það 

eftir spurningum í upphafi rannsóknar og undirbúningi hversu mikil sú vinna er. 

Rannsakandi þarf að hafa yfirsýn yfir hvað rannsakað er og út frá hverju hann getur svo 

túlkað viðtölin auk þess að leggja sig fram við að skilja hvað liggur að baki svörum 

viðmælenda til að skilja hvað hann á við. (Kvale og Brinkman, 2009) 

Átta viðmælendur voru kallaðir í einstaklingsviðtöl sem áttu sér stað á tímabilinu frá 

17. maí til 26. júlí 2016.  

Við framkvæmd viðtalanna voru fyrirfram ákveðnar spurningar lagðar fyrir 

viðmælendur og aðeins var stigið út fyrir þann ramma með ítarspurningum ef nauðsyn 

þótti. Öll viðtölin voru hljóðrituð og síðan afrituð, öllum viðmælendum var heitinn 

trúnaður við vinnslu gagn og boðin nafnleynd sem þeir töldu ekki þörf á. 

Að viðtölum loknum voru skrifaðar athugasemdir varðandi framgang viðtalsins og 

viðtölin afrituð. Viðtölin voru frá  15 mínútum upp í 60 mínútur. Gögn voru síðan lesin 

yfir, kóðuð og loks voru þemu dregin út. Við gagnagreiningu komu snemma fram sömu 

þemu, slík þróun kallast mettun (e. saturation). Mettun á sér stað þegar upplýsingar sem 

fram koma í viðtölum fara að endurtaka sig og sömu þemu koma fram í gagnagreiningu 

(Ritchie, Lewis og Elam, 2003). Að greiningu lokinni voru dregin út fjögur meginþemu 

sem sneru að stefnumótunarferlinu, hlutverki millistjórnenda, eftirfylgni og 

frammistöðumati auk hvatningar. Ítarlega verður fjallað um þessi þemu í 

niðurstöðukaflanum hér á eftir. 

 

4.5 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Þegar notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir er erfitt að alhæfa að viðmið og 

skoðanir viðmælenda endurspegli skoðanir fjöldans heldur einungis þess afmarkaða 

hóps sem verið er að rannsaka. Þrátt fyrir þessa takmörkun má þó segja að rannsakandi 

öðlist dýpri og fjölbreyttari skilning á viðfangsefninu umfram aðrar aðferðir.  
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4.6 Gildi rannsóknarinnar 

Rannsókn þessi er gott innlegg í þróun mannauðsstjórnunar á Íslandi þar sem bornar 

eru saman niðurstöður rannsókna sem unnið hefur verið að markviss síðastliðin ár 

hérlendis og viðtöl við stjórnendur mannauðs þar sem kafað er dýpra í þau atriði sem 

sérstaklega eru til skoðunar í þeirri rannsókn sem áður hefur verið unnin. Rannsókn 

þessi getur nýst stjórnendum til að átta sig betur á hvar þeirra stjórnunarstíll liggur í 

þróun mannauðsstjórnunar og hvar hægt er að gera enn betur til að ná að uppfylla 

markmið mannauðsstjórnunar og gera hana enn faglegri en hún er í dag. Rannsóknin 

varpar enn fremur ljósi á hvaða þættir það eru helst sem stjórnendur geta gert enn betur 

og hvar þeir eru að gera vel og þar með getur þessi rannsókn gefið stjórnendum innsýn 

í hvert þeir geti beint kröftum sínum í átt að stefnumiðaðri mannauðsstjórnun. 

5.0. Viðtalsrannsókn 

5.1. Viðmælendur 

5.1.1. Reykjafell - Elísa 

Reykjafell er 60 ára gamalt fyrirtæki sem fellur í flokk millistórra fyrirtækja með um 

40 starfsmenn í dag. Þetta er fyrirtæki sem sérhæfir sig í innflutningi og heildsölu á 

rafbúnaði á fyrirtækjamarkaði og býður heildarlausnir með það að markmiði að vera 

fyrsti valkostur rafiðnaðarins. 

Viðmælandi innan þessa fyrirtækis var Elísa Guðlaug Jónsdóttir fjármála- og 

mannauðsstjóri. Hún er menntuð bæði sem leikskólakennari en lauk svo einnig 

viðskiptafræði frá Háskóla Íslands. Hún hefur víðtæka reynslu af mannauðstengdum 

störfum meðal annars hjá Símanum, Reykjavíkurborg og úr störfum sínum sem 

deildarstjóri leikskóla.  

 

5.1.2. Johan Rönning - Haraldur 

Johan Rönning er 83 ára gamalt fyrirtæki í flokki millistórra fyrirtækja með um 90 

starfsmenn á sjö starfsstöðvum. Þetta er fyrirtæki sem sérhæfir sig í umboðs- og 

heildsölu með rafbúnað og rafmagnsvörur þó upphaflega hafi sérhæfing fyrirtækisins 

verið fólgin í háspennutengingum og rafverktakastarfsemi. Fyrirtækið hefur verið valið 

fyrirmyndarfyrirtæki VR sjö ár í röð og einnig fyrirtæki ársins síðastliðin fimm ár, þessu 
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til viðbótar var fyrirtækið eitt af fyrstu fyrirtækjum í landinu til að hljóta 

jafnlaunavottun.  

Viðmælandi innan þessa fyrirtækis var Haraldur Líndal Pétursson forstjóri fyrirtækisins 

en hann sinnir einnig mannauðsmálum. Hans menntun er BS í alþjóða markaðsfræði 

auk þess að hafa lokið senior excecutive program hjá ISE í Ameríku. Hann er alinn upp 

í fjölskyldu fyrirtæki þar sem hann lærði af föður sínum og öðlaðist þannig 

stjórnendareynslu.  

 

5.1.3. Prentmet - Ingibjörg  

Prentmet er 24 ára gamalt fyrirtæki í flokki millistórra fyrirtækja með um 65 starfsmenn 

á þremur starfsstöðvum. Þetta er fyrirtæki sem sérhæfir sig í prentun af ýmsu tagi hvort 

sem um ræðir prentun blaða eða umbúða.  

Viðmælandi innan þessa fyrirtækis var Ingibjörg Steinunn Ingjaldsdóttir sem er 

starfandi stjórnarmaður og annar stofnenda fyrirtækisins. Hún er menntaður 

rekstrarfræðingur frá Háskólanum á Bifröst en það voru hún og maður hennar sem 

einnig er rekstrarfræðingur sem stofnuðu fyrirtækið beint eftir nám.  

 

5.1.4. Lyfja - Hallur 

Lyfja er 20 ára gamalt fyrirtæki í flokki stórra fyrirtækja með um 350 starfsmenn á 30 

starfsstöðvum. Þetta er fyrirtæki sem er í mjög víðtækri starfssemi þó allt eigi það 

sameiginlegt að vera heislutengt, um ræðir bæði apótek, heilsubúðir auk heildverslunar.  

Viðmælandi innan þessa fyrirtækis var Hallur Guðjónsson starfsmannastjóri. Hann er 

menntaður sálfræðingur auk þess að vera með meistaragráðu í vinnu og 

skipulagssálfræði.  

 

5.1.5. Vífilfell - Sigrún  

Vífilfell er 74 ára gamalt fyrirtæki í flokki stórra fyrirtækja með um 230 starfsmenn á 

tveimur starfsstöðvum. Þetta er fyrirtæki sem sérhæfir sig í drykkjaframleiðslu, 

aðallega gosdrykkjaframleiðslu en einnig safa og bjór framleiðslu.  

Viðmælandi innan þessa fyrirtækis var Sigrún Þorleifsdóttir mannauðsstjóri. Hún er 

menntuð rekstrarfræðingur frá Bifröst auk þess að hafa lokið MS prófi í stjórnun og 

stefnumótun og hefur einnig lokið excecutive coaching á meistarastigi.  
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5.1.6. Sláturfélag Suðurlands - Þórhildur  

Sláturfélag Suðurlands er 110 ára gamalt fyrirtæki í flokki stórra fyrirtækja með um 

475 starfsmenn á þremur starfsstöðvum. Þetta fyrirtæki er samvinnufélag í eigu bænda 

sem sérhæfir sig í slátrun, úrvinnslu og sölu á framleiðslu félagsmanna. 

Viðmælandi innan þessa fyrirtækis var Þórhildur Þórhallsdóttir starfsmannastjóri. Hún 

er menntuð félags- og sálfræðingur frá Háskóla Íslands auk þess að hafa 

kennsluréttindi. Hún hefur einnig verið í læri hjá stjórnendaráðgjöfunum Eýþóri og 

Ingrid Kuhlman sem eiga Þekkingamiðlun.  

 

5.2. Eigindleg rannsókn 

 

Rannsóknin byggist á eigindlegri aðferð þar sem tekin voru hálf opin viðtöl við 

starfsmanna og mannauðsstjóra stórra og millistórra fyrirtækja. Þessi aðferð byggir á 

því að öðlast skilning á starfsháttum þessara stjórnenda og hvort starfsheiti þeirra segi 

til um þau verkefni sem þeir fást við í sínum störfum. Tekin voru sex viðtöl yfir 8 vikna 

tímabil sumarið 2016, fóru viðtölin öll fram á vinnustað viðkomandi stjórnanda og voru 

15-62 mínútur að lengd. Í upphafi viðtals var rætt um tilgang og úrvinnslu viðtalsins og 

hafði rannsakandi til hliðsjónar spurningalista sem var sá sami fyrir alla viðmælendur. 

Viðtölin voru tekin upp með leyfi viðmælenda og óskaði enginn þeirra eftir því að 

viðtalið væri trúnaðarmál, viðtölin voru síðan rituð upp orðrétt og þemagreind.  

 

 

5.3. Rannsóknarspurning 

 

Rannsóknin gengur út á að komast að því hvort munur sé á störfum þeirra sem titlaðir 

eru starfsmannastjórar eða mannauðsstjórar og einnig hvort munur sé á milli stjórnenda 

í millistórum og stórum fyrirtækjum. Einnig vildi rannsakandi skoða hvort þessir 

starfshættir þessara stjórnenda samræmist því sem fellur undir skilgreiningu 

mannauðsstjórnunar eins og hún er í dag. Svör viðmælenda þeirra starfshættir og 

reynsla af þeim störfum sem þeir sinna og rannsakandi greindi svo sameiginleg þemu 

út frá þessum viðtölum og hvar greinir í sundur.  
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5.4. Viðtalsspurningar  

5.4.1. Lykilþáttur velgengni – mikilvægi mannauðs 

Helmingur viðmælenda nefndu fólkið fyrst sem lykilþátt velgengni, þó voru allir sem 

töldu fólkið eiga mikinn þátt þrátt fyrir að vera ekki eini lykilþátturinn. Ýmis önnur 

atriði komu fram líkt og áætlanagerð, gildi, tíminn, ferlar og vörumerki sem þóttu teljast 

til lykilatriða en allir voru viðmælendur á einu máli um að mannauðurinn væri 

mikilvægur. Það var þó einn viðmælandi sem kom inn á það sökum eðlis starfseminnar 

að þau reyndu að vélvæða meira sökum þess hve dýrt það er að hafa starfsfólk 

samanborið við vélar.   

Það sem helst kom fram í samtölum við viðmælendur um eiginleika fólksins þá bar 

hæst sérhæfing og fagþekking. Þessi fyrirtæki eiga það öll sameiginlegt að vera sérhæfð 

á sínu sviði og þurfa sérmenntað fagfólk líkt og kjötiðnaðarmenn, lyfjafræðinga, 

rafvirkja, prentara og slíkt og því var fagþekking mjög ofarlega í huga allra 

viðmælenda. Haraldur hjá Johan rönning telur aðal lykilþáttinn vera þann að fólkið hafi 

rödd, það fær að segja sínar skoðanir og koma með hugmyndir hvort sem er undir nafni 

eða ekki og að það sé skýrt þar innanhúss að stjórnendur og eigendur hafi ekki endilega 

alltaf rétt fyrir sér. Þannig vill hann meina að fólkið þori að segja sínar skoðanir, það 

tekur þátt í áætlanagerð og ákvarðanatöku og með því móti sé mun einfaldara að ivnna 

verkin þar sem fólk vinnur að markmiðum sem það vill vinna í stað þess að þurfa að 

vinna að þeim.  

Þórhildur hjá Sláturfélaginu telur lykilþáttinn snúast um gildin eða líkt og það er kallað 

innan Sláturfélagsins starfshættir.  Hún segir að þetta sé í raun alveg einstakt samfélag 

og það sé að öllum líkindum sökum þess að fyrirtækið er orðið 110 ára og er í eigu 

bænda landsins. Starfshættirnir snúast að miklu leyti um ráðdeild eða skynsemi í rekstri 

og mikil gæði og er þetta eitthvað sem starfsfólk Sláturfélagsins starfar eftir og gerir 

kröfur á. Kjarninn í starfsfólki hefur verið þarna mjög lengi og sést það vel á 

starfsaldursheiðrunum og hefur mjög öfluga þekkingu og færni, eins og Þórhildur segir 

þá er starfsfólk fyrirtækisins bara SS. Þetta skapar ekki eingöngu mikla kjarnahæfni 

heldur einnig góða fyrirtækjamenningu og góðan starfsanda.  

Hallur hjá Lyfju taldi auk fólksins þá væri góð samvinna lykilatriði enda starfar hann 

hjá fyrirtæki með vel yfir 40 starfsstöðvar um allt land. Ekki einungis er fólkið dreift 

um allt land heldur eru þetta ólík rekstrarform og ólíkir vinklar sem krefst ólíkra 

starfskrafta þrátt fyrir að allar séu þessar starfsstöðvar starfandi í heilsu- og 
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heilbrigðisgeiranum. Hann telur einnig kost að yfirbyggingin sé ekki mjög mikil en 

einungis starfa um 15 manns á skrifstofu Lyfju og heldur þar utan um gríðarlegan fjölda 

starfsmanna, þetta er hægt með því að millistjórnendur sjái hver og einn um sitt útibú.  

Sigrún hjá Vífilfelli telur helsta kost starfsmanna vera tryggð við fyrirtækið og að gott 

og traust starfsfólk sem sýnir fyrirtækinu tryggð auk frábærra vörumerkja hafi mestu 

áhrif á velgengni.  

 

5.4.2. Mótun mannauðsstefnu – einkaverk eða samvinna 

Allir viðmælendur sammældust um að mótun stefnunnar væri samvinnuverkefni ýmist 

gegnum allt fyrirtækið eða á stjórnendaleveli en hvergi var þetta einkaverkefni 

mannauðs- eða starfsmannasviðs. Haraldur, einn viðmælanda gaf lítið upp um 

stefnumótun annað en að þetta væri bara hluti af kúltúrnum og það þyrfti í raun ekkert 

að laga það sem ekki væri neitt að, fyrir honum snerist þetta fyrst og fremst um uppeldi. 

Með uppeldi á hann við að um leið og fólkið kemur inn í fyrirtækið þá hefst uppeldi, 

það er hvorki verið að breyta fólki né halda því niðri það þarf bara að hafa um 80% af 

þessum karakter sem viðgengst í fyrirtækinu. 

Elísa hjá Reykjarfelli hefur einungis starfað þar í um ár og þegar hún kom inn í 

fyrirtækið var stefnumótun í gangi vegna heildarstefnu fyrirtækisins og hún sagði það 

vera sitt verkefni á næstu mánuðum að uppfæra og endurnýja mannauðsstefnuna í takt 

við þær breytingar sem gerðar voru á síðast liðnu ári. Hún sagði það þó ekki vera neitt 

einkaverk þar sem hún muni einungis stýra verkefninu en fólk víða úr fyrirtækinu 

myndi taka þátt í þeirri stefnumótun og stefnan yrði samþætt gegnum allt fyrirtækið. 

Þar sem fyrirtækið er ekki stórt þá verði þetta samvinnuverkefni allra og að hún muni 

svo bera ábyrgð á innleiðingunni sjálfri en lokaorðið hafa þó alltaf eigendur 

fyrirtækisins. 

Þórhildur hjá Sláturfélaginu tók við sínu starfi fyrir nokkrum árum og var forveri 

hennar lögfræðingur svo allir samningar og slíkt var í topp málum en hins vegar hafði 

lítið verið hugað að mórölskum málum. Þar sem Sláturfélagið er dreift á þrjár 

starfsstöðvar og á auk þess tvö dótturfélög þá var smá áskorun að það væri 

sameiginlegt starfsmannahald utan um svo mismunandi starfsemi eins og þessa. Hún 

ákvað því að tileinka sér að vera einn dag í viku á hverri starfsstöð til að veita fólki 

betra aðgengi að sér og kynnast og heyra frá fólkinu hvað það væri sem fólkið vildi. 

Það sem kom í ljós var að fólkið vildi tala meira saman, hittast og hafa samskiptin 
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betri. Hún tók einnig viðtöl við alla stjórnendur og áður en hún hóf störf hafði farið í 

gang vinna við að þjálfa og efla stjórnendur sem hún hélt áfram með, þá hittast 

stjórnendur reglulega og fara yfir stöðuna, fara á námskeið og auka þannig færni til að 

takast á við t.d. mannauðsmál.  

Hjá Lyfju er málum aðeins öðruvísi háttað þar sem fyrirtækið er bundið að lögum og 

reglugerðum sem í raun leggja grunninn að því hver fjöldi starfsmanna er á starfsstöð, 

þær kröfur sem starfsfólk þarf að uppfylla og hvers konar fólk getur starfað í apótekum. 

Hins vegar sér starfsmannasviðið um að móta starfsmannastefnu út frá þessum lögum 

og reglum auk heildarstefnu fyrirtækisins og er starfsmannastefnan uppfærð í takt við 

breytingar á heildarstefnu. Fyrirtækið hefur farið í gegnum jafnlaunavottun og því eru 

störf metin til jafns hvort sem það er karl eða kona sem sinnir þeim. 

Hjá Prentmet voru sett ákveðin markmið við stofnun fyrirtækisins og hafa þau alltaf 

verið höfð að leiðarljósi. Stjórnendur leggja mikla áherslu á að fólkinu líði vel og vinni 

vel saman og er stefnan mótuð út frá því. Starfsfólk getur komið með hugmyndir en 

þau ráða ekki stefnunni það er Ingibjörg sem sér um hana en hún hlustar þó á hugmyndir 

séu þær góðar.  

Hjá Vífilfelli er stefna í mannauðsmálum samvinnuverkefni á stjórnendaleveli og eru 

stjórnendur alltaf meðvitaðir um að safna upplýsingum sem nýst geta við stefnumótun 

í mannauðsmálum gegnum hin ýmsu verkefni. Mannauðsstefnan er mjög oft á dagskrá 

starfsmannafunda og hefur hún beina tengingu og skírskotun í rekstrarstefnu 

fyrirtækisins.  

Hjá flestum þessum viðmælendum var til gild starfsmannahandbók sem er aðgengileg 

á innri vef starfsmanna sem og í bók.  

 

5.4.3. Mannauðs/starfsmanna deild 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort til staðar væri sérstök deild sem færi með 

málefni starfsmanna þá skildu leiðir milli stórra og millistórra fyrirtækja. Stóru 

fyrirtækin höfðu öll deild með tveimur eða fleiri starfsmönnum til að halda utan um 

starfsmannamál. Í millistóru fyrirtækjunum var þetta hins vegar á höndum einhvers af 

æðstu stjórnendum fyrirtækisins að hafa umsjón með mannauðsmálum. Það var þó eitt 

sem öll fyrirtækin áttu sameiginlegt en það var að sá sem stjórnar mannauðsmálum er 

í raun í ráðgefandi hlutverki og sinnir að mestu bara stóru málunum, öll svona dagleg 
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mál fara millistjórnendur með, þó að einhverju leyti í samráði við mannauðs eða 

starfsmannastjóra.  

Haraldur er forstjóri Johan Rönning en fer einnig með stjórn mannauðsmála, hann segir 

þetta í raun allt vera í kúltúrnum og að það sé vel skýrt í upphafi hvert starfsfólkið leitar 

og telji starfsmaður sig ekki geta leitað til næsta yfirmanns þá geti hann alltaf leitað til 

næsta aðila þar fyrir ofan eða beint til Haraldar ef starfsmaður kýs það. Samskiptin séu 

opin og einnig sé hægt að senda inn nafnlausar ábendingar ef starfsmanni finnst 

óþægilegt að ræða málefnið við yfirmann, það sé gert gegnum sérstakt ferli.  

Elísa er fjármála- og mannauðsstjóri hjá Reykjafelli og segist alltaf til staðar ef menn 

vilji leita til hennar en að deildarstjórar sjái um starfsmannasamtöl og fleira sem tengist 

daglegri rútínu, þeir leita svo til hennar ef þeim vantar aðstoð við að leysa úr málum. 

Hún sér hins vegar um ráðningar, uppsagnir, formlegar áminningar og annað sem ekki 

fellur undir praktísk, dagleg málefni, hún lítur á sig sem ráðgefandi aðila í slíkum 

málum.  

Hjá Prentmet er það starfandi stjórnarformaður sem fer með málefni starfsmanna en 

hún er einnig annar eigandi fyrirtækisins, þau hjónin taka allar stórar ákvarðanir 

varðandi starfsmannamálin í sameiningu en daglegu málin sjá deildarstjórarnir um.  

Hjá öllum stóru fyrirtækjunum er þetta mjög svipað, það eru einn til tveir starfsmenn 

sem fara með starfsmanna og fræðslumál og svo launafulltrúi sem sér um að greiða laun 

samkvæmt ákvörðun sem tekin er af mannauðs- eða starfsmannastjóra. Hjá 

Sláturfélaginu hefur verið lögð sérstök áhersla á að efla stjórnendur til að takast á við 

hin ýmsu mál sem fylgja starfsmannahaldi og hefur markviss stjórnendaþjálfun átt sér 

stað síðastliðin ár. Þetta hefur skilað góðum árangri að sögn Þórhildar og mælist vel 

fyrir bæði hjá stjórnendum sem og starfsmönnum og nú sjá millistjórnendur um 

starfsmannamál sinna deilda ásamt því að geta leitað aðstoðar hjá henni sé þess þörf. 

Sem dæmi um það sem breyst hefur er að nú sjá millistjórnendur algjörlega um 

tímaskráningu sinna manna og eftirfylgni á borð við viðverusamtöl ef í ljós kemur 

mynstur í fjarveru starfsmanna. Þar sem Sláturfélagið er með öfluga 

heilsuverndarstefnu sem felur í sér fría læknisþjónustu þá hefur þetta nýja fyrirkomulag 

skilað mikilli aukningu í framleiðni á hvern starfsmanna þar sem erfiðara er fyrir 

starfsfólk að tilkynna veikindi þegar ekki er um slík að ræða.  

Hjá Vífilfelli og Lyfju eru mjög sambærilegar deildir og taka stjórnendur þeirra í sama 

streng hvað varðar starfsemi deildarinnar, það er að millistjórnendur sjái um praktísku 
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málin og að stjórnandi deildarinnar sé meira í ráðgefandi hlutverki auk þess að takast á 

við stóru málin. Þó sjá reyndar lyfjafræðingar í hverju útibúi Lyfju um starfsviðtöl sem 

og frágang ráðningar, samninga og annað slíkt en það er svo alltaf starfsmannastjóri 

sem fer yfir þær upplýsingar, ákvarðar laun og gengur frá gögnum.  

 

5.4.4. Ráðningarferlið 

Þónokkur munur kom í ljós milli fyrirtækja þegar farið var í gegnum ráðningaferlið, öll 

þeirra sjá um ráðningar sjálf þó með einni undantekningu en það var Vífilfell, þau leita 

stundum til ráðningastofu og láta hana sjá um málið fyrir sig. Mestur var munurinn á 

því hverjir það væru innan fyrirtækisins sem kæmu að ráðningaferlinu.  

Hjá Prentmet er það Ingibjörg sjálf sem sér um að gera auglýsinguna eftir þeim 

upplýsingum sem deildarstjórar veita henni varðandi hvers konar starfsmann þeim 

vantar. Ráðningaviðtölin eru að mestu í höndum hennar en það er í ferli núna að virkja 

deildarstjórana meira í þeim málum en það eru svo þeir sem sjá um þjálfun 

starfsmannsins. Þjálfunin fer fram samkvæmt fóstrakerfi þar sem vanur starfsmaður 

tekur þann nýja undir vænginn og kennir honum þar til viðkomadi er orðinn fullfær til 

að standa einn, þetta er sá þáttur sem flestir viðmælendur áttu sameiginlegt.  

Ferlið hjá Reykjafelli er mjög sambærilegt nema þá að millistjórnendur hafa þegar verið 

virkjaðir inn í ferlið og eru með í ráðningaviðtölum fyrir sínar deildir. Elísa sér um að 

koma út auglýsingum og fara yfir allar umsóknir sem berast auk þess að sjá um að klára 

samninginn, hringja út meðmæli og semja um kjaramál. Það er svo í höndum 

viðkomandi stjórnanda að skipuleggja og sjá um þjálfun á þessum starfsmanni og er 

Reykjafell einnig með fóstrakerfi við þjálfun á nýju fólki.   

Hjá Lyfju er ferlið þannig að lyfsali óskar eftir auka starfsmanni og Hallur sér þá um 

að auglýsa, það sem er ólíkt hjá Lyfju er að það er alltaf auglýst innanhúss fyrst og svo 

út á við. Umsóknir berast svo gegnum heimasíðuna og þá er það viðkomandi lyfsali 

auk mannauðsstjóra sem fá allar umsóknir en það er svo í höndum lyfsalans að velja úr, 

taka ráðningaviðtal og ganga frá ráðningu. Lyfsalinn sækir þó launaheimild til 

mannauðsdeildar og getur einnig óskað eftir aðstoð frá þeim ef hann er óöruggur eða 

telur sig vanta aðstoð við val á starfsmanni eða frágang á samningum. Það er þó alfarið 

í höndum mannauðsstjóra að ráða inn aðra stjórnendur í samvinnu við viðkomandi 

deildarstjóra.  
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Sambærilegt ferli er hjá Johan Rönning þar sem Haraldur sér um í samvinnu við 

auglýsingastofu að setja auglýsinguna saman,  þeir sem síðan koma til með að vera 

yfirmenn nýrra starfsmanna hafa fullt umboð til að klára ferlið alla leið sjálfir, þeir hafa 

þó fullan aðgang að Haraldi telji þeir sig þurfa aðstoð við ráðninguna. Haraldur segir 

þó að ef fleiri en einn starfsmaður komi til greina þá vilja millistjórnendur í flestum 

tilvikum hafa hann með í ítarlegri viðtölin þar sem hann er mun reyndari í 

ráðningamálum.  

Vífilfell sker sig úr hvað varðar formlegheit og ferla en þar er sérstök starfskjaranefnd 

sem þarf að samþykkja allar beiðnir um ráðningar nýrra starfsmanna, þau ákvarða 

launaramma og veita viðkomandi yfirmanni umboð fyrir stöðu og kjörum viðkomandi. 

Starfsþróunarstjóri, sem er partur af mannauðsteyminu, rammar svo inn auglýsingu 

með viðkomandi stjórnanda og mannauðsdeildin aðstoðar svo við val á umsækjendum, 

gerð ráðningasamninga auk móttöku- og þjálfunaráætlunar. Mannauðsdeildin tekur þátt 

í viðtölum þegar kemur að flóknari ráðningum en stjórnendur ganga yfirleitt frá þeim 

minni sjálfir nema þeir óski sérstaklega eftir aðstoð.  

Hjá Sláturfélaginu er þetta mjög sambærilegt og Vífilfelli nema í stað 

starfsþróunarstjóra er það Þórhildur sjálf sem heldur utan um þennan málaflokk. Helsti 

kosturinn sem ferli Sláturfélagsins hefur er sá að í lokaviðtali er samstarfsmaður 

fenginn einnig til að sitja inni í viðtölum, þetta er gert til þess að reyna sem best að ráða 

mannesku sem fellur vel að fyrirtækjamenningunni enda mikið upp úr henni lagt hjá 

Sláturfélaginu.  

 

5.4.5. Eftirfylgni  

Viðmælendur voru á einu máli um að þessi þáttur væri mjög óformlegur og voru það 

einungis tveir viðmælendur sem sögðust hafa fast ferli.  

Millistóru fyrirtækin töldu þetta stafa af smæð fyrirtækisins eða kúltúr þess, sögðu alla 

vera í það góðum samskiptum að óformlegt spjall ætti sér stað oftar en sjaldnar og þar 

með kæmi fljótt í ljós ef eitthvað þyrfti að bæta. Líkt og Elísa hjá Reykjafelli nefndi að 

það væri allt svo heimilislegt innan fyrirtækisins. Ingibjörg hjá Prentmet tekur í sama 

streng þar sem hún sagðist eiga óformlegt spjall við fóstra og deildarstjóra fyrstu 

vikurnar til að fylgjast með hvernig viðkomandi starfsmanni gengi að aðlagast.  

Hjá Vífilfelli eru stjórnendur hvattir til þess að taka regluleg viðtöl við nýliða til að 

fylgja þeim eftir en þó viðurkennir Sigrún að þau rukki ekki um staðfestingu á þessum 
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samtölum, hins vegar er umræðunni um mikilvægi þeirra haldið lifandi og vonast hún 

þar með til þess að stjórnendur fari eftir þessum tilmælum. Sama má segja um 

Sláturfélagið, þar eru þessi daglegu mál í höndum stjórnanda þeirrar deildar sem ráðið 

er í og sér sá aðili auk fóstrans um að fylgja starfsmanni eftir. Þórhildur segir þó að vel 

sé gætt að fylgja einnig fóstranum eftir að því leyti að ef starfsmaður á erfitt með að 

aðlagast þá sé farið yfir það með þeim sem sér um þjálfunina hvort réttum aðferðum sé 

beitt og þá hvort hægt sé að bæta úr því.  

Það eru svo Johan Rönning og Lyfja sem skáru sig úr hvað varðar eftirfylgni og hafa 

þessi fyrirtæki mjög ólíka ferla. Hjá Johan Rönning er upplýsingapóstur með alls kyns 

upplýsingum líkt og uppáhalds liði í enska boltanum, nöfn maka og barna, ýmis 

áhugamál og þess háttar sent út til allra starfsmanna fyrsta daginn auk þess sem nýr 

starfsmaður er látinn eyða smá tíma í hverri deild við störf fyrst til að kynnast bæði 

fólkinu og starfseminni betur. Þetta vill Haraldur meina að varði til þess að viðkomandi 

eigi auðveldara með að leita sér aðstoðar eða tjá sig um eitthvað sem hann er óöruggur 

með og þannig sé í raun starfsmaðurinn innleiddur inn í fyrirtækið og þann kúltúr sem 

þar er, þetta hafi þau áhrif að mjög fljótt komi í ljós ef starfsmaðurinn passar ekki inn í 

fyrirtækið. Allir ráðningasamningar sem gerðir eru hjá Johan Rönning eru fyrst 

skammtíma samningar til þriggja mánaða og eftir það á Haraldur óformlegt samtal við 

viðkomandi og þá er gengið frá langtímasamning ef svo ber undir.  

Hjá Lyfju eru það lyfsalarnir sem meta það á fyrstu þremur mánuðum ráðningar hvort 

viðkomandi passar í starfið. Lyfja hefur tekið upp kerfi þar sem gerðar eru reglulegar 

kannanir þar sem lyfsalarnir gefa starfsfólki sínu einkunn samkvæmt frammistöðu en 

hann viðurkenndi þó að virkaði ekki sem skildi þar sem lyfsalarnir eigi það til að gefa 

öllum starfsmönnum alltaf hæstu einkunn sem væri í raun mjög óraunhæft. Hallur vill 

meina að það komi strax í ljós á fyrstu þremur mánuðunum hvort starfsmaður sé hæfur 

í það starf sem hann er ráðinn og þar eru þeir Haraldur sammála.  

 

5.4.6. Frammistöðumat 

Viðmælendur voru algjörlega sammála um að betur mætti gera þegar umræðan snerist 

að frammistöðumati. Þetta er annar þeirra tveggja þátta sem er mjög ábótavant í störfum 

mannauðs- og starfsmannastjóra. Enginn þeirra viðmælenda sem rætt var við hefur 

innleitt formlegt frammistöðumat þrátt fyrir að allir viðmælendur væru þó sammála um 

mikilvægi þess og hefðu hugsað út í það án þess að taka þetta upp í störfum sínum.  
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Eina frammistöðumatið hjá Lyfju er sú könnun sem komið var inn á í kaflanum hér að 

framan þar sem stjórnendur á hverjum stað gefa starfsfólki sínu einkunn á skalanum 

einn til fimm og í fæstum tilvikum kemur eitthvað athugavert út úr þeim könnunum. 

Elísa hjá Reykjafelli er að hefja vinnu við endurskoðun á mannauðsstefnu fyrirtækisins 

og sagði þetta einn þeirra þátta sem hún vildi skoða sérstaklega í því ferli í því formi að 

innleiða regluleg, formleg starfsmannasamtöl. 

Haraldur hjá Johan Rönning sagði frammistöðumatið þeirra felast í því að veita fólki 

sem á það skilið stöðuhækkanir ef ráða þarf í stjórnunarstöður. Slíkar stöður væru alltaf 

auglýstar innanhúss eða farið væri beint til viðkomandi starfsmanns og honum boðin 

staðan. Að öðru leyti vísaði hann aftur í kúltúrinn og að það væru viðhöfð mjög opin 

samskipti og því væri lítið um árekstra eða slaka frammistöðu starfsmanna þar sem 

málin eru leyst strax um leið og þeirra verður vart.  

Ingibjörg sagði einnig að hjá Prentmet væri framleiðslustjórinn henni innan handar þar 

sem hann þekki fólkið á gólfinu mjög vel, öll samskipti eru þó óformleg og engin 

reglubundin starfsmannasamtöl hefðu verið innleidd. Hún benti einnig á að kúltúrinn 

þeirra væri í raun bara eins og heima, það er að fólk gerir það sem þarf að gera þegar 

þess þarf og að allir hjálpist að við að láta fyrirtækið ganga.  

Þar sem Vífilfell tilheyrir í raun alþjóðlegri keðju auk þess að hafa fengið nokkrar ISO 

vottanir þarf að uppfylla ákveðin skilyrði. Mikið er lagt upp úr því að viðhalda þjálfun 

reglulega og er þá einnig sífellt að aukast sú krafa að mæla árangur, jafnvel með þeim 

hætti að leggja próf fyrir starfsfólk. Ekki hefur mikið verið gert af slíku en þó er mikið 

hugað að þjálfun og eins hefur verið farið í ABC greiningu reglulega, yfirleitt að hausti 

þegar vinna hefst við áætlanagerð fyrir komandi ár. Þá er það metið hvort fyrirtækið er 

með rétta fólkið, nóg af fólki og þess háttar með tilliti til verkefna framundan.  

Ekkert formlegt ferli er heldur hjá Sláturfélaginu og viðurkennir Þórhildur að þetta sé 

sá flokkur sem helst megi bæta hjá þeim. Þrátt fyrir það tekur hún fram að umhverfið 

sé slíkt innan fyrirtækisins að það sé mjög skýrt til hvers sé ætlast og að vinnusemi 

einkenni kúltúrinn svo það ætti öllum að vera ljóst hvernig frammistöðu sé ætlast af 

þeim.  

 

5.4.7. Tilfærslur í starfi eða brottrekstur 

Viðmælendur voru spurðir að því þegar upp kemur sú staða að starfsmenn eru ekki að 

standa sig nægjanlega vel, ekki að ná tökum á því starfi sem það var ráðið til að sinna 
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eða að í ljós kæmi að kraftar þeirra nýttust mögulega betur annarsstaðar hvort eitthvað 

væri um tilfærslur í starfi. Allir viðmælendur voru á einu máli um að gripið væri inn í 

slíkar aðstæður og ef mögulegt væri þá væri viðkomandi fluttur milli deilda eða útibúa. 

Þrátt fyrir það þá væri óhjákvæmilegt í einhverjum tilfellum að segja viðkomandi upp, 

stundum væri það í raun einstaklingurinn sjálfur sem ekki passaði inn í kúltúrinn.  

Það var áhugavert að heyra að viðmælendur áttuðu sig flestir á því að ef þeir myndu 

innleiða frammistöðumat sem dæmi í formi reglulegra starfsmannasamtala væri 

sennilega hægt að gera mun betur í þessum efnum en þegar er gert. Haraldur tók fram 

að starfsmenn væri ekki hafðir áfram í aðstæðum sem þeim augljóslega liði ekki vel í 

og væri þá flutt til ef sá möguleiki væri fyrir hendi en það væri auðvitað ekki alltaf 

hægt, hann vill sjá starfsfólkið vaxa og blómstra í stað þess að verða eitrað epli innan 

fyrirtækisins. Sigrún hjá Vífilfelli tók einnig fram að það fyrsta sem athugað væri hjá 

þeim þegar slík mál koma upp væri hvort einhver skortur væri á þjálfun eða hvatningu 

og gripið inn í það, ýmist með betri þjálfun eða með því að senda viðkomandi á 

námskeið, það væri alltaf fyrsta skrefið hjá þeim.  

 

5.4.8. Hvatningar og hvatakerfi 

Þegar talið barst að hvatningu og hvatakerfum voru allir viðmælendur sammála um að 

slíkt væri að einhverju leyti til staðar en einnig að það væri mjög erfitt að útfæra eitthvað 

eitt kerfi sem virkar fyrir alla. Einnig fannst viðmælendum umhugsunarvert hvort slíkt 

kerfi ætti að vera fjárhagslegt eða ekki og voru nokkuð sammála um að best væri að 

geta skapað kerfi sem hvetur fólk áfram án þess að það tengdist beint við 

launaumslagið, það gæti allt eins einnig verið letjandi.  

Elísa var á því að ekki væri nóg um hvatningar og að sennilega stafaði það af því hversu 

gamalt fyrirtækið væri og af þeim sökum væri stemmingin innan fyrirtækisins fremur 

íhaldssöm, hún var einnig á því að þessu þyrfti að breyta.  

Haraldur var sá sem hafði einna mestar áhyggjur af því að launabónusar hefðu ekki 

alltaf jákvæð áhrif og vill reyna að breyta þessu þannig að um einhvers konar öðruvísi 

hvatningu sé að ræða. Hans tilfinning var sú að sá sem eitt sinn hefði fengið bónus gerði 

ráð fyrir honum aftur og eins þá gæti viðkomandi starfsmaður lagt jafnvel enn harðar 

að sér en ekki fengið bónus sökum sérstakra markaðsaðstæðna. Hjá þeim er hvatning 

frekar í formi gjafaöskju og þess háttar sem og að þegar mjög vel gengur þá fagnar 

heildin saman og allir fá að taka þátt, sem dæmi með utanlandsferð fyrir starfsfólk og 
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maka eða eitthvað slíkt. Ingibjörg telur hvatningu góða í hófi og vill þá einna helst beita 

hvatningu í því formi að hrósa viðkomandi starfsmanni beint fyrir vel unnin störf án 

þess að tengja það launum nema að því leyti að veita launahækkun hafi fólk unnið fyrir 

henni. Hún segir þau ekki hafa nein tól og tæki til hvatninga og telur þess ekki endilega 

þörf, þetta sé lítið fyrirtæki og að aðal hvatningin ætti frekar að koma frá ánægðum 

viðskiptavinum, hún telur þetta fína línu og að ekki megi heldur hrósa of mikið.  

Hjá Vífilfelli er að hluta til hvatakerfi þá aðallega fyrir stjórnendur auk sölu og 

markaðsfólks. Unnið hefur verið að hugmyndum að hvatakerfi fyrir sem flesta og er 

Sigrún sömu skoðunar og aðrir að nýta frekar aðrar leiðir en fjárhagslegar til að ná fram 

hvatningu. Sem dæmi þá er eitt af gildum Vífilfells gleði og hefur þónokkuð verið unnið 

með það í tengslum við hvatningu, stjórnendur fyrirtækisins vilja að starfsfólki líði vel 

og finnist gaman að starfa hjá fyrirtækinu og gaman að vera í vinnunni. Þannig hefur 

starfsfólk verið virkjað seem dæmi með viðhorfskönnunum og fleiru til að segja hvernig 

það vill hafa vinnustaðinn. Einnig hefur mikið verið unnið með samfélagslega ábyrgð 

að undanförnu og er það eitthvað sem á eftir að vaxa enn meira innan fyrirtækisins, það 

er eitthvað sem Sigrún vill einnig að virki hvetjandi fyrri starfsfólkið.  

Hjá Lyfju var innleitt heildar hvatakerfi fyrir um tveimur árum síðan og hefur það reynst 

nokkuð vel. Þar sem erfitt reyndist að setja á einstaklingsn sölubónusa sem hvatningu 

af þeirri ástæðu að ekki væru allir í afgreiðslu og þar með hefðu ekki allir sama 

möguleika þá var sett upp hvatakerfi sem virkar fyrir útibúið í heild. Hver stöð getur 

þannig náð sölubónus í sameiningu með því að ná ákveðið mörgum auka sölum á sinni 

stöð.  

Þórhildur sagði mögulega of lítið um hvatakerfi en að það væri þó í ákveðnum deildum, 

þeim deildum þar sem það skiptir miklu máli fyrir Sláturfélagið að einstaklingarnir skili 

miklu eins og til dæmis í kjötskurði. Það væri ekki mikið um hvata að öðru leyti innan 

fyrirtækisins.  

 

5.4.9. Sveigjanleiki 

Allir viðmælendur voru sammála um að starfsmenn hefðu sveigjanleika til að 

samtvinna vinnuna og einkalífið upp að vissu marki. Þannig þekkti ekkert þeirra til 

tilviks þar sem starfsmaður hafði ekki fengið að skjótast frá á skólaskemmtun barnanna 

sinna eða til læknis eða eitthvað slíkt. Hallur hjá Lyfju vildi þó benda á það að 

verlsunarmynstur hefur breyst að því leyti að verslanir opna seinna og eru opnar lengur 
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en áður var, einnig líkt og í vaktapótekunum sem eru opin frá átta á morgnana til 

miðnættis þá væri þar vakt sem rúllar og því ekki mjög fjölskylduvænn vinnustaður. 

Allir viðmælendur tóku fram að vissulega væru takmörk á sveigjanleikanum þar sem 

halda þyrfti uppi ákveðinni þjónustu eða framleiðslu og því ekki hægt að leyfa öllum 

sem dæmi að fara í sumarfrí á sama tíma, þetta þýddi að ef margir eru með börn á 

leikskóla gætu ekki allir fengið að vera í fríi á sama tíma og leikskólarnir þar sem manna 

þyrfti vaktirnar með einhverjum hætti. Einnig tók Haraldur það fram að hjá þeim er 

neyðarvakt allan sólarhringinn og því er alltaf einhver sem neyðist til að vera á vaktinni.  

Það kom einnig fram hjá Ingibjörgu að þau hefðu ekki svigrúm til að veita fólki leyfi 

til að vinna heima þar sem manna þyrfti vélarnar og sama kom fram í samtalinu við 

Sigrúnu að erfiðara væri að veita þeim sveigjanleika sem starfa beint við framleiðsluna 

en að stjórnendur og skrifstofufólk gæti í raun haft meiri sveigjanleika sökum eðli 

starfsins.  

Allir tóku í sama streng með það að ef starfsfólk er til staðar til að sinna daglegum 

skyldum ætti það að geta haft þann sveigjanleika sem það þarf á að halda.  

 

5.5. Samantekt viðtala 

5.5.1. Stefnumótunarferlið 

Viðmælendur voru spurðir sérstaklega um hvort mótun stefnu í starfsmannamálum væri 

á þeirra höndum eða hvort um væri að ræða samstarfsverkefni innan fyrirtækisins. 

Flestir voru þeir sammála um að mótun stefnunnar væri samvinnuverkefni stjórnenda 

innan fyrirtækisins þó endanleg úrvinnsla hennar væri í þeirra höndum.  

 

„Það hefur verið unnið í samstarfi en svona mest kannski auðvitað á stjórnunarleveli 

en svona í gegnum tíðina þá höfum við líka reynt að vera í mjög góðu sambandi við 

starfsmannahópinn.“ 

Sigrún, Vífilfell. 

 

Einn stjórnandi hafði aðeins aðra skoðun og vísaði til þess að stefna fyrirtækisins væri 

skýr og að öllum starfsmönnum væri gerð grein fyrir þeirri stefnu í upphafi svo þetta 

snerist meira um uppeldið. Í þessu fyrirtæki er engin sérstök deild sem fer með málefni 

starfsmanna heldur er slíkt á höndum framkvæmdastjóra sem er hann sjálfur. Hann 

orðaði þetta svo: 



 

44 

 

„If it´s not broken, why fix it“ 

Haraldur, Johan Rönning. 

Þetta viðhorf má segja að falli frekar að starfsmannastjórnun líkt og hún er skilgreind 

hér að framan fremur en mannauðsstjórnun. Haraldur er forstjóri en hefur með höndum 

öll starfsmannamál líka, þetta er athyglisvert viðhorf ef litið er til þess að fyrirtækið 

hefur síðastliðin fjögur ár verið valið fyrirmyndarfyrirtæki VR meðal annnars fyrir að 

skara fram úr á viði mannauðsmála.  

Hallur starfsmannastjóri Lyfju starfar í fyrirtæki sem er mjög bundið af lögum og 

reglugerðum sem setja mjög skýrar skorður í starfsmannamálum og þar af leiðandi hafi 

hann ekki eins frjálsar hendur þegar kemur að stefnumótun mannauðsmála. Þetta 

fyrirtæki hefur jafnlaunavottun og miðast stefnan því þónokkuð út frá því. Þessi 

viðmælandi situr í framkvæmdastjórn og telur það vera nauðsynlegt fyrir stjórnendur 

starfsmanna fyrirtækja til þess að stefna í málum starfsmanna sé samtvinnuð stefnu 

framkvæmdastjórnar um rekstur fyrirtækisins.  

Þrátt fyrir þennan mun á svörum voru þó viðmælendur allir á einu máli um nauðsyn 

þess að stefna í málum starfsmanna væri í takt við gildi, markmið og rekstrarstefnu 

fyrirtækisins og að allir starfsmenn þyrftu að vera meðvitaðir um það að hvaða 

markmiðum fyrirtækið starfaði.  

Þetta er í takt við þær kenningar sem fram koma í tengslum við mannauðsstjórnun og 

einnig niðurstöður CRANET rannsóknarinnarinnar.  

 

5.5.2. Hlutverk millistjórnenda 

Allir töldu viðmælendur mjög mikilvægt að millistjórnendur beri ábyrgð á sínu fólki 

og að það væri í raun þeir sem sjá um að stefnunni sé framfylgt. Þeir töldu mjög 

mikilvægt að millistjórnendur væru í góðum samskiptum við sitt fólk og flestir 

viðmælendur litu í raun á sig sem ráðgefandi þegar kemur að starfsmannamálum.  

 

„Þetta eru oft svona stærstu áhrifavaldarnir á líðan starfsmanna nákvæmlega og 

sjálfstraustið og já, bara hvernig manni líður frá degi til dags, hvernig maður er að 

upplifa hvort maður er að standa sig og allt þetta.“ 

Þórhildur, Sláturfélag Suðurlands. 
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Haraldur hjá Johan Rönning tók fram að mjög mikilvægt væri að útdeila verkefnum og 

lagði sérstaka áherslu á traust í þessu samhengi. Það að millistjórnendum sé treyst fyrir 

sínu fólki og allri ákvarðanatöku í tengslum við það og að þeir þyrftu líka að finna að 

þeir gætu alltaf leitað til næsta stjórnanda eftir ráðleggingum og aðstoð ef þannig bæri 

undir en að ábyrgðin væri samt þeirra á endanum.  

 

„Millistjórnendur eru alltaf í virku samtali við sitt fólk og halda þessum rauða þræði“ 

Sigrún, Vífilfell. 

 

Þetta er vel í takt við það sem fram kemur í skilgreiningum á mannauðsstjórnun, það er  

að mannauðsstjóri beri ekki einn alla ábyrgð og sjái um alla hluti heldur þurfi að deila 

þessum verkefnum niður á millistjórnendur sem eru í mun virkari samskiptum við 

framlínuna.  

Greina mátti á viðtölum við viðmælendur að í stærri fyrirtækjum virðist vera meiri 

formfesta í samvinnu milli æðstu stjórnenda og millistjórnenda. Hjá öllum stærri 

fyrirtækjunum eru reglulegir stjórnendafundir, námskeið og fræðsla þar sem æðstu 

stjórnendur og millistjórnendur hittast og fara yfir stefnur og strauma reglulega. Hjá 

bæði Sláturfélaginu og Lyfju eru mánaðarlegir fundir þessara aðila auk eins til tveggja 

stærri viðburða á ári þar sem samskipti og þjálfun fara fram.  

Þetta fellur vel að þeim viðmiðum sem mannauðsstjórnunin setur að góð og regluleg 

samskipti séu milli stjórnenda innan fyrirtækis og að stefna og markmið séu skýr ásamt 

því að millistjórnendur miðli þessum áherslum áfram til framlínu og að eftirlit sé haft 

með því að millistjórnendur séu á tánum þegar kemur að þessum mikilvægu málum.  

 

5.5.3. Eftirfylgni og frammistöðumat 

 

Nokkuð virðist skorta uppá formfestu og ferla þegar kemur að eftirfylgni og mati á 

frammistöðu. Enginn viðmælenda var með reglubundin starfsmannasamtöl og var öll 

eftirfylgni og mat á hæfni mjög óformleg, oftast í samtölum millistjórnenda og 

starfsmanna. Það virtist ekki skipta máli hvort um var að ræða millistórt eða stórt 

fyrirtæki, viðmælendur viðurkenndu allir að hér mætti vel gera betur og hjá einhverjum 

þeirra voru þegar á stefnuskránni breytingar á þessum þáttum.  
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„Við höfum ekki komið okkur upp svona formlegum viðtölum eða þannig en við, eða 

ég fylgist með bara í rauninni meira í spjalli eða tali hvort að það gangi ekki allt vel.“ 

Elísa, Reykjafell. 

 

Þórhildur segir ekkert fast frammistöðumat vera hjá Sláturfélaginu og tekur fram að þar 

megi þau vel bæta sig, það sé þó mjög skýrt í umhverfinu til hvers sé ætlast og að 

stjórnendur séu vel meðvitaðir um ábyrgð á sínu fólki.  

 

Það fyrirtæki sem kemst næst því að hafa þessa ferla í lagi er Johan Rönning en þar er 

ráðning alltaf fyrst skammtíma til þriggja mánaða og að þeim tíma loknum hefur 

starfsmaður prufað allar deildir til að kynnast öllum og þá fer fram viðtal til að meta 

hvort komi til langtíma ráðningar. Þetta er mjög í takt við kenningar fræðimanna á sviði 

mannauðsstjórnunar.  

Þetta er að mati fræðimanna mjög mikilvægur þáttur í mannauðsstjórnun og til þess 

fallið að auka skilvirkni og koma í veg fyrir kostnaðarsöm mistök við ráðningar á 

starfsfólki svo það er til lengri tíma litið til mikils að vinna að koma á ferlum við mat 

og eftirfylgni starfsmanna. Þessi þáttur er einna best til þess fallinn að draga úr 

mistökum, starfsmannaveltu og auka ánægju starfsmanna.  

 

5.5.4. Hvatning 

 

Viðmælendur voru mjög sammála um það að erfitt væri að koma á formföstu 

hvatningarkerfi hér á landi sem virkaði jafnt fyrir alla í fyrirtækinu. Þeir töldu einnig 

að ekki væri vænlegt að slík hvatning væri endilega fjárhagsleg þar sem að um leið og 

fólk fær einu sinni bónus þá geri það kröfu á að fá hann aftur í næsta launaumslagi. 

Allir voru viðmælendur sammála um að besta hvatningin væri í annars konar formi líkt 

og með hrósi, gjöfum eða viðburðum sem allir fengju sömu möguleika á að njóta. Það 

kom þó fram að í flestum þessarra fyrirtækja væru stjórnendur að fá fjárhagslegan 

bónus.  

 

„Við settum inn fyrir þremur árum svona hvatakerfi fyrir almenna starfsmenn, 

stjórnendur hafa haft það en við höfum aldrei haft það fyrir almenna starfsmenn. Bæði 
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það að það er bara erfitt að setja það inn vegna þess að það er svo erfitt að mæla það 

og hafa það einstaklingsbundið.“ 

Hallur, Lyfja.  

 

Lyfja er það fyrirtæki af viðmælendum sem er komið hvað lengst í þessum málaflokki, 

nú eiga allir möguleika á hvata í formi bónusa. Hvatakerfið fyrir almenna starfsmenn 

var þróað þannig að útibúið í heild getur, með því að ná ákveðnum sölumarkmiðum, 

fengið bónus.  

 

„Við erum ekkert með einhver tól og tæki en ég legg upp úr því að hrósa fyrir það 

sem vel er gert, líka þegar viðskiptavinir, sölumenn hafa verið duglegir við það þegar 

þeir fá svona hrós pósta frá viðskiptavinum að leyfa öllum að njóta. Það má auðvita 

alltaf gera meira í því að hrósa líka.“ 

Inga Steina, Prentmet. 

 

Viðmælendur voru á sama máli hvað það varðar að fjárhagsleg hvatning væri ekki 

endilega besta formið og vildu frekar leita leiða til að hvetja starfsmenn áfram með 

öðrum hætti. Sem dæmi þá vinnur Vífilfell að því að starfsfólk finni hvata í ímynd 

fyrirtækisins, það er að þeir séu stoltir af því að vinna hjá fyrirtækinu sem dæmi með 

því að vera samfélagslega ábyrg og byggja menninguna upp á gleði.  

 

6.0. Rannsóknarniðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar komu rannsakanda töluvert á óvart miðað við þá tilgátu 

sem lagt var upp með. Stjórnendur sem rætt var við virtust allir nokkuð vel meðvitaðir 

um þau fræði og þá ferla sem fram hafa komið á síðari stigum þróunar á 

mannauðsstjórnun og höfðu vilja til að setja skýra stefnu í takt við þá staðreynd að 

fólkið sé mesti auður fyrirtækisins. Það var þó áhugavert þegar spurt var út í lykilþætti 

varðandi velgengni viðkomandi fyrirtækis þá var það einungis helmingur viðmælenda 

sem fyrst nefndi fólkið. Gildi, markmið og snögg ákvarðanataka virtist vera þessum 

stjórnendum ofarlega í huga þegar kom að velgengni auk þess sem góð sambönd á 

markaði spilaði stóran þátt hjá nokkrum þeirra.  
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Samkvæmt þessu úrtaki virðist megin munur milli stórra og meðalstórra fyrirtækja hvað 

varðar mannauðsmál liggja í því að ekki sé til staðar sérstök mannauðsdeild í 

meðalstórum fyrirtækjum heldur eru starfsmannamál frekar á hendi annarra stjórnenda 

líkt og fjármála-, framkvæmdar- eða forstjóra. Auk þessa þá virðast ferlar og formfesta 

fremur einkenna stærri fyrirtækin og þar virðist vera mun meiri strúktúr og skipulag á 

þessum þætti fyrirtækisins.  

Allir viðmælendur töldu mikilvægi millistjórnenda þegar kemur að mannauðsmálum 

mjög mikið og að mannauðsstefnan væri í takt við viðskiptastefnuna. Það er því 

áhugavert að sjá þrátt fyrir lítið úrtak að stjórnendur virðast vera farnir að huga mun 

meira að starfsfólki sínu, að þeim líði vel og að allir séu að starfa í sömu átt. Hjá öllum 

þessum stjórnendum snerust mannauðsmálin um mun meira en einungis taktísk atriði 

og það er mjög jákvæð niðurstaða. Það eru þó vissir þættir sem stjórnendur virðast 

óvissir um hvernig eigi að höndla og þar ber hæst frammistöðumat og hvatning en þó 

gerðu stjórnendur sér grein fyrir að þar mætti gera betur.  

Áhugavert er að einungis eitt fyrirtæki hefur markvissa heilsufarsstefnu þar sem 

starfsfólki býðst ókeypis læknisþjónusta og hefur það reynst mjög vel í fækkun 

veikindadaga og bættum úrræðum þegar kemur að misnotkun á veikindarétti. Þetta er 

mjög áhugavert og Þórhildur hjá Sláturfélagi Suðurlands fullyrðir að með þessu hafi 

tekist að uppræta vandamál á vinnustaðnum fljótt og vel, það er ef starfsmenn eru 

ítrekað frá dag og dag þá er gripið inn í með þeim hætti að ræða við viðkomandi og 

komast að því hvort það er eitthvað á vinnustaðnum sem veldur og þá eru slík mál leyst 

farsællega. Hún fullyrðir að með þessari heilsufarsstefnu hafi tekist að fækka 

veikindaleyfum starfsmanna til muna sem svo skilar sér í aukinni skilvirkni og 

framleiðni.  

Vissulega ventar þónokkuð upp á að tækjum og tólum mannauðsstjórnunar sé beitt að 

fullu en þó virðist þróunin frekar vera á þá leið að stjórnendur leitist við að líta á fólkið 

sem auð innan fyrirtækisins og vilji er til staðar til að gera enn betur í þessum efnum.  

Enginn merkjanlegur munur var á þessum stjórnendum eftir starfstitlum og því virðist 

fólk bera það starfsheiti sem þeim þykir henta hverju sinni. Helsta skýringin á þessum 

mun á starfstitlum mætti rekja til þess hvort um nýtt eða gamalt fyrirtæki er að ræða, til 

að mynda er Sláturfélag Suðurland yfir eitthundrað ára gamalt og þar er starfstitillinn 

starfsmannastjóri hluti af rótum fyrirtækisins og einfaldlega ekki verið hugsað út í að 

breyta því. Þar sem Vífilfell er tvinnað inn í alþjóðlegt fyrirtæki má leiða líkum að því 
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að það sé ástæða þess að nýtt heiti hafi verið tekið upp á starfsmannastjóra þess 

fyrirtækis. Lyfja sker sig úr að þessu leyti að þeir hafa starfsmannastjóra þrátt fyrir að 

vera ungt fyrirtæki samanborið við hin stóru fyrirtækin. Allir viðmælendur voru þó á 

einu máli um að titillinn skipti litlu máli í stóra samhenginu og töldu hann í raun litlu 

skipta heldur væri það manneskjan í starfinu sem skipti mestu máli, það þyrfti að vera 

þessi mannlegi eiginleiki til staðar og það má kannski helst sjá á menntun þessara 

einstaklinga þar sem tveir af sex viðmælendum hafa bakgrunn í sálfræði og félagsfræði.  

Til að draga saman þessar helstu niðurstöður þá hefur orðið þónokkur vitundavakning 

í málefnum starfsmanna meðal stjórnenda í dag þó vissulega megi gera betur á ýmsum 

sviðum. Titill stjórnanda starfsmanna virðist litlu skipta þegar kemur að því að svara 

þeim kröfum sem samfélagið og markaðurinn gerir varðandi aukna áherslu á hæfni og 

líðan starfsmanna. Rannsókn þessari tókst því að hrekja þá tilgátu sem rannsakandi setti 

fram í upphafi og sýndi fram á að stjórnendur hafa þróast í átt að meiri leiðtogum sem 

umhugað er um að fólki líði vel og geti verið besta útgáfan af sjálfum sér á 

vinnustaðnum sínum.  

Ég tel við hæfi að loka þessum niðurstöðukafla á setningu frá starfsmannastjóra 

Sláturfélags Suðurlands því mér finnst hún segja allt sem segja þarf um þann karakter 

sem stjórnandi starfsmanna þarf til að bera til að vera góður leiðtogi burt séð frá 

starfsheiti  

 

„Ég held að í þessu starfi sé mjög mikilvægt að sé fólk sem nýtur þess að sjá aðra vaxa“ 

 

7.0. Umræður og ályktanir 

Draga má þá ályktun að leggja mætti meiri áherslu á að uppfæra starfsheiti stjórnenda 

starfsmanna enn frekar í mannauðsstjóra og að leggja þurfi meiri áherslu á að festa í 

sessi starfsmannasamtöl, frammistöðumat og hvatningar í einhverju formi, þannig gætu 

íslensk fyrirtæki mögulega náð enn betri árangri með aukinni frmaleiðni, fagmennsku 

og þekkingu starfsmanna. Einnig tel ég að stjórnendur séu í æ meira mæli en áður 

meðvitaðir um að vellíðan starfsmanna skilar sér í jákvæðum starfsanda, það svo skilar 

sér áfram til viðskiptavina sem skilar enn frekar jákvæðum og tryggum framtíar 

viðskiptavinum. Með því að festa enn frekar í sessi mat á frammistöðu og jákvæða 
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hvatningu tel ég að náðst geti enn betri árangur í íslensku atvinnulífi og jafnvel skilað 

meiri jákvæðni inn í samfélagið í heild.  
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9.0 Viðaukar 

9.1. Viðtalsspurningar 

 

1.   Hver er þín menntun og reynsla? 

2.   Hvern telur þú vera lykilþátt velgengni þessa fyrirtækis? 

a.    Hversu mikilvægan telur þú mannauð/starfsmenn vera fyrir 

stefnumótun og velgengni fyrirtækisins? 

3.   Hvernig fer mótun mannauðs/starfsmannastefnunnar fram, er það einungis 

mannauðs/starfsmannastjóri sem mótar hana eða er hún unnin í samvinnu við aðra 

innan fyrirtækisins? 

a.    Er hún þróuð í takt við viðskipta/rekstrar stefnu fyrirtækisins? 

b.   Er þessi stefna samþætt gegnum allt fyrirtækið? 

c.    Er mannauðs/starfsmannastefnan í takt við gildi fyrirtækisins og 

öllum vel skýr, sem dæmi er hún kynnt öllum starfsmönnum eða 

einungis stjórnendum? 

                                                             i.      Kynna stjórnendur hana þá áfram til sinna undirmanna? 

4.   Er sérstök mannauðs/starfsmanna deild sem fer með öll mál er varða starfsmenn 

eða er þeim verkum deilt á aðra stjórnendur, sem dæmi millistjórnendur? 

5.   Getur þú sagt mér lauslega frá ráðningarferlinu og hverjir það eru sem koma að því, 

þá er átt við auglýsingu, val, ráðningu og þjálfun nýrra starfsmanna? 

a.    Er gild starfsmannahandbók í notkun? 

6.   Eftir að nýr starfsmaður hefur verið ráðinn, hvernig er því fylgt eftir hvort 

framistaða hans sé fullnægjandi? 

7.   Eruð þið reglulega að meta getu og hæfni starfsmanna til að sjá hvort þið séuð 

örugglega með réttan aðila í réttu starfi? 

a.    Ef já – hvernig? 

b.   Ef nei – af hverju ekki? 

8.   Ef þið finnið út að þið eruð ekki með réttan aðila á réttum stað, hvernig er þá 

brugðist við því? 

9.   Er mikið um hvatningar til starfsmanna? 

a.    Ef svo er -  hvernig er slíku háttað? 

b.   Ef ekki - af hverju ekki? 

10.  Eruð þið sveigjanleg að því leyti að starfsmenn eigi auðvelt með að tvinna saman 

vinnu og fjölskyldu/einkalíf? 

a.    Ef svo er -  hvernig er slíku háttað? 

b.   Ef ekki - af hverju ekki? 
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9.2. Diktuð viðtöl 

9.2.1. Elísa hjá Reykjafelli 

J: Heyrðu mig langar að byrja á því að spyrja þig um þína svona menntun og reynslu 

E: Já, ég er menntaður viðskiptafræðingur, útskrifaðist úr Háskóla Íslands 2003, ég er 

líka leikskólakennari, útskrifaðist frá Bandaríkjunum níutíu og eitthvað...sex, já nítíu 

og sex. Síðan fer ég þaðan hef ég unnið náttúrulega, ég hef náttúrulega unnið með 

mannauðsmál í rauninni líka sem leikskólakennari og deildarstjóri en hérna sem 

viðskiptafræðingur hef ég unnið ýmis störf, hjá Vegagerðinni ég var þar með fjármál í 

rauninni á rekstrarsviði, svo fór ég til símans og var þar yfir söluverinu og það eru í 

rauninni þrjár einingar þar undir sko sem ég stýrði. Ég fer svo innan símans á nokkra 

staði, í markaðsmál og fleira, hvað gerði ég meira, svo fór ég til Reykjavíkurborgar, var 

þar hjá hérna, yfir rekstrinum hjá borgarsögusafni sem eru fimm söfn innan borgarinnar 

sem eru þar undir merkjum borgarsögusafns, var þar sem deildarstjóri reksturs og 

þjónustu og svo kem ég hingað í júní í fyrra og er þá með titilinn fjármála og 

mannauðsstjóri. Svona í stóru myndinni  

J: Já svona ansi víðtæka reynslu. En þú ert þá í rauninni ekki með menntun 

mannauðsstjóra eða vinnusálfræði eða eitthvað slíkt. 

E: Nei, menntaður viðskiptafræðingur. 

J: Hvern telur þú vera lykilþátt í velgengni þessa fyrirtækis? 

E: Lykilþáttur velgengni þessa fyrirtækis felst í fólkinu sem er hérna, það er gríðarlega 

duglegt fólk hérna með sérþekkingu á sviði þá raflagna og þess sem við erum að sérhæfa 

okkur í. Ferlar eru mjög góðir hérna innanhúss og við erum með gríðarlega sterk 

sambönd út á markaðinn og við birgja, þannig að við, já, ég mundi segja að þetta væri 

fólgið í fólkinu.  

J: Mótun mannauðsstefnu, er það einungis þá á þínum höndum sem mannauðsstjóra 

eða er hún unnin í samstarfi við eða samvinnu við aðra stjórnendur innan fyrirtækisins?  

E: Já, hún er samvinnuverkefni og þegar ég kem inn í júní í fyrra þá er til staðar 

mannauðsstefna hérna og í sumar eða ss. já á þessu ári ætlum við að ráðast í að gera 

endurbætur á henni eða í rauninni að gera nýja mannauðsstefnu og það verður ekki neitt 

einkaverk, það verður hópur fólks víða úr fyrirtækinu sem mun taka þátt, ég mun stýra 

þessu verkefni en við erum mörg sem komum að. 

J: Og er þessi stefna þá þróuð í takt við í rauninni viðskiptastefnu fyrirtækisins? 
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E: Já, það var stefnumótun hérna í fyrra, um svipað leyti og ég kom inn og þannig að 

það vantar algjörlega að uppfæra mannauðsstefnuna í takt við þá stefnu sem samþykkt 

var á sínum tíma. 

J: Og þetta er þá samþætt stefni í rauninni í gegnum allt fyrirtækið? 

E: Mannauðsstefnan? 

J: Já? 

E: Hún mun verða það já, algjörlega. Svo náttúrulega að lokum er hún samþykkt hjá 

stjórninni sem eru eigendur fyrirtækisins, þannig að þeir hafa svona loka “say” um 

málið. 

J: Já nú eruð þið náttúrulega að fara í mótunarferlið svo það er kannski ekki alveg skýrt 

en þessi stefna mun þá væntanlega vera í takt við gildi fyrirtækisins og er hún þá kynnt 

í rauninni öllum starfsmönnum og innleidd beint frá þér eða mun það fara í gegnum 

millistjórnendur o.þ.h. að innleiða stefnuna sem slíka þegar hún er klár?  

E: Já, ég sé fyrir mér að ég hérna náttúrulega beri ábyrgð á innleiðingu stefnunnar, við 

erum ekki það stórt fyrirtæki, við erum fjörutíu þannig að verður samvinnuverkefni 

náttúrulega mín og eigenda og stjórnenda, sem eru einhverjir en ég sé fyrir mér að ég 

svona beri ábyrgðina ´´a innleiðingunni sjálfri. 

J: ókey, sérstök mannauðs eða starfsmannadeild sem er þá væntanlega það sem þú 

starfar við, fer hún með öll mál sem varða starfsmenn eða er þessu verkefni deilt niður 

á millistjórnendur? 

E: Sko ég ber ábyrgð aftur en ég er ekki sú sem að sé um öll praktísk mál sem varða 

starfsmenn svona á “daily basis”, ef það er eitthvað sem þarf að ræða við starfsmenn 

eða eitthvað svoleiðis þá fer það ekki allt í gegnum mig, alls ekki. En ég sé mig frekar 

sem ráðgefandi eða í ráðgefandi hlutverki til stjórnenda þannig að þeir koma og við 

svona spekúlerum og ræðum aðeins málin ef það kemur eitthvað upp og svo taka þeir 

svona þetta praktíska varðandi ef við ætluðum að nefna eitthvað þá sem dæmi mætingar 

eða eitthvað svona þú veist þá taka þeir það en svona formlegri mannauðsmál tek ég 

eins og ráðningar og ef kemur til uppsagna eða áminninga svona formlegra áminninga. 

J: já svona þessa stóru þætti, þannig að þetta er svona gegnum gangandi í gegnum 

fyrirtækið þessi stefna og þessi mannauðsmál er í rauninni svolítið deilt niður á 

millistjórnendur. 

E: Já einmitt  



 

57 

 

J: Þá er það ráðningarferlið, getur þú sagt mér kannski svona lauslega frá 

ráðningarferlinu og hverjir það eru sem koma að því? 

E: Já, ef við segjum bara svona hefðbundið ráðningarferli þar sem við auglýsum og 

svoleiðis þá byrjum við á því, við höfum verið að auglýsa bara í gegnum vefinn, 

gegnum alfred.is eða eitthvað svoleiðis undanfarið, gengið fínt. Umsóknum er beint til 

mín og ég flokka þær og skanna og sé bara í rauninni um ferlið að boða í viðtöl, tek 

viðtölin ásamt þeim stjórnanda sem verið er að ráða í stöðu hjá og það er samvinna 

okkar beggja og síðan sé ég um að hringja út meðmæli og svoleiðis og hérna svona 

praktísku málin, náttúrulega ráðningasamning, kjaramál og svoleiðis fer í gegnum mig 

og ég tek líka fyrsta svona rúnt með starfsmanni ásamt næsta yfirmanni og svona kynni 

fyrirtækið en síðan tekur yfirmaður við. 

J: Og hann sér þá væntanlega um þjálfunina  

E: Já hann sér um þjálfun, skipuleggja hana og svoleiðis 

J: Og er það alltaf yfirmaður sem sér um það, það er ekki í rauninni ef þið væruð að 

ráða í staðinn fyrir einhvern annan að sá sem er að hætta þjálfi þá nýjan, er það 

yfirmaðurinn sem að… 

E: ...það er allur gangur á, já eftir því bara hvað hentar hverju sinni sko og jú vanalega 

er einhver hvort sem það er sá sem er að hætta eða einhver í deildinni sem er þá svona 

fóstri eða þannig en ég svona læt þá alveg um það hérna niðri. 

J: Eftir að nýr starfsmaður hefur verið ráðinn hvernig er því fylgt eftir hvort 

frammistaðan sé fullnægjandi, er einhver svona eftirfylgni? 

E: Við höfum ekki komið okkur upp svona formlegum viðtölum eða þannig en við eða 

ég fylgist með bara í rauninni meira í spjalli eða tali hvort að það gangi ekki allt vel og 

svoleiðis og ég tek líka starfsmanninn, reyni að taka hann í svona viðtal eftir kannski 

mánuð eða þannig en það er enginn tékklisti eða þannig hjá okkur eins og er þetta er 

meira óformlegt og kannski er það líka einmitt út af smæðinni sem gerir þetta svolítið 

svona heimilislegt. 

J: En eruð þið reglulega að meta getu og hæfni starfsmanna til að sjá eða meta í rauninni 

hvort að þið eruð með réttan aðila á réttum stað ? 

E: Nei það er eitt af hlutunum á mínu borði, að innleiða starfsmannasamtöl reglubundin 

og það verður gert, þetta er hérna, kemur bara í framhaldi af nýrri mannauðsstefnu þar 

sem við munum innleiða starfsmannasamtöl, það hefur ekki verið hingað til í þessu 

fyrirtæki en það svona, það er af nógu að taka.  
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J: Það er þá spurning, það er kannski ekki komið á hreint hvernig þið mynduð tækla 

það ef upp kæmi sú staða að það væri ekki réttur aðili á réttum stað, þið kannski sjáið 

að þessi mundi funkera betur annarsstaðar eða eitthvað slíkt hvort þið færuð í 

tilfæringar? 

E: Já, það eru mýmörg dæmi þess áður en ég kom að fólk er fært hérna á milli starfa og 

það er eitthvað sem er í þessari menningu hér, það eru svona tilfærslur en svo hafa 

náttúrulega komið upp staða þar sem að viðkomandi á náttútulega bara alls ekki heima 

hérna, það er annarskonar samtal 

J: það er aðallega bara svona hvort það sé metið að fólk kannski hafi betri hæfileika til 

að sinna einhverju öðru innanhúss og að það sé þá tæklað þannig frekar en að 

viðkomandi sé látinn fara ef hann getur sinnt einhverju öðru eða hefur góða þekkingu 

á því 

E: Já, nákvæmlega. Það hefur verið, það eru mjög mörg dæmi áður en ég kom, ekkert 

sem mér dettur í hug núna á síðasta ári en það mundi náttúrulega eins og þú segir koma 

berlega í ljós í þessum samtölum ef þau eru regluleg, já 

J: Hvatningar til starfsmanna, er mikið um slíkt hjá ykkur?  

E: Ekki nóg, þetta fyrirtæki er 60 ára gamalt og stemmingin er svona íhaldssöm en við 

erum að leita leiða alltaf og við þurfum að bæta okkur þar, algjörlega 

J: Sveigjanleiki að því leyti að starfsmenn eigi auðvelt með að tvinna saman vinnu og 

fjölskyldu eða einkalíf? 

E: Já það er mjög gaman að segja frá því að við tókum þátt í VR könnuninni fyrirtæki 

ársins og þar kom í ljós að okkar starfsmönnum þykir sveigjanleikinn góður og við 

vorum vel inná styrkleikabili þar, ég man ekki 4,8 eða hvað það var, það var mjög gott 

sem er merkilegt af því að megnið af fólkinu vinnur fastan vinnutíma, vinnur 8-16, allir 

sem eru hérna niðri sko eins og á lagernum og sölunni þeir eru 8-17 og við hérna uppi 

erum, það í rauninni sveigjanleikinn kom hingað inn með minni ráðningu af því að 

hingað til var alltaf fastur vinnutími en ég bara hérna breytti því og það svona er enn að 

venjast en það bara gengur mjög vel. En það besta er, ég var virkilega ánægð að sjá 

þessa niðurstöðu frá VR af því að þar svona sá maður að fólk kann að meta það og 

finnst það hafa sveigjanleikann. 

J: ég skannaði einmitt í gegnum þessa könnun við val á fyrirtækjum og búin að velja 

svolítið út frá þessu 

E: Já glæsilegt.  
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J: Ég held ég sé nú svona í rauninni komin með allt, fyrirtækjamenningin hérna hjá 

ykkur mundir þú segja að hún væri góð? 

E: Já ég mundi segja að hún væri mjög góð, sko þetta er fyrirtæki á ákveðnum 

tímamótum af því að bara svona aftur þá er þetta frekar íhaldssamt, gamalt fyrirtæki, 

mjög karllægt. Það eru hérna svolítið mikið af mönnum/körlum sem eru búnir að vinna 

hérna í fjöldamörg ár en það eru ákveðnar breytingar í gangi og fólk tekur þeim 

fagnandi og við erum svona að hérna, erum bara svona í breytingafasanum, jájá mjög 

góð, góð menning, góð stemming 

J: já það er nú stór þáttur af þessu 

E: oh já, svo er mismunandi hvað fólki finnst góð stemming, hafa allir skoðanir á því  

J: En hjá svona gömlu, íhaldssömu fyrirtæki varðandi starfsmannaveltu, mundir þú 

segja að hún væri lág? 

E: Hún er mjög lág, ég er ekki búin að , ég er ekki með tölurnar í kollinum ég tók þetta 

nú saman einhverntíman eftir að ég byrjaði en hún er lág og sérstaklega hérna hjá 

sölumönnum og hefur verið hingað á skrifstofunni í fjöldamörg ár þangað til kannski í 

fyrra, það hefur ýmislegt breyst, ég þarf nú bara að hitta þig á öðrum vettvangi til að 

segja frá því, neinei, en það er að sjálfsögðu meiri starfsmannavelta niðri á lager, þar er 

yngra fólk, fólk sem er að stoppa styttra en aftur á móti hefur veltan þar líka verið 

jákvæð inn í fyrirtækið þannig að þar er t.d. höfum við þjálfað fólk sem hefur svo seinna 

farið inn sem sölumenn eða annað þannig að það er mjög gott.  

J: Svo það er hellings vinna framundan 

E: Já það er sko hellings vinna framundan, nóg um að vera  

J: en er eitthvað sem þú mundir vilja bæta við ? 

E: Ekkert sem ég man eftir sko   

 

9.2.2. Þórhildur hjá Sláturfélaginu 

J: Ég ætla að byrja á því að þakka þér fyrir að taka á móti mér 

Þ: Já, bara takk sömuleiðis 

J: Mig langar svona kannski að byrja á því aðeins svona hver þín menntun og reynsla 

er 

Þ: Mhm, sko mín menntun er, ég lærði félagsfræði og sálfræði í háskólanum upphaflega 

og hérna, tók síðan reyndar kennsluréttindin nokkrum árum síðar en það var bara af því 

að ég þvældist svona óvart út í kennslu eftir útskrift, ég ætlaði aldrei að fara í kennslu, 
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ég ætlaði að fara beint í hérna framhaldsnám í einhverjum stjórnendafræðum af því að 

það er svona áhugasviðið liggur þar. En svo var bara neyðarástand hjá, mágkona mín 

var að kenna í skóla í bænum sem við bjuggum í, Mosó, og ein sem varð ólétt og þurfti 

að hætta og var að kenna lífsleikni og mér fannst það svolítið spennandi fag svo ég 

ákvað að samþykkja það og það enduðu á því að vera 7 ár í kennslu en svo reyndar 

gafst ég upp á því, þetta er ótrúlega lýjandi starf, þetta er ekki fyrir hvern sem er guð 

minn góður. Og ég meikaði þetta ekki, mig langaði alltaf að gera eitthvað annað og var 

alltaf að grúska svona eitthvað í einhverjum bókum og fór síðan í svona inntökuferli 

hjá stjórnendaráðgjafa hjónunum Eyþóri og Ingrid Kuhlman og komst inn þar hjá þeim 

og þau tóku mig bara undir vænginn og ég var bara í ss. læri og svo fór ég að kenna 

þegar þeim fannst ég tilbúin í það. Þannig að ég var í því í nokkur ár að vera með 

námskeið og gera greiningar á vinnustöðum og ýmislegt svoleiðis, þetta var alveg 

rosalega mikill skóli og gaman en komst svo í bara í miðri kreppunni, þegar hún svona 

stóð sem hæst að þá fékk ég þá sturluðu hugmynd að stofna mitt eigið fyrirtæki sem 

mér fannst æðisleg hugmynd en ekki nógu mörgum öðrum fannst það líka nema málið 

var að ég kynntist í því starfi aðferð þar sem maður notar hesta í samskipta og 

leiðtogaþjálfun, notar svona hestaleiki og þar sem ég er hrossaræktandi og hestakona 

þá fannst mér þetta ofboðslega spennandi og þetta er magnaðasta aðferð sem ég hef 

kynnst við að kenna fólki eitthvað því hestar eru svona tilfinningasvampar, þeir lesa 

mann stöðugt, þeir lesa hjartsláttinn og allan pakkann og þeir eru t.d. alveg ofboðslega 

næmir svo við tökum dæmi fyrir hrósi og fyrir stressi og með því að gera leiki með 

hestum sem eru lausir eða í bandi, ekki á hestbaki sko og nýta sér þetta félagseðli og 

flóttaeðli hestanna þá er hægt að læra alveg ofboðslega um mann sjálfan, ég gerði þetta 

með mágkonu minni og þetta var alveg ofboðslega skemmtilegt verkefni, við fengum 

svolítið af vinnustöðum og fólki sem vildu bæta sig og það var ofboðslega gaman en 

stóra verkefnið okkar reyndist reyndar vera að koma á laggirnar svona leiðtoga og 

reiðnámskeiðum fyrir fatlaða, það lifir góðu lífi í dag en það er ekki mín sko grein 

skiluru þannig að, en mágkona mín þar er hún algjör snillingur sko þannig að ég, svo 

bauðst mér að taka við starfsmannastjóra starfinu hér, það vantaði starfsmannastjóra 

hérna 2012, í byrjun árs 2012 og ég ákvað að gera það því við höfðum ekki nóg að gera 

í mínum geira í fyrirtækinu okkar en það var samt þetta var alveg ótrúlega gaman.  

J: Þetta er bara alveg hrikalega áhugavert 
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Þ: Já og þetta er svo skemmtilegt, ef þú kemst í svona einhverntíma þá alveg bara ég 

mæli með því, því fólk var oft bara fékk svona opinberun, þetta er kröftug nálgun 

stundum  

J: Já ég get trúað því, hrikalega spennandi, ég hef aldrei pælt í þessu 

Þ: Nei ég veit það þetta var sko, ég segi sko, manneskjan er svona blanda af hjarðdýri, 

hjarðdýrin hafa svo marga ofboðslega góða kosti í samskiptum eins og að lágmarka 

átök, velja sér yfirleitt svona félagslega og skynsama leiðtoga og svo erum við líka 

rándýr, það er veiðimaðurinn og að keppast og vera bestur og allt þetta og mér finnst 

það vera þegar að veiðimaðurinn tekur of mikið yfir þá verðum við erfið í samskiptum 

og við missum svona, já ég var alltaf að tala um þessa nálgun að finna aðeins hjarðdýrið 

í sér án þess að að verða hjarðdýr eins og við tölum oft um á svona neikvæðan máta að 

gera eins og allir hinir, það snýst ekki um það, þetta snýst um svona átakalaus, 

vinsamleg samskipti sem koma hópnum til góða. 

J: Já nákvæmlega, þetta er einmitt það sem mér finnst svo áhugavert í þessum 

leiðtogafræðum og munurinn á stjórnanda og leiðtoga. 

Þ: Já, það er það neflilega 

J: En hvað telur þú vera svona lykilþátt í velgengni þessa fyrirtækis? 

Þ: Þetta er, já, góð spurning, sko það er eitt sem blasir við og það er að fyrirtækið hefur 

verið rekið eftir ákveðnum gildum mjög lengi og þessi gildi eru, það heita reyndar 

starfshættir hjá SS af því að þetta var gert löngu áður en það komst í tísku að þetta hétu 

gildi en hérna eitt af því það heitir ráðdeild í rekstri, þ.e.a.s. að vera skynsöm í rekstri 

og vera alltaf að velta fyrir okkur, erum við að gera hlutiina á réttan hátt, erum við að 

eyða óþarfa tíma, erum við að eyða óþarfa úrræðum, hvort sem það eru peningar eða 

hvað annað skiluru og síðan gæði, SS er, það er dásamlegt að kynnast þessu samfélagi 

að það er svo sterk hérna þessi gæðahugsun og það er ennþá meira gaman að hitta fólk 

þarna úti sem segir sko, já ég kaupi bara SS, nú já og út af hverju, af því að ég veit að 

hverju ég geng, ég þarf ekkert að hafa áhyggjur af þvi að þetta sé eitthvað handónýtt 

kjöt eða eitthvað, þetta er auðvitað fyrir svona fyrirtæki þá skiptir þetta alveg 

ofboðslega miklu máli, það er svona skynsemi, muna ræturnar okkar, við erum í eigu 

bænda, það væri ekki við hæfi að vera með eitthvað og fyrirtækið hefur nánast farið út 

af sporinu og það var í, þá voru gerð slík stjórnunarleg mistök að ætla að fara að reisa 

höll og eitthvað svona en heilt yfir þá hefur ekki verið slík stefna, það hefur verið 

skynsemi, spara og fara vel með og hugsa um gæði, að kúnninn fái það sama, að hann 
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geti alltaf treyst á það. Má ég nefna annað, svo hefur tekist hérna að skapa samfélag þar 

sem er ótrúlega, það er svolítið svona að annaðhvort fílaru þig hérna eða ekki, það er 

dálítið þannig og hér er, það er ótrúlegt að við erum að heiðra fólk núna hér í Reykjavík 

á morgun fyrir starfsaldur og við erum að heiðra fólk fyrir 50 ár og þú veist, fullt af 

fólki hérna er búið að vinna hérna í 30-40-50 ár sem er náttúrulega bara, ja mér finnst 

það magnað. Allur kjarninn er búinn að vera hérna bara ofboðslega lengi, sem ég held 

að sé gott, það er ekki, það er auðvita hætta á stöðnun en það er ekkert að gerast af því 

að það er svo öflugt nýsköpunarteymi og svona já, við erum heppin með fagmenn, það 

eru ofboðslega flottir fagmenn hjá SS sem svona drífa þessa nýsköpun, þannig að já 

þetta balancerast einhvernvegin vel saman. Ég heillaðist strax af fyrirtækinu þegar ég 

kom hérna inn, bara já það er yndislegur andi hérna, ofsalega gott.  

J: Já, mótun starfsmannastefnunnar hvernig mundir þú segja að hún færi fram, er það 

bara í rauninni þú sem starfsmannastjóri sem mótar hana eða er þetta samvinnuverkefni 

innan fyrirtækisins? 

Þ: Já það verður alltaf að samvinnuverkefni, sko ég náttúrulega tek við hérna, þú veist 

þetta er eld gamalt fyrirtæki þannig að þú getur ímyndað þér, það er náttúrulega búið 

að gera mjög margt, búið að móta starfsmannastefnu sem að sko, kjarninn í henni eru 

starfshættir SS, það eru þessir 5 starfshættir sem að eru gæði, þjónusta, samvinnan, 

ráðdeildin og hérna frumkvæði, þetta er það sem að við erum alltaf að spá í og reyna að 

prjóna eitthvað með, við, gera og spyrja okkur erum við að veita nógu góða þjónustu, 

erum við að veita nógu góða innri þjónustu, það er búið að vera svolítið stórt issue, það 

er erfitt að vera svona dreifð í rúmi sko. Selfoss, Hvoslvöllur, svo eigum við ss. tvö 

önnur dóttur fyrirtæki, Reykjagarð og Hollt & Gott það þarf líka að einhvernvegin að, 

af því að sumt er sameiginlegt eins og t.d. starfsmannahaldið er sameiginlegt og fleira 

þannig að hérna, þannig að já, innri þjónustan höfum við verið að pæla heilmikið í en 

það sem gerist sko þegar ég tók við þá var alveg ákveðin óánægja með starfsmannamál, 

ég fann það alveg sterkt, það var svona forveri minn var lögfræðingur og örugglega, ja 

ég veit ekki annað en bara mjög flottur náungi með það og allt það en það hafa auðvita 

svona síðustu 20 árin verið að blása svolítið aðrir vindar í, það eru gerðar allt öðruvísi 

kröfur í dag til starsfmannamála innan fyrirtækja heldur en kannski var, allavega var 

ekki mikið talað um það, ekki svo mikið, já kannski ég veit það ekki 25 ár eða eitthvað 

en hérna þannig að hann var kannski ekkert alveg þar, var mjög flinkur þannig allir 

samningar pottþéttir og öll svona umgjörðin svona í regluverkið í kringum 
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starfsmannamál passað vel upp á það en kannski ekki alveg þessi mórölsku mál og 

þannig svona vantaði aðeins og hérna þannig að ég byrjaði á því að taka viðtöl við alla 

stjórnendur og vera mjög mikið meðal starfsfólks, ég setti mér strax að vera á hinum 

starfsstöðvunum ákveðna daga í viku, bara auglýsti það og hef haldið vþí alltaf, ég er 

bara þarna á þessum tíma og ég var svo heppin að fólk var svo  til í þetta, það komu 

allir bara að tala við mig og ég spurði alla að því sama, hvað er að þínu mati það 

mikilvægasta sem við þurfum að vinna í til að bæta svona, verða ennþá betri 

vinnustaður og þéttari hópur. Ég fékk rosalega mikið af ábendingum og þær snerust 

eiginlega meira eða minna um það að vera meira saman, vera meira bara saman, tala 

saman, það er rosalega sterk vinnumenning í SS, að vera að vinna og vera duglegur og 

svona gamaldags svona sem er mjög gott en það þarf auðvita líka hitt, að hittast, spjalla, 

dáðst að hvað við erum dugleg soldið, rífa upp stoltið svona. Það sem hefur verið gert 

hér mjög vel síðan 2008, ég kynntist neflilega SS þannig 2008 þá var byrjað að hafa 

reglulega stjórnendafundi, samfundi stjórnenda og Þekkingarmiðlun sem ég var að 

vinna hjá þá, var fengin til að koma og gera úttekt og leggja fram fræðsluáætlun fyrir 

stjórnendur sem miðaði að því að þétta þennan hóp og bæta samskiptin milli starfstöðva 

og gera SS stjórnendur miklu betri, þessi vinna er ennþá í gangi og við erum að fara í 

dag bara í svona vinnu meira að segja og þetta hefur skilað alveg rosalega miklu. Við 

sjáum það bara í mælingum á starfsánægju sem eru gerðar hérna reglulega að t.d. þessi 

þáttur um trúverðugleika og traust til stjórnenda hefur vaxið mjög mikið og það er 

auðvita bara vegna þess að stjórnendur SS tóku það bara mjög alvarlega strax þarna í 

upphafi að þetta væri verðugt verkefni og mundi bæta vinnustaðinn til muna og 

virkilega gerðu það bara að taka fræðin til sín og nota þau, það hefur gengið alveg 

ótrúlega vel og mér finnst svo gaman af því að ég var á fyrsta fundinum með þeim 

þarna, sá þau þá sem gestur sko og upplifði stemminguna og pælingarnar og vera svo 

partur af þessu í dag og sjá sko það er ótrúlegur munur á hópnum og þetta er auðvita 

vinna líka sem skilar sér alveg gríðarlega og kannski skilar sér meira en nokkuð annað. 

J: Og sérstaklega eins og þessir millistjórnendur sem hafa oft alveg gríðarlega mikil 

áhrif, smitar alveg niður. 

Þ: Já einmitt algjörlega, þetta eru oft svona stærstu áhrifavaldarnir á líðan starfsmanna 

nákvæmlega og sjálfstraustið og já bara hvernig manni líður frá degi til dags, hvernig 

maður er að upplifa hvort maður er að standa sig og allt þetta. Þannig að þeir hafa verið 
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skólaðir verulega til í nákvæmlega þessu að það er enginn stjórnandi bara eitthvað 

eyland, hann er einfaldlega áhrifavaldur í lífi annarra og aþð er ábyrgðarmál. 

J: Það er bara frábært, það er flott líka að heyra að þessi starfsmannastefna sé þróuð í 

takt við þessi gildi það er einmitt svolítið líka punktur sem ég er að skoða af því að það 

er oft bara svona sér stefna sem í rauninni tengist ekki neitt inn í aðra þætti fyrirtækisins. 

Þ: Nei nei, við höfum unnið með þetta alveg markvisst í tvígang með hverjum einasta 

starfsmanni í fyrirtækinu og hérna það er svo gaman að fólk talar um þetta, það segir 

hérna “bíddu en við viljum vera þekkt fyrir gæði og erum við…” fólk er að gera svona, 

máta sig við þetta og er ekki ánægt ef að, eins og með ráðdeildar starfsháttinn okkar e´g 

veit ekki hversu oft ég heyri sérstaklega stjórnendur segja “er þetta nú nógu mikil 

ráðdeild, mér finnst ekki”  

J: Það er einmitt mjög sjaldgæft að starfsfólk sé svona vel meðvitað um gildi 

fyrirtækisins, ég held að það sé svolítið einstakt hérna, kannski einmitt út af þessum 

rótum sem fyrirtækið hefur og þetta með þessa starfsmenn sem eru búnir að vera hérna 

í óratíma, fylgir því kannski líka. 

Þ: Já, algjörlega þeir eru bara, eða við erum bara SS. Þetta er rosalega sterkt team og 

fyndið að finna hvernig það smitast út frá manni án þess að maður ætli sér það eða átti 

sig á því að t.d. ekkert löngu eftir að ég byrjaði að vinna hérna þá, af því að ég á stóra 

fjölskyldu og við hittumst mikið og grillum og svona þú veist og þegar fólk fór að 

afsaka við mig að það kom kannski með kjöt frá Goða og bara “sko fyrirgefðu það var 

bara ekkert til annað, ég bara sver” og maður bara svona “ha?, ókei, ókei já skammastu 

þín en samt, nei djók”(hlær). En eitthvað gerist og þetta smitar meira að segja út frá sér 

sko frá manni þó að maður átti sig ekki á því, það er bara gaman.  

J: Það er náttúrulega svona sérstök starfsmannadeild sem fer með málefni starfsmanna 

en er þessu deilt niður á aðra stjórnendur eins og millistjórnendur að hafa 

starfsmannamál undir höndum? 

Þ: Í raun og veru hefur það verið kannski svona megin verkefni mitt síðan ég kom, það 

er að efla, fræða og þjálfa stjórnendurna sjálfa í að höndla sín starfsmannamál, því það 

er ekkert gott að miðstýra þeim, það má gera aþð að vissu marki en það er ekki hægt 

frá degi til dags og þar af leiðandi hefur þjálfun sjtórnenda miðast af því að gera þá að 

sem sagt stjórnanda sem að upplifir sig ábyrgan fyrir hópnum sínum, upplifir sig 

ábyrgan ekki bara fyrir árangri hópsins heldur vellíðan hópsins og það höfum við gert 

með því að þjálfa þá í því að taka starfsmannasamtöl, við erum með mjög sterka 
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heilsuverndarstefnu, við erum með fría heilsugæslu og allt mögulegt fyrir alla 

starfsmenn og SS starfsmenn þekkja það ekkert að bíða eftir heimilislækni í tvær vikur 

sko því við kaupum læknatíma fyrir starfsmenn þannig að þeir, það var einmitt svolítið 

fyndið að fyrir austan þar var voðaleg reiði og æsingur yfir því að það var fækkað þeim 

dögum sem var opið á heilsugæslunni á Hvolsvelli og ss. okkar fólk þurfti að fara á 

Hellu og það var mjög reitt yfir því og mjög reitt yfir því að þurfa kannski að bíða 

þangað til næsta dag eftir tíma hjá lækni af því að það er bara algjörlega orðið vant því 

að það bara hringir og fær tíma og ég hugsaði að ég hafði nú sjálf ætlað mér að fara til 

læknis nokkru áður uppi í Mosó og ég gat fengið tíma eftir tvær vikur þannig að þú 

veist. Þar af leiðandi eitt af því sem þetta kallar á það er að taka svokölluð viðverusamtöl 

og það er að starfsmaður sem er kannski mikið frá að þetta eru rosalega viðkvæm mál, 

allir geta orðið veikir og það er ekkert að því og algjörlega þú veist eðlilegt, en þegar 

við sjáum að kannski einhver er mjög mikið frá einn og einn dag eða eitthvað slíkt, það 

er oft vísbending um að það er eitthvað annað að og það getur allt eins verið að það sé 

vísbending um að það sé eitthvað að á vinnustaðnum því við vitum það alveg að 

vanlíðan á vinnustað veldur fjarvistum þannig að partur af þessari ábyrgð hefur verið 

að setjast niður með fólkinu sínu ef það sér eitthvað slíkt og spurja ég sé að þú hefur 

verið svolítið frá að undanförnu og ég hef svolitlar áhyggjur af því, ég hef aðallega 

áhyggjur af því hvort það sé eitthvað hér í gangi, eitthvað sem við ættum að tala um, 

eru samskiptin eitthvað erfið, er mórallinn eitthvað ekki nógu góður og þar fram eftir 

götum. Þeir hafa líka tekið alfarið ábyrgð á öllum tímaskráningum sinna starfsmanna 

og þannig að það er mikilvægur þáttur því það þýðir um leið að þá er þessi stjórnandi 

orðinn ábyrgur fyrir því að viðkomandi fái rétt laun þannig að hann upplifir sig ábyrgan 

fyrir sínum manni alveg alla leið. Öll þessi námskeið sem við erum að sitja þau miða 

að því að í raun og veru gera SS stjórnendur að betri manneskjum, meiri leiðtogum og 

svona skýrari stjórnendum þannig að já það er ákveðin miðstýring eins og endanleg 

ákvarðanataka varðandi ýmis mál, eins og bara við vorum að breyta viðmiðunum  um 

starfsaldurs heiðranir, þær voru mjög gamaldags við fórum ekki að heiðra starfsmenn 

fyrr en við 25 ár en þetta er ekki í takt við raunveruleikann núna, reyndar kannski 

svolítið hjá SS en þessi ákvörðun til dæmis, ákvörðun um þessar breytingar kemur 

alfarið frá starfsmönnum, ég er búin að fá fjölda ábendinga frá þeim um að þetta sé ekki 

nógu gott og ekki nóg í takt við tímann. Ég bara tek alltaf niður athugasemdir 

starfsmanna og íhuga það, síðan setjumst við Hallveig og starfsmannahaldið og pólski 
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túlkurinn okkar á Hvolsvelli, við setjumst yfir þessi mál og síðan ber ég þau undir 

yfirstjórn félagsins ef það eru svona breytingar sko, þannig að ég mundi segja sko þær 

koma úr grasrótinni, tillögur að breytingum og fara í gegnum einvherskonar mótun hjá 

okkur og svo eru þær gefnar út. 

J: Þannig að starfsfólkið á alveg sinn þátt í þessari stefnumótun 

Þ: Já, það á það og til dæmis bara eins og starfshættirnir, það hefur verið farið í þá vinnu 

að skilgreina þá bara fyrir sig og sína deild og sitt team og ræða hvernig útfærum við 

þetta, hvernig birtist þetta hjá okkur, hvað þurfum við að hafa, hvernig þarf okkar 

samvinna að vera til þess að við séum að upplifa þennan samvinnu starfhátt með góðum 

hætti og eitthvað svona.  

J: Nákvæmlega, þá er það ráðningarferlið, getur þú sagt mér svoan lauslega frá 

ráðningarferlinu og hverjir það eru sem koma að því, þá er átt við auglýsingu, val á 

starfsfólki, ráðningu og þjálfun. 

Þ: Sko, það er soldið eiginlega tvenns konar. Ef við byrjum á þessum svona 

skrifstofufólki, þeim sem vinna við tölvur. Þar er þetta klassíska við auglýsum í blöðum 

eftir fólki og ég geri það í samráði við viðkomandi deildarstjóra og deildarstjórinn og 

ég fáum umsóknir, við erum með umsóknakerfi sem fólk sækir bara um inní og svo 

veljum við okkur einhverja líklega kandidata og setjumst niður með þeim í fyrstu 

umferð viðtala og veljum síðan úr því kannski tvo, mesta lagi þrjá ef þetta er mjög erfitt 

val og tökum síðan einhverja samstarfsmenn inn í seinni hluta viðtalanna. Það er bara 

til þess að, maður getur, þetta er alveg risa stór ákvörðun á báða vegu að ráða bæði fyrir 

og ég segi svo oft við okkar umsækjendur spyrðu okkur spurninga, ekki reyna, ég er 

svo á móti þessu að reyna að selja sig inn í eitthvað starf, það er bara algjör vitleysa 

vegna þess að það er ákveðið áfallaferli að ráða sig inn hjá fyrirtæki og uppgötva síðan 

á næstu mánuðum að maður á ekkert heima þarna og kannski starfið á ekki einu sinni 

við mann og alls konar svoleiðis. Þetta er mjög mikilvægt vegna þess að við erum mjög 

mikið opin fyrir því að ráða fólk sem er sko að ráða talenta frekar heldur en, auðvita 

próf er alltaf æðislegt eða frábært en það er líka alveg ofboðslega gott og það er gaman 

og oft bara öðruvísi ferli að ráða einhvern sem maður sér að hefur hugarfarið, hefur 

einhverja svona útgeislun og eitthvað og að manni sýnist hæfileika miðað við fyrri störf 

til að gera eitthvað, þó hann hafi ekki endilega alveg rétta prófið eða eitthvað svoleiðis 

en þá skiptir svo miklu máli og það er ákveðin áhætta líka að umsækjandinn sé að meta 

með gagnrýnum hætti hvort hann sé að fíla okkur og spyrja og svoleiðis. Þess vegna 
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tökum við inn í samstarfsmenn í seinni umferðina af því að þeir sjá oft síðan eitthvað 

annað og þeir upplifa eitthvað annað og bara einfaldlega að setja nýjan, þetta er bara að 

fá nýjan inn í fjölskylduna, kemestrían þarf að vera í lagi, það þarf að vera svona þú 

veist, við setjumst síðan alltaf yfir þetta og segjum jæja ókey hvernig fílaðiru þessa 

aðila, hvernig leið þér svona með það.  

J: Já þetta svona kemur kannski aðeins inn á þessa fyrirtækjamenningu að finna réttan 

aðila sem passar inn í menninguna 

Þ: Já það er málið en svo er það, við erum auðvitað með mjög mikið af almennum 

starfsmönnum og lang, lang flestir þeirra eru pólskir. Við höfum verið alveg ótrúlega 

heppin með starfsmenn í ljósi þess þú veist að við erum að ráða beint að utan og fólk 

sem við þekkjum kannski lítið eða ekki neitt, kannski bara einhver e-mail samskipti og 

samtal í síma ef best lætur en SS var svo heppið að fá þegar þetta breyttist, þetta breyttist 

þegar vinnslan fór á Hvolsvöll, það var einfaldlega allt of lítið bæjarfélag þar fyrir hendi 

og það gat ekkert mannað þessa stóru vinnslu svo þá var ráðið svolítið af pólskum 

fjölskyldum og sem var bara frábært fólk, bara æðislegt fólk og þau, heilmikið af 

ráðningum hefur verið bara í gegnum þau. Þau segja já ég á frænda, hann er svona og 

svona og er með lyftarapróf eða eitthvað skiluru og langar að koma til Íslands og við 

höfum verið að ráða þannig en svo höfum við líka verið að ráða bara kalt í gegnum 

umsóknakerfið okkar með lágmarks samskiptum en þetta hefur bara gengið alveg 

rosalega vel. Upp til hópa höfum við fengið alveg svakalega flott fólk, eins og í 

sláturtíð, við erum með 70 manna hóp sem kemur meira eða minna ár eftir ár alveg 

dásamlegt fólk. En þetta eru í rauninni svona þessar tvær leiðir. En deildarstjórarnir, 

það er nú búið að ráða síðan ég kom eina þrjá að það er í raun og veru yfirstjórnin sem 

sér um það ferli, oftast er það þannig að það er verið að, þetta eru ekki auglýstar stöður, 

yfirleitt ekki .Auðvitað gerist það alveg ég er nú reyndar að skrökva oft eru þetta 

auglýstar stöður þegar ég fer að hugsa þetta betur þá eru þær alveg auglýstar en oft 

endar það þannig að það er einhver með einhverja tengingu, þetta eru náttúrulega mjög 

mikilvægar ráðningar og viðkvæmar eða þú veist þetta er lykilfólk, það er bara 

yfirstjórnin sem sér um það. Bara svona sem dæmi, einn af þeim sem hefur verið ráðinn 

síðan ég kom það er hann Elías í búvörudeildinni, alveg frábær náungi og algjör 

snillingur, hann, ég veit ekki hvort ég má segja þetta en hann var eiginlega veiddur frá 

öðru fyrirtæki. Þetta er svolítið svona það er bara þannig og hérna það sem tekur síðan 

við þegar ráðningu er lokið hvernig sem hún fer fram að það er þá er það á Hvolsvelli 
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erum við með fóstrakerfi, þar erum við með svona fyrirmyndar starfsmennina sem eru 

með þann eiginleika sem við viljum gjarnan að nýliðarnir tileinki sér, við erum s.s. með 

sko það er móttaka nýliða, verksmiðjustjóri sér um það og fagmálastjóri, fara yfir 

grunnreglur síðan tekur fóstrinn við og sér um uppeldið og svona andlega umsjón, 

fylgja í mötuneytið og svona næstu vikurnar og síðan eftir svona tvær vikur erum við 

með nýliða fræðslufund þar sem við förum yfir aftur af því að fólk er stressað og man 

ekki neitt þú veist ný byrjað í vinnu og svona, við reynum svona að fylgja fólki vel eftir 

fyrstu vikurnar. Á öðrum stöðum þá væri það ósköp svipað í raun og veru, 

starfsmaðurinn fær einhvern hérna sem leiðir hann inn í starfið og hefur það verkefni 

og við reynum alveg virkilega að vera ekki í þeim aðstæðum að skutla einhverjum út í 

djúpu, það er bara ekkert vænlegt til árangurs því þá verður algjört happa glappa 

hvernig viðkomandi upplifir starfið eða hvaða hætti hann temur sér þannig að þetta er 

nú svona og síðan þeir deildarstjórar þessir svona efri stjórnendur sem eru ráðnir inn, 

það kemur svona í minn hlut í raun og veru svolítið að og þeirra sviðsstjóra sem eiga 

viðkomandi að innleiða, kynna hvað við erum og fyrir hvað við stöndum og vera 

svolítið með, vera í tengslunum fyrstu mánuðina, hvernig gengur og já, þetta er svona 

allavega. 

J: Þannig að þið reynið allavega að halda svolítið í höndina á fólki á meðan það er að 

komast inn í málin 

Þ: Já, það er algjörlega meiningin og ég held að það sé gert í öllum tilfellum nema ef 

það gerist eitthvað mjög óvænt, eins og bara það er einu sinni búið að henda að 

starfsmaður lést á besta aldri og þá þurfti auðvitað að ráða bara kalt inn í það en auðvitað 

samstarfsmenn reyndu að aðstoða við að, já leggjast allir á eitt. Þannig að ég held nú 

og ég hef svona verið að kalla eftir viðbrögðum alltaf hjá þeim sem eru nýjir, hvernig 

líður þér, hvernig ertu að upplifa þig hérna, það að vera nýr hérna og það er svo 

dásamlegt að ég hef bara fengið jákvæð viðbrögð og ég hef fengið að heyra þú veist, 

ég veit að þetta hljómar sem argasta mont og kannski þora einhverjir ekki að segja 

eitthvað annað en maður fær svona komment eins og “ besti vinnustaður sem ég hef 

unnið á og aldrei kynnst stjórnendum sem láta mann svona mikið varða og maður getur 

talað við og komið með hugmyndir og..” þetta er ótrúlega verðmætt, þannig að ég held 

við séum allavega að gera margt rétt. En auðvitað SS er mjög kröfuhart samfélag, það 

eru ekkert allir sem fíla það, hér er bara það er mjög sterk vinnu menning og við erum 

pínu gamaldags, maður bara er að vinna og ná árangri þannig að hérna það er auðvitað 
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líka, það er mikil árangurskrafa, það er það en svona það virðist allavega vera að fólki 

líki það bara alveg ágætlega, finnist bara gaman að hafa metnað svona alla jafna en þá 

auðvitað skiptir máli að maður sé ekki búinn að ráða einhvern sem ræður ekki við þetta, 

það getur alveg gerst ef maður, já ef einhver selur sig og maður kaupir það, það getur 

auðvita gerst, það er viðkvæmt en ég man bara eftir einni slíkri ráðningu frá því að ég 

byrjaði og við áttuðum okkur á því bara mjög hratt og í stað þess að, þá urðum við bara 

að binda enda á þá ráðningu og bara þú veist bara mjúklega, “við bara reyndum og þú 

gerðir þitt besta og við erum mjög þakklát fyrir það en okkur sýnist þetta ekki ganga 

upp þannig að við höfum ákveðið að það sé bara best að við skiljum að skiptum, bara 

bestu þakkir fyrir” þú veist þá verður maður bara að grípa inn í strax annars verður það 

bara svo vont sko.  

J: Þannig að þið eruð alveg að fylgja eftir ráðningunum og meta í rauninni, eruð þið 

með eitthvað svona fast frammistöðumat, annað en þessi starfsmannasamtöl? 

Þ: Nei, við erum ekki með það og það er alveg svið sem við þyrftum að íhuga betur að 

bæta okkur á, það eru einhverskonar mælingar. Hins vegar erum við í umhverfi þar sem 

er mjög skýrt til hvers er ætlast, það er ekki óskýrt. Það er bara nákvæmlega verkefnin 

eru svona og svona og svona  og svo erum við að taka bara stjórnendur eru orðnir mjög 

meðvitaðir um að þeir bera ábyrgð á þessu fólki þannig að þeir eru strax að máta svona 

hvernig gengur að ná verkefnum og ég fæ yfirleitt mjög fljótt upplýsingar um ef það er 

ekki að ganga nógu vel og þá setjum við inn eitthvað effort eins og brýna fóstrann, ræða 

við þá samstarfsmenn sem eru að leiða viðkomandi inn í starfið og hérna leiðbeina um 

bara eins og með hvernig þau séu að kenna, stundum getur það verið eitthvað ekki 

alveg, ekki alveg verið nægjanlega góður tími eða að fólk hefur verið að flýta sér við 

kennsluna eða eitthvað skiluru, þá þurfum við að reyna að leiðrétta það og veita 

viðkomandi fóstra eða leiðbeinanda upplýsingar um, reyndu að gera það svona og 

svona, getur þú útbúið myndrænar leiðbeiningar þú veist bara reynum að he´rna og eins 

og ég segi þá er sem betur fer rosalega fátítt að þetta gangi ekki upp sko.  

J. En eruð þið eitthvað, ef það kemur upp sú staða að viðkomandi er kannski ekki nógu 

hæfur til að sinna þessu starfi en hann hefur vissulega hæfni til að sinna einhverju öðru 

eruð þið í svoleiðsi tilfæringum, færið þið fólk á milli til þess að reyna að nýta 

starfsfólkið sem allra best?  

Þ: Alveg hiklaust! Það er alltaf fyrsta spurning, hvar heldur þú að þessi starfsmaður 

mundi blómstra betur, það er bara fyrsta pæling og það nánast alltaf gengur upp að færa 
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til. Það er hins vegar þar sem það hefur komið upp þá er það einfaldlega bara að 

viðkomandi hefur ekki rétta hugarfarið, það er, við eigum svo fjölbreytt störf, við eigum 

alls konar störf þannig að við höfum töluvert ágæta möguleika til þess að bjóða oft 

eitthvað annað eða svona já, en ef að fólk hefur ekki hugarfarið það er svo erfitt að 

breyta því, það er eiginlega bara vonlaust sko eða þú veist. 

J: já þá í rauninni komum við aftur að þessari menningu, það þurfa að vera til staðar 

ákveðnir þættir hjá viðkomandi og það sem maður hefur lært í gegnum 

mannauðsstjórnunar áfangann að það er  að þessi fyrirtækjamenning er svolítið oft þessi 

rauði þráður sem hefur í raun mest úrslitavægi oft á tíðum. 

Þ: Já það er og ég legg áherslu á það við fólk eins og þegar við erum að ráða að reyna 

að útskýra menninguna okkar, hvers er krafist, hvað við förum fram á og ég bendi alltaf 

fólki á að þú þarft ekki að samsama þig þessu, það er ekkert víst að við hentum þér. Ég 

meina einhver sem fílar ekki hvernig SS er getur alveg fílað sig æðislega einhversstaðar 

annarsstaðar, það er enginn áfellisdómur neitt yfir því, maður þarf að vera meðvitaður 

um þetta, það þarf bara að finna það umhverfi sem maður svona getur fundið að maður 

verður sín besta útgáfa, það er nú málið. Maður þarf svo mikið að pæla í þessu, hvort 

að maður, er maður að fara í hlutverkið og umhverfið sem hentar manni af því að málið 

er að vinna, mér er svo illa við sumt orðfæri sem er notað eins og að ná öllu því besta 

út úr starfsmanninum, mér finnst þetta svo rangt vegna þess að það er vinna snýst um 

starfsmanninn sjálfan, vinna á að vera vettvagur þar sem þú upplifir að þú sért að nota 

styrkleika þína, hún er að gefa þér eitthvað. Ef að vinna er eins og hún á að vera þá er 

hún að gefa þér eitthvað, hún er að gefa manni meira sjálfstraust, gleði uppbyggileg og 

skemmtileg og nærandi samskipti um það snýst þetta, þetta er win-win því ef 

starfsmaðurinn þinn upplifir sig svona þá eru báðir að vinna og öllum líður vel, þetta 

má ekki gleymast. Ég er ekki viss um að það sé endilega rétt nálgun þegar verið er að 

æfa fólk í að fara í starfsviðtöl, ég veit samt að það er mikilvægt en bara þessi fína lína 

að maður fari svolítið eigingjarn í svoleiðis viðtal og spyrji sig langar mig að vera hér, 

er þetta fólk fyrir mig, maður verður að gera þetta.  

J: Já við erum nú búnar að fara yfir svolítið mikið og svara mikið af þessum 

spurningum, ég held það séu bara tvær eftir. Hvatningar til starfsmanna, er mikið um 

svoleiðis, eitthvað hvatningarkerfi í gangi? 

Þ: Sko það er mjög lítið um hvatakerfi. Sko, það er kannski of lítið, það er í ákveðnum 

deildum, það er í þessum deildum sem starfsmennirnir í raun og veru skiptir miklu máli 
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fyrir SS að þeir skili miklu eins og til dæmis kjötskurður, þetta eru mjög sérhæfð störf 

sem SS reyndar er svo ég monti mig aðeins, þróaði nám fyrir nokkrum árum og fékk 

samþykkt sér nám í kjötskurði og núna erum við að útskrifa kjötskurðar menn og konur 

ef einhverjar vilja sem er tveggja ára fagnám sem er inni í samningum og tilheyrir 

matvís samningunum og er mjög flott fyrir þá sem hafa enga, þú veist þetta byrjar á 

raunfærni mati og hérna fyrir þá sem hafa enga menntun af því að það eru flottir 

tekjumöguleikar í kjötskurðinum og ekki bara á Íslandi heldur út um allan heim.  Og í 

svoleiðis deildum þar sem að einstaklings framtakið skiptir mjög miklu máli að þar eru 

svona kerfi en í öðrum störfum þar sem að það er hópurinn, það er reyndar eitthvað um 

svona hóp hvata kerfi en það er ekki mikið og í raun og veru snýst okkar 

starfsmannastefna um, eins og bara störf þeirra sem flokkast sem skrifstofustarfsmenn 

þar er í raun og veru meira bara að hvatinn komi úr því að hafa áhrif á starfið sitt, geta 

verið skapandi í starfinu, þróað það og komið með hugmyndir, við erum galopin fyrir 

slíku, ef starfsmenn vilja breyta og það er nú reyndar eitt af því sem við segjum við alla 

nýja starfsmenn, ekki við erum eld gamalt fyrirtæki og þá þróast hefðir og kannski eru 

það ekki góðar hefðir, það er ekkert víst. Svo ef þú sérð eitthvað sem þér finnst við eiga 

að gera öðruvísi, gerðu það þá, komdu með hugmynd, breyttu starfinu, mótaðu það 

bara. Þannig að já svona mótivisionið komi frá einhverju slíku, einhverri svona sköpun, 

það er mjög mikið sjálfstæði í störfum hérna, við reynum að svona við þurfum ekkert 

að hamra á því það bara er einhvernvegin þannig, fólk hefur svona leyfi til að gera 

svolítið hlutina eftir eigin leiðum svona eins og hægt er. Við erum alltaf með þessa 

spurningu opna, erum við að vannýta einhver tækifæri í þessu, væri betra að, en ég ætla 

að viðurkenna að ég hef ekki mikla trú á að peningar séu motivasion, ég held að flest 

okkar við hlaupum fyrir eitthvað annað dag frá degi, við fáum útborgað einu sinni í 

mánuði og það er bara ekki næg tíðni til að gera daginn þannig að mér finnist gaman 

að fara í gegnum hann. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að ég passa vel hérna inn 

því hér er þetta hugarfar mjög sterkt, ef þér finnst vinnan ekki skemmtileg yfir höfuð 

þá er mikið betra að gera eitthvað annað.  

J: Þá er það í raun síðasta spurningin, sveigjanleiki gagnvart fjölskyldu og einkalífi? 

Þ: Sko, ég ætla nú ekki að neita því að sumir af okkar stjórnendum vinna svolítið mikið, 

það er bara staðreynd. Starfsmenn almennt séð eru hins vegar mjög, þetta mælist hátt 

hjá okkur, sveigjanleiki í starfi, eiginlega ótrúlega hátt miðað við það að við erum 

geysilega söludrifið framleiðslufyrirtæki, það mundi alla jafna kannski kalla á mjög 
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stífan tímaramma en það er ekki þannig, þetta er bara einn af okkar hæstu, það kemur 

alltaf á óvart en fólk segir að ef ég þarf að fara til læknis eða, það er kannski af því að 

við erum með þessa heilsuverndar stefnu sem við tökum mjög alvarlega að fólk þarf að 

ef það þarf að fara til læknis eða tannlæknis eða börnin lasin eða eitthvað eða bara 

hreinlega klippingu ef það fæst enginn annar tími, það er bara allt í lagi þá bara ferð þú 

í það, ég meina hér er hluti starfsmanna sem fer alltaf í sund í hádeginu þrisvar í viku 

og þetta er bara partur af .eirra heilsurækt, það er víst óhollt að vera 

skrifstofustarfsmaður, það er víst mun óhollara en flest annað svo við reynum að hvetja 

fólk til að hreyfa sig og skapa þá það rými sem það þarf til þess. Auðvitað getum við 

ekki, við erum líka alveg ofboðslega mikið jafnaðarsamfélag. Ég get sagt þér að minn 

yfirmaður spyr mig alltaf þegar ég kem með einhverjar pælingar varðandi 

starfsmannamál, getum við gert þetta fyrir alla, er það hægt? og ef svarið er nei þá segir 

hann þá verður þú að rökstyðja þetta þeim mun betur því það er ekki ásættanlegt í 

fyrirtæki eins og okkar þar sem helmingur starfsmanna eru svokallaðir almennir 

framleiðslustarfsmenn að hér sé eitthvað rosalegt óréttlæti og að hér byggist upp 

einhver elíta, það er bara ekki í boði og ég er rosalega ánægð með þetta. Í sumum 

tilfellum gerum við slíkt en þá þurfa bara að vera góð rök fyrir því, þannig að fólk 

upplifir mikinn sveigjanleika, það er ekkert mál ef þú þarft eitthvað að sinna lífinu, við 

eigum öll svoleiðis og það þarf bara að sinna því.  

J: Eitthvað sem þú vilt bæta við að lokum? 

Þ: Þetta snýst minnst um þann, einstaklingurinn sem er í því ef hann er ekki, þetta er 

mín skoðun, ef hann er ekki, upplifir sig ekki sem þjón í þágu þessa samfélags sem 

hann er að þjóna, ég vil bara orða það þannig vegna þess að hvað erum við að gera, við 

eigum að vera að leita leiða til þess að skapa umhverfi þar sem að hver og einn 

starfsmaður er réttur maður á réttum stað fyrir hann sjálfan til þess að honum líði vel, 

ef honum líður vel og hann er að nýta styrkleika sinna og njóta dagsins þá er hann hvort 

sem er að gera svo gott fyrir fyrirtækið og þá eru allir að græða eins og ég sagði áðan. 

Starfsmannastjóri sem er eitthvað mjög upptekinn af sjálfum sér, hann er ekkert að fara 

að ná þessu, eða ég held ekki, maður þarf að hafa ánægju af því að sjá aðra vaxa. 

 

9.2.3. Haraldur hjá Johan Rönning 

J: Sæll og kærar þakkir fyrir að taka á móti mér.  

H: Minnsta mál. 
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J: Mig langar að byrja aðeins á þinni menntun og reynslu svona í tengslum við þá 

mannauðsmálin? 

H: Já, í tengslum við mannauðsmálin já, ég er sem sagt með BS gráðu í alþjóða 

markaðsfræði og svo er ég, kláraði ég svona senior excecutive prógram hjá ISE sem er 

sem sagt í Ameríku og tekur eitt ár en hvorugt af þessu tengist eitthvað beint 

mannauðsmálum. Hjá ISE var náttúrulega auðvitað mannauðsmál, marketing og 

financing, globalization og svoleiðis en ég hef svo sem ekki menntað mig neitt 

sérstaklega í mannauðsmálum. En hins vegar er ég alinn upp í fjölskyldufyrirtæki þar 

sem voru tveir eigendur, faðir minn og annar og þar sá ég bara hvað góður stjórnandi 

getur gert, lærði kannski bara mest af föður mínum gagnvart þeim málum og svo er 

þetta auðvitað þannig að maður er óhræddur við að prufa eitthvað nýtt og þá sér maður 

hvað virkar og ætli maður læri ekki bara mest af því og lesa náttúrulega fullt af greinum 

og fylgjast með, maður er svona eins og svampur hvað það varðar. En hvað reynslu 

varðar þá vann ég sem sagt í fjölskyldufyrirtæki í gamla daga og svo hérna var ég bara 

í einhverri byggingavinnu og svo var ég hjá Sjóvá í þrjú ár með skóla og svo var ég í 

fyrirtæki á Húsavík, á ættir að rekja þangað, var framkvæmdastjóri í svona litlu 

þróunarfélagi í ferðaþjónustu og er búinn að vera hérna síðan 2004, þetta er 12. árið 

hérna.  

J: Glæsilegt, þannig að það er bara meira reynslan heldur en menntunin og svo bara 

tilfinningin sem drífur þig áfram í þessu? 

H: Já það og bar alíka það að læra að úthýsa verkefnum, gefa fólki tækifæri til þess að 

vaxa og efla sig í mismunandi greinum, það eru kannski ekkert endilega 

mannauðsstjórar sem læra það. Ég veit þeir læra það en það er kannski meira svona 

áhersla sem ég hef reynt að leggja á og færa fólkinu ábyrgð og vera ekki að hnýsast 

ofan í hálsmálin á þeim þó að það fari ákveðna leið að málunum og einhverja allt aðra 

leið en kannski ég mundi fara en leysi þetta jafn vel eða kannski betur en ég mundi gera 

þá auðvitað er tilgangnum náð og fólk finnur að það fær tækifæri, aukna ábyrgð og 

tækifæri.  

J: Hvern telur þú vera lykilþátt í velgengni þessa fyrirtækis? 

H: Við förum ekki neitt nema við séum búin að gera áætlun um það og þegar við gerum 

áætlanir og setjum okkur markmið þá er það ekki bara einhver einn eða tveir sem taka 

þá ákvörðun uppi í fílabeinsturni heldur þá er bara leitað til fólksins, þá er leitað til 

þeirra sem koma til með að líklega vinna verkefnin, þá líka reynum við að fá einhverja 
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utanaðkomandi aðstoð, fá kannski einhverja sérfræðinga í stefnumótun eða eitthvað 

þess háttar. Þegar við finnum að við fáum feedback frá fólkinu okkar og þegar fólkið 

fær tækifæri til þess að taka þátt þá verður árangurinn miklu, miklu betri og innleiðingin 

verður oft miklu, miklu einfaldari. Í staðinn fyrir að fá hugmynd og þú þarft að koma 

henni á framfæri og eyða rosalega miklum tíma í það, sá tími er ekkert endilega meiri 

að halda fundi til að skipuleggja verkefnið og þá eru allir involveraðir í verkefnið og 

vita um hvað það snýst svo þegar það kemur að því að innleiða það og útdeila því þá 

þarf ekkert að eyða tíma í að útskýra, þá vita allir nákvæmlega. Í staðinn fyrir ef þú 

tekur sem stjórnandi einhverja ákvörðun sem hugsanlega fólk hefur einhverja smá 

skoðun á eða mikla skoðun og þú hlustar ekki þá er fólk að gera það af því að það þarf 

að gera það en ekki af því að það vill gera það. Þegar fólk vill gera hlutina þá er svo 

mikið einfaldara að gera þá. Við höfum líka lagt rosalega mikið upp úr svona opnum 

og hispurslausum samskiptum, hvorki eigendur né stjórnendur hafa alltaf rétt fyrir sér 

þannig að fólk hefur fullan rétt á að láta í sér heyra og þá er ég ekki að tala um að öskra 

eða detta svo illa í það á þorrablóti að fara að berja og bramla, bara að fólk getur komið 

með sínar hugmyndir. Við erum með rosalega margar leiðir til að koma sínum 

hugmyndum á framfæri, við erum með stjórnendurna, það er hægt að ræða við þá, ef 

þú getur ekki rætt við þinn stjórnanda þá getur þú rætt við næsta fyrir ofan, það vita 

allir að það eru boðleiðirnar, ef þú færð ekki viðbrögð frá þínum stjórnanda þá leitar þú 

bara lengra og ef þú treystir þér ekki til þess að koma þessu svona á framfæri þá erum 

við með trúnaðarmann, öryggistrúnaðarmann, við erum með umbótahóp sem er svona, 

já hópur til að bæta starfskjör starfsmanna og þú getur sent inn nafnlausar ábendingar 

og þá veit enginn hver sendir það vegna þess að sá sem fær það, það er dulkóðað og 

bundið trúnaði, þá er því svarað líka bara formlega þannig að allir fá svarið, þá vissu 

allir að það var verið að senda inn erindi og það vissu allir hverju var svarað og þegar 

fólk finnur að það er agi á þessu þá einhvernvegin hætta litlu málin að skipta máli. Svo 

held ég bara að við ráðum þannig inn í félagið að við veitum svo miklar upplýsignar 

strax, ég tek til dæmis þátt í öllum ráðningarviðtölum að einhverju leyti þannig að það 

er mitt hlutverk að gefa skýr skilaboð um til hvers er ætlast af fólki, hvaða kúltúr við 

erum með hérna í félaginu, hvaða tækifæri fólk hefur og skýri líka fyrir fólki að það 

geti látið okkur vita ef því líður illa eða eitthvað kemur fyrir. Það er mjög eðlilegt að fá 

þennan nýja starfa hroll og við dförum í gegnum það með fólki og segjum þeim, það er 

eðlilegt og þú munt kannski upplifa þetta. þannig að þegar fólk lendir í því þá man það, 
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já, það var búið að ræða þetta, þetta er alveg eðlilegt, þetta er ekkert nýtt bara í mér og 

þá fer þessi óöryggistilfinning út og það er kannski það sem við reynum að gera, ef upp 

kemur óöryggi að fólk leiti til okkar og við hjálpum því að komast í gegnum það þannig 

að fólk sé ekki að bæla það inn í sér í daga, vikur eða mánuði.  

J: hvernig fer mótun mannauðs eða starfsmannastefnunnar fram, er það í rauninni bara 

sá sem hefur þessi mannauðsmál á hendi eða er þetta unnið í samvinnu við aðra innan 

fyrirtækisins? 

H: Sko, if it´s not broken why fix it eða change it? Þetta er bara svona ákveðinn kúltúr 

sem hefur myndast hérna, svona ráðningakúltúr og sko ég get sagt þér þá, kannski til 

að reyna að útskýra þetta þá get ég sagt þér hvað gerist þegar við ætlum að ráða 

einhvern. Segjum að okkur vanti sölumann, þá fer ákveðið ferli í gang, bara 

þarfagreining, okey hvað þurfum við. Við sendum það til auglýsingastofu, hún býr til 

auglýsingu sem er ekki síður ímyndarauglýsing, myndir af brosandi fólki, hvað það er 

að gera, mjög skýrt hvað er ætlast til af því, segjum meira að segja hvað við erum mörg, 

hvar við vinnum og að við séum þekkt fyrir að vera góður vinnustaður. við getum sagt 

það, það er ekki hroki heldur við erum svona, þegar það eru margar auglýsingar þá 

erum við að reyna að komast í gegn. Svo kemur hluti af þessari ábyrgð að veita 

ábyrgðinni yfir á einhvern annan og þá er það viðkomandi maður sem kemur til með 

að vera yfirmaður á hverjum stað fyrir sig hann fer yfir allar umsóknirnar og ef hann er 

eitthvað óöruggur og ekki alveg viss þá kannski sendir hann mér umsóknirnar, ég fer 

yfir með honum og segi hverja mér lítist á og ef hann ákveður sjálfur sem hann hefur 

fullt umboð til þá hittir hann kannski, ef það sækja 20 manns um starfið þá höfum við 

haft svona örviðtöl, 10-15 mínútna viðtöl svona aðeins til að sparka í dekkin, sjá svona 

hvernig okkur líst á fólkið. Ef honum svo líst vel á 3-4 af því þá sendir hann mér þær 

umsóknir og við setjumst niður með viðkomandi saman og þá fer svona kannski 

ítarlegra ferli, aftur ekki hroki en ég er kannski svona aðeins reyndari í 

ráðningamálunum en kannski flest allir hér og þeim finnst það gott. Þeim finnst gott að 

geta leitað til mín þó það gerist ekki alltaf en lang oftast, sérstaklega með svona stærri 

störf. Þá fer ákveðið ferli, við tökum viðtalið, erum með fullt af spurningum, komum 

úr sitthvorri áttinni og stundum leggjum við gildru fyrir fólk, eða kannski ekki gildru 

heldur svona erum að reyna að finna, laða fram eitthvað eða skora aðeins á þá. Þegar 

það er búið þá setjumst við niður og förum yfir bara kosti og galla og rökræðum og 

seljum hvoru öðru hugmyndina hvort við ættum að ráða viðkomandi. Ef svo ber undir 
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þá klára ég þá ráðningasamninginn og viðkomandi ræður þá hvort hann sjálfur vill 

ganga frá ráðningunni. Þetta er svona ferlið hjá okkur og við erum kannski ekki með 

það mótaðara en svo en ómeðvitað erum við samt oft að leyta að ákveðnum karakterum 

líka og sko þegar ég er að ráða einhvern þá er þrennt sem skiptir máli, þetta eru svo sem 

ekki einhver ný fræði sem þú ert að læra, það er reynsla, menntun og svo er það bara 

karakterinn, stundum skiptir karakterinn 80% en stundum er það menntunin sem skiptir 

80% þannig að það hvaða stefnu við leggjum upp með í hvert og eitt skipti það kemur 

svolítið í þarfagreiningunni í byrjun hvað við viljum að viðkomandi hafi til brunns að 

bera.  

J: Þannig að það er kannski svolítið bara í kúltúrnum hvaða stefnu þið takið í 

mannauðsmálum? 

H: Já hún er svo ljós, það er svo mikil reynsla í henni en það sem skiptir mestu máli 

það er þetta uppeldi þegar fólk kemur til okkar þá byrjar uppeldið, þá þurfum við að 

gera það að okkar fólki og við erum ekki að halda því niðri, ekki að breyta því, það þarf 

bara að vera með 80% þennan karakter sem við erum með og þá erum við ánægð svo 

má það bara vera eins og það vill.  

J: Það er þá engin sérstök mannauðs eða starfsmannadeild sem fer með öll málefni 

starfsmanna? 

H: Hún er hér (bendir á sjálfan sig), en við erum náttúrulega með tvo trúnaðarmenn líka 

og svona.  

J: Næsta spurning var um ráðningarferlið og við erum búin að fara ítarlega í það, eftir 

að starfsmaður hefur verið ráðinn þið fylgið því alveg eftir hvort að frammistaða hans 

sé fullnægjandi, eruð þið með einhverja ferla í því að fylgja starfsmanninum eftir og 

meta hvort þetta sé rétti maðurinn í starfið? 

H: Það kemur kannsi að innleiðingunni á starfsmanninum að sama hver er ráðinn, hann 

prófar ýmislegt, hann fer í vöruhúsið, þjónustudeildina, innkaupin, fjármálin og 

söludeildina til að kynnast öllu fólkinu, það er labbað með hann kynningarhring og 

þegar við ráðum einhvern þá sendum við tölvupóst um morguninn með alls kyns 

upplýsingum um viðkomandi, hann heitir þetta, hefur áhugamál á þessu, giftur þessari 

konu eða kalli, hann á þessi börn, hann heldur með Liverpool eða Manchester United, 

þannig reynum við að henda smá svona upplýsingapakka til fólksins þannig að þegar 

kemur að því að setjast inn á kaffistofu og annað þá er hann ekki alveg óþekkt merki. 

Síðan, það eru margir sem kalla þetta læri eða vera hjá svona mentor þannig að við 
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límum starfsmannin alltaf á hann og hann fylgir honum. Allir ráðningasamningarnir 

okkar eru skammtíma og langtíma, það er að segja fyrstu þrír mánuðirnir, erum ekki 

með mánuð eins og í kjarasamningum heldur erum með þrjá og þannig eru hlunnindi 

starfsmannsins betur tryggð heldur en samkvæmt samningum þannig að áður en þessi 

fastráðning á sér stað þá setjumst við niður með viðkomandi, hvernig hefur þú það, 

hvernig líður þér, hvernig er starfið, er það í samræmi við væntingar, basically ertu 

sáttur eða sátt. Afvtur þetta er ekkert rosalega formlegt en það er það sem maður leggur 

svo mikið upp úr, það er að vera með puttan á púslinum, þannig að ef það er eitthvað 

að þá kemur þú strax, ferð ekki bakvið rekka og byrjar að taka einhvern annan með þér 

og byrjar að gera eitthvað rosa vesen úr þessu og ég hef oft sagt þá sögu að þessi 12 ár 

sem ég hef verið hér þá hefur það einungis einu sinni gerst að það er vesen á fylleríi, þá 

var einhver sem átti eitthvað óuppgert. Ég held að það sé besti mælikvarðinn á það 

hvaða vinnu við erum að vinna hérna.  

J: En eruð þí reglulega að meta getu og hæfni starfsmanna, þá að því marki hvort þið 

séuð örugglega með réttan aðila í réttu starfi, upp á tilfæringar. Eruð þið að færa fók til 

ef þið sjáið að það er ekki að funkera nógu vel hér en gæti funkerað betur annarsstaðar? 

H: Sko, það eru tvær leiðir, ég er með tvö svör. Annað er pósitívt en hinn er negatívur. 

Ef við erum að ráða inn þá auglýsum við alltaf innandyra fyrst. Stundum er það þannig 

að eins og bara nýjasti þjónustustjórinn okkar, ég bara fór til hans ásamt öðrum 

þjónustustjóra og það var einn sem var að fara í árs frí og við vorum búnir að vinna að 

því í nokkrar vikur, bara leggjast yfir alla í raun og veru starfsmenn fyrirtækisins, hverjir 

kæmu til greina og hverjir ekki og við seldum hvort öðrum hugmyndina, hvern ætti að 

ráða og við sem sagt ákvaðum að ráða þennan mann, hann var bara óbreyttur 

starfsmaður með ákveðna menntun sem hentaði okkur og við bara ákváðum að ráða 

þennan mann, við buðum honum starfið og hann er þjónustustjóri í dag. Þannig að 

varðandi tilfærslur í starfi, ef við erum að ráða í ný störf og svona stjórnunarstörf þá 

leitum við alltaf innandyra fyrst. Varðandi tilfærslur, jú þetta hefur gerst, við erum 

kannski ekki með það formfast að öðru leyti heldur en það að sparka í dekkin, þ.e. að 

spyrja og það hefur gerst þannig að það var maður hérna í þjónustudeildinni hjá okkur 

að týna vörur að hann bara var alveg tölvuheftur, bara með tíu þumalputta og við 

færðum hann bara á bíl og létum hann ekkert vera í þeim aðstæðum sem honum liði 

illa, við vorum ánægðir með hann og erum ánægðir með hann, hann vinnur ennþá hjá 

okkur, ótrúlega duglegur og mikil þrautsegja. Þegar fólkið finnur þetta þá verður þetta 
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bara besta fólk, starfsólkið er þakklátt fyrir það að það fær að dafna á sínum forsendum 

og sínum hæfileikum, það er ekki alltaf verið að ota þeim fyrir framan einhverjar 

aðstæður og gera þetta óþægilegt, það er mér til efs að þessi maður sé búinn að koma 

við tölvu núna í þónokkur ár. Svo hefur líka alveg þurft að segja fólki upp af því að við 

gerum mistök og ég geri mistök en maður lærir ekki neitt ef maður gerir engin mistök.  

J: Er mikið um hvatningar til starfsmanna, eruð þið með einhverskonar hvatakerfi? 

H: Já og nei, síðast í morgun var ég nú bara að tala við einn yfirmann í Keflavík og var 

að hrósa honum fyrir vel unnin störf og öllu hans fólki, þannig að hvatning í gegnum 

síma eða tölvupóst mundi ég segja að væri bara í meðallagi góð, eða bara við stöndum 

okkur þar. Við erum dugleg að henda út að borða og bjórkassa eða eitthvað slíkt líka, 

vínflöskur ef þú nærð góðu verkefni eitthvað svona veisluvín og jújú við greiðum 

ákveðnum hluta starfsfólks bónus en við erum að reyna að fara úr því af því að við 

finnum að það virkar ekkert lengur sem bónus, það er meira bara svona eins og orðið 

sjálfsagður hlutur en við gerum meira af því að stjórnendur eru með launabónusa en 

það er minna til starfsfólks, við frekar þá bara hækkum launin vegna þess að bónus er 

líklega vandmeðfarnasta tæki sem til er í heiminum. Sá sem er einu sinni búinn að fá 

bónus hann gerir ráð fyrir honum aftur og segjum sem svo að hann leggi jafn hart að 

sér eða jafnvel meira en árinu áður en árangurinn er minni og hann fær ekki bónus út 

af sérstökum markaðsaðstæðum eða eitthvað slíkt þá er betra bara að hafa þetta í 

laununum, fólk gengur að því vísu hvað það hefur. Þannig að við höfum forðast það í 

lengstu lög að vera með svoleiðis hluti en það er meira kannski að við séum að skreyta 

fallegar gjafaöskjur, mætum kannski um jólin með eitthvað aukalega. En starfsfólkið 

hérna þegar gengur vel hjá heildinni þá fögnum við í heild sinni og eitt af því núna er 

að við erum að bjóða öllu starfsfólkinu núna í haust til Edinborgar, við borgum fyrir 

starfsfólkið, borgum fyrir maka, borgum dagpeninga, mat og vín annað kvöldið og 

starfsmannafélagið borgar hitt kvöldið og það fara allir með þannig að við gerum það 

svo líka og þá fá allir það sama.  

J: Sveigjanleiki, að því leyti að starfsmenn eigi auðvelt með að tvinna saman vinnu og 

fjölskyldu eða einkalíf, er það eitthvað sem er til staðar hjá ykkur?  

H: Við erum þjónustumiðað fyrirtæki sem þýðir það að við veitum þjónustu til okkar 

viðskiptavina frá hálf átta til fimm og við erum með neyðarvakt líka allan sólarhringinn, 

erum að selja hluti í álverin, virkjanir og þess háttar og ef eitthvað klikkar þá þarf að 

redda því þannig að það er alltaf einhver sem ber þann kross á baki sér að vera á 
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vaktinni. Hins vegar er mér til efs að nokkrum manni hafi verið bannað að skreppa til 

læknis eða í bankann eða á skólaskemmtun hjá barninu sínu eða þess háttar. Ekki nema 

einfaldlega það sé eitthvað útibú sem einungis einn er að vinna í, það er reyndar bara 

eitt svoleiðis útibú, það er einhver svoleiðis aðstaða en það er stefna félagsins að veita 

fólki þann sveigjanleika sem þarf til þess að geta haft hæfilegan balance. En fyrir 

kannski þessa lykilstjórnendur í fyrirtækinu þá mætti kannski ekki segja að ég sé 

duglegastur í heimi, ég á fjögur börn en ég er meira eins og þessi ameríski faðir sem 

mætir aldrei á fótboltaleikina eða neitt, ég er svolítið þar því miður.  

J: Þetta er bara glæsilegt, ég held að ég sé bara komin með það sem að ég þarf allavega 

frá þér, spurning hvort þú vilt bæta einhverju við? 

H: Nei, bara ég er ánægður með þessa miklu uppsveiflu í mannauðsmálum á Íslandi og 

að skólarnir séu að leggja mikla áherslu á þetta.  

 

9.2.4. Ingibjörg hjá Prentmet 

J: Sæl og þakka þér kærlega fyrir að taka á móti mér 

I: Já það er nú minnsta mál, ég er nú Bifrestingur sjálf svo það er bara gaman.  

J: Fysta spurningin er hver er þín menntun og reynsla? 

I: Já ég er bara frá þínum skóla, við kynntumst þar hjónin, útskrifuðumst sem 

rekstrarfræðingar, við erum maðurinn minn var í fyrsta árgangnum sem útskrifaðist á 

háskólastigi og ég úr öðrum og hérna síðan bara stofnuðum við þetta fyrirtæki ári eftir 

að ég útskrifaðist. Svo okkar menntun og reynsla er að reka stórt fyrirtæki í gegnum 

alls konar ólgusjó ha, gegnum mikla uppsveiflu eins og var 2004 til 2008 og síðan 

niðursveifluna að takast á við hrun og efnahagsreikningurinn fór bara á hvolf á einni 

nóttu svo við erum komin með gríðarlega reynslu og menntun bara á því að takast á við 

þetta síbreytilega umhverfi. Svo hefur maður farið á bara alls kyns námskeið til að styrja 

sig, vera bara duglegur í því.  

J: Lykilþáttur í velgengni þessa fyrirtækis, hver telur þú að það sé helst?  

I: Ég er mjög snögg að taka ákvarðanir, það er það sem skiptir máli oft, tíminn getur 

skipt máli og bara rosalega mikil vinna, við leggjum rosalega mikið á okkur og erum 

mikil þekking líka, fagþekking. 

J: Mótun mannauðs eða starfsmannastefnu, hvernig er það ferli hjá ykkur, er það 

eingöngu sá sem sér um starfsmannamálin sem sér um það eða er þetta 

samvinnuverkefni innan fyrirtækisins.  
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I: Frá því að fyrirtækið var stofnað árið 1992 þá settum við fyrirtækinu markmið og það 

er að bjóða upp á hraða, gæði og persónulega þjónustu, við höfum alltaf haft það að 

leiðarljósi allt ferlið og leggjum alltaf upp úr því að fólki líði vel og vinni vel og 

starfsmannastefnan er svona mótuð út frá því. Ég hef séð um þessi mál og maður reynir 

að hafa þetta líka svona þekkingarumhverfi þannig að fólk geti komið með hugmyndir, 

maður hlustar á fólkið og svona reynir að fá góðar hugmyndir, það svona kannski hefur 

ekki verið frá grunni en það var svo sem ekki það margt fólk að maður hefði farið alveg 

í ræturnar og látið það móta alveg stefnuna en það er ráðið og það er kynnt stefnan og 

allar hugmyndir eru vel þegnar, maður hefur oft breytt einhverju ef maður hefur fengið 

góðar hugmyndir frá starfsfólki, reynum að hafa þetta svolítið opið.  

J: Þannig að starfsmannastefnan er út frá markmiðum fyrirtækisins svo hún er þá alveg 

í takt við viðskipta og rekstrarstefnu fyrirtækisins? 

I: Já, já, já akkúrat.  

J: Þessi starfsmannastefna, er hún kynnt öllum starfsmönnum eða eru millistjórnendur 

stór þáttur?  

I: Hún er kynnt starfsmönnum þegar þeir eru ráðnir og það er reglulega bent á atriði í 

henni, hún er öllum opin, við erum með starfsmannahandbók sem allir hafa aðgang að 

og hún er líka á netinu, það eru allir með starfslýsingu. Í starfsmannaviðtali er alltaf 

farið yfir starfslýsinguna og hvort eitthvað hafi breyst og svona og reynum að reka þetta 

út frá mannauðsstefnunni, fylgja henni sko í ráðningarviðtölunum. Við erum öll með 

þessi markmið að veita liðlega og persónulega þjónustu, leggja allan metnað í vel unnin 

verk og vera í góðu sambandi við samstarfsmenn og bera út jákvæða ímynd fyrir 

fyrirtækið.  

J: Sérstök mannauðs eða starfsmannadeild sem fer með öll mál ? 

I: Það er eiginlega bara ég, svo læt ég gjaldkerann keyra út launin sko, það er hluti af 

hans starfi en það er samið um launin við mig, við verðum að vera ásátt við það bæði, 

hann er framkvæmdarstjóri, við erum bara bæði að reka þetta en við þurfum bæði að 

vera sátt við ef við ætlum að hækka einhvern í launum og ef það þarf að segja 

einhverjum upp eða ráða inn nýjan þá gerum við það líka í samvinnu við deildarstjóra, 

að þeir séu sáttir við það. Deildarstjórarnir taka starfsmannaviðtölin við sínar deildir og 

þeir eru, það er gott að hafa þá þeir eru tengdir sínu nánasta umhverfi þeir eru í svona 

dags daglegri stjórnun með sitt fólk. Þetta eru mikið til vinnandi stjórnendur, fólk sem 
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er á gólfinu, er að vinna en hefur samt þessa ábyrgð, fyrirtæki  eins og þetta ber ekkert 

kostnað við að vera með stjórnendur á skrifstofunni sem eru bara einhverjir verkstjórar.  

J: Ráðningaferlið, getur þú sagt mér svona lauslega frá því og hverjir það eru sem koma 

að því? 

I: Það er sem sagt ég sem stýri mannauðsmálunum og síðan eru deildarstjórar líka, ég 

sé um að gera auglýsingu, kynni auglýsinguna svo reyni ég að fá upplýsingar frá 

deildarstjóra hvernig starfsmanni við erum að leita að, helstu einkenni sem við þurfum 

í þetta og síðan sé ég bara um að gera auglýsingu og síðan eru ráðningarviðtöl, hvað 

viltu hafa þetta mikið í díteilum?  

J: Nei, nei bara einmitt svona stiklað á stóru 

I: Já, það er aðal þunginn hjá mér en ég er að virkja deildarstjórana eða útibússtjóra 

J: Þjálfun nýrra starfsmanna, sérð þú um það 

I: Já síðan fæ ég deildarstjóra til þess að sjá um þjálfun eða fá aðila sem er heppilegastur 

í það sem seu svona fóstrar, föðurlegur eða móðurlegur eftir því hvernig á það er litið.  

J: Það er gild starfsmannahandbók í notkun? 

I: Já 

J: Eftir að nýr starfsmaður hefur verið ráðinn, hvernig er því fylgt eftir að frammistaða 

hans sé fullnægjandi? 

I: Það er aðallega bara með upplýsingum um, maður talar við þann sem er með 

þjálfunarferlið og fer í gegnum hvernig gengur, geri það svolítið markvisst svona fyrstu 

vikurnar og hvernig hann er að ná tökum.  

J: Eruð þið reglulega að meta getu og hæfni til að sjá hvort þið séuð með réttan aðila á 

réttum stað eða hvort kraftar viðkomandi nýtist betur annarsstaðar í fyrirtækinu.  

I: Við erum svona eins og ég segi, framleiðslustjórinn er líka svo mikið með fólkið í 

framleiðslunni, ég tala líka svolítið mikið við hann og hérna þá erum við oft að horfa á, 

hann þekkir framleiðsluna svo vel, hvar þörfin er og hann kemur svolítið að 

mannauðsmálunum af því að hann er að ráða verkum svolítið á gólfinu 

 

9.2.5. Hallur hjá Lyfju 

 

9.2.6. Sigrún hjá Vífilfelli 

 

 


