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Formáli		
	

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni í meistaranámi í mannauðsstjórnun við 

Viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn er dr. Svala Guðmundsdóttir 

dósent við viðskiptafræðideild og kann ég henni bestu þakkir fyrir frábæra leiðsögn 

ábendingar og hvatningu. Einnig vil ég þakka þátttakendum mínum fyrir að gefa sér tíma 

í amstri dagsins til þess að veita viðtöl, án þeirra væri engin ritgerð.   

 Samnemendum mínum í náminu og vinum vill ég þakka fyrir að hafa trú á mér og 

hafa stutt mig í gegnum námið með góðum ráðum og vinalegu spjalli á meðan náminu 

stóð og ritgerðin var í smíðum.  

 Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir að hafa verið til staðar fyrir mig 

þegar ég hef mest þurft á að halda, eiginmanni mínum Árna Sigurðssyni og börnunum 

mínum, Jónínu Ósk, Magnúsi Yngva og Gunnlaugu Evu, sem hafa sýnt mér þolinmæði 

og tillitsemi í gegnum súrt og sætt. Foreldrar mínir og amma eiga bestu þakkir fyrir að 

hafa alltaf stutt mig í gegnum námið frá upphafi skólagöngu minnar. Ómetanleg trú þeirra 

og hvatning hvöttu mig til þess að klára þau verkefni sem ég hef tekið að mér. Án þeirra 

væri þessi ritgerð ekki að líta dagsins ljós. Síðast en ekki síst vil ég þakka tengdamömmu 

minni fyrir alla aðstoðina í gegnum tíðina við pössun og annað á meðan á háskólagöngu 

minni stóð. Þessi ritgerð er tileinkuð ömmu minni sem fagnar 95 ára afmæli sínu 7. 

desember og sem hefur alla tíð haft mikla trú á menntun og velferð minni í þeim efnum 

sem öðrum. 

 

Elín Kristín Guðmundsdóttir  

5. desember 2016  
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Útdráttur		
	

Starfsþróun	 hefur	 átt	 sér	 langa	 sögu	 innan	 mannauðsmála.	 Hún	 á	 að	 gefa	

starfsmönnum	 tækifæri	 til	 að	 þróast	 í	 starfi.	 Starfsþróun	 hefur	 í	 auknu	mæli	 verið	 að	

vaxa	innan	skipulagsheilda,	þar	sem	að	starfsþróunarstjóri	er	tiltölulega	nýtt	starf	innan	

mannauðsteyma.	Hlutverk	starfsþróunarstjóra	er	að	huga	vel	að	þeim	möguleikum	sem	

eru	hjá	fyrirtækinu	til	að	auka	gæði	náms	og	þjálfunar	hjá	fyrirtækjum.		

Áhersla	 á	 nám	 og	 þróun	 í	 starfi	 hefur	 aukist	 aftur	 núna	 síðustu	 ár	 en	 áhrif	

fjármálahrunsins	 haustið	 2008	 gerði	 vart	 við	 sig	 í	 starfsþróun	 starfsmanna	 innan	

fyrirtækja.	Núna	eru	bjartari	horfur	í	efnahagsmálum	og	því	hafa	fyrirtæki	tækifæri	til	að	

þjálfa	starfsfólk	sitt.	

Starfsþróunarmál	eru	eitt	af	 lykiláherslum	fyrirtækisins.	Af	þeim	sökum	er	mikilvægt	

að	þau	séu	í	góðum	farvegi	og	taki	mið	af	þeirri	stefnu	og	nútíma	þróun	sem	á	sér	stað	í	

umhverfinu,	þó	þau	séu	oft	yfirgripsmikil.	

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	rannsaka	hver	reynsla	stjórnenda	mannauðsteyma	

væri	af	ávinningi	 starfsþróunar.	Starfsþróun	hefur	mikið	verið	 rannsökuð	síðustu	ár	og	

hafa	 fræðimenn	 komist	 að	 þeirri	 niðurstöðu	 að	 þörfin	 fyrir	 starfsþróun	 starfsmanna	

muni	verða	sífellt	mikilvægari	í	tengslum	við	auknar	kröfur	á	skipulagsheildir	um	að	auka	

framleiðni,	halda	í	við	tækniframfarir	og	standa	sig	í	samkeppni.		

Rannsóknin	 var	 framkvæmd	 með	 átta	 viðtölum	 við	 stjórnendur	 fyrirtækja	 á	

höfuðborgarsvæðinu	 í	 þjónustu,-	 flutnings	 og	 -hátæknigeiranum	 sem	 tekin	 voru	 í	

október	2016.		

Helstu	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 eru	 að	 starfsþróun,	 stjórnandi	 og	

fyrirtækjamenning	 leiði	 til	 frekari	 starfsánægju	 og	 að	 starfsmenn	 verði	 hliðhollari	

fyrirtæki	sínu	á	vinnustað	með	því	að	fá	tækifæri	til	starfsþróunar.		

Einnig	 sýna	 niðurstöður	 rannsóknarinnar,	 að	 hvatning,	 frammistaða	 og	 endurgjöf	

hafa	mikið	vægi	í	starfsþróun	starfsmanna	og	að	starfsmaður	sé	frekar	tilbúin	til	þess	að	
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læra	og	tileinka	sér	nýjar	aðferðir	í	starfi	sínu	ef	að	stjórnendur	sýni	starfsmanni	áhuga	

og	hvetji	hann	til	frekari	starfsþróunar.		
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Abstract	
	

Career	development	has	a	long	history	within	the	field	of	human	resources.	Its	aim	is	

to	give	employees	the	opportunity	 for	professional	development.	Career	development	

has	 been	 growing	 increasingly	 in	 organizational	 units,	 where	 Development	Managers	

are	a	relatively	new	role	in	Human	Resources	teams.	The	role	of	Development	Managers	

is	 to	 develop	 opportunities	 for	 improved	 training	 and	 educational	 quality	 within	 the	

company.		

There	is	a	renewed	emphasis	on	education	and	career	development,	after	the	crash	

in	late	2008	had	an	adverse	impact	on	intra-company	career	development.	The	present	

economic	outlook	is	more	positive,	which	provides	companies	the	opportunity	to	train	

their	staff.	

Career	development	is	one	of	a	company's	key	areas	of	focus.	It	is	therefore	vital	that	

they	career	development	issues	are	appropriately	channeled	and	reflect	the	policies	and	

modern	 developments	 taking	 place	 in	 the	 wider	 world,	 even	 though	 these	 are	 often	

extensive.	

The	 aim	of	 this	Masters	 dissertation	 is	 to	 investigate	 the	 experiences	of	 leaders	 of	

Human	 Resources	 team	 in	 terms	 of	 the	 benefits	 of	 career	 development.	 Career	

development	 has	 been	 extensively	 researched	 in	 recent	 years,	 and	 the	 general	

conclusion	seems	to	be	that	the	need	for	employee	career	development	will	continue	to	

gain	greater	importance	in	relation	to	the	increased	demands	on	organizational	units	to	

improve	 productivity,	 keep	 pace	with	 technological	 developments,	 and	 stay	 ahead	 of	

the	competition.	

This	 research	was	 conducted	by	 interviewing	 eight	 corporate	 leaders	 in	 the	 capital	

area,	working	in	the	services,	transportation,	and	technology	fields,	in	October	2016.		

The	 main	 conclusion	 of	 this	 research	 is	 that	 career	 development,	 leadership,	 and	

corporate	cultures	increase	career	satisfaction,	and	that	staff's	loyalty	to	their	company	

increases	with	better	career	development	opportunities.		
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The	 conclusions	 of	 the	 research	 also	 show	 that	 encouragement,	 performance	 and	

feedback	are	important	factors	in	employee	development,	and	that	employees	are	more	

likely	 to	 be	 willing	 to	 learn	 and	 adopt	 new	 working	 methods	 if	 their	 leaders	 show	

interest	in	the	employee	and	encourage	them	to	develop	their	career	further.		
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1. Inngangur		
Áhersla	á	nám	eða	vinnutengt	nám	hefur	aukist	á	síðustu	árum.	Það	er	ekki	undarlegt	

með	 tillit	 til	 framfara	 í	 tækni,	 nýsköpun	 og	 þróun.	 Slíkar	 breytingar	 ýta	 undir	 það	 að	

starfsmenn	 þurfa	 stöðugt	 að	 bæta	 við	 sig	 þekkingu	 til	 þess	 að	 geta	 tekist	 á	 við	

síbreytilegar	kröfur	á	vinnuumhverfinu.		

Starfsþróun	 er	 eitt	 af	 þeim	 þáttum	 í	 mannauðsstjórnun	 sem	 er	 að	 verða	 sífellt		

áhugaverðari	 hjá	 fyrirtækjum.	 Starfsmaður	 sem	 hefur	 tækifæri	 til	 að	 tileinka	 sér	

þekkingu	 eða	 færni	 er	 samkvæmt	 rannsóknum	 jákvæðari	 á	 vinnustað	 sínum.	 Eins	 og	

Landy	og	Conte	(2010)	skilgreina	er	starfsánægja	tilfinningalegt	ástand	sem	á	rætur	að	

rekja	til	mats	á	eigin	starfi	eða	þeirrar	reynslu	sem	viðkomandi	hefur.	Styrkur	mannauðs	

á	 stóran	 þátt	 í	 að	 fyrirtæki	 geti	 öðlast	 frekari	 velgengni	 og	 því	 þarf	 að	 hlúa	 vel	 að	

starfsfólki,	passa	upp	á	að	það	fái	tækifæri	til	að	sinna	sínum	verkefnum	vel	og	geti	bætt	

við	 sig	 þekkingu	 í	 gegnum	 nám	 eða	 endurmenntun.	 Einnig	 er	 mikilvægt	 að	 fólk	 hafi	

áhuga	á	að	þróast	í	starfi	og	vilji	verða	hæfari	starfsmenn.		

Margt	 bendir	 til	 þess	 að	 þörfin	 fyrir	 starfsþróun	 starfsmanna	 muni	 verða	 sífellt	

mikilvægari	 í	 tengslum	 við	 auknar	 kröfur	 gagnvart	 skipulagsheildum	 um	 að	 auka	

framleiðni,	halda	í	við	tækniframfarir	og	standa	sig	í	samkeppni	(Martin,	2010).		

Í	 þessari	 meistararitgerð	 verður	 leitast	 við	 að	 fjalla	 ítarlega	 um	 þróun	 mannauðs,	

hvatningu,	 frammistöðu,	 stjórnandann,	 yfirfærslu	 þjálfunar,	 eftirfylgni	 og	

fyrirtækjamenningu.		

Ástæða	 þess	 að	 höfundur	 ákvað	 að	 rannsaka	 þetta	 efni	 er	 sú	 að	 efnið	 er	 bæði	

spennandi	 og	 áhugavert	 sérstaklega	 í	 ljósi	 þess	 að	 meira	 áberandi	 er	 að	

mannauðsstjórnun	 taki	mið	af	 breytingum	sem	hafa	 átt	 sér	 stað	 í	 vinnuumhverfinu	 til	

þess	að	efla	nám	starfsmanna.		

Ritgerðinni	má	skipta	upp	í	fimm	hluta,	 Í	fyrsta	hluta	er	 inngangur.	 Í	öðrum	hluta	er	

fræðilegt	 yfirlit	 gerð	 skil	 þar	 gerð	 er	 grein	 fyrir	 þróun	 mannauðs,	 lærdómi,	

vinnustaðanámi,	 hlutverki	 hvatningar	 og	 frammistöðu	 í	 vinnustaðanámi,	 starfsánægju	

og	 jákvæðri	 sálfræði	 ásamt	 umfjöllun	 um	 stjórnandann	 og	 fyrirtækjamenninguna.	
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Ítarlega	verður	fjallað	um	hvað	þarf	að	framkvæma	við	undirbúning	og	mat	á	þörf	fyrir	

þjálfun	á	starfsfólki	 innan	skipulagsheilda.	 Í	þriðja	hluta	er	aðferðafræðinni	 lýst	og	sagt	

frá	vali	á	eigindlegri	aðferðafræði.	Val	þátttakenda	lýst	þar	sem	viðtöl	voru	tekin	við	átta	

stjórnendur	hjá	mismunandi	fyrirtækjum	í	íslensku	atvinnulífi.	Í	fjórða	hluta	er	gerð	grein	

fyrir	 helstu	 niðurstöðu	 rannsóknarinnar.	 Þar	 á	 eftir	 því	 kemur	 fimmti	 hluti	 með		

umræðum	og	lokaorðum	ritgerðar.		
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2. Fræðilegt	yfirlit		

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	með	fræðilegum	hætti	um	það	sem	að	ritgerðin	snýr	og	

rannsókn	 hennar.	 Í	 upphafi	 verður	 fjallað	 almennt	 um	 þróun	 mannauðs,	 tengsl	

mannauðsstjórnunar	 og	 stefnumiðaðar	 stjórnunar.	 Þar	 á	 eftir	 verður	 fjallað	 um	

þarfagreiningu,	 lærdóm,	 vinnustaðanám	 og	 hlutverk	 hvatningar	 og	 frammistöðu	 í	

vinnustaðanámi,	starfsánægju,	mat	á	árangri	og	endurgjöf.	Síðari	hluti	 fræðilegs	yfirlits	

fjallar	 síðan	 um	 stjórnandann	 og	 samskipti	 og	 að	 lokum	 verður	 fjallað	 um	

fyrirtækjamenningu.	

 

 

Hugtakið,	 Þróun	 mannauðs	 var	 fyrst	 kynnt	 árið	 1969	 af	 Leonard	 Nadler	 á	 árlegri	

ráðstefnu	um	starfsþjálfun.	Þar	skilgreindi	hann	hugtakið	á	þá	leið	að	um	væri	að	ræða	

skipulagt	lærdómsferli	yfir	ákveðinn	tíma	sem	eykur	möguleika	á	að	bæta	frammistöðu	í	

starfi	og	stuðla	að	vexti	einstaklingsins	á	vinnustað	(Yorks,	2005).	Ári	síðar	kom	Nadler	

fram	 með	 óformlega	 skilgreiningu	 þar	 sem	 hann	 og	 eiginkona	 hans,	 Zeace	 höfðu	

skilgreint	þróun	mannauðs	sem	skipulagða	 lærdómsreynslu,	 skilgreinda	 í	 tímabilum,	 til	

að	auka	áhrif	á	starfsárangur.	Þessi	skilgreining	var	notuð	næstu	áratugina	(Yorks,	2005).	

Aðrir	fræðimenn	hafa	sett	fram	aðrar	skilgreiningar,	eins	og	Hamlin	og	Stewart	(2011).	

Þeir	 segja	 að	 þegar	 einstaklingur	 lýsi	 eigin	 starfsþróun	 þá	 sé	 hann	 yfirleitt	 að	 tala	 um	

ferð	af	lærdómi	og	upplifun,	meðan	að	æðstu	stjórnendur	tala	um	skipulagða	þróun	þar	

sem	þeir	líta	á	starfsþróun	sem	mótunarferli.		

	 Þróun	mannauðs	 hefur	 verið	 í	 stöðugri	 breytingu	 síðustu	 ár	 þar	 sem	að	 þróun	

hefur	færst	frá	þjálfun	innan	veggja	kennslustofunnar	og	yfir	í	óformlegt	nám	sem	á	sér	

stað	á	vinnustaðnum.	Tilgangur	starfsþróunar	er	að	efla	hæfni	og	þekkingu	fólks	og		hafa	

jákvæð	áhrif	á	starfsþróun	þannig	að	hún	eigi	sér	stað	hjá	starfsmanni	á	vinnustað.		

	 	Vinnustaður	sem	viðheldur	og	ýtir	undir	lærdóm	og	þróun	á	færni	leggur	þannig	

grunn	að	heilsu,	vellíðan	og	persónulegum	þroska	einstaklingsins.	Auk	þess	skipta	 innri	

og	ytri	aðstæður	skipulagsheildina	miklu	máli	(Ellström	og	Kock,	2008).	Markviss	þjálfun	

2.1. Þróun	Mannauðs		
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starfsfólks	 leiðir	 víðast	 hvar	 til	 aukinnar	 framleiðni,	 samkeppnishæfni	 fyrirtækja	 vex	 í	

víðum	skilningi	og	hollusta	starfsfólks	við	vinnustaðinn	eykst.	(Ingi	Bogi	Bogason	og	Ingi	

Rúnar	Eðvarðsson,	2008).	Margt	bendir	til	þess	að	þörfin	fyrir	starfsþróun	starfsmanna	

muni	verða	sífellt	mikilvægari	í	tengslum	við	auknar	kröfur	í	garð	skipulagsheilda	um	að	

auka	framleiðni,	halda	í	við	tækniframfarir	og	standa	sig	í	samkeppni	(Martin,	2010).	

	 Samkvæmt	bók	Mankiw	(2009)	er	fjallað	um	þróun	mannauðs	þar	sem	að	hægt	

er	 að	 setja	 formleg	 ákvæði	 sem	 snúa	 að	 þróun	 mannauðs.	 Þar	 er	 fjallað	 um	

fyrirtækjaþróun,	 starfsþróun,	 þjálfun,	 námskeið,	 vinnustofur,	 kennsla,	 ráðstefnur	 og	

námsáætlun	sem	byggir	á	starfsþróun	í	starfi.	Þarna	er	verið	að	benda	á	nýjar	aðferðir	

við	starfsþróun	sem	eru	þess	eðlis	að	þær	hafa	meiri	áhrif	á	skipulagsheildina	alla	en	ekki	

einungis	starfsmanninn	sjálfan.		

Fræðimönnum	 ber	 saman	 um	 að	 áhersla	 á	 þróun	 mannauðs	 sé	 mikilvæg	 og	

fjárfesting	 í	 mannauði	 er	 mikilvægasta	 auðlind	 fyrirtækisins,	 samþætting	 þjálfunar	 og	

starfsþróunar	 styrkir	 skipulagsheild	 til	 enn	 frekari	 vaxta,	 styrkir	 einstaklinginn,	 veitir	

honum	öryggi	í	starfi,	bætir	frammistöðu	og	líðan	innan	skipulagsheildarinnar.		

	 Þeir	sem	starfa	við	þróun	mannauðs	hafa	mikilvægu	hlutverki	að	gegna,	þar	sem	

áherslan	er	á	að	skipuleggja	nám,	fræðslu	og	þróun.	Enda	mikilvægt	að	skipulagsheildin	

móti	 sér	heildræna	 stefnu	 í	 fræðslu-	og	þróunarmálum	starfsmanna	 sem	 tekur	mið	af	

stefnu	 þess	 fyrirtækis,	 hæfniskröfum	 starfa	 og	 heildarmarkmiðum.	 Þannig	 getur	

fyrirtæki	 sem	 hefur	 skýra	 framtíðarsýn	 og	 verkefni	 haft	 áhrif	 á	 samþættingu	

starfsmannsins	og	fyrirtækisins	til	þess	að	þau	nái	að	vaxa	og	dafna	saman	sem	ein	heild	

og	 þróist	 í	 takt.	 Því	 má	 segja	 að	 þrátt	 fyrir	 mismunandi	 skilgreiningar	 fræðimanna	 á	

hugtakinu	sé	orðið	fræðsla	þungamiðjan	í	þeim	öllum.		
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Mannauðsstjórnun	 er	 sú	 fræðigrein	 sem	 snýr	 að	 því	 hvernig	 framlag	 starfsmanna	 í	

skipulagsheildum	er	nýtt	til	að	bæta	árangur	þeirra.	Mannauðsstjórnun	snýst	um	að	ná	

sem	mestum	árangri	 fyrir	 skipulagsheildina	og	er	hlutverk	mannauðsstjórans	að	 skapa	

umhverfi	sem	hvetur	starfsfólk	til	dáða	þannig	að	það	leggi	sig	fram	í	starfi	og	beri	hag	

skipulagsheildarinnar	að	leiðarljósi.	(Gylfi	Dalmann	Aðalsteinsson	og	Björg	Ársælsdóttir,	

2011).	 Mannauðsstjórnun	 felur	 í	 sér	 leiðsögn	 fyrir	 hvetjandi	 starfsumhverfi,	 sem	 er	

byggt	 á	 þeim	 rökum	 að	 hvert	 fyrirtæki	 nær	 betri	 frammistöðu	með	 því	 að	 fjárfesta	 í	

mismunandi	tegundum	þjálfunaraðferðum	til	að	efla	hæfni	og	þekkingu	starfsfólks,	sem	

hjálpar	 til	 við	að	gera	vinnuumhverfið	áhugavert	og	þar	með	hafa	áhrif	 á	 fólk,	 viðhorf	

þeirra	til	vinnunnar	og	til	fyrirtækja	á	jákvæðan	hátt	(White	og	Bryson,	2013).		

	 Barney	(1995)	setti	fram	eftirfarandi	áherslu	á	að:	Mannauður	sé	öll	sú	reynsla,	

þekking,	 dómgreind	 og	 áhættuvilji,	 ásamt	 persónulegum	 eiginleikum,	 sem	 starfsfólk	

fyrirtækja	 búi	 yfir.	 Þar	 er	 hann	 að	 vísa	 til	 alls	 þess	 sem	 starfsfólkið	 í	 fyrirtækjum	 og	

stofnunum	býr	yfir	og	lætur	frá	sér	með	vinnuframlagi	sínu	til	fyrirtækisins.	Þetta	er	m.a	

þekking	eða	kunnátta,	 reynsla	og	 færni,	gildi,	viðhorf	og	hegðun	 (Inga	 Jóna	 Jónsdóttir,	

2004).		

	 Samkvæmt	Torrington,	Taylor	og	Atkinson	(2014)	er	mannauðsstjórnun	grunnur	

að	 allri	 stjórnun,	 þó	 hún	 sé	 ekki	 grunnur	 að	 allri	 starfsemi.	 Þannig	 benda	 þeir	 á	 að	

viðskipti	grundvallist	á	því	að	vera	með	einstaka	vöru,	grunnurinn	að	mannauðsstjórnun	

sé	alltaf	sá	sami,	þ.e.a.s	að	fá	fólk	til	að	færa	sig	frá	viðskiptaumhverfinu	 í	því	skyni	að	

láta	hlutina	gerast	á	afkastamikinn	hátt,	þannig	að	viðskiptin	dafni	og	fólk	dafni.		 	

	 Pétur	Veigar	Pétursson	(2012)	setti	fram	eftirfarandi	skilgreiningu	á	starfsþróun	i	

ritgerð	 sinni:	 Hún	 felst	 í	 að	 velja	 hæft	 starfsfólk	 og	 að	 styðja	 við	 skilvirka	 fræðslu-	 og	

þjálfunarstefnu	 til	 að	 viðhalda	 góðum	 árangri.	 Til	 að	 laða	 fram	 það	 besta	 í	 hverjum	

starfsmanni	þarf	einnig	að	stuðla	að	vellíðan	í	starfi	og	veita	tækifæri	til	starfsþróunar	á	

vinnustað.		

2.1.1. Tengsl	mannauðsstjórnunar	og	stefnumiðaðrar	
mannauðsstjórnunar		
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Stefna	 og	 uppbygging	 er	 oft	 skilgreind	 sem	 röð	 af	 skrefum	 eða	 áföngum	 sem	

innihalda:	 Greiningu	 og	 skipulagningu,	 framkvæmd	 og	 endurskoðun	 (Mankiw,	 2009).	

Undirliggjandi	 forsenda	 felur	 í	 sér	 að	 ytra	 umhverfi	 sé	 hlutlægt	 og	 gerir	

skipulagsheildinni	 kleift	 að	hanna	 stefnu	 sem	hentar	 ytra	 umhverfi	 (Morgan,	 Levitt	 og	

Malek,	2007).		

Hægt	 er	 að	 skipta	 mannauðsstjórnun	 í	 níu	 þætti	 en	 þeir	 eru:	 Áætlanagerð,	 öflun	

umsækjanda,	 starfsmannaval,	 þjálfun,	 frammistaða,	 mat,	 umbun,	 þróun	 og	 starfslok	

(Sigrún	H.	Kristjánsdóttir	og	Gylfi	Dalmann	Aðalsteinsson,	2006).	Í	þessari	ritgerð	mun	ég	

fjalla	sérstaklega	um	þjálfun,	frammistöðu,	þróun	og	mat.			

	 Stefnumiðuð	 mannauðsstjórnun	 felur	 í	 sér	 að	 stjórnendur	 fyrirtækja	 hafi	

samþætt	 mannauðsstefnu	 við	 heildarstefnu	 fyrirtækis	 til	 að	 ná	 markmiðum	 og	 auka	

velgengni	 fyrirtækisins.	Árangursrík	stefnumiðuð	mannauðsstjórnun	 inniheldur	hönnun	

og	 framkvæmir	 í	 samræmi	 við	 þær,	 í	 því	 skyni	 að	 tryggja	 að	 starfsmenn	 hafi	

sameiginlega	 þekkingu,	 færni	 og	 hæfni	 til	 að	 stuðla	 að	 yfirburðum	 í	 viðskiptalegu	

samhengi	(Caldwell,	Truong,	Linh	og	Tuan,	2011).		

Fram	kemur	í	grein	Jackson,	Schuler	og	Jing	(2014)	að	fræðimenn	hafi	verið	að	horfa	á	

skipulagsheild	 sem	 flókið	kerfi	 samtengdra	þátta	þar	 sem	hver	hluti	hefur	áhrif	á	hvor	

annan,	 og	 hvernig	 kerfin	 hafa	 áhrif	 á	 aðra	 þætti	 í	 skipulagsheildinni.	 Þar	 er	 átt	 við	 að	

stefnumiðuð	mannauðsstjórnun	samanstandi	af	 skilgreindum	þáttum	heildarinnar	 sem	

skapi	samlegðaráhrif	á	milli	þátta	sem	hafi	fyrst	og	fremst	áhrif	á	skipulagsheildina	frekar	

en	einstaka	hluta	hennar.	Þannig	framkallist	áhrif	á	skipulagsheildina	sem	heild	frekar	en	

einstakir	hlutar	hennar.		

	 Samkvæmt	Garavan	(2007)	eru	fjórir	þættir	sem	er	nauðsynlegt	að	kunna	skil	á	

til	 að	 skilja	 framlag	 stefnumiðaðrar	 mannauðstjórnunar.	 Þeir	eru	 alþjóðlegt	 umhverfi,	

innra	 viðskiptasamhengi,	 þ.m.t.	 stefna	 og	 strúktúr,	 áhrif	 starfsins	 og	 einstaklingsins.	

Sjónum	er	beint	að	mikilvægi	margvíslegra	hagsmunaaðila	og	eigenda	þegar	verið	er	að	

hanna,	 þróa	 og	 innleiða	 stefnumiðaða	 mannauðsstjórnun.	 Stefnumiðuð	
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mannauðsstjórnun	 nýtist	 fyrirtækjum	 til	 að	 betrumbæta	 sértæka	 eiginleika	 og	 hæfni	

þeirra	og	felur	í	sér	aðferðir	eins	og	félagsmótun,	hæfniþróun	og	frammistöðustjórnun.	

Gilley	 og	Maycunich-Gilley	 (2002)	 hafa	 dregið	 upp	 góða	mynd	 til	 að	 útskýra	 helstu	

tengsl	stefnumiðaðrar	mannauðsstjórnunar.	Þau	eru	árangur	fyrirtækja,	nám	fyrirtækja	

og	 fyrirtækjabreytingar.	 Árangur	 fyrirtækja	 byggir	 á	 skilvirkni	 og	 árangursríkum	

framförum.	 Hefðbundin	 starfssemi	 felur	 í	 sér	 færniþjálfun,	 starfsgreiningu	 og	

hæfnislíkan,	 stjórnun	 og	 þróun	 forystu.	 Stjórnendur	 viðurkenna	 þá	 staðreynd	 að	

sérfræðingar	 í	 starfsþróun	 leitist	 við	 að	 skilgreina	 hvaða	 eiginleikum	 stjórnendur	 og	

starfsmenn	þurfa	að	búa	yfir	til	að	geta	náð	árangri	í	starfi.		

	Í	 rannsókn	 (Thomson,	 Mabey,	 Storey,	 Gray,	 &	 Iles,	 2001)	 kom	 fram	 að	

starfsþróunarsérfræðingar	væru		tvisvar	sinnum	líklegri	til	að	ná	fram	þróun	í	stjórnun	ef	

þeir	hafa	sterk	áhrif	innan	fyrirtækisins	eða	á	þeim	tíma	sem	starfsþróunin	er	notuð.		

	 Mannauðsstjórnun	 og	 stefnumiðuð	 mannauðsstjórnun	 eru	 nátengdar	 aðferðir	

sem	ætlað	er	að	styðja	við	stjórnendur	við	að	efla	og	halda	utan	um	öflugt	starfsfólk	og	

gera	 því	 kleift	 að	 þróast	 og	 eflast	 í	 starfi.	 Þrátt	 fyrir	 að	 hugtökin	 séu	 mjög	 lík	 þá	 er	

mikilvægt	að	aðferðir,	stefna,	áætlanir	og	aðgerðir	séu	framkvæmdar	sameiginlega	til	að	

ekki	skapist	ágreiningur	á	milli	stjórnenda	og	mannauðssérfræðinga.		

 

	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	ítarlega	um	þjálfun	og	val	á	aðferðum	til	að	þróa	hæfni	

einstaklinga	 í	 starfi	 og	 hvernig	 árangursríkast	 sé	 að	 þjálfa	 starfsmenn.	 Árangursrík	

þjálfun	 á	 sér	 stað	 með	 þátttakendum	 sem	 veitt	 er	 tækifæri	 til	 að	 efla	 hæfni	 með	

neðangreindum	aðferðum	og	með	því	að	fá	reglulega	endurgjöf	um	frammistöðu.		

	 Mikilvægt	er	að	hafa	í	huga	þegar	þarfagreining	er	undirbúin,	að	hún	sé	það	vel	

skilgreind	að	hægt	sé	að	finna	þörfina	hvar	efla	þurfi	starfsmenn	og	hvar	þjálfun	er	mest	

ábátavant.	Landy	og	Conte	(2010)	setja	fram	þrjá	leiðbeiningarþætti	í	þessu	samhengi.	Í	

fyrsta	 lagi	 er	 það	 greining	 á	 skipulagsheildinni.	 Þar	 eru	 greind	 þau	markmið	 sem	 hún	

hefur	og	hvar	innan	hennar	er	þjálfunar	þörf.	Í	öðru	lagi	er	það	verkefnagreining.	Þar	er	

2.1.2. Þarfagreining	fyrir	þjálfun	og	yfirfærsla	þjálfunar	
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greint	til	hvaða	verka	á	þjálfunin	að	ná	yfir,	hvernig	á	hún	að	vera	og	hvaða	færni	þarf	til	

að	geta	gert	verkefnið.	Í	þriðja	og	síðasta	lagi	er	það	greining	á	starfsmönnum.	Þar	eru	

starfsmenn	 greindir	 og	 fundið	 út	 hverjir	 þurfa	 á	 þjálfun	 að	 halda.	 Eftir	 að	 þessar	

greiningar	 hafa	 farið	 fram	 er	 nauðsynlegt	 að	 setja	 skýr	 þjálfunarmarkmið	 til	 að	 bæði	

fyrirtæki	og	starfsmenn	séu	meðvitaðir	og	viti	hverju	þjálfunin	á	að	skila	til	starfsmanna.	

Þjálfunin	 vísar	 til	 skipulagðra	 viðfangsefna	hjá	 fyrirtæki	með	það	að	markmiði	 að	 flýta	

fyrir	 námi	 starfsmanna	 sem	 eykur	 starfstengda	 hæfni	 þeirra	 (Landy	 og	 Conte,	 2010).	

Mismunandi	 tegundir	 starfsmannaþjálfunar,	 allt	 frá	 stjórnendaþjálfun	 til	 hópeflis	

mismunandi	menningarheima	sýna	jákvæðar	niðurstöður,	sérstaklega	þegar	þjálfunin	er	

grundvölluð	á	vísindalegri	vitneskju	og	faglegri	þjálfun.	Þetta	kemur	meðal	annars	fram	í	

grein	 Salas,	 Tannenbaum,	 Kraiger	 og	 Smith	 (2012).	 Yfirfærsla	 þjálfunar	 segir	 til	 um	

hvernig	þjálfunin	skilar	sér	inn	í	starfið	með	öðrum	orðum	hvernig	starfsmaðurinn	nýtir	

sér	þekkingu	sem	hann	lærði	í	þjálfuninni	(Landy	og	Conte,	2010).	Mikilvægt	er	að	áður	

en	 lagt	 er	 af	 stað	 með	 þjálfun	 sé	 hugað	 sé	 að	 nokkrum	 grundvallaratriðum:	 Það	 er	

yfirfærsluþjálfun,	 hvort	 starfsmenn	 séu	 reiðubúnir	 fyrir	 þjálfun	 og	 hvernig	 best	 sé	 að	

haga	 uppbyggingu	 þjálfunar	 til	 að	 hún	 skili	 sem	 mestum	 árangri	 fyrir	 starfsmenn	 og	

skipulagsheildina.	 Landy	og	Conte	 (2010)	hafa	 lýst	 ferli	 yfirfærsluþjálfunar	 sem	einu	af	

mikilvægustu	 þáttum	 þjálfunarinnar	 þar	 sem	 þeir	 lýsa	 þremur	 þáttum	 sem	 tengjast	

yfirfærsluþjálfuninni.		

1. Vinnustaðamenningin	 hvetur	 annað	 hvort	 til	 yfirfærslu	 þekkingarinnar	 eða	

hindrar	hana	og	því	mikilvægt	að	stjórnendur	hafi	áhrif	á	menninguna	með	því	

að	hvetja	til	þjálfunar	og	fylgja	þjálfuninni	eftir	inn	í	starfið.	

2. Hvernig	þekking	flyst	á	milli	manna	lárétt	í	fyrirtækinu.	

3. Þekking	flyst	á	milli	aðila	á	mismunandi	stöðum	í	stigveldi	fyrirtækisins,	lóðrétt.	

Viðhorf	 stjórnenda	 og	 starfsmanna	 skiptir	miklu	máli	 við	 þjálfun	 og	 yfirfærslu	

hennar.		

Líkan	 Baldwin	 og	 Ford,	 1988	 sýnir	 fram	 á	 þessi	 stig	 þarfagreiningar.	 Útkoma	

þjálfunarinnar	er	skilgreind	sem	skilmálar	sem	eru		bæði	alhæfing	á	því	þjálfunarefni	

sem	 er	 lærð	 í	 þjálfuninni	 til	 starfsþróunar	 og	 hvernig	 henni	 er	 viðhaldið.	 Útkoma	
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þjálfunarinnar	er	fundin	út	á	eftirfarandi	hátt	þar	sem	að	raunverulegur	lærdómur	á	

sér	stað	með	þjálfun	og	varðveislu	þjálfunarinnar.		

	 Helstu	 þættir	 eru	 inntak	 þjálfunar,	 þjálfunarhönnun,	 þjálfunareinkenni	 og	

vinnuumhverfi.	 Hönnun	 þjálfunarferlisins	 fellur	 að	 meginreglum	 lærdóms	 og	 hvernig		

þjálfunarnámsefnið	 er	 sett	 upp	og	 hversu	mikilvægt	 þjálfunarstarfið	 er.	 Þjálfunarferlið	

samanstendur	af	getu	eða	hæfni,	hvatningu	og	persónulegum	þáttum.	Vinnuumhverfið	

samanstendur	af	þáttum	eins	og	eftirlitsstjórn	eða	jafningjastuðning	og	tækifærum	til	að	

innleiða	nýjar	reglur	í	lærdómi	og	hegðun	í	vinnu.		Eins	og	módelið	sýnir	(sjá	mynd	1)	þá	

hefur	 útkoma	 þjálfunarinnar	 og	 inntak	 þjálfunar	 bæði	 bein	 og	 óbein	 áhrif	 á	 skilyrtan	

flutning	á	þjálfun	 til	 starfsmanns.	Áhrif	þessi	koma	fram	þar	sem	tengsl	eru	á	milli	 sex	

þátta	 um	 flutning	 á	 þjálfuninni	 og	 ferli	 þjálfunar:	 Persónueinkenni	 nemanda,	 þar	 sem	

kemur	fram	hvernig	persóna	nemandinn	er	og	hæfni	hans	til	að	takast	á	við	þjálfun	og	sú	

hvatning	sem	hann	fær	við	þjálfunina.	Hönnun	þjálfunar,	þar	sem	ákvörðun	er	tekin	um	

hvernig	 þjálfunin	 muni	 verða	 framkvæmd,	 hvert	 innihald	 hennar	 sé	 og	 tilgangur	

þjálfunar.	 Vinnuumhverfi	 vinnustaðarins,	 þar	 sem	 stuðningur	 frá	 vinnuveitanda,	

tækifæri	með	þjálfuninni	og	mögulegar	hindranir	koma	 fram.	 Í	því	 samhengi	er	um	að	

ræða	 hvernig	 lærdómur	 og	 geymsla	 lærdómsins,	 afköst	 þjálfunar	 sem	 lærðist	 með	

þjálfuninni	og	hvernig	hægt	sé	að	varðveita	þjálfunina	og	nýta	til	bættrar	frammistöðu	í	

starfi	fléttast	saman.	Að	síðustu	er	fjallað	um	hvernig	sú	alhæfingin	og	viðhaldið	eigi	sér	

stað	við	yfirfærslu	þjálfunar	þar	sem	þjálfunin	framkallast	yfir	á	starf	eða	starfsumhverfi	

starfsmannsins	til	að	nýta	sér	nýja	hæfni	eða	þekkingu,	viðhalda	henni	til	frambúðar	hjá	

einstaklingnum	(Baldwin	og	Ford,	1988).		

Þar	 sem	 fer	 fram	 þjálfun	 eða	 frammistaða	 sem	 að	 vegur	 hvorn	 annað	 upp	 með	

beinum	 eða	 óbeinum	 hætti	 á	 einstaklinginn	 sem	 er	 í	 þjálfun	 (Blanchard	 og	 Thacker,	

2007).	Vert	er	þó	að	benda	á	að	þjálfun	er	ekki	alltaf	lausnin	á	vandamálum	á	vinnustað.		
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Mynd 1: Yfirfærsla þjálfunar (Baldwin og Ford, 1988) 

Landy	og	Conte	 (2010)	bentu	á	að	vilji	 starfsmanna	 til	þátttöku	 í	þjálfun	og	viðhorf	

þeirra	 til	 þjálfunar	 hafi	 áhrif	 á	 þann	 undirbúning	 sem	 fram	 fer	 og	 sú	 kunnátta,	 sem	

starfsmaður	býr	nú	þegar	yfir	ásamt	sjálfstrausti	 til	að	takast	á	við	nám,	sé	mikilvægur	

þáttur	í	þjálfunarferlinu.	

	

	

Lærdómur	á	sér	stað	þegar	einstaklingur	lærir	eitthvað	sem	hann	vissi	ekki	áður.	Nám	

skilar	sér	eftir	að	við	förum	að	vinna	með	það.	

Samkvæmt	 Illeris	 (2003)	 er	 lærdómur	 fullorðinna	 byggður	 á	 löngun	 til	 að	 læra.	

Fullorðnir	eru	oft	efins	um	það	sem	aðrir	vilja	að	þeir	læri,	þeir	vilja	fá	að	ákvarða	slíkt	

sjálfir.	 Þess	 vegna	 er	 mikilvægt	 að	 hafa	 í	 huga	 þegar	 verið	 er	að	 hanna	 þjálfun	 fyrir	

fullorðna	 að	 þeir	 læra	 gjarnan	 það	 sem	 þeir	 telja	 að	 sé	 mikilvægt	 fyrir	 þá.	 Þeir	 nota	

auðlindir	sem	þeir	þekkja	nú	þegar	til	lærdómsins,	axla	eins	mikla	ábyrgð	á	lærdómnum	
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og	þeir	vilja	og	leggja	lítinn	metnað	í	að	læra	það	sem	þeir	hafa	lítinn	áhuga	á	eða	skiptir	

þá	ekki	máli.	Til	að	skilja	muninn	á	milli	lærdómskenninga,	þá	hjálpar	að	skilja	hvað	felst	í	

námi.	Blanchard	og	Thanker	(2007)	benda	á	að	nám	er	ekki	beint	sýnilegt,	engu	að	síður	

er	það	eitthvað	sem	allir	segjast	þekkja	af	eigin	reynslu.	Fólk	getur	fundið	að	það	hefur	

lært.	Fram	kemur	 í	grein	Ellström	og	Kock	 (2008),	þar	sem	þeir	greina	að	mikilvægasti	

þátturinn	í	velgengni	menntunar	eða	annarrar	hæfnisþróunar	sé	einhvers	konar	samspil	

ákveðinna	 lykilþátta.	 Þessir	 þættir	 eru	 fyrri	 reynsla	 þátttakenda,	 áætlun,	 innihald,	

hönnun	 og	 framkvæmd	 þeirra	 leiða	 sem	 valdar	 eru.	 Auk	 þess	 skipta	 innri	 og	 ytri	

aðstæður	skipulagsheildarinnar	miklu	máli.		

Nordhaug	(1987	;	1998)	setti	fram	líkan	af	mismunandi	lærdómsleiðum	í	atvinnulífinu	

(sjá	 mynd	 2).	 Hann	 segir	 það	 vera	 sína	 skoðun	 að	 það	 sé	 of	 strangt	 að	 tala	 um	 að	

lærdómur	 hafi	 þau	 áhrif	 að	 hegðun	 breytist	 varanlega.	 Á	 mynd	 hans	 skiptir	 hann	

lærdómsleiðunum	 í	 fimm	 þætti:	 Ómeðvitaðar	 lærdómsleiðir,	 þar	 sem	maður	 lærir	 án	

þess	að	vera	í	skipulögðu	lærdómsferli	og	án	þess	að	vera	meðvitaður	um	að	læra	nýja	

hluti.	Meðvitaðar	en	ekki	skipulagðar	lærdómsleiðir,	þar	sem	maður	lærir	meðvitað	nýja	

færni	en	hefur	ekki	formlegt	skipulag	utan	um	námið	og	er	að	tileinka	sér	nýja	færni	og	

mögulega	 nýja	 þekkingu	 á	 vinnustað.	 Skipulagðar,	 óformlegar	 lærdómsleiðir,	 þar	 sem	

maður	 lærir	 á	 skipulagðan	 hátt	 en	 námið	 er	 ekki	 hefðbundið	 heldur	 óformlegt	 nám.	

Formlegar	 leiðir	 utan	 við	 menntakerfið,	 þar	 sem	 í	 fyrsta	 lagi	 er	 lært	 með	 því	 að	 fá	

þjálfun,	fræðslu	sem	er	ekki	kennd	í	menntakerfinu	en	er	 lærdómur	sem	fer	fram	með	

námskeiðshaldi	og	í	öðru	lagi	er	um	formlegar	lærdómsleiðir	 í	menntakerfinu	að	ræða,	

þar	 sem	 maður	 lærir	 ákveðið	 nám	 í	 menntakerfinu	 með	 hefðbundinni	 kennslustofu	

lærdómi.		

Lærdómsleiðirnar	 geta	 verið	 af	 ýmsum	 toga,	 þær	 geta	 bæði	 verið	 formlegar,	 í	 eða	

utan	menntakerfisins,	í	senn	skipulagðar	og	óformlegar,	meðvitaðar	og	óskipulagðar	eða	

algjörlega	ómeðvitaðar	námsleiðir	(Inga	Jóna	Jónsdóttir,	2004).		
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Mynd 2: Líkan Nordhaug af mismunandi lærdómsleiðum, 1987 og 1998 

Líkan	 Nordhaugs	 undirstrikar	 fjölbreytileikann	 í	 lærdóms-	 eða	 námsleiðum,	 allt	 frá	

formlegum	til	síður	formlegra,	þó	sýnilegra	 lærdómsleiða,	sem	og	ósýnilegra	námsleiða	

Þetta	líkan	sýnir	hvernig	hægt	er	að	skapa	nauðsynlegan	skilning	á	hinu	margbreytilega	

viðfangsefni	sem	þróun	á	hæfni	starfsfólks	felur	í	sér	(Inga	Jóna	Jónsdóttir,	2004).		

	 Kenningar	 um	 nám	 hafa	 gjörbreyst	 þar	 sem	 nú	 er	 fjallað	 um	 að	 fólk	 læri	 í	

vinnunni	 með	 því	 að	 framkvæma	 verkefni	 og	 læra	 af	 öðrum	 og	 af	 því	 að	 ræða	 um	

hlutina.	 Hér	 á	 eftir	 verður	 fjallað	 um	 mismunandi	 val	 á	 leiðum	 til	 að	 þróa	 færni	

starfsfólks	svo	hún	verði	sem	árangursríkust.	

 

 

Til	eru	nokkrar	mismunandi	námskenningar,	hér	verða	 taldar	upp	þær	gagnlegustu:		

Samkvæmt	félagsnámskenningunni	eru	til	margar	 leiðir	 til	að	 læra.	Þegar	við	 fylgjumst	

með	öðrum	lærum	við	um	leið	af	þeim	og	styðjumst	við	það	sem	við	lærðum	af	öðrum.	Í	

raun	hermum	við	eftir	öðrum	þegar	 við	höfum	 tækifæri	 til	 að	 reyna	 sjálf	það	 sem	við	

lærðum.	Kenningar	um	hugrænt	nám	er	þegar	að	starfsmaður	meðtekur	upplýsingar	og	

vinnur	 úr	 þeim	 til	 að	 geta	 framkvæmt	 tiltekna	 hluti.	 Þessi	 kenning	 er	 gagnleg	 þegar	

verkefnin	eru	flókin	og	mikilvægt	er	að	skilja	hlutina	vel	(Landy	og	Conte,	2010).		

2.2.1. Vinnustaðanám	
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	 Reynslunám	tengist	vitsmunalegum	kenningum	og	hjálpar	okkur	að	skilja	hvernig	

einstaklingar	 læra.	Kenningin	felur	 í	sér	bæði	skýra	þekkingu	og	hagnýta	þekkingu.	Hér	

er	nám	skilgreint	sem	samfellt	 ferli	þar	sem	einstaklingar	 læra	af	 reynslu	og	mistökum	

(Mankiw,	2009).			

	 Samkvæmt	 Le	 Clus	 (2011)	 getur	 nám	 á	 vinnustað	 verið	 allt	 frá	 því	 að	 vera	

formlegt	 lærdómsferli	 til	þess	að	vera	minna	 formlegt	eða	 jafnvel	óformlegt.	Formlegt	

nám	er	yfirleitt	stofnanastyrkt,	kennslumiðað	og	mjög	skipulagt	en	óformlegt	nám	felur	í	

sér	 víxlverkun	 milli	 fólks	 og	 er	 ekki	 bundið	 við	 fyrirfram	 skilgreinda	

þekkingu.	 	Einstaklingur	 getur	 þannig	 öðlast	 þekkingu	með	 ýmsu	móti,	 til	 dæmis	með	

spjalli,	 félagslegum	 samskiptum,	 teymisvinnu	 og	 leiðbeiningu	 á	 starfsvettvangi.	

Óformlegt	 nám	er	mikilvægt	 í	 því	 skyni	 að	 safna	 vitneskju,	 en	 til	 þess	 að	 efla	 getu	 er	

einnig	nauðsynlegt	að	styðjast	við	formlegt	nám.		

Venjulega	 er	 nám	 skilgreint	 út	 frá	 því	 hvernig	 einstaklingar	 öðlast	 þekkingu,	 leysa	

vandamál	og	læra	að	bregðast	við	með	tilliti	til	aðstæðna.	Þetta	undirstrikar	aðlögun	og	

sérhæfingu	 einstaklings	 á	 gefnum	 aðstæðum.	 Gert	 er	 ráð	 fyrir	 að	 einstaklingur	 beiti	

gagnrýnni	nálgun	 jafnt	 á	eigin	hugmyndir,	 þekkingu	eða	aðgerðarmynstur	 sem	og	það	

verkefni	eða	aðstæður	sem	viðkomandi	stendur	frammi	fyrir.	

Fullorðinsfræðsla	er	margþætt	félagslegt	fyrirbæri	sem	birtist	í	mörgum	mismunandi	

aðstæðum	og	í	ýmsum	flokkum.	Skilgreiningar	er	lúta	að	fullorðinsfræðslu	og	takmörkun	

hennar	 hafa	 mismunandi	 tilgang	 og	 aðskilja	 fullorðinsfræðslu	 frá	 öðrum	 sviðum	 eða	

greinum	(Nordhaug,	1986).	Tveir	algengustu	þættirnir	 sem	notaðir	eru	 til	að	skilgreina	

hvort	að	einstaklingur	sé	fullorðinn	eða	ekki	er	aldur	eða	staða	hans	í	lífshjólinu.	Hvernig	

fullorðnir	 hegða	 sér	 segir	 til	 um	 hvort	 einstaklingur	 sé	 fullorðinn	 í	 námi	 eða	 ekki	

(Nordhaug,	 1986).	 	 Árangur	 af	 fræðslustarfi	 fyrir	 fullorðna	 ræðst	mikið	 af	 því	 viðhorfi	

sem	kemur	 frá	því	 samstarfsfólki	 sem	að	starfar	með	 fullorðnum	og	því	að	hafa	þarfir	

þeirra	að	leiðarljósi	sem	námsmenn	(Hróbjartur	Árnason,	2005).	Helstu	ástæður	þess	að	

fullorðnir	vilja	 fara	 í	nám	eða	sækja	sér	námskeið	eru	þær	að	þeir	vilja	 læra	nýja	hluti,	

tileinka	sér	nýja	færni	eða	hæfni	í	daglegu	lífi	(Sesselja	Þóra	Gunnarsdóttir,	2015).		



	

	 	 	 	

	

25	

Fram	kom	 í	 rannsókn	 Jóns	Torfa	og	Andreu	Gerðu	 (2007)	að	þeir	einstaklingar	 sem	

hafa	lagt	sund	á	nám	á	framhaldsskólastigi,	þar	að	segja	eftir	að	skólaskyldu	þeirra	líkur,	

séu	mun	líklegri	til	að	sækja	fræðslu	á	fullorðinsárum	en	þeir	sem	minni	menntun	hafa.		

Segja	má	að	 fullorðinsfræðsla	 skipti	miklu	máli	 um	hvernig	 eigi	 að	 skipuleggja	 nám	

fyrir	fullorðna	og	kenna	þeim	að	móta	sér	skýra	hugmynd	um	fræðsluna	og	hvernig	þeir	

vilja	mæta	þörfum	þeirra	(Hróbjartur	Árnason,	2005).	

Mannauðsteymi	þarf	að	gera	ráð	fyrir	því	hvernig	að	fullorðnir	læra,	sem	og	taka	tillit	

til	þess	að	aðstæður	þeirra	eru	aðrar	en	þeirra	sem	yngri	eru.	Þegar	fullorðna	fólkið	á	í	

hlut,	 vill	 það	 fá	 að	 ákveða	 innihaldið	 og	 sniðið	 af	 náminu	 sjálft,	 ekki	 bara	 láta	

stjórnendurna	um	það	heldur	taka	einnig	þátt	 í	áætlun	þeirra,	vita	hverjir	það	eru	sem	

standa	á	bak	við	þjálfunina	og	hver	sé	tilgangurinn	(Knowles,	Holton	og	Swanson,	1998).	

	 Markþjálfun	 leitast	 við	 að	 bæta	 frammistöðu	 og	 auka	 lærdóm,	 endurgjöf,	

hvatningu	 og	 kröftugar	 spurningar.	 Tilgangur	 markþjálfunar	 er	 að	 athuga	 hvort	 að	

markþjálfunarþegi	sé	tilbúinn	að	taka	að	sér	verkefni,	búi	yfir	vilja	og	hæfni	(Landsberg,	

2002).	 Flestir	 fræðimenn	 eru	 sammála	 um	 að	 aðferð	 markþjálfunar	 gangi	 út	 á	

gagnkvæmt	samband	á	milli	markþjálfa	og	markþjálfunarþega,	með	það	að	markmiði	að	

markþjálfunarþeginn	þróist	faglega	og	persónulega	(Birna	Katrín	Harðardóttir,	2014).		

Hægt	 er	 að	 nefna	 dæmi	 um	 tvenns	 konar	 markþjálfun	 sem	 notuð	 er	 í	

mannauðsstjórnun	 hjá	 fyrirtækjum	 og	 stofnunum:	 Stjórnendamarkþjálfun	 og	

frammistöðumarkþjálfun.	

Fræðimenn	eins	og	Fournies	 (2000)	 leggja	áherslu	á	að	stjórnendamarkþjálfi	horfi	á	

þarfir	stjórnenda	og	aðstoði	þá	við	að	þróa	og	auka	stjórnunarlega	færni	sína.	Samvinna	

stjórnenda	og	markþjálfa	byggi	á	tveggja	manna	tali	sem	er	byggt	á	trausti	þeirra	beggja,	

faglegri	nálgun	og	öflugum	stuðningi	til	að	ná	fram	markmiðum.		

Frammistöðumarkþjálfi	starfi	hins	vegar	með	fólki	til	að	bæta	hegðun	þess	eða	stuðla	

að	persónulegri	og	faglegri	velgengni	þess	innan	skipulagsheildarinnar.	Það	er	mikilvægt	

að	 hámarksárangur	 náist	 að	 framkallast	 þar	 sem	 að	 þættir	 eins	 og	 forysta,	

ákvarðanataka,	 tengsl,	 sköpunarkraftur,	 streitustjórnun,	 tímastjórnun,	 fundir	og	dagleg	
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verkefni	 eru	 þættir	 innan	 markþjálfunarinnar	 sem	 ætlaðir	 eru	 að	 bæta	 frammistöðu	

stjórnanda	í	starfi	(McMahon	og	Leimon,	2008).	 		

Knasel	 o.fl.	 (2000)	 flokka	 hindranir	 til	 náms	 á	 eftirfarandi	 hátt:	 Þær	 séu	 bæði	 af	

persónulegum,	félagslegum	og	hagnýtum	toga	og	svo	loks	vegna	skorts	á	skipulagi.		

	 Vinnutengdur	 lærdómur	 er	 aðstöðubundinn	 lærdómur,	 þar	 sem	 ytri	 og	 innri	

aðstæður	 vega	 jafnþungt	 og	 þættir	 sem	 móta	 og	 hafa	 áhrif	 á	 lærdóm	 starfsfólks.	

Mikilvægar	 námsaðferðir	 byggja	 aðallega	 á	 sálfræðilegu	 og	 félagslegu	 sjónarmiði	 og	

lausn	vandamála,	raunfærni	og	sjálfsnámi.	

Mikilvægt	 er	 að	 undirbúa	 starfsmenn	 fyrir	 nám,	 til	 dæmis	 með	 því	 að	 veita	 þeim	

hvatningu	 og	 stuðning.	Mat	 á	 frammistöðu	 einstaklinga	 og	 endurgjöf	 áður	 en	 þjálfun	

hefst	getur	haft	jákvæð	og	hvetjandi	áhrif	(Martin,	2010).		

	 Frammistaða	 kemur	 ekki	 að	 sjálfu	 sér	 í	 starfi	 hún	 byggir	 á	 áhuga	 og	 þekkingu,	

færni	 og	 viðhorfi	 einstaklings	 og	 því	 umhverfi	 sem	 hann	 er	 í	 (Blanchard	 og	 Thanker,	

2007).	 Að	 finna	 sig	 í	 rétta	 vinnuumhverfinu	 færir	 einstaklingi	 ekki	 sjálfkrafa	 góða	

frammistöðu	í	starfi.	Einstaklingur	getur	haft	mikinn	áhuga	á	starfinu	en	ef	hann	fær	ekki	

að	þróa	hæfni	sína	í	starfinu	þá	getur	það	haft	letjandi	áhrif	á	frammistöðu	hans.	Og	ef	

hann	hefur	ekki	áhuga	á	starfinu	verður	frammistaða	hans	aldrei	góð	(Katrín	Helgadóttir,	

2012).		

	 Starfsárangur	og	hegðun	sem	samanstanda	almennt	af	þáttum	sem	hjálpa	þér	að	

þekkja	hæfni	þína	og	trúa	hvað	þú	getur	gert	felur	í	sér	samspil	af	hvatningu,	þekkingu,	

færni	og	viðhorfi	 (KSA).	 Líkan	Blanchard	og	Thanker	 (2007),	 (sjá	mynd	3),	 sýnir	 fram	á	

hvernig	 starfsárangur	 er	 samspil	 af	 hvatningu,	 þekkingu,	 færni	 og	 viðhorfi	 (KSA)	 og	

umhverfi.	Hvatning	vex	af	þörfum	einstaklingsins	og	trúnni	á	hvernig	best	sé	að	uppfylla	

þarfirnar.		

Bæði	 hvatning	 og	 KSA	 er	 hluti	 af	 persónulegum	 minningum	 og	 hugsunum.	 Hvoru	

tveggja	vísar	til	líkamlegs	umhverfis	þar	sem	árangur	er	metinn	ásamt	þeim	hindrunum	

2.3. Hlutverk	hvatningar	og	frammistöðu	í	vinnustaðanámi	
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sem	verða	vegna	framkomu	einstaklinga	og	upplifana	sem	sjást	þegar	að	innihald	þeirra	

hefur	verið	sett	fram	annað	hvort	sem	góður	árangur	eða	slæmur.	Blanchard	og	Thanker	

(2007)	settu	fram	líkan	af	frammistöðu.	

	

	

Mynd 3: Frammistöðulína (Blanchard og Thacker, 2007) 

Hvatning	snýst	um	það	sem	fær	fólk	til	að	vilja	fara	í	vinnuna	og	leggja	sig	þar	fram.	

Þar	 skipta	 nokkrir	 þættir	máli	 eins	 og	 stuðningur	 stjórnenda,	 hvatning	 frá	 jafningjum,	

fullnægjandi	 úrræði,	 tækifæri	 til	 að	 beita	 nýrri	 hæfni,	 tæknilegur	 stuðningur	 og	

viðurkenning	 fyrir	 að	 yfirfæra	 þekkinguna	 yfir	 á	 starfið.	 Stjórnendur	 senda	 mikilvæg	

skilaboð	til	starfsmanna	í	gegnum	viðhorf	sín	og	hegðun.	Þau	áhrif	geta	bæði	virkað	sem	

hvatning	 eða	 dregið	 stórlega	 úr	 viðleitni	 þeirra	 til	 að	 bæta	 við	 sig	 þekkingu.	 Hlutverk	

hvatningar	 í	 fullorðinsfræðslu	 er	 enn	 rannsóknarefni	 þrátt	 fyrir	 aukna	 þekkingu	 á	 því	

hvernig	 fullorðnir	 læra	 (Mankin,	 2009;	 Martin,	 2010).	 Martin	 (2010)	 bendir	 á	 að	

stuðningur	skiptir	miklu	máli	og	ef	starfsmenn	koma	sífellt	að	lokuðum	dyrum	má	gera	

ráð	fyrir	að	umhverfið	dragi	úr	þróun	þeirra.	Þetta	er	áhyggjuefni,	en	þegar	fjárhagslegi	

hlutinn	 er	 fastbundinn	 er	 enn	 mikilvægara	 fyrir	 stjórnendur	 að	 finna	 hvata,	 aðra	 en	

fjárhagslega,	til	að	starfsfólk	vilji	þróast.	

	 Samkvæmt	Pinder	(2008)	á	hvatning	sér	stað	bæði	innra	og	ytra	með	hverjum	og	

einum.	 Mikill	 munur	 er	 milli	 manna	 eftir	 því	 hvað	 hvetur	 þá	 áfram	 og	 að	 hverju	

Framkoma (P) 
 
 
 
 
 
Hvatning (M)            Umhverfi (E) 
 

Þekking, Færni & Viðhorf(KSA) 
 
 

 
 	

P= M x KSA x E 
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hvatningin	 beinist.	 Áhugi	 stjórnandans	 þarf	 að	 vera	 til	 staðar	 og	 hvatning	 á	

starfsumhverfinu	 starfsmannsins	 þar	 sem	 stjórnandi	 hvetur	 starfsmenn	 í	 þeirra	

vinnuumhverfi.	 Þá	 er	 jafnframt	 misjafnt	 hversu	 lengi	 hvatningin	 varir	 í	 tíma	 talið	 og	

hversu	mikið	úthald	er	til	staðar	gagnvart	slíkri	hvatningu	af	hálfu	stjórnandans	gagnvart	

starfsmanninum.	Ytri	hvatning	er	áþreifanleg	eins	og	 laun,	bónus,	 samningar	og	önnur	

fríðindi.	Nokkuð	sem	er	umsamið	og	oft	utan	þeirra	gilda	sem	stjórnandinn	hefur	áhrif	á.	

Innri	 hvatning	 er	 huglæg	 og	 skapast	 vegna	 vinnunnar	 sjálfrar	 og	 þess	 gildis	 sem	 hún	

hefur	fyrir	starfsmanninn,	eins	og	til	dæmis	að	vera	metinn	að	verðleikum,	takast	á	við	

örgrandi	verkefni,	reyna	á	hæfni	sína	og	fleira.	Þetta	eru	þættir	sem	eru	að	verulegu	leyti	

á	valdi	stjórnandans	og	hvernig	hann	beitir	þeim.		

	 Góð	 endurgjöf	 endurspeglast	 í	 jákvæðari	 samskiptum	 á	 milli	 starfsmanna	 og	

stjórnenda.	Starfsmaður	þarf	að	fá	hvatningu	í	ljósi	frammistöðu	hans	í	starfi	og	tækifæri	

til	að	eiga	hlutdeild	 í	ákvörðunum	og	þátttöku	 í	skipulagningu	vinnunnar.	Ef	stjórnandi	

sinnir	þessum	þáttum	vel	þá	er	 stjórnandi	 strax	orðinn	hvetjandi	en	ef	hann	gerir	það	

ekki,	þá	skortir	hvatningu	 í	vinnunni.	Þeir	stjórnendur	sem	eru	taldir	góðir	nota	óspart	

eða	 gagngert	 hvatningu	 í	 því	 skyni	 að	 viðhalda	 hvatningu	 og	 upplýsingaflæði	 til	

starfsmanna.	

 

 

Ein	 þekktasta	 og	 útbreiddasta	 skilgreiningin	 á	 hugtakinu	 starfsánægja	 er	 eftir	

fræðimanninn	 Locker	 (1970).	 Samkvæmt	 skilgreiningu	 hans	 felur	 starfsánægja	 í	 sér	

jákvætt	 tilfinningaástand	 starfsmanns,	 sem	myndast	 út	 frá	mati	 hans	 á	 því	 starfi	 sem	

hann	sinnir	og	þeirri	reynslu	sem	hann	öðlast	út	frá	því	(Locker,	1970).		

Að	finnast	maður	vera	hluti	af	heildinni	er	nauðsynleg	upplifun	einstaklings	og	hefur	

áhrif	 á	 starfsánægjuna	 og	 leiðir	 til	 þess	 að	 einstaklingur	 verður	 félagslega	 virkur	 á	

vinnustaðnum	 (Eyþór	 Eðvarðsson,	 2005).	 Rannsóknir	 sýna	 að	 það	 sé	 mikilvægt	 fyrir	

stjórnendur	að	þekkja	 styrk-	og	veikleika	 starfsmanna	 sinna	og	hvað	þeir	 vilja	 fá	út	úr	

starfinu,	 hvað	 þeim	 líkar	 vel	 og	 hvað	 þeim	mislíkar	 (Kovach,	 1987).	 Það	má	 segja	 að	

2.3.1. Starfsánægja		
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starfsánægja	geri	væntingar	um	að	hversu	miklu	leyti	vonir	einstaklingsins	og	langanir	til	

starfsins	sem	hann	stundar	séu	uppfylltar.	Starfsánægja	er	ferðalag	án	áfangastaðar	og	á	

það	 bæði	 við	 um	 starfsmenn	 og	 stjórnendur	 (Kumara	 og	 Koichi,	 1989).	 Í	 dag	 er	

starfsánægja	 eitt	 mikilvægasta	 og	 um	 leið	 eitt	 umdeildasta	 hugtakið	 á	 öllum	 stigum	

mannauðsdeilda	 og	 leikur	 þar	 lykilhlutverk	 á	 öllum	 stigum	 stjórnunar	 og	

mannauðsdeilda	(Azbari,	Akbari,	og	Chaijani,	2015).		

Landy	og	Conte	(2010)	fjalla	í	bók	sinni	um	fjóra	lykilþætti	sem	eru	ráðandi	varðandi	

starfsánægju	 (sjá	 mynd	 4).	 Þessir	 þættir	 eru	 vinnuumhverfi,	 með	 öðrum	 orðum	 það	

umhverfi	 sem	að	 starfsmaður	býr	 við	hvað	varðar	 aðbúnað	og	 ýmsar	 aðrar	 aðstæður,	

persónuleiki,	það	er	að	segja	hvernig	persónuleiki	viðkomandi	starfsmanns	birtist,	hvaða	

gildi	 fyrirtækið	 hefur	 og	 hvaða	 áhrif	 þau	hafa	 á	 þig	 sem	einstakling,	 félagsleg	 áhrif	 og	

hver	 félagsleg	 staða	 þín	 er	 innan	 vinnustaðarins.	 Allir	 þessir	 fjórir	 þættir	 hafa	 áhrif	 á	

starfsánægju	þína	á	vinnustaðnum.	Starfsfólk	sem	lítur	á	vinnuumhverfi	sitt	og	félagsleg	

áhrif	 og	 þau	 gildi	 og	 persónuleika	 starfsfólk	 á	 jákvæðan	 hátt	 er	 það	 starfsfólk	 sem	

ákvarðar	starfsánægju.		

 

Mynd 4 - Starfsánægja (Landy og Conte, 2010) 
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Ingunn	Björk	Vilhjálmsdóttir	og	Jóhanna	Kristin	Gústavsdóttir	(1999)	hafa	rannsakað	

starfsánægju.		Megininntak	rannsóknarinnar	fellur	að	starfsánægjulíkani	Landy	og	Conte	

(2010).	En	Landy	og	Conte	(2010)	nefna	bæði	menningarlega	þætti	og	aðra	þætti	tengda	

fyrirtækinu	sem	áhrifavalda	í	mælingum	á	starfsánægju.	

	 Það	 er	 mikilvægt	 að	 kanna	 reglulega	 líðan	 og	 viðhorf	 starfsmanna	 og	

vinnuaðstæður	 þeirra.	 Slíkt	 þarf	 að	 vera	 hluti	 af	 venjulegri	 starfssemi	 vinnustaðarins.	

Áhrifaþættir	á	gott	sálfræðilegt	starfsumhverfi	eru	meðal	annars	samstarf	stjórnenda	og	

starfsmanna,	 skýrt	 skipulag	 og	 vel	 skilgreind	 verksvið,	 styrk	 stjórnun,	 stöðug	 þróun,	

nýsköpun	og	nýráðningar	(Ólafur	Þór	Ævarsson,	Ragnheiður	G.	Guðnadóttir,	Sveinbjörg	

Júlía	Svavarsdóttir,	Svava	Jónsdóttir	og	Björg	Sigríður	Hermannsdóttir,	2016).		

 

 

Til	að	vinnustaðanám	teljist	gagnlegt	segja	Kock	og	Ellström	(2011)	að	möguleikinn	á	

endurgjöf,	mati	 og	 hugleiðingu	 eftir	 nám	þurfi	 að	 vera	 til	 staðar.	 Í	 grein	 þeirra	 kemur	

fram	að	það	eitt	að	auka	formlegt	nám	skili	sér	ekki	í	betri	skipulagsheild,	heldur	þurfi	að	

auka	 samþættingu	 náms	 (formlegs	 og	 óformlegs),	 sem	 gerir	 námsumhverfið	 betra	 og	

veitir	tækifæri	til	að	nota	nýfengna	þjálfun.		

Martin	 (2010)	 bendir	 á	 að	 innan	 fyrirtækja	 sé	 oft	 talsverðum	 fjármunum	 varið	 til	

þjálfunar	 starfsmanna	 og	 starfsþróunar	 stjórnenda.	 Því	 sé	 mikilvægt	 að	 stjórnendur	

innleiði	 verkferla	 sem	 hvetji	 til	 yfirfærslu	 þekkingar	 til	 vinnustaðarins	 með	 það	 að	

markmiði	að	þjálfunin	nýtist	sem	best	innan	fyrirtækisins.		

Yfirfærsla	af	þjálfun	er	mikilvægasta	leiðin	til	að	starfsmaður	læri	í	vinnunni,	þar	sem	

að	þjálfun	fer	fram	við	störf	en	þekking	og	færni	sem	aflað	er	í	þjálfun	á	sér	stað	bæði	

innan	og	utan	vinnustaðarins	(Broad	og	Newstrom,	1992).	Þetta	þýðir	að	nemar	eiga	að	

nota	allan	þann	lærdóm	sem	þeir	læra	í	þjálfuninni	til	að	yfirfæra	á	störf	sín,	að	minnsta	

kosti	að	geta		sýnt	fram	á	færni	eftir	að	hafa	fengið	þjálfunarprógramm.	Full	yfirfærsla	af	

þjálfun	er	einnig	merkjanleg	þegar	að	æfing	á	þjálfunarprógrammi	á	sér	stað	í	starfinu.	

2.3.2. Mat	árangurs	og	endurgjöf	
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Þjálfari,	 sem	 framkvæmdastjóri	 og	 talsmaður,	 er	 lykillinn	 að	 áframhaldandi	 velgengni	

skipulagsheildar	(Broad	og	Newstrom,	1992).	

Mat	 á	 árangri	 felst	 í	 að	 meta	 kennsluna,	 undirbúning	 eða	 ferlið	 sjálft.	 Skipulag,	

hlutlægt	mat	á	útkomu,	lærdómsleiðir,	frammistaða,	rekstrarlegur	árangur	eða	arðsemi	

fjárfestingarinnar	 sem	 lögð	 er	 í	 þjálfun	 er	 ennþá	 ábatavant	 á	 íslenskum	 vinnumarkaði	

(Inga	Jóna	Jónsdóttir,	2004).		

	

	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 stjórnendur	 og	 hver	 áhrif	 stjórnandans	 er	 á	

starfsþróun/hæfni	 á	 vinnustað.	 	 Áhrifarík	 stjórnun	 einkennist	 af	 hæfni	 til	 að	 ná	 til	

starfsfólks,	 leiðbeina	 og	 hvetja	 til	 dáða.	 Fjallað	 verður	 um	 stjórnanda	 í	 hlutverki	

talsmanns	 starfsmanna,	 samskipti	 hans	og	 áhrif	 á	 fyrirtækjamenningu	 á	 vinnustað.	Að	

lokum	verður	fjallað	um	fyrirtækjahollustu	og	helgun	í	starfi.		

 

 

Með	stjórnun	er	átt	við	margvísleg	viðfangsefni	og	að	þau	verði	öll	að	ná	samhljómi.	

Það	 er	 ekki	 nóg	 að	 sinna	 einstökum	 málum	 eins	 og	 skipulagningu,	 stjórnun,	

ákvörðunartöku	 eða	 hugsunum,	 þetta	 og	 meira	 til	 þarf	 að	 vinna	 saman	 og	 þannig	

myndast	 stjórnun	 (Mintzberg,	 2009).	 Stjórnandi	 þarf	 að	 senda	 skýr	 skilaboð	 þekkja	

hópinn	 sinn	 svo	 að	 hann	 geti	 séð	 fyrir	 mögulegum	 hindrunum	 og	 valið	 rétta	 miðla	

(Barrett,	2010).		

	 Alvegsson	og	Sveningsson	(2003)	benda	á	í	grein	sinni	að	virk	hlustun	stjórnenda	

gerir	 starfsmenn	hliðhollari	og	 lætur	þá	 finna	að	þeir	 skilji	þeirra	vandamál	og	þarfir	á	

vinnustaðnum.	Hlusta	og	spjalla	eru	grunngildi	stjórnunar.	Þegar	stjórnendur	eru	spurðir	

að	 því	 hver	 sé	 mikilvægasti	 eiginleikinn	 sem	 stjórnandi	 þurfi	 að	 búa	 yfir,	 er	 svarið	

samskiptahæfni.	Stór	þáttur	daglegs	starfs	stjórnandans	fer	í	samskipti	(Barrett,	Axelrod,	

Elizabeth,	2006).	

2.4. Stjórnandi	

2.4.1. Stjórnandi	og	samskipti	á	vinnustað		
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Samskiptahæfni	gerir	starfsmönnun	kleift	að	vaxa	og	dafna	og	þannig	nær	fyrirtækið	

árangri.	Fyrirtæki	í	örum	vexti	er	góður	vitnisburður	um	hollustu	og	virkni	starfsfólks.	TIl	

að	 fyrirtæki	 nái	 að	 vaxa	 og	 dafna,	 þar	 sem	 góður	 starfsandi	 ríkir	 og	 jákvæð	 samskipti	

eiga	sér	stað,	verður	stjórnandi	að	vera	góð	fyrirmynd	og	gefa	sér	tíma	til	að	eiga	jákvæð	

og	uppbyggileg	samtöl	við	starfsfólk	sitt	(Barett,	2010).		

Góð	samskiptafærni	er	mikilvægasti	hæfileiki	stjórnandans.	Án	skilvirkra	samskipta	er	

stjórnandi	ekki	skilvirkur	leiðtogi.	Þar	sem	góð	samskipti	eiga	sér	stað	á	vinnustað	og	til	

staðar	 er	 stjórnandi	 sem	 leiðir,	 hvetur	 eða	 hefur	 áhrif	 á	 fólk,	 verður	 það	 til	 þess	 að	

starfsmenn	á	vinnustað	upplifa	sig	sem	hluti	af	skipulagsheildinni	og	leggja	sína	færni	og	

þekkingu	 til	 skipulagsheildarinnar	 (Barett,	 2006).	 Stjórnendur	 þurfi	 að	 beina	

starfsmönnum	á	 rétta	braut	með	því	að	gefa	þeim	nákvæmar	 leiðbeiningar	og	 fylgjast	

með	árangri	þeirra.	Þegar	starfsmenn	búa	ekki	yfir	mikilli	þjálfun,	öryggi	eða	einbeitingu	

til	 að	 klára	 verkefni	 þurfa	 stjórnendur	 að	útskýra	og	 gefa	 leiðbeiningar.	 Ef	 starfsmenn	

eru	hins	vegar	tilbúnir	að	takast	á	við	verkefnin	en	tekst	samt	ekki	að	ljúka	þeim	þurfa	

stjórnendur	að	veita	þeim	hvatningu	(Bjugstad,	Thach,	Thomson	og	Morris,	2006).		

Samkvæmt	Mintzberg	 (2009)	 gengur	 stjórnun	 út	 á	 virka	 hlustun	 og	 að	 stjórnendur	

þurfi	að	ná	því	besta	fram	hjá	hverjum	starfsmanni,	svo	þeir	geti	öðlast	betri	þekkingu,	

tekið	 betri	 ákvarðanir	 og	 brugðist	 betur	 við	 aðstæðum.	 Stjórnandi	 sem	 hugar	 vel	 að	

samskiptum	og	 leggur	 sig	 fram	um	að	eiga	 jákvæð	samskipti	 við	 starfsmenn	mun	eiga	

árangursríkara	 samstarf	 við	 sína	 starfsmenn	 sem	 svo	 aftur	 flyst	 yfir	 á	 ytri	 aðstæður	

viðskiptaumhverfisins	sem	eru	viðskiptavinirnir	sjálfir.		

Þessu	 til	 staðfestingar	 skiptir	 Mintzberg	 (2009)	 stjórnunarstarfinu	 í	 þrjár	 víddir:	

Upplýsingagjöf	og	tjáskipti,	þar	sem	safnað	er	upplýsingum	og	ákvörðun	tekin	um	stefnu	

fyrirtækisins	 ásamt	 skipulagi	 og	 þeim	 viðmiðum	 sem	 fyrirtækið	hafa.	 Þar	 á	 eftir	 fjallar	

hann	um	starfsmannamál,	þar	sem	fjallað	er	um	öll	málefni	sem	tilheyra	starfsmönnun	

og	ákvörðun	er	tekin	um	starfsmannamál,	hvort	sem	um	er	að	ræða	málefni	er	lúta	að		

stjórnendum,	 mannauðsstjórum,	 leiðtogum	 eða	 einstaklingum.	 Síðasta	 víddin	 er	
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framkvæmd	áætlana	og	hvernig	umbætur	eigi	að	vera	 framkvæmdar	á	starfseminni	 til	

að	bæta	aðstæður,	ásamt	því	að	tekist	er	á	við	lausn	ágreiningsmála	og	samninga.		

Inga	 Jóna	 Jónsdóttir	 (2014),	 sem	 fjallar	 um	 hvað	 skiptir	 máli	 fyrir	 árangursríka	

stjórnun,	 segir	 að	 það	 sé	mikilvægt	 að	 þekkja	 hópinn	 og	 viðhafa	 virka	 hlustun	 og	 að	

lærdómur	sé	fyrirbæri	sem	sé	samskiptalegs	eðlis.		

Þegar	nýr	stjórnandi	kemur	inn	í	skipulagsheildina	er	mikilvægt	að	æðstu	stjórnendur	

gefi	nýja	stjórnandanum	tækifæri	til	að	þróa	sitt	starf.	Nýr	stjórnandi	kemur	í	starfið	með	

ákveðna	reynslu,	hæfni,	vitneskju	og	hegðun,	með	öðrum	orðum	sinn	stjórnunarstíll	og	

hvernig	hann	 laðar	 sig	 að	nýjum	aðstæðum	og	nálgast	 stjórnunarstarf	 sitt	 (Mintzberg,	

1994).	Öll	stjórnunarstörf	eru	mikilvæg	og	sértæk	eins	og	Mintzberg	(1994)	greinir	frá	í	

grein	 sinni.	 Þá	 eigum	 við	 langt	 í	 land	 með	 að	 greina	 að	 fullu	 starf	 stjórnandans,	 en	

hlutverk	hans	er	oft	dulið	og	stundum	ósýnilegt.		

	 Stjórnandi	skapar	umhverfi	sem	er	þess	eðlis	að	starfsmaðurinn	er	sjálfur	hvattur	

áfram	 og	 er	 það	 mikilvægasta	 hlutverk	 stjórnandans.	 Hvatning	 stjórnandans	 og	

samskipti	eiga	þar	stóran	þátt	í	því	að	starfsfólk	á	vinnustað	þrói	hæfni	sína	í	starfi.		

 

 

Fyrirtækjamenning	 er	 einn	 af	 lykilþáttum	 hjá	 fyrirtækjum.	 Sambandið	 á	 milli	

menntunar	 og	 fyrirtækjamenningar	má	 rekja	 til	 ársins	 1930.	 Þetta	 kemur	 fram	 í	 grein	

Lumby	 (2012),	 en	 þar	 bendir	 hann	 á	 hve	 miklar	 breytingar	 hafi	 orðið	 á	

fyrirtækjamenningu	 á	 21.	 öldinni	 og	 að	 fyrirtækjamenning	 sé	 vaxandi	 þáttur	 innan	

fyrirtækja.	 Fyrirtækjamenning	 þarf	 að	 vera	 uppbyggileg	 en	 með	 skýrri	 stefnumótun	

styður	 hún	 við	 árangur	 fyrirtækja.	 Starfsánægja	 fólks	 verður	 betri	 og	 fleiri	 bindast	

svokallaðri	 fyrirtækjahollustu	 við	 sitt	 fyrirtæki.	 Margar	 skilgreiningar	 ganga	 út	 á	 þá	

hugmynd	að	menning	sé	samsett	af	sameiginlegri	menningu	sem	geri	það	mögulegt	fyrir	

fyrirtækið	að	túlka	og	bregðast	við	umhverfi	sínu	(Schein,	1984).		

En	 hvernig	 er	 hægt	 að	 skilgreina	 fyrirtækjamenningu?	 Fyrirtækjamenning	 er	

óáþreifanlegt	 orð	 sem	 erfitt	 er	 að	 koma	 höndum	 yfir.	 Samkvæmt	 Pacnowsky	 og	

2.4.2. Fyrirtækjamenning		
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O´Donnel-Trujilio	 (1982)	 segja	 að	 fyrirtækjamenning	 sé	 það	 sem	 skipulagsheildin	 sé,	

starfsfólkið	 sem	 starfar	 hjá	 fyrirtækinu	 eru	 þeir	 sem	 búi	 til	 skipulagsheildina	 og	

fyrirtækjamenninguna.	 Schein	 (1984)	 skilgreinir	 styrkleika	 eða	 útkomu	

fyrirtækjamenningar	 með	 tillit	 til	 einsleitni	 og	 stöðugleika	 allra	 meðlima	 hópsins,	 þar	

sem	lengd	og	styrkleiki	ráðist	af	sameiginlegri	reynslu	meðlima	hópsins.	Ef	að	stöðugleiki	

hópsins	hefur	langa	fjölbreytta	og	áhugaverða	sögu,	þá	hefur	ríkt	sterk	og	mjög	þroskuð	

fyrirtækjamenning.	Á	sama	hátt	má	álykta	sem	svo	að	ef	menning	hefur	verið	skammlíf	

og	gengið	 í	 gegnum	 tíðar	breytingar	og	ekki	þurft	 að	 takast	 á	 við	erfið	málefni,	 þó	að	

einstaklingar	 innan	 hópsins	 hafi	 haft	 sterkar	 einstakar	 forsendur,	 muni	 þar	 ekki	 ríkja	

nægjanleg	 reynsla	 til	 að	 mynda	 sterka	 fyrirtækjamenningu,	 eins	 og	 hún	 hefur	 verið	

skilgreind.	(Schein,	1984).		

Schein	 (2004)	 segir	 að	 innan	 skipulagsheilda	 sé	 erfiðast	 að	 breyta	

fyrirtækjamenningunni.	Hann	talar	um	þrjú	stig		fyrirtækjamenningu.	

	

	

Mynd 5 - Stig fyrirtækjamenningar (Schein, 2004) 

Fyrsta	 stigið	 er	 sýnilegs	 eðlis	 og	 felur	 í	 sér	 þætti	 eins	 og	 upplifun	 og	 skynjun	

utanaðkomandi	 aðila,	 svo	 sem	 í	 formi	 framkomu,	 húsnæðis	 og	 skrifstofu.	 Næsta	 stig	

felur	 í	 sér	 yfirlýst	 gildi	 sem	 geyma	 þætti	 eins	 og	 stefnu	 framtíðarsýn,	 þar	 er	

	
	
	

	
	
	

1.	Sýnileg	tákn		
	
	
	

	 2.	Yfirlýst	gildi		
	
	
	

	 3.	Undirliggjandi		
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starfsmannastefna	 þó	 ekki	 sýnileg.	 Þriðja	 stig	 felur	 í	 sér	 undirliggjandi	 hugmyndir	 og	

ósýnilega	 þætti	 sem	 ekki	 er	 hægt	 sjá	 í	 daglegum	 samskiptum	 starfsmanna	

skipulagsheildarinnar.	

Brooks	(2006)	fjallar	um	í	bók	sinni	að	menning	sé	sérstök	tegund	að	þáttum	þar	sem	

sérhver	 einstaklingur	 staðsetur	 sig	 innan	 menningarinnar	 og	 stofnunarinnar	 og	 hefur	

einstaklingur	 ákveðin	 persónuleika	 og	 þar	 með	 hlutverk	 hans	 kemur	 fram	 í	

persónueinkennum	hans	og	færist	yfir	í	menninguna.	

Samt	sem	áður	er	menning	fyrirbæri	sem	hefur	verið	búið	til	og	mótast	 í	viðvarandi	

félagslegu	samhengi,	eins	og	í	stofnunum	og	er	því	breytileg	og	í	stöðugri	þróun.	Ef	við	

skilgreinum	menningu	á	hlutlægan	hátt	sem	skipulag	í	breytu	þá	er	menning	fólkið	sjálft	

(Brooks,	2006).	

Í	bók	Schein	(2004)	kemur	fram	að	til	þess	að	skilja	menningu	í	hóp	þá	verður	einn	úr	

starfsumhverfinu	 að	 reyna	 að	 skilja	 og	 fá	 sameiginlegar	 forsendur	menningarinnar	 og	

einn	 úr	 starfshópnum	 að	 skilja	 námsferlið	 sem	 að	 þessar	 forsendur	 byggja	 á.	 Mesta	

vandamálið	fyrir	leiðtoga	er	að	komast	að	þeim	stigum	í	menningunni	sem	hafa	dýpstu	

áhrifin	og	ákvarða	hvernig	eigi	að	meta	forsendur	á	þessu	stigi.		

Eins	og	fram	hefur	komið	hér	að	ofan	þá	er	fyrirtækjamenning	mjög	óáþreifanleg	en	

mjög	mikilvægur	hluti	innan	skipulagsheildarinnar.	

	

	

Hollusta	er	hugtak	sem	hefur	verið	notað	lengi,	en	ekki	er	langt	síðan	að	farið	var	að	

rannsaka	hugtakið	og	skilgreina	með	námkvæmum	hætti.	Áður	fyrr	var	hollusta	sögð	ná	

yfir	einstakling	sem	ekki	vildi	yfirgefa	tiltekna	skipulagsheild,	hann	var	talinn	vera	hollur	

henni	 eða	 trúr	 henni.	 Þróun	 hefur	 orðið	 á	 hugtakinu	 síðustu	 áratugi	 eins	 og	 Somers	

(1995)	bendir	á.	Sigurður	Hlíðar	Rúnarsson	(2014)	fjallaði	um	hollustu	á	vinnustað	og	þar	

kemur	fram	að	fræðimenn	telja	að	hugtakið	sé	mun	flóknara.		

Meyers	og	Allen	(1991)	 fjalla	um	hollustu	 í	 rannsókn	sinni	á	grundvelli	þriggja	þátta	

hollustulíkani	þeirra	 frá	árinu	1990.	Þeir	segja	að	mikilvægast	sé	að	gera	greinarmun	á	

2.4.3. Hollusta	á	vinnustað	og	helgun	í	starfi	
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hollustuþáttum	 þar	 sem	 sérhver	 tegund	 hollustu	 einkennist	 af	 ólíku	 hugarfari	 eða	

sálfræðilegum	þáttum	sem	eru	oftast	af	eftirfarandi	toga:		

Þegar	um	er	að	ræða	tilfinningabundna	hollustu	hafa	starfsmenn	sterka	löngun	til	að	

vera	 áfram	hjá	 skipulagsheildinni	 og	 vilja	 starfa	 áfram.	 Tengsl	 starfsmannsins	 við	 aðra			

starfsmenn	og	stjórnendur	skipta	miklu	máli	sem	og	ánægja	að	það	að	starfsmaður	hafi	

öðlast	góða	reynslu	í	starfi.		

Stöðubundin	 hollusta	 felst	 í	 því	 að	 tiltekinn	 starfsmaður	metur	 kostnað	 og	 áhættu	

sem	fylgir	því	að	færa	sig	og	metur	það	svo	að	ábatinn	sé	frekar	til	að	vera	áfram	og	því	

ákveður	starfsmaðurinn	að	vera	trúr	núverandi	aðstæðum.	Einnig	telur	starfsmaðurinn	

sig	ekki	eiga	möguleika	á	öðrum	tækifærum	á	atvinnumarkaðnum.	Það	er	ekki	þar	með	

sagt	 að	 þessir	 starfsmenn	 standi	 sig	 ekki	 eins	 vel	 í	 starfi	 eins	 og	 hafi	 ekki	 hagsmuni	

hennar	að	leiðarljósi	ef	um	tilfinningabundna	hollustu	væri	að	ræða.		

	Skyldubundin	hollusta	felur	það	í	sér	að	tiltekinn	starfsmaður	meti	það	svo	að	hann	

þurfti	að	sína	hollustu	vegna	þess	að	skipulagsheildin	gaf	honum	tækifæri	og	hefur	veitt	

honum	einhverskonar	umbun	 í	 starfi.	Þessi	 tegund	af	hollustu	er	 í	 raun	ekki	 tengd	við	

skipulagsheildina,	hún	kemur	innan	frá	það	er	að	segja	einstaklingnum	sjálfum.		

Allen	 og	 Meyer	 (1991)	 töldu	 að	 með	 skilgreiningu	 á	 þessum	 hollustuþáttum	 væri	

verið	að	veita	mismunandi	upplýsingar	um	starfsmenn,	viðhorf,	hegðun	og	síðast	en	ekki	

síst	 líðan	 þeirra	 í	 starfi.	 Líkanið	 kom	 fram	 árið	 1990	 og	 hefur	 verið	 áberandi	 innan	

hollustufræðanna	síðustu	áratugi	og	aðrar	rannsóknir	á	hollustu	hafa	verið	studdar	við	

þeirra	líkan	(Allen	og	Meyer,	1990;	1991).	

Nýlegar	 rannsóknir	 á	 þessu	 sviði	 aðgreina	 fyrirtækjahollustu	 eftir	 því	 hvar	 áherslan	

liggur.	 Hvort	 að	 hollustuviðfangið	 sé	 fyrirtækið	 sjálft,	 starfið,	 verkalýðsfélagið,	

yfirmaðurinn,	 teymið,	 viðskiptavinur	 eða	 samstarfsfólk.	 Því	 er	 áherslan	 að	 breytast	 og	

færast	smátt	og	smátt	frá	því	að	vera	alfarið	á	forsendum	skipulagsheilda	yfir	í	að	skoða	

hvaða	þýðingu	fyrirtækjahollusta	hefur	fyrir	starfsmennina	sjálfa.	Þessu	til	staðfestingar	

hafa	 rannsakendur	 viljað	 notast	 við	 einstaklingsmiðað	 mat	 til	 að	 aðgreina	 frá	 öðrum	
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þáttum	þar	sem	flókin	tengsl	geta	átt	sér	stað	frá	fyrra	mati.	Þetta	kom	fram	í	rannsókn	

Elísabetar	Óskar	Ágústsdóttir	(2015).		

Þegar	 fjallað	 er	 um	 helgun	 í	 starfi	 er	 átt	 við	 viðbrögð	 starfsmanna	 við	

stjórnunarháttum	 og	 starfsumhverfi	 sem	 birtast	 í	 viðhorfum	 starfsmannsins,	 hegðun	

hans	 og	 tilfinningum	 (Brynja	 Bragadóttir,	 Elín	 Valgerður	 Margrétardóttir,	 Hildur	 Jóna	

Bergþórsdóttir	 og	 Tómas	 Bjarnason,	 2011).	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 helgun	 í	

starfi	kristallast	í	því	að	starfsmaður	sé	tilbúinn	að	ná	framúrskarandi	árangri	með	því	að	

hafa	öðlast	ákveðna	heildarsýn,	skilji	vinnuumhverfi	sitt	og	geti	náð	markmiðum	sínum,	

en	 viti	 jafnframt	 að	 framlag	 sitt	 til	 að	ná	markmiðunum	getur	 skipt	 sköpum	 í	 því	 ferli	

(Elísabet	Ósk	Ágústsdóttir,	2015).	

Sérfræðingar	á	sviði	helgunar	í	starfi	eru	nokkrir.	Einn	af	þeim	er	Wilmar	Schaufeli,	en	

hann	skilgreinir	helgun	í	starfi	sem	jákvæðan	starfsanda	sem	birtast	í	þremur	

lykilþáttum:	Krafti	þar	sem	mikil	orka	og	seigla	er	til	staðar,	eldmóði	og	þeirri	virkni	sem	

er	í	starfinu,	stolt	starfsmannsins	og	hollustu	hans.	Hrifning	er	það	ánægjulega	ástand	

sem	verður	til	þegar	að	starfsmaður	er	djúpt	sokkinn	í	verkefni	sín	og	gleymir	stund	og	

stað	(Schaufeli,	Salanova,	Gonzáles-Romá	og	Bakker,	2002).	Þar	sem	starfsmenn	eru	

helgaðir	einkennist	starfsumhverfið	af	jákvæðni	og	krafti,	þar	sem	virkni	og	eldmóður	

smitast	á	milli	starfsmanna.		Árangursríkasta	samband	af	þessu	tagi	er	talið	stuðla	að	

vellíðan	og	framleiðni	(Ingibjörg	Birna	Ólafsdóttir,	2014).	

	 	



	

	 	 	 	

	

38	

3. Rannsóknaraðferð	
Markmið	rannsóknarinnar	var	að	rannsaka	hver	reynsla	stjórnenda	mannauðsteyma	

væri	 af	 ávinningi	 starfsþróunar.	 Tekin	 voru	 viðtöl	 þar	 sem	 notast	 var	 við	 eigindlega	

aðferðafræði,		en	hún	leitast	við	að	veita	efninu	skilning	og	merkingu	og	að	farið	sé	eftir	

ákveðnu	ferli.	Algengasta	form	viðtala	er	þegar	einn	einstaklingur	ræðir	við	annan.		

	 Ákveðið	 var	 að	 senda	 út	 tölvupóst	 til	 ákveðinna	 fyrirtækja	 (sjá	 viðauka	 1),	 þar	

sem	 óskað	 var	 eftir	 því	 að	 viðkomandi	 fyrirtæki	 myndi	 taka	 þátt.	 Þar	 sem	 um	

trúnaðarupplýsingar	 er	 að	 ræða,	 eru	 fyrirtækin	 ekki	 nafngreind	 hér	 og	 unnið	 er	með	

svörin	sem	heildargagnasafn.	Í	kjölfarið	var	viðtalstími	ákveðinn	og	viðtalið	var	tekið	upp	

í	Voice	Memos	í	Iphone	5S.	Eftir	það	afritaði	rannsóknaraðili	viðtalið	upp,	skráði	hjá	sér	

allar	þær	vangaveltur	sem	komu	fram	í	viðtalinu,	sem	og	allar	upplýsingar	úr	viðtölunum	

og	athugun	og	kóðaði.	Þær	eru	síðan	látnar	mynda	eina	heild	í	flokkun	og	hugtökum,	þar	

sem	jafnvel	kenningar	eru	ígrundaðar.		

	 Val	 rannsakanda	 á	 efninu	 markast	 af	 áhuga,	 til	 margra	 ára,	 á	 vellíðan	 fólks.	

Rannsakandi	hefur	 fulla	 trú	á	því,	að	með	réttu	viðhorfi	og	hvatningu	sé	unnt	að	auka	

starfsánægju	 á	 vinnustað.	 Rannsakandi	 var	 lengi	 búinn	 að	 vera	 með	 hugmynd	 að	

rannsóknarefni	 meistararitgerðar	 í	 bígerð,	 en	 segja	 má	 að	 alvöruundirbúningur	 hafi	

hafist	 á	 vormánuðum	 2016.	 Þann	 11.	 október	 2016	 var	 fyrsta	 viðtalið	 tekið	 við	

mannauðsstjóra	 fyrirtækis	 og	 það	 síðasta	 var	 tekið	 þann	 31.	 október	 2016.	

Starfsmannafjöldi	 starfsmanna	 fyrirtækjanna	 sem	 kemur	 við	 sögu	 í	 rannsókninni	 er	 á	

bilinu	110-900	starfsmenn	þar	sem	starfsþróun	er	eitt	að	lykiláherslum	í	fyrirtækinu.		

 

 

Þátttakendur	áttu	það	allir	sameiginlegt	að	vera	hluti	að	mannauðsteymi	fyrirtækis	og	

bera	ábyrgð	á	starfsþróun	starfsmanna	fyrirtækisins	sem	þau	störfuðu	hjá.	Staða	þeirra	

hjá	fyrirtækinu	var	ekki	ávallt	sú	sama,	þar	var	til	að	mynda	að	finna	framkvæmdastjóra	

mannauðsmála,	mannauðsstjóra,	starfsþróunarstjóra	og	mannauðsfulltrúa.	Rannsakandi	

studdist	við	hálfopin	viðtöl	þar	sem	upplifun	þátttakendanna	skiptir	máli	við	 túlkun	og	

3.1. Þátttakendur	og	gagnaöflun		
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greiningu	 á	 rannsóknarefninu.	 Höfundi	 fannst	 þessi	 aðferð	 vel	 til	 þess	 fallin	 að	 auka	

líkurnar	á	gögnum	þar	sem	rannsakandi	gat	skráð	og	nálgast	upplifun	viðmælenda	sem	

byggja	 reynslu	 sína	 á	 breiðum	 grundvelli.	 Viðtölin	 voru	 tekin	 í	 starfsumhverfi	 þeirra	 á	

höfuðborgarsvæðinu.	 Að	 nálgast	 viðmælendur	 gekk	 mjög	 vel	 og	 kom	 rannsakanda	 á	

óvart	hversu	vel	 fólk	 tók	 í	 rannsóknarefnið	og	viðtölin	voru	skemmtileg,	áhugaverð	og	

kom	rannsakanda	margt	á	óvart	í	viðtölunum.	

	 Spurningalistinn	 innihélt	13	spurningar	og	skiptir	hann	 í	þrjá	hluta:	Starfsþróun,	

hollustu	og	 lokaspurningu.	Viðtölin	voru	mislöng,	allt	 frá	því	að	vera	 fjörtíu	mínútur	 til	

einnar	klukkustundar.	Viðtölin	voru	tekin	upp	með	Iphone	5	Voice	Memos,	eins	og	fram	

kom	hér	að	framan,	með	leyfi	þátttakenda.	Tekið	var	fram	að	þegar	búið	væri	að	afrita	

viðtölin	með	nákvæmum	hætti	og	ritgerðin	hefði	litið	dagsins	ljós	yrði	upptökunni	eytt.	

	 Skipting	kynjanna	var	að	með	þeim	hætti	að	 tekin	voru	annars	vegar	viðtöl	við	

tvo	karlmenn	og	hins	vegar	sex	konur.	Byggði	valið	á	viðmælendum	á	því	að	viðkomandi	

þátttakandi	hefði	starfað	í	tengslum	við	mannauðsteymi	hjá	fyrirtækinu	og	hefði	reynslu	

af	starfsþróunarmálum.	Rannsakanda	fannst	þessi	skilyrði	vera	þess	eðlis	að	þau	myndi	

hjálpa	 til	 við	gagnaöflun	og	auka	þekkingu	viðkomandi	 til	þess	að	gefa	dýpri	 skilning	á	

viðfangsefni	ritgerðarinnar.		

Tafla 1 - Þátttakendur rannsóknar 

	

Viðmælandi	 Staða	viðmælanda Starfsemi	fyrirtækja	
A Framkvæmdastjóri	Mannauðsmála	 Flutningaþjónusta
B Mannauðsstjóri	 Tryggingafyrirtæki
C Framkvæmdastjóri	Mannauðsmála	 Þjónustufyrirtæki
D Starfsþróunarstjóri	 Bankastarfsemi
E Framkvæmdastjóri	Mannauðsmála	 Hugbúnaðafyrirtæki
F Mannauðsstjóri	 Hátæknifyrirtæki
G Mannauðsfulltrúi	 Verkfræðistofa
H Framkvæmdastjóri	Mannauðsmála	 Matvöruheildverslun
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Rannsakandi	leitaðist	við	að	skrá	öll	þau	atriði	sem	fram	komu	í	viðtalinu.	Eftir	að	þau	

höfðu	verið	afrituð	voru	þau	lesin	ítarlega	og	í	kjölfarið	fundin	þemu	fyrir	sérhvert	viðtal.	

Næst	á	eftir	 fór	rannsakandi	yfir	öll	viðtölin	til	að	sjá	hvað	væri	 líkt	með	þeim	og	hvað	

ólíkt.	Þar	á	eftir	valdi	rannsakandi	þemun	til	þess	að	varpa	ljósi	á	niðurstöður	og	það	sem	

rannsakandi	 taldi	 vera	 áhugavert	 og	 væru	 best	 til	 þess	 fallin	 að	 svara	

rannsóknarspurningunum.	Sagt	verður	frá	þemunum	í	niðurstöðukafla.		

 

 

Í	 rannsókn	sem	þessari	er	mikilvægt	að	siðferði	sé	gætt.	 Í	þessari	 rannsókn	var	ekki	

gerð	 nein	 undantekning	 á	 því.	 Eitt	 af	 því	 sem	 var	 gert	 til	 að	 styrkja	 siðferði	

rannsóknarinnar,	var	að	skýra	hverjum	þátttakanda	frá	efni	og	tilgangi	rannsóknarinnar	

áður	 en	 hann	 fór	 í	 viðtalið	 sjálft	 og	 koma	 í	 veg	 fyrir	 öll	 hugsanleg	 vafaatriði	 á	meðan	

viðtalinu	 stóð.	 Í	 krafti	 þessara	 upplýsinga	 vissu	 viðmælendur	 út	 á	 kvað	 markmið		

rannsóknarinnar	gengu	og	samþykktu	að	 taka	þátt	 í	henni	af	 fúsum	og	 frjálsum	vilja.	 Í	

upphafi	var	óskað	eftir	því	að	fá	að	hljóðrita	viðtalið	og	viðmælendum	tjáð	að	þegar	að	

vinnsla	þess	væri	búin	yrði	viðtalinu	eytt	og	að	nöfn	þeirra	og	fyrirtækjanna	kæmu	ekki	

fram	í	rannsókninni.		

	 	

3.2. Siðferðileg	álitamál		



	

	 	 	 	

	

41	

4. Niðurstöður		
Í	þessum	kafla	er	fyrst	gerð	ítarleg	greining	á	þeim	gögnum	sem	aflað	var.	Því	næst	er	

gerð	 grein	 fyrir	 niðurstöðum	 rannsókna.	 Leitast	 verður	 við	 að	 svara	 markmiði	

rannsóknarinnar	sem	var	að	rannsaka	hver	reynsla	stjórnenda	mannauðsteyma	væri	af	

ávinningi	 starfsþróunar.	 Við	 greiningu	 gagna	 var	 lögð	 fram	 þrjú	 eftirfarandi	 yfirþemu:	

Starfsþróun,	 stjórnandi	 og	 fyrirtækjamenning.	 Undirþemun	 voru	 sjö	 talsins	 voru	 þau	

valin	með	 hliðsjón	 af	markmiði	 rannsóknarinnar.	 Hérna	 fyrir	 neðan	 verður	 þemunum	

gerð	skil	þar	sem	verður	farið	yfir	hvert	þema	fyrir	sig.			

 

 

Þegar	að	stjórnendur	mannauðssviða	voru	spurðir	að	því	hvað	fælist	í	því	að	þróast	í	

starfi	 þá	 komu	 fram	mismunandi	 skilgreiningar	 á	 hugtakinu.	 Öllum	 bar	 saman	 um	 að	

starfsþróun	 sé	 á	 ábyrgð	 starfsmannsins	 en	 að	 fyrirtækið	 geti	 skapað	 það	 umhverfi	 og	

ramma	sem	er	til	þess	fallið	að	aðstoða	fólk	að	þróast	 í	starfi.	Starfsþróun	er	til	staðar	

hjá	öllum	þeim	fyrirtækjunum	sem	rannsakandi	tók	viðtal.	Öll	fyrirtækin	lögðu	áherslu	á	

að	 starfsmönnum	 stæðu	 til	 boða	 hin	 ýmsu	 tækifæri,	 að	 starfsmenn	 myndu	 grípa	

tækifærin	til	að	þróast	í	starfi	og	að	þau	væru	rétt	nýtt	af	hálfu	starfsmanna.	Þá	væri	það	

beggja	 hagur	 að	 starfsþróun	 höfðaði	 bæði	 til	 starfsmannsins	 og	 fyrirtækisins.	

Viðmælandi	(B)	orðaði	það	þannig:	„Lögð	er	áhersla	á	að	starfsmönnum	standi	til	boða	

hin	margvíslegu	 tækifæri	 til	 starfsþróunar	 en	það	er	 á	 ábyrgð	 starfsmannsins	 að	 grípa	

tækifærin.	Fyrirtækin	og	starfsmenn	þess	eiga	það	sameiginlegt	að	vilja	tryggja	og	gæta	

hagsmuna	þeirra	beggja	og	standa	vörð	um	það	að	sérhver	starfsmaður	fyrirtækisins	fái	

tækifæri.	Það	er	gagnkvæmt	hagsmunamál.	Þetta	hafði	viðmælandi	(D)	að	segja:		

Starfsþróun	 er	 hjálpar	 rosalega	mikið	 starfsfólki....	 starfsfólk	 gerir	 sér	 ekki	 grein	
fyrir	mikilvægi	þess	að	horfa	fram	á	við.	Það	er	kannski	búið	að	finna	sér	vettvang	
núna	og	þá	finnst	mér	það	vera	mikilvægt	fyrir	fyrirtækið	að	þróa	starfsmann	sinn	
áfram	og	að	það	sé	stefna	fyrirtækis	frá	byrjun	að	aðstoða	fólk	við	að	fá	tækifæri	til	
að	þróast	í	starfi. 

	

4.1. Starfsþróun	
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Viðmælendur	 voru	 sammála	 um	 að	 starfsþróun	 væri	 ekki	 bundin	 við	 eitthvað	 eitt	

afmarkað	atriði	heldur	ætti	 sér	vítt	 svið.	Hún	byrjaði	á	 fyrsta	 starfsdegi	og	 lyki	 á	þeim	

síðasta.	Þá	þyrfti	að	tryggja	að	öll	 störf	væru	auglýst	og	að	starfsmenn	væru	hvattir	 til	

þess	 að	 sækja	 um	 sé	 eina	 tegund	 starfsþróunar.	 Viðmælandi	 (B)	 hafði	 þetta	 um	

starfsþróun	að	segja:		

Það	 er	 mikil	 þróun	 í	 gangi	 ekki	 bara	 hjá	 fyrirtækinu	 heldur	 líka	 hjá	
starfsmönnunum.	 Þetta	 er	 punktur	 sem	 við	 erum	mikið	 að	 hlúa	 að,	 hvernig	 við	
getum	komið	á	móts	við	starfsfólkið	okkar	þannig	að	það	vilji	vera	áfram	hjá	okkur	
og	finnist	við	verða	eftirsóknarverður	vinnustaður	og	sé	þar	að	auki	tilbúið	til	þess	
að	takast	á	við	nýjar	áskoranir	sem	einstaklingar,	hvort	heldur	í	gegnum	þróun	eða	
með	þjálfun.	 

	

Viðhorfið	 til	 starfsþróunar	 er	 rauði	 þráðurinn	 í	 öllum	 viðtölunum.	 Að	 mati	 allra	

viðmælendanna	skiptir	sköpum	að	þeir	fái	 jákvæð	viðbrögð	við	því	að	vilja	auka	við	sig	

menntun	eða	þjálfun	á	vinnustað.	Ef	 fyrirtækið	er	ekki	tilbúið	til	að	 láta	 í	 ljós	 jákvæðni	

gagnvart	starfmönnum	sínum	í	fyrrgreindum	tilgangi,	þá	geti	slík	framkoma	haft	letjandi	

áhrif	á	starfsmenn,	jafnvel	í	því	mæli	að	hann	langar	ekki	lengur	að	vinna	hjá	fyrirtækinu.	

Þá	kunna	framfarir	og	tækni	að	fara	frá	þekkingu	starfsmanna,	með	þeim	afleiðingum	að	

þeir	 finnist	vera	 í	þeirri	 stöðu	að	þeir	 séu	neyddir	 til	 að	 tileinka	 sér	nýjungar	 sem	þeir	

ráða	kannski	ekki	við.	Það	er	ekki	góð	blanda	eins	og	einn	viðmælandi	(E)	sagði:	„Nám	

verður	að	gera	þig	að	betri	starfsmanni	þannig	að	þú	sért	betur	í	stakk	búinn	til	þess	að	

takast	á	við	þau	verkefni	sem	koma	og	gera	þig	betri	í	þínu	starfi	og	verða	til	þess	að	þú	

víkkir	sjóndeildarhring,	getu,	færni,	þekkingu,	og	skilning	“.	

Fram	kom	að	tveimur	viðmælendum	finnist	starfsþróun	innanhús	oft	ekki	verða	gerð	

nægjanleg	 góð	 skil.	 Það	 þurfi	 að	 vera	 til	 starfsþróunaráætlanir,	 þar	 sem	 fram	 kemur	

hvaða	 þjálfun	 eigi	 sér	 stað,	 og	 hvernig	 skuli	 hátta	 starfsþróuninni.	 Fyrirtækin	 sem	eru	

komin	 styttra	 í	mannauðsmálum	 eru	 svolítið	 í	 felum	með	 þetta	 og	 segja:	 Suss,	 þegar	

kemur	 að	 starfsþjálfun,	 í	 staðinn	 fyrir	 að	 segja:	 Við	 erum	 með	 þennan	 starfsmann	 í	

starfsþjálfun.	Þetta	á	ekki	að	vera	neitt	leyndarmál,	heldur	sýnilegt	í	fyrirtækinu.		
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Starfsþróun	 er	mikilvægur	 þáttur	 í	mannauðsmálum	 fyrirtækja	 og	 huga	 þarf	 vel	 að	

henni.	Minna	er	gert	af	starfsþróunaráætlunum	en	fræðsluáætlunum	sem	er	áhugavert	í	

ljósi	þess	hvað	starfsþróun	er	stór	hluti	af	starfsemi	fyrirtækja.		

 

 

Starfsþróunarferill	 er	 skilgreining	 sem	 er	 líka	 oft	 notað	 yfir	 orðið	 starfsþróun	 og	 er	

misjafnt	hvernig	fólki	finnst	það	eiga	að	vera	skilgreint.	Starfsmannasamtöl	eru	gerð	að	

minnsta	 kosti	 einu	 sinni	 á	 ári	 hjá	 fyrirtækjum	 þar	 sem	 spurt	 er	 út	 í	 skilgreiningu	 á	

starfsþróun	 hjá	 einstaklingum.	 Öllum	 fyrirtækjunum	 finnst	 starfsmannasamtöl	 vera	

orðið	barns	 síns	 tíma	og	vilja	 frekar	nota	orðið	 starfsþróunarsamtal	 eða	okkar	 samtal.	

Viðtölin	eiga	sér	stað	á	sama	tíma	hjá	öllum	stjórnendum	þar	sem	þau	eru	brotin	niður	í	

ákveðna	 þætti	 til	 þess	 að	 fá	 betri	 yfirsýn	 yfir	 þjálfunarþörf	 og	 aðskilja	 þá	 frá	 öðrum	

þáttum	 sem	 tilheyra	 ekki	 þjálfunarþörf.	 Þessi	 aðferð	 er	 gríðarlega	 mikilvæg	 fyrir	

stjórnanda	 sem	 getur	 fengið	 sent	 frá	 mannauðsdeild	 yfirlit	 yfir	 hvað	 starfsmaðurinn	

hefur	verið	að	gera	í	sínum	fræðslumálum	þetta	árið.	Það	kom	fram	að	þarna	er	verið	að	

halda	 vel	utan	um	starfsþróunina	með	því	 að	 færa	 samtölin	 yfir	 í	 starfsþróunarsamtöl	

eða	okkar	samtöl.	Þar	er	farið	markvisst	yfir	starfsþróun	starfsmannsins	og	markmið	sett	

fyrir	árið,	hvernig	hafi	til	tekist	og	svo	framvegis.	Einnig	eru	sameiginleg	markmið	sett		og	

vonast	er	til	að	þau	leiði	til	frekari	starfsánægju.	

Viðmælandi	(B)	lýsti	þessu	svona:		

Í	upphafi	hvers	árs	setjum	við	stór	markmið	fyrir	árið	og	tengjum	þau	markmið	við	
starfsþróunarsamtalið.	Við	erum	alltaf	að	sjá	að	það	er	ánægja	með	þessi	samtöl,	
En	sömu	sögu	er	ekki	að	segja	um	helgun,	við	viljum	sjá	hana	allt	árið.	Við	erum	
mjög	spennt	fyrir	því	að	ánægjan	sé	að	verða	til	staðar	í	krafti	jákvæðrar	sálfræði,	
markþjálfunar	 og	 styðjandi	 forystu.	 Starfsmannaviðtöl	 eiga	 að	 snúast	 um	 vöxt	
starfsmanna	og	persónulega	þróun.	Við	viljum	taka	mið	af	nýjum	tímum	þar	sem	
fólk	þráir	tíðari	samskipti.  

 

Eitt	 fyrirtækjanna	 setur	 fram	 eftirfarandi	 skilgreiningu	 á	 starfsþróun:	 Þar	 sem	

tækifæri	til	að	þróast	innan	núverandi	starfs	byggja	á	verkefnaábyrgð	og	breyttri	áherslu	

4.1.1. Starfsþróunarferill	
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í	 starfi.	Ef	um	er	að	 ræða	nýtt	 starf	með	svipaða	ábyrgð	en	á	öðru	sviði	þá	kallast	 slík	

lárétt	þróun.	Þriðja	og	síðasta	er	sú	að	þá	á	starfsþróunin	sér	stað	ofar	 í	skipuritinu	og	

þar	er	mikil	starfsþróun	til	staðar	þar	er	starfsmaður	jafnvel	að	fá	tækifæri	til	að	verða	

stjórnandi	innan	fyrirtækisins.	Við	höfum	átt	opið	spjall	þar	sem	við	spyrjum	annaðhvort:	

„Hefur	þú	haft	tækifæri	til	þjálfunar	eða	starfsþróunar“.		Það	er	svolítið	gaman	að	heyra	

hvað	fólk	setur	ólíka	merkingu	í	spurninguna	eftir	bakgrunni	og	aldri.		

Það	 á	 sér	 stað	 mikil	 starfsþróun	 innan	 fyrirtækisins,	 mikið	 flæði	 verkefna,	 fólk	 að	

flytjast	á	milli	deilda,	ný	verkefni	koma	inn	á	borð	og	miklar	breytingar	sem	eiga	sér	stað		

innan	deilda.	Það	kom	fram	hjá	öllum	fyrirtækjunum	að	mikið	er	lagt	upp	úr	því	að	gefa	

starfsmönnum	tækifæri	til	að	flytja	sig	í	starfi	og	leitað	er	allra	leiða	til	þess.	

Viðmælandi	(A)	orðaði	þetta	þannig:		

Einn	 þátturinn	 felst	 alltaf	 í	 því	 að	 skoða	 starfsfólk	 hérna,	 skoða	 stöður	
starfsfólksins		hérna	innanhús	og	athuga	hvort	hægt	sé	að	bjóða	því	að	færa	sig	til	í	
starfi	 áður	 en	 við	 förum	 að	 auglýsa.	 Það	 er	 alltaf	 áhugavert	 að	 fylgjast	með	 því	
þegar	 staða	 losnar	 hverjir	 sækjast	 eftir	 henni,	 hverjir	 það	 eru	 sem	 raunverulega	
vilja	breyta	til	og	svo	framvegis.	Þetta	er	svolítið	spurning	um	að	taka	frumkvæði,	
axla	 ábyrgð	 og	 bera	 sig	 eftir	 hlutunum.	 Þannig	 að	 við	 reynum	 að	 vinna	 með	
þennan	sjálfsábyrgðarhluta	í	umræðunni.		

	

Að	 eiga	 frumkvæðið	 að	 því	 að	 sýna	 hvað	 þú	 vilt,	 finnst	 viðmælendum	 greinilega	

mikilvægt.	Kjarkur	starfsmannsins	er	mikils	metinn.	Viðmælendur	þykjast	sjá	að	það	sé	

mikið	í	viðkomandi	spunnið	sem	sýnir	slíkan	kjark.	Hann	fylgir	eftir	því	sem	hann	vill	gera	

og	 það	 er	 ofsalega	 mikilvægur	 þáttur	 í	 svona	 stórum	 fyrirtækjum.	 Frumkvæði	

starfsmanna	er	 litið	 jákvæðum	augum	því	hún	 tryggir	 fjölbreytni	 í	 fyrirtækjum.	Það	að	

fólk	 komi	 og	 biður	 um	 að	 þróast	 í	 starfi	 eða	 fara	 á	 ákveðin	 námskeið	 finnst	

viðmælendum	mikilvægt.		

Viðmælendur	 voru	 sammála	um	að	orðið	 starfsþróun	 feli	 í	 sér	 færast	 á	milli	 deilda	

þvert	 eða	 upp	 skipuritið.	 Þjálfunin	 er	 ekki	 bara	 klassíska	 leiðin	 í	 kennslustofuþjálfun.	

Munur	 á	 milli	 þjálfunar	 og	 þróunar	 er	 að	 þjálfun	 felur	 í	 sér	 meiri	 kennslu	 í	 anda	
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kennslustofuþjálfunar	á	meðan	að	þróun	 felur	 í	 sér	meiri	óformbundna	kennslu	sem	á	

sér	stað		á	vinnustaðnum.			

Það	sem	kemur	fram	hjá	öllum	viðmælendum	er	að	það	er	ekki	skýr	greinarmunur	á	

milli	þjálfunar	og	þróunar	og	ekki	hægt	að	segja	nákvæmlega	hvað	þróun	eða	þjálfun	er.	

Þróun	og	þjálfun	hafa	áhrif	hvort	á	annað,	allt	eftir	því	hvert	eðli	starfsins	er,	hvar	starfið	

fer	 fram,	 hversu	 lengi	 starfsmaðurinn	 hefur	 starfað	 innan	 skipulagsheildar	 hvernig	

þróunin	eða	þjálfunin	hefur	verið	framkvæmd.			

 

 

Viðmælendur	voru	sammála	um	mikilvægi	fræðslu	á	vinnustað	og	ekki	síður	hvernig	

samvinnu	um	 fræðslu	 væri	 háttað	 á	milli	 stjórnenda	og	 starfsmanna	þar	 sem	 tekið	 er	

mið	 af	 óskum	 starfsmannsins	 og	 fyrirtækisins.	 Fræðsludagskrá	 ætti	 á	 að	 taka	 mið	 af	

þörfum	 bæði	 fyrirtækisins	 og	 starfsmannsins	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 hvetja	

starfsmann	til	að	tileinka	sér	nýja	hluti.	Starfsmannasamtöl	væru	tekin	reglulega,	oftast	

tvisvar	 á	 ári	 hjá	 flestum	 fyrirtækjunum	 eða	 oftar,	 þar	 sem	 færi	 fram	 mat	 á	

þjálfunarþörfinni	 í	 starfsmannasamtölum	 og	 áherslur	 og	 óskir	 starfsmannsins	 væru	

ræddar	til	að	geta	gert	sér	grein	fyrir	þjálfunarþörf	 í	 framhaldinu.	Ábyrgð	stjórnandans	

væri	að	koma	þessum	þörfum	og	óskum	á	framfæri	við	fræðsludeild	og	mannauðssvið.	

Þannig	gætu	fyrirtækin	boðið	upp	á	þá	fræðslu	sem	er	nauðsynleg	og	komið	fram	með	

nýjungar	 til	 starfsmanna.	 Fræðsludagskrá	 væri	 hluti	 að	 venjubundinni	 dagskrá	 hjá	

fyrirtækjunum	 en	mismunandi	 væri	 hvernig	 hún	 væri	 sett	 fram.	 	 Viðmælandi	 (A)	 lýsti	

þessu	hjá	sínu	fyrirtæki	eftir	margra	ára	reynslu:		

Að	vera	með	fína	fræðsludagskrá	hljómar	ofsalega	vel	og	maður	getur	alveg	farið	í	
gegnum	 kenningar	 um	 að	 hafa	 rosalega	 flott	 verkefni	 í	 gangi.	 En	 ef	 að	
raunveruleikinn	er	sá	að	forföll	gera	vart	við	sig	á	síðustu	stundu	og	enginn	getur	
mætt	vegna	þess	að	stjórnendur	gefa	sér	ekki	tíma	til	að	hleypa	fólki	á	námskeiðin,	
þá	eru	þau	ekki	til	mikils	gagns.	Ég	vil	bara	að	hlutirnir	virki,	þeir	þurfa	ekki	að	vera	
endilega	flottir.	Einfaldleikinn	skiptir	svo	miklu	máli	í	fræðslumálum.	

 

4.1.2. Mat	á	þjálfunarþörf	
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Annar	viðmælandi	 (C)	 lýsti	þessu	þannig:	 ,,Fræðslutorgið	okkar	er	á	 innra	netinu	og	

þar	kemur	allt	fram	sem	í	boði	er	í	opinni	fræðslu.	Þessi	listi	er	búinn	til	í	samvinnu	við	

starfsmenn	og	stjórnendur,	bæði	í	gegnum	frammistöðusamtölin	og	líka	á	fundum	þeirra	

á	milli.	Það	er	mjög	mikil	vinna	lögð	í	þetta	og	mikið	gagnsæi	ríkjandi“.		

 

Í	stefnu	fyrirtækja	kemur	fram	að	það	nám	sem	þú	ert	 í	verður	að	gera	þig	að	betri	

starfsmanni	til	þess	að	starfa	hjá	fyrirtækinu.	Það	er	mikið	lagt	upp	úr	því	að	stefnan	taki	

mið	af	fræðsluþörf	starfsmanna	en	hins	vegar	er	ekki	algilt	að	kerfisbundið	mat	eigi	sér	

stað	 eftir	 að	 þjálfun	 starfsfólks	 ljúki.	 Þó	 skar	 eitt	 fyrirtæki	 sig	 úr	 þarna	 og	 lýsir	

viðmælandi	(B)	ferlinu	varðandi	kerfisbundna	matinu	á	eftirfarandi	hátt:		

Við	höfum	verið	að	prófa	okkur	áfram	 í	þessu	svona	upp	að	vissu	marki.	Prófum	
t.d.	sérstaklega	öryggisatriðin,	en	krafa	er	gerð	um	að	maður	hafi	vissa	þekkingu	á	
þeim	 og	 fólk	 er	 beðið	 um	 að	 svara	 ákveðnum	 grundvallarspurningum	 þar	 að	
lútandi.	Nýliðar	þurfa	einnig	að	gangast	undir	sérstakt	mat	og	við	höldum	utan	um	
það	í	samtölum	okkar	við	mannauðsstjóra	og	framkvæmdastjóra.		

 

Almennt	er	ferlið	eftirfarandi	hjá	öllum	á	þann	veg,	að	starfsmenn	mega	koma	með	

óskir	en	þurfa	að	færa	rök	fyrir	því	hvernig	sú	þjálfun	eigi	að	tengjast	starfi	viðkomandi.	

Allir	bjóða	upp	á	eða	hafa	skipulagt	námskeið	sem	sett	eru	fram	á	hverju	ári.	Sé	eitthvað	

annað	í	boði	sem	starfsmaður	óskar	eftir,	þarf	að	færa	rök	fyrir	valinu	á	því	námskeiði.	Er	

það	því	háð	ákvörðun	stjórnandans	hvort	að	 styrkur	verði	 veittur	 til	námskeiðsins	eða	

ekki.	Það	má	þó	benda	á	að	enginn	viðmælendanna	þekkti	dæmi	þess	að	 starfsmanni	

hafi	verið	synjað	um	námskeið	sem	hann	óskaði	eftir.		

 

 

Starfsþróun	 er	 huglæg	 að	mati	 viðmælanda	 og	 er	mjög	 breitt	 hugtak	 eins	 og	 fram	

kom	hér	að	ofan.	Það	sem	ræður	mestu	um	það	hvort	starfsmaður	þori	að	auka	við	sig	

menntun	er	hvatningin	sem	stjórnandi	sýnir	starfsmanninum.	Allir	viðmælendur	töluðu	

um	mikilvægi	hvatningar	á	vinnustað	og	ef	að	vel	væri	staðið	að	hvatningu	og	þar	með	

4.1.3. Hvatning		
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að	því	að	efla	sjálfstraust	starfsmanna	myndi	það	flýta	fyrir	starfsþróun	og	starfsánægja	í	

flestum	tilfellum	skora	hærra.	

Annar	viðmælandi	(C)	orðaði	þetta	svona:	„Stuðningur	við	menntun	er	mikilvægur	og	

ávinningurinn	ekki	síðri	þegar	að	starfsmaður	er	búinn	í	námi	eða	tímabundinni	þjálfun,	

ekki	síst	ef	sú	hvatning	hefur	í	þeim	tilvikum	verið	jákvæð	og	maður	sér	fólkið	vaxa	upp	á	

við“.		

Það	 kom	 fram	 í	 viðtölunum	 að	 þrátt	 fyrir	 að	 fólk	 sé	 almennt	 duglegt	 að	 sækja	 sér	

starfsþróun,	sé	því	 líka	þannig	farið	að	það	þurfi	að	benda	á	þetta	og	þá	sé	hvatningin	

þar	mikilvægust.	

Í	 mörgum	 tilfellum	 sýni	 fólk	 frumkvæði	 og	 komi	 með	 góðar	 hugmyndir	 eða	

ábendingar.	 Við	 höfum	 líka	 verið	 að	 ýta	 á	 fólk	 því	 oft	 gleymir	 það	 sinni	 starfsþróun	 í	

amstri	dagsins.	Viðmælandi	(B)	lagði	áherslu	á	eftirfarandi	þátt	í	hvatningunni:	,,Þannig	

að	við	hvetjum	aðra	mikið	áfram	og	komum	með	ábendingar	varðandi	ýmsa	hluti,	bæði	

ég	og	fræðslustjórinn	erum	vakandi	yfir	þessari	starfsþróun“.			

Stjórnandi	á	að	hvetja	 fólk	 til	að	þróa	sig	áfram	en	getur	ekki	 tekið	ábyrgð	á	því	að	

hann	geri	það,	þarna	þurfti	að	gera	greinarmun	á	milli.	Viðmælandi	(E)	sagði	eftirfarandi	

varðandi	hvatningu:		

Hvatning	á	að	vera	á	ábyrgð	stjórnandans	og	starfsmaður	á	að	taka	vel	í	hana.	En	
að	þvinga	einhverju	upp	á	fólk	er	aldrei	góð	leið	og	endar	alltaf	með	einhverju	sem	
er	 ekki	 gott.	 Þannig	 að	 vissulega	 þarf	 að	 vera	 hvatning	 til	 staðar	 ef	 að	 tiltekin	
starfsmaður	 er	 á	 annað	 borð	 tilbúinn	 að	 þróa	 sig	 áfram	eða	 fá	 þjálfun.	 Við	 þær	
kringumstæður	skiptir	hvatningin	miklu	máli.		

 

Einn	 viðmælandi	 (F)	 sagði	 frá	 aðferð	 þar	 sem	 starfsmenn	 eru	 hvattir	 áfram	 til	 að	

sækja	 um	 störf	 innanhúss	 og	 leitast	 er	 við	 að	 útiloka	 hindranir	 og	 ótta	 við	 að	 verða	

hafnað.	 Hann	 lýsti	 ferlinu	með	 þessum	 þætti:	 ,,Við	 höfum	markvist	 verið	 að	 innleiða	

viðhorf	sem	þessi	hjá	okkur.	Það	skiptir	gríðarlega	miklu	máli	 í	 samskiptum	stjórnenda	

og	starfsmanna	sem	sækja	um	störf,	að	það	skuli	teljast	eðlilegur	hluti	af	starfsþróun	að	

sækja	um	störf	 innanhúss,	andstætt	því	sem	gilti	áður	fyrr	þegar	neikvæð	viðhorf	ríktu	
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gagnvart	slíkum	óskum.	Nú	eru	slíkar	tilfærslur	á	störfum	taldar	hluti	af	eðlilegri	þróun	

og	það	hefur	engar	sérstækar	afleiðingar	ef	viðkomandi	fær	ekki	starf“.		

 

Varðandi	 hvatninguna,	 áhrif	 hennar	 og	 mikilvægi	 kom	 jafnfram	 fram,	 að	 afstaða	

stjórnenda	 skipti	 hér	 máli	 og	 að	 stjórnandinn	 geri	 sér	 grein	 fyrir	 virði	 hvatningar	 og	

fylgdist	 með	 framförum	 starfsmanna	 sinna	 og	 hvernig	 hvatningin	 yfirfærist	 í	 það	 að	

starfsmenn	tækju	betur	púlsinn	á	hlutunum.	Það	væri	einnig	mikilvægt,	að	starfsmenn	

tiltekins	 fyrirtækis	 fengju	reglulega	endurgjöf	 fyrir	störf	sín	af	hálfu	stjórnenda	þess	og	

ættu	í	tíðum	samskiptum	við	þá	síðarnefndu.		

Aðalmálið	 í	hvatningu	væri	að	horfa	alltaf	á	það	 jákvæða	 í	 fari	 starfsmanns	en	ekki	

það	neikvæða.	Ef	þetta	væri	gert	skilaði	hegðunin	sér	í	jákvæðara	viðmóti	og	fólk	byrjaði	

að	hvetja	hvort	annað	innbyrðis	og	hafa	jákvæð	áhrif	á	skipulagsheildina.	Það	væri	 líka	

þannig	 að	 þeir	 einstaklingar	 sem	mest	 þurfa	 á	 starfsþróun	 að	 halda	 þeir	 þyrftu	 að	 fá	

jákvæða	hvatningu	frá	stjórnanda.	Jákvætt	viðmót	og	hvatning	til	starfsmannsins	hefðu	

þau	áhrif	á	starfsmanninn	að	hann	yrði	opnari	gagnvart	starfsþróuninni,	og	yfirgæfi	því	

síður	 vinnustaðinn.	 Það	 skipti	 einnig	 miklu	 máli	 hvernig	 framkoman	 væri	 við	 fólk.	

Hvatningin	væri	auðvitað	mjög	þýðingarmikil	og	að	jákvæð	samskipti	væru	í	heiðri	höfð.	

Yngra	 fólkið	 þyrfti	 á	 stöðugri	 hvatningu	 að	 halda	 og	 endurgjöf	 á	 meðan	 að	 eldri	

starfsmenn,	sem	hefðu	unnið	sömu	verkin	ótal	sinnum,	þyrftu	ekki	á	sömu	hvatningu	að	

halda.		

	

	

Þegar	að	spurt	var	út	í	fyrirtækjamenningu	þá	voru	allir	viðmælendur	sammála	um	að	

menning	í	fyrirtækjum	hafi	áhrif	á	hollustuþætti	og	helgun	í	starfi.	Áhrif	þeirra	kynslóða	

sem	lifa	og	hrærast	í	fyrirtækjunum	hafi	mikil	áhrif	á	fyrirtækjamenninguna	og	byggju	til	

það	 fyrirtæki	og	mótuðu	það	 starfsfólk	 sem	vill	 vinna	hjá	 fyrirtækinu.	Það	er	eins	og	 í	

hverju	fyrirtæki	væri	ákveðin	fyrirtækjamenning	og	menningin	væri	fólkið	sjálft.	Hvernig	

stjórnendur	 fyrirtækja	 hafi	 áhrif	 á	 viðhorf	 starfsfólks	 og	 þar	 með	 stýringu	 jákvæðra	

4.2. Fyrirtækjamenning	
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viðhorfa	 til	 fyrirtækisins	 og	 mótaði	 þá	 fyrirtækjamenning	 sem	 ríkti	 í	 fyrirtækinu.	

Viðmælandi	(E)	tók	dæmi	þess	til	staðfestu:	

Sú	menning	sem	ríkir	hér	hjá	okkur	birtist	í	því	að	enginn	mætir	á	viðburði,	þó	við	
bjóðum	 upp	 á	 opna	 fyrirlestra	 og	 margt	 annað	 skemmtilegt	 í	 gangi.	 Þá	 hefur	
fyrirtækjamenningin	verið	sú	að	 fólk	bara	kemur	ekki,	það	vill	ekki	 fá	þá	 fræðslu	
sem	við	bjóðum	upp	á.	Þetta	kom	mér	mjög	mikið	á	óvart	þegar	ég	byrjaði	hérna,	
og	ég	trúði	þessu	varla.	Þannig	að		jú	fyrirtækjamenning	hefur	mjög	mikil	áhrif.	

 

Viðmælendur	töluðu	um	mikilvægi	þess	að	hlúð	væri	að	menningunni	á	þann	hátt	að	

hún	 væri	 uppbyggileg	 og	 jákvæð	 innan	 fyrirtækjanna	 en	 ekki	 væri	 notaðar	 sérstakar	

áþreifanlegar	leiðir	í	þeim	efnum.	Að	sögn	þeirra	skipti	almennt	máli	hvernig	stjórnendur	

nálguðust	stefnu	fyrirtækisins,	því	þar	kæmi	fram	hvaða	stjórnunarhættir	ættu	að	ráða	

ferðinni	 í	 starfsþróunarmálum.	 Mikilvægt	 væri	 að	 skapa	 þær	 aðstæður	 þar	 sem	

starfsfólkið	væri	hluti	af	menningunni.		

Fram	kom	hjá	nokkrum	viðmælendum	að	þeir	leggðu	áherslu	á	að	gera	hlutina	opna	

og	skapa	menningu	þar	sem	fólk	fengi	tækifæri	til	að	þróa	sig	í	starfi,	fyrir	vikið	yrði	það	

hollara	fyrirtækinu	og	dyggari	starfsmenn	fyrirtækisins.		

Lögð	var	skýr	áhersla	á	þetta	hjá	einum	viðmælanda	(C)	,,	Ef	að	þú	ferð	í	nám	og	það	

kostar	sem	dæmi	eina	milljón	þá	ertu	skuldbundinn	fyrirtækinu	í	tiltekinn	fjölda	mánaða	

eftir	að	náminu	lýkur,	því	fyrirtækið	vill	ekki	fjárfesta	í	náminu	sem	slíku	án	þess	að	hafa	

skuldbindingar	 við	 þig	 um	 áframhaldandi	 starf	 hjá	 fyrirtækinu.	 Þetta	 er	 hluti	 af	

fyrirtækjamenningunni	hjá	okkur	og	það	hvílir	engin	leynd	yfir	því“.		

Þarna	 er	 greinilega	 skýrt	 hvernig	menningunni	 er	 fundin	 sess	 innan	 fyrirtækisins	 á	

jákvæðan	hátt.	Hvatning	og	viðhorf	haldast	hönd	í	hönd	í	bland	við	ákveðin	viðmið	sem	

stefnt	 er	 eða	 vilji	 er	 til	 að	 fara	 eftir	 í	 því	 skyni	 að	 halda	 í	 góðan	 starfsmann.	 Aðrir	

viðmælendur	 höfðu	 hins	 vegar	 minni	 áhyggjur	 af	 þessum	 þætti	 þar	 sem	 að	 reynsla	

þeirra	 sýndi	 að	 með	 aukinni	 starfsþróun	 verður	 viðkomandi	 starfsmaður	 hliðhollari	

fyrirtækinu	og	færist	því	oft	til	helgunar	í	starfi.		

Fyrirtækjamenning	hefur	mikil	áhrif	á	menntun	eins	og	einn	viðmælandi	(A)	sagði:		
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Bara	 allt	 viðhorf	 til	 menntunar	 er	 mismunandi	 eftir	 því	 hvað	 starfsmaður	 hefur	
unnið	hérna	lengi.	Þeir	sem	hafa	ekki	fengið	mikla	menntun	taka	dræmar	í	að	fara	
á	 námskeið,	 þeir	 eru	 smeykir	 við	 slíka	 hluti.	 Við	 höfum	 verið	 að	 vinna	 í	 því	 að	
uppræta	 slíkt	 vandamál	 í	 gegnum	 fyrirtækjamenninguna.	 En	 svo	 hafa	 nokkrir	
einstaklingar	 sem	hafa	haft	 slíkt	 viðhorf	 áður	 tekist	 að	bæta	 við	 sig	menntun	og	
fengið	mjög	mikið	út	úr	því	og	þannig	breytt	viðhorfum	sínum.		

 

Fyrirtækjamenning	felur	einnig	í	sér	áskorun	til	að	taka	á	erfiðum	málum	sem	koma	

upp,	eins	og	viðmælandi	(A)	orðaði	það:  

Erfiðustu	málin	 eru	 þau	 sem	 koma	 upp	 þegar	 starfsmaður	 hefur	 starfað	 lengi	 á	
sama	stað	og	fengið	til	langs	tíma	að	komast	upp	með	ákveðna	hegðun,	því	það	er	
svo	erfitt	 að	 taka	 á	henni	 og	breyta	henni.	 Þó	 rætt	hafi	 verið	 við	hann	þá	hefur	
hann	 ekki	 skilið	 eða	 ekki	 viljað	 skilja	 það	 sem	 sagt	 er.	 Við	 erum	 alveg	með	 slík	
dæmi	hér.	Þetta	eru	erfiðustu	málin	og	það	er	ekki	sanngjarnt	gagnvart	neinum	að	
taka	ekki	á	þeim.	Hér	er	um	að	ræða	hluta	af	menningunni	sem	að	við	stjórnendur	
verðum	að	vera	tilbúnir	að	takast	á	við.	

 

Viðmælendur	eru	allir	sammála	um	að	hlúa	þurfi	að	menningunni	og	að	hún	kristallist	

í	viðhorfi	stjórnenda.	Stjórnendur	eru	fyrirmynd	menningarinnar	og	þeir	þurfa	að	vinna	

stöðugt	með	menninguna,	 koma	 starfsmönnun	 til	 hjálpar	 og	 síðast	 en	 ekki	 síst	meta,	

með	stuðningi	mannauðsteymis,	hvernig	best	sé	að	nálgast	menninguna	og	hafa	áhrif	á	

hana		í	krafti	fræðanna	og	í	framkvæmd.		

 

 

Hollusta	starfsmanna	er	yfirleitt	meiri	hjá	þeim	starfsmönnum	sem	fá	tækifæri	til	að	

þróast	í	starfi.	Æskilegt	er	að	veita	starfsmönnum	athygli	og	hvatningu	annars	er	hætta	á	

að	þeir	fara	annað,	af	þessum	sökum	er	mikilvægt	að	gera	mælingu	á	tryggð	og	helgun.	

Það	er	 hins	 vegar	 ekki	 auðvelt	 að	mæla	þessa	hluti	 nema	með	 sérstökum	könnunum,	

þess	 vegna	hafa	 viðmælendur	 farið	þá	 leið	 að	hvetja	 stjórnendur	 til	 að	 gefa	 sínu	 fólki	

reglulega	 endurgjöf	 og	hvatningu,	 fylgjast	með	öllum	þeim	 litlu	 jákvæðu	 skrefum	 sem	

starfsmaðurinn	 tekur	 og	 sem	 gjarnan	 vilja	 gleymast.	 Það	 má	 alveg	 hrósa	

starfsmanninum	fyrir	gott	excel	skjal,	svo	dæmi	sé	tekið.	Þannig	færist	starfsmaður	nær	

4.2.1. Hollusta	á	vinnustað	og	helgun	í	starfi	



	

	 	 	 	

	

51	

því	að	vera	ekki	bara	hliðhollur	fyrirtækinu	heldur	yfir	 í	helgun	í	starfi.	Mannauðsteymi	

vilja	 sjá	 þessa	 þróun	 á	 starfsfólki,	 en	 það	 er	 erfitt	 að	 mæla	 helgun	 í	 starfi	 með	

einstaklingsmiðuðum	könnunum.	Þess	vegna	 töluðu	viðmælendur	um	að	þeir	vildu	sjá	

þessa	hluti	gerast	í	raunveruleikanum.	Hérna	er	um	að	ræða	þennan	óáþreifanlega	þátt	í	

hollustunni	sem	betra	er	að	fylgjast	með	en	að	mæla.		

Þó	benti	viðmælandi	(F)	á	að	þetta	væri	ekki	alveg	algilt:		

Við	 erum	alltaf	 að	 greina	 eftir	 hæfni	 og	 getu,	 það	 skiptir	 aðalmáli.	 Þeir	 sem	eru	
búnir	að	starfa	lengi	eru	ekki	endilega	tryggustu	starfsmennirnir.	Samstarf	og	áhrif	
starfsmanna	 á	 skipulagsheildina	og	 á	 hollustuna	eins	 og	hvernig	 viðkomandi	 er	 í	
starfi,	hvernig	hann	er	að	standa	sig	og	hvað	hann	 leggur	sig	mikið	fram	umfram	
aðra.	Við	erum	að	mæla	helgun	og	hollustu	á	hverju	ári.	Við	viljum	alltaf	sjá	þessa	
helgun	eiga	sér	stað	hjá	starfsmanni.		

 

Viðmælandi	(A)	lýsti	djúpstæðri	reynslu	sinni	með	eftirfarandi	hætti:	„Það	er	svo	mikil	

skuldbinding	 í	 því	 að	 gefa	 starfsmanni	 tækifæri	 til	 að	 þróast	 í	 starfi	 að	 það	 verða	 til	

gagnkvæm	tengsl,	þau	styrkjast	og	traust	myndast	á	milli	aðila“.	

Menning	skiptir	öllu	máli	og	hvernig	sú	menning	birtist	hjá	stjórnandanum,	því	þú	ert	

svo	háður	viðhorfi	hans	til	menningarinnar	og	í	því	sambandi	hvatningu	hans,	helgun	og	

hollustu.	

Fyrirtækjahollusta	hefur	áhrif	á	þá	sem	þróast	í	starfi	í	flestum	tilfellum,	eins	og	einn	

viðmælandi	(H)	sagði	frá:		

Fyrirtækið	okkar	starfar	þannig	ef	starfsmaður	hefur	það	viðhorf	og	gildi	sem	eru	í	
takt	við	okkar	hef	ég	ákveðið	að	taka	alltaf	viðhorfin	fram	yfir	menntunina	þá	á	ég	
við	að	þessi	 starfsmaður	hafi	þessa	kosti	 sem	að	 fyrirtækið	vill	 sjá.	Menningin	er	
mjög	 fastgróin	 í	 fyrirtækinu,	 ef	 þú	 ert	 ánægður	 að	 eiga	 hlutdeild	 í	 þessari	
menningu	þá	viltu	fá	tækifæri	til	að	þróast	áfram	hjá	okkur.	Bæta	við	þig	aukinni	
ábyrgð	en	auðvitað	eru	alltaf	einstaklingar	sem	starfa	hér	og	hafa	viljað	þróast	og	
fengið	tækifæri	til	þess,	en	eru	samt	ekki	ánægðir	og	fara	þá	annað	þá	er	líka	best	
að	gefa	öðrum	tækifæri.	Hérna	er	haldið	mikilli	 tryggð	við	starfsmenn	og	ríkjandi	
viðvarandi	starfsöryggi.		
	

Starfsmaðurinn	upplifir	vissa	 tryggð	af	hálfu	 fyrirtækisins	ef	það	er	 tilbúið	að	hjálpa	

honum	að	ná	þangað	sem	hann	stefnir.	„Ef	við	finnum	sameiginlegan	ávinning	einhvers	
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staðar	 þá	 höldum	 við	 tryggðinni...	 hvatinn	 hjá	 starfsmanni	 til	 að	 sækja	 stöðu	 annars	

staðar	minnkar	stórlega	ef	hann	upplifir	það	að	fyrirtækið	heldur	tryggð	við	hann“.	

Tryggð,	hollusta	og	helgun	er	sambland	af	öllum	þessum	þáttum	sem	er	í	senn	lituð	af	

fræðum	og	raunveruleikanum	eins	og	áður	kom	fram.	Fræðin	og	raunveruleikinn	þurfa	á	

hvoru	öðru	að	halda	eins	og	fram	kom	hjá	einum	viðmælanda	(A):		

Raunveruleikinn	og	fræðin	fara	ekki	alltaf	saman.	Hæfilegt	magn	af	hvoru	er	alltaf	
best,	 þar	 sem	daglega	 amstrið	 þarf	 á	 fræðunum	að	halda	 og	 öfugt.	 TIl	 að	 halda	
stefnunni	 og	 sækja	 fram	 þarf	 að	 þekkja	 leikreglurnar,	 vita	 hvernig	 á	 að	 gera	
hlutina.	 En	 fræðin	 verða	 líka	 að	 skilja	 það	 að	 allt	 þetta	 er	 hluti	 af	 því	 að	 vera	
mannlegur.		

	

Fram	kom	í	viðtölunum	að	fyrirtæki	séu	að	leitast	eftir	því	að	starfsmaðurinn	helgi	líf	

sitt	starfinu	og	leggja	áherslu	á	mikilvægi	samskipta	á	vinnustað,	en	það	viðhorf	skilar	sér	

ekki	alltaf	í	starfsánægjukönnunum.	Helgun	á	sér	stað	með	þeim	hætti	að	starfsmaður	er	

alltaf	tryggur	fyrirtækinu,	en	starfsmenn	eru	líklegri	til	að	helga	sig	starfinu	ef	samskiptin	

eru	tíð.	Slíkt	leiðir	til	frekari	starfsánægju	á	vinnustað.	

 

 

Kynslóðabil	 hjá	 fyrirtækjum	 er	 mikið,	 fyrirtæki	 eru	 bæði	 með	 unga	 starfsmenn	 og	

starfsmenn	sem	hafa	áratugalanga	reynslu	af	því	að	starfa	hjá	fyrirtækinu.	Það	kom	fram	

hjá	 öllum	 viðmælendum	 að	 kynslóðabilið	 er	 til	 staðar	 en	 hvort	 að	 það	 hafi	 áhrif	 á	

starfsþróun	 er	 ekki	 víst	 og	 ekki	 þarf	 að	 vera	 samnefnari	 þar	 á	milli.	 Starfsmenn	með	

langan	starfsaldur	þyrstir	alveg	jafn	mikið	í	starfsþróun	eins	og	unga	fólkið.	Starfsþróun	

eldri	starfsmanna	er	öðruvísi	en	þeirra	sem	yngri	eru.	Þeir	sem	eru	eldri	eru	hræddari	við	

breytingar	en	þeir	yngri,	því	eins	og	einn	viðmælandi	(G)	lýsti	því:		

Kynslóðabil	er	klárlega	til	staðar,	en	það	er	líka	auðvitað	huglægt	mat.....	hjá	mér	
persónulega	skiptir	mestu	máli	 í	þessu	að	með	tilkomu	internetsins	er	auðvelt	að	
finna	hvað	er	í	boði	og	hvað	fólk	er	að	segja	um	námskeiðin.	Þessi	harka	sem	fylgir	
oft	 eldri	 kynslóðinni	 er	 sem	betur	 fer	 að	 	 breytast...	 huglæga	hliðin	 skiptir	 orðið	
meira	máli.	Það	er	einfaldlega	erfiðara	að	sannfæra	þá	sem	eldri	eru,	en	þegar	þeir	
aftur	á	móti	koma	auga	á	tilganginn	uppgötva	þeir	mikilvægi	starfsþróunarinnar.	

4.2.2. Kynslóðabil	starfsmanna		
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Það	 er	 mikið	 úrval	 af	 fræðslu	 í	 boði,	 mikið	 til	 af	 þekkingu	 í	 dag	 og	 mikið	 af	 unga	

fólkinu	sem	alið	er	upp	við	slíka	upplýsingamiðlun	og	fræðslugjöf	á	meðan	þeir	eldri	eru	

það	 ekki.	 Viðmælendur	 eru	 sammála	 um	 það	 að	 starfsmenn	 þyrstir	 í	 að	 bæta	 við	 sig	

þekkingu	og	fylgja	þeim	tækniframförum	sem	eiga	sér	stað	í	samfélaginu.	En	stundum	er	

eldra	 fólkið	 komið	 aðeins	 skemmra	 á	 leið	 með	 það	 en	 þeir	 yngri	 sem	 eru	 jafnvel	

nýkomnir	 úr	 námi	 og	 vilja	 bæta	 endalaust	 við	 sig	 þekkingu.	 En	 hluti	 af	 því	 að	 vera	

starfandi	 á	 vinnumarkaðnum	 er	 að	 þróast	 áfram	 í	 takt	 við	 samfélagið	 og	 þá	 spyrja	

tækniframfarirnar	ekki	um	það	hvort	þú	sért	reiðubúinn	til	þess	eða	ekki.	Það	þurfa	allir	

að	 vera	 í	 stakk	 búnir	 að	 bæta	 við	 sig	 þjálfun	 eða	 þróun.	 Viðmælandi	 (F)	 lýsti	 þessu	

ágætlega	þegar	hann	sagði:		

Við	 sem	 fyrirtæki	 þurfum	 að	 vera	 á	 tánum	með	 starfsfólkið	 okkar,	 leyfa	 því	 að	
fylgjast	 með,	 stöðnun	 er	 ekki	 í	 boði	 í	 dag.	 Við	 finnum	 að	 yngri	 kynslóðin	 hefur	
mikla	 þörf	 fyrir	 stærri	 áskoranir	 meðan	 eldra	 starfsfólk	 lætur	 sér	 frekar	 nægja	
stöðugleika.			

	

Miklar	 kröfur	 eru	 gerðar	 til	 starfsmanna	 og	 þekking	 þeirra	 og	 reynsla	 er	 lykilinn	 af	

velgengni	þeirra	á	vinnustað	ásamt	þeim	stuðningi	sem	þeir	fá	hjá	stjórnendum	sínum.	

Kröfurnar	spyrja	ekki	um	aldur	og	því	þurfa	starfsmenn	á	öllum	aldri	að	vera	tilbúnir	til	

þess	að	auka	við	sig	þekkingu	og	færni	á	vinnustað	ef	þeir	ætla	ekki	að	hellast	úr	lestinni.	

Það	kom	frekar	fram	að	mismunandi	stéttir	eru	mistilbúnar	til	að	bæta	við	sig	þekkingu.	

Það	viðhorf	er	oft	áberandi	á	meðal	ákveðinna	stétta,	að	maður	þurfi	ekki	að	bæta	sig	

því	maður	 sé	 að	 gera	 eitthvað	 sem	hafi	 virkað	 vel	 hingað	 til.	 Viðhorf	 sem	þetta	hefur	

letjandi	áhrif	á	aðra.	Önnur	viðhorf,	eins	og	það	sem	felur	í	sér	afstöðuna:	Ég	kann	þetta	

og	 veit	 þetta	 af	 því	 ég	 er	 nýbúinn	 að	 vera	 í	 skóla,	 er	 líka	 áberandi	 hjá	 yngra	 fólkinu.	

Erfiðara	er	að	fá	starfsmenn	til	að	þróast	í	starfi	ef	menntunarstigið	er	lágt,	þá	vantar	oft	

sjálfstraust	til	að	þora	að	stíga	stóra	skrefið.		En	eins	og	kom	fram	í	viðtölunum	er	því	þó	

oft	þannig	farið	hjá	þessum	sömu	einstaklingum,	að	þegar	þeir	taka	af	skarið	blómstra	

þeir	mest	af	öllum	öðrum.	Háskólamenntaðir	eru	mun	opnari	fyrir	því	að	vilja	bæta	sig	

og	 sú	 afstaða	 hefur	 ekkert	 með	 kynslóðabilið	 að	 gera	 heldur	 fremur	 með	

menntunarstigið.	Því	er	hægt	að	draga	þá	ályktun	að	kynslóðabil	hefur	ekki	með	það	að	
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gera	hvort	að	fólk	sé	tilbúið	til	að	bæta	við	sig	námi	eða	þjálfun,	heldur	hefur	menntun	

frekar	með	það	að	gera.	

	

	

Stjórnendur	fyrirtækja	eru	svo	sannarlega	undir	miklu	áreiti	og	álagi	alla	daga	og	oft	

getur	 verið	 vandasamt	 að	 finna	 tíma	 til	 að	 þjálfa	 stjórnendur	 mitt	 í	 amstri	 dagsins.	

Viðmælendur	 sögðu	 frá	mikilvægi	 stjórnendaþjálfunar	 fyrir	 stjórnendur,	 bæði	 fyrir	 þá	

persónulega	og	fyrir	skipulagsheildina,	þar	sem	stjórnendur	og	fyrirtækið	yrðu	að	ganga	í	

takt.	Ef	 vel	 væri	að	þessum	þáttum	staðið,	 skapaði	það	meiri	 festu	hjá	 fyrirtækinu.	Þá	

upplifðu	 starfsmenn	 fyrirtækja	 frekar	 öryggi	 sinna	 stjórnenda	 þegar	 að		

stjórnendaþjálfun	 væri	 til	 staðar.	 Starfsþróun	 stjórnanda	 þyrfti	 að	 vera	 jafn	 mikið	 í	

hávögðum	höfð	og	starfsþróun	annarra	starfsmanna.		

Einn	viðmælandi	benti	á	að	stundum	sé	hægara	sagt	en	gert	að	fá	stjórnendur	til	að	

fara	í	þjálfun,	þegar	á	hólminn	er	komið	hættu	margir	stjórnenda	við	þrátt	fyrir	að	þeir	

hefðu	 sjálfir	 beðið	 um	 þjálfunina.	 Þessu	 hafa	 mannauðsteymi	 reynt	 í	 auknu	 mæli	 að	

mæta	og	 laga	 sig	að	þörfum	stjórnenda	og	 ljá	 skipulagningu	 stjórnendaþjálfunar	meiri	

sveigjanleika	í	því	skyni	að	virkja	þá	betur	til	þjálfunar	eins	og	aðra	starfsmenn.	Ekki	væri	

heppilegt	að	stjórnendur	krefðust	þess	að	starfsmenn	tileinki	 sér	starfsþróun	á	meðan	

að	þeir	gæfu	sér	ekki	tíma	til	að	þróa	sína	eigin	starfsþróun.		

Það	kom	líka	fram	hjá	nokkrum	viðmælendum	að	það	sé	ekki	lögð	nægjanleg	áhersla	

á	þjálfun	stjórnenda	þar	sem	að	ekki	hafi	verið	til	fjármagn	né	svigrúm	til	slíkra	þjálfunar	

hjá	 fyrirtækinu	eftir	 að	efnahagshrunið	varð	árið	2008.	Síðan	hafi	 frekar	verið	valin	 sú	

leið	 að	 halda	 sameiginlega	 þjálfun	 fyrir	 hóp	 stjórnenda,	 þar	 sem	 margir	 fara	 í	 sömu	

þjálfun	á	sama	tíma.		

	 	

4.3. Stjórnandi		
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Ein	að	þeim	leiðum	sem	fyrirtæki	hafa	gert	er	að	halda	stjórnendaþjálfunarnámskeið	

sem	allir	stjórnendur	geta	tekið	þátt	í	á	sama	tíma.	Þessi	aðferð	hefur	tekist	vel	og	er	í	

öllum	fyrirtækjum	nýtt	sem	stjórnendaþjálfun.	

Viðmælandi	(D)	lýsti	þessari	stjórnendaþjálfunarnálgun	með	eftirfarandi	hætti:	

Stjórnendur	eru	að	fara	í	gegnum	þétt	nám	núna	í	vetur.	Markþjálfun	og	sú	þjálfun	
eru	 sérsniðin	 af	 þeim	 kröfum	 sem	 gerðar	 eru	 um	 persónulegan	 styrk,	 öfluga	
liðsheild,	 ábyrgð,	 árangur	 og	 stöðugar	 framfarir.	 Stjórnendur	 eru	 gríðarlega	
mikilvægur	 þáttur	 starfsþróunar	 í	 heildarhugsun	 fyrirtækisins.	 Það	 þarf	 ákveðna	
fagmennsku	og	líka	ákveðið	hugrekki	til	þess	sem	stjórnandi	að	hvetja	starfsmann	
til	 að	 færast	 áfram	 í	 skipulagsheildinni,	 í	 þessu	 birtast	 í	 senn	 fagmennska	
stjórnandans	og	hugrekki	og	hefur	reynst	vel	að	vinna	út	frá	þeim	viðmiðum.	Þetta	
er	kjarninn	okkar	í	okkar	stefnu	við	viljum	vera	trú	við	teymið	og	aðra	stjórnendur.	
Hvernig	stjórnendur	nálgast	starfsþróun	er	útgangspunkturinn.		

	

Viðmælandi	(B)	sagði	frá	því	hversu	mikilvæg	stjórnendaþjálfun	væri	hverju	fyrirtæki	

til	 að	 fá	 frekari	 heimtur	 inn	 í	 stjórnendateymið.	 Átti	 hann	 þar	 við	 að	 á	 hverju	 ári	 eru	

ákveðnir	starfsmenn	valdir	úr	sem	líklegir	eru	til	þess	að	verða	stjórnendur	og	þeir	fara	í	

ákveðna	þjálfun	til	að	verða	væntanlegir	stjórnendur	fyrirtækisins.		

Það	 er	 líka	mjög	 jákvætt	 að	 sjá	 stjórnendur	 þróast	 á	 þennan	 hátt	 í	 starfinu...	 já	
virkilega	gaman	að	fylgjast	með	þessu	gerast	og	sjá	hvað	þetta	hefur	jákvæð	áhrif	
á	starfsmenn	fyrirtækisins,	sem	verða	svo	stjórnendur	og	fá	tækifæri	til	að	vaxa	og	
dafna	með	aðstoð	fyrirtækisins.	

	

Markþjálfun	 er	 leið	 sem	 að	 viðmælendur	 sögðu	 að	 væri	 mjög	 vaxandi	 þáttur	 í	

stjórnendaþjálfun	sinni.	Með	þeirri	þjálfun	er	 leitað	ákveðinna	 leiða	 til	 að	kanna	hvort	

hægt	 sé	 að	 sýna	 fram	 á	 með	 frammistöðumati	 ákveðna	 þætti	 sem	 einkenna	

væntanlegan	 stjórnanda.	 Í	 slíkum	 mælingum	 kemur	 fram	 hvort	 starfsmaður	 er	

framúrskarandi	eða	ekki	sem	annars	getur	reynst	erfitt	að	mæla,	ekki	síst	þegar	þjálfað	

er	 í	 stórum	 hóp.	 Því	 þarf	 að	 finna	 þessa	 starfsmenn	 með	 öðrum	 leiðum.	 En	 yfirleitt	

kemur	 fljótlega	 í	 ljós	 í	 starfi	 hvort	 að	 viðkomandi	 geti	 mögulega	 orðið	

4.3.1. Stjórnendaþjálfun		
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framtíðarstjórnandi.	 Því	 er	 markþjálfun	 góð	 leið	 til	 að	 styðja	 vel	 við	 starfsmann	 eða	

stjórnanda	og	veita	viðkomandi	persónulega	þjálfun.	Slík	þjálfun	er	jákvæð	og	skilar	sér	

strax	inn	í	fyrirtækið	eins	og	viðmælendur	voru	sammála	um:		,,Maður	fylgist	bara	með	

viðkomandi	vaxa	og	dafna	á	 jákvæðan	hátt“.	Það	eru	til	margar	útgáfur	af	markþjálfun	

allt	frá	því	að	vera	stjórnendaþjálfun	í	það	að	vera	tímabundin	markþjálfun,	til	þess	fallin	

að	þjálfa	sérstaklega	starfsmenn	sem	er	að	taka	við	nýju	starfi	og	axla	nýja	ábyrgð.	Þessi	

aðferð	er	mjög	spennandi	að	sögn	viðmælenda.	 Í	þessu	felst	 líka	ákveðin	áskorun	fyrir	

viðkomandi	til	að	vinna	með	öðrum,	sem	er	mjög	 jákvætt.	Sum	fyrirtækjanna	eru	með	

markþjálfa	sem	er	notaður	fyrir	allt	fyrirtækið	og	er	hann	þar	af	leiðandi	farinn	að	þekkja	

vel	 innviði	 fyrirtækisins	 og	 líka	 starfsfólkið	 og	 þar	 af	 leiðandi	 býr	 markþjálfun	 yfir	

ákveðinni	þekkingu	á	fólki	og	fyrirtæki.		

Það	kemur	einnig	fram	í	máli	viðmælenda	að	markþjálfun	er	fyrst	og	fremst	ætluð	til	

að	styrkja	stjórnendur	en	það	er	engin	sendur	til	markþjálfa	heldur	bjóðum	við	upp	þessi		

úrræði	 í	 þágu	 stjórnanda.	 Það	 hefur	 sýnt	 sig	 að	 stjórnendur	 sem	 hafa	 nýtt	 sér	

markþjálfun	eru	almennt	 jákvæðir	fyrir	þjálfuninni.	Nálgunin	sem	við	beitum	er	fólgin	 í	

því	að	gefa	okkur	út	fyrir	að	aðstoða	yfirmenn	bæði	sem	einstakling	og	stjórnanda.	

Fram	kom	að	mannauðsteymi	væru	ekki	almennt	að	vinna	með	markþjálfunina	sem	

slíka	 heldur	 vita	 af	 henni	 sem	 úrræði	 fyrir	 stjórnanda	 eða	 starfsmann,	 þannig	 að	

markþjálfun	 er	 til	 staðar	 í	 öllum	 fyrirtækjum	 það	 er	 bara	mismunandi	 hvernig	 hún	 er	

framsett.	Markmið	allra	fyrirtækja	með	slíkri	þjálfun	er	þó	ævinlega	sú	sama,	að	styrkja	

stjórnanda	 eða	 starfsmann	 til	 dáða.	 Slík	 afstaða	 leiðir	 tvímælalaust	 til	 velheppnaðra	

leiða,	 enda	 hafi	 viðmælendur	 aldrei	 orðið	 varir	 við	 annað	 en	 jákvæða	 upplifun	 á	

markþjálfun.	Þó	ber	að	nefna	að	eitt	fyrirtækjanna	hefur	aðeins	öðruvísi	nálgun	gagnvart	

markþjálfun	en	hinum	og	er	hún	eftirfarandi:		

Viðmælandi	(E)	sagði	frá	þeirra	nálgun:	

Við	höfum	notað	markþjálfun	meira	fyrir	þá	sem	eru	á	vondum	stað	frekar	en	þá	
sem	eru	á	góðum	stað	til	að	þróa	þá	áfram	í	starfi.	Þessi	afstaða	felur	kannski	ekki	í	
sér	bestu	mögulegu	nýtinguna	á	markþjálfun	en	hefur	skilað	sér	með	þeim	hætti	
að	þeir	sem	hafa	verið	á	vondum	stað	hafa	komist	á	betri	stað.	Þessi	aðferð	hefur	
reynst	okkur	mjög	vel	í	okkar	starfi.		
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Ljóst	 er	 að	 starfsþróun	 og	 samskipti	 stjórnanda	 við	 starfsmenn	 hefur	 mikil	 áhrif	 á	

stjórnendur	 fyrirtækja.	 Viðhorf	 og	 hvatning	 stjórnenda	 til	 starfsþróunar	 skiptir	 miklu	

máli	 til	 þess	 að	 starfsþróunin	 eigi	 sér	 stað	 á	 jákvæðan	 og	 uppbyggilegan	 hátt	 innan	

fyrirtækisins.	Allir	viðmælendur	voru	sammála	um	mikilvægi	þess	sem	og	að	hvatning	í	

garð	starfsmanna	og	tíð	samskipti	við	þá	væri	drifkrafturinn	í	starfsþróunarferlinu,	þó	að	

starfsþróun	 sem	 slík	 sé	 á	 ábyrgð	 starfsmannsins	 sjálfs.	 Eins	 og	 viðmælandi	 (E)	 orðaði	

þetta:		

Gæði	yfirstjórnar	segir	alltaf	til	um	hvernig	fyrirtækið	er.	Samband	starfsmanns	og	
yfirmanns	er	sá	styrkur	sem	þarf	að	vera	til	 staðar	á	milli	aðila.	Þetta	snýst	alltaf	
um	upplifun	fólks	og	ekki	nægjanlega	mikið	fjallað	um	mikilvægi	samskipta	til	þess	
að	fyrirtæki	og	starfsmenn	nái	árangri.	

	

Það	 kemur	 greinilega	 fram	 í	 þessum	 orðum	 að	 samskipti	 vega	 þungt	 og	 eru	

mikilvægari	 en	 margt	 annað	 innan	 fyrirtækja.	 Þegar	 erfiðleikar	 eru	 í	 samskiptum	 þá	

skiptir	 miklu	 máli	 samkvæmt	 öllum	 viðmælendum	 að	 stjórnandi	 og	 mannauðsteymið	

vinni	saman	að	lausn	málsins	til	að	bæta	samskiptin.	Aðrir	starfsmenn	finni	fyrir	miklum	

létti	þegar	búið	sé	að	laga	samskiptavandamálið.		

Einnig	hefur	verið	bent	á	hvað	traust	skiptir	miklu	máli	og	ef	það	sé	til	staðar	þá	sé	

hægt	að	vinna	með	hlutina.	Þá	kom	það	skýrt	fram	í	máli	viðmælanda	að	miklu	skiptir	að	

starfsmenn	fengju	tækifæri	til	þjálfunar	og	að	það	veitti	þeim	mikla	ánægju,	sem	og	ekki	

síður	 ef	 að	 stjórnandi	 sjálfur	 kemur	 til	 viðkomandi	 og	 segir:	 ,,...Heyrðu	mig	 langar	 að	

gefa	þér	tækifæri	til	að	þjálfa	þig.		Í	slíku	tilviki	verður	til	ákveðið	samband	og	sem	leiðir	

til	þess	að	það	myndast	meira	traust	á	milli	aðila	sem	aftur	leiðir	til	frekari	starfsánægju.	

Traust	 er	 því	 stór	 þáttur	 í	 starfsþróun	 og	 að	 stjórnendur	 séu	 tilbúnir	 að	 veita	 fólki	

tækifæri	til	starfsþróunar“.		

Það	sé	á	ábyrgð	stjórnandans	að	hann	sé	 leiðandi	og	einblíni	á	það	 jákvæða	 í	 starfi	

hans,	að	mati	eins	viðmælandans		(H).		En	hann	lagði		einmitt	áherslu	á	eftirfarandi:	

4.3.2. Samskipti	stjórnanda	við	starfsmenn	
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Ef	að	starfsmaður	er	frábær	í	einhverju	og	þú	hvetur	hann	til	dáða	þá	ertu	kominn	
með	 frábæran	 starfsmann.	Þessu	er	 eins	 farið	 ef	 þú	ert	með	 starfsmann	 sem	er	
ekki	 frábær	 eða	 vinnur	 vinnuna	 sína	 eins	 vel	 og	 hann	 gæti,	 þá	 virkar	 einnig	 að	
hvetja	hann	til	dáða,	því	þá	aukast	líkurnar	á	að	hann	klári	verk	sitt	eða	verkefni	á	
tilsettum	tíma.	Hér	er	um	jákvæðna	sálfræði	eða	viðhorfsstjórnun	að	ræða.		
	

Það	sem	skiptir	mestu	máli	er	hvernig	að	þú	sem	stjórnandi	nálgast	starfsmann	með	

jákvæðri	nálgun	frekar	en	neikvæðri.	Það	er	vænlegra	til	árangurs	að	stjórnendur	læri	að	

tileinka	 sér	 þá	 aðferðafræði,	 að	 vera	 hvetjandi,	 jákvæðir	 og	 auðmjúkir,	 því	 þá	 gerast	

hlutirnir.	 Þetta	 höfðu	 allir	 viðmælendurnir	 að	 leiðarljósi	 í	 sínum	 samskiptum	 við	

stjórnendur	 fyrirtækja	 enda	 skapa	 jákvæð	 samskipti	 frekari	 ánægju	 á	 vinnustað	 en	

neikvæða.	

Flestir	 viðmælendur	 fjölluðu	 einnig	 um	 sjálfstraustið	 og	 hvernig	 að	 stjórnandi	 gæti	

eflt	 sjálfstraust	 starfsmanna	 sinna.	 Það	 væri	 ákveðin	 fjárfesting	 í	 því	 að	 horfa	 á	

einstakling	vaxa	og	dafna	og	eitt	það	besta	sem	gæti	gerst	á	vinnustað.	Einn	viðmælandi	

(A)	hafði	þetta	um	sjálfstraustið	að	segja:	

Fólk	sem	er	með	lítið	sjálfstraust	er	ekki	ánægt	með	sjálft	sig	en	það	gengur	allt	svo	
erfiðlega	 fyrir	 sig	 ef	 fólk	 er	 ekki	 tilbúið	 að	 vinna	 með	 sig	 sjálft...	 Það	 fær	 fullt	
svigrúm	 til	 þess	 hérna	 en	 ef	 það	 er	 ekki	 einu	 sinni	 tilbúið	 til	 að	 reyna	 að	 efla			
sjálfstraustið	og	þá	gerist	lítið...	Mesta	hindrunin	felst	í	því	þegar	fólk	er	ekki	tilbúið	
að	vinna	í	sjálfu	sér	því	það	hindrar	það	svo	í	frekari	starfsþróun.	Það	eru	ekki	allir	
reiðubúnir	til	að	ræða	um	sjálfstraust	sitt,	en	það	eitt	skapar	hindranir	og	kemur	í	
veg	fyrir	að	viðkomandi	starfsmaður	nái	að	blómstra	og	dafna	og	þróa	sig	áfram	í	
starfi.	

	

Stundum	getur	það	verið	áskorun	fyrir	stjórnanda	að	þurfa	að	vinna	í	grunninum	sem	

felst	 í	 því	 að	 byggja	 upp	 sjálfstraustið.	 Þessu	 getur	 verið	 allt	 öðruvísi	 farið	 hjá	

fyrirtækjum	þar	sem	menntunarstigið	er	hærra.		

Samskipti	 geta	 verið	 snúin	 og	 þegar	 þarf	 að	 huga	 að	 mörgum	 mismunandi	

einstaklingum	þá	er	ekki	hægt	að	segja	að	þessi	aðferð	virki	en	ekki	önnur.	Það	er	svo	

einstaklingsbundið	 hvernig	 fólk	 er,	 það	 fer	 svo	 mikið	 eftir	 einstaklingnum	 sjálfum	 og	

hvert	hans	viðhorf	er	til	starfsþróunar	og	hvernig	hann	upplifir	hvatningu.		
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Viðmælendur	 eru	 allir	 sammála	 um	að	mikil	 vitundarvakning	 eigi	 sér	 stað	 varðandi	

mikilvægi	 samskipta	 og	 að	 ef	 þau	 séu	 jákvæð,	 leiði	 það	 til	 meiri	 starfsánægju	 á	

vinnustað.	 Starfsánægjan	 er	 það	 sem	 að	 allir	 stjórnendur	 vilja	 sjá	 í	 sínum	

starfsmannakönnunum,	með	öðrum	orðum	sjá	á	að	fólkinu	sínu	líði	vel	á	vinnustaðnum.	

Umhyggjusemi	og	nærgætni	er	aldrei	of	mikil,	sagði	einn	viðmælandi	og	orðaði	hann	það	

svona:	„Ég	hef	aldrei	séð	eða	hitt	stjórnanda	sem	fer	fram	úr	sér	 í	umhyggjusemi	sinni	

gagnvart		starfsfólki	“.	

Jákvæð	 sálfræði	 er	 aðferð	 sem	 að	 viðmælendur	 töluðu	 um	 að	 væri	mikið	 notuð	 á	

þeirra	vinnustað	til	að	hafa	áhrif	á	starfsfólk.	Jákvæðni	leiði	alltaf	til	betri	niðurstöðu	fyrir	

báða	aðila,	eins	og	einn	viðmælandi	(G)	sagði:		

Já	 mér	 finnst	 það,	 en	 þetta	 er	 bara	 mín	 tilfinning,	 fólk	 er	 þakklátt	 fyrir	 að	 fá	
tækifæri.	 Það	 vill	 standa	 sig	 gríðarlega	 vel.	 Fólk	 er	 ánægðara	 þegar	 það	 fær	
jákvæða	hvatningu	og	hrós.	Hrósið	er	svo	mikilvægt	í	þessu	og	þessi	endurgjöf	þarf	
að	vera	viðverandi	allan	tímann	en	ekki	 takmörkuð	við	það	að	fólk	heyri	hana	til	
dæmis	bara	fjórum	sinnum	á	ári,	heldur	alla	daga.				

	

Það	er	svo	mikilvægt	að	fá	að	vita	hvar	fyrirtækið	stendur	og	líka	að	stjórnendur	fái	þá	

líka	að	vita	hvernig	tilteknum	starfsmanni	líður	og	geti	unnið	með	það.	Þetta	hefur	líka	

mikið	með	 traustið	 að	 gera,	 ef	 það	 er	 til	 staðar	 þá	 getum	 við	 unnið	með	 hlutina.	 Sú	

afstaða	 sem	 endurspeglast	 í	 setningum	 sem	 þessum	 var	 mjög	 áberandi	 hjá	

viðmælendum	rannsóknarinnar	og	undirstrikar	hversu	mikilvæg	jákvæð	sálfræði	er.		

Til	marks	um	þetta	vildi	einn	viðmælandi	(C)	skilgreina	jákvæða	sálfræði	sem	ferli	sem	

einkennist	af	trausti,	hvatningu	og	hrósi.	Í	samtalinu	lagði	hann	áherslu	á	eftirfarandi:		

Með	jákvæðari	sálfræði	þá	færðu	jákvæðari	starfsmann	sem	skilar	sér	svo	aftur	til	
viðskiptavina.	Allir	þurfa	á	hrósi	að	halda	og	mér	finnst	þetta	vera	stór	hluti	af	því	
að	vera	 stjórnandi,	að	hann	gefi	 starfsmönnum	sínum	hrós.	Að	 fá	hrós	 reglulega	
gefur	svo	mikla	endurgjöf	til	fólksins	og	fólk	verður	svo	miklu	ánægðara.	

	

Rannsóknarniðurstöður	 sýna	 að	 öll	 þessi	mjúku	 fræði	 eru	 að	 koma	 sterkar	 inn	 hjá	

fyrirtækjum	og	 stjórnendur	eru	að	verða	æ	meðvitaðri	um	mikilvægi	þeirra	og	vilja	að	
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stjórnendur	og	starfsmenn	tileinki	sér	vinnubrögð	í	samræmi	við	þau	í	því	skyni	að	búa	til	

betri	einstaklinga	og	sterkari	heild.		
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5. Umræða		

Hér	 á	 eftir	 verða	 dregnar	 fram	þær	 niðurstöður	 sem	 rannsóknin	 leiddi	 í	 ljós	 ásamt	

fræðilegu	 efni	 sem	 kom	 fram	 í	 rannsókninni.	 Fléttaðir	 verða	 saman	 niðurstöður	 og	

fræðilegur	 hluti.	 Markmið	 rannsóknarinnar	 var	 að	 rannsaka	 hver	 reynsla	 stjórnenda	

mannauðsteyma	væri	af	ávinningi	starfsþróunar.	

Þegar	að	niðurstöður	spurninga	rannsóknarinnar	voru	teknar	saman,	kom	í	ljós	að	öll	

fyrirtækin	 eru	 að	 vinna	 að	 þeim	 sameiginlegu	markmiðum	 að	 hlúa	 vel	 að	 starfsþróun	

sinna	starfsmanna.	Þrátt	fyrir	að	fyrirtækin	séu	mismunandi	stór	þá	er	virk	starfsþróun	í	

öllum	fyrirtækjunum.	Viðhorf	stjórnenda	fyrirtækjanna	til	starfsmanna	og	starfsþróunar	

er	 jákvæð	 og	mikið	 er	 lagt	 upp	 úr	 því	 að	 hugað	 sé	 vel	 að	 starfsþróun	 og	 að	 allir	 eigi	

jafnan	rétt	á	tækifærum	til	starfsþróunar.	Mikil	áhersla	er	á	að	starfsmenn	beri	ábyrgð	á	

sinni	starfsþróun	og	að	fyrirtækið	veiti	stuðning	í	þeim	efnum	og	tækifærin	séu	til	staðar	

á	 vinnustaðnum.	Martin	 (2010)	 bendir	 á	 að	þörfin	 fyrir	 starfsþróun	 starfsmanna	muni	

verða	 sífellt	 mikilvægari	 í	 tengslum	 við	 auknar	 kröfur	 skipulagsheilda	 um	 að	 auka	

framleiðni,	halda	í	við	tækniframfarir	og	standa	sig	í	samkeppni.	Þær	niðurstöður	komu	

fram	að	allir	stjórnendur	eru	sammála	um	mikilvægi	starfsþróunar	og	setja	fram	áætlanir	

til	að	auðvelda	starfsmönnum	sínum	að	velja	þjálfun	eða	fræðslu	sem	í	boði	er.	Þessar	

niðurstöður	hér	að	framan	um	starfsþróun	og	áætlanir	eru	í	samhengi	við	það	sem	fram	

kemur	í	grein	Inga	Rúnar	Eðvarðssonar	og	Ingi	Boga	Bogasonar	(2008).	Þar	segja	þeir	að		

markviss	 þjálfun	 starfsfólks	 leiði	 víðast	 hvar	 til	 aukinnar	 framleiðni,	 samkeppnishæfni	

fyrirtækja	vaxi	í	víðum	skilningi	og	hollusta	starfsfólks	við	vinnustaðinn.		

Niðurstöðurnar	 leiddu	 líka	 í	 ljós	að	metnaður	 fyrir	góðri	 fræðsludagskrá	hafi	áhrif	á	

hvað	margir	eru	að	nýta	sér	fræðsluna,	svo	að	mörgu	þarf	að	huga	og	margt	er	í	boði.		

Starfþróunarferill	 eða	 starfsmannasamtöl	 er	 aðferð	 sem	 notuð	 er	 í	 öllum	

fyrirtækjunum	til	að	finna	þær	óskir	og	þarfir	sem	þurfa	að	vera	til	staðar	í	fyrirtækinu	til	

að	mæta	þjálfunarþörf	starfsfólks.	Eftir	að	þessi	samtöl	eiga	sér	stað	á	milli	starfsmanna	

og	stjórnenda	eru	útbúin	fræðsluáætlun	með	fræðslustjóra	eða	starfsþróunarstjóra	þar	
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sem	 námskeið	 og	 þjálfun	 er	 ákveðin	 fyrir	 árið.	 Þó	 ber	 að	 geta	 þess	 að	 oft	 er	 bætt	 í	

dagskrána	á	árinu	eftir	þörfum	hverju	sinni,	en	sjaldnast	er	þjálfunin	tekin	út.		

Hvatning	í	garð	starfsfólksins	er	mikilvægasti	þátturinn	í	starfsþróuninni	og	felur	í	sér	

mikinn	 stuðning	 að	 mati	 viðmælenda	 rannsóknarinnar.	 Þetta	 samræmist	 því	 sem	

fræðimenn	segja	um	hvatningu	og	stuðning	stjórnandans	sem	veitir	tækifæri	til	að	beita	

nýrri	 hæfni	 og	 tileinka	 sér	 nýja	 þekkingu,	 þar	 sem	 að	 stjórnendur	 senda	 mikilvæg	

skilaboð	til	starfsmanna	í	gegnum	viðhorf	sín	og	hegðun	(Makin,	2009;	Martin,	2010).	

Þróun	 mannauðs	 hefur	 breyst	 mikið	 síðustu	 ár	 og	 hefur	 færst	 frá	 því	 að	 vera	

kennslustofumiðað	nám	yfir	í	óformlegt	nám	á	vinnustað.	Tilgangur	starfsþróunar	er	að	

efla	 hæfni	 og	 þekkingu	 fólks	 til	 þess	 að	 starfsfólk	 upplifi	 jákvæðari	 áhrif	 þróunar	 á	

vinnustað.	Í	rannsóknarspurningu	var	leitast	við	að	svara	því	hver	munurinn	sé	á	þróun	

og	þjálfun	og	hvernig	 stjórnendur	 skilgreina	muninn.	Þá	 kom	 fram	að	 stjórnendur	eigi	

erfitt	 með	 að	 skilgreina	 muninn	 þar	 sem	 að	 bæði	 þjálfun	 og	 þróun	 eiga	 til	 með	 að	

fléttast	 saman	 svo	 erfitt	 er	 að	 aðskilja	 þessa	 tvo	 þætti.	 Þetta	 atriði	 styður	 það	 sem	

fræðin	 segja	 um	 samþættingu	þjálfunar	 og	 starfsþróunar,	 að	 samþætting	þjálfunar	 og	

starfsþróunar	styrki	skipulagsheildina	til	enn	frekari	vaxtar,	styrki	einstaklinginn	og	veiti	

honum	 öryggi	 í	 starfi	 og	 bæti	 frammistöðu	 hans	 og	 líðan.	 Nordhaug	 (1997;1998)	

undirstrikar	mikilvægi	lærdóms-eða	námsleiða	í	líkani	sínu	sem	sýnt	var	í	fræðilega	hluta	

ritgerðirnar,	þar	sem	að	starfsmaður	getur	verið	að	færast	fram	og	til	baka	eftir	því	hvort	

um	 skipulagðar,	 ómeðvitaðar,	 formlega	eða	óformlegar	námsleiðir	 eru	 að	 ræða.	 Líkan	

hans	fer	heim	og	saman	við	það	sem	að	niðurstöður	sýna,	með	öðrum	orðum	að	erfitt	sé	

að	gera	skil	þarna	á	milli.		

Hlutverk	þeirra	sem	starfa	innan	fyrirtækja	við	þróun	mannauðs,	þar	sem	áherslan	er	

á	að	skipuleggja	nám,	fræðslu	og	þróun,	er	að	styðja	við	ofangreinda	þætti.	Mikilvægt	er	

að	 starfsmenn	 hafi	 það	 hlutverk	 að	 móta	 heildræna	 stefnu	 í	 fræðslu	 og	

starfsþróunarmálum	 starfsmanna	 sem	 tekur	 mið	 af	 stefnu	 fyrirtækisins.	 Það	 kom	

greinilega	fram	í	niðurstöðum	að	stjórnendur	vilja	gera	þessa	hluti	vel	og	eru	ávallt	með	

stefnu	 í	 fræðslu-	 og	 starfsþróunarmálum	 sem	 taka	 mið	 af	 þörfum	 starfsfólks	 og	
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fyrirtækis.	Tvö	af	þeim	fyrirtækjunum	sem	tekið	var	viðtal	við	eru	ekki	komin	eins	langt	í	

mannauðsstefnu	sinni	og	hin.	Starfsþróunarferli	fyrirtækjanna	er	komin	það	stutt	á	veg	

að	þau	geta	ekki	myndað	heildræna	stefnu	enn	sem	komið	er	og	kjósa	fremur	að	velja	

þá	þjálfun	sem	að	óskað	er	eftir	af	hálfu	starfsmannsins.	Ekki	vantar	áhugann	á	því	að	

móta	 stefnuna	 heldur	 skortir	 tíma	 og	 hvað	 mannauðsteymið	 snertir	 er	 það	 ennþá	 á	

hendi	örfárra	aðila.		

Jákvætt	viðhorf	til	starfsþróunar,	hvatning	og	frammistaða	þurfa	að	vera	til	staðar	hjá	

stjórnendum	og	 starfsmönnum,	 eins	 og	 kom	 fram	 í	 niðurstöðum.	 Þetta	 fer	 saman	 við	

það	 sem	 að	 Blanchard	 og	 Thanker	 (2007)	 fjalla	 um	 í	 fræðilega	 yfirlitinu	 þess	 efnis	 að	

frammistaða	kemur	ekki	að	sjálfu	sér	í	starfi,		hún	byggist	á	áhuga	og	þekkingu,	færni	og	

viðhorfi	einstaklings	og	því	umhverfi	sem	hann	býr	í.		

Einnig	kemur	fram	í	niðurstöðum	hvað	viðhorf	til	þjálfunar	skiptir	miklu	máli	áður	en	

lagt	 er	 á	 stað	 í	 þjálfunarferli.	 Því	 þarf	 þarfagreining	 fyrir	 þjálfun	 að	 vera	 vel	 skilgreind	

þannig	að	hægt	sé	að	finna	þörfina,	með	öðrum	orðum	hvar	efla	þurfi	starfsfólk	og	hvar	

þjálfun	 er	 mest	 ábótavant	 (Landy	 og	 Conte,	 2010).	 Niðurstöðurnar	 sýna	 einnig	 að	

þarfagreining	 er	 mikilvægur	 þáttur	 í	 starfsþróun	 og	 mikið	 er	 lagt	 upp	 úr	 því	 hjá	

fyrirtækjunum	 að	 huga	 vel	 að	 þarfagreiningu	 til	 að	 ná	 fram	 sem	 bestri	 mynd	 á	

þjálfunarþörf	 fyrirtækisins.	 Þarfagreiningin	 fer	 meðal	 annars	 fram	 með	

starfsmannasamtölunum	þar	sem	að	óskir	starfsmanna	eru	ræddar	varðandi	starfsþróun	

í	nánustu	framtíð.	

Samskiptahæfni	gerir	 starfsmönnun	kleift	að	vaxa	og	dafna	og	þannig	nær	 fyrirtæki	

árangri	 segir	 Barrett	 (2010).	 Þessi	 kenning	 Barret	 um	 samskiptahæfni	 er	 góð	 lýsing	 á	

þeim	aðstæðum	sem	að	komu	fram	við	niðurstöðurnar	þar	sem	fjallað	var	um	mikilvægi	

þess	 að	 samskipti	 þurfi	 að	 vera	 góð	 á	 vinnustað,	 því	 þannig	 nái	 fyrirtækið	

samkeppnisforskoti	 í	 krafti	 ánægju	 starfsfólks	 og	 eftirspurnar	 frá	 ytri	 aðila.	 Án	 góðra	

samskipta	væri	ekki	til	gott	fyrirtæki.	Samkvæmt	Pinder	(2008)	á	hvatning	sér	stað	bæði	

innra	og	ytra	með	hverjum	og	einum.	Mikill	munur	er	á	milli	einstakling	eftir	því	hvað	

það	er	sem	hvetur	þá	áfram,	að	hverjum	hvatningin	beinist	og	hversu	mikill	áhugi	er	frá	
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stjórnanda.	 Þessi	 orð	 Pinder	 (2008)	 koma	heim	og	 saman	 við	 niðurstöðurnar	 þar	 sem	

mikilvægt	er	með	hverjum	hætti	stjórnendur	hvetji	 starfsfólk	sitt	á	sínu	sviði.	Það	sé	á	

ábyrgð	 stjórnanda	 að	 hvetja	 aðila	 áfram	 á	 jákvæðan	 og	markvissan	 hátt	með	 það	 að	

markmiði	að	viðkomandi	starfsmaður	tileinki	sér	þá	þjálfun	og	fræðslu	sem	í	boði	er	á	

vinnustaðnum.	Ef	jákvæð	hvatning	á	sér	stað	eru	starfsmenn	líklegri	til	þess	að	tileinka	

sér	nýja	færni	á	vinnustað	en	ef	að	hún	væri	neikvæð	eða	engin	hvatning	til	staðar.	

Mintzberg	(2009)	bendir	á	að	stjórnun	felist	í	því	að	vinna	saman	með	öðrum,	þannig	

myndast	stjórnun.	Stjórnandi	þurfi	að	vera	til	staðar	fyrir	starfsfólkið	til	að	vinna	saman	

að	 sameiginlegum	 markmiðum.	 Þessi	 orð	 Mintzberg	 (2009)	 hafa	 mikil	 áhrif	 á	 þá	

stjórnunarfærni	 sem	að	 starfsmaður	 tileinkar	 sér	 á	 vinnustað	með	 jákvæðri	 hvatningu	

nær	stjórnandinn	frekari	árangri	sem	leiðir	til	að	starfsmaður	verður	ánægðari	í	starfi.	

Alvergsson	og	Sveningsson	(2003)	tala	líka	um	mikilvægi	hlustunar	og	að	stjórnendur	

kunni	að	hlusta	til	að	skilja	vandamál	starfsmanna	sinna.	Hlusta	og	spjalla	séu	grunngildi	

stjórnunar.	Virkja	hópinn	og	viðhafa	virka	hlustun	er	lærdómur	sem	að	stjórnendur	geta	

með	góðum	samskiptum	nýtt	gagnvart	starfsmönnum	sínum	og	þannig	skapað	umhverfi	

sem	er	þess	eðlis	að	sérhver	starfsmaður	sé	hvattur	áfram	í	starfsþróun	og	öðlist	þannig	

frekari	hæfni	 á	 vinnustað.	Þessi	orð	Alversson	og	Sveningsson	um	mikilvægi	 stuðnings	

stjórnandans	 á	 vinnustað	 koma	 greinilega	 fram	 í	 niðurstöðum	 og	 vildu	 sumir	

viðmælendur	segja	að	stærsta	vandamálið	sem	gæti	átt	sér	stað	væri	ef	að	stjórnandinn	

hvorki	hlustaði	á	sína	starfsmenn	né	hvatti	þá	áfram	eða	veitti	þeim	viðurkenningu.	Þá	

töldu	viðmælendur	að	það	einkenndi	góða	stjórnendur	að	geta	tekið	á	erfiðum	málum	

með	því	að	hlusta	og	skilja	vandamál	starfsmanna	sinna.		

Stjórnendur	 allra	 fyrirtækjanna	 fjölluðu	 sérstaklega	 um	 hvað	 starfsánægjan	 skipti	

miklu	máli	og	að	hún	væri	mæld	reglulega.	En	til	þess	að	starfsánægja	sé	ríkjandi	allt	árið	

þurfa	að	eiga	 sér	 stað	 regluleg	 samskipti	með	endurgjöf	og	hvatningu	og	horft	 til	 litlu	

hlutanna	sem	starfsmenn	framkvæma	á	vinnustað.	Þetta	kemur	heim	og	saman	við	það	

sem	að	Kumara	og	Koichi	(1989)	segja,	með	öðrum	orðum	að	starfánægja	sé	ferðalag	án	
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áfangastaða	og	á	það	bæði	 við	um	stjórnendur	og	 starfsmenn.	Til	 þess	að	 starfsmenn	

upplifi	starfsánægju	þurfi	þeir	að	búa	við	traust	og	starfsöryggi.		

Á	sama	tíma	leiddu	niðurstöðurnar	í	ljós	að	enn	eru	til	aðilar	eða	stjórnendur	af	gamla	

skólanum	sem	koma	ekki	endilega	auga	á	mannlega	þáttinn	 í	 fyrirtækjarekstrinum,	en	

slík	afstaða	er	þó	á	undanhaldi.	

Stjórnendur	 þurfa	 líka	 að	 vera	 í	 starfsþróun	 ekki	 síður	 en	 aðrir	 starfsmenn.	 Þeirra	

þekking	og	færni	hefði	mikið	með	viðhorf	þeirra	gagnvart	öðrum	starfsmönnum	að	gera,	

á	þann	veg	að	þeir	hvöttu	þá	einnig	til	að	auka	við	sig	í	færni.	Fram	kom	í	niðurstöðum	

að	þjálfun	stjórnanda	er	annars	eðlis	en	annarra	starfsmanna	þar	 sem	mikið	er	notast	

við	markþjálfun.	En	þar	sé	leitast	við	að	bæta	frammistöðu	og	auka	lærdóm,	endurgjöf	

og	hvatningu.	Áhrif	þessarar	aðferðar	við	þjálfun	stjórnenda	birtast	í	betri	frammistöðu	

stjórnandans	og	meira	öryggi	í	starfi.		

Aðferð	 markþjálfunar	 gangur	 út	 á	 gagnkvæmt	 samband	 á	 milli	 markþjálfa	 og	

markþjálfunarþega,	 með	 það	 að	 markmiði	 að	 markþjálfunarþeginn	 þróist	 faglega	 og	

persónulega	 (Birna	 Katrín	 Harðardóttir,	 2014).	 Möguleika	 einstaklingsins	 til	 að	 ná	 að	

stuðla	 að	 framúrskarandi	 frammistöðu	 og	 þar	 með	 óformlegum	 lærdómi.	 Fræðin	 og	

niðurstöður	segja	okkur	að	markþjálfun	leiði	til	bættrar	frammistöðu	í	starfi.	

Þegar	 spurt	 var	 út	 í	 hvort	 að	 kynslóðabil	 væri	 til	 staðar	 hjá	 fyrirtækinu	 varðandi	

þjálfun	eða	nám,	kom	greinilega	í	ljós	að	kynslóðabilið	kristallast	best	í	því	hvaða	afstöðu	

fólk	tekur	til	þjálfunarinnar	sem	það	leggur	stund	á.	Þeir	sem	yngri	eru	þyrstir	oft	í	meiri	

þekkingu	 en	 þeir	 sem	 eldri	 eru.	 	 Þeir	 síðarnefndu	 þurfa	 frekar	 að	 sjá	 tilganginn	með	

þjálfuninni	áður	en	lagt	er	af	stað	í	þjálfun	eða	áður	en	þeir	hefja	þjálfun.	Þar	með	sagt	

er	 ekki	 að	 þeir	 sem	 eldri	 eru	 séu	 ekki	 á	 fullu	 í	 starfsþróun.	 Þeirra	 markmið	 með	

starfsþróun	er	annars	eðlis	en	hjá	þeim	yngri.	Það	kom	fram	í	niðurstöðum	að	þeir	sem	

eru	 yngri	 eru	 mjög	 opnir	 fyrir	 allri	 fræðslu	 sem	 í	 boði	 er.	 Í	 ljósi	 fræðanna	 um	

fullorðinsfræðslu	þá	kemur	fram	að	helstu	ástæður	þess	að	fullorðnir	vilji	fara	í	nám	eða	

sækja	sér	námskeið	séu	vegna	þess	að	þeir	vilji	læra	nýja	hluti,	tileinka	sér	nýja	færni	eða	

hæfni	í	daglegu	lífi	(Sesselja	Þóra	Gunnarsdóttir,	2015).		
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Niðurstöðurnar	sýna	líka	að	menntunarstig	hefur	mikið	með	viðhorf	til	starfsþjálfunar	

að	 gera.	 Þeir	 sem	 eru	 með	 minna	 menntunarstig	 eru	 oft	 hræddari	 við	 að	 sækja	 sér	

menntun	og	hafa	litla	trú	á	sjálfum	sér	á	meðan	háskólamenntaðir	vilja	vera	á	fleygiferð	í	

starfsþróun	og	bregðast	mjög	jákvætt	við	örvun	og	hvatningu	til	náms.		

Síðari	hluti	 rannsóknarinnar	snýst	um	það	að	rannsaka	hvort	að	starfsmenn	sem	fái	

tækifæri	 til	að	njóta	starfsþróunar	á	vinnustað	sýni	aukna	 fyrirtækjahollustu	en	ef	þeir	

nytu	 ekki	 slíkra	 tækifæra.	 Það	 er	 mikilvægt	 að	 starfsmenn	 upplifi	 þá	 tilfinningu	 hjá	

fyrirtækinu	 að	 þeir	 séu	 hluti	 af	 heildinni.	 Í	 fræðilega	 yfirlitinu	 kom	 fram	 að	

fyrirtækjamenning	 sé	 óáþreifanleg	 og	 erfitt	 sé	 að	 henda	 reiður	 á	 flokkun	 hugtaka	 og	

skilgreininga	 sem	 eru	 flókin	 fyrirbæri.	 Þetta	 kemur	 saman	 við	 niðurstöður	

rannsóknarinnar	og	fræðilegs	yfirlits	þar	sem	að	Pacnowsky	og	O´Donnel-Trujilio	(1982)	

segja	að	fyrirtækjamenningin	sé	það	sem	skipulagsheildin	er.	Fyrirtækjamenning	heyrir	

yfir	allt	sem	tengist	fyrirtækinu	og	sú	menning	sem	er	við	lífi	endurspeglast	í	viðhorfum	

stjórnenda	og	starfsmanna.		

Viðhorf	 til	 fyrirtækjamenningarinnar	 kemur	 alltaf	 til	með	 að	 hafa	 áhrif	 á	 viðhorf	 til	

starfsþróunar.	Ef	ekki	er	horft	 jákvæðum	augum	á	starfsþróunina	 í	 stefnu	 fyrirtækisins	

og	markmiðum	þess		þá	mun	hún	ekki	festast	í	sessi.	Það	má	þó	benda	á	að	menningin	

er	 alltaf	 að	 breytast	 og	 hlúa	 verður	 vel	 að	 henni	 eins	 og	 fram	 kom	 í	 niðurstöðum.	

Stjórnendur	hafa	hvað	mest	um	menninguna	að	 segja	og	þeirra	nálganir	 við	 starfsfólk	

skapar	 þá	menningu	 sem	 ríkir	 á	 hverjum	 tíma.	 	 Þetta	 kom	 fram	 í	 niðurstöðum	og	 fer	

saman	 við	 það	 sem	 að	 Brooks	 (2006)	 fjallar	 um	 í	 bók	 sinni,	 	 með	 öðrum	 orðum	 að	

menning	 sé	 sérstök	 tegund	 að	 þáttum	 þar	 sem	 að	 hún	 staðsetur	 sig	 innan	

stofnunarinnar.	Menningin	þarf	að	vera	opin	og	þeir	starfsmenn	sem	fá	tækifæri	til	að	

þróast	 í	starfi	upplifa	frekar	fyrirtækjahollustu	hjá	fyrirtækinu.	Einnig	kom	fram	að	ekki	

er	gott	ef	að	mikið	er	um	stjórnendaskipti,	því	með	hverjum	stjórnanda	kemur	ákveðin	

menning.	Tíð	stjórnendaskipti	geta	leitt	til	þess	að	starfsfólk	hafi	áhyggjur	af	stjórnun	og	

stefnu	fyrirtækisins.		
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Upplifun	viðmælenda	sýna	að	hollustuhættir	 fólks	eru	mismunandi	og	ekki	hægt	að	

segja	með	vissu	hverjir	eru	hollir	fyrirtækinu	og	hverjir	ekki.	Menning	og	kynslóðabil	hafa	

áhrif	 á	 hollustuþætti	 en	 ekki	 er	 augljóst	 að	 greina	 hvort	 að	 kynslóðabilið	 hafi	 áhrif	

sérstaklega	á	menninguna.	Það	kom	fram	í	fræðilega	hluta	ritgerðirnar	að	hollustuþættir	

fara	 eftir	 því	 hvar	 áherslan	 er	 og	 endurspeglar	 það	 upplifun	 á	 hollustuþáttum	

starfsmanna	hvernig	starfsmenn	bindast	hollustuböndum	við	fyrirtækið.	

Viðmælendur	fjölluðu	allir	um	hversu	erfitt	getur	verið	að	mæla	helgun	í	starfi	og	fer	

helgun	eftir	 viðhorfi	 starfsmanns,	hvatningunni	 sem	hann	 fær	og	 tilfinningum.	Eins	og	

fram	hefur	komið	 í	niðurstöðum	geta	 tilfinningar,	viðhorf	og	almenn	 líðan	á	vinnustað	

sagt	til	um	hvort	að	starfsmaður	helgi	sig	starfinu.	Það	að	starfsmaður	sé	tilbúinn	til	að	

ná	framúrskarandi	árangri	með	því	að	hafa	öðlast	ákveðna	heildarsýn,	skilji	umhverfi	sitt	

og	geti	náð	markmiðum	sínum	og	viti	jafnframt	að	sitt	framlag	skipti	máli	í	sköpun	á	virði	

fyrirtækisins,	 fer	 saman	 við	 það	 sem	 að	 Elísabet	 Ósk	 Ágústsdóttir	 (2015)	 fjallar	 um	 í	

ritgerð	sinni.	Þessi	kraftur,	eldmóður	og	orka	sem	að	fylgir	starfsmanni	sem	er	helgaður	í	

starfi	er	það	samband	sem	að	viðmælendur	vilja	sjá	hjá	sínu	fólki	og	hvetja	stjórnendur	

til	 að	 auka	 vægi	 slíkra	 þátta	 með	 því	 að	 sýna	 litlum	 sem	 stærri	 þáttum	 athygli	 í	

vinnuumhverfinu.	

	

	

Í	 heildarniðurstöðu	 ritgerðarinnar	 var	 bent	 á	 þætti	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 starfsþróun		

fyrirtækja.	Þar	kemur	skýrt	fram	að	jákvætt	viðhorf,	hvatning,	endurgjöf	og	starfsánægja	

eiga	það	sameiginlegt	að	stuðla	að	frekari	tryggð	og	betri	líðan	starfsmanna.	Stjórnendur	

þurfa	að	tileinka	sér	aðrar	og	nýjar	leiðir	þar	sem	aukið	vægi	huglægra	þátta	skipta	máli.	

Þegar	 litið	 er	 til	 annarra	 rannsókna	 tengda	 sama	efni	 kemur	 fram	að	huglægir	 þættir,	

eins	 og	 þeir	 sem	 hér	 að	 ofan	 hafa	 verið	 nefndir,	 hafa	 mikið	 vægi	 í	 mannauðsmálum	

fyrirtækja.	 Rannsóknir	 og	 fræði	 hafa	 sýnt	 fram	 á	mikilvægi	 þess	 að	 starfsþróun	 sé	 til	

staðar	hjá	fyrirtækjum.	Það	er	því	áhugavert	að	velta	því	fyrir	sér	hvort	starfmannavelta	

væri	minni	 og	 starfsánægjan	meiri	 ef	 starfsþróun	 væri	 hluti	 af	 stefnu	 allra	 fyrirtækja.	

5.1. Starfsþróun	og	frekari	rannsóknir		
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Ekki	er	hægt	að	færa	rök	fyrir	að	slíkt	myndi	leiða	til	betri	vinnustaðar	en	leiða	má	líkur	

að	 því.	 Rannsakanda	 kom	 á	 óvart	 hversu	 langt	 flest	 fyrirtækin	 eru	 komin	 í	

starfsþróunarmálum	sínum	þó	vitaskuld	megi	alltaf	gera	betur.	Ljóst	er	að	mörg	tækifæri	

eru	 til	 staðar	 í	 fyrirtækjum	 til	 að	huga	 vel	 að	 starfsþróun	 starfsmanna	og	 auka	 líkur	 á	

starfsánægju	og	tryggð	við	fyrirtækið	sem	leiðir	til	bættar	afkomu	fyrirtækisins.	Hægt	er	

að	 benda	 fyrirtækjum	 á	 að	 flest	 stéttarfélög	 starfsmanna	 hafi	 öfluga	 símenntunar	 og	

fræðslustyrki	 fyrir	 sína	 félagsmenn.	 Slíkur	 styrkur	 til	 starfsmanna	 og	 fyrirtækja	 getur	

auðveldlega	 greitt	 leið	 til	 frekari	 starfsþróunar.	 Það	 væri	 áhugavert	 að	 skoða	 og	 gera	

aðra	 rannsókn	 um	 kerfisbundið	 mat	 á	 starfsþróun	 og	 hvernig	 hægt	 væri	 að	 bæta	

kerfisbundið	mat.	Þegar	að	þjálfun	lýkur	hjá	starfsmanni.	Einnig	er	hægt	að	skoða	hvað	

betur	muninn	á	hollustu	á	vinnustað	og	helgun	í	starfi.		

	

	

Hafa	 verður	 í	 huga	 við	 lestur	 þessarar	 ritgerðar	 að	 rannsókn	 hennar	 byggir	 á	

eigindlegri	 aðferðafræði.	 Rætt	 er	 aðeins	 við	 átta	 viðmælendur	 sem	 allir	 eiga	 það	

sameiginlegt	 að	 starfa	 sem	 stjórnendur	mannauðsmála	 eða	 vera	mannauðsfulltrúar	 á	

vinnustað.	 Í	 þessari	 rannsókn	 er	 leitast	 við	 að	 sneiða	 hjá	 alhæfingum	 og	 rannsakandi	

greinir	aðeins	frá	þeim	upplýsingum	sem	fengust	úr	þeim	viðtölum	og	gögnum	sem	hann	

safnaði	að	sér.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	takmarkast	aðeins	við	þá	viðmælendur	sem	

rannsakandi	 tók	viðtal	við	og	þau	 fyrirtæki	sem	þar	koma	við	sögu	og	er	ekki	hægt	að	

yfirfæra	þau	yfir	 á	önnur	 fyrirtæki.	 Þrátt	 fyrir	það	er	hægt	að	benda	á	margt	 líkt	með	

fyrirtækjunum	við	val	á	aðferðum	við	starfsþróun	og	fyrirtækjahollustu	fyrirtækjanna,	sjá	

hér	að	ofan.	Rannsakanda	fannst	efnið	spennandi	og	átti	stundum	erfitt	með	að	láta	ekki	

í	ljós	skoðun	sína	á	efninu	en	reyndi	engu	að	síður	að	gæta	eins	mikils	hlutleysis	og	hægt	

er.	Þá	kviknuðu	nýjar	spurningar	hjá	rannsakanda	eftir	því	sem	leið	á	rannsóknina,	sem	

vert	væri	að	skoða	síðar.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	gefa	eftir	sem	áður	skýra	mynd	af	

þeim	fræðilegu	aðferðum	sem	að	viðmælendur	nýta	sér	í	starfi	í	dag.		

	 	

5.2. Takmarkanir	rannsóknarinnar		
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6. Lokaorð	
Starfsmenn	fyrirtækja	eru	mikilvægasta	auðlind	fyrirtækisins:	þar	sem	þekking,	færni		

og	reynsla	segja	til	um	þann	árangur	sem	að	fyrirtæki	ná	með	öflugu	starfsfólki.	Miklu	

skiptir	 að	 vinnuumhverfi	 starfsmanna	 sé	 hvetjandi	 og	 aðlaðandi	 og	 til	 þess	 fallið	 að	

hverjum	og	einum	starfsmanni	líði	vel	í	vinnunni.	Að	starfa	á	vinnumarkaði	krefst	þess	að	

maður	sé	fær	á	sínu	sviði	og	leggi	sig	allan	fram	um	að	hámarka	virði	þess	fyrirtækis	sem	

maður	 starfar	hjá	og	 sinn	eigin	 starfsframa.	 Líðan	manns	á	vinnustað	getur	haft	mikið	

um	það	að	segja	hvort	afköst	starfsmanna	birtist	á	 jákvæðan	eða	neikvæðan	hátt.	Þeir	

stjórnendur	sem	eru	hvetjandi	og	bera	hag	starfsmanna	sinna	fyrir	brjósti	eru	líklegri	til	

þess	að	ná	árangri	í	krafti	starfsánægju	starfsmanna.	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýna	 fram	 á	 að	 fyrirtæki	 sem	 hvetja	 fólk	 til	

starfsþróunar	og	eru	með	öfluga	 fræðsludagskrá,	eru	um	 leið	 fyrirtæki	sem	vilja	skapa	

jákvætt	og	uppbyggilegt	umhverfi	en	gera	jafnframt	miklar	kröfur	um	færni	og	þekkingu	

í	starfi.	

Það	sem	kom	mér	á	óvart	við	rannsóknina	er	hvað	stjórnendur	eru	almennt	tilbúnir	til	

að	aðstoða	og	hjálpa	einstaklingum	í	því	skyni	að	þeir	nái	markmiðum	sínum.		

Hollustuhættir	hvers	fyrirtækis	skipta	miklu	máli	og	hefur	hollusta	ekkert	með	aldur	

starfsmanna	að	gera	né	heldur	starfsaldur	á	vinnustað.	Hollustuhættir	eru	huglægt	mat	

sérhvers	einstaklings	 í	 ljósi	þess	hvernig	hann	upplifir	 starfið,	umhverfið	og	hvatningu.	

Þeir	 sem	 fá	 tækifæri	 til	 starfsþróunar	 eru	 taldir	 vera	 líklegri	 til	 að	 vera	 hliðhollari	

fyrirtækinu	 en	 þeir	 sem	 fá	 ekki	 tækifæri	 til	 starfsþróunar.	 Einstaklingur	 sem	 nýtir	

styrkleika	og	hæfni	sína	í	starfsþróun	og	í	gegnum	frammistöðu	í	starfi	er	einstaklingur	

sem	er	líklegri	til	að	ná	frekari	árangri	í	starfi	en	hinir	sem	kjósa	að	gera	það	ekki.	
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Viðauki	1	

Tölvupóstur	sendur	út	á	mannauðsstjóra/mannauðsfulltrúa	fyrirtækjanna		

Sæl/l	X		

Ég	 heiti	 Elín	 Kristín	 Guðmundsdóttir	 og	 er	 mastersnemi	 í	 mannauðsstjórnun	 við	

Háskóla	 Íslands.	Ég	er	að	vinna	 lokaverkefnið	mitt	og	ætla	að	skrifa	um	starfsþróun	og	

leiðir	 hún	 til	 frekari	 fyrirtækjahollustu.	 Síðustu	 ár	 hefur	 mikilvægi	 starfsþróunar	 verið	

aukin	 innan	 skipulagsheilda	 og	 mannauður	 fyrirtækja	 orðið	 að	 mikilvægustu	 auðlind	

fyrirtækja.	 Starfsmenn	 sem	 fá	 tækifæri	 til	 náms/þróunar	 í	 starfi	 eru	 líklegri	 til	 þess	 að	

verða	 ánægðari	 á	 vinnustað	 og	 þar	 af	 leiðandi	 sína	 þeir	 vinnuveitenda	 sínum	 meiri	

hollustu.	 Fyrirtæki	 eða	 stofnanir	 sem	 ná	 að	 halda	 í	 gott	 starfsfólk	 geta	 þannig	 aukið	

samkeppnisforskot	sitt	á	markaðnum.		

Í	mínu	verkefni	ætla	ég	að	skoða	sérstaklega	hvort	að	starfsmenn	sem	fá	tækifæri	til	

að	þróast	í	starfi	séu	ánægðari	í	starfi	eftir	að	hafa	sótt	nám/þjálfun.		

Rannsóknin	er	eigindleg	þar	 sem	spurningalisti	með	13	 spurningum	verður	notaður	

við	 rannsóknina.	 Leiðbeinandi	 minn	 í	 þessu	 verkefni	 er	 dr.	 Svala	 Guðmundsdóttir	 við	

viðskiptafræðideild	Háskóla	Íslands.		

Spurning	mín	er	hvort	að	þú	hafir	tíma	til	að	hitta	mig	og	taka	þátt	í	rannsókn	minni?		

	

Með	þökk	og	von	um	jákvæð	viðbrögð,		

Bestu	kveðjur,		

Elín	Kristín	Guðmundsdóttir		
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Viðauki	2	

	

Spurningalisti	rannsóknar.	

	

Ávinningur	starfsþróunar-	spurningar	1	til	og	með	10		

Spurning	1		

Er	starfsþróun	til	staðar	hjá	ykkar	fyrirtæki	og	hvernig	er	henni	háttað	?		

	

Spurning	2		

Hvernig	 metið	 þið	 þjálfunarþörf	 hjá	 ykkar	 fyrirtæki	 og	 eru	

framkvæmdastjórar/millistjórnendur	með	í	slíkum	ákvörðunum?	

	

Spurning	3	

Hvernig	skilgreinið	þið	muninn	á	þjálfun	eða	þróun		innan	ykkar	fyrirtækis	?			

	

Spurning	4		

Fer	fram	kerfisbundið	mat	á	árangri	eftir	þjálfun		starfsfólks?	

	

Spurning	5		

Ef	starfsmaður	óskar	eftir	að	fá	tækifæri	til	að	þróast	í	starfi	eða	auka	við	sig	menntun	

hvernig	er	slíkt	metið	er	ákveðið	ferli	sem	þið	farið	eftir?		

o Eru	þið	með	 fyrirfram	ákveðin	námskeið/menntun	sem	starfsmaður	getur	valið	

úr		

o Er	leyfilegt	að	velja	sér	hvað	sem	er	og	hvernig	skilgreinið	þið	slík	námskeið?	
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Spurning	6	

Hafið	þið	notast	við	markþjálfun	hjá	ykkar	fyrirtæki	?	

o Ef	svar	er	já	fyrir	hvaða	hópa		

o Hvernig	skilar	það	sem	ávinningur	til	starfsmanns	og	fyrirtækis	

	

Spurning	7	

Nýtið	þið	ykkur	þá	þjálfun	sem	stjórnendur	hafa	fengið?			

o Hvernig	miðlið	þið	þeim	upplýsingum	til	starfsmanna	ykkar?	

	

Spurning	8	

Eru	starfsmenn	áhugasamir	um	að	leitast	eftir	nám/þjálfun	á	vegum	vinnustaðarins?	

	

Spurning	9	

Hafið	þið	mælt	ánægju	fólks	sem	eykur	við	sig	námi/þjálfun	í	starfi?	

	

Spurning	10			

Hefur	sú	mæling	leitt	til	jákvæðari/neikvæðari	áhrifa	á	frammistöðu	starfsmanna?	

	

Spurning	11		

Telur	þú	að	jákvæð	hvatning	skipti	miklu	máli	að	hálfu	stjórnanda	og	hvernig	þá?	

	

Hollustuspurningar		

Spurning	11		

Telur	þú	að	fyrirtækja	hollusta	hafi	áhrif	á	þá	starfsmenn	sem	fá	tækifæri	til	að	þróast	

	 í	starfi	?	
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Spurning	12		

Að	hversu	miklu	leyti	telur	þú	að	fyrirtækja	menning	hafi	áhrif	á	viðhorf	til	þjálfunar	?	

o Telur	þú	að	viðhorf	til	þjálfunar	sé	mismunandi	milli	kynslóða?	

	

Lokaspurning	

Spurning	13		

Er	eitthvað	sem	þú	vilt	segja	að	lokum	sem	þú	vilt	að	komi	fram	?	

	

Bakgrunnspurningar	:		

Spurning	1	

Staður:	

Spurning	2		

Nafn	Þátttakanda:	

Spurning	3		

Fyrirtæki	þátttakanda:		

Spurning	4		

Staða:		

Spurning	5		

Getur	þú	sagt	mér	aðeins	frá	sjálfri/um	þér:		

	

Stutt	lýsing:		Áhugi	minn	á	fyrirtækinu,	gæti	trúnaðar,	fá	leyfi	til	að	taka	viðtalið	upp,		

ef	 einhverjar	 spurningar	 vakna	eftir	 viðtalið	 hvort	 hægt	 sé	 að	 fá	 upplýsingar	 á	meðan	

rannsókninni	stendur.		

 

	

	


