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hefði	ekki	tekist	að	afla	gagna	fyrir	rannsóknina.	Að	lokum	þakka	ég	foreldrum	mínum	og	

fjölskyldu	fyrir	góðan	stuðning.	
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Útdráttur	

Markmið	þessarar	 rannsóknar	 var	að	kanna	hvernig	upplifun	og	viðhorf	 starfsmanna	 í	

íslenskum	ferðaþjónustufyrirtækjum	er	af	móttöku	og	þjálfun.	Rannsókn	þessi	er	byggð	á	

eigindlegri	aðferðafræði	þar	sem	stuðst	er	við	fyrirbærafræðilega	nálgun.	Skoðuð	voru	

fjögur	 fyrirtæki	 innan	 íslenskrar	 ferðaþjónustu.	 Tekin	 voru	 sex	 viðtöl,	 þrjú	 viðtöl	 við	

starfsmenn	í	mannauðsdeildum	eða	starfsmannadeildum	og	þrjú	viðtöl	við	starfsmenn	í	

framlínu.		

Fræðilegur	 bakgrunnur	 var	 einkum	 sóttur	 til	 rannsókna	 í	 mannauðsstjórnun	 og	

fræðirita	 um	 móttöku	 og	 þjálfun	 starfsmanna.	 Sérstök	 áhersla	 var	 lögð	 á	 að	 skoða	

starfsánægju	í	fyrirtækjunum.		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	benda	 til	 þess	að	að	móttöka	og	þjálfun	 sé	almennt	 í	

góðum	farvegi	 innan	ferðaþjónustufyrirtækja	á	 Íslandi.	Viðmælendur	töldu	að	móttaka	

og	þjálfun	hefði	áhrif	á	starfsánægju	að	undanskyldum	einum	viðmælanda.	Fyrirtæki	sem	

höfðu	 stækkað	 mikið	 á	 síðastliðnum	 árum	 höfðu	 bætt	 verulega	 móttöku	 og	 þálfun	

starfsmanna.			
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1 	Inngangur	

Ferðaþjónusta	 er	 sú	 atvinnugrein	 sem	 vex	 hvað	 hraðast	 í	 heiminum	 (World	 Tourism	

Organization,	 2016).	 Mikil	 uppsveifla	 hefur	 átt	 sér	 stað	 í	 ferðaþjónustu	 á	 Íslandi	 á	

síðastliðnum	árum	og	hefur	störfum	 í	 ferðaþjónustu	 fjölgað	gífurlega	 (Ferðamálastofa,	

2016).	 Ferðaþjónusta	 á	 Íslandi	 er	 nú	 ein	 af	 grunnstoðum	 í	 íslensku	 atvinnulífi	 ásamt	

sjávarútvegi	og	álframleiðslu.	Mikilvægt	er	fyrir	ört	stækkandi	ferðaþjónustufyrirtæki	að	

vera	 með	 vel	 skipulagða	 móttöku-	 og	 þjálfunarferla	 fyrir	 nýtt	 starfsfólk,	 til	 að	 koma	

starfsfólkinu	 fjótt	og	vel	 inn	 í	 störfin	og	 stuðla	að	vellíðan	og	ánægju	 í	 starfi	 (Hicks	og	

Sabrina,	2000;	Dessler,	2013).	

Rannsókn	þessi	er	byggð	á	eigindlegri	rannsóknaraðferð	en	sú	aðferð	hentar	vel	til	þess	

að	 fá	 djúpan	 skilning	 á	 viðfangsefninu	 og	 til	 þess	 að	 lýsa	 upplifun	 viðmælanda	 af	

viðfangsefni	 (Cooper	 og	 Schindler	 2007;	 Creswell,	 2007).	 Í	 ransókninni	 er	 stuðst	 við	

fyrirbærarfræðilega	nálgun.	Fyrirbærafræði	snýst	um	að	rannsaka	reynslu	fólks	og	sýna	

hvernig	upplifun	fólks	er	á	viðfangsefninu	(Zahavi,	2008).	Þátttakendur	í	rannsókninni	eru	

starfsfólk	 Bílaleigu	 Akureyrar-	 Höldur	 ehf.,	 Ferðaþjónustu	 Guðmundar	 Jónassonar,	

Icelandair	og	Iceland	Travel.	Tekin	voru	sex	eigindleg	viðtöl,	þrjú	við	stjórnendur	og	þrjú	

við	starfsmenn	í	framlínu	fyrirtækja.		

Fræðilegur	 bakgrunnur	 var	 einkum	 sóttur	 til	 rannsókna	 í	 mannauðsstjórnun	 og	

fræðirita	 um	 móttöku	 og	 þjálfun	 starfsmanna.	 Sérstök	 áhersla	 var	 lögð	 á	 að	 skoða	

starfsánægju	í	fyrirtækjunum.		

Markmiðið	með	þessu	verkefni	er	að	leggja	mat	á	stöðu	móttöku	og	þjálfunar	innan	

ferðaþjónusutfyrirtækja	á	Íslandi	og	skoða	upplifun	og	viðhorf	starfsmanna	af	móttöku	og	

þjálfun.	Einblínt	er	á	að	skoða	hvernig	móttaka	og	þjálfun	nýrra	starfsmanna	fer	 fram,	

hvort	stuðst	sé	við	fimm	skrefa	þjálfunarferli	og	hvernig	upplifun	og	viðhorf	starfsmanna	

er	til	þjálfunarinnar.	Rannsókn	þessi	er	áhugaverð	sökum	þess	að	ekki	hefur	verið	gerð	

rannsókn	á	upplifun	og	viðhorfi	starfsmanna	innan	íslenskra	ferðaþjónustufyrirtækja	af	

móttöku	og	þjálfun.		

Sett	var	fram	rannsóknarspurningin:	
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1. Hver	er	upplifun	og	viðhorf	starfsmanna	hjá	íslenskum	ferðaþjónustufyrirtækjum	

af	móttöku	og	þjálfun	nýliða?	

Uppbygging	ritgerðar	er	skipt	í	sex	hluta.	Annar	hluti	ritgerðarinnar	er	fræðilegur	hluti	

sem	fjallar	um	móttöku,	þjálfun	og	starfsánægju	nýliða.	Í	þeim	kafla	er	einnig	fjallað	um	

ferðaþjónustufyrirtæki	 í	 rannsókninni.	 	 Í	 þriðja	 hluta	 er	 aðferðafræði	 rannsóknarinnar	

kynnt	ýtarlega.	 Í	 fjórða	hlutanum	eru	niðurstöður	rannsóknarinnar.	Þar	er	annarsvegar	

lýst	þeim	aðferðum	sem	stjórnendur	 íslenskra	 ferðaþjónustufyrirtækja	sem	þátt	 tóku	 í	

rannsókninni	 nota	 við	 móttöku	 og	 þjálfun	 nýliða	 og	 hinsvegar	 upplifun	 starfsmanna	

þessara	 sömu	 fyrirtækja	 af	 móttöku	 og	 þjálfun.	 Niðurstöðum	 er	 skipt	 niður	 eftir	

lykilhugtökum.	Að	síðustu	eru	umræður	um	niðurstöður	og	lokaorð.	
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2 Fræðilegt	yfirlit	

Í	 þessum	kafla	 verður	 fjallað	um	þau	 fræðilegu	viðmið	 sem	 rannsóknin	byggir	 á.	 Fyrst	

verður	fjallað	um	ferðaþjónustu,	mannauðsstjórnun	og	helstu	þætti	sem	falla	þar	undir.	

Því	næst	verður	fjallað	um	móttöku	og	þjálfun	nýliða	í	fyrirtækjum	og	starfsánægju.	Í	lok	

kaflans	verða	fyrirtæki	í	rannsókn	kynnt.	 

2.1 	Ferðaþjónusta	á	Íslandi	
Mikil	uppsveifla	hefur	átt	sér	stað	 í	 ferðaþjónustu	síðastliðin	ár.	Frá	árinu	2010	-	2015	

hefur	 hlutur	 ferðaþjónustu	 í	 gjaldeyristekjum	 aukist	 út	 18,8%	 í	 31%.	 Nú	 aflar	

ferðaþjónustan	meiri	gjaldeyristekna	en	sjávarútvegurinn	og	álframleiðslan,	sjá	mynd	1.	

Heildarfjöldi	 erlendra	 ferðamanna	árið	2015	var	1.587.071	og	er	það	29%	aukning	 frá	

árinu	2014.	Heildarfjöldi	brottfara	erlendra	ferðamanna	um	Flugstöð	Leifs	Eríkssonar	árið	

2016	var	1.767.726	(Ferðamálastofa,	2016;	Hagstofa	Íslands,	2017).	

	

 

Mynd		1.	Hlutfall	ferðaþjónustu,	áls	og	álsafurða	og	sjáfarafurða	miðað	við	heildarútfluting	vöru	og	
þjónustu	(Ferðamálastofa,	2016). 

Störfum	 í	 ferðaþjónustutengdum	 greinum	 hefur	 fjölgað	 gífurlega	 samhliða	 vexti	 í	

ferðaþjónustu	síðastliðin	ár.	Frá	árinu	2010	til	ársins	2016	fjölgaði	störfum	á	Íslandi	um	

rúmlega	 25	 þúsund	 og	 þar	 af	 voru	 um	 13.500	 eða	 42%	 í	 ferðaþjónustugreinum.	 Á	
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tímabilinu	 2010	 til	 ársins	 2015	 hefur	 fjöldi	 nýrra	 ferðaskrifstofu-	 og	

ferðaskipuleggjendaleyfa	 verið	 gefin	 út.	 Árið	 2014	 voru	 flest	 leyfi	 gefin	 út	 eða	 162	

samanborið	 við	 147	 leyfi	 árið	 2015.	 Alls	 voru	 skráð	 1.258	 ferðaskrifstofu-	 og	

ferðaskipuleggjendaleyfi	 árið	2015	og	 flest	þeirra	 voru	 skrásett	 á	höfuðborgarsvæðinu	

eða	um	58,5%	(Ferðamálstofa,	2016;	Íslandsbanki	2017).	

Nú	þegar	ferðaþjónusta	er	ein	af	aðalstoðum	í	íslensku	atvinnulífi	má	gera	ráð	fyrir	því	

að	 atvinnugreinin	 fái	 meiri	 athygli	 frá	 fræðasamfélaginu.	 Markmið	 í	 íslenskri	

ferðaþjónustu	ætti	að	vera	að	auka	gæði	og	arðsemi.	Það	er	því	óhjákvæmilegt	að	tala	

um	mannauðsstjórnun	í	því	samhengi.		

2.2 Mannauðsstjórnun	

Mannauðstjórnun	er	einn	lykillinn	að	velgengni	stofnana,	þar	sem	sjónum	er	
beint	 að	 vinnustaðnum,	 fólkinu	 og	 mannlegum	 samskiptum.	 Grunnur	 að	
framúrskarandi	starfi	stofnana	er	starfsfólkið	sem	þar	vinnur	og	með	hvaða	
hætti	það	er	virkjað	og	hvatt	til	dáða	(Þórarinn	Eyfjörð,	2005).	

Ekki	 er	 alltaf	 auðvelt	 að	 skilgreina	mannauðstjórnun	 þar	 sem	 hugtakið	 hefur	 víðtæka	

merkingu	 (e.	 human	 resource	 management,	 HRM).	 Mannauðsstjórnun	 sem	

stjórnunarhugtak	á	 rætur	 sínar	að	 rekja	 til	 ársins	1950	 í	Norður-Ameríku	með	 tilkomu	

rannsókna	McGregor	(1957)	og	Drucker	(1954)	og	hefur	í	kjölfarið	verið	tekið	upp	víða	um	

heim	(Kramar	og	Syed,	2012;	Torrington,	Hall	og	Taylor,	2003). 

Mannauðsstjórnun	hefur	verið	skilgreind	sem	sértæk	nálgun	á	stjórnun	starfsmanna	

hjá	 fyrirtækjum	 og	 hefur	 það	 markmið	 að	 fyrirtækið	 nái	 samkeppnisforskoti	 (Storey,	

2007).	Mannauðsstjórnun	leitast	við	að	hámarka	árangur	starfsmanna	fyrirtækja	og	nýta	

mannauð	 á	 sem	 áhrifaríkastan	 hátt	 til	 þess	 að	 fá	 hámarks	 framleiðni	 og	 afköst	

starfsmanna	 (Robin	 Kramar	 og	 Jawad	 Syed,	 2012).	 Stjórnendur	 ná	 þessu	 fram	 með	

stefnumiðaðri	 nálgun	 sem	 felst	 í	 því	 að	 greina	 störf	 innan	 fyrirtækisins,	 velja	 rétta	

starfsmenn,	 þjálfa	 nýja	 starfsmenn,	 ákveða	 laun	 og	 umbun	 og	 hvernig	 skal	 hvetja	

starfsmenn	(Wilton,	2010).	Mannauðsstjórnun	hefur	oft	verið	skipt	niður	í	níu	þætti	en	

þeir	 eru	 kallaðir	 níu	 lyklar	 mannauðsstjórnar.	 Níu	 lyklar	 mannauðsstjórnar	 eru	

áætlanagerð,	 öflun	 umsækjenda,	 starfsmannaval,	 þjálfun,	 frammistaða,	 mat,	 umbun,	

starfsþróun	og	starfslok	(Þórarinn	Eyfjörð,	2005).	Sjá	mynd	2:	
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Mynd		2.	Níu	lyklar	mannauðsstjórnunar	(Þórarinn	Eyfjörð,	2005).	

2.3 Móttaka	nýrra	starfsmanna	
Móttaka	starfsmanns	á	sér	oftast	stað	fyrsta	dag	hans	í	starfi	en	tímalengd	móttökunnar	

getur	þó	verið	breytileg	eftir	því	hversu	mikið	efni	þarf	að	fara	yfir.	Nýr	starfsmaður	er	

ákafur	í	að	gera	vel	en	einnig	kvíðinn	fyrir	því	hvað	felst	í	nýju	vinnunni.		Spurningar	eins	

og:	Hvað	er	ég	að	gera	hér?	Hvers	er	ætlast	til	af	mér?	Hvert	get	ég	leitað	eftir	aðstoð?	

eru	allt	spurningar	sem	nýir	starfsmenn	spyrja	sjálfa	sig.	Móttaka	þeirra	á	að	hjálpa	þeim	

að	svara	þessum	spurningum	(Hicks	og	Sabrina,2000). 

Vel	heppnuð	móttaka	starfsmanna	hraðar	aðlögunarferli	þeirra,	 lætur	þeim	 líða	vel	

innan	fyrirtækisins,	fækkar	mistökum	sem	eiga	rætur	að	rekja	til	samskiptaleysis	og	þeir	

verða	afkastameiri.	Góð	móttaka	nýrra	starfsmanna	leiðir	af	sér	minni	starfsmannaveltu	

hjá	fyrirtækjum,	en	sýnt	hefur	verið	fram	á	að	með	því	að	bæta	móttöku	starfsmanna	geta	

fyrirtæki	aukið	varðveisluhlutfall	starfsmanna	um	25%	(Hicks	og	Sabrina,	2000;	Hacker,	

2003).	 Rannsóknir	 Kline	 og	 Weaver	 (2000)	 leiddu	 í	 ljós	 að	 starfsmenn	 sem	 fá	 góða	

móttöku	í	nýju	starfi	eru	viljugri	til	þess	að	aðlagast	markmiðum	og	gildum	fyrirtækisins	

frekar	en	þeir	sem	fá	ekki	góða	móttöku.	

Flestir	nýir	 starfsmenn	ákveða	á	 fyrstu	dögum	eða	vikum	 í	 starfi	hvort	þeir	ætla	að	

starfa	áfram	innan	fyrirtækisins,	þess	vegna	er	móttaka	nýrra	starfsmanna	mjög	mikilvæg	

og	í	henni	felst	meira	en	margan	grunar	(Dessler,	2013;	Hacker,	2003).	

Sýnt	hefur	við	fram	á	að	starfsmenn	fá	um	90	daga	til	að	sýna	hvað	í	þeim	býr	í	nýju	

starfi.	 Hvert	 og	 eitt	 fyrirtæki	 hefur	 sína	 eigin	 aðferð	 til	 að	 undirbúa	 nýja	 starfsmenn,	

þannig	að	þeir	læri	þau	viðhorf,	þekkingu	og	færni	sem	krafist	er	af	þeim	þannig	að	þeir	

starfi	á	sem	árangursríkastan	hátt.	Sama	hvaða	aðferð	er	notuð	þá	er	kjarni	málsins	sá	að	
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því	fyrr	sem	nýr	starfsmaður	finnst	hann	vera	velkominn	á	vinnustaðinn	og	er	tilbúinn	fyrir	

starfið	því	verðmætari	verður	hann	fyrir	fyrirtækið	(Bauer,	2010).	

Stjórnendur	árangursríkra	fyrirtækja	eru	í	auknu	mæli	að	gera	sér	grein	fyrir	kostum	

þess	að	vera	með	skipulagða	nýliðaþjálfun.	Starfsmaður	sem	hefur	fengið	góða	móttöku	

nálgast	nýtt	starf	með	sjálfstrausti	sem	skilar	sér	í	betri	frammistöðu.	Honum	finnst	hann	

vera	metinn	að	verðleikum	í	fyrirtækinu	og	sýnir	fyrirtækinu	því	hollustu	sem	aftur	leiðir	

til	minni	starfsmannaveltu	og	 lækkunar	á	þeim	kostnaði	sem	af	starfsmannaveltu	hlýst	

(Cirilo	og	Kleiner,	2003). 

Hægt	 er	 að	 skipta	 móttökuferlinu	 í	 þrennt:	 Fyrirfram-móttaka	 (e.	 pre-orientation),	

Fyrirtækja-móttaka	(e.	organisational	orientation)	og	Starfs-móttaka	(e.	job	orientation).		

Fyrirfram-móttaka	er	 tíminn	frá	því	að	starfsmaður	 fær	vinnu	þar	til	hann	byrjar	að	

vinna.	Á	þessu	stigi	geta	fyrirtæki	til	dæmis	sent	nýjum	starfsmanni	upplýsingabækling	

sem	 veitir	 stafsmanni	 upplýsingar	 um	 þá	 starfsemi	 og	 þjónustu	 sem	 fyrirtækið	 veitir.	

Stuttir	 fundir	 geta	 einnig	 verið	 haldnir	 með	 nýjum	 starsmanni,	 slíkir	 fundir	 undirbúa	

starfsmanninn	fyrir	það	umhverfi	sem	hann	mun	starfa	í	(Cirilo	og	Kleiner,	2003).		

Fyrirtækja-móttaka	 er	 hönnuð	 til	 þess	 að	 kynna	 eðli	 fyrirtækisins	 fyrir	 nýjum	

starfsmönnum	það	 er	 skipurit	 þess,	 hlutverk	 og	markmið.	 Hægt	 er	 að	miðla	 þessu	 til	

starfsmanna	með	því	að	fara	yfir	sögu	fyrirtækisins,	en	það	gerir	starfsmanni	kleift	að	sjá	

hverju	fyrirtækið	hefur	áorkað	og	með	því	vakið	upp	stolt	hjá	viðkomandi	starfsmanni	við	

að	vera	að	byrja	að	vinna	hjá	fyrirtækinu	(Cirilo	og	Kleiner,	2003).	

Starfs-móttaka:	Ásamt	því	að	fá	kynningu	á	fyrirtækinu	sjálfu	þá	þarf	starfsmaður	að	

fá	kynningu	á	því	hvernig	hann	á	að	vinna	sína	vinnu.	Starfs-móttaka	fer	fram	á	vinnusvæði	

starfsmanns	 og	 fjallar	 meðal	 annars	 um	 hlutverk	 deildarinnar	 og	 tengsl	 hennar	 við	

fyrirtækið.	Á	þessu	stigi	fær	starfsmaður	nákvæma	starfslýsingu	og	vinnuáætlun	(Cirilo	og	

Kleiner,	2003).	

Allir	 þeir	 starfsmenn	 sem	 að	 nýr	 starfsmaður	 umgengst	ættu	 að	 taka	 virkan	 þátt	 í	

nýliðaþjálfun	starfsmannsins.	Það	er	hins	vegar	oftast	á	ábyrgð	mannauðsstjóra	að	sjá	til	

þess	að	nýliðafræðslan	gangi	sem	allra	best	fyrir	sig,	því	hann	er	oftast	sá	sem	sér	um	að	

skipuleggja	og	stjórna	nýliðafræðslu	(Blanchard	og	Thacker,	2003).	

Móttaka	starfsmanna	felst	 í	því	að	kynna	nýjum	starfsmanni	fyrir	skipulagsheildinni,	

vinunni	og	samstarfsmönnum	(Blanchard	og	Thacker,	2003).	Við	móttöku	starfsmanns	á	
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starfsmaður	 að	 fá	 allar	 nauðsynlegar	 upplýsingar	 varðandi	 vinnu	 eins	 og	 lykilorð	 í	

tölvukerfi	og	reglur	vinnustaðarins.	Móttakan	ætti	einnig	að	hjálpa	starfsmanninum	að	

mynda	tengsl	við	fyrirtækið.	Hægt	er	að	haga	móttöku	starfsmanna	á	marga	mismunandi	

vegu,	 hins	 vegar	 eru	 fjórir	 þættir	 sem	 allir	 stjórnendur	 ættu	 að	 vilja	 ná	 fram	 í	

móttökuferlinu	en	þeir	eru: 

1. Starfsmanni	finnist	hann	vera	velkominn	á	vinnustaðinn	og	vera	partur	af	heild. 

2. Ganga	 úr	 skugga	 um	 að	 nýr	 starfsmaður	 hafi	 aðgang	 að	 öllum	 þeim	

grunnuplýsingum	sem	þarf	til	þess	að	geta	starfað	á	sem	áhrifaríkastan	hátt	t.d.	

tölvpóstfang	og	starfsmannahandbók. 

3. Kynna	 starfsmanni	 sögu	 fyrirtækisins,	 hvernig	 fyrirtækið	 stendur,	 hvert	 það	

stefnir	í	framtíðinni	og	hver	gildi	og	menning	fyrirtækisins	eru.	 

4. Það	sé	skýrt	hvað	sé	ætlast	til	af	starfsmanni	bæði	í	tengslum	við	vinnu	og	hegðun	 

(Hicks	og	Sabrina,	2000;	Dessler,	2013).	

Móttaka	starfsmanna	er	eitt	algengasta	form	af	þjálfun	starfsmanna,	en	jafnframt	eitt	

af	því	sem	situr	oftast	á	hakanum.	Oft	er	hún	tilviljanakennd	og	lítil	hugsun	lögð	í	það	sem	

koma	á	á	framfæri.	Stór	fyrirtæki	eru	oft	með	staðlaða	kynningu	fyrir	nýliða	en	gleyma	oft	

að	endurskoða	kynninguna	sem	verður	fyrir	vikið	úrelt	(Blanchard	og	Thacker,	2003).					 

2.3.1 Nýliðafræðasla	í	íslenskum	fyrirtækjum 
Gerð	hefur	verið	rannsókn	á	því	hvernig	mannauðsstjórnun	í	 íslenskum	fyrirtækjum	og	

stofnunum	ber	saman	við	nálgun	og	aðferðir	í	öðrum	löndum.	Rannsókn	þessi	ber	heitið	

CRANET,	hún	er	alþjóðleg	mannauðsrannsókn	sem	hefur	verið	gerð	á	þriggja	ára	fresti	frá	

því	árið	2003	hér	á	 landi.	Samkvæmt	CRANET	rannsókninni	sem	gerð	var	á	 Íslandi	árið	

2012	kom	í	ljós	að	af	þeim	fyrirtækjum	og	stofnunum	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	voru	

11%	ekki	með	neitt	formlegt	móttökuferli,	sjá	mynd	3.	Jákvæð	þróun	hefur	þó	átt	sér	stað	

frá	 því	 árið	 2009	 þar	 sem	 þátttakendum	 með	 formlegt	 móttökuferli	 fyrir	 76-100%	

starfsmanna	sinna	hefur	fjölgað	um	12%,	eða	úr	46%	í	58%	árið	2012	(Arney	Einarsdóttir,	

Ásta	Bjarnadóttir,	Katrín	Ólafsdóttir	og	Anna	Klara	Georgsdóttir,	2012). 
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Mynd		3.	Hlutfall	nýrra	starfsmanna	sem	fer	í	gegnum	formlegt	móttökuferli.	Samanburður	á	milli	
áranna	2009	og	2012	(Arney	Einarsdóttir,	Ásta	Bjarnadóttir,	Katrín	Ólafsdóttir	og	Anna	Klara	
Georgsdóttir,	2012). 

 
Minnst	er	um	formlega	móttökuferla	 fyrir	nýja	 starfsmenn	 í	opinbera	geiranum,	en	

rúm	20%	af	 fyrirtækjum	og	stofnunum	í	opinbera	geiranum	eru	ekki	með	neitt	 ferli	 til	

staðar.	Rúm	9%	fyrirtækja	í	ferðaþjónustu,	verslun,	þjónustu,	fjármálum	og	samgöngum	

eru	ekki	með	neitt	móttökuferli	(Arney	Einarsdóttir,	Ásta	Bjarnadóttir,	Katrín	Ólafsdóttir	

og	Anna	Klara	Georgsdóttir,	2012).	

2.3.2 Mistök	í	móttöku	nýliða 
Nokkur	mistök	geta	átt	sér	stað	við	móttöku	nýliða	en	þrenns	konar	mistök	eru	algengust:	

Nýr	 starfsmaður	 fær	 of	 litlar	 upplýsingar,	 of	 miklar	 upplýsingar	 eða	 misvísandi	

upplýsingar.	Mörg	fyrirtæki	nota	svokallaða	„brunaslöngu”-aðferð	það	sem	opnað	er	fyrir	

upplýsingar	 líkt	 og	 opnað	 væri	 fyrir	 brunaslöngu.	 Þessi	 aðferð	 er	 ekki	 góð	 þar	 sem	

starfsmaður	nær	ekki	að	meðtaka	allar	þær	upplýsingar	sem	hann	fær	og	getur	það	valdið	

streitu.	Nýliðar	hafa	oft	ekki	getu	til	þess	að	forgangsraða	þeim	upplýsingum	sem	þeir	fá	

og	líta	á	allar	upplýsingar	sem	mjög	mikilvægar	og	vita	þá	í	raun	og	veru	ekki	hvað	skiptir	

þá	máli	og	gætu	því	gefist	upp	á	að	fara	yfir	allt	efnið.	Oft	er	talað	um	að	best	sé	fyrir	

starfsmann	að	hann	stingi	 sér	beint	út	 í	djúpu	 laugina,	en	með	þeirri	aðferð	þá	missir	

fyrirtækið	af	mikilvægu	tækifæri	til	þess	að	leiða	starfmann	inn	á	rétta	braut	í	byrjun.	Nýir	

starfsmenn	eru	mjög	áhugasamir	um	að	læra	nýja	hluti	og	því	er	mikilvægt	að	fyrirtæki	

nýti	sér	það	um	leið	og	starfsmaður	kemur	inn	í	fyrirtækið	án	þess	þó	að	drekkja	honum	í	

upplýsingum	(Rollag,	Parise	og	Cross,	2005;	Sanders	og	Kleiner,	2002). 



	

17	

2.4 Þjálfun	nýliða	
Um	leið	og	nýliðanámskeiði	er	lokið	skal	þjálfun	hefjast.	Þjálfun	felst	í	því	að	veita	nýjum	

starfsmönnum	þá	færni	sem	þeir	þurfa	til	þess	að	inna	starf	af	hendi.	Þetta	getur	verið	að	

kenna	sölufulltrúum	hvernig	á	að	selja	vöru	fyrirtækis	eða	sýna	stjórnanda	hvernig	á	að	

ljúka	við	vikulegt	launayfirlit	(Dessler,	2013).	Þjálfun	starfsmanna	er	mjög	mikilvæg	fyrir	

fyrirtæki	til	þess	að	hæfileikaríkir	starfmenn	nái	þeim	árangri	sem	ætlast	er	til	af	þeim.	Ef	

þeir	fá	ekki	nægar	upplýsingar	þá	eiga	þeir	það	á	hættu	að	fara	að	spinna	(e.	improvise)	

eða	gera	eitthvað	alveg	gagnslaust	(Dessler,	2013).	Þjálfun	getur	veitt	starfsmönnum	þá	

þekkingu	og	færni	sem	þeir	þurfa	til	þess	að	starfa	á	sem	áhrifaríkastan	hátt	og	undirbúið	

þá	fyrir	óhjákvæmilegar	breytingar	sem	eiga	eftir	að	eiga	sér	stað	í	vinnu	þeirra	(Blanchard	

og	Thacker,	2003).			

Áhrifarík	nýliðaþjálfun	skilar	sér	í:		

Ø Meiri	starfsánægju. 
Ø Meiri	hollustu	við	fyrirtæki. 
Ø Minni	starfsmannaveltu. 
Ø Meiri	afkastagetu. 
Ø Minni	streitu	starfsmanna	(Bauer,	2013).	 

Margir	halda	að	öll	þjálfun	muni	hagnast	fyrirtækjum	og	starfsmönnum	þess	en	það	er	

þó	 ekki	 rétt.	 Fræðsla	 sem	er	 ekki	 stefnumiðuð	 er	 ekki	 líkleg	 til	 þess	 að	 bæta	 árangur	

starfsmanna	 og	 fyrirtækja.	 Dæmi	 um	 árangursríkt	 og	 stefnumiðað	 þjálfunarferli	 er	 til	

dæmis	hið	svokallaða	fimm	skrefa	þjálfunarferli	(Blanchard	og	Thacker,	2003).		

2.4.1 Fimm	skrefa	þjálfunarferlið	
Að	búa	til	þjálfunarferli	er	mjög	mikilvægt	 fyrir	 fyrirtæki.	Til	eru	mörg	þjálfunarferli	en	

flest	þeirra	byggja	á	því	sama	en	það	er	 fimm	skrefa	þjálfunarferlið	eða	ADDIE-líkanið.	

ADDIE-líkanið	var	hannað	af	Barbara	Seels	og	Zita	Glasgow.	ADDIE-líkanið	lýsir	því	hvernig	

standa	á	að	stefnumiðaðri	þjálfun	 innan	fyrirtækja.	 	Fimm	skrefa	þjálfunarferli	er	skipt	

upp	í	fimm	hluta:		

Ø Þarfagreining	þjálfunar. 
Ø Hönnun	þjálfunaráætlunar.	 
Ø Þróa	námskeið,	setja	saman	þjálfunarefni. 
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Ø Framkvæmd	þjálfunar.	Þjálfa	þann	hóp	sem	á	í	hlut	með	því	að	nota	aðferðir	
líkt	og	þjálfun	á	vinnustað	eða	þjálfun	á	netinu.	 

Ø Mat	á	þjálfun	 

(Blanchard	og	Thacker,	2003;	Allen,	2006;	Wiphasith,	Narumol	og	Sumalee,	2016).	

2.4.1.1 Fyrsta	skref	–	þarfagreining	þjálfunar	

Þarfagreining	þjálfunar	ætti	að	fjalla	um	það	sem	koma	skal	hjá	fyrirtækinu	í	framtíðinni	

og	 felst	 í	 því	 að	 greina	 þarfir	 hóps	 sem	 þarf	 á	 þjálfun	 að	 halda.	 Í	 þarfagreiningu	 eru	

hæfniskröfur	 starfa	 metnar,	 mat	 er	 lagt	 á	 getu	 og	 hæfni	 starfsmanna	 og	 mælanleg	

frammistöðumarkmið	þróuð	(Blanchard	og	Thacker,	2003).		

Hróbjartur	Árnason	og	Stig	Skovbo	(e.d.)	skilgreindu	þarfagreingu	sem:	

Kerfisbundinn	ferill,	þar	sem	stuðst	er	við	formlegar	og	óformlegar	leiðir,	til	
að	 safna	 saman	 upplýsingum	 sem	 nota	 má	 til	 að	 finna	 leiðir	 til	 að	 bæta	
frammistöðu	 við	 tilteknar	 aðstæður.	Markmið	 þarfagreiningar	 er	 að	 safna	
saman	og	túlka	gögn	sem	stjórnendur	og	fræðsluaðilar	geta	stuðst	við	til	að	
hanna	 viðeigandi	 íhlutun/leið	 til	 að	 bæta	 frammistöðu.	 Í	 þessu	 felst	 að	
skilgreina	 markmið	 fyrirtækisins,	 finna	 misræmi	 í	 frammistöðu	 og	 ákveða	
hvað	þarf	að	gera	til	að	koma	í	veg	fyrir	slaka	frammistöðu. 

	

Þegar	upp	koma	vandamál	þarf	að	skoða	hvort	þjálfun	sé	rétta	lausnin	á	vandamálinu	

eða	hvort	leita	þurfi	annara	leiða	(Blanchard	og	Thacker,	2003). 

Hvernig	 fyrirtæki	 þarfagreina	 þjálfun	 fer	 eftir	 því	 hvort	 þau	 eru	 að	 þjálfa	 nýja	

starfsmenn	eða	núverandi	starfsmenn.	Þegar	þarfagreina	á	þjálfun	fyrir	nýja	starfsmenn	

þá	er	mikilvægast	að	skilgreina	hvað	felst	í	starfinu	og	brjóta	það	síðan	í	hluta	sem	hægt	

er	 að	 kenna	 starfsmanni.	 Þarfagreining	þjálfunar	núverandi	 starfsmanna	er	hins	 vegar	

flóknari,	því	ákveða	þarf	hvort	að	þjálfun	sé	rétta	lausnin	en	hvatning	getur	sem	dæmi	

verið	lausn	á	vandamáli.	Hægt	er	að	nota	margar	aðferðir	til	þess	að	safna	gögnum	fyrir	

þarfagreiningu	og	má	þar	nefna	viðtöl	við	starfsmenn,	spurningalista,	eftirlit	og	atvik	sem	

skráð	hafa	verið	hjá	 fyrirtækjum	 (Blanchard	og	Thacker,	2003;	Dessler,	2013;	Roberts,	

2006).	

2.4.1.2 Annað	skref	–	hönnun	þjálfunaráætlunar	

Þegar	 þarfagreining	 hefur	 átt	 sér	 stað	 þá	 geta	 stjórnendur	 hannað	 þjálfunaráætlun.	

Hönnunin	felst	í	því	að	skipuleggja	þjálfunaráætlunina	í	heild	sinni	þar	á	meðal	að	setja	

fram	markmið,	 framkvæmd	þjálfunar	og	hvernig	meta	 skal	 þjálfun	 í	 lokin.	Búa	þarf	 til	
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nákvæma	lýsingu	á	því	hvernig	þjálfun	mun	fara	fram,	ákveða	þarf	hvaða	aðferðir	verða	

notaðar,	 líkt	 og	 fyrirlestrar	 eða	 netþjálfun.	 Loks	 þurfa	 stjórnendur	 að	 samþykkja	

þjálfunaráætlunina.	 Notaðar	 eru	 upplýsingar	 sem	 fengust	 í	 þarfagreiningu	 til	 þess	 að	

ákveða	þjálfunarmarkmið.	Góð	markmið	hafa	þrjá	eiginleika	en	þeir	eru:	

1. Æskileg	niðurstaða:	hverju	á	að	ná	fram?	

2. Aðstæður:	við	hvaða	aðstæður	er	líklegast	að	æskileg	niðurstaða	náist?	

3. Mælanleg:	er	hægt	að	mæla	hvort	að	útkoman	sé	ásættanleg?		

(Blanchard	og	Thacker,	2003).	

Í	 hönnunarferlinu	 er	 einnig	 ákveðið	 hvaða	 kennsluefni	 skuli	 nota,	 má	 þar	 nefna	

kennslubækur	og	eða	æfingar	og	hversu	miklum	 fjármunum	á	að	 ráðstafa	 í	þjálfunina	

(Blanchard	og	Thacker,	2003). 

2.4.1.3 Þriðja	skref	–	þjálfunaráætlun	byggð	upp		

Að	byggja	upp	þjálfunaráætlun	felur	í	sér	að	allt	það	efni	sem	nota	á	í	þjálfunina	er	búið	

til	eða	sett	saman.	Það	sem	gæti	þurft	að	gera	er	meðal	annars	að	búa	til	próf,	setja	saman	

fyrirlestra,	skrifa	kennslubækur	og	starfsmannahandbók.	Mörg	fyrirtæki	búa	til	sitt	eigið	

kennsluefni	en	önnur	kjósa	að	kaupa	efni	annars	staðar	frá	sé	það	hægt	(Blanchard	og	

Thacker,	2003).		

2.4.1.4 Fjórða	skref	–	framkvæmd	þjálfunar	

Hin	eiginlega	þjálfun	starfsmanna	á	 sér	 stað	á	þessu	stigi.	Til	eru	ýmsar	aðferðir	 til	 að	

þjálfa	 starfsmenn.	Hægt	er	að	skipta	þjálfunaraðferðum	niður	 í	þrjá	 flokka	en	það	eru	

þjálfun	á	 vinnustað,	þjálfun	utan	vinnuumhverfis	og	 stjálfstýrt	nám.	Fjallað	verður	um	

þessar	helstu	þjálfunaraðferðir	hér	á	eftir	(Blanchard	og	Thacker,	2003).	 

2.4.1.4.1 Þjálfun	á	vinnustað	

Þjálfun	á	vinnustað	felur	einfaldlega	í	sér	að	starfsmaður	er	þjálfaður	á	vinnustað	í	sínu	

eiginlega	vinnuumhverfi.	Starfsmaður	lærir	á	starf	sitt	með	því	að	framkvæma	vinnuna.	

Þjálfun	á	vinnustað	er	ein	vinsælasta	aðferðin	sem	notuð	er	hjá	fyrirtækjum.	Gert	er	ráð	

fyrir	því	að	nýliði	læri	starf	sitt	með	því	að	fylgjast	með	öðrum	reyndari	starfsmanni	og	
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með	því	að	vinna	starf	sitt	sjálfur	með	öllum	þeim	gögnum	sem	hann	mun	þurfa	að	vinna	

með	þegar	formlegri	þjálfun	lýkur	(Blanchard	og	Thacker,	2003;	Wexly	og	Latham,	2002).	

Helstu	kostir	þess	að	nota	þjálfun	á	vinnustað	eru	að	vandamál	við	yfirfærslu	á	þjálfun	

og	kostnaði	er	haldið	 í	 lágmarki	þar	sem	nýliði	 fær	alla	sína	þekkingu	og	 færni	á	þeim	

vinnustað	sem	hann	munu	starfa	á.	Nýliðar	leggja	sitt	af	mörkum	í	starfsemi	fyrirtækisins	

um	leið	og	þeir	eru	að	læra	og	minnka	því	um	leið	þjálfunarkostnað.	Ekki	er	nauðsynlegt	

að	fjárfesta	í	dýru	húsnæði	fyrir	kennslustofur	eða	í	dýrum	hermum.	Þjálfun	felst	í	því	að	

gera	hlutina	og	starfsmaður	fær	það	strax	endurgjöf	á	því	hvernig	hann	stendur	sig.	Helstu	

gallar	á	þjálfun	á	vinnustað	eru	að	oft	eru	starfsmenn	eða	stjórnendur	látnir	þjálfa	nýliða	

án	þess	að	þeir	hafa	löngun	eða	getu	í	að	þjálfa	nýliðana	(Blanchard	og	Thacker,	2003;	

Wexly	og	Latham,	2002).	

Mælt	er	með	því	að	þjálfun	á	vinnustað	sé	notuð	með	öðrum	þjálfunaraðferðum,	eins	

og	námskeiðum,	starfsmannahandbókum	og	myndböndum	(Blanchard	og	Thacker,	2003;	

Wexly	og	Latham,	2002).	

Starfsfóstrakerfi	(e.	mentoring)	er	mjög	vinsæl	aðferð	hjá	fyrirtækjum	þegar	kemur	að	

því	 að	 þjálfa	 nýliða	 á	 vinnustað.	 Fóstrakerfið	 gengur	 út	 á	 það	 að	nýr	 starfsmaður	 fær	

reyndan	starfsmann	innan	fyrirtækisins	til	þess	að	leiðbeina	sér	í	starfi.	Fóstrinn	sér	ekki	

eingöngu	um	það	að	kynna	nýliðann	fyrir	starfinu,	hann	hjálpar	honum	einnig	að	skilja	

fyrirtækjamenninguna.	Mikilvægt	er	að	fóstri	hafi	mikla	þekkingu	á	starfinu	en	hafi	einnig	

skilning	á	því	hvernig	er	að	vera	nýliði	og	geti	sett	sig	í	spor	starfsmanns	með	minni	reynslu	

(Blanchard	og	Thacker,	2003;	Wexly	og	Latham,	2002). 

2.4.1.4.2 Þjálfun	utan	vinnustaðar	

Einn	 helsti	 kostur	 þess	 að	 vera	með	 þjálfun	 utan	 vinnustaðar	 er	 að	 það	 gefur	 nýliða	

tækifæri	til	að	öðlast	færni	og	þekkingu	sem	mun	nýtast	honum	í	starfi	 í	burtu	frá	öllu	

álagi	og	stressi	sem	fylgir	því	oft	að	vera	inni	á	sjálfum	vinnustaðnum.	Annar	kostur	við	

þessa	aðferð	er	sá	að	oft	eru	sérfræðingar	og	kennarar	fengnir	til	að	kenna,	því	fá	nýir	

starfsmenn	ekki	einungis	kennslu	frá	sérfræðingum	heldur	og	einnig	lærðum	kennurum	

(Wexly	og	Latham,	2002).	 

Einn	 helsti	 gallinn	 við	 þetta	 fyrirkomulag	 er	 að	 það	 getur	 reynst	 erfitt	 að	 flytja	

þekkinguna	sem	nýliði	hefur	aflað	sér	úr	kennslustofunni	yfir	í	vinnuna.	Nýliðar	öðlast	oft	
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nýja	þekkingu	 í	 fyrirlestrum	sem	þeir	vita	ekki	hvernig	þeir	geta	síðan	nýtt	 í	 starfi	 sínu	

(Wexly	og	Latham,	2002).	

Helstu	 aðferðir	 í	 þjálfun	 utan	 vinnustaðar	 eru	 þjálfun	 í	 kennslustofu,	 tölvumiðuð	

þjálfun	og	þjálfun	í	hermi	(Wexly	og	Latham,	2002).	 

Þjálfun	utan	kennslustofu	getur	verið	skipulögð	innan	fyrirtækis	eða	útvist	til	annarra	

fagaðila	sem	sjá	um	þjálfun	starfsmanna.	Eitt	helsta	markmið	með	þjálfun	í	kennslustofu	

er	að	miðla	upplýsingum	til	starfsmanna	og	á	sérstaklega	vel	við	þegar	um	stóran	hóp	er	

að	ræða.	Þessi	aðferð	er	mjög	árangursrík	og	hagkvæm	sér	í	lagi	þegar	starfsmönnum	eru	

kynntar	reglur	og	ferlar	innan	fyrirtækis.	Hægt	er	að	auka	árangur	af	þjálfun	í	kennslustofu	

með	því	að	notast	við	kennslumyndbönd	(Wexly	og	Latham,	2002).	

Fyrirtæki	 nota	 útvistun	 til	 þriðja	 aðila	með	það	 að	 leiðarljósi	 að	 draga	 úr	 kostnaði,	

leggja	áherslu	á	kjarnafærni,	auka	hagkvæmni	og	samkeppnishæfni.	Fyrirtæki	geta	öðlast	

frekari	þekkingu	og	færni	með	útvistun	(Ingi	Rúnar	Eðvarðsson	og	Unnur	Diljá	Teitsdóttir,	

2015).	 Helstu	 mannauðsmál	 sem	 fyrirtæki	 útvista	 eru	 meðal	 annars	 námskeiðshald,	

þarfagreining,	 þjálfun,	 launamál,	 hönnun	 námskeiða	 og	 ráðningar.	 Fjölmörg	 fyrirtæki	

sérhæfa	 sig	 í	 því	 að	 veita	 öðrum	 fyrirtækjum	 aðstoð	 við	 eitthvað	 af	 þessum	 verkum	

(Belcourt,	2006).	

Mörg	 lítil	 fyrirtæki	 hafa	 oft	 ekki	 fjárhagslega	 getu	 til	 þess	 að	 vera	með	 faglærðan	

mannauðsstjóra	og	því	 útvista	þau	ákveðnum	mannauðstengdum	verkefnum	 til	 þriðja	

aðila	(Ingi	Rúnar	Eðvarðsson	og	Unnur	Diljá	Teitsdóttir,	2015).	

Tölvumiðuð	 þjálfun	 á	 við	 um	 þjálfun	 þar	 sem	 notast	 er	 við	 tölvu	 til	 þess	 að	 leysa	

gagnvirk	verkefni	til	þess	að	auka	við	færni	og	þekkingu	starfsmanns	(Wexly	og	Latham,	

2002).	 

Þjálfun	í	hermi	er	góð	þjálfunaraðferð	hún	á	að	vera	sem	raunverulegust	án	þess	þó	að	

vera	á	vinnustað.	Hermiþjálfun	er	oft	notuð	þegar	 flugmenn	og	heilbrigðisstarfsfólk	er	

þjálfað.	Hermar	eru	notaðir	þar	sem	það	getur	verið	mjög	dýrt,	hættulegt	eða	óhagkvæmt	

að	 þjálfa	 fólk	 á	 vinnustaðnum	 sjálfum.	 Kostir	 þess	 að	 nota	 hermiþjálfun	 er	 að	

öryggishætta	 er	 engin,	 þjálfari	 getur	 gefið	 betri	 endurgjöf	 en	 í	 þjálfun	 á	 vinnustað	 og	

tækifæri	er	til	að	endurtaka	æfingu	ef	eitthvað	fer	úrskeiðis	(Wexly	og	Latham,	2002).	
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2.4.1.4.3 Sjálfstýrt	nám	 

Sjálfstýrt	nám	er	ferli	þar	sem	einstaklingur	tekur	frumkvæði	í	að	greina	námsþarfir	sínar,	

setja	sér	námsmarkmið,	gerir	sér	grein	fyrir	því	sem	til	þarf	til	þess	að	standa	sig	vel	í	námi	

og	velur	og	notar	námsaðferðir	og	metur	niðurstöður	(Knowles,	1975).	

2.4.1.5 Fimmta	skref	–	eftirfylgni		

Að	lokinni	þjálfun	er	mjög	miklivægt	að	meta	og	mæla	þá	þjálfun	sem	starfsmenn	hafa	

fengið.	Tilgangur	þess	að	meta	þjálfun	felst	í	því	að	vita	hvort	og	hvernig	hægt	er	að	bæta	

þjálfunaraðferðir,	frammistöðu	og	hæfni	starfmanna.		Líkan	Kirkpatrick	(1998)	sjá	mynd	

4,	 lýsir	 fjórum	 þáttum	 sem	 stjórnandi	 getur	 notað	 til	 þess	 að	meta	 og	mæla	 þjálfun	

starfsmanna,	þeir	eru:	

 

1. Viðbrögð	 (e.	 reaction).	 Metið	 er	 viðhorf	 starfsmanns	 til	 þjálfunarinnar.	 Var	

þjálfunin	þess	virði?	Líkaði	starfsmanni	þjálfunin?	Hvað	mætti	betur	fara?		

2. Lærdómur	 (e.	 learning).	 Metið	 er	 hvað	 starfsmaður	 hefur	 skilið	 og	 lært	 í	

þjálfuninni.	Hægt	er	að	 leggja	fyrir	starfsmann	próf	til	þess	að	vita	hvort	hann	

hafi	lært	það	sem	hann	átti	að	læra.		

3. Hegðun	(e.	behavior).	Metið	er	hvort	að	breyting	varð	á	hegðun	starfsmanns	eftir	

þjálfun.	Spyrja	skal	starfsmann	hvort	hann	framkvæmi	vinnu	sína	öðruvísi	eftir	

þjálfun.		

4. Niðurstöður	 (e.	 results).	 Einna	 mikilvægast	 er	 síðan	 að	 þeir	 sem	 settu	 upp	

þjálfunina	spyrji	sig	hvort	þau	markmið	sem	þeir	settu	með	þjálfuninni	í	byrjun	

hafi	náðst.	Ef	að	markmiðið	var	til	dæmis	að	minnka	fjölda	kvartana	hjá	ákveðinni	

deild	og	 í	 ljós	kemur	eftir	þjálfun	að	 fjöldi	kvartana	hefur	 fækkað	verulega	þá	

hefur	þjálfunin	heppnast	vel.	

(Blanchard	og	Thacker,	2003;	Dessler,	2013).	
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Mynd		4.	Líkan	Kirkpatrick,	(1998)	sem	stjórnandi	getur	notað	til	þess	að	meta	og	mæla	þjálfun	
starfsmanna.	

Góð	þjálfun	nýliða	hefur	áhrif	á	starfsmannaveltu,	þar	sem	sýnt	hefur	verið	fram	á	að	

góð	þjálfun	nýliða	minnkar	starfsmannaveltu.	Næst	verður	fjallað	um	starfsmannaveltu.	

2.5 Starfsmannavelta	
Starfsmannavelta	 (e.	 labour	 turnover)	 er	 hugtak	 sem	 er	 oftast	 notað	 yfir	 fjölda	

starfsmanna	 sem	 hætta	 hjá	 fyrirtæki	 á	 ákveðnum	 tíma.	 Hægt	 er	 að	 reikna	

starfsmannaveltu	á	ýmsan	hátt	en	algengast	er	að	notast	sé	við	þessa	formúlu	(Ingi	Bogi	

Bogason	og	Ingi	Rúnar	Eðvarðsson):	

	

 
	

Hægt	er	að	flokka	starfsmannaveltu	í	tvennt,	annars	vegar	jákvæða	starfsmannaveltu	

og	hins	vegar	neikvæða	starfsmannaveltu	(Torrington,	Hall	og	Taylor,	2003).	
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Jákvæð	starfsmannavelta	felur	í	sér	að	auðveldara	getur	verið	fyrir	fyrirtæki	að	breyta	

störfum	innan	fyrirtækis	og	færa	fólk	til	í	starfi	og	ef	draga	þarf	úr	kostnaði	með	fækkun	

starfsmanna	þá	þarf	ekki	að	grípa	til	uppsagna	(Torrington,	Hall	og	Taylor,	2003).	

Neikvæð	starfsmannavelta	 felur	 í	 sér	að	kostnaður	vegna	 starfsmanns	 sem	hættir	 í	

starfi	getur	verið	mikill	og	getur	það	haft	áhrif	á	afkomu	fyrirtækis	ef	starfsmannavelta	er	

há.	Há	starfsmannavelta	getur	verið	mjög	dýr	fyrir	fyrirtæki	en	sá	kostnaður	felst	meðal	

annars	í	því	að	auglýsa	þarf	eftir	nýju	starfsfólki,	taka	viðtöl,	velja	góðan	starfsmann	og	

þjálfa	 hann.	 	 Bæði	 tekur	 það	 tíma	 frá	 öðrum	 verkefnum	 stjórnenda	 en	 einnig	 getur	

þekking	horfið	úr	 fyrirtækinu	og	gæði	minnkað.	Viðskiptasambönd	geta	glatast	því	oft	

myndast	sterk	tengsl	á	milli	starfsmanns	og	viðskiptavinar.	Að	meðaltali	tekur	það	nýjan	

starfsmann	allt	frá	átta	til	20	vikur	að	ná	fullri	afkastagetu	og	stjórnanda	getur	það	tekið	

allt	upp	í		26	vikur.	Minnkun	á	framleiðni	vegna	þjálfunar	nýrra	starfsmanna	getur	kostað	

fyrirtæki	 allt	 frá	1%-2,5%	af	heildartekjum	 fyrirtækis	 á	 ári.	 Lág	 starfsmannavelta	 getur	

einnig	reynst	fyrirtækjum	illa.	Ef	engin	endurnýjun	á	sér	stað	í	mannafla	fyrirtækis	þá	á	

fyrirtækið	hættu	á	að	staðna.	Oft	þegar	nýtt	fólk	kemur	inn	í	fyrirtæki	kemur	það	með	

nýja	sýn,	færni	og	hugmyndir.	Ef	ekkert	nýtt	fólk	kemur	inn	í	fyrirtækið	eiga	starfsmenn	

það	til	að	hafa	of	einhliða	sýn	á	starfið	og	taka	ekki	vel	í	breytingar	(Beardwell	&	Holden,	

2001;	Fisher,	Schoenfeldt	og	Shaw,	2006;	Rollag,	Parise	og	Cross,	2005).	

Ef	mikil	 starfsmannavelta	 er	 hjá	 fyrirtæki	 þá	 er	 það	 líklegt	 til	 þess	 að	 hafa	 áhrif	 á	

starfsánægju.		

2.6 Starfsánægja	
Áhrifarík	 nýliðaþjálfun	 skilar	 sér	 í	 meiri	 starfsánægju	 (Bauer,	 2013).	 Kenningar	 um	

starfsánægju	 þróuðust	 sem	mótvægi	 við	 „Tayloriska”	 stjórnun	 á	 þriðja	 áratug	 síðustu	

aldar.	Taylorisk	stjórnun	var	með	þeim	hætti	að	stjórnendur	lögðu	áherslu	á	bónusa	en	

störfin	sjálf	voru	einhæf	og	félagsleg	tengsl	takmörkuð.	Ekki	þekktist	að	einstaklingur	ætti	

að	hafa	ánægju	af	vinnu	sinni.	Lagður	var	grunnur	að	rannsóknum	á	starfsánægju	með	

hinum	 frægu	 Hawthorne	 rannsóknum	 á	 fjórða	 tug	 síðustu	 aldar.	 Hawthorne	

rannsóknirnar	 mörkuðu	 upphafið	 að	 því	 að	 farið	 var	 að	 líta	 á	 starfsmenn	 sem	

tilfinningaverur.	 Rannsóknirnar	 sýndu	 fram	 á	 að	 ef	 skapa	 ætti	 starfsánægju	 skipti	

vinnuumhverfið,	 starfsmenn	og	verkstjórn	mestu	máli	 (Ingunn	Björk	Vilhjálmsdóttir	og	

Jóhanna	Kristín	Gustavsdóttir,	1999). 
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Líkt	 og	 orðið	 starfsánægja	 segir	 til	 um	 þá	 gefur	 það	 til	 kynna	 hversu	 ánægðir	

starfsmenn	eru	með	starf	sitt.	Starfsánægju	má	lýsa	á	eftirfarandi	hátt:	 

Með	 starfsánægju	 er	 átt	 við	 viðhorf	 til	 vinnu	 sem	 fela	 í	 sér	 huglæg	 og	
tilfinningaleg	viðbrögð	gagnvart	ákveðnu	starfi.	Það	sem	hefur	áhrif	á	þessa	
tilfinningu	 er	 yfirleitt	 vinnuaðstæður,	 samskipti	 við	 starfsmenn	 og	
stjórnendur,	möguleiki	á	stöðuhækkun	og	launin	(Ingunn	Björk	Vilhjálmsdóttir	
og	Jóhanna	Kristín	Gustavsdóttir,	1999). 

Margt	getur	átt	þátt	í	því	að	starfsmaður	sé	ánægður	í	vinnu	og	má	þar	nefna	vinnuna	

sjálfa	 ásamt	 starfsumhverfi	 (Duffy	 og	 Richards,	 2006).	 Armstrong	 (2009)	 sagði	

starfsánægju	 fela	 í	 sér	 allt	 álit	 og	 upplifun	 starfsmans	 af	 starfi	 sínu.	 Jákvætt	 viðhorf	

starfsmanns	af	starfi	sínu	felur	það	í	sér	að	hann	tengist	fyrirtæki	og	vinnustað	betur,	en	

það	merkir	að	starfsmaður	skuldbindist	vinnustað	sínum	og	það	myndar	starfsánægju.	

Neikvætt	álit	og	upplifun	af	starfi	skapar	hinsvegar	óánægju	í	starfi	(Armstrong,	2009).		

2.6.1 Ávinningur	af	starfsánægju	

Ávinningur	fyrirtækja	af	því	að	hafa	ánægða	starfsmenn	eru	margvíslegir,	meðal	annars	

minni	starfsmannavelta,	færri	fjarvistir	starfsmanna	og	aukin	framleiðni.	Sýnt	hefur	verið	

fram	á	að	starfsmannavelta	minnkar	þegar	starfsánægja	eykst.	Ástæðan	er	einföld,	þegar	

starfsmenn	eru	ánægðir	í	starfi	eru	þeir	líklegri	til	þess	að	sýna	fyrirtækinu	hollustu	og	eru	

lengur	í	starfi	(Azeem,	2010;	Connolly	og	Viswesvaran,	2000).	Sýnt	hefur	verið	fram	á	að	

það	 séu	 bein	 tengsl	 á	milli	 aukinnar	 starfsánægju	 og	 fjárhagslegs	 ávinnings	 fyrirtækis	

(Maister,	2001).	

Þegar	gerð	er	rannsókn	er	gott	að	líta	til	fyrri	rannsókna	til	þess	að	skoða	hvernig	fyrri	

rannsóknir	geta	nýst	okkur.		

2.7 Fyrri	rannsóknir	 
Nokkrar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	hér	á	landi	á	móttöku	og	þjálfun	nýrra	starfsmanna	

hjá	íslenskum	fyrirtækjum.	Helst	ber	að	nefna	fjórar	meistararitgerðir	sem	tengjast	efni	

þessarar	ritgerðar.		

Fyrstu	 ritgerðina	 skrifaði	 Pétur	 Veigar	 Pétursson	 (2012)	 um	 móttöku,	 fræðslu	 og	

starfsþjálfun	nýliða	hjá	ISAL.	Helstu	niðurstöður	þeirrar	rannsóknar	sýndi	að	framsetning	

fræðslu	og	þjálfunar	hjá	ISAL	samræmdist	að	mörgu	leyti	því	sem	fræðin	kveða	á	um.	Mikil	

ánægja	ríkti	með	meðal	nýliða	með	heildar	móttökuferlið	(Pétur	Veigar	Pétursson,	2012).		
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Aðra	ritgerðina	skrifaði	Guðbjörg	Huld	Símonardóttir	(2013)	fjallaði	hún	um	móttöku	

og	þjálfun	nýrra	starfsmanna	í	fyrirtæki	sem	hlotið	hefur	starfsmenntaverðlaun.	Helstu	

niðurstöður	 í	 þeirri	 rannsókn	 leiddu	 í	 ljós	 að	 í	 fyrirtækinu	 var	móttökuferlið	 í	 föstum	

skorðum	og	upplifun	viðmælanda	af	móttökuferlinu	voru	jákvæð.	Fyrirtækið	var	þó	ekki	

með	 neitt	 formlegt	 mat	 á	 þeirri	 þjálfun	 sem	 nýir	 starfsmenn	 fengu	 (Guðbjörg	 Huld	

Símonardóttir,	2013).	

Þriðju	ritgerðina	skrifaði	Magnús	Lárusson	(2015)	um	þjálfun	starfsmanna	hjá	litlum	og	

meðalstórum	fyrirtækjum.	 Í	þeirri	 rannsókn	kom	fram	að	þjálfun	og	 fræðsla	hjá	 litlum	

fyrirtækjum	 var	 að	 mestu	 óformleg	 og	 tilviljanakennd	 en	 eftir	 því	 sem	 fyrirtækin	

stækkuðu	varð	þjálfunin	formlegri	(Magnús	Lárusson,	2015).		

Fjórða	 ritgerðin	 er	 eftir	 Sigurborgu	 Jónsdóttur	 (2015)	 og	 fjallaði	 hún	 um	

nýliðamóttöku,	 þjálfun	 og	 fræðslu	 með	 áherslu	 á	 þjónustugæði.	 Markmið	

rannsóknarinnar	var	að	kanna	viðhorf	og	upplifun	starfsmanna	af	móttöku,	aðlögun	og	

þjálfun	 hjá	 þjónustufyrirtækjum.	 Helstu	 niðurstöður	 voru	 þær	 að	 starfsmenn	 voru	

almennt	ánægðir	með	móttökurnar.	Starfsmenn	í	fyrirtækinu	voru	sammála	því	að	góð	

þjálfun	bætti	starfsframa	þeirra	(Sigurborg	Jónsdóttir,	2015).	

Í	 öllum	 þeim	 fyrri	 rannsóknum	 sem	 kynntar	 hafa	 verið	 er	 hvergi	 skoðuð	

ferðaþjónustufyrirtæki.	 Næst	 verða	 kynnt	 þau	 ferðaþjónustufyrirtæki	 sem	 tóku	 þatt	 í	

rannsókninni.	

2.8 Kynning	á	fyrirtækjum		
Í	þessum	kafla	verða		þau	fyrirtæki	sem	tóku	þátt	í	rannsókninni	kynnt.		

2.8.1 Iceland	Travel	
Iceland	Travel	er	íslensk	ferðaskrifstofa	sem	var	stofnuð	árið	1937	og	hefur	síðan	verið	

leiðandi	á	sýnu	sviði.	Hátt	í	200	manns	starfa	hjá	fyrirtækinu.	Ferðaskrifstofan	sérhæfir	sig	

í	að	skipuleggja	dagsferðir,	ferðir	með	leiðsögumanni	og	einnig	sjálfkeyrsluferðir	(e.	self-

drive	tours)	á	Íslandi.	Fyrirtækið	sér	einnig	um	að	skipuleggja	ráðstefnur,	hálendisferðir	

og	lúxusferðir.	Iceland	Travel	er	hluti	af	Icelandair	group	(Ásdís	Guðmundsdóttir	munnleg	

heimild,	11.	apríl	2017;	Iceland	Travel,	e.d.).		
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2.8.2 Bílaleiga	Akureyrar-	Höldur	ehf.	

Bílaleiga	Akureyrar	 -	Höldur	 ehf.	 var	 stofnað	 árið	 1974.	 Bílaleiga	Akureyrar	 er	 stærsta	

bílaleiga	landsins	með	um	4000	bíla	í	rekstri	og	með	19	afgreiðslustöðvar	út	um	allt	land.	

Bílaleiga	Akureyrar	er	umboðsaðili	Europcar	bílaleigukeðjunnar	á	 Íslandi.	Aðalskrifstofa	

fyrirtækisins	er	á	Akureyri	en	fyrirtækið	rekur	einnig	alhliða	bílaþjónustu	á	Akureyri.	Má	

þar	nefna	bílasölu,	bílaþvottastöð	og	bíla-	og	tjónaverkstæði.	Hjá	fyrirtækinu	starfa	um	

250	manns	 en	 á	 annatíma	 starfa	 þar	 um	300	manns.	 Bílaleiga	Akureyrar	 leggur	mikla	

áherslu	á	að	vera	með	bestu	þjónustu	allra	bílaleiga	á	Íslandi.	Bílaleiga	Akureyrar	er	eina	

bílaleigan	á	Íslandi	sem	hefur	hlotið	vottun	samkvæmt	umhverfisstjórnunarstaðlinum	ÍST	

ISO	14001	og	gæðastaðlinum	ÍST	ISO	9001.	Bílaleiga	Akureyrar	er	einnig	handhafi	Vakanns	

sérhæfðs	 gæðakerfis	 innan	 ferðaþjónustunnar	 (Geir	 Kristinn	 Aðalsteinsson	 munnleg	

heimild,	28.	mars	2017;	Bílaleiga	Akureyrar,	e.d.).	

2.8.3 Ferðaskrifstofa	Guðmundar	Jónassonar 
Ferðaskrifstofa	Guðmundar	Jónassonar	var	stofnuð	af	Guðmundi	Jónassyni	árið	1929	en	

Guðmundur	 var	 frumkvöðull	 á	 sviði	 ferðaþjónustu	 hér	 á	 landi.	 Ferðaskrifstofan	 er	

fjölskyldufyrirtæki	 sem	bíður	 upp	 á	 allskyns	 rútuferðir	 bæði	 á	 Íslandi	 og	 á	Grænlandi.	

Bílafjöldi	 ferðaskrifstofunnar	 er	 nálægt	 30	 bílar	 og	 starfsmannafjöldi	 þess	 er	 65	

starfsmenn	 í	 fastri	 stöðu	 en	með	hlutastarfsmönnum	 fer	 starfsmannafjöldi	 upp	 í	 350.	

Ferðaskrifstofan	býður	 einnig	 upp	 á	 ýmisskonar	 ferðir	 fyrir	 Íslendinga	 erlendis,	 en	um	

árabil	hefur	hún	boðið	upp	á	áhugaverðar	og	skemmtilegar	ferðir	á	spennandi	áfangastaði	

og	má	þar	nefna	siglingu	um	Eystrasaltið	og	ferð	um	skosku	hálöndin.	Ferðaskrifstofan	

sérhæfir	 sig	 í	 ferðum	yfir	vetrartímann	 (Edda	Björk	Kristjánsdóttir	munnleg	heimild,	3.	

apríl	2017;	Ferðaskrifstofa	Guðmundar	Jónassonar,	e.d.,a,	e.d.,b.).	 

2.8.4 Icelandair	 
Flugfélagið	Icelandair	á	rætur	sínar	að	rekja	allt	til	ársins	1937	þegar	Flugfélag	Akureyrar	

sem	varð	síðar	að	Flugfélagi	Íslands	var	stofnað.	Árið	1973	sameinuðust	Flugfélag	Íslands	

og	 Loftleiðir	 í	 nýtt	 eignarhaldsfyrirtæki,	 Flugleiðir.	 Icelandair	 nafnið	 var	 tekið	 upp	 árið	

1979	(Icelandair,	e.d.,a). 

Icelandair	 byggir	 viðskiptastefnu	 sína	 á	 staðsetningu	 Íslands.	 Staðsetning	 Íslands	 er	

einstaklega	hagkvæm	þar	sem	Ísland	er	á	milli	Norður-	Evrópu	og	Norður-	Ameríku.	Því	
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fara	allar	vélar	Icelandair	til	Evrópu	á	morgnana,	koma	síðan	aftur	heim	seinni	part	dags	

frá	Evrópu.	Eftir	stutt	stopp	fara	vélarnar	út	til	Norður-Ameríku	og	koma	síðan	heim	áður	

en	þær	fara	aftur	til	Evrópu.	Flugfélagið	einbeitir	sér	að	því	veita	viðskiptavinum	sínum	

öruggar	og	traustar	flugferðir	sem	og	einstaka	þjónustu.	Icelandair	er	hluti	af	Icelandair	

Group	 sem	 er	 eignarhaldsfélag	 með	 12	 dótturfyrirtækjum	 á	 sviði	 flugrekstrar-	 og	

ferðaþjónustu	(Icelandair,	e.d.,a,	e.d.,b).	

Markmiðið	í	rannsókn	þessari	er	að	skoða	hvernig	upplifun	og	viðhorf	starfsmanna	í	

íslenskum	 ferðaþjónustufyrirtækju	 er	 af	 móttöku	 og	 þjálfun	 nýliða.	 Notast	 er	 við	

eigindlega	rannsóknaraðferð	og	er	hún	kynnt	í	aðferðafræðikafla.		
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3 Aðferðafræði	 

Í	 þessum	 kafla	 er	 fjallað	 um	 aðferðafræðina	 sem	 notuð	 var	 í	 þessari	 rannsókn,	

þátttakendur,	og	framkvæmd	á	rannsókn.	Einnig	er	fjallað	um	hvernig	greining	á	viðtölum	

fór	fram,	siðferðileg	álitamál	og	takmarkanir	rannsóknar	útskýrðar.	 

3.1 Eigindleg	aðferð 
Við	 framkvæmd	 rannsóknarinnar	 var	 notast	 við	 eigindlega	 aðferðafræði.	 Eigindleg	

aðferðafræði	byggir	á	viðtölum	þar	sem	viðmælendur	lýsa	túlkun	sinni	á	ákveðnu	málefni	

eða	ákveðnum	aðstæðum.	Eitt	helsta	markmið	þegar	notast	er	við	eigindlega	aðferð	er	

að	fá	djúpan	skilning	á	viðfangsefninu,	þær	miða	einnig	af	því	að	sjá	veruleikann	út	frá	

sjónarhorni	 viðmælenda	 og	 eru	 viðmælendur	 spurðir	 nánar	 út	 í	 svör	 sín.	 Eigindlegar	

rannsóknir	geta	verið	sveigjanlegar	og	tekið	breytingum	í	gegnum	rannsóknina	(Creswell,	

2007;	Cooper	og	Schindler,	2006). 

Eigindlegar	rannsóknir	byggjast	á	viðtölum	við	einstaklinga	eða	hópa.	Hægt	er	að	notast	

við	 opin	 og	 hálf	 opin	 viðtöl.	 Í	 opnum	 viðtölum	 er	 engin	 fyrirframgefin	 áhersla	 og	

rannsakandinn	 lætur	 framvindu	 viðtalsins	 stýra	 viðtalinu.	 Í	 hálf	 opnum	 viðtölum	 er	

eitthvert	 skipulag	 á	 viðtalinu,	 oft	 eru	 spurningar	 byggðar	 upp	 af	 rannsóknarspurningu	

(Creswell,	2007;	Cooper	og	Schindler,	2006). 

í	 rannsókn	 þessari	 er	 stuðst	 við	 nálgun	 og	 heimspeki	 fyrirbærafræðarinnar	 og	

greiningaraðferð	hennar.	 Fyrirbærafræði	 var	 fyrst	 sett	 fram	af	þýska	heimspekingnum	

Edmund	H.	Husserl	 (1859	–	1938).	Helsta	kenning	hans	var	sú	að	við	gætum	eingögnu	

vitað	það	sem	við	höfum	upplifað	(Patton,	2002).	Husserl	skrifaði	bókina	Hugmyndir	um	

hreina	fyrirbærafræði	og	fyrirbærafræðilega	heimspeki.	Í	þeirri	bók	útskýrir	hann	þessa	

nýju	 aðferðafræði	 sem	 notuð	 er	 til	 þess	 að	 rannsaka	 mannleg	 fyrirbæri	 (Sigríður	

Halldórsdóttir	og	Kristján	Kristjánsson,	2003).	Martin	Heidegger	(1889	–	1976)	var	einn	

þeirra	sem	tók	við	hugmyndum	Husserl,	en	Heidegger	lagði	áherslu	á	að	ekki	væri	hægt	

að	 lýsa	 fyrirbærum	 án	 túlkunar	 rannsakandans	 og	 því	 kallaði	 hann	 aðferðina	 túlkandi	

fyrirbærafræði.	 Í	 fyrirbærafræðilegum	 rannsóknum	er	 rætt	 við	þátttakendur	 sem	hafa	

mikla	reynslu	og	þekkingu	af	því	fyrirbæri	sem	verið	er	að	rannsaka	(Creswell,	2007).	Með	

aðferð	fyrirbærafræðarinnar	er	hægt	að	sýna	hvernig	upplifun	fólks	á	ákveðnum	hlut	er	í	

raun	og	veru	(Zahavi,	2008).	Leitað	er	að	kjarna	(e.	essence)	með	því	að	taka	ítarleg	viðtöl	
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við	 sérfæðinga	 og	 starfsmenn	 ferðaþjónustufyrirtækja.	 Markmið	 er	 að	 skoða	 hvernig	

upplifun	og	reynsla	stjórnenda	og	starfsmenn	í	framlínu	eru	af	fyrirbærunum	og	hvort	og	

hvernig	þeir	deila	sömu	skoðun	af	þeirra	upplfun.		

Greining	 ganga	 í	 fyrirbærafræðilegri	 aðferð	 felst	 í	 því	 að	 greina	 bita	 úr	 gögnum	og	

flokka	 þá	 eftir	 hugmyndum	 og	 þemum.	 Eftir	 það	 er	 leitað	 að	 öllum	 hugsanlegum	

merkingum	(Creswell,	2007).		

Í	rannsókn	þessari	hefur	rannsakandi	reynt	eftir	fremsta	megni	að	leiða	hjá	sér	eigin	

skoðanir	til	þess	að	vera	opinn	fyrir	lýsingu	viðmælenda	af	reynslu	þeirra	og	upplifun.	

Creswell,	2007	lýsir	uppbyggingu	greingaraðferðarinnar	á	eftirfarandi	hátt:	

1. Dregnar	 eru	 fram	 mikilvægar	 setningar	 tengdar	 rannsóknarspurningu	 (e.	

Significant	Statement).	

2. Leita	eftir	merkingu	úr	setningum	og	draga	saman	(e.	Meaning).	

3. Leita	að	láréttri	sameiginlegri	merkingu	allra	þáttakenda	(e.	Clusters).	

4. Birta	niðurstöður	um	kjarnann	(e.	Exhaustive	description).	

(Creswell,	2007).	

Fljótlega	eftir	að	hvert	viðtal	er	tekið	er	það	afritað.	Eftir	að	öll	viðtöl	eru	afrituð	eru	

þau	greind.	Byrjað	er	á	því	að	 lesa	yfir	öll	viðtölin,	viðtölin	eru	síðan	 lesin	aftur	yfir	og	

strikað	er	undir	orð	og	orðasambönd	sem	rannsakandi	telur	mikilvæg.	Í	þriðja	skipti	sem	

viðtölin	eru	lesin	yfir	skal	skrifa	niður	ákveðin	sameiginleg	þemu	úr	viðtölunum	sem	talin	

eru	 að	 varpað	 gæti	 ljósi	 á	 rannsóknarspurningu.	 Í	 lok	 er	 fundinn	 Kjarni	 (e.	 essence)	

(Creswell,	2007).	

	

3.2 Þátttakendur	 
 
Í	rannsókninni	eru	tekin	viðtöl	við	sex	þátttakendur	hjá	fjórum	mismunandi	fyrirtækjum.	

Þeir	voru	valdir	með	markmiðsúrtaki	sem	merkir	það	að	viðmælendur	eiga	að	geta	gefið	

góðar	upplýsingar	um	viðfangsefnið	(Merriam,	2009).	Þátttakendur	eru	mannauðsstjórar,	

starfsmannastjórar	og	starfsmenn	í	mannauðsdeild	ferðaþjónustufyrirtækja.	Tilgangurinn	

er	að	 fá	upplýsingar	um	móttöku	og	þjálfun	starfsmanna.	Einnig	 segja	þrír	 starfsmenn	
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þessara	sömu	fyrirtækja	frá	upplifun	sinni	og	reynslu	af	móttökunni	og	þjálfuninni	sem	

þeir	fengu.	Allir	þessir	starfsmenn	eru	með	innan	við	árs	starfsreynslu.	Viðmælendur	voru	

mannauðsstjóri	hjá	Bílaleigu	Akureyrar–	Höldur	ehf.,	mannauðsstjóri	hjá	Ferðaþjónustu	

Guðmundar	 Jónassonar	 og	 verkefnastjóri	 á	 starfsmannasviði	 hjá	 Iceland	 Travel.	

Tölvupóstur	 var	 sendur	 á	 mannauðsstjóra	 Icelandair	 með	 spurningum	 og	 fékk	

rannsakandi	skrifleg	svör.		Til	þess	að	vernda	skoðanir	og	viðhorf	viðmælenda	í	framlínu	

fyrritækja	 var	 ákveðið	 að	þeir	 skyldu	 koma	nafnlaust	 fram.	 Tekin	 voru	 viðtöl	 við	 tvær	

flugfreyjur.	Flugfreyja	1	byrjaði	að	vinna	hjá	Icelandair	sumarið	2016	og	lauk	nýliðaþjálfun	

í	apríl	sama	ár.	Flugfreyja	2	lauk	nýliðaþjálfun	í	apríl	2017	en	hefur	ekki	hafið	störf	þegar	

viðtalið	var	tekið.	Starfsmaður	í	afgreiðslu	hjá	Höldur,	Bílaleigu	Akureyrar	hefur	starfað	

hjá	 fyrirtækinu	 í	11	mánuði	þegar	viðtalið	var	 tekið.	 Starfsmaðurinn	byrjaði	að	vinna	 í	

Keflavík	en	vinnur	nú	í	afgreiðslu	í	Skeifunni.	 

3.3 Framkvæmd	 
 
Byrjað	var	á	að	gera	rannsóknaráætlun	í	janúar	2017	og	fékkst	hún	samþykkt.	Eftir	það	

var	spurningalisti	útbúinn.	Spurningalistinn	var	unninn	út	frá	rannsóknarspurningu.		Eftir	

að	spurningalistinn	hafði	verið	lagfærður	eftir	athugasemdum	frá	leiðbeinanda	var	farið	

að	leita	að	þátttakendum	í	rannsóknina.	Sendur	var	póstur	á	stjórnendur	fyrirtækja	þar	

sem	óskað	var	eftir	þátttakendum,	sjá	viðauka	1.	Póstur	var	sendur	á	átta	stjórnendur	

ferðaþjónustufyrirtækja,	fjögur	af	þeim	svöruðu	játandi,	hin	fjögur	sáu	sér	ekki	fært	að	

taka	 þátt	 í	 rannsókninni	 eða	 svöruðu	 ekki.	 Rannsakandi	 kynnti	 sér	 fyrirtækin	 áður	 en	

viðtöl	voru	tekin.	Tekin	voru	hálf	opin	viðtöl	við	viðmælendur	þar	sem	spurningalisti	var	

hafður	til	hliðsjónar	þegar	tekin	voru	viðtöl,	sjá	viðauka	2	og	viðauka	3.	Viðtölin	voru	tekin	

upp	á	síma	rannsakanda.	Reynt	var	að	láta	viðtölin	flæða	sem	best	og	því	voru	spurningar	

ekki	endilega	spurðar	 í	 réttri	 röð	og	reynt	var	að	 fá	ýtarlegri	og	nánari	upplýsingar	 frá	

viðmælenda	ef	rannsakandi	taldi	þörf	á	því.	

Fyrsta	viðtal	var	tekið	5.	mars	og	önnur	viðtöl	voru	síðan	tekin	á	tímabilinu	28.	mars	-

11.	apríl.	Tvö	viðtöl	voru	tekin	í	Háskóla	Íslands,	önnur	viðtöl	á	vinnustað	þátttakenda.	

Viðtöl	voru	um	hálftíma	löng,	þó	voru	viðtöl	við	starfsmenn	í	framlínu	töluvert	styttri	en	

viðtöl	við	stjórnendur.	Ekki	fékkst	viðtal	við	mannauðsstjóra	Icelandair	en	upplýsingar	um	

móttöku	og	þjálfun	nýliða	fengust	í	gengum	tölvupóst.	
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Viðtöl	voru	greind	samkvæmt	greiningaraðferð	fyrirbærafræðarinnar.	 

3.4 Siðferðileg	álitamál	og	takmarkanir	rannsóknar 
 
Í	eigindlegum	rannsóknum	geta	siðferðisleg	álitamál	oft	verið	 flókin	þar	sem	oft	koma	

fram	 persónulegar	 upplýsingar,	 sýn	 og	 viðhorf	 viðmælanda.	 Spurningalisti	 er	 unninn	

þannig	að	passað	er	upp	á	að	spurningar	séu	ekki	of	persónulegar.	Í	öllum	viðtölum	sem	

tekin	voru	höfðu	viðmælendur	valkosti	þess	efnis	að	þeir	og	fyrirtækið	sem	þeir	starfa	hjá	

koma	 ekki	 fram	 heldur	 einungis	 starfstitill	 og	 hverskonar	 fyrirtæki	 um	 ræðir.	 Allir	

stjórendur	 samþykktu	 að	 koma	 fram	 undir	 nafni	 og	 að	 í	 lagi	 væri	 að	 birta	 nafn	

fyrirtækisins.	 Starfsmenn	 í	 framlínu	báðust	undan	því.	 Í	 rannsókn	þessari	 er	 lögum	og	

reglum	Háskóla	Íslands	fylgt	í	einu	og	öllu.	Tekið	skal	fram	að	rannsakandi	er	starfsmaður	

hjá	 Icelandair	á	sumrin,	skoðanir	og	viðhorf	rannsakanda	varðandi	 fyrirtækið	er	 lagt	til	

hliðar	og	hafa	ekki	áhrif	á	niðurstöðu	rannsóknar.		

Takmarkanir	 rannsóknar	er	 fólgin	 í	því	hve	 fá	 fyrirtæki	 tóku	þátt	 í	 rannsókn.	Fjögur	

íslensk	fyrirtæki	endurspegla	engan	vegin	allan	fjölda	íslenskra	ferðaþjónustufyrirtækja.	

Einnig	endurspegla	þrír	starfsmenn	ekki	upplifun	allra	starfsmanna	í	ferðaþjónustu.	Hefði	

trúlega	verið	betra	að	fá	viðtal	við	starfsmann	í	mannauðsdeild	Icelandair.		 

Til	stóð	að	reyna	að	fá	allan	skalann	af	stærð	af	fyrirtækjum	en	erfitt	reyndist	að	fá	lítil	

fyrirtæki	 til	 þess	 að	 taka	þátt	og	því	 var	minnsta	 fyrirtækið	 sem	 talað	 var	 við	með	65	

starfsmenn	í	fastri	stöðu.	

Aðferðafræði	 rannsóknar	hefur	nú	verið	kynnt	og	niðurstöður	 rannsóknar	verða	nú	

birtar.		  
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4 Niðurstöður 

Í	þessum	kafla	eru	birtar	helstu	niðurstöður	sem	komu	fram	í	þeim	viðtölum	og	gögnum	

sem	fengust	var	hjá	fyrirtækjunum.	Stuðst	er	við	greiningaraðferð	fyrirbærafræðarinnar	

til	að	ná	fram	skilningi	þátttakenda	á	viðfangsefninu.		

Kaflanum	 er	 skipt	 í	 tvennt,	 annars	 vegar	 niðurstöður	 úr	 viðtölum	 og	 upplýsingum	 úr	

mannauðsdeildum	 fyrirtækja	 og	 hins	 vegar	 niðurstöður	 úr	 viðtölum	 við	 starfsmenn	 í	

framlínu	fyrirtækjanna.	Í	lok	kaflans	eru	niðurstöður	teknar	saman	og	kjarni	(e.	essence)	

dreginn	fram.	 

4.1 Greining	á	viðtölum	og	upplýsingum	úr	mannauðdeildum	fyrirtækja	
Helstu	 lykilhugtök	 úr	 viðtölum	 og	 gögnum	 úr	 mannauðsdeildum	 er	 móttaka	 nýliða,	

þarfagreining,	framkvæmd	þjálfunar,	eftirfylgni,	útvistun	og	starfsánægja.	Þemu	eru	sett	

fram	 en	 það	 eru	 orð	 eða	 setningar	 sem	 lýsa	 upplifun	 og	 merkingu	 viðmælanda	 á	

lykilhugtökum.		

4.1.1 Verkefnastjóri	á	mannauðssviði	Iceland	Travel 
Verkefnastjóri	á	mannauðssviði	 Iceland	Travel	er	 fyrsti	viðmælandinn.	Þemu	sem	fram	

koma	 lýsa	upplifun	 viðmælanda	á	 lykilhugtökum	 rannsóknarinnar.	 Þemu	eru	birt	með	

lykilhugtökum	til	hliðsjónar	og	skoðuð	nánar.		

 
	 Ég	tók	þetta	svolítið	föstum	tökum	(Móttaka	nýliða) 

	 Skoðum	óskirnar	(Þarfagreining) 

	 Eitt	það	mikilvægasta	er	að	hver	og	einn	fær	þjálfara	(Framkvæmd	þjálfunar) 

	 Sendi	póst	á	nýliða	(Eftirfylgni) 

	 Fræðslustjóri	að	láni	verkefnið	(Útvistun) 

Ég	tel	það	hafa	mikil	áhrif	á	ánægju	í	starfi	(Starfsánægja) 

 
Byrjað	er	að	skoða	lýsingu	sérfræðingsins	á	nýliðafræðslu	hjá	Iceland	Travel.		

„Ég	tók	þetta	svolítið	föstum	tökum” 

Síðastliðin	 þrjú	 ár	 hefur	 verið	 mikil	 fjölgun	 á	 starfsfólki	 hjá	 Iceland	 Travel	 og	 hefur	

fyrirtækið	stækkað	gríðarlega	samhliða	auknum	ferðamannastraumi	á	Íslandi.	Í	kringum	

sumarmánuðina	eru	fimm	til	tíu	starfsmenn	ráðnir	á	mánuði.	Móttaka	nýliða	hefur	breyst	
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töluvert	 síðastliðin	þrjú	 ár	 „…ég	 tók	þetta	 föstum	 tökum	þegar	 ég	 kom	 inn	 í	 deildina,	

vegna	þess	að	við	vorum	að	frá	svo	rosalega	margar	ráðningar”.	 

Móttaka	Iceland	Travel	er	þannig	háttað	að	„...stjórnandi	tekur	á	móti	starfsmanni,	og	

kynnir	hann	fyrir	deildinni,	fer	svo	með	hann	í	kynningu	í	kringum	fyrirtækið,	inn	í	allar	

deildir	 og	 kynnir	 stafsmanninn	 bara	 svona	 rétta	 aðeins	 til	 að	 hann	 fái	 svona	

tilfinninguna.”	 	Eftir	um	það	bil	viku	 í	 starfi	 fer	nýliði	á	nýliðakynningu	þar	er	 farið	yfir	

„...uppruna	 fyrirtækisins,	 hvenær	 það	 var	 stofnað	 og	 dótturfyrirtæki,	 þetta	 er	 svona	

klukkutími	á	svona	helstu	innviðum	fyrirtækisins.”	Daginn	eftir	nýliðakynningu	fara	allir	

nýliðar	 í	einskonar	ratleik	um	húsið.	Ástæða	þess	að	starfsmenn	fara	 í	 ratleik	er	sú	að	

starfsmenn	 sem	 voru	 búnir	 að	 vinna	 hjá	 fyrirtækinu	 í	 nokkra	mánuði	 vissu	 ekki	 hvar	

fundarherbergin	voru	eða	hvar	hver	sat.	Verkefnastjóri	lýsir	þessu	svo:	 

Ratleikurinn	 gengur	 bara	 út	 á	 það	 að	 fara	 inn	 í	 fundarherbergi,	 setja	 smá	
kynningu	á	sjálfum	sér	og	fara	inn	á	öll	þessi	helstu	kerfi	sem	við	erum	að	nota	
[...]	þeim	finnst	það	líka	frábært	að	vera	búin	að	sjá	hvar	fundarherbergin	eru	
og	allt	þetta.	

	 Mikil	 ánægja	 ríkir	 meðal	 starfsmanna	 um	 móttökuna	 samkvæmt	 reynslu	
viðmælanda.		

En	hvernig	er	þarfagreiningu	lýst?	

„Skoðum	óskirnar” 

Ákveðin	þarfagreining	á	sér	stað	á	móttöku	og	þjálfun	nýliða	innan	Iceland	Travel	„…við	

tökum	þetta	auðvitað	bara	allt	út	frá	starfsmannasamtölum	og	skoðum	óskirnar”	Stöðugt	

bætist	við	efni	í	nýliðakynningu	af	því	sem	fólki	langar	að	sjá	meira	af.	

Hvernig	ætli	þjálfun	nýliða	fari	fram?	

„Eitt	það	mikilvægasta	er	að	hver	og	einn	fær	þjálfara” 

Þjálfun	 nýliða	 fer	 þannig	 fram	 að	 hver	 og	 einn	 nýr	 starfsmaður	 fær	 starfsfóstra	 eða	

nýliðaþjálfara	eins	og	það	er	kallað	hjá	Iceland	Travel.	Verkefnastjórinn	upplifir	þennan	

part	 vera	 einna	mikilvægastan.	 Nýliðaþjálfari	 „…er	 í	 raun	 bara	 að	 koma	 starfsmanni	 í	

starfið,	hann	er	reyndari	og	þekkir	betur	ferlana	[...]	hjálpar	við	félagslega	aðlögun	líka.”	

Nýliðaþjálfari	 fær	gátlista	með	öllu	því	 sem	á	að	 fara	 í	gegnum	með	nýliðanum.	Nýliði	

getur	alltaf	haft	samband	við	þjálfarann	og	getur	það	alveg	verið	frá	nokkrum	mánuðum	
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upp	í	ár	sem	nýliðaþjálfari	er	til	taks	fyrir	nýliðann.	Fyrstu	daga	í	starfi	fara	nýliðar	einnig	

á	námskeið	á	þau	kerfi	sem	notuð	eru	í	starfi	þeirra.	 

Iceland	travel	er	með	Iceland	travel	skóla	þar	sem	allir	starfsmenn	fyrirtækisins	geta	

skráð	 sig	 á	 námskeið,	 haldin	 eru	um	 fimm	námskeið	 á	mánuði.	 Skyldumæting	 er	 fyrir	

nýliða	að	mæta	á	námskeið	tengd	viðskiptaensku	og	innanhússíma.	Engin	próf	eru	haldin	

í	þjálfun	hjá	Iceland	Travel.			

En	hvað	með	mat	á	þjálfuninni?		

„Sendi	póst	á	nýliða”	

Mat	er	gert	 á	þjálfuninni.	Verkenfastjóri	 „sendi	póst	á	nýliða”	þar	 sem	spurt	 var	hvað	

starfsmönnum	fannst	vanta	í	þjálfunarferlið.	Verkefnastjóri	tekur	þó	fram	að	hún	hafi	sent	

87	pósta	en	aðeins	fengið	tvö	svör.	

Ætli	fyrirtækið	útvisti	þjálfun	starfsmanna	?		

„Fræðslustjóri	að	láni	verkefnið“	

Mest	öll	þjálfun	er	 skipulögð	og	 framkvæmd	 innanhúss	hjá	 Iceland	Travel.	Starfsmenn	

fyrirtækisins	hafa	hins	vegar	verið	þátttakendur	í	Fræðslustjóra	að	láni	verkefninu	„það	

var	mjög	sniðugt”	samkvæmt	upplifun	verkefnastjórans.	Fræðslustjóri	að	láni	verkefnið	

stendur	 fyrirtækjum	 til	 boða	 frá	 VR,	 en	 þá	 kemur	 utanaðkomandi	 fræðslustjóri	 inn	 í	

fyrirtækið,	tekur	rýnihópa	og	spjallar	við	þá	um	fræðslu	og	þjálfun.		

Í	Iceland	travel	skólanum	eru	einnig	oft	fengnir	utanaðkomandi	fyrirlesarar	til	að	halda	

fræðsluerindi.	

Telur	verkefnastjórinn	að	móttaka	og	þjálfun	hafi	áhrif	á	starfsánægju	? 

„Ég	tel	það	hafa	mikil	áhrif	á	ánægju	í	starfi” 

Þegar	viðmælandi	var	spurður	að	því	hvort	hann	teldi	að	móttaka	og	þjálfun	nýliða	hafi	

áhrif	á	starfsánægju	lýsir	hann	upplifun	sinni	á	eftirfarandi	hátt: 

já	ég	tel	það	hafa	mikil	áhrif	á	ánægju	í	starfi!	ég	hef	grúskað	svolítið	í	þessu	
og	ég	veit	að	rannsóknir	sýna	að	50%	sem	hætta	innan	við	ár	eru	þeir	sem	fá	
ekki	 nógu	 góða	 þjálfun	 í	 byrjun.	 [...]	 Þú	 nærð	 framleiðni	 betur	 út	 úr	
starfsmönnum	ef	að	þjálfunin	er	góð,	hann	verður	sjálfsöruggari	í	starfinu	og	
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hann	verður	fyrr	að	koma	sér	inn	í	starfið[...]	þannig	að	þetta	hefur	klárlega	
áhrif.		

En	hver	er	upplifun	viðmælanda	tvö	á	móttöku	og	þjálfun	nýliða?	

 

4.1.2 Mannauðsstjóri	Hölds	-	Bílaleigu	Akureyrar. 
Mannauðsstjóri	Hölds	-	Bílaleigu	Akureyrar	er	annar	viðmælandinn.	Þemu	sem	fram	koma	

lýsa	 upplifun	 viðmælanda	 á	 lykilhugtökum	 rannsóknarinnar.	 Þemu	 eru	 birt	 með	

lykilhugtökum	til	hliðsjónar	og	skoðuð	nánar.	

	

	 Skiptir	öllu	máli	að	þér	finnist	þú	vera	velkominn	(Móttaka	nýliða)	

Förum	í	viðamikla	könnun	(Þarfagreining)	

	 Þjálfunaráætlunin	er	svolítið	ólík	eftir	störfum	(Framkvæmd	þjálfunar)	

	 Vinnuregla	sem	við	erum	ekki	nógu	duglega	að	nýta	(Eftirfylgni)	

	 Látum	fagaðila	sjá	um	„touch-ið”	við	viðskiptavininn	(Útvistun)	

	 Þér	líður	bara	betur	ef	þú	ert	on	top	of	things	(Starfsánægja)	

	

Hvernig	lýsir	mannauðsstjórinn	móttöku	nýliða?	

„Skiptir	öllu	máli	að	þér	finnist	þú	vera	velkominn” 

Móttaka	nýliða	hjá	Höld-	Bílaleigu	Akureyrar	er	þannig	háttað	að	um	leið	og	starfsmaður	

byrjar	að	vinna	fær	hann	í	hendurnar	blað	með	öllum	helstu	upplýsingum	sem	hann	þarf	

á	að	halda.	Upplýsingar	á	blaðinu	innihalda	„…velkominn	til	starfa,	aðgangsorð	inn	á	vefi	

og	kerfi,	hver	er	næsti	yfirmaður,	hvernig	vinnutímarnir	virka	og	upplýsingar	um	hvernig	

tilkynna	 skal	 um	 veikindi”.	 Fyrsta	 dag	 í	 starfi	 er	 farið	 með	 starfsmann	 á	 allar	 helstu	

starfsstöðvar	fyrirtækisins	í	nágrenninu	„…þá	ert	þú	bara	búinn	að	sjá	allt	og	allir	búnir	að	

sjá	þig”. 

Nýliðanámskeið	er	haldið	„það	er	 í	raun	og	veru	kynning	á	fyrirtækinu	[...]	 farið	yfir	

skipuritið,	allar	þær	stefnur	sem	við	erum	að	fylgja,	sagan	hvernig	hún	hefur	þróast,	allar	

starfsstöðvar	á	landinu	og	klæðaburð.”	 
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Um	móttöku	nýliða	hafði	viðmælandi	eftirfarandi	reynslu	„…ég	held	að	þetta	skipti	öllu	

máli	að	þér	finnist	þú	vera	velkominn	og	að	það	er	þá	lagt	eitthvað	í	það	að	taka	á	móti	

þér.	Við	leggjum	mikið	uppúr	því.”	

Mikið	 er	 lagt	 í	 góða	 móttöku	 nýliða	 hjá	 fyrirtækinu,	 ætli	 það	 sé	 lagt	 jafn	 mikið	 í	

þarfagreiningu	þjálfunar?	

„Förum	í	viðamikla	könnun”	 

Um	 þarfagreiningu	 á	 þjálfun	 starfsmanna	 lýsir	 viðmælandi	 eftirfarandi:	 „Á	 þriggja	 ára	

fresti	 förum	 við	 í	 viðamikla	 könnun	 þar	 sem	 að	 hver	 og	 einn	 starfsmaður	 fær	

spurningalista,	það	eru	stofnaðir	rýnihópar	og	gerðar	starfsgreiningar	[...]	það	er	sem	sagt	

niðurstaða	starfsmanna	hvaða	námskeið	eru	haldin.” 

Þarfagreining	á	nýliðanámskeiði	er	háttað	þannig	að	„…við	rýnum	alltaf	í	námskeiðin	

okkar	 eftir	 hverja	 törn	og	 við	breytum	og	bætum	og	 reynum	alltaf	 að	 gagnrýna	 sjálfa	

okkur.”	

En	hvernig	er	þjálfun	starfsmanna	háttað?	

„Þjálfunaráætlunin	er	svolítið	ólík	eftir	störfum”	 

Um	þjálfun	nýliða	 lýsir	 viðmælandi	 „…þjálfunaráætlunin	 er	 svolítið	 ólík	 eftir	 störfum.”	

Bifvélavirkjar	þurfa	til	dæmis	að	mæta	á	námskeið	hjá	öllum	þeim	bílaframleiðendum	sem	

þeir	eru	að	þjónusta.	„Síðan	eru	áætlanir	fyrir	framlínu,	backoffice	og	fyrir	bílaþrif.	Eins	og	

til	 dæmis	 bílaþrif	 þar	 fókusum	 við	 meira	 á	 efnanotkun,	 líkamsbeitingu.”	 Starfsfólk	 í	

framlínu	 fer	 á	 ítarlegt	 þjónustunámskeið	 einu	 sinni	 á	 ári.	 Lýsing	 viðmælanda	 á	

nýliðaþjálfuninni	er:	„…í	nýliðaþjálfuninni	þá	er	farið	dýpra	í	allt	og	við	gerum	þær	kröfur	

að	 starfsmenn	 læri	 allar	 þær	 stefnur	 sem	 að	 við	 fylgjum.”	 Verið	 er	 að	 vinna	 í	 því	 að	

starfsmenn	sem	byrji	að	vinna	taki	próf	til	þess	„…að	sannreyna	að	hann	hafi	lesið	og	lært	

það	sem	hann	átti	að	læra.	[...]	Þannig	að	núna	erum	við	að	skoða	að	vera	með	svona	

krossapróf	 online	 frá	 hlutlausum	aðila	 sem	að	þú	 verður	 að	 klára	 til	 þess	 að	 byrja	 að	

vinna.”	 Starfsmenn	 fara	 einnig	 á	 Dale	 carnegie	 námskeið	 sem	 er	 hluti	 af	

þjónustunámskeiði.	
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Starfsmenn	í	framlínu	fá	allir	starfsfóstra	þegar	þeir	byrja	að	vinna.	Starfsfóstrinn	er	

með	 nýliða	 fyrstu	 tvo	 dagana	 í	 starfi,	 fyrst	 um	 sinn	 þá	 fylgist	 nýliði	með	 starfsfóstra,	

hvernig	hann	gerir	hlutina	og	síðan	skipta	þeir	um	hlutverk	og	smátt	og	smátt	byrjar	hann	

bara	að	taka	þátt	í	afgreiðslu	með	starfsfóstra	fyrir	aftan	sig.		

Hvernig	lýsir	viðmælandi	eftirfylgni	á	móttöku	og	þjálfun?	

„Vinnuregla	sem	við	erum	ekki	nógu	dugleg	að	nýta” 

Um	eftirfylgni	á	móttöku	og	þjálfun	nýliða	hefur	viðmælandi	eftirfarandi	reynslu:	„Það	er	

kannski	vinnuregla	sem	við	erum	ekki	nógu	dugleg	að	nýta	en	það	á	sem	sagt	að	kalla	

nýliða	 eftir	 tvo	 til	 þrjá	mánuði,	 fara	 aðeins	 yfir	 hvernig	 honum	 líði	með	þetta	 og	 fara	

aðeins	yfir	hvort	honum	finnist	hann	kunna	allt	sem	hann	þarf	að	kunna.	En	ég	væri	að	

ljúga	ef	ég	segði	að	við	værum	að	fylgja	þessu,	það	er	bara	tímaleysi	sem	veldur	því.“	

Hver	er	reynsla	mannauðsstjóra	á	útvistun	þjálfunar?	

„Látum	fagaðila	sjá	alfarið	um	touch-ið	við	viðskiptavininn” 

Höldur	-	Bílaleiga	Akureyrar	útvistar	þjálfun	sinni	hjá	tveimur	aðilum.	Annars	vegar	Dale	

Carnegie	 og	 hjá	 Iðunni	 fræðslusetri.	 Iðan	 og	 Höldur	 eiga	 í	 samstarfi	 um	 þjálfun	

bifvélavirkja.	Dale	Carnegie	sér	um	allt	sem	snýr	að	tengslum	við	viðskiptavini	og	um	er	

að	ræða	einskonar	hermiþjálfun	þar	sem	starfsmaður	er	settur	í	aðstæður	sem	hann	þarf	

að	 bregðast	 við.	 Ástæðan	 fyrir	 því	 að	 þeir	 byrjuðu	með	Dale	 Carnegie	 námskeið	 fyrir	

starfsmenn	er	sú	„…að	við	gerum	alltaf	okkar	eigin	kannanir	á	meðal	viðskiptavina	um	

ánægju	þeirra	með	okkar	þjónustu	[...]	og	við	höfum	alltaf	skorað	lang	hæst	á	Íslandi	af	

öllum	 bílaleigum.	 [...]	 Það	 er	 ekkert	 launungarmál	 að	 við	 vorum	 farin	 að	 dala	 í	

þjónustunni.	 [...]	 Þannig	 að	 við	 ákváðum	 að	 láta	 fagaðila	 sjá	 alfarið	 um	 touch-ið	 við	

viðskiptavininn.”	Starfsmannavelta	hjá	fyrirtækinu	hefur	aukist	vegna	lítils	atvinnuleysis	á	

Íslandi	og	er	það	ein	ástæðan	fyrir	því	að	þjónustunni	hefur	farið	hrakandi.		

	

„Þér	líður	bara	betur	ef	þú	ert	„on	top	of	things”” 

Þegar	viðmældi	er	spurður	hvort	að	móttaka	og	þjálfun	hafi	áhrif	á	starfsánægju	er	reynsla	

hans:	„Já!	ég	held	að	það	skipti	bara	öllu	máli,	ég	held	að	starfsmaður	sem	mætir	í	vinnu	
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og	er	bara	látinn	byrja	að	vinna	að	honum	líði	aldrei	vel.	Hann	veit	ekki	nákvæmlega	til	

hvers	er	ætlast	til	að	honum	og	hérna	þér	líður	bara	betur	ef	þú	ert	„on	top	of	things.””	

Eftir	að	skoðað	hefur	verið	reynslu	mannauðsstjóra	Bílaleigu	Akureyrar	–	Höldur	ehf.	

er	áhugavert	að	skoða	hvort	að	mannauðsstjóri	Ferðaþjónustu	Guðmundar	Jónassonar	

hafi	sambærilega	upplifun.		

	

4.1.3 Mannauðsstjóri	Ferðaþjónustu	Guðmundar	Jónassonar.	 
Mannauðsstjóri	 Ferðaþjónustu	 Guðmundar	 Jónassonar	 er	 þriðji	 viðmælandinn.	 Þemu	

sem	fram	koma	lýsa	upplifun	viðmælanda	á	 lykilhugtökum	rannsóknarinnar.	Þemu	eru	

birt	með	lykilhugtökum	til	hliðsjónar	og	skoðuð	nánar.	

 

	 Ótrúlega	mikilvægur	hluti	(Móttaka	nýliða) 

	 Ekki	nein	formleg	þarfagreining	(Þarfagreining)	

Leggjum	mikla	áherslu	á	að	kenna	vel	(Framkvæmd	þjálfunar) 

	 Ræði	við	þau	hvað	það	er	sem	er	að	virka	(Eftirfylgni) 

	 Algjörlega	beintengt,	bara	línulegt	samband	(Starfsánægja)	

	

Staða	 mannauðsstjóra	 hjá	 Ferðaþjónustu	 Guðmundar	 Jónassonar	 er	 tiltölulega	 ný	 af	

nálinni.	 Þegar	 viðtal	 var	 tekið	 hafði	 mannauðsstjóri	 verið	 11	 mánuði	 í	 starfi.	 Þegar	

mannauðsstjóri	 kom	 inn	 í	 fyrirtækið	 voru	 „…öll	 verkefni	 tengd	 starfsmönnum	 eða	

starfsmannastjórnun	bara	á	borðhorninu	hjá	stjórnendum	og	það	þurfti	að	móta	svona	

ýmislegt.”		

En	hvernig	er	þá	móttöku	og	nýliða	háttað?	

„Ótrúlega	mikilvægur	hluti” 

Formlegt	ferli	á	sér	stað	við	móttöku	nýliða,	mannauðsstjóri	er	með	gátlista	þar	sem	skipt	

er	niður	ábyrgðum	hvers	og	eins	starfsmanns	og	hver	beri	ábyrgð	á	undirbúningsatriðum.	

Fyrsta	dag	nýliðans	tekur	mannauðsstjóri	á	móti	honum	og	heldur	nýliðakynningu.	Helstu	

atriði	 í	 nýliðakynningu	 eru	 þau	 að	mannauðsstjóri	 „fer	 yfir	 fyrirtækið	 í	 heild,	 stefnur,	

hvernig	það	er	byggt	upp	kynnir	fyrirtækið	svolítið	heildrænt.” 
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Allir	fastráðnir	fara	í	gegnum	móttökuferlið	en	ekki	hlutastarfsmenn.	Ástæða	þess	að	

hlutastarfsmenn	 líkt	og	bifreiðastjórar	og	 leiðsögumenn	 fara	ekki	á	námskeið	er	 sú	að	

„þeir	eru	bara	mikið	úti	á	örkinni.	Starfsemin	er	slík.” 

Þegar	viðmælandi	er	spurður	um	reynslu	þeirra	af	nýliðanámskeiðum	segir	hann:	„Bara	

mjög	góð	og	þetta	er	ótrúlega	mikilvægur	hluti.” 

	

„Ekki	nein	formleg	þarfagreining”	

Staða	mannauðsstjóra	er	það	ný	hjá	fyrirtækinu	að	ekki	hefur	átt	sér	stað	nein	formleg	

þarfagreining	varðandi	móttöku	og	þjálfun	nýliða.	Viðmælandi	lýsir	hins	vegar	að	ákveðin	

heildar	þarfagreining	hafi	átt	 sér	 stað	þegar	hún	 tók	við	 starfinu	en	ekki	 sérstaklega	á	

móttöku	og	þjálfun	starfsmanna.		

En	hvernig	er	þjálfun	nýliða	háttað	hjá	fyrirtækinu	?	

„Leggjum	mikla	áherslu	á	að	kenna	vel”		 

Þjálfun	er	þannig	háttað	að	„nýliðar	fara	upp	í	sína	deild	og	yfirmaður	tekur	á	móti	og	

kynnir	 sem	 sagt	 starfsmanninn	 fyrir	 öllu	 fólkinu	 og	 eftir	 það	 hefst	 bara	 formlegt	

kennsluferli.”	Mismunandi	 er	 eftir	 deildum	hvernig	 ferlinu	er	háttað.	Viðmælandi	 lýsir	

ferlinu:	„…í	söludeildinni	þá	er	það	deildarstjóri	sem	situr	alltaf	allavegana	þrjá	daga	með	

nýliðanum	[...]	setur	honum	fyrir	verkefni	og	svoleiðis	og	síðan	fær	hann	fóstra	eftir	það.	

Sumum	deildum	nægir	að	setja	fyrir	verkefni,	lýsa	heildarstefnunni	í	deildinni,	við	erum	

alltaf	með	verkferla	sem	er	farið	eftir	og	svo	fóstrukerfi”.	 

Reynsla	viðmælanda	er	að	það	eigi	að	„…fjárfesta	svolítið	og	eyða	tíma	í	það	að	koma	

nýjum	starfsmönnum	vel	inn	í	starfið,	það	skilar	sér	„in	the	end”	bara	miklu	betur	en	að	

henda	fólkinu	út	í	djúpu	laugina,	við	höfum	ekki	trú	á	því	og	það	er	dýrt	að	gera	mistök	

hjá	okkur.	[...]	Við	leggjum	mikla	áherslu	á	að	kenna	vel,	þjálfa	fólkið	vel	og	við	finnum	

bara	hvað	það	skilar	starfsfólkinu	líka	bara	meira	sjálfstrausti.”	

	

„Ræði	við	þau	hvað	það	er	sem	er	að	virka” 

Viðmælandi	er	spurður	út	í	það	hvort	að	einhver	eftirfylgni	eigi	sér	stað	við	móttöku	og	

þjálfun	nýliða.	Viðmælandi	 lýsir	upplifun	sinni:	„Já	ég	geri	það	reglulega	þegar	það	eru	

svona	fjórar	til	sex	vikur	frá	því	að	starfsmaður	byrjaði	þá	kalla	ég	fólkið	til	mín	og	ræði	
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við	þau	hvað	það	er	sem	er	að	virka,	eitthvað	sem	þeim	fannst	vanta,	hvernig	staðan	er,	

hvernig	og	hvort	þau	séu	kominn	með	nógu	gott	sjálfstraust	til	þess	að	vinna	vinnuna.”	

En	telur	viðmælandi		að	móttaka	og	þjálfun	hafi	áhrif	á	starfsánægju?	

„Algjörlega	beintengt,	bara	línulegt	samband” 

Viðmælandi	 er	 spurður	 út	 í	 reynslu	 sína	 af	 því	 hvort	 móttaka	 og	 þjálfun	 hafi	 áhrif	 á	

starfsánægju	og	segir	hann:	„Já	algjörlega	[...]	ef	þér	er	bara	hent	út	í	djúpu	laugina,	þú	

færð	engan	til	að	hengja	þig	á	eða	spyrja	spurninga.	Ef	þú	ert	ekki	settur	vel	inn	í	starfið	

þá	 bara	 ert	 þú	 ekki	 með	 sjálfstraust	 og	 ef	 þú	 ert	 ekki	 með	 sjálfstraust	 þá	 leiðir	 það	

örugglega	ósjálfrátt	til	óánægju	þannig	að	jú	ég	tel	það	algörlega	beintengt	bara	línulegt	

samband.”			

Eftir	að	hafa	skoðað	upplifun	og	reynslu	mannauðsstjóra	Ferðaþjónustu	Guðmundar	

Jónassonar	á	móttöku	og	þjálfun	er	áhugavert	að	skoða	hvernig	upplifun	mannauðsstjóra	

Icelandair	er	á	viðfangsefninu.		

	

4.1.4 Upplýsingar	frá	mannauðsstjóra	Icelandair	 
Upplýsingar	 fengust	 frá	 mannauðsstjóra	 Icelandair	 um	 móttöku	 og	 þjálfun	 í	 gegnum	

tölvupóst.	 Þemu	 sem	 fram	 koma	 lýsa	 upplifun	 viðmælanda	 á	 lykilhugtökum	

rannsóknarinnar.	Þemu	eru	birt	með	lykilhugtökum	til	hliðsjónar	og	skoðuð	nánar.	Ekki	

fengust	upplýsingar	um	eftirfylgni	og	útvistun	á	móttöku	og	þjálfun	nýliða.		

	

Leitast	við	að	veita	nýjum	starfsmanni	ítarlega	grunnþekkingu	(Móttaka	nýliða) 

	 Stuðst	við	viðtöl	og	rýnihópa	(Þarfagreining)	

	 Mikilvæg	fjárfesting	(Framkvæmd	þjálfunar) 

	 Eykur	hæfni	og	ánægju	í	starfi	(Starfsánægja)	

	

Hvernig	er	móttöku	nýrra	starfsmanna	háttað	hjá	Icelandair?	

„Leitast	við	að	veita	nýjum	starfsmanni	ítarlega	grunnþekkingu”	 
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Við	móttaka	nýliða	hjá	 Icelandair	er	„leitast	við	að	veita	nýjum	starfsmönnum	 ítarlega	

grunnþekkingu	og	markvissa	 fræðslu	um	starfsemi	og	mannauð	þess.	Fræðsla	þessi	er	

kynnt	á	nýliðakynningum.”	Starfsmannadeild	og	yfirmaður	nýliða	eru	ábyrg	fyrir	móttöku	

nýliða.	Yfirmaður	„sér	um	að	upplýsa	nýliðann	um	fyrirtækið	og	starfseininguna.	Kynna	

hann	fyrir	samstarfsfólki,	stjórnendum	og	öðru	starfsfólki	félagsins.”	

En	hvernig	lýsir	mannauðsstjóri	þarfagreiningu?		

„Stuðst	við	viðtöl	og	rýnihópa” 

Markviss	 þarfagreining	 á	 sér	 stað	 í	 öllum	deildum	 Icelandair	 og	 „er	 þar	meðal	 annars	

stuðst	við	viðtöl,	rýnihópa,	frammistöðumat	og	starfsmannasamtöl.”	

Í	ljósi	þess	að	markviss	þarfagreining	á	sér	stað	er	áhugavert	að	skoða	hvernig	þjálfun	

nýliða	sé	háttað?	

„Mikilvæg	fjárfesting” 

„Þjálfun	 og	 aukin	 þekkingaröflun	 starfsmanna	 er	 mikilvæg	 fjárfesting”	 segir	

mannauðsstjóri	 Icelandair.	 Þegar	 starfsmaður	 kemur	 til	 starfa	 þá	 sér	 yfirmaður	 eða	

tilnefnir	 yfirmaður	 starfsfóstra	 sem	 sér	 um	 að	 koma	 nýliðanum	 inn	 í	 starfið	 og	

starfsumhverfið. 

Þjálfun	og	fræðsla	nýliða	er	mjög	mismunandi	eftir	hvar	starfsmaður	vinnur.	„Fræðsla	

og	þjálfun	Icelandair	er	í	formi	námskeiða,	fræðslufunda,	kennsluhugbúnaðar,	fyrirlestra,	

ráðstefna	og	vinnubúða.”	

En	ætli	mannauðsstjóri	upplifi	að	móttaka	og	þjálfun	nýliða	hafi	áhrif	á	starfsánægju?	

„Eykur	hæfni	og	ánægju	í	starfi” 

Icelandair	telur	að	móttaka	og	þjálfun	nýliða	auki	hæfni	og	ánægju	í	starfi.		

Eftir	að	hafa	skoðað	upplifun	mannauðsstjóra	og	starfsmanna	í	mannauðsdeildum	

af	móttöku	og	þjálfun	verður	skoðað	upplifun	starfsmanna	í	framlínu.	
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4.2 Greining	á	viðtölum	við	starfsmenn	í	framlínu.	 
Helstu	lykilhugtök	úr	viðtölum	við	starfsmenn	í	framlínu	eru	móttaka	nýliða,	framkvæmd	

þjálfunar,	eftirfylgni	og	starfsánægja.	Þemu	eru	sett	fram	en	það	eru	orð	eða	setningar	

sem	lýsa	upplifun	og	merkingu	viðmælanda	á	lykilhugtökum.	

4.2.1 Viðtöl	við	flugfreyjur	hjá	Icelandair 
Tekin	voru	viðtöl	við	tvær	flugfreyjur	hjá	Icelandair.	Þemu	sem	fram	koma	lýsa	upplifun	

viðmælenda	 á	 lykilhugtökum	 rannsóknarinnar.	 Þemu	 eru	 birt	 með	 lykilhugtökum	 til	

hliðsjónar	og	skoðuð	nánar.	

 

	 Nýttist	mjög	vel	(Móttaka	nýliða) 

	 Farið	ótrúlega	djúpt	í	allt	sem	tengist	öryggi	(Framkvæmd	þjálfunar) 

	 Fengum	spurningalista	þegar	við	kláruðum	námskeiðið	(Eftirfylgni) 

Skemmtilegra	 ef	 maður	 þekkir	 einhvern	 þegar	 maður	 mætir	 í	 vinnuna	

(Starfsánægja)	

	

Hvernig	ætli	flugfreyjurnar	hafi	upplifað	móttökuna	hjá	Icelandair?	

„Nýttist	mjög	vel” 

Móttaka	 var	 haldin	 fyrir	 flugfreyjurnar	 þar	 sem	 farið	 var	 yfir	 nýliðakynningu.	

Nýliðakynningin	 fól	 í	 sér	 að	 starfsmannastjóri	 fjallaði	 um	 gildi	 fyrirtækisins	 og	 stefnu	

fyrirtækisins	ásamt	því	að	fleiri	aðilar	innan	fyrirtækisins	kynntu	deildir	fyrirtækisins.	Um	

nýliðakynninguna	segir	flugfreyja	1:	„...maður	fékk	að	kynnast	fyrirtækinu	sjálfu	og	það	

nýttist	mjög	vel.”	

En	hvernig	fór	þjálfunin	fram	og	hver	er	upplifun	þeirra	af	þjálfuninni?		

„Farið	ótrúlega	djúpt	í	allt	sem	tengist	öryggi” 

Þjálfun	flugliða	hjá	Icelandair	fer	þannig	fram	að	fyrst	fara	allir	flugliðar	á	svokallað	Intial	

námskeið	sem	er	útvistað	til	Flugskóla	Íslands.	Eftir	Initial	námskeiðið	fara	allir	á	svokallað	

Conversion	námskeið	sem	er	haldið	á	vegum	Icelandair	og	er	það	um	fjórar	vikur.	Þegar	

flugliði	 er	 á	 Conversion	 námskeiðinu	 fer	 hann	 í	 tvö	 nýliðaflug	 þar	 sem	hann	 er	 látinn	
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afgreiða	og	fylgjast	með	hvernig	áhöfn	starfar.	Eftir	það	er	hann	útskrifaður	og	getur	farið	

að	fljúga.	 

Í	Convertion	hluta	þjálfunar	er	þjálfuninni	skipt	í	nokkra	hluta	og	eftir	hvern	hluta	eru	

tekin	próf,	þjálfunin	fer	fram	í	þjálfunarsetri	Icelandair	og	er	kennt	í	kennslustofu	en	einnig	

í	hermi.	 

Flugfreyja	2	lýsir	reynslu	sinni:	„Mjög	flott	þjálfun,	bara	geggjuð	aðstaða,	skemmtilegir	

kennarar	og	allir	mjög	hjálpsamir	og	áhugasamir	að	kenna	manni.”		Verkleg	þjálfun	er	stór	

partur	af	þjálfun	hjá	Icelandair	og	er	Icelandair	með	flugvélaskrokk	þar	sem	flugliðar	æfa	

m.a.	að	opna	hurðar	og	binda	niður	flugdólga	og	segir	flugfreyja	2	að	upplifun	hennar	sé	

mjög	góð	af	verklegri	þjálfun	„	það	er	mjög	erfitt	að	opna	þessar	hurðar	og	það	er	gott	að	

vera	búin	að	prófa	það.” 

Ekki	er	eignlegt	starfsfóstrakerfi	hjá	flugliðum	Icelandair.	Flugliðar	geta	hins	vegar	alltaf	

haft	 samband	 ef	 einhverjar	 spurningar	 vakna	 eða	 vandamál	 koma	 upp	 við	 svokallaða	

Cabin	managers	 sem	 sjá	 um	 alla	 flugliða.	 Flugfreyja	 1	 nýtti	 sér	 það	 að	 tala	 við	 Cabin	

manager	 „…hún	 var	 rosalega	 yndisleg	 og	 ekkert	mál	 að	 leysa	málin	 og	 það	 var	mjög	

þægilegt.”	

Reynsla	og	upplifun	viðmælenda	er	mjög	góð	af	þjálfuninni.	Flugfreyja	1	segir:	

	Mér	fannst	þetta	áhugaverðara	en	ég	bjóst	við	og	þetta	náði	dýpra	en	ég	bjóst	
við	[...]	farið	var	alveg	ótrúlega	djúpt	í	allt	sem	tengist	öryggi	[...]	það	var	aðal,	
númer	eitt	tvö	og	þrjú	bara	alltaf	öryggi.	[...]	Námskeiðin	voru	áhugaverð	og	
skemmtileg.		

Viðmælendur	voru	spurðir	hvort	að	það	væri	eitthvað	í	móttöku	eða	þjálfun	þeirra	sem	

að	þær	vildu	sjá	að	gert	væri	örðuvísi	og	sagði	flugfreyja	1	að	það	mætti	vera	upprifjun	á	

fyrra	 initial	námskeiði	 fyrsta	daginn	á	convertion	námskeiði	þar	sem	nokkur	tími	 leið	á	

milli	 námskeiða.	 Flugfreyja	 2	 vill	 hins	 vegar	 að	 námskeiðin	 séu	 launuð	 en	 ekkert	 er	 í	

þjálfuninni	sjálfri	sem	hún	telur	að	þarfnist	lagfæringar.		

Ætli	einhver	eftirfylgni	hafi	átt	sér	stað? 

„Fengum	spurningalista	þegar	við	kláruðum	námskeiðið”	

Viðmælendur	 voru	 spurð	 hvort	 að	 einhver	 eftirfylgni	 eða	 mat	 hafi	 átt	 sér	 stað	 eftir	

móttökuna	 og	 fengust	misvísandi	 svör.	 Reynsla	 flugfreyju	 1	 er	 að	 ekki	 hafi	 verið	 nein	
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eftirfylgni	en	upplifun	flugfreyju	2	er	„...við	fengum	spurningarlista	þegar	við	kláruðum	

námskeiðið	þar	sem	það	var	verið	að	spurja	hvað	væri	hægt	að	bæta	og	hvað	okkur	fannst	

um	alla	glærupakkana	sem	við	fengum.”	

En	telja	flugfreyjurnar	að	móttaka	og	þjálfun	hafi	áhrif	á	starfsánægju?	

„Skemmtilegra	ef	maður	þekkir	einhvern	þegar	maður	mætir	í	vinnuna” 

Báðir	 viðmælendur	 eru	 sammála	 um	 að	móttaka	 og	 þjálfun	 hafi	 áhrif	 á	 starfsánægju.	

Fugfreyja	2	lýsir	því	svo:	“Já	það	held	ég,	sérstaklega	líka	útaf	því	að	maður	kynnist	svo	

mikið	af	 fólki	 í	 staðinn	fyrir	að	mæta	bara	og	þekkja	engann	[...]	þá	held	ég	að	það	sé	

skemmtilegra	ef	maður	þekkir	einhvern	þegar	maður	mætir	í	vinnuna.”	

Ætli	starfsmaður	í	framlínu	hjá	Bílaleigu	Akureyrar	sé	jafn	ánægður	með	þá	móttöku	

og	þjálfun	sem	hann	hlaut?		

	

4.2.2 Viðtal	við	afgreiðslumann	Bílaleigu	Akureyrar 
Starfsmaður	í	afgreiðslu	Bílaleigu	Akureyrar	er	þriðji	viðmælandinn	í	framlínu.	Þemu	eru	

sett	 fram	en	það	eru	orð	eða	 setningar	 sem	 lýsa	upplifun	og	merkingu	viðmælanda	á	

lykilhugtökum.	

	

Inn	um	eitt	eyrað	og	út	um	hitt	(Móttaka	nýliða) 

	 Mjög	ánægður	með	þetta	(Framkvæmd	þjálfunar) 

	 Ég	man	ekki	eftir	að	hafa	gengið	í	gegnum	neitt	svoleiðis	(Eftirfylgni) 

	 Þetta	hefur	allavegana	ekki	neikvæð	áhrif	(Starfsánægja)	

	

Starfmaður	byrjar	að	lýsa	upplifun	sinni	á	nýliðanámskeiði.		

„Inn	um	eitt	eyrað	og	út	um	hitt” 

Viðmælandi	fór	á	nýliðanámskeið	þar	sem	hann	segir	að	áherslan	hafi	verið	á	að	kynna	

fyrir	starfsmönnum	ferla	fyrirtækisins.	Þegar	starfsmaður	er	spurður	um	upplifun	hans	á	

nýliðanámskeiðinu	lýsir	hann	reynslu	sinni:		
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Það	 var	 nú	 bara	 ágætt	 sko	 [...]	 þetta	 er	 alltaf	 spurning	 um	bóklegt	 versus	
verklegt,	 maður	 fékk	 fullt	 af	 upplýsingum	 þarna	 um	 stefnu	 fyrirtækisins	 í	
ýmsum	málum	og	svona	en	þetta	fer	kannski	svona	inn	um	eitt	eyrað	og	út	
um	hitt	svona	á	þessum	tímapunkti	sko,	það	er	mikið	annað	sem	maður	er	að	
læra	 og	 ég	 verð	 að	 viðurkenna	 að	 þetta	 er	 ekkert	 rosalega	 minnistætt	
námskeið.		

Hann	bætir	einnig	við	að	námskeiðið	hafi	verið	fínt	upp	á	það	að	koma	honum	inn	í	hlutina	

og	læra	aðeins	um	fyrirtækið.		

En	hvernig	lýsir	starfsmaður	reynslu	sinni	af	framkvæmd	þjálfunar?	

„Mjög	ánægður	með	þetta”	 

Starfsmaður	fékk	starfsfóstra	þegar	hann	byrjaði	að	vinna,	„það	var	bara	einhver	sem	að	

var	með	meiri	reynslu	sem	að	maður	gat	leitað	til	[...]	og	spurt	spurningar	sem	þú	getur	

ekki	leyst.	Annars	er	þér	bara	treyst	til	þess	að	leysa	þín	vandamál	í	afgreiðslunni	sjálfur	

og	maður	lærir	langmest	þannig.”	Starfsmanninum	finnst	hann	hafa	lært	mest	af	því	að	

henda	sér	út	í	djúpu	laugina.	Hann	lýsir	reynslu	sinni:	„manni	leið	kannski	smá	stundum	

eins	og	maður	kynni	ekki	neitt	sko	en	svo	allt	í	einu	varst	þú	farinn	að	kunna	allt	einhvern	

veginn.”	Starfsmaður	segist	vera	„mjög	ánægður	með	þetta”	þegar	hann	er	spurður	hvort	

hann	telji	að	það	hafi	mátt	gera	eitthvað	í	öðruvísi	í	móttöku	og	þjálfun	hans.		

Ætli	starfsmaður	hafi	þurft	að	leggja	mat	á	þá	þjálfun	sem	hann	hlaut?	

„Ég	man	ekki	eftir	að	hafa	gengið	í	gegnum	neitt	svoleiðis”		
	
Enginn	eftirfylgni	eða	mat	á	móttöku	og	þjálfun	hefur	átt	sér	stað	hjá	honum.	Hann	segir:	

„Nei	ég	man	ekki	eftir	því	að	hafa	gengið	í	gegnum	neitt	svoleiðis	nei.”	

En	ætli	starfsmaður	telji	að	móttaka	og	þjálfun	hafi	áhrif	á	starfsánægju?	

„Þetta	hefur	allavegana	ekki	neikvæð	áhrif”	
	
Viðmælandi	telur	ekki	að	móttaka	og	þjálfun	hafi	mikil	áhrif	á	starfsánægju.	Hann	segir	

„...	þetta	hefur	allavegana	ekki	neikvæð	áhrif,	þetta	er	alveg	hvetjandi.”	

	 Eftir	 að	 hafa	 farið	 yfir	 upplifun	 og	 reynslu	 starfsmanna	 mannauðsdeilda	 og	

starfsmanna	 í	 framlínu	 af	 móttöku	 og	 þjálfun	 starfsmanna	 er	 næsta	 skref	 að	 draga	

niðurstöður	saman	og	skoða	sameinlegan	kjarna.	 
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4.3 Samantekt	á	niðurstöðum	
Hér	 verða	 teknar	 saman	 helstu	 niðurstöður	 úr	 svörum	 sem	 fengust	 í	 viðtölum	 og	

upplýsingum	frá	mannauðsdeildum.		

Öll	fyrirtæki	sem	skoðuð	voru	eru	með	skipulagt	ferli	 í	móttöku	nýliða.	Móttöku	var	

háttað	 mjög	 svipað	 hjá	 fyrirtækjunum.	 Nýliðakynning	 þar	 sem	 farið	 var	 yfir	 sögu	

fyrirtækis,	skipurit,	stefnu	og	gildi	átti	sér	stað	í	öllum	fyrirtækjunum.	Aðeins	fastráðnir	

starfsmenn	hjá	Ferðaþjónustu	Guðmundar	Jónassonar	fara	þó	á	nýliðanámskeið.	Bílaleiga	

Akureyrar	 og	 Iceland	 Travel	 leggja	 áherslu	 á	 að	 starfsmenn	 þekki	 starfsstöðvar	

fyrirtækisins	 vel.	 Iceland	 Travel	 gerir	 það	 með	 því	 að	 halda	 ratleik	 um	 fyrirtækið	 og	

Bílaleiga	Akureyrar	fer	með	starfsmenn	á	allar	starfsstöðvar	í	grendinni.	Nýliðanámskeið	

eru	tiltölulega	ný	af	nálinni	hjá	Iceland	Travel	og	Ferðaþjónustu	Guðmundar	Jónassonar	

og	 hafa	 þau	 bæði	 þróast	 samhliða	 stækkun	 fyrirtækjanna.	 Flestir	 viðmælendur	

mannauðsdeilda	 töldu	 móttökuna	 vera	 mikilvæga	 og	 að	 starfsmenn	 væru	 almennt	

ánægðir	með	hana.	Starfsmaður	Bílaleigu	Akureyrar	 taldi	að	nýliðakynningin	hafi	verið	

ágæt	en	hún	hafi	farið	inn	um	eitt	eyrað	og	út	um	hitt.	Starfsmenn	Icelandair	töldu	hana	

nýtast	mjög	vel.		

Þrjú	af	þeim	fjórum	fyrirtækjum	sem	skoðuð	voru	eru	með	markvissa	þarfagreiningu	á	

móttöku	og	þjálfun	nýliða.	Ferðaþjónusta	Guðmundar	Jónassonar	er	eina	fyrirtækið	sem	

hafði	ekki	gert	markvissa	þarfagreiningu	á	móttöku	og	þjálfun	nýliða	og	það	stafar	að	því	

að	mannauðsstjóri	hefur	 verið	 tiltölulega	 stutt	 í	 starfi	og	 ferlið	hefur	ekki	 verið	 lengi	 í	

gangi.	 

Mikil	áhersla	er	lögð	á	góða	þjálfun	hjá	öllum	þeim	fyrirtækjum	sem	talað	var	við	og	

tvö	fyrirtæki	sögðu	að	góð	þjálfun	væri	fjárfesting	til	framtíðar.	Eins	og	gefur	að	skilja	er	

framkvæmd	þjálfunar	nokkuð	ólík	eftir	störfum	sem	um	ræðir	hjá	fyrirtækjunum.	Mest	

öll	þjálfun	nýliða	á	sér	stað	á	vinnustaðnum	sjálfum	og	áttu	öll	fyrirtækin	það	sameiginlegt	

að	notast	við	fóstrakerfi.	Aðeins	Bílaleiga	Akureyrar	og	Icelandair	voru	með	einhvern	hluta	

þjálfun	sinnar	utan	vinnustaðar	en	þau	voru	einnig	einu	fyrirtækin	þar	sem	próf	eru	haldin	

og	notast	við	hermiþjálfun.	Starfsmaður	bílaleigu	Akureyrar	var	heilt	yfir	mjög	ánægður	

með	 þjálfunina	 en	 fannst	 hann	 samt	 læra	 mest	 af	 því	 að	 stinga	 sér	 í	 djúpu	 laugina.	

Starfsmenn	Icelandair	voru	mjög	ánægðar	með	þjálfunina	sem	þeir	fengu.	 
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Mat	á	þjálfun	eða	eftirfylgni	á	sér	stað	hjá	Iceland	Travel	og	Ferðaþjónustu	Guðmundar	

Jónassonar.	 Hjá	 Bílaleiga	 Akureyrar	 á	 að	 meta	 þjálfun	 en	 það	 er	 þó	 ekki	 gert	 vegna	

tímaskorts	 og	 starfsmaður	 í	 framlínu	 fyrirtækisins	 kannaðist	 ekki	 við	 að	 eftirfylgni	 á	

þjálfun	hafi	átt	sér	stað.	Aðeins	önnur	flugfreyjan	hjá	Icelandair	hafði	fengið	spurningalista	

þar	sem	hún	átti	að	meta	þjálfunina.	 

Varðandi	 útvistun	 á	 þjálfun	 þá	 voru	 þrjú	 fyrirtæki	 sem	höfðu	 nýtt	 sér	 það.	 Iceland	

Travel	fékk	„Fræðslustjóra	að	láni”,	Icelandair	er	í	samstarfi	við	Flugskóla	Íslands	í	þjálfun	

flugliða	og	Bílaleiga	Akureyrar	sendir	starfsmenn	sína	á	Dale	Carnegie	námskeið	og	þjálfun	

bifvélavirkja	er	unnið	í	samvinnu	við	Iðuna.	 

Allir	viðmælendur	voru	sammála	um	að	móttaka	og	þjálfun	hafi	áhrif	á	starfsánægju	

nema	starfsmaður	í	afgreiðslu	Bílaleigu	Akureyrar	hann	taldi	þó	að	það	hefði	ekki	neikvæð	

áhrif.	 Nokkrir	 viðmælendur	 nefna	 það	 að	 góð	 móttaka	 og	 þjálfun	 auki	 sjálftraust	

starfsmanna	í	starfi	sem	leiði	síðan	til	starfsánægju.		

Eftir	fyrirbærafræðilega	gagnagreiningu	er	kjarninn	(e.	essence)	„ánægja.“	Starfsmenn	

mannauðsdeilda	 og	 starfsmenn	 í	 framlínu	 nefna	 það	 að	 móttaka	 og	 þjálfun	 auki	

starfsánægju	og	að	almenn	ánægja	sé	með	móttöku	og	þjálfun.	

Niðurstöður	hafa	verið	teknar	saman	og	því	er	næsta	skref	að	ræða	niðurstöður	út	frá	

fræðilegu	yfirliti	og	er	það	gert	í	kaflanun	umræður.	 	
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5 Umræður	

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	að	leitast	við	að	svara	spurningunni	hver	er	upplifun	og	

viðhorf	starfsmanna	í	íslenskum	ferðaþjónustufyrirtækjum	af	móttöku	og	þjálfun	nýliða.	

Móttaka	 og	 þjálfun	 nýliða	 var	 skoðuð	 í	 fjórum	 íslenskum	 ferðaþjónustufyrirtækjum.	

Lykilhugtök	 voru:	 móttaka	 nýliða,	 þarfagreining,	 framkvæmd	 þjálfunar,	 eftirfylgni,	

útvistun	og	starfsánægja.	Rannsakandi	ákvað	að	skipta	viðmælendum	í	tvo	hópa	annars	

vegar	starfsmenn	mannauðs-	eða	starfsmannadeilda	og	hins	vegar	starfsmenn	í	framlínu	

fyrirtækja.		

Í	þessum	kafla	verða	niðurstöður	rannsóknar	ræddar	út	frá	þeirri	fræðilegu	umfjöllun	

sem	rannsóknin	byggir	á	þar	sem	farið	verður	í	hvert	lykilhugtak	fyrir	sig.	Að	lokum	verða	

birtar	tillögur	að	frekari	rannsóknum.	 

5.1 Umræða	um	móttöku	nýliða 
Móttökuferli	 þeirra	 fyrirtækja	 sem	 skoðuð	 voru	 eru	 í	 föstum	 skorðum.	 Haldnar	 eru	

nýliðakynningar	þar	sem	fyrirtækin	eru	kynnt.	Ef	vandað	er	til	móttöku	nýliða	þá	skilar	

það	 sér	 í	 starfsánægju,	 hollustu	 við	 fyrirtækið	 og	 aukinni	 afkastagetu	 (Bauer,	 2013).	

Starfsmenn	mannauðsdeilda	 og	 starfsmannadeila	 eru	 flestir	 sammála	 því	 að	móttaka	

nýliða	skiptir	miklu	máli.	Samkvæmt	Magnúsi	Lárussyni	(2015)	er	móttaka	og	þjálfun	að	

mestu	 leyti	 óskipulögð	 og	 óformleg	 hjá	 litlum	 fyrirtækjum	 en	 eftir	 því	 sem	 fyrirtækin	

stækka	verður	móttaka	og	þjálfun	formlegri.	Iceland	Travel	og	Ferðaþjónusta	Guðmundar	

Jónassonar,	hafa	bæði	stækkað	mikið	á	síðastliðnum	árum	og	hefur	móttaka	starfsmanna	

breyst	samhliða	því.	Mannauðsstjóri	Ferðaþjónustu	Guðmundar	Jónassonar,	hefur	þurft	

að	móta	starfsmannastefnu	fyrirtækisins	þar	sem	starfsmannamál	voru	á	„borðhorninu”	

hjá	stjórnendum	áður	en	hann	kom	inn	í	fyrirtækið	og	Iceland	Travel	hefur	endurskipulagt	

sína	 nýliðamóttöku.	 Aðeins	 fastráðnir	 starfsmenn	 fara	 á	 nýliðakynningu	 hjá	

Ferðaþjónustu	 Guðmundar	 Jónassonar,	 og	 telur	 rannsakandi	 að	 allir	 starfsmenn	

fyrirtækisins	ættu	að	fara	á	nýliðakynningu	þar	sem	mikilvægt	er	fyrir	hlutastarfsmenn	

jafnt	sem	aðra	starfsmenn	að	læra	um	fyrirtækið	sem	það	starfar	hjá.		

Eitt	af	þekktum	vandamálum	við	móttöku	nýliða	er	að	þeir	fá	of	mikið	af	upplýsingum	

(Sanders	 og	 Kleiner,	 2002).	 Starfsmaður	 í	 framlínu	 hjá	 Bílaleigu	 Akureyrar	 segir	 að	

nýliðanámskeiðið	hafi	farið	„inn	um	annað	og	út	um	hit”	og	gaf	þá	skýringu	að	það	hafi	
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verið	svo	mikið	sem	þurti	að	læra.	Flugfreyja	1	hjá	Icelandair	segir	að	nýliðanámskeiðið	

hafi	„nýst	mjög	vel.”	 

5.2 Umræða	um	þarfagreiningu 
Þarfagreining	snýst	um	það	að	safna	upplýsingum	sem	nota	má	til	að	finna	leiðir	til	að	

bæta	frammistöðu	við	tilteknar	aðstæður	(Hróbjartur	Árnason	og	Stig	Skovbo,	e.d.)	Þrjú	

af	 þeim	 fjórum	 fyrirtækjum	 sem	 skoðuð	 voru	 stunda	 markvissa	 þarfagreiningu.	

Ýtarlegasta	 þarfagreiningin	 á	 sér	 stað	 hjá	 Bílaleigu	 Akureyrar	 og	 Icelandair	 þar	 sem	

„notast	er	við	rýnihópa,	starfsmannasamtöl	og	spurningalista”.	Iceland	Travel	notast	við	

starfsmannaviðtöl	í	þarfagreiningu	sinni	og	að	mínu	mati	þá	mætti	Iceland	Travel	fara	í	

ýtarlegri	 þarfagreiningu	 á	 þjálfun	 sinni.	 Mannauðsstjóri	 Ferðaþjónustu	 Guðmundar	

Jónassonar,	var	sá	eini	sem	stundaði	ekki	markvissa	þarfagreiningu	á	þjálfun	starfsmanna	

en	það	var	vegna	þess	að	hann	hefur	verið	tiltölulega	stutt	í	starfi	og	er	að	byrja	að	þróa	

það.	 

5.3 Umræða	um	framkvæmd	þjálfunar	 
Framkvæmd	 þjálfunar	 starfsmanna	 innan	 fyrirtækjanna	 sem	 skoðuð	 voru	 eru	 með	

svipuðum	hætti	þar	sem	þjálfun	á	vinnustað	með	fóstrakerfi	er	í	aðalhlutverki.	Fóstrakerfi	

gengur	út	á	að	nýr	starfsmaður	 fær	reyndan	starfsmann	 innan	fyrirtækisins	 til	þess	að	

leiðbeina	sér	í	starfi	(Wexly	og	Latham,	2002;	Blanchard	og	Thacker,	2003).	Mörg	fyrirtæki	

eru	með	ólíka	þjálfunaráætlun	eftir	þeim	störfum	sem	unnin	eru.	Iceland	Travel	var	með	

sérstakan	skóla	með	skipulagðri	námsskrá	sem	nýliðar	geta	nýtt	sér. 

Icelandair	og	Bílaleiga	Akureyrar	nýta	sér	þjálfun	utan	vinnustaðar.	Líkt	og	Wexly	og	

Latham	 (2002)	 greina	 frá	 þá	 er	 einn	 helsti	 kostur	 þess	 að	 notast	 við	 þjálfun	 utan	

vinnustaðar,	sá	að	það	gerir	nýjum	starfsmanni	kleift	að	öðlast	færni	og	þekkingu	sem	

mun	 nýtast	 honum	 í	 starfi	 burt	 frá	 öllu	 álagi	 sem	 fylgir	 því	 að	 vera	 á	 vinnustaðnum	

sjálfum.	 	 Allir	 stjórnendur	 voru	 sammála	 um	 það	 að	 þjálfun	 starfsmanna	 sé	mikilvæg	

fjárfesting	og	að	það	skili	sér	betur	að	þjálfa	heldur	en	að	„henda	fólki	út	í	djúpu	laugina.”	

Þessi	niðurstaða	styður	niðurstöðu	Dessler	(2013)	sem	segir	að	þjálfun	sé	mjög	mikilvæg	

þar	sem	hæfileikaríkir	starfsmenn	ná	oft	ekki	þeim	árangri	sem	ætlast	er	til	af	þeim	þegar	

lítil	eða	engin	þjálfun	er	til	staðar.	 
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Starfsmenn	 í	 framlínu	 voru	 heilt	 yfir	 ánægðir	 með	 þjálfunina	 sem	 þeir	 fengu.	

Starfsmaður	í	afgreiðslu	Bílaleigu	Akureyrar	taldi	þó	að	hann	lærði	best	þegar	hann	henti	

sér	 sjálfur	 í	 djúpu	 laugina	 og	 flugfreyjurnar	 töluðum	 um	 að	 það	 mætti	 vera	 meiri	

„upprifjun	[…]	og	hafa	þjálfun	launaða.”	 

5.4 Umræða	um	eftirfylgni 
Mikilvægt	er	að	meta	og	mæla	þjálfun	eftir	að	starfsmaður	hefur	gengið	í	gegnum	þjálfun,	

til	þess	að	vita	hvort	að	hægt	sé	að	bæta	þjálfunaraðferðir	(Blanchard	og	Thacker,	2003).	

Iceland	Travel	og	Ferðaþjónusta	Guðmundar	Jónassonar	eru	einu	fyrirtækin	sem	eru	með	

mat	 á	 þjálfun	 sem	 part	 af	 þjálfunarferlinu	 hjá	 sér.	 Mannauðsstjóri	 Hölds	 -	 Bílaleigu	

Akureyrar	viðurkennir	að	eftirfylgni	á	að	eiga	sér	stað	eftir	tvo	til	þrjá	mánuði	en	á	sér	þó	

oftast	ekki	 stað	og	 starfsmaður	 í	 afgreiðslu	þeirra	kannaðist	ekki	 við	að	neitt	 svoleiðis	

hafði	 átt	 sér	 stað.	 Ekki	 fengust	 upplýsingar	 frá	 Icelandair	 um	 að	 eftirfylgni	 eða	mat	 á	

þjálfun	ætti	sér	stað	innan	fyrirtækisins	en	flugfreyja	sem	lauk	nýliðaþjálfun	árið	2016	lýsti	

því	að	„engin	eftirfylgni	hefði	átt	sér	stað”	en	flugfreyja	sem	lauk	nýliðaþjálfun	árið	2017	

sagðist	hafa	fengið	spurningalista	sem	meta	átti	þjálfunina.	 

5.5 Umræða	um	útvistun 
Fyrirtæki	nota	útvistun	til	þriðja	aðila	með	það	að	leiðarljósi	að	draga	úr	kostnaði,	leggja	

áherslu	á	kjarnafærni,	auka	hagkvæmni	og	samkeppnishæfni	(Ingi	Rúnar	Eðvarðsson	og	

Unnur	Diljá	Teitsdóttir,	2015).		Þrjú	af	þeim	fyrirtækjum	sem	skoðuð	voru	í	rannsókninni	

útvista	einhverjum	hluta	af	þjálfun	sinni.	Bílaleiga	Akureyrar	fær	aðstoð	hjá	Dale	Carnegie	

við	 það	 að	 bæta	 þjónustu	 starfsmanna,	 Icelandair	 útvistar	 Initial	 námskeiði	 sínu	 til	

Flugskóla	 Íslands	 og	 Iceland	 Travel	 fékk	 „Fræðslustjóra	 að	 láni”	 til	 að	 aðstoða	 við	

skipulagningu	og	framkvæmd	þjálfunar.		

5.6 Umræða	um	starfsánægju. 
Allir	 viðmælendur	 að	 undanskyldum	 starfsmanni	 í	 afgreiðslu	 Bílaleigu	 Akureyrar	 voru	

sammála	um	að	móttaka	og	þjálfun	stuðli	að	aukinni	starfsánægju	sem	styður	það	sem	

Buaer	(2013)	segir	að	áhrifarík	móttaka	og	nýliðaþjálfun	skili	sér	í	meiri	starfsánægju.	Sá	

eini	sem	taldi	að	móttaka	og	þjálfun	hefið	áhrif	á	starfsánægju	segir	þó	að	hún	hafi	ekki	

haft	neikvæð	áhrif	og	hafi	verið	hvetjandi.	 
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5.7 Samantekt	á	umræðum	
Rannsóknarspurning	 sem	 var	 lögð	 fram	 í	 upphafi	 verkefnisins	 var:	 Hver	 er	 upplifun	

starfsmanna	hjá	íslenskum	ferðaþjónustufyrirtækjum	af	móttöku	og	þjálfun	nýliða?	Hér	

verður	rannsóknarspurningunni	svarað.	

Niðurstöður	 gefa	 til	 kynna	 að	 mjög	 svipað	 móttökuferli	 sé	 hjá	 íslenskum	

ferðaþjónustufyritækjum.	 Tekið	 er	 á	 móti	 nýjum	 starfsmanni	 með	 nýliðakynningu	 og	

jafnhliða	því	fær	hann	allar	helstu	upplýsingar	sem	hann	þarf	að	nota	í	starfi	sínu.	Allir	

þátttakendur	 voru	 sammála	 því	 að	 góð	 móttaka	 skipti	 miklu	 máli	 þegar	 starfsmaður	

kemur	nýr	inn	í	fyrirtæki.	ADDIE	líkanið	lýsir	því	hvernig	standa	á	að	stefnumiðaðri	þjálfun	

innan	fyrirtækja	(Allen,	2006).	Fyrirtækin	styðjast	öll	við	fimm	skrefa	þjálfunarferlið	eða	

ADDIE	líkanið	að	einhverju	leiti.	Lögð	var	áhersla	á	að	skoða	þarfagreiningu,	framkvæmd	

og	eftirfylgni	á	þjálfun.	Þrjú	fyrirtæki	af	fjórum	stunda	markvissa	þarfagreiningu	en	fjórða	

fyrirtækið	 hafði	 ekki	 gert	 þarfagreiningu	 vegna	 þess	 að	 staða	mannauðsstjóra	 þar	 var	

tiltölulega	ný.	Framkvæmd	þjálfunar	er	með	svipuðum	hætti,	þar	sem	lögð	er	áhersla	á	

fóstraþjálfun	og	nokkur	fyrirtæki	útvista	þjálfun	sinni.	Mat	er	lagt	á	árangur	þjálfunar	hjá	

þremur	fyrirtækjum	af	fjórum.		Eina	fyrirtækið	sem	var	ekki	með	neina	eftirfylgni	eða	mat	

á	þjálfun	nýliða	var	Höldur	-	Bílaleiga	Akureyrar.	 

Þau	fyrirtæki	sem	skoðuð	voru	hafa	öll	stækkað	töluvert	síðastliðin	ár.	Þegar	fyrirtæki	

stækka	þá	fylgir	því	bættir	ferlar	og	utanumhald	um	móttöku	og	þjálfun.	Þetta	sést	vel	hjá	

fyrirtækjunum	Iceland	Travel	og	Ferðaþjónustu	Guðmundar	Jónassonar	en	með	stækkun	

þeirra	þá	hefur	móttaka	og	þjálfun	verið	tekin	í	gegn	og	gerð	stefnumiðaðri.	 

Starfsmenn	í	framlínu	fyrirtækja	sem	talað	var	við	voru	sammála	um	að	þjálfun	hefði	

verið	mjög	 góð	 og	 að	 þeir	 væru	 ánægðir	með	 þá	 þjálfun	 sem	 þeir	 hefðu	 fengið.	 Um	

móttöku	 voru	 þeir	 hins	 vegar	 ekki	 sammála.	 Líkt	 og	 komið	 hefur	 fram	 var	 reynsla	

flugfreyja	hjá	 Icelandair	að	móttaka	nýttist	vel	en	starfsmaður	 í	afgreiðslu	hjá	Bílaleigu	

Akureyrar	 fannst	 hann	 þurfa	 að	meðtaka	 of	mikið	 af	 upplýsingum	 í	 byrjun	 og	 fannst	

nýliðakynningin	hafa	farið	inn	um	annað	eyrað	og	út	um	hitt.	 

Allir	 sem	 talað	 var	 við	 bæði	 starfsmenn	 í	 framlínu	 og	 starfsmenn	 sem	 fara	 með	

mannauðsmál	voru	sammála	um	að	móttaka	og	þjálfun	hefði	áhrif	á	starfsánægju	fyrir	

utan	starfsmann	í	afgreiðslu	hjá	Bílaleigu	Akureyrar.		Í	stuttu	máli	er	óhætt	að	segja	að	

móttaka	og	þjálfun	starfsmanna	hjá	íslenskum	ferðaþjónustufyrirtækjum	sé	heilt	yfir	vel	
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háttað	 en	 þó	má	 bæta	 eftirfylgni	 á	 þjálfun	 starfsmanna	 hjá	 Bílaleigu	 Akureyrar	 og	 að	

ánægja	ríki	meðal	viðmælanda	um	móttöku	og	þjálfun.	 

Rannsóknin	byggist	að	mestu	leyti	á	huglægu	mati	höfundar.	Spurningar	sem	spurðar	

voru	í	viðtölum	geta	haft	áhrif	á	niðurstöður	rannsóknar.	Hægt	er	að	velta	því	fyrir	sér	að	

ef	spurningar	hefðu	verið	settar	öðruvísi	upp	eða	annað	orðalag	notað	hvort	að	önnur	

svör	hefðu	komið	fram.	Því	er	ekki	hægt	að	alhæfa	um	niðurstöður	rannsóknarinnar.	Hins	

vegnar	 gefur	 hún	 vísbendingu	 um	 að	móttöku	 og	 þjálfun	 starfsmanna	 sé	 vel	 háttað	 í	

íslenskum	 ferðaþjónustufyriritækjum	 og	 að	 almenn	 ánægja	 sé	 meðal	 starfsmanna	 af	

móttöku	og	þjálfun	nýliða.		

Í	ljósi	niðurstaðna	þessarar	rannsóknar	er	sýnt	fram	á	að	þörf	er	á	frekari	rannsóknum	

á	 litlum	 ferðaþjónustufyrirtækjum	 og	 tengsl	 ánægju	 og	 þjálfunar.	 Hér	 er	 lagt	 til	 að	

rannsakað	verið	hver	upplifun	og	viðhorf	starfsmanna	af	móttöku	og	þjálfun	sé	hjá	litlum	

íslenskum	 ferðaþjónustufyrirtækjum.	 Einnig	 væri	 áhugavert	 að	 rannsaka	 hvort	 að	

starfsmenn	annara	atvinnugreina	á	Íslandi	séu	jafn	ángæðir	með	móttöku	og	þjálfun	sína	

líkt	og	starfsmenn	ferðaþjónustu	eru.		

	 	



	

54	

6 Lokaorð	

Ferðaþjónustufyrirtæki	 á	 Íslandi	 og	 íslensk	 ferðaþjónusta	 er	 mikilvæg	 fyrir	 efnahag	

landsins.	Ferðaþjónustufyrirtækjum	hefur	fjölgað	mikið	á	Íslandi	frá	árinu	2008	og	eldri	

ferðaþjónustufyrirtæki	hafa	stækkað	samhliða	auknum	ferðamannastraumi.	Mikilvægt	er	

fyrir	ört	stækkandi	ferðaþjónustufyrirtæki	að	vera	með	góða	mannauðsstjórnun.			

Í	þessari	rannsókn	var	fjallað	um	þá	þætti	mannauðsstjórnunar	sem	tengjast	móttöku	

og	 þjálfun	 nýliða	 og	 því	 kerfisbundna	 ferli	 sem	 segir	 til	 um	 hvernig	 best	 sé	 staðið	 að	

þjálfun.	Könnuð	voru	tengsl	móttöku	og	þjálfunar	á	starfsánægju	og	upplifun	starfsmanna	

af	þjálfun.	Niðurstöður	gefa	til	kynna	að	móttaka	og	þjálfun	sé	almennt	í	góðum	farvegi	

hjá	ferðaþjónustufyrirtækjum	á	Íslandi.	Upplifun	starfsmanna	af	móttöku	og	þjálfun	var	

almennt	góð.	Fyrirtæki	sem	höfðu	stækkað	á	síðastliðnum	árum	höfðu	öll	bætt	verulega	

í	móttöku	og	þjálfun	starfsmanna.	Viðmælendur	töldu	almennt	móttöku	og	þjálfun	hafa	

áhrif	á	starfsánægju	að	undanskyldum	einum	viðmælenda.	

	Það	 er	 von	 rannsakanda	 að	 jákvæðar	 niðurstöður	 rannsóknarinnar	 muni	 nýtast	

fyrirtækjunum	sem	þátt	tóku	í	rannsókninni	og	muni	efla	fyrirtækin	enn	frekar	í	móttöku	

og	þjálfun	nýliða.		 	
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Viðauki	1	
Beiðni	um	viðtal	

Sæl/l	xx.	

	

Ég	er	nemandi	í	viðskiptafræði	í	Hí.	Ég	er	að	skrifa	BS	ritgerð	um	mannauðsstjórnun	með	

áherslu	á	móttöku	og	þjálfun	 í	 íslenskum	ferðaþjónustufyrirtækjum.	Ritgerðin	byggir	á	

eigindlegri	rannsóknaraðferð	og	leiðbeinandi	er	Dr.	Ásdís	Emilsdóttir	Petersen,	aðjúnkt.	

Ég	var	að	velta	því	fyrir	mér	hvort	að	ég	gæti	fengið	að	taka	stutt	viðtal	við	þig	um	móttöku	

og	þjálfun	starfsmanna	hjá	xxx.		

	

Reiknað	er	með	að	viðtal	taki	um	30	mínútur.	Spurningar	eru	m.a.	hvort	að	fyrirtækið	sé	

með	 ákveðna	 stefnu	 í	 þjálfun	 starfsmanna,	 hvort	 nýliðakynning	 sé	 haldin	 og	 hvort	

starfsmenn	fái	starfsmannahandbók	o.s.frv.	

	

Fyrirhugað	 er	 að	 taka	 nafn	 fyrirtækis	 fram	 í	 ritgerð	 og	 tala	 stuttlega	 um	 það.	

Endilega	 hafðu	 samband	 ef	 þú	 sérð	 þér	 fært	 um	 að	 taka	 þátt	 í	 þessu	 verkefni.		

	

Bestu	kveðjur,	

	

Ragnar	Týr	Smárason.	



	

60	

Viðauki	2	
Viðtalsrammi	fyrir	stjórnendur	

Stutt	um	fyrirtækið,	hvað	aðgreinir	ykkur?	

Hversu	margir	vinna	hjá	fyrirtækinu?		

Hvernig	er	móttöku	nýliða	háttað?	

- Er	nýliðakynning/námskeið	haldið	þegar	nýir	starfsmenn	koma	til	starfa?		
- Ef	já	hvernig	fer	það	fram?	
- Aðallega	undirbúningur	fyrir	starfið	eða	kynning	á	fyrirtæki	og	stefnum?	
- Hver	er	reynsla	ykkar	af	nýliðanámskeiðinu?	
- Allt	innanhús?	–	ekkert	útvistað?	
- Próf?	

	
Hvernig	er	þjálfun	nýliða	háttað?	

- On	the	job	training?	
- Verklegt?	
- Simmualtinon?	
- Próf?	

	
Fá	nýir	starfsmenn	einhvern	sem	þeir	geta	talað	við	við	í	þjálfunarferlinu?	(starfsfóstra)	

Fá	nýir	starfsmenn	starfsmannahandbók	þegar	þeir	byrjaðu	að	vinna?	

Hefur	þjálfunin	eitthvað	breyst	síðastliðin	ár,	samhliða	auknum	ferðamannastraumi?	

- Hvernig?	
Er	almenn	ánægja	með	móttöku	og	þjálfun	nýliða?	

- Er	það	kannað?	
	

Telur	þú	að	þjálfun	og	móttaka	starfsmanna	hafi	áhrif	á	ánægju	þeirra	í	starfi?	

Fer	greining	fram	á	árangri	móttöku	og	þjálfunar	nýliða	og	hvernig	fer	það	ferli	fram?	

- Er	einhver	eftirfylgni	með	þjálfun	nýliða?	
- Taka	stjórnendur	t.d.	viðtal	við	starfsmenn	og	spurja	þá	út	í	þá	þjálfun	sem	þeir	

hafa	fengið?	
Hvernig	er	almenni	þálfun	starfsmanna	háttað?	

- Námskeið,	fræðslufundir,	kennsluhugbúnaður,	ráðstefnur?	
- Hvernig	er	þarfagreiningu	háttað	varðandi	þjálfun	starfsmanna	í	fyrirtækinu?		

Er	haldið	utan	um	tölur	um	starfsmannaveltu	hjá	fyrirtækinu?	

Má	tala	um	fyrirtækið	í	ritgerðinni?	
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Viðauki	3	
Viðtalsrammi	fyrir	starfsmenn	í	framlínu	

Nafn	og	titill	í		vinnu	þinni?	

Getur	þú	lýst	starfi	þínu	í	stuttu	máli?	

Var	nýliðakynning/námskeið	haldið	þegar	þú	komst	til	starfa?		

- Ef	já	hvernig	fór	það	fram?	

Hver	er	reynsla	þín	af	nýliðanámskeiðinu?	

Getur	þú	lýst	þálfun	þinni?	

- Fékkst	þú	starfsmannahandbók	þegar	þú	byrjaðir	að	vinna?	

- Ef	svo	er	hvernig	nýttist	hún	þér	og	hver	er	reynsla	þín	af	henni?	

Fékkst	þú	einhvern	sem	að	þú	gast	talað	við	við	í	þjálfunarferlinu?	(starfsfóstra)	

- Ef	svo	er	hvernig	nýttist	það	og	hver	var	reynsla	þín	af	því?	

Hver	er	þín	reynsla	af	lærdómsumhverfi	í	fyrirtækinu	vera?	Hvetjandi?	

Hverjar	voru	meigin	áherslur	í	þinni	þjálfun?		

- Aðallega	undirbúningur	fyrir	starfið	eða	kynning	á	fyrirtæki	og	stefnum?	

Telur	þú	að	þjálfun	og	móttaka	þín	hafi	áhrif	á	ánægju	þína	í	starfi?	

- Ef	svo	er	hvernig?	

Hefur	verið	einhver	eftirfylgni	með	þjálfun	þinni?	Hafa	stjórnendur	t.d.	tekið	viðtal	við	þig	

og	spurt	þig	út	í	þá	þjálfun	sem	þú	fékkst?	

- Hvernig?	

Er	 eitthvað	 sem	 þú	 vildir	 sjá	 að	 væri	 gert	 öðruvísi,	 eða	 er	 eitthvað	 sem	 þú	 ert	 ekki	

ánægð/ur	með	í	móttöku	og	þjálfun	þinni?	

- Hvað?	

	


