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Abstract  
 

In this study, efforts will be made to examine and compare the role of human 

resource manager in Iceland. The aim of the study is to explore how the 

country's businesses manage human resources. In the course of the study, a 

meta-analysis research method was used to examine ten Icelandic studies 

conducted in recent years. The author created a template for the main subjects 

of human resource manager that was used in the analysis of the study. The study 

gives a good overview of the main roles and tasks of human resources managers. 

The theoretical part will cover the background of human resource management, 

the main roles and subjects, along with nine keys and developmental of human 

resource management. The methodology used will be discussed, how the study 

was conducted and data processing. 

The main findings of the study were that companies in Iceland seek well-

educated supervisors that have the knowledge and ability to do the job. Findings 

suggest that the majority has university education. The overwhelming majority 

are women with human resource affairs in companies in Iceland, and the average 

age is 30 to 59 years old. Fewest are from 18 to 30 years old. Human resources 

managers are often members of the executive management of companies and, 

according to the CRANET study 2012, they are keeping their seat well. 

According to studies, human resource managers believe it is important that they 

have a seat on the executive committee so that they can follow a policy and 

participate in discussion on decision-making of organizational units. The most 

common number of people per company that works with human management is 

between one and four, but can reach up to thirteen people. The results show that 

the humar resource manager's work experience is relatively low and only a few 

human resource managers have been working for more than 10 years in the same 

workplace. Human resource management is a relatively new sector in Iceland, 

and it can therefore be the reason for a low work experience. 

 

Keywords: Human resource management, human resource, nine keys and 

development of human resource management and meta-analysis.  
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Útdráttur 
Í þessari rannsókn verður leitast við að skoða og bera saman hlutverk 

mannauðsstjóra á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvernig 

fyrirtæki landsins haga sínum mannauðsmálum. Við framkvæmd rannsóknar 

var notast við safngreiningu (e. meta-analysis) á tíu íslenskum rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á síðustu árum. Höfundur rannsóknar bjó til skapalón fyrir 

helstu viðfangsefni mannauðsstjóra sem notað var við greiningu rannsóknanna. 

Rannsóknin gefur góða heildaryfirsýn á helstu hlutverkum og verkefnum 

mannauðsstjóra. Í fræðilega hlutanum verður farið yfir bakgrunn 

mannauðsstjórnunar, helstu hlutverk og viðfangefni ásamt níu lyklum og 

þroskastigum mannauðsstjórnunar. Farið verður yfir þá aðferðafræði sem notuð 

var, greint frá framkvæmd rannsóknar og úrvinnsla gagna.  

Helstu niðurstöður rannsóknar voru að fyrirtæki á Íslandi leitast eftir því 

að yfirmenn starfsmannamála/mannauðsstjórar séu vel menntaðir og hafi þá 

þekkingu og hæfni til þess að sinna starfinu. Í ljós kom að meirihlutinn er með  

háskólamenntun. Yfirgnæfandi meirihluti eru konur sem sinna mannauðsmálum 

í fyrirtækjum á Íslandi og er meðalaldur á bilinu 30 til 59 ára. Fæstir eru frá 18 

til 30 ára. Mannauðsstjórar eiga oftar en ekki sæti í framkvæmdastjórn 

fyrirtækja og samkvæmt CRANET rannsókn 2012 ná þeir að halda sætinu sínu 

vel. Samkvæmt rannsóknum telja mannauðsstjórar að mikilvægt sé að þeir eigi 

sæti í framkvæmdastjórn svo þeir geti fylgt stefnu og tekið þátt í ákvörðunatöku 

skipulagsheilda. Algengasti fjöldi þeirra sem sinnir mannauðsmálum fyrirtækja 

er á bilinu einn til fjórir, en getur þó farið allt upp í þrettán manns. Niðurstöður 

sýna að starfsreynsla mannauðsstjóra er hlutfallslega lág og aðeins örfáir 

mannauðsstjórar höfðu starfað í lengur en 10 ár á sama vinnustað. 

Mannauðsstjórnun er tiltölulega ný atvinnugrein á Íslandi og má því álykta að 

það sé ástæðan fyrir því að reynsla starfsmanna sé lítil.  

   

Lykilorð: Mannauðsstjórnun, mannauður, níu lyklar mannauðsstjórnunar, 

þroskastig mannauðsstjórnunar og safngreining.  

 

 



 

 vi 

Efnisyfirlit 
1. Inngangur ............................................................................................................................. 1	

1.1 Val á viðfangsefni ......................................................................................................................... 1	
1.2 Markmið rannsóknar .................................................................................................................... 2	
1.3 Uppbygging ritgerðar ................................................................................................................... 2	

2. Fræðileg umfjöllun ............................................................................................................... 3	
2.1 Mannauðsstjórnun ........................................................................................................................ 3	
2.1.1 Mannauður ................................................................................................................................. 4	

3. Hlutverk og verkefni mannauðsstjóra ............................................................................... 5	

4. Níu lyklar mannauðsstjórunar ........................................................................................... 7	
4.1 Áætlanagerð .................................................................................................................................. 8	
4.2 Öflun umsækjanda ........................................................................................................................ 8	
4.3 Ráðningar og val ........................................................................................................................... 9	
4.4 Þjálfun ......................................................................................................................................... 10	
4.5 Frammistaða ............................................................................................................................... 10	
4.6 Mat .............................................................................................................................................. 11	
4.7 Umbun ........................................................................................................................................ 12	
4.8 Þróun ........................................................................................................................................... 12	
4.9 Starfslok ...................................................................................................................................... 12	

5. Þroskastig mannauðsstjórnunar ...................................................................................... 14	
5.1 Þroskastig 0 – engin meðvituð starfsmannastjórnun .................................................................. 15	
5.2 Þroskastig 1 – hefðbundið starfsmannahald ............................................................................... 15	
5.3 Þroskastig 2 – fagleg starfsmannastjórnun ................................................................................. 16	
5.4 Þroskastig 3 – árangursrík mannauðsstjórnun ............................................................................ 16	
5.5 Þroskastig 4 – samþætting mannauðsstjórnun og rekstrar ......................................................... 17	

6. CRANET rannsóknin ........................................................................................................ 18	
6.1 Þroskastig mannauðsstjórnunar samkvæmt CRANET rannsókninni ......................................... 18	

7. Aðferðafræði ....................................................................................................................... 20	
7.1 Megindleg rannsókn ................................................................................................................... 20	
7.2 Framkvæmd rannsóknar og úrvinnsla gagna .............................................................................. 21	
7.3 Tillögur ....................................................................................................................................... 22	

8. Niðurstöður ......................................................................................................................... 23	
8.1 Menntunarlegur bakgrunnur mannauðsstjóra ............................................................................. 27	
8.2 Mannauðsstjóri í framkvæmdastjórn skipulagsheilda ................................................................ 29	
8.3 Fjöldi starfsmanna og stöðugilda í starfsmannadeild ................................................................. 31	
8.4 Aldurs- og kynjadreifing mannauðsstjóra .................................................................................. 31	
8.5 Starfsaldur og reynsla ................................................................................................................. 32	
8.6 Helstu viðfangsefni mannauðsstjóra í starfi ............................................................................... 33	
8.7 Þátttaka mannauðsstjóra í stefnumótun ...................................................................................... 36	
8.8 Aðferðir sem mannauðsstjórar beita við ráðningar og öflun umsækjenda ................................. 36	
8.9 Starfsmannasamtöl, frammistöðu mat, hvatning og endurgjöf .................................................. 37	
8.10 Starfsmannavelta, uppsagnir og afleiðingar samdráttaraðgerða eftir efnahagshrunið ............. 38	

9. Umræður ............................................................................................................................. 40	
Heimildaskrá .......................................................................................................................... 42	

Rafrænar heimildir ................................................................................................................ 42	
Ritaðar heimildir .................................................................................................................... 46	



 

 vii 

 

Myndayfirlit  

 
MYND 1. HLUTVERK STARFSMANNASTJÓRA. .............................................................. 5	

MYND 2. NÍU LYKLAR MANNAUÐSSTJÓRNUNA .......................................................... 7	

MYND 3. ÞROSKASTIG MANNAUÐSINS ......................................................................... 14	

MYND 4. STAÐA ÍSLENSKRA FYRIRTÆKJA OG STOFNANA Á ÞROSKASTIGUM 

MANNAUÐSSTJÓRNUNAR FRÁ ÁRINU 2006 TIL 2012 ......................................... 19	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 1 

1. Inngangur 
 

Frá örófi alda hefur þátttaka stjórnenda gegnt mikilvægu hlutverki innan 

skipulagsheilda. Nú til dags gegna mannauðsstjórar lykilstöðu í fyrirtækjum 

sem vilja ná árangri. Mannauðsstjórar halda utan um starfsmannamálin í 

fyrirtækjum og starfssvið þeirra getur verið breytilegt eftir stærð fyrirtækisins 

sem þeir starfa hjá. Á undanförnum árum hafa mannauðsstjórar skipað stóran 

sess í íslenskum fyrirtækjum og meiri kröfur eru gerðar til þeirra sem sjá um 

málefni tengd mannauðnum. Á undanförnum árum hafa breytingar orðið í 

starfsumhverfi skipulagsheilda. Starfsmenn verða að vera tilbúnir að hjálpa til 

og taka þátt í breytingum ef skipulagsheildin vill ná þeim markmiðum sem hafa 

verið sett (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Björg Ársælsdóttir, 2011, bls. 1-2).  

Í nútíma atvinnulífi þarf hæft og vel þjálfað starfsfólk til þess að ná 

árangri, veita góða þjónustu og ná samkeppnisforskoti á markaði. 

Mannauðsstjórar sinna mikilvægu hlutverki innan skipulagsheilda,  

fjölbreyttum verkefnum og stýra ferlinu frá ráðningu til starfsloka. Hlutverk 

þeirra er að miðla upplýsingum um réttindi og skyldur bæði til atvinnurekanda 

og launþega. Verkefni og aðferðir eru mjög ólík eftir því á hvaða þroskastigi 

mannauðsstjórnunar (e. human resources maturity stage) starfsheildin er (Ásta  

Bjarnadóttir, 2012, bls. 131). 

Stjórnendur þurfa að meta umsækjendur sem sækjast eftir starfi og hvaða 

eiginleikum umsækjandi býr yfir. Menntun, reynslu og hæfni verður að meta til 

að velja hæfasta umsækjandann. Lykillinn að árangursríku og faglegu vali á 

umsækjendum er að notfæra sér þá hæfileika sem hver og einn umsækjandi býr 

yfir (Ásta Bjarnadóttir, 2012, bls. 11).   

 

1.1 Val á viðfangsefni  
 

Höfund rannsóknarinnar langar að kanna hver staða mannauðsstjóra á Íslandi er 

og hver þeirra helstu viðfangsefni eru. Gerð var rannsókn sem átti að veita 

höfundi dýpri skilning og þekkingu á viðfangsefninu sem einnig gæti nýst í 

framhaldsnámi eða á vinnumarkaði.  
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1.2 Markmið rannsóknar 
 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig helstu viðfangsefnum íslenskra 

mannauðsstjóra er háttað. Tíu rannsóknir sem gerðar hafa verið á síðustu árum 

sem fjalla allar um mannauðsstjórnun verða bornar saman með safngreiningu 

(e. meta-analysis). Við framkvæmd rannsóknarinnar verður notast við 

megindlegar rannsóknaraðferðir. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar verða 

kynntar, settar í samhengi við fræðin og að lokum lagt mat á þær. 

 

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

Hver eru hlutverk og verkefni íslenskra mannauðsstjóra og hvernig haga 

fyrirtæki landsins mannauðsmálum sínum? 

 

1.3 Uppbygging ritgerðar  
 

Ritgerðin skiptist í tvo hluta: fræðilegan hluta og rannsóknarhluta. Í fræðilega 

hlutanum verður farið í gegnum bakgrunn mannauðsstjórnunar og skilgreiningu 

á hugtakinu. Hlutverk og verkefni mannauðsstjóra verða skoðuð, þar að auki 

verður farið yfir níu lykla mannauðsstjórnunar og helstu þroskastig hennar. Í lok 

fræðilega hlutans verður þroskastig mannauðsstjórnunar skoðað út frá 

CRANET-rannsókn sem er gerð á þriggja ára fresti. Fjallað verður um þá 

aðferðafræði sem notuð er við gerð rannsóknarinnar og hvernig unnið verður úr 

gögnum. Í niðurstöðum er að finna safngreininguna á þeim rannsóknum sem 

ákveðið var að bera saman en tilgangur safngreininga er að bera saman 

niðurstöður úr völdum rannsóknum og sameina í eina rannsókn. Ritgerðinni 

lýkur með umræðum þar sem helstu niðurstöður eru dregnar saman og næstu 

skref útskýrð ásamt mögulegum takmörkunum.  
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2. Fræðileg umfjöllun 
 

Í skýrslu þessari verður farið yfir fræðilegan bakgrunn mannauðsstjórnunar. 

Hugtökin mannauðsstjórnun (e. human resource management), mannauður (e. 

human resources), hlutverk og verkefni mannauðsstjóra eru útskýrð ásamt níu 

lyklum mannauðsstjórnunar. Einnig verður lagt mat á þroskastig 

mannauðsstjórnunar og borið saman við CRANET (Cranfield Network on 

Human Resource Management) rannsóknina sem unnin var af rannsóknarteymi 

í Háskóla Reykjavíkur.  

 
2.1 Mannauðsstjórnun  
 

Mannauðsstjórnun (human resource management) er sú fræðigrein sem á rætur 

sínar að rekja til sjöunda áratugar síðustu aldar. Fræðigreinin snýr að nýtingu 

starfsmanna til að ná markmiðum skipulagsheildarinnar. Síðastliðin tuttugu ár 

hefur verið mikil þróun í málefnum mannauðsstjórnunar og hafa orðið miklar 

breytingar á hugmyndafræðinni í takt við tímann (Armstrong, 2012, bls. 66-69). 

Hægt er að skilgreina mannauðsstjórnun á margvíslegan hátt. 

Mannauðsstjórnun er einn þáttur af stjórnun fyrirtækja og er meginhlutverk 

hennar að halda utan um og betrumbæta málefni starfsmanna. Markmið 

mannauðsstjórnunar er að hámarka nýtingu á mannauðnum. Lykilatriði að 

góðum mannauði eru samskipti innbyrðis milli starfsmanna og stjórnenda. 

Hlutverk og tilgangur mannauðsstjóra er að skapa árangursríkt umhverfi sem 

hvetur starfsfólk til dáða þannig að sem mestur árangur og framleiðni náist. 

Mannauðsstjórar verða að vanda vel til verka varðandi ráðningar og val en 

einnig eru fræðsla og þjálfun lykillinn að samkeppnisforskoti fyrirtækja (Mondy 

og Martocchio, 2016, bls. 42).  

Á undanförnum árum hefur þróun starfsmannamála verið mikil og 

upphaflega var talað um starfsmannastjórnun (Personnel Management). Með 

hefðbundinni starfsmannastjórnun er áhersla lögð á að draga úr kostnaði til þess 

að hagnaður fyrirtæksins verður sem mestur, hvað er hagkvæmast hverju sinni 

(Legge, 2005, bls. 72). Í mannauðsstjórnun er áhersla lögð á að samþætta 

starfsmannastefnu fyrirtækisins við heildarstefnu þess. Mannauðsstefnan er í 

grunninn markaðsáætlanir, framleiðsluáætlanir og fjármálaáætlanir. Aukin 
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samþætting mannauðsstefnu og viðskiptastefnu fyrirtækja verður til þess að 

fyrirtækið nái samkeppnisforskoti. Samþætting eykur tryggð skipulagsheilda og 

hollustu við starfsmennina sína (Legge, 2005, bls. 35-38). Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson (2003) útskýrir hugtakið mannauðsstjórnun í tímaritsgrein sem 

birt var í tímaritinu Vísbending; 

 

sem þá aðferðafræði í starfsmannamálum sem snýr að öllum þeim 

ákvörðunum sem teknar eru og lúta að sambandi starfsmanna og 

stjórnenda. Gæði þessara ákvarðana hafa bein áhrif á möguleika 

fyrirtækja og starfsmanna til að ná fram markmiðum sínum. Þannig er 

mannauðsstjórnun í raun grunnurinn þegar kemur að stjórnun 

fyrirtækja (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2003, bls. 3).  

 
2.1.1 Mannauður  
 

Hugtakið mannauður má rekja til hagfræðingins Adams Smiths. Ein 

verðmætasta eign skipulagsheilda er mannauðurinn og er því mjög mikilvægur 

fyrir sköpun samkeppnisforskots. Þekking, færni, reynsla, hæfni og geta 

starfsmanna getur skapað mikið virði fyrir skipulagsheildir og verða stjórnendur 

að reyna varðveita og laða til sín hæfasta starfsfólkið hverju sinni. Viðhalda þarf 

duglegum og reyndum starfsmönnum innan fyrirtækja til að áframhaldandi 

árangur og velgengni náist. Starfsmenn verða að vera vel upplýstir og 

nauðsynlegt er að þeir fái tækifæri til að eflast og dafna í starfi (Armstrong, 

2012, bls. 68-69).  

Á markaðnum í dag ríkir mikil samkeppni um auðlindir. Tilgangur 

mannauðsstjóra er meðal annars að skýra sambandið milli starfsmanns og starfs. 

Notaðar eru aðferðir til að meta og umbuna starfsfólki. Árangur skipulagsheildar 

veltur á hæfni vinnuafls, þjálfun og þróun mannauðs verður að vera gert á 

áhrifaríkan hátt sem er bæði mikilvægt fyrir núverandi starf og einnig fyrir 

framtíðarstarf og skipulag (Itika, 2011, bls. 9).  
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3. Hlutverk og verkefni mannauðsstjóra  
 

Hlutverk og verkefni mannauðsstjóra er fjölbreytt og getur verið breytilegt frá 

degi til dags. Gerður G. Óskarsdóttir (1990) hefur staðið fyrir gerð starfslýsinga 

tugi starfshópa þar á meðal starfsmannastjóra. Helstu hlutverk íslenskra 

starfsmannastjóra samkvæmt greiningu hennar er að hafa yfirumsjón með 

starfsmannahaldi og málefnum starfsmanna. Launamál, fræðuslumál, ráðningar, 

samningamál og velferðarmál eru málefni sem starfsmannastjóri annast (Gerður 

G. Óskarsdóttir, 1990, bls. 88).  Eins og sjá má á mynd 1 greinir Gerður  

viðfangsefnin í þrettán hlutverk.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mynd 1. Hlutverk starfsmannastjóra. 

 
 

 

Hlutverk starfsmannastjóra 
v Ber ábyrgð á launaútreikningum og útborgun launa 

 
v Hefur eftirlit með vinnuskýrslu, yfirvinnuskráningu, fjarvistum, orlofstöku og afleysingum 

 
v Er umsagnaraðili um röðun starfsmanna í launaflokka, tilfærslu í starfi og uppsagnir 

 
v Fylgist með frammistöðu einstakra starfsmanna, ýmist með formlegu frammistöðumati er 

tengist starfsáætlunum eða með óformlegum upplýsingum frá yfirmönnum deilda 
 

v Vinnur að hagræðingu í starfsmannahaldi til að halda launakostnaði í lágmarki og hafa 
jafnframt í huga hámarksnýtingu á mannafla 

 
v Greiðir úr samskiptavandamálum á vinnustað 

 
v Veitir starfsfólki persónulega ráðgjöf og aðstoð 

 
v Hefur umsjón með öryggismálum, heilbrigðisþjónustu, hlunninda- og velferðarmálum 

starfsmanna 
 

v Skipuleggur starfsþjálfun nýliða, námskeiðahald og aðra starfsmannafræðslu ef þörf er á 

v Auglýsir lausar stöður og hefur umsjón með mannaráðningum, annast stundum móttöku 
starfsumsókna og tekur viðtöl við umsækjendur 

 
v Hefur náið samstarf við yfirmenn deilda eða sviða um ofangreinda málaflokka  

 
v Er stundum fulltrúi vinnuveitenda í samningarviðræðum um launakjör 
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Starfslýsing fyrir starfsmannastjóra lýsir hvaða verkefnum og hlutverkum fylgja 

starfinu. Starfsmannastjóri hefur umsjón með ýmsum verkefnum sem snerta 

mannauðinn í fyrirtækinu. Starfslýsingin hér að ofan gefur góða mynd af hversu 

fjölbreytt starf starfsmannastjóra getur verið. Eins og kom fram á mynd 1 hér að 

ofan þá er hlutverk starfsmannastjóra meðal annars að fylgjast með frammistöðu 

starfsmanna, veita persónulega ráðgjöf og aðstoð. Starfsmannastjóri greiðir 

jafnframt úr samskiptavandamálum sem myndast á vinnustað auk fleiri 

málaflokka svo dæmi séu nefnd. Mikilvægt er að hafa í huga að þessi 

starfslýsing var gerð árið 1990 og hafa verkefnin tekið breytingum síðan þá. 

Áður fyrr var sá sem hafði umsjón með starfsmannamálum kallaður 

starfsmannastjóri en í seinni tíð er algengara að starfstitillinn sé mannauðsstjóri. 

Nú til dags taka mannauðsstjórar meiri þátt í stefnumótun og ákvarðanatöku 

skipulagsheilda og því þykir starfstitillinn mannauðsstjóri meira viðeigandi. 

Fyrirtæki hafa ekki öll breytt starfstitlinum og bera umsjónarmenn 

mannauðsmála oft hina ýmsu titla (Gerður G. Óskarsdóttir, 1990, bls. 88-90). 

Samkvæmt Ulrich (1998) er mikil samkeppni á markaði og í fyrirtækjum eru 

breytingar örar. Ef fyrirtæki ætla að lifa á markaði verður skipulagsheildin að 

aðlagast öllum breytingum í nær og fjær umhverfi okkar. Ulrich fjallaði um að 

nauðsynlegt væri að staðsetja mannauðsstjórnun á nýtt form sem væri 

frábrugðið hlutverkum starfsmannastjórnunar. Veita á því athygli hvernig 

mannauðsstjórnun getur aukið virði fyrir viðskiptavininn og starfsfólkið fremur 

en að einblína á hvað mannauðsstjórnun gerir (Ulrich, 1998, bls. 124-134).  

Mannauðsstjórar eru staðsettir á mismunandi stað í skipuritum fyrirtækja en 

skipurit geta verið mismunandi milli skipulagsheilda. Mannauðsmál eru 

fyrirferðamikil í stjórnun og rekstri skipulagsheilda því getur staðsetning skipt 

sköpum þegar viðfangsefni mannauðsstjóra eru könnuð nánar. Undanfarin ár 

hefur barátta mannauðsstjóra snúist um að eiga sæti í framkvæmdastjórn. Til 

þess að mannauðsstjóri geti sinnt starfi sínu með sóma er mikilvægt að hann eigi 

sæti í framkvæmdastjórn og tekið þátt í ákvarðanatöku. Í kjölfar 

efnahagshrunsins á Íslandi árið 2008 hafa breytingar orðið á stöðum 

mannauðsstjóra. Mannauðsstjórar hafa verið færðir neðar í skipuritið, þar að 

auki verið teknir út úr framkvæmdasjórn og settir undir rekrstar, fjármála eða 

þjónustusvið  (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2012). 
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4. Níu lyklar mannauðsstjórunar 
 

Lykillinn að velgengi í rekstri skipulagsheilda er gjarnan góð og skipulögð 

mannauðsstjórnun. Níu lyklar mannauðsstjórnunar er líkan sem samanstendur 

af níu grunnforsendum mannauðsstjórunar. Eins og sjá má á mynd 2 er 

hlutverkum mannauðsstjóra skipt í níu þætti. Ferlið hefst á áætlanagerð í 

starfsmannamálun, öflun umsækjenda, ráðningar og val, þjálfun, frammistaða, 

mat, umbun, þróun og starfslok. Áhersla er lögð á starfsfólkið, vinnuaðstæður 

og góð mannleg samskipti (Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann  

Aðalsteinsson, 2006, bls. 331-343). 

 
Mynd 2. Níu lyklar mannauðsstjórnuna 

 
Á meðan ráðningarferlinu stendur er gott að hafa í huga sálfræðilega 

samninginn. Huglægur samningur verður til við upphaf ráðningarferlisins á 

milli starfsmanna og vinnuveitenda. Samningurinn byggist á þeim væntingum 

sem starfsmaður hefur til starfsins, einnig þeim væntingum sem vinnuveitandi 

hefur til nýs starfsmanns. Uppfylla verður þessar væntingar svo 

vinnusambandið vari sem lengst (Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006, bls. 331-343). Í nútíma starfsumhverfi ríkir mikil 

samkeppni, því skiptir miklu máli að vanda vel til ráðninga og laða til sín hæft 

starfsfólk. Einstaklingar upplifa sálfræðilega samninginn með mismunandi 

hætti, þrátt fyrir að þeir séu í sömu skipulagsheild og fari í gegnum eins 

ráðningarferli. Rannsóknir hafa sýnt að ein helsta brottför starfsmanna er vegna 

þess ef vinnuveitandi stendur ekki við loforð sem samið var um í 

ráðningarviðtalinu á fyrstu sex mánuðum starfstíma (Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi  

Dalmann Aðalsteinsson, 2007, bls. 509-520). 
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4.1 Áætlanagerð  
 

Stefnumótandi mannauðsstjórnun tryggir að velferð fyrirtækja nái tilsettum 

markmiðum og framfylgjandi stefnu skipulagsheilda. Gerðar eru áætlanir á 

skilvirkan hátt til þess að starfsmenn séu nýttir til fulls og árangur náist (Mondy 

og Martocchio, 2016, bls. 112). Áætlanagerð er ferli sem auðveldar stjórnendum 

og starfsmönnum að samræma starfsemi fyrirtækis, gegna hlutverkum og taka 

skynsamar ákvarðanir innan skipulagsheildar. Áætlanagerð felst í greiningu á 

þörfinni fyrir ráðningu starfsmanns, gera þarf markvissa áætlun hvernig staðið 

skuli að ráðningu og reynt að tryggja að réttu starfsmenninir eru látnir vinna 

réttu störfin. Tryggja verður að framtíðin sé tekin með inn í heildarmynd 

skipulagsheilda til þess að núverandi og framtíðarþarfir náist (Arney 

Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009, bls. 5-7). 

Áætlanagerð mannauðsmála fellur meðal annars undir mótun 

starfsmannastefnu, mannaflaspár, gerð starfsgreininga og starfslýsinga einnig 

endurskoðun þeirra. Mikið er lagt upp úr því að ráða hæfustu starfsmennina til 

þess að hægt sé að hafa ákveðna yfirsýn um hversu marga starfsmenn þarf í 

tiltekið starf til að hámarka árangur skipulagsheildarinnar hverju sinni. Því er 

mikilvægt að tryggja að þeir einstaklingar sem ráðnir eru í starfið séu með þann 

bakgrunn, reynslu og hæfni til þess að sinna starfinu eftir bestu getu (Arney 

Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009, bls. 5-7). 

 

4.2 Öflun umsækjanda  
 

Í stefnumiðaðri mannauðsstjórnun er öflun umsækjenda annað þrepið í ferlinu 

og er alltaf byggt á starfsgreiningu, hvort sem hún er óformleg eða formleg. 

Oftast er notast við óformlegar ráðningar en þá er ráðið starfsmann án þess að 

auglýsa starfið eða leita til ráðningarskrifstofu (Ásta Bjarnadóttir, 2012, bls. 27-

30). 

Nauðsynlegt er þó að nota jafnframt formlegar ráðningar til að auka 

breiddina á umsækjendum. Óformleg aðferð við öflun umsækjanda er þegar 

einstaklingur sem þekkir starfið eða er núverandi starfsmaður bendir á annan 

einstakling sem gæti hentað í tiltekið starf. Þegar formleg aðferð er notuð við 
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öflun umsækjanda er  algengast að starfið sé auglýst eða leitað sé til 

ráðningarstofu (Ásta Bjarnadóttir, 2012, bls. 29-31).  

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að leiðin sem verður fyrir valinu við 

öflun umsækjanda verður að vera trúverðug, árangursrík og uppfylla þau 

skilyrði sem sett voru í upphafi. Auk þess er vert að hafa í huga að kröfur um 

menntun og hæfni þurfa að vera raunhæfar. Óraunhæfar kröfur geta haft þau 

áhrif að umsækjandi sem uppfyllir kröfur starfsins sleppir því að sækja um 

starfið vegna óraunhæfar kröfur sem settar eru um viðkomandi starf (Armstrong, 

2012, bls. 48). 

Skoða þarf hvaða leið er árangurríkust til þess að laða að sem flesta 

umsækjendur. Mikilvægt er að hafa í huga hvar og hvernig eigi að auglýsa 

viðkomandi starf, hvort atvinnurekandi þarf að leita til ráðningarstofu eða 

sambærilegra ráðgjafa (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

 

4.3 Ráðningar og val 
 

Ráðningarferli tekur við þegar öflun umsækjenda lýkur. Ráðningar og val er eitt 

af mikilvægustu þáttum mannauðsstjórnunar. Ráðning er ákveðið ferli þar sem 

upplýsingum um ákveðinn fjölda umsækjanda er safnað saman. Niðurstöður eru 

bornar saman við þær kröfur sem viðkomandi starf setur áður en endanlegt val 

á sér stað. Vönduð og fagleg vinnubrögð verða að eiga sér stað til þess að auka 

líkurnar á að velja hæfasta umsækjandann í starfið (Margrét Guðmundsdóttir, 

1985, bls. 34).  

Vinna þarf markvisst úr umsóknum og nota aðferðir sem auka líkurnar 

á hlutlægni til að tryggja að allir umsækjendur eigi jafna möguleika á starfinu. 

Til eru ótal margar aðferðir til þess að ráða inn nýtt starfsfólk. Í raun er hægt að 

segja að ráðningarferlið sé höfnunarferli með það að leiðarljósi að hafna öllum 

umsækjendum nema einum. Hægt er að skipta ráðningarferlinu í þrjú 

mismunandi stig. Á fyrsta stiginu er starfsgreining notuð, í henni felst að safna 

saman upplýsingum um störf og meta eðli starfsins. Í starfslýsingunni sem 

byggist á starfsgreiningu þurfa að koma fram þær skyldur sem fylgja starfinu en 

skipulagsheildin sér um að útbúa starfslýsinguna þar sem fram koma heiti og 

skyldur starfsins. Skipulagsheildin ákveður á næsta stigi hvort hún vilji auglýsa 

tiltekið starf eða leita til ráðningarsofu. Á síðasta stiginu er tekin ákvörðun um 
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hvaða aðferð skuli vera notuð. Vinna þarf úr umsóknum  

á síðasta stiginu og taka ákvörðun um ráðninguna sjálfa. Skipulagsheildir þurfa 

að fylgja örri þróun og geta brugðist hratt við þeim breytingum sem verða í 

samfélaginu sem við lifum við í dag (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

 

4.4 Þjálfun   
 

Þjálfun og þróun í starfi er nauðsynleg og margþætt. Markmiðið með þjálfun er 

að auka afköst, bæta frammistöðu og auka gæði fyrirtækisins. Mikilvægt er að 

auka þekkingu og færni starfsmanna og reyna minnka starfsmannaveltu. 

Undirbúningur á þjálfuninni þarf að vera skipulögð svo hún skili ávinningi bæði 

fyrir starfsfólk og fyrirtæki. Samkvæmt fræðimönnum er þjálfun skilgreind sem 

kerfisbundin leið til þróa þekkingu, færni, hæfni, reynslu og menntun sem nýtist 

í núverandi starfi eða framtíðarstarfi. Starfsfólk verður að finna fyrir hvatningu 

til þess að geta gert sitt besta og bætt frammstöðu sína (Blanchard og Thacker, 

2010, bls. ).  

Skipulagsheildir verða að bregðast hratt við öllum þeim breytingum sem 

eiga sér stað í umhverfinu. Markmið og stefnumörkun fyrirtækis þurfa að vera 

skýr fyrir starfsfólkið, þar að auki verður starfsfólkið að vera tilbúið til að takast 

á við nýjar áskoranir og nýta bæði innri og ytri styrkleika sína. Með markvissri 

þjálfun er hægt að nýta styrkleika þeirra til þess að takast á við tilteknar aðstæður 

og örar breytingar (Inga Jóna Jónsdóttir, 2004)   

Lykilatriði til þess að sporna gegn starfsmannaveltu er að stuðla að 

markvissri nýliðaþjálfun og móttöku nýrra starfsmanna. Þetta tryggir hollustu 

og tryggð við starfsfólk og eflir einnig liðsanda í skipulagsheildum. Rannsóknir 

sýna að aðlögun og samskipti við nýliða hafa áhrif á félagsmótun einstaklinga 

(Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Finnur Oddsson, 2009, bls. 49). 

 
 
4.5 Frammistaða 
 

Eftir að þjálfun nýrra starfsmanna hefur átt sér stað er mikilvægt að mæla hvort 

þjálfunin hafi skilað frammistöðu. Frammistaða er mæld á ýmsan hátt, til dæmis 

með frammistöðumati sem er kerfi byggt á formlegum endurskoðunum. 

Niðurstöður úr frammistöðumatinu er bornar saman við markmið sem 
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skipulagsheildin setur. Eitt af mikilvægustu eiginleikum frammistöðu er 

samfellt ferli sem endurspeglar góðar stjórnunarvenjur, setur stefnur og gripið 

er til aðgerða ef þörf er á breytingum. Starfsmenn eru hvattir til að meta eigin 

frammistöðu og hvaða virku þættir geta bætt þeirra niðurstöður. Auk þess eru 

stjórnendur hvattir til þess að vinna úr sínu hlutverki, veita þjálfun, stuðning og 

leiðsögn (Armstrong, 2012, bls. 338). 

Ef frammistaða eins starfsmanns er slök hefur það áhrif á frammistöðu 

annarra. Mikilvægt er að vanda valið á umsækjendum til þess að auka framleiðni 

og draga úr kostnaði (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, bls. 

15). 

 

4.6 Mat 
 

Mat er mjög mikilvægur hluti af þjálfunarferli. Hægt er að beita ýmsum 

aðferðum til að meta frammistöðu í starfi. Mat er mælikvarði á ferli sem safnar 

saman upplýsingum og leitast eftir því að skoða frammistöðu starfsfólks.. 

Samkvæmt Bramley (2003) er megintilgangar mats til þess að meta 

frammistöðu og árangur í starfi þríþættur. Fyrst er að safna upplýsinum um 

árangur í starfi til þess að geta gefið starfsfólki endurgjöf. Í öðru lagi að hafa 

stjórn á veittri þjálfun og í lokin að hafa nákvæma starfslýsingu á vinnuferlum 

til þess að auðvelda undirbúning frammistöðumats (Boxall og Purcell, 2008, bls. 

96).  

Mat á frammistöðu er formlegt kerfi sem auðveldar undirbúning 

stjórnenda. Til að tryggja viðeigandi mat á varnarleysi í frammistöðu þá eru tvær 

aðferðir notaðar. Hlutlægar aðferðir og huglægar aðferðir. Hlutlægt mat er 

aðferð sem notuð er í samblandi við tölfræði og mældur er fjöldi eininga í 

framleiðslu meðan huglægt mat byggist á áliti sérfræðinga. Aðal áherslan með 

huglægu mati er á gögnum og jafnvel frammistöðu. Þegar stjórnendur meta 

frammistöðu er oft notað huglægt mat en þó fylgja því nokkrir gallar. Helsti galli 

huglægra aðferða er óvissa á mati sérfræðinga og að matið njóti ekki góðs af 

þekkingu og reynslu sérfræðinganna (Sahoo, Sahoo, Dhar og Pradhan, 2016, 

bls. 1304).  
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4.7 Umbun 
 

Til þess að viðhalda góðum starfsanda þarf umbun og innri hvatning að vera til 

staðar hjá stjórnendum. Þegar mannauður er stjórnaður á viðeigandi og réttan 

hátt getur viðvarandi samkeppni átt sér stað. Jákvæð hvatning getur aukið afköst 

starfsfólks með ýmsum hættum. Algengt er að umbun sé í formi launa, til dæmis 

launahækkanir og peningabónusar (Zhou, Zhang og Montero-Sánchez, 2001, 

bls. 81-88).  

 
4.8 Þróun 
 

Með starfsþróun er átt við alla þjálfun á starfsfólki og möguleika þeirra á þróun 

innan skipulagsheildarinnar.  Mikilvægt er að starfsfólk fái að þróast í starfi og 

hafi ákveðin verkefni til þess að sinna og taka ábyrgð á starfinu. Ein leið  fyrir 

starfsmann til að þróast í starfi er með því að fá stöðuhækkun eða nýjan 

starfstitil. Hæfni og færni eykst markvisst með aukinni þróun og þjálfun á 

starfsfólki, sem verður til þess að frammistaða fyrirtækis verður betri og 

ávinningur fyrirtækisins eykst. Til þess að byggja upp starfsþróun er hægt að 

skilgreina starfsþróunarferla, þá eru möguleikar starfsfólks til stöðuhækkana 

eða þátttöku kortlagðir í nýjum verkefnum. Kröfur um færni og þekkingu eru 

settar til einstakra starfa og kortleggja síðan hvaða störf leiði eðlilega hvert af 

öðru (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009, bls. 33).  

 
4.9 Starfslok 

 

Eitt af erfiðustu sviðum mannauðsstjóra í fyrirtækjum er að ráðstafa hvernig 

hægt er að losa sig við starfsfólk vegna offramboðs, uppsagna eða starfsloka. 

Nauðsynlegt er að skipuleggja fram í tímann til að forðast offramboð, uppsögn 

eða starfslok eins og kostur er. Það getur verið til dæmis verið gagnlegt að bjóða 

góðum starfsmönnum bónus til að koma í veg fyrir brottför. Þegar uppsögn á 

sér stað er mjög mikilvægt að gera hlutina á réttan hátt, vera sanngjarn og sýna 

nærgætni (Armstrong, 2012, bls. 258).  

Starfslok verða með ýmsum hætti, bæði af hálfu starfsmanns eða 

fyrirtækis. Algengt dæmi um starfslok er uppsögn en þá segir starfsmaður upp 
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starfinu eða starfsmanni er sagt upp starfinu. Uppsagnir starfsmanna geta haft 

neikvæð áhrif á samstarfsfólk og valdið óöryggi. Að ráða inn og þjálfa nýja 

starfsmenn getur verið langt og kostnaðarsamt ferli. Með því að minnka 

starfamannaveltu dregur það jafnvel úr kostnaði og sparar stjórnendum tíma. 

Starfsmannavelta (e. employee turnover) er lykilþáttur í starfsmannamálum 

fyrirtækja því hún sýnir gagnlegar og tölulegar upplýsingar um hversu margir 

starfsmenn hætta hjá fyrirtækinu á ákveðnu tímabili.  Með því að skoða 

upplýsingar um starfsmannaveltu geta skipulagsheildir fengið vísbendingar 

hvort að gæði séu til staðar og starfsmenn séu ánægðir í starfi. Jákvæð tengsl 

milli tryggðar starfsmanna og viðskiptavina sýnir að mikilvægt er að reyna 

lágmarka starfsmannaveltu í fyrirtækjum. Beinn og óbeinn kostnaður getur 

numið allt að tvöföldum árslaunum starfsmanns, sem þýðir að það er dýrt að 

ráða inn nýtt starfsfólk (Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 

2009, bls. 28).  

Uppsagnir starfsmanna getur verið vísbending um óánægju í starfi. Þær 

geta stafað af ýmsum hætti, til dæmi ef skortur er á þjálfun, lítið um ný tækifæri, 

of lág laun miðað við ábyrgð og stöðu og lítill stuðningur í starfi. Starfsmenn 

geta einnig upplifað ósanngirni frá stjórnendum þegar ákveðnum væntingum er 

lofað í upphafi en er svo ekki framfylgt í kjölfarið. Þrátt fyrir að 

starfamannavelta sé kostnaðarsöm er mikilvægt að hafa í huga að ákveðin 

starfsmannavelta er mikilvæg fyrir skipulagsheildina, til þess að viðhalda 

nýsköpun og nauðsynlegri þróun. Nýliðar í skipulagsheildum geta verið afar 

nauðsynlegir fyrir starfsemi fyrirtæksins, því oft er mikilvægt að fá inn nýtt blóð 

og nýja hugsun í komandi verkefni. Stjórnendum ber þó að varast ótímabær 

starfslok einstaklinga sem sinna starfinu sínu vel og eru mikilvægur partur af 

skipulagsheildinni. Eðlileg starfsmannavelta er oftast innan við 10%, þó er hún 

misjöfn eftir stærð og starfsemi fyrirtækja, tegund starfs og atvinnugreinum 

(Arney Einarsdóttir og Sigríður Þrúður Stefánsdóttir, 2009, bls. 29). 
Starfsmannavelta er einn af þeim þáttum sem er mest rannsakaður í 

mannauðsstjórnun en hugsanlegar orskar eru lítið þekktar meðal sérfræðinga 

(Cohen, 1999, bls. 61-75).  
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5. Þroskastig mannauðsstjórnunar  
 

Skipulagsheildir fyrirtækja eru að verða sífellt flóknari og hlutverk 

mannauðsstjóra því enn mikilvægara en áður fyrr. Þroskastig 

mannauðsstjórnunar er greiningartæki eftir Paul Kearns (2010) sem spannar níu 

stig. Megintilgangur með líkaninu er að stýra mannauðnum og meta verðmæti 

og athuga hvert virði mannauðsins er. Þroskastig fyrirtækja og stofnana eru gerð 

með mismunandi hætti, sum byrja ofarlega en aðrar neðarlega. Sköpun 

verðmætar geta staðnað á lægri þroskastigum en aðrar færast jafn og þétt uppá 

topp (Ásta Bjarnadóttir, 2012, bls. 131).  

 

Á mynd 3 er hægt að sjá hvernig Kearns (2010) útskýrir þroskastigin sjö.  
 

 

 
Mynd 3. Þroskastig mannauðsins 

 

Fyrirtæki sem hlúa að mannauðnum og vilja gera vel við starfsfólk sitt 

eru að öllum líkindum ekki á neikvæðu stigunum, -2 og -1. Líkanið á myndinni 

auðveldar stjórnendum að fá yfirsýn hvernig virðissköpun fer úr því að vera lítil 

virðissköpun í það að vera mikil. Þroskastig mannauðs gefur til kynna hvar 

skipulagsheildin staðsetur sig (Kearns, 2010, bls. 97-99).  

Frá árinu 2003 hefur þroskastig mannauðsstjórnunar verið mæld með 

reglulegu millibili í íslenskum fyrirtækjum og stofnunum sem er hluti af 
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CRANET-rannsókninni sem er gerð við Háskólinn í Reykjavík þriggja ára 

fresti. Einungis verður þó fjallað um þroskastigin fimm frá 0-4 á myndinni eftir 

Paul Kearns. Í þessum kafla verður fjallað um þroskastigin fimm, það er að segja 

frá 0-4 (sjá mynd 3 eftir Paul Kearns). 

 

5.1 Þroskastig 0 – engin meðvituð starfsmannastjórnun  
 

Stjórnendur á þroskastigi 0 eru með enga meðvitund um starfsmannastjórnun. 

Ákvarðanir um mannauðinn eru teknar af æðstu stjórnendum og er dæmigerð 

miðstýring á þessu stigi. Lítið er fylgst með mannauðnum og virði mannauðs er 

ekki mikils metið á þroskastiginu. Stjórnendur hafa litlar sem engar hugmyndir 

hvernig eigi að stýra mannauðnum. Fyrst og fremst snýst starfsmannastjórnun á 

þessu stigi um ráðningar og launagreiðslur. Óformleg upplýsingamiðlun er á 

milli stjórnenda og starfsmanna, starfmannavalið er tilviljanakennt á þroskastigi 

0.  

 Ráðningar á nýjum starfsmönnum er byggt upp með óformlegum hætti, 

ekki eru skoðaðar kröfur sem starfið setur og einungis er ætlunin að fylla í 

skarðið. Lítið er um starfsþróun sem gefur til kynna að starfsmenn læri síður af 

mistökum og reynslan verður minni. Nærgætni gagnvart starfsmönnum er ekki 

til staðar hjá stjórnendum, lítið upplýsingaflæði er á milli starfsmanna og 

stjórnenda. Stjórnendur á þessu þroskastigi taka lítið tillit til kjarasamninga, 

lögbundinna réttinda og jafnréttislöggjöf. Stjórnendur eru í engum vafa að segja 

starfsmönnum upp þegar skortur er á verkefnum í fyrirtækinu (Ásta 

Bjarnadóttir, 2012, bls. 132-133).  

 

5.2 Þroskastig 1 – hefðbundið starfsmannahald 
 

Á þroskastigi 1 verða stjórnendur að vera meðvitaðir um starfsmannastjórnun, 

verða að gæta samræmis í launum og fara eftir lögum og reglum kjarasamninga.   

Haldið er utan um starfsmannaskrár og þjálfun á starfsmönnum er háð þörfum 

skipulagsheildarinnar. Lítið frumkvæði kemur frá stjórnendum og aðferðum 

mannauðsstjórnunar er beitt í takmörkuðu magni. Skortur er á fjölbreytni í 

boðskiptum frá stjórnendum til starfsfólks. Starfsmenn fá litla starfsþróun í starfi 

en hafa þó möguleika á því að sækja námskeið tengd áhugasviði þeirra. 
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Starfsmenn sem taka ákvarðanir út frá  innsæi sínu eru ólíklegir til að ná árangri 

í starfi til lengdar. Á þroskastigi 1 byggist starfsmannavalið fyrst og fremst á því 

að koma í veg fyrir mistök í ráðningum. Áhersla er lögð á að skoða umsagnir 

um umsækjendur. Til þess að stjórnendur geti haldið í góða starfsmenn verða 

þeir að greiða þeim góð laun til að sporna við brottfalli og sýna fagmennsku í 

starfi (Ásta Bjarnadóttir, 2012, bls. 133). 

 

5.3 Þroskastig 2 – fagleg starfsmannastjórnun 
 

Stjórnendur á þroskastigi 2 leggja aukna áherslu á faglega starfsmannastjórnun. 

Ferlið í kringlum starfsmannahaldið er orðið þróaðra, samskiptin á milli 

starfsmanna er betri og nú koma jafnframt fleiri aðilar að ráðningarferlinu. Valið 

á starfsmönnum er orðið formfast, þó er stundum leitað til fagaðila varðandi 

starfsmannamálin. Við ráðningu á starfsmönnum koma oft fleiri en einn aðili að 

valinu. Starfsmenn eru þjálfaðir og þróaðir eftir þörfum skipulagsheildarinnar 

hverju sinni. Krafa er gerð um sérþekkingu starfsmanna og er frammistöðumat 

skoðað þrátt fyrir að það sé enn óformlegt. Oft á tíðum er sérstakur 

starfsmannastjóri sem fylgist með veltu starfsmanna, faglegum vinnubrögðum 

og skilvirkri starfsmannastefnu fyrirtækisins. Fyrst og fremst verður 

starfsmannastjórinn að vera með gott skipulag og góða yfirsýn á öllum ferlum 

skipulagsheildarinnar (Ásta Bjarnadóttir, 2012, bls. 134-135). 
 

5.4 Þroskastig 3 – árangursrík mannauðsstjórnun  
 

Á þroskastigi 3 er ferli árangursríkra mannauðsstjórnunar fullkomlega mótað og 

skilgreint. Ferlið er mótað til þess að það sé marktækt og hafi jákvæðan 

innblástur á reksturinn. Fagleg og árangursrík vinnubrögð verða að vera í 

fyrirrúmi en einnig eru kröfur gerðar til stjórnenda að vanda ráðningar á 

nýliðum. Mannauðurinn er mikilvægasta auðlindin og verður að vera metinn að 

verðleika, eiga möguleiki á starfsþróun, frammstöðumati og endurgjöf. Ferlar 

eru ávallt byggðir upp með framtíðarsýn í huga, hvernig starfsmenn geta náð 

settum markmiðum. Í framkvæmdastjórn situr starfsmannastjóri auk þess sem 

formleg starfsmannadeild er til staðar. Reglulega eru gerðar 

starfsmannakannanir og unnið er með niðurstöðurnar úr þeim. Starfsmenn eru 
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upplýstir um stöðu mála og vita hver stefna skipulagsheildarinnar er. Valið á 

starfsmönnum er orðið þróaðra, einungis eru hæfir einstaklingar ráðnir og verða 

þeir að uppfylla hæfniskröfur hverju sinni. Stöðluð og formföst ráðningarviðtöl 

eru gjarnan tekin af nokkrum einstaklingum (Ásta Bjarnadóttir, 2012, bls 135-

136).  

 
5.5 Þroskastig 4 – samþætting mannauðsstjórnun og rekstrar 

 

Á þroskastigi 4 er mannauðsstjórnun samþætt við rekstur fyrirtækis. Litið er á 

mannauð sem undirstöðu samkeppnisforskots og er mannauðsstjórnun því 

samstætt við stjórnun og rekstur skipulagsheildarinnar. Krafa er gerð að 

nákvæmt mat sé lagt á umsækjendur til þess að bæta frammistöðu heildarinnar. 

Vel er fylgst með þjálfun og fræðslu á starfsmönnum til að kanna hvaða áhrif 

það hefur á starfsmenn og fyrirtækið. Mannauðsstjórinn situr í 

framkvæmdastjórn á þessu stigi og hefur einnig frábæra innsýn um málefni 

skipulagsheildarinnar. Stjórnendur verða að vera með reglubundna þjálfun og 

geta leiðbeint starfsmönnum sínum til þess að geta fylgt stefnu 

skipulagsheildarinnar. Miklar kröfur eru gerðar til starfsmanna, strangt er tekið 

á slakri frammistöðu og eru laun árangurstengd (Ásta Bjarnadóttir, 2012, bls 

136-137).   
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6. CRANET rannsóknin 
 

Háskólinn í Reykjavíkur hefur framkvæmt alþjóðlegu CRANET-rannsókn (e. 

Cranfield Network on International Human Resource Management) á 

mannauðsstjórnun á Íslandi á þriggja ára fresti, allt frá árinu 2003. Tilgangur 

rannsóknar er að auka þekkingu á þróun og skilja betur stöðu 

mannauðsstjórnunar í heiminum. Niðurstöður úr CRANET rannsóknum sýna 

fram á að mælitækið er afar mikilvægt fyrir mannauðstjórnun í íslenskum 

fyrirtækjum. 

Um 40 háskólar víða um heim taka þátt í CRANET rannsókninni en hún 

er hluti af alþjóðlegu samstarfsneti CRANET. Markmið rannsóknar er að gera 

samanburð á mannauðsstjórnun í fyrirtækjum og stofnunum á Íslandi. Ólíkar 

nálganir og aðferðir eru bornar saman og þróunin er greind frá einum tíma til 

annars. Tilgangur verkefnisins er bera saman ólíkar atvinnugreinar og þar að 

auki eru niðurstöður skoðaðar eftir stærð skipulagsheilda. Ávinningur 

verkefnisins er að auðvelda íslenskum fyrirtækjum að auka þekkingu á þróun 

mannauðsstjórnunar í heiminum. Reynt er að staðsetja íslenskar 

skipulagsheildir á þroskastigum mannauðsstjórnunar og leiðbeina þátttakendum 

rannsóknarinnar á næstu skref. Ætlunin er að byggja upp gagnagrunn fyrir 

íslensk fyrirtæki um mannauðsstjórnun með þeim tilgangi að auka tækifæri 

rannsókna á þessu sviði (Arney Einarsdóttir o.fl., bls. 6). 

 

6.1 Þroskastig mannauðsstjórnunar samkvæmt CRANET 

rannsókninni  
Fyrirtækin sem tóku þátt í rannsókninni fengu endurgjöf um stöðu sína á 

þroskastigum mannauðsstjórnunar (Arney Einarsdóttir o.fl., bls. 115). Höfundar 

rannsóknarinnar þær Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir, Katrín Ólafsdóttir 

og Anna K. Georgsdóttir (2012) hafa fækkað þroskastigum Paul Kearns niður í 

fimm stig, frá bilinu 0-4, en upphaflega voru þau níu í líkaninu. Fækkunin 

auðveldar íslenskum fyrirtækjum að staðsetja sig á þroskastigum 

mannausstjórnunar. Greiningartækið byggir á kenningum Paul Kearns (2010) 

um þroskastig mannauðsstjórnunar (e. human resource maturity scale) (Arney 

Einarsdóttir o.fl., 2012, bls. 114-116).  
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Hér fyrir neðan má sjá heildarmyndin af stöðu íslenskra fyrirtækja og stofnanna 

frá árinu 2006 til 2012.  

 

 
 

Mynd 4. Staða íslenskra fyrirtækja og stofnana á þroskastigum mannauðsstjórnunar frá 
árinu 2006 til 2012 
 

Samkvæmt niðurstöðum frá árinu 2012 hefur lítil breyting hefur átt sé stað síðan 

2009 og sýna helstu niðurstöður að vakning hefur orðið á mikilvægi 

mannauðsstjórnunar í skipulagsheildum. Talsverð fækkun hefur orðið á 

þroskastigi 0 og 1 samanborið á milli áranna 2006 og 2012. Fækkunin á 

þroskastigi 1 fer úr 52% árið 2006 í 22% árið 2012. Tæp 30% fyrirtækjanna hafa 

farið af þroskastigi 1 og yfir á þroskastig 2 eða úr 33% árið 2006 í 62% 2012. 

Þróunin er jákvæð þar sem meðalþroskastig íslenskra fyrirtækja fer hækkandi 

með tímanum. Algengast er að fyrirtæki séu staðsett á þroskastigi 2 undir 

faglega starfsmannastjórnun (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012, bls.116).  

Í auknum mæli virðast fyrirtæki átta sig betur á mikilvægi mannauðs og 

með tímanum eykst vitund stjórnanda hvernig innleiða eigi árangursríka 

mannauðsstjórnun. Áætla má að þegar fyrirtæki færa sig upp þroskastig eykst 

þörfin fyrir að vera með mannauðsstjóra innan fyrirtækja sem stýrir 

mannauðnum. Starfsmenn og stjórnendur verða að eiga möguleika á starfsþróun 

og koma framfæri óskum sínum varðandi málefni skipulagheildarinnar.  
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7. Aðferðafræði  
 

Í þessum kafla er fjallað um þá aðferðafræði sem notuð var við framkvæmd 

rannsóknarinnar. Rannsóknaraðferðin (e. research method) sem varð fyrir 

valinu var megindleg (e. quantitative). Tilgangur rannsóknarinnar var að nota 

safngreiningu (e. meta-analysis) til að bera saman tíu rannsóknir úr CRANET 

rannsókn og meistararitgerðum sem gerðar hafa verið á síðustu árum og snúa að 

hlutverki og verkefnum íslenskra mannauðsstjóra. Viðfangsefni ritgerðar er 

tvenns konar. Annars vegar fjallar fræðilegi hlutinn um aðalhugtök 

mannauðsstjórnunar á vinnumarkaði og mismunandi leiðir til að innleiða, þjálfa 

og þróa starfsfólk. Hins vegar er tilgangur rannsóknarinnar að ná fram mynd 

hvernig stjórnendur í íslenskum fyrirtækjum og stofnunum stýra mannauðnum. 

Fjallað verður um rannsóknaraðferð, framkvæmd rannsóknar, mælitæki, 

úrvinnslu gagna og greiningu/mat. Rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Hver 

eru hlutverk og verkefni íslenskra mannauðsstjóra og hvernig haga fyrirtæki 

landsins mannauðsmálum sínum? 

 
7.1 Megindleg rannsókn 
 

Tilgangur rannsóknarinnar var að bera nokkrar rannsóknir saman og fá út eina 

niðurstöðu. Rannsóknaraðferðin var megindleg (e. quantitative) og gögnum var 

safnað með því að skoða og bera saman rannsóknir sem gerðar hafa verið í 

mannauðsmálum á Íslandi. Samkvæmt Sigurlínu Davíðsdóttur (2003) byggist 

megindleg aðferðafræði á tölum, því sem er hægt að telja eða mæla. Megindleg 

aðferð er notuð þegar fyrirfram er vitað að hverju er verið spyrja eða leitast eftir. 

Aðferðin er að öllu jafnaði víð og yfirleitt eru viðfangsefnin ekki skoðuð 

ítarlega. Með megindlegri rannsóknaraðferð er fyrsta skrefið að útskýra ákveðið 

fyrirbæri, næst er að safna saman gögnum (tölulegum, mælanlegum) og svo að 

lokum að greina gögnin. Með aðferðinni er hægt að meta og fá betri skilning á 

viðfangsefnum sem skiptir okkur máli í nútímaþjóðfélagi (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, 221 -228). 
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7.2 Framkvæmd rannsóknar og úrvinnsla gagna 
 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notuð safngreining (e. meta-analysis) til 

þess að bera saman tíu íslenskar rannsóknir sem gerðar hafa verið á síðustu 

árum. Höfundur rannsóknar hannaði skapalón til þess að skilagreina betur 

viðfangsefni íslenskra mannauðsstjóra. Viðfangsefnin voru tíu talsins: 

menntunarlegur bakgrunnur mannauðsstjóra, mannauðsstjóri í 

framkvæmdastjórn, fjöldi starfsmanna og stöðugilda, aldur- og kynjadreifing, 

starfsaldur og reynsla, helstu viðfangsefni í starfi, þátttaka í stefnumótun, 

aðferðir sem mannauðsstjórar beita við ráðningar og öflun umsækjenda, hvernig 

starfsmannasamtöl, frammistöðumat, hvatning og endurgjöf fara fram, 

starfsmannavelta, uppsagnir og afleiðingar samdráttaraðgerða eftir 

efnahagshrunið.  

Við úrvinnslu gagna voru helstu niðurstöður rannsóknarinnar bornar 

saman og komið fyrir í skapalóninu. Höfundur valdi 10 mismunandi 

viðfangsefni mannauðsstjóra til þess að skoða og bar saman tíu rannsóknir sem 

fjölluðu um sama málefnið. Höfundar þeirra rannsókna sem ákveðið var að 

skoða voru: Steinar Sigurjónsson, Hildur Kristín Einarsdóttir, Berglind María 

Kristinsdóttir, Helga Rún Runólfsdóttir, Sigrún Líndal Pétursdóttir, Evgenyia Z. 

Demireva, Halla Valgerður Haraldsdóttir, Sigurlaug Elsa Heimisdóttir , Signý 

Björg Sigurjónsdóttir  og í þremur tilfellum gerði Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

grein með höfundum rannsóknar. Að lokum var CRANET- rannsóknin skoðuð, 

sem gerð var árið 2012 en höfundar hennar eru Arney Einarsdóttir, Ásta 

Bjarnadóttir, Katrín Ólafsdóttir og Anna K. Georgsdóttir. 

Safngreining var aðal tólið sem notast var við í gerð rannsóknarinnar. 

Safngreining (e. meta-analysis) er tegund gagnagreiningar þar sem niðurstöður 

úr nokkrum rannsóknum, sem snúast um sama viðfangsefnið eru sameinaðar og 

rannsakaðar líkt og um eina rannsókn væri að ræða. Safngreining er meðal 

annars notuð í rannsóknum mannauðsstjórnunar. Fyrst er að skilgreina 

safngreiningu og skoða kosti og takmarkanir þess að nota safngreiningu í 

rannsóknum í mannauðsstjórnun. Safngreining er í fyrsta lagi dýrmætt tól vegna 

þess hve gott mat hún gefur á tengslum til fyrirtækisins heldur en ein stök 

rannsókn. Í öðru lagi er matið sem fæst nákvæmara því það inniheldur fleiri 

gögn og meiri tölfræðilegan styrk. Í þriðja lagi er auðvelt að setja fram tilgátu í 



 

 22 

sambandi við tengsl rannsókna. Í fjórða lagi hjálpar safngreining til við að leysa 

ósamræmi í rannsóknum (Stone og Rosopa, 2017). 

Enn fremur telja Hunter og Schimdt að safngreining geti komið auga á 

villur í söfnun og mælingu gagna í rannsóknum sem í mörgum tilfellum skilur 

að þær rannsóknir sem verið er að greina. Safngreining getur því hjálpað til við 

að sjá tengingu milli rannsókna. Því fyrr sem rannsakendur koma auga á þessar 

villur, því nákvæmari verður greiningin og auðveldara verður að skilja samband 

rannsókna (Hunter og Schimdt, 1990). 

Mikilvægi safngreiningar sést einnig í breytum en þegar rannsakandi 

greinir rannsóknir sem hafa margar breytur getur verið árangursríkt að sameina 

breytur sem eru svipaðar. Rannsakandi hefur því meira svigrúm eftir því hversu 

nákvæm og víðamikil greiningin á að vera (Ng, Eby, Sorensen og Feldman, 

2005). 

 

7.3 Tillögur  
 

Höfundur hefur lagt mat á þau gögn sem hann hefur safnað saman við gerð 

rannsóknar og langar að leggja fram eftirfarandi tillögur:  

 

v Stærstu fyrirtæki á Íslandi ættu að hafa starfandi mannauðsstjóra 

v Mannauðsstjóri ætti alltaf að eiga sæti í framkvæmdastjórn  

v Konur jafnt sem karlar ættu að sinna mannauðstengdum málefnum 

v Mannauðsstjóri ætti að taka þátt í stefnumótun fyrirtækja 

v Starfsmannasamtöl ættu að fara fram hjá fyrirtækjum því þau eru tæki til 

starfsþróunar  

v Mannauðsstjórar ættu að leggja áherslu á hvatningu, endurgjöf og starfsþróun 

starfsmanna 

 

Helstu tillögur höfundar eftir að hafa rannsakað efnið eru að fyrirtæki á Íslandi ættu 

að hafa umsjónarmann með mannauðsmálum. Einblína ætti á að mannauðsstjóri fái 

að taka þátt í stefnumótun og ákvarðanatöku innan skipulagsheildarinnar. Þar að 

auki ætti mannauðsstjóri að eiga sæti í framkvæmdastjórn. Í kjölfar 

efnahagshrunsins hefur viðfangsefni mannauðsstjóra breyst töluvert og telur 

höfundur að mannauðsstjórar séu enn mikilvægari en þeir voru fyrir hrun.  
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8. Niðurstöður  
Í upphafi var lagt af stað með eftirfarandi rannsóknarspurningu: Hver eru 

hlutverk og verkefni íslenskra mannauðsstjóra og hvernig haga fyrirtæki 

landsins mannauðsmálum sínum? Í þessum kafla verður farið í gegnum 

viðfangsefni úr tíu rannsóknum sem gerðar hafa verið á Íslandi síðustu ár. 

Höfundur bjó til skapalón og greindi helstu niðurstöður rannsókna. Ákveðið var 

að bera saman tíu viðfangsefni sem höfundur taldi vera mikilvæg málefni. 

Höfundur notaði skapalón og greindi 10 mismunandi viðfangsefni en þau voru: 

Menntunarlegur bakgrunnur, seta í framkvæmdastjórn, fjöldi starfsmanna og 

stöðugilda, aldurs- og kynjadreifing, starfsaldur- og reynsla, helstu viðfangsefni, 

þátttaka í stefnumótun, aðferðir við ráðningar og öflun umsækjenda, 

starfsmannasamtöl, frammistöðumat, hvatning og endurgjöf og að lokum 

starfsmannavelta, uppsagnir og afleiðingar samdráttaraðgerða eftir 

efnahagshrunið. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að viðfangsefni 

mannauðsstjóra eru fjölbreytt og starfa mannauðsstjórar á ólíkum sviðum. 

Þátttakendur í rannsóknunum voru spurðir út í verkefni sem tilheyra starfinu 

þeirra. Skapalónið hér að neðan mun gefa ítarlega mynd af viðfangsefnum 

íslenskra mannauðsstjóra og munu niðurstöður vera túlkaðar úr rannsóknunum 

fyrir neðan töfluna. 
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Viðfangsefni 
mannauðsstjóra 

    Niðurstöður íslenskra rannsókna 

Menntunarlegur 
bakgrunnur 
mannauðsstjóra á Íslandi 
 
v Hvaða menntunarstig þurfa 

mannauðsstjórar að búa yfir 
til að geta sinnt starfi sínu 
með sóma.  
 

v Eru mannauðsstjórar að 
sækjast í önnur námskeið eða 
hafa þeir farið í 
endurmenntunarnám?  

 
v Er viðskiptatengdur 

bakgrunnur 
mannauðsstjórnunar 
gagnlegur?   

 

Steinar Sigurjónsson (2016): Mannauðsstjórar sem lokið hafa háskólagráðu 
(BS/BA –gráðu) eða meistaragráðu voru 88% af 80 þátttakendum.  
 

Signý Björg Sigurjónsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2009): 
Mannauðsstjórarnir voru samtals 64 og hafa 59% lokið meistaragráðu, 88% 
háskólagráðu og 95% stúdentsprófi. Algengasta gráðan var viðskiptafræði (31%). 
Þeir sem hafa sótt endurmenntun voru 53% og námskeið í mannauðsstjórnun 30%.  
 

Evgenyia Z. Demireva (2012): Þátttakendur voru 57 mannauðsstjórar. Með 
meistara-eða MBA gráðu voru 67% og BA/BS gráðu 21%.  
 
Hildur Kristín Einarsdóttir (2009): Aðeins 1,4% starfsmanna voru með 
háskólamenntun í sjávarútvegsfyrirtækjunum.  
 

Sigrún Líndal Pétursdóttir (2012): Viðmælendur voru níu. Þeir sem lokið höfðu 
framhaldsnámi á háskólastigi voru 81%. Um 68% höfðu lokið framhaldsskóla og 
57% grunnskóla.  
 
CRANET-rannsókn (2012): Þátttakendur með háskólagráðu voru 85% og 51% 
viðskiptafræðingar. 

Mannauðsstjóri í 
framkvæmdastjórn 
skipulagsheilda 
 
v Eiga íslenskir 

mannauðsstjórar sæti í 
framkvæmdastjórn 
skipulagsheilda?  

 
 
v Eru þeir staðsettir undir 

framkvæmdastjóra eða 
forstjóra?  

Steinar Sigurjónsson (2016): Alls voru 50 af 80 mannauðsstjórum eða 63,3% sem 
sátu í framkvæmdastjórn. 
 
Helga Rún Runólfsdóttir (2012): Fjórir af sex mannauðsstjórum áttu sæti í 
framkvæmdastjórn. 
 
Berglind María Kristinsdóttir (2013): Þátttakendur voru 87 talsins og 56% 
störfuðu á sviði mannauðsmála. Beint undir forstjóra voru 21% og undir 
framkvæmdastjóra voru 16%.  
 
Evgenyia Z. Demireva (2012): Mannauðsstjórarnir voru 57 talsins eða 60% voru 
staðsettir undir framkvæmdastjóra eða forstjóra.  
 
CRANET-rannsókn (2012): Mannauðsstjórar sem áttu sæti í framkvæmdastjórn 
voru 72%.  

Fjöldi starfsmanna og 
stöðugilda í 
starfsmannadeild 
  
v Hver er fjöldi starfsmanna 

sem sinna mannauðsmálum?  
 

v Hver er fjöldi stöðugilda í 
starfsmannadeild?  

Steinars Sigurjónssonar (2016): Alls svöruðu 80 fyrirtæki spurningalistanum af 
þeim voru 33 (41%) af 80 þátttakendum með einn til tvo sem sinntu 
mannauðsmálum. Með þrjá til fjóra voru 27 þátttakendur og 9 með fimm til sex 
starfsmenn. 
 
CRANET-rannsókn (2012): Fyrirtækin í rannsókninni voru að meðaltali með 3,3 
stöðugildi í starfsmannadeild. Lægst var 0,5 og hæsta 13,5. Niðurstöður benda til 
þess að fjöldi starfsmanna sem sinnir mannauðsmálum getur farið upp yfir 13 
manns.  
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Aldurs- og kynjadreifing 
mannauðsstjóra  
 
v Hvaða aldurshópur sinnir 

helst störfum er varða 
mannauðssmál?  
 

v Hvort er algengara að 
mannauðsstjórar séu karlkyns 
eða kvenkyns? 

Signý Björg Sigurjónsdóttir (2009): Aldurssamsetning flestra mannauðsstjóranna 
var á bilinu 36-50 ára. Einnig voru 45 konur og 19 karlar.  
 
Steinar Sigurjónsson (2016): Í rannsókninni var algengasti aldurinn 40 til 49 ára 
eða 40%. Flestir á bilinu 30 til 59 ára og fæstir 20 til 29 ára eða 60 ára og eldri. 
Kynjadreifingin skiptist þannig að það voru 55 konur og 25 karlar.  
 

Evgenyia Z. Demireva (2012): Algengasta aldursbilið var 46 til 50 ára. Yngstu 
mannauðsstjórarnir voru frá 26 til 30 ára. Konur voru 72% og karlar 28%.  
 
Berglind María Kristinsdóttir (2013): Mannauðsstjórarnir í rannsókninni voru 46 
konur og 3 karlar.  
 

CRANET-rannsókn (2012): Kynjadreifingin var 71% konur og 2% karlar. 
Starfsaldur og reynsla 
mannauðsstjóra 
 
v Hver er starfsaldur 

mannauðsstjóra? 
 
v Hver er fyrri starfsreynsla 

mannauðsstjóra á 
vinnumarkaði?  
 

Evgenyia Z. Demireva (2012): Starfað í skemur en 11 ár hjá núverandi vinnustað 
voru 60% þátttakendur. Skemur en 5 ár hjá sama fyrirtækinu voru 40%. Í 14 ár eða 
lengur voru 30%.  
 

Berglind María Kristinsdóttir (2013): Algengasti starfsaldurinn er eitt til þrjú ár 
eða fjögur til sex ár. Samtals eru þetta 28 samtals sem gerir 16% þátttakenda.  
Sjö mannauðsstjórar hafa starfað í 7 til 9 ár (8%) þátttakenda. Þrír eða 3% hafa 
starfað í 10 til 12 ár. Í 13 ár eða lengur hafa 13 starfsmenn starfað sem gerir 4,5% af 
heildarfjölda. 
 

Signý Björg Sigurjónsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2009): 
Starfsmenn sem hafa unnið í minna en 10 ár eru 73% þátttakenda.  
 

Helstu viðfangsefni 
mannauðsstjóra í starfi 

 
v Mannauðsstjóri verður að 

vera góður leiðtogi, sýna 
frumkvæði, koma hlutum í 
framkvæmd og hvetja 
starfsmenn til árangurs.   
 

v Hver eru helstu viðfangsefni 
mannauðsstjóra og í hvaða 
verkefni eyða þeir mestum 
tíma í?  

 
v Þurfa þeir að búa yfir ákveðni 

hæfni í starfi?  
 
 

Evgenyia Z. Demireva (2012): Mannauðsstjórarnir sem tóku þátt voru 57 talsins. 
Mikilvægasta viðfangsefnið var mannleg samskipti 96%. Næst kom virk hlustun 
89,5%, ráðgjöf til stjórnanda 68,4% og 61,4% sögðu uppsagnir og starfslok.  
 
Signý Björg Sigurjónsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2009): Helstu 
viðfangsefnin voru kostnaðargreining 69%. Útreikningar á starfsmannaveltu 80%. 
Umsjá launabókhalds 77% og 48% launaútreikninga og í lok 8% áætlanagerð.  
 
Halla Valgerður Haraldsdóttir (2010): Helstu viðfangsefni fyrir hrun voru: 
Fræðslumál, starfsþróun, ráðgjöf, stefnumótun, samskiptamál, nefndarstörf, 
starfsmannasamtöl, ráðningar og vinnustaðagreiningar.  
 
Hildur Kristin Einarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2008): 
Niðurstöður sýndu að í sjávarútvegsfyrirtækjum var lítil áhersla lögð á áætlanagerð, 
öflun umsækjenda, ráðningar starfsmanna, þjálfun og starfsþróun.  
 
CRANET-rannsókn (2012): Helstu viðfangsefni rannsóknar voru: Ráðgjöf við 
stjórnendur (60%), ráðningar og uppsagnir (43%), stefnumörkun og 
þróunarverkefni (42%), stjórnun starfsmannadeildar (32%), starfsþróun og 
fræðslumál (29%) og launavinnsla (22%)  
 
Sigurlaug Elsa Heimisdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2009): 
Niðurstöður viðmælenda töldu helstu viðfangsefnin snúi að erfiðum 
starfsmannamálum eftir hrun. Meiri þörf er fyrir sálargæslu og ráðgjöf til 
stjórnanda. Minni tími fer í ráðningar og meiri áherslu lögð á sparnað og 
hagræðingu.  
 

Helga Rún Runólfsdóttir (2012): Viðfangsefnin eru mjög mismunandi. Einn 
þátttakandinn nefndi ef hlutirnir eru gerðir rétt þá mun það auka samkeppnisforskot. 
Skiptir máli að vera með rétta fólkið í réttri stöðu. Annar tók til orða að kortleggja 
þyrfti einstaklinga svo að fyrirtæki myndu þekkja styrk- og veikleika starfsmanna.  
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Þátttaka mannauðsstjóra í 
stefnumótun fyrirtækja 

 
v Tekur mannauðsstjóri þátt í 

stefnumótun/heildarstefnu 
fyrirtækja? 
 

v Getur mannauðsstjóri haft 
áhrif á stefnumótun 
fyrirtækja?  

 
v Er eftirfylgni með 

starfsmannastefnum?  

CRANET-rannsókn (2012): Fyrirtæki með heildarstefnu voru alls 87% talsins. 
Með skriflega heildarstefnu voru 75%.  
 

Evgenyia Z. Demireva (2012): 40,7% þeirra mannauðsstjóra sem tóku þátt í 
rannsókninni tóku þátt í stefnumótun.  
 

Steinar Sigurjónsson (2016): Þau fyrirtæki sem leggja mikla áherslu á 
stefnumótun, stefnumörkun og þróunarverkefni voru 68,8%.  
 
 

Aðferðir sem 
mannauðsstjórar beita við 
ráðningar og öflun 
umsækjenda 
 
v Hvaða aðgerðum beita þeir 

við ráðningar og öflun 
umsækjenda?  

CRANET-rannsókn (2012): Mannauðsstjórar sem auglýsa störfin opinberlega 
voru 69%. Notkun ráðningarstofu við öflun umsækjenda var 54%. 
Innanhúsráðningar 49% og aðeins 2% öfluðu umsækjenda í gegnum 
samfélagsmiðla.  
 

Hildur Kristín Einarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2008): 
Niðurstöður sýndu að öflun umsækjenda í sjávarútvegsfyrirtækjum fer aðallega í 
gegnum auglýsingar eða tengslanet. Ráðningar eru oft tilviljanakenndar.  
 
 

Starfsmannasamtöl, 
frammistöðumat, hvatning 
og endurgjöf 

 
v Fara fram starfsmannasamtöl 

innan fyrirtækis?  
 

v Veitir mannauðsstjóri 
hvatningu og endurgjöf til 
starfsmanna?  

 
v Leggja þeir áherslu á 

starfsþróun starfsmanna?  

Sigrún Líndal Pétursdóttir (2014): Sjö af níu viðmælendum í rannsókninni sögðu 
að hvatning og endurgjöf væru mikið notuð innan þeirra fyrirtækja. Þarfagreining er 
í flestum tilfellum notuð í fyrirmyndarfyrirtækjum.  
 
CRANET-rannsókn (2012): Niðurstöður sýndu að starfsmannasamtöl eru 
algengari en frammistöðumat hjá íslenskum fyrirtækjum eða um 89% svöruðu 
játandi. Þátttakendur voru spurðir hvort að frammistöðumat færi fram innan 
fyrirtækisins, 50% svöruðu neitandi, 44% játandi og 6% sögðust ekki vita það.  
 

Starfsmannavelta, 
uppsagnir og afleiðingar 
samdráttaraðgerða eftir 
efnahagshrunið 
 
v Í kjölfar efnahagshrunsins 

þurftu fyrirtæki að skera 
niður og voru uppsagnir eitt 
af helstu verkefnum 
mannauðsstjóra eftir hrun.  
 

v Hvaða áhrif hefur 
efnahagshrunið haft á 
íslenska mannauðsstjóra?  
 

v Hefur staða og viðfangsefni 
mannauðsstjóra breyst, þurftu 
þeir að sinna fleiri verkefnum 
innan skipulagsheildarinnar? 
 
 

Halla Valgerður Haraldsdóttir (2010): Niðurstöður sýndu að mesta áherslan var 
lögð á uppsagnir og afleiðingar samdráttaraðgerða eftir hrun. Einnig hafa ráðningar, 
fræðslumál og starfsþróunarmál dregist saman. Mannauðsstjórar þurfa að taka sér 
önnur störf innan skipulagsheildarinnar. Meiri þörf fyrir ráðgjöf, áfallastjórnun og 
sálargæslu eftir hrun. 
 

Helga Rún Runólfsdóttir (2012): Flestum fannst lítið hafa breyst eftir 
efnahagshrunið. Þau töldu þó að stjórnendur þyrftu að takast á við margs konar 
önnur þung verkefni eftir hrun. Mikið af röngum ákvörðunum teknar og 
niðurskurðurinn harkalegur. Ákvarðanir teknar skjótt í stað þess að horfa lengra 
fram í tímann. Jafnframt kom á óvart að mörg fyrirtæki komu ósködduð í gegnum 
erfiðasta tímabilið.  
 
Sigurlaug Elsa Heimisdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2009): 
Starfsmannavelta var mæld 82,5% hjá fyrirtækjunum og leiddi rannsóknin í ljós að 
mikið hefur dregist úr starfsmannaveltu. Niðurstöður gáfu til kynna að starfsandi 
var hlutfallslega óbreyttur, engar uppsagnir hjá opinberum aðilum og lítil áhersla 
lögð á nýráðningar því tíminn fór í hagræðingu og sparnað.  
 

Evgenyia Z. Demireva (2012): Eftir efnahagshrunið hafa uppsagnir starfsmanna 
og mismunandi samdráttaraðgerðir verið notaðar. Mannauðsstjórarnir þurftu að 
sinna bæði hlutverki ráðgjafa og sendiboða vondra tíðinda.  
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8.1 Menntunarlegur bakgrunnur mannauðsstjóra 
 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson og Eva Dögg Þorgeirsdóttir (2013) skoðuðu 

hvaða hæfnis- og menntunarkröfur eru gerðar til íslenskra starfsmanna- og 

mannnauðsstjóra út frá atvinnuauglýsingum frá árinu 1990-2013. Í 

atvinnuauglýsingunum kom í ljós að helstu menntunarkröfur væru 

viðskiptafræðimenntun og háskólamenntun sem myndu nýtast í viðkomandi 

starfi. Afar algengt var að fyrirtæki leituðust eftir einstaklingum með 

framhaldsmenntun á sviði mannauðsstjórnunar. Leitast var eftir starfsmönnum 

með leiðtogahæfni, reynslu af stefnumótun, góða færni í mannlegum 

samskiptum, frumkvæði og sjálfstæði í starfi. Að auki var kostur að vera með 

þekkingu og reynslu á mannauðsskerfum og upplýsingatækni (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson og Eva Dögg Þorgeirsdóttir, 2013).  

Ein af helstu niðurstöðunum í rannsókn Steinars Sigurjónssonar (2016) 

um stöðu mannauðsmála í 300 stærstu fyrirtækjum Íslands var að fyrirtækin 

leggja áherslu á að vera með vel menntað fólk í umsjónarstöðu mannauðsmála. 

Í rannsókninni var fjöldi þátttakenda 55 konur og 25 karlar eða samtals 80 

manns. Í ljós kom að 88% þátttakenda sem höfðu umsjón með mannauðsmálum 

höfðu lokið háskólagráðu. Alls voru 28 mannauðsstjórar eða 35% sem höfðu 

lokið grunnnámi í háskóla (BS-BA-gráðu) en flestir höfðu lokið meistaranámi 

eða 43 þátttakendur sem gerir 53% af heildarfjölda (Steinar Sigurjónsson, 

2016).  

 Signý Björg Sigurjónsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2010) 

rannsökuðu einnig menntunarlegan bakgrunn mannauðsstjóra á Íslandi. Úrtak 

rannsóknar voru bæði einka- og opinber fyrirtæki. Þátttakendur voru bæði á skrá 

CreditInfo yfir 100 stærstu fyrirtæki landsins og af lista Frjálsrar verslunar yfir 

300 stærstu fyrirtæki landsins. Spurningalisti var sendur á mannauðsstjóra 

fyrirtækjanna og alls voru 64 mannauðsstjórar sem svöruðu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar voru að 95% þátttakenda höfðu lokið stúdentsprófi, 86% 

háskólagráðu og 59% lokið meistaragráðu en enginn mannauðsstjóri hafði lokið 

doktorsgráðu. Algengasta háskólagráðan var viðskiptafræði en um 31% 

þátttakenda voru með þá menntun. Þá voru 14% þáttakenda sem ekki höfðu 

lokið við háskólagráðu. Um 53% þátttakenda höfðu lokið endurmenntunarnámi 

og þar að auki höfðu 30% sótt námskeið í mannauðsstjórnun. Það gefur því auga 
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leið að menntun mannauðsstjóra á Íslandi er margs konar (Signý Björg 

Sigurjónsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010, bls. 99-109).  

Í meistararitgerð Evgenyia Z. Demireva (2012) rannsakaði hún hvaða 

hæfni íslenskir mannauðsstjórar telja sig þurfa að búa yfir. Sendur var út 

spurningalisti til yfirmanna starfsmannamála í um það bil 600 fyrirtækjum á 

landinu en þar að auki voru viðtöl tekin við mannauðsstjóra. Í rannsókninni á 

145 þátttakendum kom í ljós að  57 voru mannauðsstjórar, þeir voru spurðir um 

hver hæsta námsgráða þeirra væri. Í ljós kom að um það bil 67% mannauðsstjóra 

höfðu lokið meistara- eða MBA gráðu. Enn fremur voru 21% af þátttakendum 

með BA/BS gráðu en örfáir með aðra menntun. Viðmælendur álitu að bókleg 

þekking væri mikilvæg fyrir starfið þeirra og voru flestir sammála að reynsla í 

starfi skipti gríðarlega miklu máli (Evgenyia Z. Demireva, 2012). 

Hildur Kristín Einarsdóttir (2009) rannsakaði stöðu starfsmannamála í 

sjávarútvegsfyrirtækjum á Íslandi í ljósi þess hve stóran sess sjávarútvegur 

skipar í íslensku þjóðfélagi. Markmið rannsóknar var að skoða mannauðssmál í 

kvótahæstu sjávarútvegsfyrirtækjum landsins. Í sjávarútvegsfyrirtækjum er ekki 

mikið skoðað hvaða menntun starfsmennirnir hafa. Menntun starfsmanna  í einu 

fyrirtækinu var tekin saman og í ljós kom að aðeins 1,4% starfsmanna var með 

háskólamenntun. Þeir starfsmenn sem voru með háskólamenntun unnu aðallega 

í skrifstofustörfum eða sátu í stjórn fyrirtækjanna. Menntunarstig var almennt 

lágt hjá sjávarútvegsfyrirtækjum en þó þarf að hafa í huga að takmörkuð 

vitneskja var um menntun erlendra starfsmanna (Hildur Kristín Einarsdóttir og 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008).  

Með rannsókn Sigrúnar Líndal Pétursdóttur (2014) var markmiðið að 

rannsaka helstu mannauðsmál fyrirmyndafyrirtækja VR til þess að ná 

samkeppnisforskoti og góðum árangri í starfi. Viðmælendur voru níu samtals, 

þrír forstjórar, fjórir mannauðsstjórar, einn markaðsstjóri og einn stjórnandi. 

Helstu niðurstöður rannsóknar voru  að eftir því sem starfsmenn eru meira 

menntaðir því fleiri tækifæri fá þeir til þróunar í starfi. Þátttakendur sem lokið 

höfðu framhaldsnámi á háskólastigi voru um 81%. Enn fremur höfðu 68% 

starfsmanna lokið framhaldsskólanámi og um 57% starfsmannna voru með 

grunnskólapróf.  

Í niðurstöðum þessa kafla má álykta að íslensk fyrirtæki leitist eftir því 

að æðstu yfirmenn starfsmannamála eða mannauðsstjórar séu vel menntaðir og 
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hafi þá þekkingu og hæfni til þess að sinna starfinu sínu. Þess má geta að 

hlutfallslega fleiri konur sinna störfum mannauðsmála nú til dags. Þessar 

niðurstöður svipa til CRANET rannsóknarinnar 2012 en þá voru um 85% 

þátttakenda með háskólagráðu og um 51% voru menntaðir viðskiptafræðingar.  

 

8.2 Mannauðsstjóri í framkvæmdastjórn skipulagsheilda 
 

Í rannsókn Steinars Sigurjónssonar (2016) svöruðu 80 manns könnuninni, 55 

konur og 25 karlar. Þeir mannauðsstjórar eða yfirmenn mannauðsmála sem sátu 

í framkvæmdastjórn fyrirtækisins voru alls 50 manns eða 63,3% af heildarfjölda 

þátttakenda. Yfirmenn mannauðssmála sem sátu ekki í framkvæmdastjórn voru 

29 þátttakendur eða 36,7% af heildarfjölda. Ljóst er að stór hluti þátttakenda 

sem voru yfirmenn mannauðssmála sátu í framkvæmdastjórn fyrirtækis (Steinar 

Sigurjónsson, 2016). 

Í meistararitgerð Helgu Rúnar Runólfsdóttur (2012) áttu fjórir af sex 

mannauðsstjórum sæti í framkvæmdastjórn. Þeir mannauðsstjórar sem áttu ekki 

sæti í framkvæmdastjórn vildu þó vera þar. Þeir töldu ástæðuna fyrir því vera 

fastheldni og gamaldags hugsun stjórnenda. Taka verður þó tillit til þess að 

mannauðsstjórnun er tiltölulega ný grein hérlendis. Viðmælendur rannsóknar 

höfðu nokkir þurft að berjast mikið fyrir sætinu sínu eftir efnahagshrunið. Einn 

mannauðsstjórinn tók svo skemmtilega til orða: „Það sem gerist þegar 

mannauðsstjórinn er tekinn út úr framkvæmdastjórn þá veit hann ekki hvar 

hjartað slær í fyrirtækinu“ (Helga Rún Runólfsdóttir, 2012). 

Þátttakendur í rannsókn Berglindar Maríu Kristinsdóttur (2013) voru 87 

talsins og störfuðu felstir á sviði mannauðsstjórnunar eða 56% af heildarfjölda. 

Flestir mannauðsstjórar rannsóknarinnar voru staðsettir beint undir forstjóra eða 

21%, samtals 18 þátttakendur. Þar á eftir voru 16% staðsettir beint undir 

framkvæmdastjóra í skipuritinu, eða 14 manns. Þessar niðurstöður bera með sér 

að yfirmenn starfsmannahalds eða mannauðsstjórar eru ofarlega í huga 

stjórnenda. Miðað við fræðin er þróunin að beinast í rétta átt. Ef fyrirtæki ætla 

að ná árangri verða mannauðsstjórar að vera hluti af framkvæmdastjórn 

fyrirtækis (Berglind María Kristinsdóttir, 2013). 
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Um 60 % þátttakenda í meistararitgerð Evgenyia Z. Demireva (2012) 

voru staðsettir undir framkvæmdastjóra eða forstjóra. Mannauðsstjórarnir í 

rannsókninni voru 57 talsins. Í kjölfar efnahagshrunsins fækkaði 

maunnauðsstjórum töluvert í framkvæmdastjórn en Evgenyia dregur þá ályktun 

að þetta sé að snúast aftur við þar sem mannauðsstjórar eru aftur að fá sæti í 

framkvæmdastjórn. Mikilvægt er að mannauðsstjóri fái að taka þátt í 

ákvarðanatöku og hafi góða heildaryfirsýn. Þess vegna þurfa þeir að vera undir 

framkvæmdastjóra eða forstjóra fyrirtækja (Evgenyia Z. Demireva, 2012).  

CRANET rannsóknin (2012) hefur síðastliðin ár rannsakað hvort 

yfirmaður starfsmannadeildar sitji í framkvæmdarstjórn. Á undanförnum árum 

hefur lítil breyting átt sér stað. Mesta breytingin var þó frá árinu 2003 til 2006 

þegar fjöldi yfirmanna starfsmannahalds í framkvæmdastjórn var einungis 58% 

en fjölgaði upp í 72% árið 2006. Niðurstaðan árið 2012 var sú að 72% yfirmanna 

starfsmannahalds áttu sæti í framkvæmdastjórn sem gefur til kynna að 

mannauðsstjórar eru að ná að halda sætinu sínu vel í framkvæmdastjórn 

skipulagsheilda. Það hefur sýnt sig að af þeim Norðurlöndum sem hafa tekið 

þátt í CRANET eru yfirmenn starfsmannadeilda á bilinu 40-70% þeirra sem sitja 

í framkvæmdastjórn skipulagsheilda. Svíþjóð skorar hæst varðandi yfirmann 

starfsmannamála í framkvæmdastjórn en um 90% svarenda segjast eiga sæti í 

framkvæmastjórn, 80% í Finnlandi, 76% í Noregi og lægst í Danmörku eða 

60%. Auk þess kom í ljós að stærð fyrirtæksins hefur ekki áhrif á setu yfirmanns 

starfsmannadeildar í framkvæmdastjórn þrátt fyrir að algengast sé að 

mannauðsstjórar sitji í framkvæmastjórn í meðalstórum fyrirtækjum þar sem 

150-299 starfsmenn eru (Arney Einarsdóttir, o.fl., 2012).  

Þessar niðurstöður gefa til kynna að fjöldi mannauðsstjóra á Íslandi sitja 

í framkvæmdastjórn fyrirtækja. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar hér að ofan 

situr meirihluti mannauðsstjóranna undir framkvæmda- eða forstjóra. 

Mannauðsstjórar verða að geta fylgt stefnu fyrirtækisins og fengið að móta hana 

og taka þátt í ákvörðunum. Því er mikilvægt að mannauðsstjórar eigi sæti í 

framkvæmdastjórn þrátt fyrir að það hafi verið umdeilt hvort þeir eigi að hafa 

fast sæti við borðið.  
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8.3 Fjöldi starfsmanna og stöðugilda í starfsmannadeild 
 

Steinar Sigurjónsson (2016) rannsakaði fjölda starfsmanna sem starfa á sviði 

mannauðsmála í íslenskum fyrirtækjum. Niðurstöður hans sýndu að 33 

þátttakendur eða 41% af heildarfjölda voru oftast með einn til tvo sem sinntu 

mannauðsmálum. Algengasti fjöldinn var á bilinu einn til fjórir starfsmenn á 

mannauðssviði. Með þrjá til fjóra starfsmenn voru 27 þátttakendur eða 33,8%. 

Níu þátttakendur eða 11,3% voru með fimm til sex starfsmenn og aðeins tveir 

þátttakendur eða 2,5% voru með sjö til átta starfsmenn. Með 11 eða fleiri 

starfsmenn voru þrír þátttakendur (Steinar Sigurjónsson, 2016).  

 Niðurstöður úr CRANET rannsókn frá árinu 2012 svipa til rannsókn 

Steinars. Þátttakendur voru spurðir út í hver fjöldi stöðugilda væri í 

starfsmannadeild. Í ljós kom að það eru að meðaltali 3,3 stöðugildi í 

starfsmannadeild fyrirtækja hérlendis. Lægsta stöðugildið var 0,5 og hæsta 13,5 

(Arney Einarsdóttir, o.fl., 2012). Þessar niðurstöður benda til þess að fjöldi 

starfsmanna sem sinnir mannauðsmálum getur farið yfir 13 manns þrátt fyrir að 

algengast sé að einn til fjórir sinni mannauðsmálum. 

 

8.4 Aldurs- og kynjadreifing mannauðsstjóra  
 

Úr spurningalista Signýjar Bjargar Sigurjónsdóttur (2009) svöruðu alls 64 

listanum. Af þeim sem svöruðu voru 45 konur og 19 karlar. Aldurssamsetning 

flestra mannauðsstjóra var á bilinu 36 til 50 ára eða 63%. Á aldrinum 51 til 56 

ára og eldri voru um 20% og 16% á aldrinum 31 til 35 ára. Í yngstu tvo 

aldursflokkana röðuðust engir mannauðsstjórar (Signý Björg Sigurjónsdóttir og 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010).  

Í rannsókn Steinars Sigurjónssonar (2016) var endanlegur fjöldi 

þátttakenda 80 manns sem gerir svarhlutfallið 69%. Af þeim sem sinntu 

mannauðsmálum voru 55 konur eða (68,8%) og 25 karlar (31,3%). Aldur var 

frekar normaldreifður og var algengasti aldurinn 40 til 49 ára eða 40% af 

þátttakendum sem svöruðu. Fæstir voru á aldrinum 20 til 29 ára og 60 ára og 

eldri. Flestir þátttakendur voru bilinu 30 til 59 ára (Steinar Sigurjónsson, 2016).  

Evgenyia Z. Demireva (2012) rannsakaði einnig kynjahlutfall 

mannauðsstjóra. Niðurstöður hennar sýndu að 72% mannauðsstjóra reyndust 
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vera konur og 28% karlar. Aldursbilið var mismunandi og voru yngstu 

mannauðsstjórarnir á aldrinum 26 til 30 ára sem gerir 2,1% af 

heildarþátttakendum. Algengasta aldursbilið var 46 til 50 ára eða um 21,4% af 

heildarfjölda. Einnig voru aldursbilin 36 til 40 ára og 41 til 50 ára algeng (Eva 

Z. Demireva, 2012).  

Alls voru 87 þátttakendur í rannsókn Berglindar Maríu Kristinsdóttur 

(2013). Á sviði mannauðsstjórnunar voru 49 starfsmenn og þar af voru 46 konur 

og þrír karlar, sem gerir 53% konur og 3% karlar af heildarfjölda þátttakenda. 

Þó var minni munur á öðrum sviðum eins og hjá framkvæmdastjóra/deildastjóra. 

Þátttakendur voru frá 26 til 56 ára og eldri. Aldurshópur sem sinnir helst 

mannauðsmálum er algengastur frá 36 til 40 ára eða 28 manns, eða 32% 

þátttakenda. Af 87 þátttakendum voru 69 konur og 18 karlar. Þegar nánar var 

skoðað hverjir starfstitlar þátttakenda voru, gefa rannsóknir augljóslega til 

kynna að fleiri konur starfa á sviði mannauðsstjórnunar en karlar (Berglind 

María Kristinsdóttir, 2013).  

Niðurstöður rannsókna sýna að langt yfir helmingi fleiri konur sinna 

störfum mannauðsmála í fyrirtækjum á Íslandi. Af þeim sem tóku þátt í 

CRANET rannsókninni (2012) voru 73% æðstu yfirmenn starfsmannamála. 

Konur voru 71% svarenda og karlar einungis 2%. Þetta er veruleg aukning frá 

árinu 2009 en þá voru 55% konur. 

 

8.5 Starfsaldur og reynsla   
 

Evgenyia Z. Demireva (2012) kannaði hver starfsaldur mannauðsstjóra væri. 

Svarhlutfallið voru 57 mannauðsstjórar. Samtals voru 60% þátttakenda búnir að 

starfa skemur en 11 ár hjá núverandi vinnustað og höfðu 22 mannauðsstjórar 

eða um 40% þeirra starfað skemur en 5 ár hjá sama fyrirtækinu. Það kom 

verulega á óvart að um 30% þátttakenda höfðu starfað í 14 ár eða lengur á 

núverandi vinnustað. Álykta má að þessir mannauðsstjórar sem höfðu starfað 

lengi hjá sama fyrirtækinu hafi aflað sér þekkingu, færni og reynslu í starfi til  

að takast á við margs konar verkefni. Mannauðsstjórarnir í rannsókninni voru 

margir sammála um að reynsla væri mjög mikilvæg í starfi (Evgenyia Z. 

Demireva, 2012).  
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Í rannsókn Berglindar Maríu Kristinsdóttur (2013) sem rannsakaði 

einnig hver starfsaldur mannauðsstjóra væri, höfðu  flestir mannauðsstjórarnir 

starfað í 1 til 3 ár eða 4 til 6 ár. Samtals voru 28 manns, eða 14 manns í hvorum 

hópi sem gerir 16% þátttakenda. Þeir sem höfðu starfað í 7 til 9 ár voru sjö 

manns eða 8% þátttakenda. Eingöngu voru þrír aðilar eða 3% þátttakenda sem 

höfðu starfað í 10 til 12 ár. Í ljós kom að 13 starfsmenn höfðu starfað í núverandi 

starfi í 13 ár eða lengur sem gerir 4,5% af heildarfjölda (Berglind María 

Kristinsdóttir, 2013).  

Í meistararitgerð Signýjar Bjargar Sigurjónsdóttur (2009) skoðaði hún 

einnig starfsaldur íslenskra mannauðsstjóra í rannsókn sinni. Niðurstöður 

rannsókna voru að á núverandi vinnustað hafði meirihluti starfsmanna unnið 

skemur en 10 ár á sama vinnustað eða 73% þátttakenda (Signý Björg 

Sigurjónsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

Eins og áður hefur komið fram er mannauðsstjórn tiltölulega ný 

atvinnugrein á Íslandi en hefur samt sem áður rutt sér til rúms síðustu ára. 

Niðurstöður kaflans koma því ekki á óvart. Flestir sem starfa á sviði 

mannauðsstjórnunar hafa unnið í skemur en 11 ár og má álykta að algengast sé 

að þeir sem starfa við mannauðsmál hafi starfað í 1-5 að meðaltali hjá sama 

fyrirtækinu.  

 
8.6 Helstu viðfangsefni mannauðsstjóra í starfi 
 

Í rannsókn Evgenyia Z. Demireva (2012) var rýnt í margar rannsóknir varðandi 

viðfangsefni mannauðsstjóra í starfi. Mannauðsstjórarnir voru samtals 57 og að 

mati þeirra voru viðfangsefnin fjölbreytt. Þeir voru beðnir um að nefna hvaða 

viðfangsefni þeir töldu vera mikilvægust í starfi sínu. Flestir nefndu mannleg 

samskipti (96%) og virk hlustun (89,5%). Ráðgjöf til stjórnenda 68,4% og 

61,4% fannst uppsagnir og starfslok mikilvægust. Þó var athyglisvert að sjá að 

mannauðsstjórar og framkvæmdastjórar voru ekki alltaf á sama máli hvað 

varðar mikilvæg viðfangsefni í starfi þess sem hafa umsjón með 

mannauðsmálum fyrirtækja. Um það bil 38,6% mannauðsstjóra og aðeins 

18,8% framkvæmdastjóra töldu Öflun umsækjenda vera mikilvægt 

viðfangsefni. Talsverður munur er á mikilvægi viðfangsefna hjá 

mannauðsstjórum og framkvæmdastjórum en mannauðsstjórar töldu að 
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sálgæsla til starfsmanna, ráðgjöf til stjórnenda, ráðgjöf til starfsmanna og 

breytingastjórnun væru mikilvæg málefni (Evgenyia Z. Demireva, 2012).  

Signý Björg Sigurjónsdóttir (2009) rannsakaði helstu viðfangsefni 

mannauðsstjóra ásamt Gylfa Dalmann Aðalsteinssyni. Þátttakendur í 

rannsókninni voru íslenskir mannauðsstjórar og snéru viðfangsefnin að 

bakgrunni, menntun, hæfni og þekkingu þeirra. Mannauðsstjórarnir sem tóku 

þátt í rannsóknni töldu sig vera frekar að sinna störfum tengdum verkefnum 

viðskiptafræða en mannauðsstjórnunar. Í ljós kom að niðurstöður þátttakenda 

voru athyglisverðar. Þar sem 69% töldu kostnaðargreiningu tilheyra sínu 

verksviði, 80% á útreikningum á starfsmannaveltu, tæp 77% með umsjá 

launabókhalds og 48% með launaútreikninga. Ekki nema 8% með áætlanagerð. 

Í niðurstöðum Signýjar og Gylfa kom í ljós að stór hluti mannauðsstjóra á 

Íslandi hefur ekki viðskiptatengda menntun að baki. Tóku þeir fram að 

ákjósanlegur bakgrunnur mannauðsstjóra væri viðskiptafræðimenntun eða 

sálarfræði (Signý Björg Sigurjónsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2010). 

 Halla Valgerður Haraldsdóttir (2010) gerði eigindlega rannsókn á því 

hvaða áhrif efnahagshrunið hafði á viðfangsefni mannauðsstjóra og líðan þeirra 

í starfi. Tekin voru viðtöl við 8 mannauðsstjóra og í ljós kom að helstu 

niðurstöður voru miklar breytingar á viðfangefnum mannauðsstjóra. Það kom 

einnig í ljós að þetta hafði neikvæð áhrif á líðan þeirra í starfi. Helstu 

viðfangsefni mannauðsstjóra fyrir efnahagshrunið voru: fræðslumál, 

stefnumótun, ráðgjöf, nefndarstörf, starfsþróun, samskiptamál, 

starfsmannasamtöl, ráðningar og vinnustaðagreiningar. Helstu viðfangefni eftir 

hrun voru: áfallastjórnun, niðurskurður, ráðgjöf, markaðsmál, 

endurskipulagning, samskiptamál, breytingastjórnun, uppsagnir og sálgæsla 

(Halla Valgerður Haraldsdóttir, 2010). 

Árið 2008 gerðu Hildur Kristín Einarsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson rannsókn á helstu viðfangsefnum mannauðsstjóra í íslenskum 

sjávarútvegsfyrirtækjum. Helstu niðurstöður rannsókna voru að lítil áhersla var 

lögð á áætlanagerð, öflun umsækjenda og ráðningar starfsmanna í fiskvinnslu. 

Þar að auki var ekki mikil áhersla lögð á þjálfun og starfsþróun starfsmanna, 

einungis byggð á því sem nauðsynlegt er hverju sinni sem getur verið 
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síbreytilegt frá degi til dags. Jafnframt eru afköst, nýting og gæði starfsmanna 

metin hlutlægt út frá frammistöðu eftir að þeir hefja störf (Hildur Kristín 

Einarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2008). 

Mannauðsstjórarnir sem tóku þátt í CRANET rannsókninni (2012) voru 

beðnir að svara hvaða þremur tegundum verkefna þeir verja mestum tíma í. 

Helstu niðurstöður um viðfangsefni mannauðsstjóranna voru að um 60% eyddu 

mestum tíma í ráðgjöf við stjórnendur. Næst algengasta viðfangsefnið var 

stefnumörkun og þrónuarverkefni eða 42%. Stjórnun starfsmannadeildar (32%), 

starfsþróun og fræðslumál (29%), launavinnsla (22%) og ráðningar og 

uppsagnir samtals (43%) (Arney Einarsdóttir, o.fl., 2012). 

Sigurlaug Elsa Heimisdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2009) 

rannsökuðu einnig viðfangsefni íslenskra mannauðsstjóra. Helstu niðurstöður 

Sigurlaugar og Gylfa voru að viðfangsefni mannauðsstjóra snúi nú að erfiðum 

starfsmannamálum sem rekja má í kjölfar efnahagshrunsins. Mikið hefur verið 

um endurskipulagningu í starfsmannamálum og telja mannauðsstjórar að í 

kjölfar hrunsins hafi verið meiri þörf fyrir sálargæslu til starfsmanna og ráðgjöf 

til stjórnenda. Mannauðsstjórar þurfa að hugsa um sparnað og hagræðingu og 

að það fari minni tími í að ráða inn nýja starfsmenn. Þátttakendurnir töldu að 

málefnin og áherslur tengdar starfsmannamálum séu aðrar nú til dags en þær 

voru fyrir efnahagshrunið (Sigurlaug Elsa Heimisdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2010). 

Í meistararitgerð Helgu Rúnar Runólfsdóttur (2012) voru tekin viðtöl við 

sex mannauðsstjóra. Viðmælendur í rannsókn Helgu komu með góða punkta 

varðandi stöðu og verksvið mannauðsstjóra í skipulagsheildinni. Flestir 

viðmælendur töldu að mannauðsstjórnun væri það tæki sem fyrirtæki notar til 

að ná samkeppnisforskoti og árangri. Mannauðsstjórarnir voru með mismunandi 

skoðanir varðandi stöðu þeirra og verksvið. Til dæmis nefndi einn 

mannauðsstjórinn að ef hlutirnir eru gerðir rétt þá mun það auka 

samkeppnisforskot til muna. Stýra þyrfti mannauðnum og að vera með rétta 

fólkið sem er með réttu þekkinguna. Annar viðmælendanna kom því á framfæri 

að það þyrfti að kortleggja einstaklinga þannig að fyrirtækin myndu þekkja 

styrk-og veikleika starfsmannana.   
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8.7 Þátttaka mannauðsstjóra í stefnumótun 
 

Samkvæmt niðurstöðum CRANET rannsóknar 2012 eru 87% fyrirtækja á 

Íslandi með heildarstefnu og 75% með skriflega heildarstefnu. Þátttakendur 

voru spurðir: „á hvaða stigi kemur mannauðsstjóri/yfirmaður starfsmannamála 

að þróun heildarstefnu fyrirtækja“. Þróun mannauðsstjóra í heildarstefnu 

fyrirtækja er nú í ögn minna mæli á upphafsstigi stefnumörkunar en framkvæmd 

og innleiðing er í meira mæli. Árið 2009 var um 73% þátttaka á upphafsstigum 

stefnumótunar en árið 2012 var 70% þátttaka. Mikilvægt er að mannauðsstjórar 

fái að taka þátt frá upphafi í mótun heildarstefnu. Eftir því sem fyrirtækin eru 

stærri því ólíklegri eru mannauðsstjórar að koma að heildarstefnu en þeir sem 

starfa hjá minni fyrirtækjum (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

Niðurstöður úr meistararitgerð Evgenyia Z. Demireva (2012) sýndu að 

40,7% mannauðsstjóra taka þátt í stefnumótun fyrirtækisins. Þátttakendur 

nefndu að eitt af helstu viðfangsefnum mannauðsstjóra væri að taka þátt í 

heildarstefnu fyrirtækisins (Evgenyia Z. Demireva, 2012).  

Þátttakendur í rannsókn Steinars Sigurjónssonar (2016) voru spurðir út í 

hvaða atriði í grunnaðferðum mannauðsstjórnunar þeir lögðu áherslu á. 

Niðurstöður rannsóknar gáfu til kynna að 68,8% lögðu mikla áherslu á 

stefnumótun, stefnumörkun og þróunarverkefni. Einnig voru þeir 

mannauðsstjórar sem áttu sæti í framkvæmdastjórn fyrirtækisins líklegri til  að 

leggja meiri áherslu á stefnumótun starfsmannahalds.  

  Samkvæmt niðurstöðum rannsókna vilja íslensk fyrirtæki vera með vel 

menntaða og reynda starfsmenn sem sinna mannauðsmálum. Meirihlutinn 

leggur áherslu á faglega mannauðsstjórnun og vilja að mannauðsstjórar taki 

virkan þátt í stefnumótun skipulagsheilda.  

 
8.8 Aðferðir sem mannauðsstjórar beita við ráðningar og öflun 

umsækjenda 
 

Samkvæmt CRANET rannsókninni (2012) eru mismunandi aðferðir notaðar við 

öflun umsækjenda. Algengast er að íslensk fyrirtæki auglýsi störfin opinberlega 

sem í boði eru en um 69% mannauðsstjóra nota þessa aðferð. Auglýsingar eru 

þó meira notaðar fyrir skrifstofu- og sérfræðistörf heldur en stjórnunarstörf og 
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ósérhæfð störf. Um 54% nota ráðningarstofur við öflun umsækjenda. 

Innanhússráðningar eru tiltölulega algengar en tæplega 49% mannauðsstjóra 

notast innanhússráðningar. Afar sjaldgæft er að afla umsækjenda í 

stjórnunarstöður í gegnum samfélagsmiðla, svo sem Facebook og Linkedln. Þá 

er einnig mjög óalgengt að umsækjendum í stjórnendastöður sé aflað beint úr  

skóla, eða rétt um 2%. Fyrirtæki eru í meira mæli að nota heimasíður sínar við 

öflun umsækjenda. Í auknum mæli nota fyrirtæki fjölbreyttari aðferðir við öflun 

umsækjenda en tíðkaðist áður fyrr, sem telst vera jákvæð þróun fyrir markaðinn.  
 (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 
 Hildur Kristín Einarsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2008) 

rannsökuðu hvernig öflun umsækjenda var háttað hjá sjávarútvegsfyrirtækjum. 

Við öflun umsækjenda sjómanna var einfaldara að afla umsækjenda á sjó en 

þeirra sem voru í landi. Öflun umsækjenda innanlands fer oft í gegnum 

auglýsingar eða tengslanet. Í ljós kom að erfiðara getur verið að fá menntaða 

vélstjóra. Stjórnendur sjávarútvegsfyrirtækja eru áhyggjufullir fyrir komandi 

framtíð vegna hversu lítil áhersla er lögð á öflun umsækjenda og ráðningar eru 

oftar en ekki tilviljanakenndar.  

 

8.9 Starfsmannasamtöl, frammistöðu mat, hvatning og 

endurgjöf  
 

Eitt af helstu verkefnum og viðfangsefnum mannauðsstjóra er að veita 

starfsfólki starfsmannasamtöl, hvatningu og endurgjöf. Hvatning og endurgjöf 

eru aðferðir sem mörg fyrirtæki nota nú til dags. Allir nema tveir af níu 

viðmælendum í rannsókn Sigrúnar Líndal Pétursdóttur (2014) sögðu að 

hvatning og endurgjöf væru notuð innan þeirra fyrirtækja. Viðmælendur nefndu 

þó að erfitt væri að meta að hversu miklu leyti aðferðirnar ættu sér stað og ólíkur 

skilningur á því hvað hvatning og endurgjöf feli í sér. Niðurstöður rannsóknar 

sýndu að þarfagreining væri notuð í flestum tilfellum í 

fyrirmyndarfyrirtækjunum (Sigrún Líndal Pétursdóttir, 2014).  

 Niðurstöður úr CRANET rannsókn sýna að starfsmannasamtöl eru 

frekar  algengari hjá fyrirtækjum á Íslandi heldur en frammistöðumat. Um 89% 

þátttakenda svöruðu játandi að starfsmannasamtöl fari fram innan fyrirtækja 
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sem þau starfa hjá (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). Þátttakendur voru spurðir 

út í frammistöðumat fyrirtækjanna og í ljós kom að 50% þátttakenda svöruðu 

neitandi, 44% þátttakenda svöruðu að slíkt mat væri til staðar og 6% sögðust 

ekki vita það. Einnig var hlutfallið ólíkt milli hópa en algengast var að 

stjórnendur, sérfræðingar og skrifstofufólk væru með frammistöðumatskerfi 

fyrir starfsfólk. Frammistöðumat er síst til staðar fyrir ósérhæft starfsfólk. 

(Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). Niðurstöður CRANET rannsóknar gefa til 

kynna að íslensk fyrirtæki fylgjast í auknum mæli með viðhorfskönnunum sem 

gerðar eru á meðal starfsfólks. Fyrirtæki fylgjast í vaxandi mæli markvisst með 

viðhorfum starfsfólks síns með viðhorfskönnunum og virðist raunin hér á landi 

vera eins og niðurstöður CRANET rannsóknarinnar gefa til kynna. Árið 2012 

var hlutfallið þeirra sem gera viðhorfskönnun árlega 43% , samanborið við árið 

2009 þar sem hlutfallið var einungis um 30%. Íslensk fyrirtæki leitast mismikið 

eftir því að meta frammistöðu/árangur á sviði starfsmannamála. Aðeins 4% 

leitast mjög mikið eftir matinu, 21% frekar mikið, 34% frekar lítið og 27% og 

14% mjög lítið og ekki neitt. (Arney Einarsdóttir o.fl., 2012). 

 

8.10 Starfsmannavelta, uppsagnir og afleiðingar 

samdráttaraðgerða eftir efnahagshrunið  
 

Halla Valgerður Haraldsdóttir (2010) rannsakaði helstu breytingar sem urðu á 

viðfangefnum íslenskra mannauðsstjóra í kjölfar efnahagshrunsins. Samkvæmt 

helstu niðurstöðum hafa breytingar orðið á viðfangsefnum mannauðsstjóra eftir 

hrun. Lögð var meiri áhersla á uppsagnir og afleiðingar samdráttaraðgerða. 

Þættir sem tengjast ráðningarferlinu, fræðslumálum og starfsþróunarmálum 

hafa verulega dregist saman. Mannauðsstjórarnir sem tóku þátt í rannsókninni 

höfðu sömuleiðis tekið að sér önnur störf innan skipulagsheildarinnar, sem 

tilheyrðu ekki starfi þeirra fyrir hrun. Viðmælendur telja mikilvægi 

breytingastjórnunar vera meiri eftir hrun, meiri þörf fyrir ráðgjöf, áfallastjórnun 

og sálargæslu (Halla Valgerður Haraldsdóttir, 2010).  
Í rannsókn Helgu Rúnar Runólfsdóttur (2012) kom í ljós að yfir heildina 

litið töldu mannauðsstjórar og yfirstjórnendur að mannauðsstjórnun hafi lítið 

breyst eftir efnahagshrunið. Samt sem áður hefur efnahagshrunið haft þau áhrif 
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að viðfangsefni mannauðsstjóra hefur breyst í nokkrum fyrirtækjum. 

Viðmælendur töldu þó að stjórnendur þurftu að takast á við margs konar önnur 

þung verkefni í kjölfar hrunsins. Mikið af röngum ákvörðunum voru teknar og 

niðurskurðurinn harkalegur. Stjórnendur tóku oft ákvarðanir skjótt í stað þess 

að horfa lengra fram í tímann. Jafnframt kom á óvart að mörg fyrirtæki komu 

ósködduð í gegnum erfiðasta tímabilið (Helga Rún Runólfsdóttir, 2012). 

Rannsókn Sigurlaugar Elsu Heimisdóttur og Gylfa Dalmann 

Aðalsteinssonar (2009) kannaði hvaða áhrif efnahagshrunið hafði á viðfangsefni 

mannauðsstjóra á Íslandi. Í rannsókninni mældist starfsmannavelta 82,5% hjá 

fyrirtækjum og leiddi rannsóknin í ljós að dregist hefur úr starfsmannaveltu hjá 

rúmlega helmingi fyrirtækjanna síðustu 12 mánuði. Enn fremur leiddi 

rannsóknin  í ljós að starfsandi var hlutfallslega óbreyttur og engar uppsagnir 

voru hjá opinberum aðilum, aðeins örfáar uppsagnir á lykilstarfsmönnum. Lítil 

áhersla hafði verið á nýráðningum og meiri tími fór í hagræðingu og sparnað. 

Viðmælendur töldu að aukning hefur orðið á erfiðum starfsmannamálum nú til 

dags (Sigurlaug Elsa Heimisdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010). 

Evgenyia Z. Demireva (2012) rannsakaði einnig breytingar 

starfsmannamála í kjölfar efnahaghrunsins 2008. Áherslubreytingar eftir hrun 

voru rannsakanaðar með tilliti til starfstitils mannauðsstjóranna en þeir hafa 

þurft að berjast fyrir að halda stöðu og hlutverki sínu. Niðurstöður voru þær að 

helstu viðfangsefni mannauðsstjóra eftir efnahagshrunið voru uppsagnir 

starfsmanna og mismunandi samdráttaraðgerðir notaðar. Oftar en ekki þurftu 

mannauðsstjórarnir að sinna bæði hlutverki ráðgjafa og voru sendiboði vondra 

tíðinda. Mörg fyrirtæki þurftu á samdráttaraðgerðum að halda og kemur það 

síður en svo á óvart að efnahagshrunið hafi haft slæmar og neikvæðar 

afleiðingar á atvinnulíf Íslendinga (Evgenyia Z. Demireva, 2012). 
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9. Umræður 
 

Í þessari rannsókn var leitast við að skoða hlutverk íslenskra mannauðsstjóra. 

Helsta markmiðið var að athuga hvernig fyrirtæki á Íslandi haga 

mannauðsmálum sínum og hvar áherslur þeirra liggja. Kannað var hversu 

fjölbreytt og krefjandi hlutverk mannauðsstjóra í skipulagsheildum getur verið. 

Safngreining (e. meta-analysis) var notuð til þess að skoða helstu viðfangsefni 

mannauðsstjóra. Rýnt var í tíu rannsóknir og voru þær bornar saman. 

Niðurstöður benda til þess að ótrúlega hátt hlutfall mannauðsstjóra er 

með háskólagráðu, meistara- eða MBA gráðu að undanskildum 

sjávarútvegsfyrirtækjum þar sem einungis 1,4% starfsmanna voru með 

háskólagráðu. Það ætti að teljast jákvæð þróun að þeir sem hafa umsjón með 

málefnum tengdum mannauðnum séu vel menntaðir einstaklingar. Athyglisvert 

var að sjá að hátt hlutfall mannauðsstjóra var með viðskiptatengdan bakgrunn. 

Nokkrir mannauðsstjórar hafa farið í endurmenntunarnám eða sótt önnur 

sambærileg námskeið. 

Í ljós kom að stór hluti íslenskra mannauðsstjóra átti sæti í 

framkvæmdastjórn skipulagsheilda. Annað hvort áttu þeir sæti eða voru 

staðsettir undir framkvæmda- eða forstjóra. Samkvæmt íslensku CRANET-

rannsókninni 2012 áttu alls 72% mannauðsstjóra sæti í framkvæmdastjórn. 

Áhugavert var að sjá aldurs- og kynjadreifingu mannauðsstjóranna í 

rannsóknunum. Mikill meirihluti þeirra sem sinntu mannauðsmálum 

fyrirtækjanna voru konur og langalgengast var að starfsmenn sem sinntu 

mannauðsmálum væru á aldrinum 30-59 ára. Það má því segja að starfsaldur og 

reynsla mannauðsstjóra haldist í hendur og styðji við þá tilvitnun að 

mannauðsstjórnun sé tiltölulega ný atvinnugrein á Íslandi. Örfáir 

mannauðsstjórar höfðu starfað lengur en í 10 ár á sama vinnustað, sem útskýrir 

af hverju starfsreynsla mannauðsstjóra á vinnumarkaði tiltölulega lítil.  

Mannauðsstjóri þarf að geta sýnt frumkvæði, verið góður leiðtogi, 

komið hlutum í framkvæmd og hvatt starfsmenn til árangurs. Það gefur því auga 

leið að viðfangsefni mannauðsstjóra geta verið ótrúlega misjöfn. 

Mannauðsstjórar verða að búa yfir mikilli hæfni til að geta sinnt mörgum 

mismunandi viðfangsefnum. Mikilvægt er fyrir þá að vera góða í mannlegum 



 

 41 

samskiptum og með virka hlustun. Mannauðsstjórar sem taka þátt í stefnumótun 

fyrirtækja eru líklegri til að blómstra og þroskast hraðar. Í mörgum tilfellum 

auglýsa fyrirtæki laus störf opinberlega eða leita til ráðningarstofu. Einnig eru 

innanhússráðningar algengar. Niðurstöður sýndu að starfsmannasamtöl eru 

gríðarlega algeng hjá íslenskum fyrirtækjum. Það er því nauðsynlegt að 

starfsmenn fái hvatningu til þess að eflast í starfi og endurgjöf til að geta bætt 

sig. 

  Rannsóknin gefur heildaryfirsýn yfir helstu hlutverk og verkefni 

mannauðsstjóra á Íslandi. Með hjálp safngreiningar (e. meta-analysis) var hægt 

að vera með nákvæmara og betra mat. Rannsóknirnar voru sameinaðar og 

bornar saman. Höfundi rannsóknar fannst áhugavert að sjá hversu fjölbreytt 

viðfangsefni íslenskra mannauðsstjóra er og hvaða áhrif og afleiðingar 

efnahagshrunið hefur haft á starfsfólk í fyrirtækjum hérlendis. Mannauðsstjórar 

taka þátt í öllum ákvörðunum sem teknar eru um málefni starfsmanna og til þess 

að ná samkeppnisforskoti á markaði verða fyrirtæki að stýra dýrmætustu eign 

sinni, sem er mannauðurinn. Fyrirtækin sem ekki voru með sérstakan 

umsjónarmann mannauðsmála voru ólíklegri til þess að einblína á öflun 

umsækjenda, þjálfa og þróa starfsmenn og lítil áhersla var lögð á áætlanagerð 

og ráðningar starfsmanna. Þetta gefur til kynna að fyrirtæki sem hafa ekki 

mannauðsstjóra í starfi eru höfuðlaus her án mannauðsstjóra.  

  Með rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi vildi höfundur 

rannsóknar átta sig á hlutverki og verkefnum íslenskra mannauðsstjóra og sjá 

hvernig fyrirtæki landsins haga mannauðsmálum sínum. Niðurstöður leiddu í 

ljós að viðfangsefni mannauðsstjóra eru mjög mismunandi og því þurfa 

mannauðsstjórar að búa yfir mikilli þekkingu og hæfni á mörgum mismunandi 

sviðum. Líkt og fram kom hér að ofan þarf mannauðsstjóri að geta sýnt 

frumkvæði, verið góður leiðtogi, komið hlutum í framkvæmd og hvatt 

starfsmenn til árangurs. Af þessu má álykta að hans helsta hlutverk sé að vera 

til staðar fyrir mannauðinn og styðja við starfsmenn fyrirtækisins í þeirra 

daglegu störfum. 
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