
 

 

 

VIÐSKIPTASVIÐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mannauðsstjórnun hjá stærstu sveitarfélögum landsins 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ritgerð til MS-gráðu í forystu og stjórnun 

Nafn nemanda: Guðrún Guðmundsdóttir 

Leiðbeinandi: Gylfi Dalmann Aðalsteinsson 

Vorönn 2017 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mannauðsstjórnun hjá stærstu sveitarfélögum landsins 

 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til MS-prófs við  

viðskiptafræðideild Háskólans á Bifröst.  

 

© 2017 Guðrún Guðmundsdóttir 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar.  

 



 

 

iv 

 

 

Staðfesting lokaverkefnis 

til meistaragráðu 

 

 

Lokaverkefnið 

 

Mannauðsstjórnun hjá stærstu sveitarfélögum landsins 

 

eftir 

 

Guðrúnu Guðmundsdóttur 

kt. 100683-5049 

 

 

hefur verið metið og varið á málsvörn 

frammi fyrir dómnefnd tveggja dómnefndarmanna 

samkvæmt reglum og kröfum Háskólans á Bifröst 

og hefur hlotið lokaeinkunnina ______ . 

 

 

 

 

___________________________________ 

stimpill skólans 

 

 

 



 

 

v 

 

 

 

 

 

Mannauðsstjórnun hjá stærstu sveitarfélögum landsins 

 

 

 

 

Guðrún Guðmundsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til MS-gráðu í forystu og stjórnun  

 

Leiðbeinandi: Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent 

 

 

Viðskiptafræðideild 

 

Háskólinn á Bifröst 

 

Maí 2017



 

 

vi 

 

Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna stöðu mannauðsmála og hversu mikla áherslu stærstu 

sveitarfélög landsins leggja á mannauðsstjórnun. Sveitarfélög landsins eru 74 en úrtakið náði 

til þeirra sveitarfélaga sem höfðu 100 stöðugildi eða fleiri. Þau sveitarfélög sem uppfylltu 

skilyrðið voru 27 í öllum landshlutum samkvæmt Árbók sveitarfélaga (2016). Tölvupóstur var 

sendur forsvarsmönnum mannauðsmála hjá sveitarfélögunum þar sem óskað var eftir þátttöku 

þeirra í rannsókninni. Meðfylgjandi var spurningakönnun sem þátttakendur voru beðnir um að 

svara. Svarhlutfallið var 100% þar sem öll 27 sveitarfélögin tóku þátt. Ekki er algengt að fá 

100% svörun úr spurningakönnunum, en slíkt getur átt sér stað þegar úrtakið er lítið. 

 

Rannsóknarspurningarnar voru þessar: 

1. Hvernig er staðið að mannauðsmálum í stærstu sveitarfélögum landsins? 

2. Hverjar eru helstu áherslur sveitarfélaganna í mannauðs- eða starfsmannamálum? 

 

Helstu niðurstöður sýna að forsvarsmenn mannauðsmála hjá sveitarfélögunum eru vel 

menntaðir einstaklingar á aldrinum 40-59 ára og að meirihluta konur. Svarendur voru í flestum 

tilfellum mannauðsstjórar/starfsmannastjórar eða launafulltrúar. Algengast er að 1-2 

starfsmenn sjái um mannauðsmál sveitarfélaganna í fullu starfi. Rúmlega helmingur 

sveitarfélaganna hefur heildarstefnu en mikill meirihluti hefur skriflega mannauðs- eða 

starfsmannastefnu. Á heildina litið starfa flest sveitarfélögin eftir fræðum mannauðsstjórnunar 

að mestu leyti, þó að ávallt megi gera betur. Helstu áherslur þeirra eru á þá þætti 

mannauðsstjórnunar sem þeim er skylt að fylgja samkvæmt lögum, reglum eða 

kjarasamningum. Það sem sveitarfélögin leggja mesta áherslu á er gerð auglýsinga og faglegt 

val á umsækjendum. Út frá Gallup-kvarðanum eru þetta einu tvær spurningarnar sem lenda á 

styrkleikabili. Sveitarfélögin leggja einnig áherslu á gerð starfsgreininga og starfslýsinga fyrir 

hvert starf. Stöðluð viðtöl við mat á umsækjendum, líðan starfsmanna og fagleg starfslok lentu 

á starfhæfu bili, sem bendir til að þessir þættir séu í lagi þrátt fyrir að vera ekki styrkleiki. Aðrar 

spurningar lentu á aðgerðarbili, sem bendir til veikleika, en þær spurningar sem fengu minnstu 

áhersluna voru um frammistöðusamtal og starfslokasamtal við starfsmenn.  

 Sveitarfélögin voru ekki líklegri til að leggja meiri áherslu á mannauðsstjórnun eftir því 

sem stöðugildum fjölgaði, að undanskilinni spurningunni um áherslu á stöðluð viðtöl. Hins 

vegar voru þau líklegri til að ráða til sín mannauðsstjóra og menntaðri einstaklinga.  

 

 Efnisorð: mannauðsstjórnun, sveitarfélag, megindleg rannsókn.  
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Abstract 

The purpose of the study was to assess status of human resources in the largest municipalities 

in Iceland and their emphases on human resource management. There are 74 municipalities in 

the country and the study aimed for those with 100 or more employees. According to 

Municipalities 2016 Yearbook there are 27 municipalities from every region of the country that 

meet the requirement. E-mail was sent to municipalities’ advocates of human resources 

requesting their participation in the study. Enclosed in the e-mail was a questionnaire that 

participants were asked to answer. Response rate was 100%. A 100% response rate is not 

common but can occur when the sample is small. 

 

Research questions were as followed: 

1. How do the largest municipalities in the country practice human resources? 

2. What are the municipalities’ main emphases in personnel or human resources? 

 

Main findings in this study show that municipalities’ advocates of human resources are highly 

educated individuals between the ages 40-49 and are mainly women. Participants were in most 

cases human resource managers or directors or financial department representatives. In most 

municipalities there were 1-2 full time human resource managers. More than half of the 

municipalities have a comprehensive human resources policy and a vast majority have a written 

human resources policy. Overall the municipalities operate according to studies of human 

resources but there is always room for improvements. The municipalities’ main emphases on 

human resources procedures are on the ones that are required by law, rules or collective 

agreements. Municipalities emphasize most on creating advertisements and professionally 

selecting applicants. According to the Gallup scale these are the only two questions measuring 

on strength-range. Questions that hit operable-range were municipalities’ emphases on creating 

job analysis and description on every occupation, standardized assessment interviews for 

applicants, employee’s conditions and retirement. Operable-range indicates that these factors 

are functional despite of not being the municipalities’ strengths. Other questions hit action 

required-range indicating weaknesses. Questions with least emphases were regarding 

performance- and retirement-conversations with employees. 

Municipalities were not more likely to emphasize on human resource management as the 

number of employees increased excluding the question on standardized interviews. They were 

however more likely to recruit human resource managers or higher educated individuals. 

 

Key words: Human resource management, municipality, quantitative research. 
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Formáli 

MS-ritgerð mín er 30 eininga (ECTS) verkefni til MS-gráðu í forystu og stjórnun við Háskólann 

á Bifröst. Verkefnið heitir Mannauðsstjórnun hjá stærstu sveitarfélögum landsins. Markmið 

þess er að rannsaka hvernig sveitarfélögin notfæra sér fræði mannauðsstjórnunar og helstu 

áherslur þeirra í mannauðsmálum. Rannsóknarspurningarnar eru: 

Hvernig er staðið að mannauðsstjórnun hjá sveitarfélögum landsins? 

Hverjar eru helstu áherslur sveitarfélaganna í mannauðs- eða starfsmannamálum? 

 

Ég vil nota tækifærið og þakka þeim sem aðstoðuðu mig við gerð þessa verkefnis. Leiðbeinanda 

mínum, Gylfa Dalmann Aðalsteinssyni dósent, þakka ég góða leiðsögn og gagnlegar 

ábendingar. Systur minni, Sólveigu Guðmundsdóttur hjúkrunarfræðingi, vil ég þakka fyrir 

aðstoð við öflun netfanga þátttakenda. Særúnu Gestsdóttur þakka ég fyrir aðstoð við þýðingu á 

útdrætti. Þá vil ég þakka góðum vini og fyrrum blaðamanni fyrir yfirlestur, en hann vill ekki 

láta nafns síns getið. Einnig vil ég þakka öllum þátttakendum fyrir jákvæðar undirtektir og 

aðstoð við gerð þessarar rannsóknar.  

 

Fjölskyldan mín fær bestu þakkir fyrir skilning og stuðning á námsleiðinni. Hvatning ykkar er 

ómetanleg og hefur fyllt mig orku til að geta tekist á við námið og lokið rannsóknarritgerð minni 

til MS-gráðu. Þið eigið stóran hlut í þessu með mér, því að ég hefði ekki getað þetta án ykkar.  

 

Verkefnið er mitt eigið verk og afrakstur eigin rannsókna. Þar sem vitnað er í verk annarra er 

vísað í heimildir eftir reglum sem um það gilda.  

 

 

Akranesi, 02.05.2017 

 

____________________________________ 

Guðrún Guðmundsdóttir 
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1. Inngangur 

Starfsmannamál fyrirtækja og stofnana hafa gengið gegnum miklar breytingar frá aldamótum. 

Áður fyrr var talað um starfsmannastjórnun þar sem tilgangurinn var að sjá um ráðningar 

starfsmanna, launaútreikninga og annað sem snýr að hefðbundinni starfsmannastjórnun. Í dag 

er frekar talað um stefnumiðaða mannauðsstjórnun, sem er mun víðtækara hugtak. 

Mannauðsstjórnun (e. human resource management) hefur þróast síðustu ár og hafa fyrirtæki 

notfært sér fræðina í auknum mæli til að ná árangri. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2003) 

skilgreinir aðferðafræðina bak við mannauðsstjórnun sem alla þætti er snúa að sambandi 

starfsmanna og stjórnenda. Fræðimenn líta á starfsfólk sem mannauð fyrirtækja sem býr yfir 

þekkingu, reynslu og hæfni, en það er grunnforsenda fyrir velgengni og því eitt það verðmætasta 

sem fyrirtæki eiga. Það gefur til kynna mikilvægi þess að stjórnendur átti sig á verðmætunum, 

ráði inn hæfustu einstaklingana og viðhaldi þekkingu þeirra, til að mynda með þróun starfsfólks 

(Armstrong, 2012). Stöðugar breytingar og tækniframfarir ýta enn frekar á stjórnendur að þróa 

starfsfólk sitt samhliða breytingunum til að viðhalda eða ná samkeppnisforskoti. Skilvirk 

mannauðsstjórnun getur því aukið velgengni fyrirtækja. Mikilvægt er að allir stjórnendur og 

millistjórnendur vinni að sameiginlegu markmiði svo að vel takist til (Beardwell og Claydon, 

2010). 

Rannsóknum á mannauðsstjórnun hefur fjölgað með árunum. Þó nokkrar rannsóknir hafa 

verið gerðar sem tengjast mannauðsstjórnun hjá sveitarfélögum (Berglind María Kristinsdóttir, 

2013; Halldór Halldórsson, 2013; Herdís Rós Kjartansdóttir, 2014). Rannsókn Herdísar Rósar 

Kjartansdóttur (2014) um starf mannauðsstjóra hjá sveitarfélögum sýnir fram á hversu 

viðamikið starf mannauðsstjóra er. Niðurstöður sýna að mannauðsstjórar sveitarfélaga eiga 

erfitt með að sinna sérverkefnum vegna daglegra starfa. Rannsókn Halldórs Halldórssonar 

(2013) um starfsmannastefnu sveitarfélaga sýnir að stærri sveitarfélög hafi frekar 

starfsmannastefnu en þau minni. Rannsakandi fann ekki rannsókn um hversu mikla áherslu 

sveitarfélögin lögðu á mannauðsstjórnun og taldi höfundur rannsóknina hafa notagildi fyrir 

sveitarfélögin til að átta sig á hvaða þættir mannauðsstjórnunar þyrftu aukna áherslu til að gera 

ferlið skilvirkara. Rannsakanda þótti efnið áhugavert í ljósi þess að sveitarfélög eru 

stjórnsýslufyrirtæki sem hafa ekki það markmið að hagnast á rekstrinum heldur er tilgangurinn 

að þjónusta fólkið sem býr í sveitarfélaginu. Reksturinn er því með öðru sniði en í almennum 

fyrirtækjum og því áhugavert að rannsaka hvort sveitarfélögin leggi áherslu á mannauðstjórnun 

án þess að tilgangurinn sé að auka arðsemi fyrirtækisins, heldur sá að minnka kostnað, draga úr 
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starfsmannaveltu og auka ánægju starfsmanna. Með því halda sveitarfélögin í lykilstarfsmenn 

og þekkingu þeirra sem hefur skapast gegnum tíðina. Þá verða stofnanir þeirra eftirsóknarverðir 

vinnustaðir sem auka líkur á því að fleiri einstaklingar sæki um laus störf. Þetta skapar tækifæri 

fyrir yfirmenn sem geta þá valið hæfasta einstaklinginn úr hópi umsækjanda. 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hversu mikla áherslu stærstu sveitarfélögin á 

Íslandi leggja á mannauðsstjórnun. Sveitarfélögin á Íslandi eru 74, en tekið var úrtak sem náði 

til 27 sveitarfélaga sem uppfylltu skilyrði um þátttöku. Skilyrðið var að sveitarfélagið hefði 100 

eða fleiri stöðugildi samkvæmt Árbók sveitarfélaganna. Minnsta sveitarfélagið sem lenti í 

úrtakinu var Stykkishólmsbær, en hann var með 103 stöðugildi 1. apríl 2016 (Árbók 

sveitarfélaga, 2016). Á áramótum voru stöðugildin 110 en þar sem starfsmennirnir eru ekki allir 

í 100% starfi eru þeir töluvert fleiri en 110 eða alls 166 (Ríkharður Hrafnkelsson, munnleg 

heimild, 22. febrúar 2017). Stærsta sveitarfélagið sem lenti í úrtakinu var Reykjavíkurborg, en 

hún var með um 7.579 stöðugildi sem jafngildir um 9.000 starfsmönnum (Auður 

Björgvinsdóttir, munnleg heimild, 27. mars 2017). Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson (2006) settu fram mynd af ferli mannauðsstjórnunar. Þau skiptu ferlinu í níu þætti 

þar sem farið er í gegnum hvert skref frá áætlanagerð að starfslokum. Þessir níu þættir voru 

notaðir sem undirstaðan fyrir spurningar í spurningakönnunina sem var send út til 

mannauðsstjóra/starfsmannastjóra eða þess sem sér um mannauðsstjórnun sveitarfélagsins.  

 

Rannsóknarspurningarnar eru:  

 Hvernig er staðið að mannauðsmálum hjá stærstu sveitarfélögum Íslands? 

 Hverjar eru helstu áherslur sveitarfélaganna í mannauðs- eða starfsmannamálum? 

 

Settar voru fram tvær tilgátur: 

 H1 Tilgáta 1 er að stærri sveitarfélög séu líklegri til að styðjast við fræði 

mannauðsstjórnunar. 

 H2 Tilgáta 2 er að stærri sveitarfélög séu líklegri til að vera með starfandi 

mannauðsstjóra/starfsmannastjóra en minni sveitarfélögin. 

 

Rannsóknaraðferðin sem notast var við er lýsandi rannsókn, þar sem hún felur í sér að rannsaka 

breytur í ákveðnu úrtaki og leggja fram tölfræðilegar niðurstöður. Rannsóknir þar sem 

upplýsingar eru fengnar með spurningakönnun frá einum hópi á sama tíma eru kallaðar 
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þversniðsrannsóknir (e. cross-sectional). Rannsóknin er megindleg þar sem gagnaöflun fór fram 

með spurningakönnun. Könnunin var send í tölvupósti á hlutaðeigandi aðila og höfð opin í 9 

daga. Á þeim tíma voru send tvö ítrekunarbréf til að minna á þátttöku. Að lokum voru 

niðurstöður könnunarinnar greindar í SPSS-tölfræðiforriti og settar fram á myndrænu formi 

með lýsandi tölfræði því til stuðnings þar sem við á. Lýsandi tölfræði snýr að því að lýsa 

útkomunni á einni breytu. Til að skoða tengsl á milli breyta var notast við fylgnistuðla og við 

mat á því hvort mismunur á niðurstöðum í úrtakinu hafi komið fyrir tilviljun eða sé 

raunverulegur var notast við marktektarpróf.  

Rannsóknarritgerðin skiptist í 7 kafla auk undirkafla. Fyrsti kaflinn er inngangur 

ritgerðarinnar þar sem fjallað er almennt um rannsóknina. Í öðrum kafla er fjallað um 

fræðilegan hluta verkefnisins og farið yfir níu lykla mannauðsstjórnunar, sálfræðilega 

samninginn og fyrri rannsóknir. Í þriðja kafla er fjallað um sveitarfélög landsins, hvernig þau 

hafa breyst og tilgang þeirra. Í kafla fjögur er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar, þar 

sem greint er frá vali þátttakenda og framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig er farið yfir greiningu 

gagna ásamt réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar. Í fimmta kafla eru niðurstöður greindar, 

túlkaðar og settar fram. Í sjötta kafla eru umræður og ályktanir út frá niðurstöðum. Þar er einnig 

greint frá hugmyndum að frekari rannsóknum. Að síðustu er kafli sjö með lokaorðum.  
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Mannauðsstjórnun (e. human resource management) fjallar um starfsfólk sem auðlind 

fyrirtækja sem eigi að nota til að ná samkeppnisforskoti á markaði (Bohlander og Snell, 2013). 

Gylfi Dalmann Aðalsteinsson (2003) skilgreinir mannauðsstjórnun sem allar ákvarðanir og 

samskipti milli yfirmanna og starfsmanna. Skilgreining á mannauði (e. human resource) er: 

Starfsfólk fyrirtækja sem býr yfir reynslu, þekkingu, færni og menntun. Fyrirtæki sem vilja ná 

samkeppnisforskoti á markaði leggja áherslu á að ná í hæft starfsfólk og helst starfsfólk sem 

býr yfir þekkingu umfram starfsfólk samkeppnisaðila (Dessler, 2013b). Fyrirtæki geta öðlast 

samkeppnisforskot með því að skapa meiri efnahagsleg verðmæti umfram verðmætasköpun 

samkeppnisaðila. Við greiningu á verðmætasköpun er virðisauki vörunnar kannaður með því 

að skoða mismuninn á því sem neytandinn greiðir fyrir vöruna og þeim kostnaði sem lagður 

var í framleiðslu hennar (Porter, 1985). Íslensk rannsókn sem gerð var árið 2007 leiddi í ljós að 

36,5% stjórnenda fannst þeir hafa óhæfa starfsmenn í vinnu (Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2007). Með skipulegri stefnu í mannauðsstjórnun ná fyrirtæki auknum 

árangri vegna hæfileika starfsfólks (Dessler, 2013b). Ekki gilda sömu reglur og lög um 

opinberar stofnanir og um fyrirtæki í einkageiranum. Ólíkri aðferðafræði er beitt, þar sem 

tilgangurinn er ólíkur. Fyrirtæki í einkageiranum eru hagnaðardrifin á meðan opinber fyrirtæki 

fá lágmarksfjármagn til að þjónusta íbúa sveitarfélagsins.  

Starfsmannahald fyrirtækja og stofnana hefur þróast frá því að vera hefðbundið 

starfsmannahald yfir í stefnumiðaða mannauðsstjórnun. Í upphafi var talað um 

starfsmannastjórnun (e. personnel management) sem hefur þróast og mótast frá árinu 1960 yfir 

í skipulagða og skilvirka mannauðsstjórnun eins og hún er í dag (Dessler, 2013b; Quill, 1999). 

Þegar talað er um starfsmannahald er átt við lágmarks stjórnun þar sem aðallega er fylgst með 

launamálum og kostnaðareftirliti. Ef notast er við fleiri þætti færist starfsmannahald yfir í 

mannauðsstjórnun þar sem stjórnendur huga að stýringu starfsfólks, ráðningarferlinu, 

frammistöðumati, hvatningu og fleira. Hins vegar færast fyrirtæki ekki yfir í stefnumiðaða 

mannauðsstjórnun fyrr en starfsmannamál eru tengd við stefnu og markmið fyrirtækisins. Þá 

taka yfirmenn ábyrgð á starfsmannamálum og eru þátttakendur í stefnumótun og meta ávinning 

fyrirtækisins í starfsmannamálum (Ásta Bjarnadóttir, 2012; Storey, 1992). 

Skilgreind mannauðsstefna og stjórnun hafa áhrif á framkomu og frammistöðu 

starfsfólksins (Noe, 2013). Þegar talað er um skilvirka mannauðsstjórnun er átt við að 

mannauðsstefna liggi þvert á heildarstefnu fyrirtækisins. Til að árangur náist er mikilvægt að 
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allir vinni að sameiginlegum markmiðum fyrirtækisins, en þá þarf að mynda heildstætt ferli 

(Dessler, 2013b). Vegna þessa hefur verið lögð aukin áhersla á að mannauðsstjórnun sé hluti af 

heildarstefnu fyrirtækja og taki þátt í stefnumótun þess (Kaufman, 1996). Megintilgangur 

mannauðsstjórnunar er að koma í veg fyrir mistök stjórnenda þegar kemur að starfsfólki. 

Dessler (2013a) segir að algeng mistök í mannauðsmálum fyrirtækja geti til að mynda falið í 

sér ráðningu á röngum aðila, að lítil þjálfun dragi úr frammistöðu starfsmanna og að 

starfsmannavelta geti aukist. Mistök í ráðningarferlinu getur orðið fyrirtækinu dýrkeypt þar sem 

kostnaður við ferlið getur verið mikill, en þá er ekki einungis átt við kostnað við ráðningu nýrra 

starfsmanna heldur einnig við þjálfun þeirra í nýtt starf. Talið er að kostnaðurinn við að ráða 

inn rangan starfsmann geti verið allt að 30-100% af árslaunum hans (Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2007).  

Mannauðsstjórnun getur verið mikilvæg auðlind fyrirtækja ef stjórnendur starfa skilvirkt 

eftir fræðum mannauðsstjórnunar (Armstrong, 2012). Árangursrík mannauðsstjórnun verður 

ekki að veruleika nema allir stjórnendur fyrirtækja séu tilbúnir að starfa í samvinnu með 

mannauðsstjóra hvað varðar stjórnun mannauðs (Kearns, 2002). Stjórnendur hverrar deildar sjá 

um eða eru í samráði með þeim aðila sem sér um ráðningu, starfsmannaviðtöl, val og þjálfun 

nýrra starfsmanna. Samkvæmt rannsókn Herdísar Rósar Kjartansdóttur (2014) um starf 

mannauðsstjóra hjá sveitarfélögum kom í ljós, að stærsti þátturinn í starfi mannauðsstjóra 

sveitarfélags felst í ráðgjöf og upplýsingagjöf til stjórnenda. Sum fyrirtæki hafa staðið sig vel 

án þess að notast við skilvirka mannauðsstjórnun, en það hefur verið vegna þess að ráðnir hafa 

verið hæfir einstaklingar sem hafa fengið hvatningu og þróun í starfi (Dessler, 2013a).  

Skilvirk mannauðsstjórnun felur í sér skipulagt ferli í gegnum alla níu lykla 

mannauðsstjórnunar. Ferli mannauðsstjórnunar má sjá á mynd 1, en þar má greina að ekki er 

hægt að fara í gegnum ferlið og láta þar við sitja. Ferlið er lifandi og krefst þess að það taki 

breytingum samhliða breytingum á störfum, starfsfólki og öðru sem getur haft áhrif á starfið.  
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Mynd 1. Níu lyklar mannauðsstjórnunar (Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006) 

 

Eins og sjá má á mynd 1 hefst ferlið á skilgreiningu á þörf fyrirtækis eða stofnunar fyrir 

starfsfólk og gerðar áætlanir hvað það varðar. Stjórnendur gera sér betur grein fyrir hver 

starfsmannaþörfin er og hvaða hæfni, reynslu og þekkingu er ætlast til að viðkomandi hafi, ef 

vel er staðið að áætlanagerð. Út frá því er hægt að gera auglýsingar fyrir laus störf og afla þannig 

umsækjenda. Þá er hæfasti einstaklingurinn ráðinn og þjálfaður í nýtt starf. Frammistaða 

einstaklingsins er metin á hverju ári, sem leiðir annað hvort til umbunar fyrir vel unnin störf, 

eða þróunar, ef það er eitthvað sem einstaklingurinn þarf að tileinka sér eða læra. Að endingu 

eru starfslok þar sem fram fer starfslokaviðtal, sem getur gefið stjórnendum mikilvægar 

upplýsingar fyrir komandi starfsmenn (Dessler, 2013b; Sigrún H. Kristjánsdóttir og Gylfi 

Dalmann Aðalsteinsson, 2006). Mannauðsstjórar gegna lykilhlutverki í þessu samhengi, þar 

sem þeir skapa umhverfið og tækifæri fyrir starfsfólkið til að ná auknum árangri. Þeir hvetja 

starfsfólkið til dáða og halda uppi starfsánægju með hag heildarinnar í huga. Árangur fæst ef 

allir vinna að sameiginlegu markmiði, en það er hlutverk mannauðsstjórans að fá alla til að 

ganga í sömu átt og skapa vilja þeirra til að ná markmiðum fyrirtækisins (Ulrich og Brockbank, 

2005). Starf mannauðsstjóra er víðfeðmt. Giannantonio og Hurley (2002) gerðu rannsókn á því 

hvaða hæfni mannauðsstjórar þurfa að búa yfir. Könnuninni var skipt í fimm hluta: málefni, 

hlutverk, hæfni, þekkingu og reynslu. Þátttakendur voru fengnir til að gefa einkunn frá 1 til 4 

fyrir mikilvægi málefna sem varða mannauðsstjóra. Efst var breytingastjórnun með meðaltalið 
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3,39, þá komu starfsánægja, tryggð og skuldbinding, og í fjórða sæti var frammistaða og færni 

mannauðsstjóra. Þegar litið er til útkomu á því hvaða hæfileikum mannauðsstjórar þurfa að búa 

yfir voru það mannleg samskipti, hlustun og samtal. Þá kom í ljós að mikilvægustu verkefni 

þeirra eru að skipuleggja ráðningarferli, skrifa starfslýsingar, gera kostnaðaráætlun, undirbúa 

þjálfunarferlið, meta frammistöðu og þróa umbunar- og þróunarkerfi. Málefni sem varða 

mannauðsstjóra voru auk þess áætlanagerð, stefnumótun, fjarvistir, sértækar aðgerðir og að 

gæta að jafnrétti. Rannsókn sem var gerð hérlendis varpar ljósi á það hversu víðfeðmt starf 

mannauðsstjóra er, og kemur þar fram að þeir hafa ekki tíma til að sinna öllum verkefnum sem 

þeir fá í hendur. Vegna mikilla anna finnst ekki tími í ýmis sérverkefni, sem þeim þykir miður 

vegna mikilvægis þeirra (Herdís Rós Kjartansdóttir, 2014). 

Margar rannsóknir á mannauðsstjórnun hafa verið gerðar á síðustu árum, en sú viðamesta 

á Íslandi er Cranet-rannsóknin sem hefur verið framkvæmd á þriggja ára fresti hérlendis frá 

árinu 2003 sem hluti af alþjóðlegu verkefni í 40 löndum. Jafnmargir háskólar sjá um gerð 

rannsóknarinnar, en tilgangurinn er að rannsaka mannauðsstjórnun með reglubundnum hætti. 

Síðasta rannsókn var gerð árið 2015, en þá voru hérlendis 322 fyrirtæki og stofnanir í úrtakinu 

en svarendur voru 119 eða 37% (Arney Einarsdóttir, Ásta Bjarnadóttir og Katrín Ólafsdóttir, 

2015).  

 

2.1.  Áætlanagerð 

Stefnumótun fyrirtækja hefst á því að þau átti sig á hlutverki sínu (e. vision), tilgangi (e. 

mission) og markmiðum (e. objectives) til lengri tíma litið (Barney og Hesterly, 2010). Þegar 

fyrirtæki hafa áttað sig á þessum þáttum hefst greining á innri og ytri þáttum, en þá er oft notast 

við SVÓT-greiningu sem greinir styrkleika, veikleika, ógnanir og tækifæri. Ytri þættirnir eru 

margir og dugar SVÓT því kannski ekki nægilega vel til að ná til allra þátta og er þá stuðst við 

PESTEL. Það greiningartæki greinir pólitíska, efnahagslega, samfélagslega, tæknilega, 

umhverfislega og lagalega þætti (Jobber, 2010). Stefnumótun er samkvæmt þessu aðgerð 

fyrirtækja til að átta sig á ólíkum þáttum sem geta haft áhrif á rekstur og frammistöðu 

fyrirtækisins til lengri tíma litið. Þá mótar fyrirtækið aðgerðaáætlanir og stefnu með markmið 

og framtíðarsýn þess að leiðarljósi (Dessler, 2013b). Fyrirtæki þurfa að hafa heildarstefnu fyrir 

allt fyrirtækið, sem allar deildir þess starfa eftir til að ná markmiðum fyrirtækisins. Hver deild 

hefur sína stefnu og markmið, sem verða samt sem áður að samræmast heildarstefnunni 
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(Bohlander, 2013). Stefnan verður að vera sett formlega fram með helstu lykilþáttum 

stefnumótunar út frá greiningarvinnu á ytri og innri þáttum (Beardwell og Claydon, 2010).  

Á mynd 2 má sjá líkan sem Grant (2008) setti fram af algengum þáttum árangursríkrar 

stefnumótunar þar sem markmið, samkeppnisumhverfi, auðlindir og skilvirk framkvæmd eru 

höfð að leiðarljósi.  

 

 

Til að ná árangursríkri stefnumótun þurfa fyrirtæki að fara gegnum þrjú stig. Á fyrsta stiginu 

þarf að byrja á því að skilgreina tilgang fyrirtækisins ásamt langtíma- og 

skammtímamarkmiðum þess. Á stigi tvö þurfa stjórnendur að hafa sameiginlegan skilning á 

samkeppnisumhverfinu. Á þriðja stiginu þurfa stjórnendur hins vegar að átta sig á auðlindum 

fyrirtækisins. Þegar þessi þrjú stig hafa verið skilgreind þurfa stjórnendur að skilgreina hvernig 

eigi að framkvæma ferlið þannig að það sé skilvirkt. Ef stjórnendur fara þessa leið gegnum 

ferlið ætti það að leiða til stefnumótunar sem skilar árangri fyrir fyrirtækið (Grant, 2008; 

Beardwell og Claydon, 2007).  

 

Eftir að stefnumótun fyrirtækisins hefur verið sett fram þarf að setja stefnu innan hverrar 

deildar. Mannauðsstjóri gerir mannauðsstefnu og setur sér markmið, til að mynda um 

starfsmannaveltu, hæfni eða líðan starfsmanna. Helsta ástæða fyrir mannauðsstefnu er að 

Mynd 2. Árangursrík stefnumótun (Grant, 2008) 
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fyrirtækið fái til starfa hæfa einstaklinga með reynslu og þekkingu, þannig að það nái 

markmiðum sínum. Jafnframt er tilgangurinn sá að hafa skýran ramma sem farið er eftir þegar 

upp koma álitamál er varða starfsmenn fyrirtækisins. Starfsmannastefna auðveldar yfirmönnum 

að taka ákvarðanir og grípa til aðgerða út frá gildum fyrirtækisins eða stofnunarinnar 

(Armstrong, 2012; Dessler, 2013b). Þegar hafist er handa er fyrst farið í gegnum starfsgreiningu 

(e. job analysis) þar sem öll störf eru greind. Greiningin er kerfisbundin með það að markmiði 

að safna nauðsynlegum upplýsingum til að meta starfið. Þessi greining gefur til kynna hvaða 

störf viðkomandi þarf að inna af hendi og hvaða menntunar er krafist. Þannig nær stjórnandi að 

átta sig á umfangi starfsins og hvaða aðbúnað viðkomandi þarf til að geta sinnt starfi sínu. 

Greiningin nær einnig til hæfni, þekkingar, reynslu og menntunar sem krafist er, þannig að 

starfsmaður geti tekist á við starfið (Bohlander, 2013).     

Vanda verður greiningarvinnuna, þar sem hún kemur til með að móta starfslýsingar (e. 

job description) fyrir hvert starf innan fyrirtækisins. Hins vegar getur starfsgreining legið að 

baki ákvörðuninni þrátt fyrir að vera ekki formlega til á blaði. Þegar stuðst er við óformlega 

starfsgreiningu getur það leitt til þess að ráðinn er einstaklingur sem fyrirtækið telur vera hæfan, 

til að mynda eftir ábendingu annars starfsmanns, en síðar kemur í ljós að raunin er önnur (Ásta 

Bjarnadóttir, 2012). 

Starfslýsing þarf að vera greinargóð til að einstaklingar átti sig á viðfangsefni og 

starfsskyldu. Í starfslýsingunni kemur fram hvaða starfi eða störfum ætlast er til að viðkomandi 

gegni. Þá er tilgreint hvaða menntun, hæfni og reynslu hann þarf að hafa til að geta tekist á við 

starfið. Einnig koma fram mikilvægar upplýsingar varðandi starfsumhverfið, laun, 

ábyrgðarþætti, næsta yfirmann og fleira sem nauðsynlegt þykir að tilgreina. Þessar upplýsingar 

eru síðan notaðar þegar ráða á í ákveðið starf. Þá er auðvelt að útbúa auglýsingu með viðeigandi 

upplýsingum um starfið og tilgreina menntunarkröfur fyrir starfið (Bohlander, 2013). Í 

ráðningarferlinu ætti starfsmaður að fá að sjá starfslýsinguna til að geta áttað sig á því hvort 

starfið eigi við hann. Starfslýsingar geta komið sér illa í störfum sem breytast ört, og því er 

mikilvægt að uppfæra þær reglulega (Dessler, 2013a). Það getur talist ókostur við starfslýsingar 

þegar einstaklingar gera aðeins það sem í þeim stendur til að fara ekki inn á starfssvið annarra. 

Starfslýsingar þurfa að vera skýrar, en mega hvorki vera of víðar eða þröngar, í þeim skilningi 

að ekki sé hægt að fara út fyrir ákveðinn ramma til að aðstoða samstarfsfólk sitt. Þegar upp er 

staðið eru starfsmenn fyrirtækis ein heild sem vinnur öll að sameiginlegu markmiði og þarf þar 

af leiðandi að vinna samstíga (Beardwell og Claydon, 2007; Dessler, 2013b). Niðurstöður 
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rannsóknar Halldórs Halldórssonar (2013) um starfsmannastefnu sveitarfélaga sýndu að aðeins 

þrjú sveitarfélög (4,1%) voru með stefnumiðaða mannauðsstjórnun. Fjórtán sveitarfélög lentu 

í 2. þrepi með mannauðsstjórnun. Þá voru það frekar stærri sveitarfélög sem voru með 

starfsmannastefnu. Hins vegar sýna niðurstöður Cranet-rannsóknarinnar, að fyrirtæki og 

stofnanir hafi skriflega starfsmannastefnu í 90% tilfella. Ef litið er til opinberrar þjónustu og 

stjórnsýslu er hlutfallið hærra, eða 98%. Fyrirtæki og stofnanir hafa í færri tilfellum 

heildarstefnu (82%) en starfsmannastefnu. Þegar niðurstöðunum er skipt eftir greinum má sjá 

að opinber þjónusta og stjórnsýsla hefur lægra hlutfall en aðrar greinar (73%). Hlutfall 

fyrirtækja með heildarstefnu er lægra hérlendis en í Danmörku (92%), Noregi (93%) og 

Finnlandi (87%) (Arney Einarsdóttir o.fl., 2015). 

 

2.2.  Öflun umsækjenda 

Að lokinni starfsgreiningu og gerð starfslýsinga og auglýsinga er fyrirtækið tilbúið að afla 

umsækjenda (e. recruitment). Öflun umsækjenda er mikilvægur þáttur, þar sem starfsmenn með 

rétta þekkingu, hæfni og menntun skila meiru fyrir fyrirtækið en einstaklingar sem búa ekki yfir 

þessum þáttum. Starfsmennirnir endurspegla frammistöðu stjórnandans og fyrirtækisins í heild 

sinni og því er mikilvægt að velja rétt. Þá fylgir einnig mikill kostnaður við ráðningarferlið í 

auglýsingakostnaði, yfirferð umsókna, viðtölum, þjálfun og öðru (Dessler, 2013a). Misjafnt er 

eftir stærð fyrirtækja hver sér um ráðningu nýrra starfsmanna. Í flestum tilfellum eru stór 

fyrirtæki með mannauðsstjóra í fullu starfi. Í minni fyrirtækjum sér stjórnandi yfirleitt um 

ráðningar innan sinnar deildar eða þeim er úthýst til ráðningarstofu (e. recruiting process 

outsourcing) (Bohlander, 2013). 

Sveitarfélög þurfa að fylgja stjórnsýslulögum nr. 37/1993 þegar kemur að ráðningu nýrra 

starfsmanna. Einnig þarf að fylgja kjarasamningum og óskráðum meginreglum sem ekki er að 

finna í lagasafni. Hér er átt við reglur sem hafa skapast í tímanna rás og byggjast á fordæmum, 

venjum og sjónarmiðum er kunna að eiga við. Því til viðbótar eru lög um persónuvernd, jafnrétti 

og upplýsingaskyldu og fleira sem stjórnendur þurfa að fylgja í ráðningarferlinu. Lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 (5. mgr. 26. gr.) setja lögbundin viðmið, en þar 

segir að vinnuveitandi ,,... skal taka mið af menntun, starfsreynslu, sérþekkingu eða öðrum 

sérstökum hæfileikum sem krafa er gerð um í viðkomandi starfi samkvæmt lögum eða 

reglugerðum eða telja verður annars að komi að gagni í starfinu“. Þessi grein gefur 
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vinnuveitendum samt sem áður ákveðið svigrúm til að meta hvaða þættir nýtast í viðkomandi 

starfi. Þetta sýnir fram á mikilvægi þess að störf séu greind og gerðar starfslýsingar, þar sem 

það skýrir ákvarðanatöku þeirra þegar kemur að vali úr hópi umsækjenda. Með þessum hætti 

hafa stjórnendur skjalfest mat á þeim áherslum sem þeir leggja fram og velja starfsmann eftir. 

Ráðningarferlið telst skilvirkt ef það er unnið faglega með fyrirfram ákveðnum ferlum. 

Þá gilda sömu reglur jafnt yfir alla, óháð kyni, trú, kynþætti eða öðru sem kann að skipta fólki 

niður í mismunandi hópa. Með þessu er átt við að gætt sé jafnræðis í ráðningarferlinu þannig 

að allir hafi jafna möguleika á starfinu (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006a). 

Öflun umsækjenda getur farið fram með því að sækja starfsmenn út fyrir fyrirtækið eða 

með innanhússráðningu. Með innanhússráðningu er átt við að starfsmenn séu látnir vita af lausu 

starfi á innraneti eða með öðrum hætti og þeim gefinn kostur á að sækja um til að þróast í starfi 

eða fá stöðuhækkun. Sum fyrirtæki eru með mannauðsstjóra sem notast við skilvirkt 

frammistöðumat og skipuleggur starfsþróun út frá frammistöðu starfsmanna. Starfsmenn sem 

standa sig vel geta þá frekar átt von á því að vera ráðnir í starfið. Þá eru starfsmenn sem starfa 

nú þegar hjá fyrirtækinu líklegri til að sýna fyrirtækishollustu, umfram nýliða. Það eru því 

ákveðnir kostir við að ráða innanhúss, til að mynda vegna þess að stjórnendur þekkja styrkleika 

og veikleika starfsfólksins. Starfsmennirnir þurfa styttri þjálfunartíma þar sem þeir þekkja 

fyrirtækið og sparar það þjálfunarkostnað. Hins vegar getur það skapað leiðindi innan fyrirtækis 

þegar einn fær starfið umfram annan og getur það leitt til óánægju þeirra sem ekki fengu starfið. 

Einnig getur verið tímafrekt að taka viðtöl við einstaklinga sem stjórnandi veit að komi ekki til 

með að fá starfið (Dessler, 2013b; Kramar, 2012). Sveitarfélög geta yfirleitt ekki notfært sér 

innanhússráðningar vegna skildu þeirra til að auglýsa laus störf en það getur þó átt við og 

sérstaklega ef um afleysingar er að ræða (Ásta Bjarnadóttir, 2012). 

Ekki hentar í öllum tilvikum að ráða innanhúss og getur verið mikilvægt að fá nýja aðila 

inn í fyrirtækið til að koma í veg fyrir stöðnun og að starfsmannahópurinn verði of einsleitur. 

Þegar leitað er út fyrir fyrirtækið er hægt að notast við nokkrar aðferðir, eins og auglýsingar, 

internetið, meðmæli, ráðningarskrifstofur, háskóla, starfsnám og starfsmannaleigur. 

Auglýsingar fyrirtækja með gott orðspor laða að umsækjendur, sem gerir stjórnendum frekar 

kleift að velja úr hópi af góðum umsækjendum. Hins vegar er þessu öfugt farið ef fyrirtækið er 

ekki með gott orðspor. Þá eru jafnvel fáir sem sækja um. Internetið er ódýr leið til að auglýsa 

og fá mikinn fjölda umsókna en það getur aukið þægindi við yfirferð. Vissulega fer það samt 

eftir sýnileika fyrirtækis hversu margir sjá auglýsingu um lausa stöðu. Gæði heimasíðu geta 
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haft áhrif, og í nútímasamfélagi er notast við snjallsíma í auknum mæli, sem auka þægindi og 

sýnileika. Meðmæli gefa stjórnendum tækifæri til að fá vitneskju um hæfni umsækjenda á 

skjótan og árangursríkan hátt. Það getur aukið gæði ráðningarinnar, en einnig getur 

meðmælabréf verið gefið út á fölskum forsendum, sem getur leitt til rangrar ákvörðunar 

stjórnenda. Stjórnendur velja í sumum tilfellum að sækja nýútskrifaða nemendur úr háskólum. 

Þá velja þeir skóla eftir því hvernig sérfræðingi þeir leita að og eftir fyrri reynslu. Það getur 

einnig veitt fyrirtækjum forskot ef þau fá til sín einstaklinga í starfsnám, þar sem þau geta þá 

séð hvort þeir eru þess verðir að halda áfram hjá fyrirtækinu. Ráðningarskrifstofur eru dýrar en 

geta skilað góðum árangri ef þær hafa allar upplýsingar varðandi starfið og kröfur fyrirtækisins 

til hæfni, menntunar og reynslu (Dessler, 2013b; Kramar, 2012). 

Aðrar leiðir eins og hausaveiðar eru notaðar þegar fyrirtækið leitast við að ráða hæfasta 

einstaklinginn í starfið, en þá er fyrirtækið líka reiðubúið að greiða hærri laun fyrir starfið 

(Dessler, 2013b). Þá eru einnig sumir sem skila inn umsókn og ferilskrá þrátt fyrir að staða hafi 

ekki verið auglýst. Slíkar umsóknir kallast óumbeðnar umsóknir, en fyrirtæki eru farin að notast 

við þær í auknum mæli (Dessler, 2013a).  

Fyrirtæki geta úthýst ráðningarferlinu en samkvæmt Cranet rannsókninni úthýsa fyrirtæki 

helst öflun umsækjenda, þjálfun og starfsþróun og mat og val á nýju starfsfólki. Aðferðir sem 

notaðar eru við öflun umsækjenda í stjórnunarstöður eru auglýsingar í blöðum eða á heimasíðu, 

ráðningarfyrirtæki og innanhússráðningar. Sömu þrjár aðferðirnar eru í forgrunni þegar opinber 

þjónusta eða stjórnsýsla fær til sín starfsfólk. Hins vegar þegar ráða á ófaglært starfsfólk er helst 

að umsækjendur sæki um án þess að starfið hafi verið auglýst, en það kallast óumbeðnar 

umsóknir. Þá er einnig stuðst við auglýsingar á heimasíðu og í dagblöðum (Arney Einarsdóttir, 

2015).  

 

2.3.  Ráðningar og val 

Þegar komið er að því að velja einstakling sem á að ráða í lausa stöðu er mikilvægt að notast 

við skilvirkar aðferðir við val milli umsækjenda svo að ákvörðunin verði ekki tekin út frá 

huglægu mati þess sem sér um ráðninguna (Beardwell og Claydon, 2007). Vandað og skilvirkt 

ráðningarferli snýr að því að aðstoða skipulagsheildir við að öðlast samkeppnisforskot eða 

viðhalda því (Storey, 2001). Að fá réttan aðila í starfið skiptir miklu, þar sem geta 

starfsmannsins mun hafa áhrif á fyrirtækið og getu þess til að vaxa. Það sem skiptir mestu er að 
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fá einstakling sem uppfyllir öll skilyrði starfslýsingar (Dessler, 2013a). Ef vel er að verki staðið 

getur ferlið dregið úr kostnaði, þar sem starfsmannavelta getur minnkað þegar ráðnir eru inn 

réttir aðilar (Dessler, 2013b). Umsóknirnar sem borist hafa eru flokkaðar og þeir aðilar sem 

uppfylla öll skilyrði eru skoðaðir nánar. Það auðveldar mannauðsstjóra eða þeim aðila sem sér 

um þennan hluta að velja úr umsóknum, ef starfsgreiningin og starfslýsing eru vandaðar 

(Bohlander, 2013). Ef margar umsóknir hafa borist getur ferlið reynst dýrt vegna þess tíma sem 

fer í að greina þær og velja úr hæfasta einstaklinginn. Hins vegar getur verið erfitt að velja úr 

umsóknum ef fáar umsóknir hafa borist. Ef fyrirtækið er í mikilli þörf fyrir nýtt starfsfólk gæti 

það þurft að ráða einstakling þrátt fyrir að hann uppfylli ekki öll skilyrðin (Torrington, Hall og 

Taylor, 2008). 

 Ráðning á almennum vinnumarkaði og ráðning í opinberum stofnunum eru ekki eins, 

en meginmunurinn felst í því að ráðning hjá opinberri stofnun telst vera stjórnvaldsákvörðun. 

Stjórnsýslulög nr. 37/1993 ná til stjórnsýslu bæði ríkis og sveitarfélaga. Ekki kemur fram með 

beinum hætti að lögin nái til ráðningar starfsmanna, en hins vegar kemur það fram í greinargerð 

með lögunum. Þegar einstaklingar sækja um opinbert starf verða þeir ,,aðilar máls“, sem merkir 

samkvæmt stjórnsýslulögum að viðkomandi hafi ákveðin réttindi umfram aðra. Þau réttindi sem 

þeim veitast eru til að mynda leiðbeiningarréttur, andmælaréttur og upplýsingaréttur. Með 

leiðbeiningarskyldu er átt við að stjórnvaldið eigi að veita umsækjendum nauðsynlega aðstoð 

og leiðbeiningar (7. gr.). Andmælaréttur umsækjanda snýr að því að hann hafi tækifæri til að 

koma með útskýringar á neikvæðum ummælum eða umsögn um hann. Þetta getur átt við í 

ráðningarferlinu ef aðili sendir inn neikvæða umsögn um viðkomandi. Stjórnvaldinu ber þá 

skylda að tilkynna umsækjanda um að neikvæðar upplýsingar hafi borist og gefa honum 

tækifæri að nota andmælarétt sinn og tjá sig um málið (13. gr.). Upplýsingaréttur gefur 

umsækjanda rétt á því að fá aðgang að gögnum er tengjast meðferð umsóknar hans. Þetta á þó 

ekki við um vinnuskjöl þeirra sem koma að ráðningarferlinu, en getur átt við um niðurstöður úr 

prófum sem umsækjandinn hefur tekið í ráðningarferlinu (15. gr.).  

Til að ákvarða hvaða umsækjandi skuli ráðinn geta stjórnendur notast við ýmsar leiðir, 

eins og viðtöl, meðmæli, getupróf, tæknileg próf, sálfræðileg próf og fleira sem getur varpað 

ljósi á færni umsækjenda (Bohlander, 2013). Rannsóknir sýna að umsækjendur vilja fremur 

mæta í viðtöl eða gera verklegar æfingar umfram það að mæta í skriflegt próf (Hausknecht, Day 

og Thomas, 2004). Þegar próf eru notuð er mikilvægt að láta viðkomandi vita, þannig að hann 

geti undirbúið sig (Ásta Bjarnadóttir, 2012). Í ráðningarferlinu er mikilvægt að viðhalda trausti 
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gagnvart umsækjendum og gæta þess að allir hafi sama rétt. Þeir sem fara yfir niðurstöður 

viðtala, prófa eða verkefna verða að gera það út frá sömu viðmiðum, þannig að allir 

einstaklingar séu metnir út frá sömu þáttum. Þá þarf einnig að vera búið að ákvarða fyrirfram 

hve mikið vægi hver þáttur hefur, þannig að ferlið verði faglegt (Ásta Bjarnadóttir, 2012). 

Siðferðileg álitamál geta komið upp í vali á einstaklingum ef umsækjendur eru vinir eða 

ættingjar (Hough og Oswald, 2000). Rannsóknir hafa sýnt að staðlaðar matsaðferðir auki 

réttmæti og áreiðanleika (Riggio, 2003). Fagmennsku og skýrra greininga er því þörf, þar sem 

slíkt auðveldar útskýringar á ákvörðun á vali. Samkvæmt Cranet-rannsókninni styðjast 

stjórnendur í flestum tilfellum við meðmæli og ferliskrá við val á umsækjendum. Opinber 

þjónusta og stjórnsýsla gera það einnig, en styðjast líka við viðtöl þar sem hópur tekur viðtal 

við umsækjanda (Arney Einarsdóttir, 2015).  

Anderson og Shackleton (1993) settu upp í töflu þær matsaðferðir sem notast er við til að 

spá fyrir um væntanlegan árangur umsækjenda í starfi líkt og má sjá á mynd 3. Fylgnin sýnir 

áreiðanleika aðferðarinnar, þannig að +1 merkir að spáin um hæfni viðkomandi umsækjanda sé 

fullkomin. Engin matsaðferð getur gefið fullkomna spá um væntanlegan árangur í starfi en þetta 

getur verið leiðbeinandi fyrir stjórnendur til að greina hvaða þættir gætu spáð betur um 

frammistöðu umsækjanda umfram aðrar aðferðir (Beardwell og Claydon, 2007; Riggio, 2003).  

 

 

Mynd 3. Matsaðferðir til að spá um frammistöðu umsækjenda (Beardwell og Claydon, 2007) 

 

0,68
0,62

0,55 0,54

0,41 0,4 0,38
0,31

0,13

0 0
0

0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

Matsaðferðir til að spá um frammistöðu umsækjenda



 

 

27 

  

Eins og sjá má á mynd 3 fær hæfnismiðstöð hæsta gildið, eða um 0,7 stig. Sú spá ætti þannig 

að vera nokkuð réttmæt varðandi hæfni viðkomandi umsækjanda. Aðferðin sem fékk næstflest 

stig var staðlað viðtal og síðan kom vinnusýnishorn. Meðmæli fengu ekki nema 0,13 stig og 

eru neðst á listanum, á undan rithandarsýnishorni og stjörnukorti sem fengu engin stig og hafa 

þar af leiðandi ekkert forspárgildi. Réttmæti og áreiðanleiki aðferðanna til að spá fyrir um 

væntanlegan árangur fer alfarið eftir því hvernig staðið er að mælingum hverju sinni. Til að 

mynda getur það haft áhrif á niðurstöðurnar ef aðeins einn aðili tekur viðtölin, en einnig hefur 

það áhrif ef ekki er stuðst við sömu aðferð við mælingar á hæfni hverju sinni. Viðkomandi gæti 

því tekið viðtölin við umsækjendur með mismunandi aðferðum, sem getur skekkt 

niðurstöðurnar (Beardwell og Claydon, 2007; Riggio, 2003). 

Við val á einstaklingi úr hópi umsækjenda geta orðið matsvillur þegar sá sem sér um að 

taka viðtöl við umsækjendur lætur fas, framkomu, kímni, útlit eða annað sem ekki viðkemur 

getu hans í starfi hafa áhrif á sig. Hér er átt við til að mynda líkist mér áhrif (e. similar to me 

effect), geislabaugsáhrif (e. halo effect) og hornaáhrif (e. horn effect). Líkist mér áhrifin eru 

þannig, að sá sem tekur viðtalið á það til að gefa umsækjanda sem líkist viðkomandi á einhvern 

hátt hærri einkunn en ella væri. Áhrifaþættir gætu verið útlit, hegðun eða skoðanir sem þeir eiga 

sameiginlegt, en þessir þættir geta haft áhrif á viðhorf viðmælanda. Með geislabaugsáhrifum er 

átt við að eitthvað í fari umsækjanda hefur áhrif á niðurstöður matsins og hann sé þar af leiðandi 

ofmetinn fyrir þætti sem koma starfinu ekki við. Hornaáhrif eru hins vegar þegar umsækjandi 

er ekki metinn að verðleikum, til að mynda vegna feimni. Mikilvægt er að sami aðili eða aðilar 

sjái um að taka viðtöl við umsækjendur, til að byggja niðurstöður og ákvörðun um hver fái 

starfið á sömu upplýsingum og mælingum (Beardwell og Claydon, 2007; Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2005).  

Þegar stjórnvöld taka ákvörðun um val á einstaklingi úr hópi umsækjenda í opinberri 

stjórnsýslu ber þeim skylda samkvæmt stjórnsýslulögum að birta niðurstöður sínar og tilkynna 

þær málsaðilum. Rannsókn sem var gerð hérlendis árið 2015 sýnir fram á að birtingarnar geta 

fælt hæfa umsækjendur frá því að sækja um auglýsta stöðu. Talið er að um 10-35% umsækjenda 

ákveði að draga umsókn sína til baka þegar þeir átta sig á því að stjórnsýslan muni birta nöfn 

þeirra. Þetta getur verið fráhrindandi, vegna þess að fólk er í starfi annars staðar og vill ekki 

láta birta að það sé að sækja um starf á öðrum stað. Einnig getur verið að umsækjandi hafi sótt 

um á mörgum stöðum og ekki fengið starfið og vilji því síður láta sín getið (Sigríður 

Pétursdóttir, 2015). Samkvæmt stjórnsýslulögum geta hlutaðeigandi óskað eftir rökstuðningi 
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fyrir ákvörðun um val úr hópi umsækjenda (20. gr.). Það telst góð vinnuregla að senda svarbréf 

til þeirra sem ekki voru ráðnir. Í bréfinu er umsækjendum bent á, að óski þeir eftir rökstuðningi 

skuli þeir senda beiðni innan fjórtán daga frá tilkynningu stjórnvalds (21. gr.). Sveitarfélögum 

er í sjálfsvald sett hvort þau sendi rökstuðning með öllum svarbréfum eða bíði eftir ósk 

hlutaðeigandi um rökstuðning. Hins vegar getur það sparað tíma og kostnað að láta 

rökstuðninginn fylgja strax. Til að geta veitt rökstuðning fyrir ákvörðun um val einstaklings er 

mikilvægt að fylgja skilvirku ferli þar sem notast er við starfsgreiningar og starfslýsingar, þar 

sem skýrt kemur fram hvaða kröfur viðkomandi umsækjandi þarf að uppfylla til að geta tekist 

á við starfið. Í rökstuðningi ber að greina frá því á hverju ákvörðun stjórnvaldsins byggir og 

hvaða þættir voru ráðandi í ákvarðanatökunni (22. gr.). Þeir sem sjá um ákvarðanatökuna um 

val milli einstaklinga ættu því ávallt að notast við sömu matsaðferðir varðandi alla umsækjendur 

til að ákvörðunin byggi ekki á huglægu mati heldur á raunverulegum gögnum. Þetta auðveldar 

einnig rökstuðning á vali starfsmanns úr hópi umsækjenda.  

Sveitarstjórnarlög nr. 138/2011 kveða á um að sveitarstjórn sjái um ráðningu 

framkvæmdastjóra eða sveitarstjóra (54. gr.). Sveitarstjóri er æðsti yfirmaður annarra 

starfsmanna, en hann framfylgir ákvörðunum sveitarstjórnar (55. gr.). Hann sér um að ráða í 

æðstu stjórnunarstöður innan sveitarfélagsins (56. gr.). Sveitarfélög og ríki þurfa að fara eftir 

fleiri sérlögum sem eiga við ákveðnar starfsstéttir. Sem dæmi má nefna lög um réttindi og 

skyldur kennara og skólastjórnenda grunnskóla nr. 72/1996. Þar greinir frá skyldu stjórnenda 

að fara eftir lögum um grunnskóla og lögum um lögverndun á starfsheiti. Ekki verður greint 

nánar frá þessum sérlögum í þessari ritgerð. 

 

2.4.  Sálfræðilegi samningurinn 

Sálfræðilegi samningurinn (e. psychological contract) er hugtak sem var sett fram af Argyris 

árið 1960 um huglægan samning sem verður til hjá starfsmanni og stjórnanda í upphafi starfs 

(Argyris, 1960). Samningurinn getur myndast hjá starfsmanni snemma í ráðningarferlinu og 

jafnvel þegar staðan er auglýst. „Með ráðningarferlinu er átt við það tímabil frá því að 

starfsmaður eða umsækjandi fær vitneskju um starf t.d. í atvinnuauglýsingu og þangað til búið 

er að ráða í starfið.“ (Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2007). 

Sálfræðilegi samningurinn er óskriflegur milli starfsmanns og vinnuveitanda, ólíkt 

ráðningarsamningi sem tilgreinir vinnutíma, laun og starfslýsingu. Samningurinn myndast út 
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frá væntingum starfsmanns til starfsins og stjórnenda. Starfsmaðurinn byggir upp huglægar 

væntingar um starfið, yfirmann og framkomu yfirmanna. Vinnuveitandinn mótar sér einnig 

sínar væntingar til starfsmannsins varðandi hæfni, getu og framkomu hans í starfi. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á mikilvægi samningsins og er hann því notaður í auknum mæli innan 

mannauðsstjórnunar. Samningurinn telst brotinn ef til að mynda annar aðilinn gengur á bak 

orða sinna (Rousseau, 1995). Ef samningurinn er brotinn er líklegra að starfsmaður segi upp 

eða vinnuveitandi segi honum upp (Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2007; 

Dessler, 2013b; Schuler, 1996). Rannsókn á sálfræðilega samningnum sem gerð var hérlendis 

árið 2010 leiddi í ljós að yfirmenn áttuðu sig ekki á mikilvægi sálfræðilega samningsins og 

gerðu sér þar af leiðandi ekki grein fyrir því að í 50% tilfella sem starfsmenn töldu samninginn 

brotinn höfðu þeir sagt upp vegna þessa (Guðlaug María Sigurðardóttir, 2010).  

Sálfræðilegi samningurinn er mikilvægur í ljósi áhrifanna sem hann hefur á tilfinningar 

og viðhorf starfsmanna til vinnustaðarins (Þóra Hrólfsdóttir og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 

2007). Einnig bendir Armstrong (2012) á að stjórnendur eigi að koma fram við starfsmenn sem 

hagsmunaaðila. Það eigi að veita þeim tækifæri til að þróast í starfi þannig að þeir upplifi traust 

með því að hafa umboð til athafna.  

Kjarninn í sálfræðilega samningnum hefur verið settur upp í líkan sem skiptist í þrjá 

flokka: áhrifaþætti, innihald og afleiðingar (Armstrong, 2009). Þættirnir hafa verið settir upp 

myndrænt í mynd 4.  

 

Mynd 4. Líkan af sálfræðilega samningnum (Armstrong, 2009) 
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Áhrifaþættirnir eru þeir þættir sem geta haft áhrif á sálfræðilega samninginn. Það sem fellur 

undir áhrifaþætti eru til að mynda fyrirtækjamenning, mannauðsstjórnun, reynsla, væntingar og 

valmöguleikar. Næsti flokkur er innihald, sem snýr að því hvernig innihald samningsins er. Hér 

er átt við hvort sálfræðilegi samningurinn innihaldi sanngirni og traust þannig að hægt sé að 

uppfylla hann. Ástæður þess að mikilvægt er að sálfræðilegi samningurinn verði uppfylltur eru 

að hann hefur áhrif á endanlega niðurstöðu starfsmanns og yfirmanns. Ef báðir aðilar uppfylla 

samninginn getur skapast traust milli starfsmanns og yfirmanns, sem getur leitt til tryggðar við 

fyrirtækið, fyrirtækishollustu, hvatningar, ánægju í starfi og vellíðunar starfsmanns (Armstrong, 

2009).  

Sálfræðilegi samningurinn getur tekið breytingum jafnhliða breytingum á fyrirtækinu og 

umhverfi þess. Breytingarnar geta einnig orðið vegna utanaðkomandi þátta líkt og breytingar 

sem eiga sér stað á öðrum vinnustöðum. Þar sem sálfræðilegi samningurinn hefur áhrif á 

upplifun starfsmanna á fyrirtækinu kemur hann til með að hafa áhrif á hegðun þeirra. Það er því 

mikilvægt fyrir stjórnendur að átta sig á mikilvægi samningsins og gæta þess að staðið sé við 

þá þætti sem lofað var í upphafi og upplýsa starfsfólk um breytingar. Stjórnendur ættu að koma 

fram við starfsmenn sem hagsmunaaðila, þar sem þeir vinna saman að sameiginlegu markmiði, 

frekar en að reyna stjórna þeim eða þvinga í ákveðin verkefni (Armstrong, 2009).  

 

2.5.  Móttaka og þjálfun 

2.5.1. Móttaka 

Móttaka (e. employee orientation) nýrra starfsmanna felur í sér ýmsa þætti sem mikilvægt er að 

stjórnendur átti sig á. Starfsmenn eru misjafnir, en þrátt fyrir reynslu og menntun er alltaf 

eitthvað nýtt sem þarf að læra í hverju fyrirtæki. Þegar starfsmenn hefja störf hjá fyrirtæki eða 

stofnun upplifa þeir oft kvíða eða óvissu. Hægt er að takmarka kvíða og óvissu starfsmannsins 

með góðu móttökuferli (Armstrong, 2009; Torrington o.fl., 2008). Starfsmennirnir þurfa að fá 

upplýsingar um starfið, starfsumhverfið, venjur og reglur innan fyrirtækisins. Misjafnt er 

hvernig móttöku er háttað, en mikilvægt er að láta nýliðann finnast hann velkominn. Í sumum 

tilfellum fær nýliðinn starfsmannahandbók og kynningu á fyrirtækinu eða stofnuninni (Dessler, 

2013a). Nýliðinn verður að fá öll nauðsynleg gögn til að geta hafið starfið, s.s. lykla, lykilorð 

inn á innranet, tölvupóstfang, fatnað eða annað sem við á. Það er einnig mikilvægt að hann fái 

upplýsingar um stöðu fyrirtækisins, menningu, framtíðaráætlanir og gildi (Dessler, 2013b).  
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Misjafnt er hversu langur tími fer í móttökuna, en yfirleitt eru það nokkrar klukkustundir. 

Ákveðinn aðili innan fyrirtækisins sér um móttökuna, en í stórum fyrirtækjum er það yfirleitt 

mannauðsstjórinn. Þá fær nýliðinn til að mynda upplýsingar um vinnutíma og öryggismál og 

hittir næsta yfirmann. Sum fyrirtæki hafa alla kynninguna á myndböndum á innraneti 

fyrirtækisins, sem nýliðar fá aðgang að. Þó verður að gæta þess að nýliðinn fái ekki of mikið af 

upplýsingum, þar sem honum gæti fundist það yfirþyrmandi. Til að gæta þess að ekki sé farið 

of ítarlega í alla þætti og til að mikilvægir þættir gleymist ekki styðjast mannauðsstjórar við 

gátlista. Hann inniheldur þá þætti sem þörf er á að fara yfir með nýliða í móttökuferlinu. Þegar 

mannauðsstjóri hefur farið yfir alla þættina og merkt skilmerkilega við hvern þátt skrifa báðir 

aðilar undir skjalið og það er síðan geymt í skjalageymslu (Dessler, 2013b). Samkvæmt Cranet-

rannsókninni eru 54% fyrirtækja með skilvirkt móttökuferli þar sem stuðst er við gátlista eða 

verklagsreglur fyrir 76-100% starfsmanna þeirra. Hins vegar eru 19% fyrirtækja ekki með neitt 

ferli, sem er töluverð hækkun frá 2009 þegar það voru aðeins 11% (Arney Einarsdóttir, 2015). 

 

2.5.2. Þjálfun 

Í upphafi starfs fær starfsmaður þjálfun (e. training) eftir því sem þörf er á, til að geta tekist á 

við starfið (Dessler, 2013b). Markmiðið með þjálfuninni er að stuðla að því að fyrirtækið nái 

settum markmiðum (Bohlander, 2013). Ef starfsfólk er þjálfað markvisst getur það leitt til 

aukinnar framleiðni og samkeppnishæfni. Þá getur þjálfunin einnig aukið hollustu starfsfólks 

við vinnustaðinn og þar með minnkað starfsmannaveltu. Þjálfun starfsmanna getur verið 

kostnaðarsöm, en jafnframt getur hún gagnast bæði starfsmönnum og fyrirtækinu í heild. Hagur 

fyrirtækja er þar mikill, þar sem starfsmenn geta hafist handa við krefjandi störf fyrr en án 

þjálfunar. Markviss menntun og þjálfun getur auðveldað fyrirtækjum og stofnunum að innleiða 

nýja tækni eða breyta vinnuaðferðum. Starfsmenn þróast í starfi og skila því betri framleiðni og 

geta jafnvel tekið að sér flóknari verkefni en áður (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2008). Rannsókn sem gerð var árið 2004 náði til 200 mannauðsstjóra, en hún sýndi 

fram á tengsl milli mikilvægis þjálfunar og árangurs fyrirtækja (DeViney og Sugrue, 2004). Við 

stefnumótun á þjálfun er hægt að styðjast við ýmis líkön til að hún verði kerfisbundin. Hægt er 

að nefna ADDIE, sem er fimm skrefa þjálfunarlíkan um kerfisbundna þjálfun (Allen, 2006). 

Líkanið sem farið verður í hér er hins vegar eftir Armstrong (2012) og er af kerfisbundinni 

þjálfun, sjá mynd 5. 
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Mynd 5. Kerfisbundin þjálfun (e. systematic training model) (Armstrong, 2012) 

 

Að skilgreina þjálfunarþörf 

Fyrst er gerð þarfagreining til að átta sig á þjálfunarþörf innan fyrirtækisins. Þjálfunarþörf getur 

skapast vegna nýrra starfsmanna eða vegna breytinga, en þær eiga sér stað reglulega innan 

fyrirtækja, til að mynda vegna tækninýjunga, lagalegra breytinga, framleiðslubreytinga eða af 

öðrum orsökum. Fyrirtæki og stofnanir verða að þróast samhliða breytingum og því getur verið 

þörf á því að starfsfólk fái þjálfun vegna þessa. Til að mynda ef fyrirtækið ætlar að fá nýtt 

tölvukerfi gætu starfsmenn þurft kennslu á það. Starfsfólk verður að standa undir kröfum 

fyrirtækis um hæfni og þekkingu til að það geti haldið samkeppnisstöðu (Bohlander, 2013). 

Þjálfunarþörfin er þar af leiðandi metin út frá þeirri þekkingu og hæfni sem starfsmaður þarf að 

hafa til að geta þróast með breytingum og sinnt starfinu eftir bestu getu. Með greiningunni geta 

stjórnendur áttað sig á frammistöðugapi einstaklinga, en þá er átt við það gap sem hefur myndast 

milli þekkingar og getu starfsmanns og þeirrar þekkingar sem ætlast er til að starfsmaður búi 

yfir (Armstrong, 2012). 

 

 

Mynd 6. Frammistöðugap (Armstrong, 2012) 

 

Þekking sem 
starfsmaður býr yfir

Gap
Þekking sem 

starfsmaður ætti að 
búa yfir



 

 

33 

  

Eins og sjá má á mynd 6 býr starfsmaður yfir ákveðinni þekkingu. Það sem stjórnendur eru hins 

vegar að reyna átta sig á er hvort sú þekking uppfylli kröfur um þá þekkingu sem starfsmaður 

ætti að búa yfir eða hvort myndast hafi gap þar á milli. Ef myndast hefur gap þar á milli gefst 

stjórnendum tækifæri að bjóða starfsmönnum upp á að þróast í starfi með því að auka við 

þekkingu sína (Armstrong, 2012).  

Í þarfagreiningunni er einnig gerð greining á hæfnis- og þekkingarþörf starfsmanna til að 

geta tekist á við ný verkefni. Þessar upplýsingar er hægt að nýta til að uppfæra starfslýsingar í 

samræmi við breytingar á starfi. Síðasta skrefið er greining á því hvaða starfsmenn þurfa á 

þjálfun að halda og hverjir ekki. Frammistöðumat hefur verið notað til þess að yfirmenn átti sig 

betur á því hvaða einstaklingar þurfa á aukinni þjálfun að halda. Nýir starfsmenn þurfa flestir 

einhverja þjálfun í upphafi, þar sem störf eru misjöfn. Hins vegar fer það alfarið eftir starfinu 

hversu langan tíma það tekur. Sérhæft framleiðslufyrirtæki gæti verið með langan þjálfunartíma 

fyrir nýliða á meðan önnur störf geta tekið mun styttri tíma (Bohlander, 2013). Helsta 

markmiðið er að ná betri frammistöðu frá starfsmönnunum, sem skilar sér síðan til fyrirtækisins. 

Þetta á bæði við um nýliða og núverandi starfsmenn sem þurfa að bæta við þekkingu eða hæfni 

sína til að geta skilað betri árangri í starfi (Dessler, 2013b). 

  

Skipulagning á þjálfunarferli 

Annað stigið felst í hönnun á þjálfunarferli út frá þeirri þjálfunarþörf sem þarf að uppfylla. Vilji 

og hvatning ýta undir árangursríka útkomu ásamt því að setja markmið með þjálfuninni. 

Árangur þjálfunarinnar fer þó alfarið eftir þeim sem sér um hana, bæði hvað varðar þekkingu 

hans og framkomu. Þeir sem henta best til að þjálfa aðra eru þeir sem hafa þekkingu, 

aðlögunarhæfni, eru einlægir, hafa húmor, sýna áhuga, gefa skýr skilaboð, hjálpa og eru ákafir 

í að ná árangri (Bohlander, 2013).  

 

Innleiðing þjálfunar 

Þriðja stigið felst í því að innleiða þjálfunarferlið og velja þjálfunarleiðir. Mikilvægt er að hafa 

hugfast, að starfsmenn hafa ákveðnar væntingar til þjálfunarinnar. Nauðsynlegt er fyrir 

fyrirtæki að standa að faglegu og skipulögðu þjálfunarferli til að ná til starfsmanna og veita 

þeim öryggi og góða upplifun á nýju starfi (Mankin, 2009). Við þjálfun er hægt að styðjast við 

margar aðferðir samkvæmt Bohlander (2013). Nokkur dæmi: 
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 Kennsla í kennslustofu (e. classroom instruction) 

 Námssamningur (e. apprenticeship training) 

 Kennsla gegnum forrit (e. programmed instruction) 

 Kennsla gegnum myndbönd og upptökur (e. audiovisual methods) 

 Kennsla gegnum hermitæki (e. simulation method) 

 Tölvukennsla (e. e-learning) 

 Lært með starfinu út frá leiðbeiningu (e. on-the-job training) 

 Lært af reynslunni í starfi (e. on-the-job experiences) 

 Námskeið og ráðstefnur (e. seminars and conferences) 

 Dæmisögur (e. case studies)  

 Fóstrakerfi (e. mentoring)  

 

Algengasta aðferðin er þegar fólk lærir í starfi (e. on-the-job training) en þrátt fyrir það er 

aðferðin í flestum tilfellum illa skipulögð (Bohlander, 2013).  

 

Árangursmat á þjálfunarferlinu 

Í fjórða og síðasta skrefinu fer fram mat á þjálfunarferlinu og þjálfunaraðferðunum. Þá kemur í 

ljós hvaða aðferðir skila betri árangri en aðrar, með það að markmiði að bæta þjálfunarferlið í 

framtíðinni. Áður var lítið gert af því að meta árangurinn, en í dag þurfa mannauðsstjórar að 

sýna fram á að fjármagni fyrirtækisins sé vel varið og því mikilvægt fyrir þá að geta sýnt fram 

á að þjálfunin skili árangri fyrir fyrirtækið (Bohlander, 2013). Rannsóknir benda til þess að 

tenging sé milli skipulegrar móttöku og þjálfunar og starfsánægju. Þetta er mikilvægur þáttur, 

þar sem starfsánægja getur aukið afköst og minnkað starfsmannaveltu (Ashforth, Sluss og 

Harrison, 2007; Bauer, Morrison og Callister, 1998; Fisher, 1986; Moreland og Levine, 2001; 

Saks og Ashforth, 1997).  

Fram kemur í Cranet-rannsókninni að fyrirtæki sem notast við formlega þjálfun fyrstu 

vikurnar í starfi fyrir 76-100% starfsmanna eru 44%, sem er sama hlutfall og árið 2009. Þau 

fyrirtæki sem hafa ekkert ferli eru 17%, en það á aðeins við minni og meðalstór fyrirtæki. Öll 

fyrirtækin sem voru með 300 starfsmenn eða fleiri voru með formlegt þjálfunarferli (Arney 

Einarsdóttir, 2015).  
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2.6.  Frammistaða og mat 

Frammistaða (e. performance) starfsmanna fer til að mynda eftir áhuga, þekkingu, líkamlegri 

getu, umhverfinu og trú þeirra á sjálfa sig. Geta einstaklinga getur aukist eða minnkað eftir því 

hvort viðkomandi eflir þekkinguna og þróast samhliða breytingum eða staðnar. Talið er að 

frammistaða sé góð þegar starfsmaður getur tekist á við verkefni á árangursríkan hátt 

(Blanchard og Thacker, 2010; Bohlander og Snell, 2013; Torrington o.fl., 2008).  

 

 

Mynd 7. Frammistöðulíkanið (Blanchard og Thacker, 2010) 

 

Á mynd 7 má sjá frammistöðulíkanið sem Blanchard og Thacker (2010) settu fram. Líkanið 

sýnir að frammistaða einstaklinga fer eftir því hversu mikilli frammistöðugetu þeir búa yfir. 

Frammistaða byggist eins og áður sagði á áhugahvöt, þekkingu, færni, viðhorfi og umhverfinu 

sem starfsmaðurinn starfar í. Samspil þessara þátta segir til um frammistöðu viðkomandi 

starfsmanns.  

Frammistöðumat (e. performance appraisal) er hluti af frammistöðustjórnun (e. 

performance management) fyrirtækja, sem metur styrkleika og veikleika starfsmanna með 

formlegum hætti (Armstrong, 2012). Fyrirtæki notfæra sér frammistöðumat til að meta 

frammistöðu starfsmanna miðað við það sem kemur fram í starfslýsingu. Ef notað er skilvirkt 

ferli mannauðsstjórnunar hefur starfsmaður fengið starfslýsingu í upphafi starfs og veit þar af 

leiðandi til hvers er ætlast af honum. Þá fær hann viðeigandi þjálfun til að geta hafið störf og 

getur skilað auknum afköstum fyrir fyrirtækið. Ferlið auðveldar stjórnanda að vita hvað það er 
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sem þarf að mæla í hverju starfi fyrir sig og getur hann þar af leiðandi séð hvaða starfsmenn 

standa sig vel og hverjir þurfa aukna þjálfun eða tilsögn (Dessler, 2013b).  

 

Helstu ástæður fyrir frammistöðumati samkvæmt Dessler (2013b) eru ákvarðanir stjórnanda 

varðandi: 

 Stöðuhækkun 

 Frammistöðustjórnun, ákvörðun þjálfunarþarfar 

 Að koma í veg fyrir annmarka og styrkja jákvæða hegðun og vinnubrögð 

 Að auðvelda áætlanagerð og veita stjórnendum tæki til að finna styrkleika og veikleika 

starfsmanna 

 Þjálfunarþörf og að átta sig betur á frammistöðugapi 

 

Þrátt fyrir að frammistöðumat geti gefið stjórnendum ákveðnar vísbendingar getur matið einnig 

haft neikvæð áhrif á starfsmanninn. Þá getur matskerfið einnig haft einhvers konar matsvillur 

(Hennessey og Bernardin, 2003). Rannsókn Patterson, West, Lawthom og Nickell (1997) hefur 

sýnt fram á að mannauðsstjórnun sé lykilþáttur í því að bæta frammistöðu starfsmanna. 

Frammistöðustjórnun er skipulagt ferli þar sem frammistaða starfsmanna er metin með 

formlegum hætti. Tilgangurinn er að bæta frammistöðu starfsmanna og fyrirtækja með því að 

veita starfsmönnum endurgjöf. Frammistöðumatið er endurtekið reglulega, til að mynda á 

hverju ári, til að mæla árangur og þróa starfsmenn með það að markmiði að ná markmiðum 

fyrirtækisins (Armstrong, 2009).  

Frammistöðu- eða starfsþróunarsamtal á sér stað eftir frammistöðumatið, þar sem 

yfirmaður fer yfir niðurstöðurnar með starfsmanni og getur komið með endurgjöf í því skyni að 

bæta frammistöðu einstaklingsins og fyrirtækisins. Þá geta báðir aðilar komið skoðunum sínum 

á framfæri og rætt framhaldið og framtíð starfsmannsins (Dessler, 2013b). Frammistöðusamtöl 

eiga að stuðla að bættum vinnuaðstæðum og betri samskiptum á milli stjórnenda og 

starfsmanna. Starfsandinn á vinnustaðnum getur orðið betri, sem getur aukið starfsánægju. Hins 

vegar hefur verið bent á, að tímafrekt er fyrir stjórnendur að taka slík viðtöl við undirmenn sína 

og sumum finnst þetta því óþarfi og kostnaðarsamt fyrir fyrirtæki (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2004). 

Samkvæmt Cranet rannsókninni notast opinber þjónusta og stjórnsýsla við 

frammistöðumat í 31-42% tilfella eftir stöðu starfsmanna og í flestum tilfellum er það næsti 
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yfirmaður sem kemur með ábendingar í matsferlið. Starfsmannasamtöl eru í jákvæðri þróun 

þrátt fyrir að hafa dregist aðeins saman árið 2009. Þegar litið er til starfsgreina eru það opinber 

þjónusta og stjórnsýsla sem notast hvað mest við starfsmannasamtöl, eða í 84-93% tilfella eftir 

stöðu starfsmanna. Þá eru 70% fyrirtækja sem mæla árangur þjálfunar kerfisbundið. Við 

athugun á því hvaða þættir væru ráðandi er kæmi að ákvörðun um þjálfun eða fræðslu eru það 

helst óskir starfsfólks sem eru ráðandi. Þar á eftir er það frammistaða í starfi og vegna nýrra 

verkefna sem fyrirtæki taka að sér (Arney Einarsdóttir o.fl., 2015).  

 

2.7.  Þróun 

Stjórnendur stjórna fyrirtækjum í breytilegu umhverfi, en þrátt fyrir tilraunir þeirra til að reyna 

að átta sig á þeim breytingum sem geta átt sér stað í framtíðinni, er óhugsandi að þeir geti séð 

fyrir allar breytingar. Breytingar geta orðið bæði vegna innri og ytri þátta. Með ytri þáttum er 

átt við breytingar sem fyrirtækið hefur ekki stjórn á, svo sem lagalegar breytingar, hertar kröfur 

um öryggi og tæknibreytingar. Innri þættir eru þeir þættir sem stjórnendur fyrirtækja taka 

ákvarðanir um, líkt og ýmsar hagræðingar og tilfærslur starfsmanna í starfi, svo dæmi séu tekin. 

Í þessum aðstæðum er mikilvægt að huga að því að starfsmennirnir fylgi breytingum og þróun 

á vinnumarkaði með því að þróast samhliða (Beardwell og Claydon, 2007). Þróun (e. 

development) er þáttur í að viðhalda eða auka þekkingu sem starfsfólk býr yfir innan 

starfsmannaheildarinnar. Litið er á þróun sem fjárfestingu fyrirtækja í starfsfólki sínu, til að ná 

eða viðhalda samkeppnisforskoti á markaði eða auka framlegð (Armstrong, 2012). Þar sem 

aðstæður hafa breyst á markaði síðustu ár hefur þörfin fyrir þróun og aukna fræðslu starfsmanna 

aukist töluvert. Samfélagið þarf að breytast þannig að starfsmenn fái tækifæri til að þróast 

samhliða annarri þróun til að fyrirtækin séu samkeppnishæf um allan heim (Beardwell og 

Claydon, 2007). Með netvæðingu geta starfsmenn starfað hvar sem er í heiminum, jafnvel 

heiman frá sér, og geta því sótt um störf víða um heim. Fyrirtæki geta einnig selt vörur sínar og 

þjónustu gegnum netið, sem hefur gefið þeim tækifæri til þess að ná til stærri markaðshóps. 

Sálfræðingar, talmeinafræðingar og önnur teymi sem starfa með skólum eru farin að geta sinnt 

skjólstæðingum sínum í gegnum tölvuna með aðstoð forrita. Fólk sem býr í smærri samfélögum 

og hefur þurft að sækja alla sérfræðiþjónustu á stærri staði hefur nú aðra möguleika vegna 

tæknibreytinga og þróunar.  
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Frammistöðusamtal á sér stað eftir mælingar á frammistöðu, en þar skapast grundvöllur 

fyrir yfirmann og starfsmann að ræða hvort og þá hvað viðkomandi starfsmaður þarf til að geta 

tekist á við breytingar í starfinu. Frammistöðugreining er notuð til að átta sig á þeim þáttum 

sem mikilvægt er að starfsmenn þróist í, til að uppfylla þá hæfniskröfu sem fylgir starfinu. Þetta 

getur verið vegna þess að einstaklingur er að byrja í nýju starfi, færast til í starfi, fást við ný 

verkefni og vegna breytinga á starfi eða starfsumhverfi (Dessler, 2013b). Þróunin leiðir til þess 

að starfsmaðurinn öðlast viðbótarþekkingu eða hæfni sem eykur líkurnar á að hann skili 

auknum afköstum (Armstrong, 2012). Stjórnendur bera ábyrgð á þróun starfsmanna, en engu 

að síður bera millistjórnendur einnig ábyrgð, þar sem þeir starfa næst starfsmönnunum og hafa 

þar af leiðandi bestu yfirsýnina yfir hvaða þætti viðkomandi starfsmenn þurfa að leggja áherslu 

á eða bæta (Vigdís Jónsdóttir, 2005). Kjarasamningar opinberra starfsmanna hafa breyst, en nú 

er hægt að finna ákvæði í sumum samningum um rétt starfsmanna á starfsmannasamtali, 

starfsþróunarsamtali eða frammistöðusamtali eftir því hvað við á. Starfsmannasamtal og 

starfsþróunarsamtal eru ólík, þar sem laun eru ekki rædd í starfsþróunarsamtali eða 

frammistöðusamtali. Í kjarasamningi Starfsgreinasambands Íslands kemur fram, að stofnanir 

eigi að setja fram símenntunaráætlun á hverju ári fyrir starfsmenn sína. Þá eiga starfsmenn rétt 

á að fara á námskeið, fá þjálfun eða bæta við sig þekkingu á annan hátt til að viðhalda eða auka 

færni eða þekkingu. Einnig kemur fram að starfsmenn hafi rétt á því að fá starfsþróunarsamtal 

einu sinni á ári. Skilgreining samningsins á starfsþróunarsamtali er: „Í starfsþróunarsamtali er 

farið yfir starfslýsingu, frammistöðu, markmið og hugsanlegar breytingar á störfum. Þá skulu 

einnig ræddar þarfir og óskir starfsmanns til þjálfunar og símenntunar og hvernig starfstengt 

nám geti nýst viðkomandi starfsmanni og vinnustaðnum“ (gr. 10.1.4).  

Þegar stjórnendur fyrirtækja eru reiðubúnir að takast á við breytingar í innra og ytra 

umhverfi fyrirtækisins fylgjast þeir betur með breyttum þörfum og ákvarða út frá því hvaða 

þróun verður að eiga sér stað til að halda í við breytingarnar. Nauðsynlegt er að stjórnendur hafi 

umboð til athafna til að ákveða hvaða starfsmenn eigi að fara á námskeið og þá hvernig 

námskeið (Vigdís Jónsdóttir, 2005).  

 

2.8.  Umbun 

Þegar starfsmenn standa sig vel hafa stjórnendur tækifæri til að umbuna þeim fyrir vel unnin 

störf. Mismunandi er milli einstaklinga hvaða þættir hvetja þá áfram í starfi, en þeir geta einnig 
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breyst með tímanum og því verða stjórnendur að átta sig á hvað það er sem starfsmenn vilja og 

hvers konar hvatning hentar hverjum og einum. Hvatningin er nauðsynleg til að vekja áhuga 

starfsmannsins til að standa sig vel eða jafnvel bæta frammistöðu sína (Beardwell og Claydon, 

2007). Settar hafa verið fram nokkrar kenningar um hvatningu starfsmanna. Má þar nefna 

fræðimenn eins og Abraham Maslow, Frederick Herzberg, Edward Deci og Skinner (Dessler, 

2013b). Til að átta sig á þessum þáttum setti Maslow fram þarfapíramídann (mynd 8). Hvatir 

einstaklinga geta verið líffræðilegar eða sálfræðilegar, en með pýramídanum er hann að útskýra 

hegðun einstaklinga og breytingu á þeirri hegðun út frá þörfum einstaklinga.  

 

Mynd 8. Þarfapýramídi Maslow (Beardwell og Claydon, 2007) 

 

Maslow greinir þarfir einstaklinga í fimm þætti sem byggja hver á öðrum. Um leið og búið er 

að uppfylla fyrsta þáttinn er hægt að færa sig upp um eitt þrep. Þannig færist einstaklingurinn 

upp þarfapýramídann, en ekki er gert ráð fyrir að hægt sé að sleppa þrepi á leiðinni. Í fyrsta 

þrepinu eru líkamlegar þarfir (e. physiological needs), en þar er grunnþörfum viðkomandi mætt 

með mat, vatni og svefni. Starfsmaðurinn þarf að fá laun svo að hann geti uppfyllt þessar þarfir. 
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Næsta þrep er öryggi (e. safety and security needs) en þá vill starfsmaður upplifa öryggi og 

stöðugleika á vinnustað. Hér finnur viðkomandi starfsmaður ávinning af starfi sínu og upplifir 

starfsöryggi. Í þriðja þrepinu þarf starfsmaður að upplifa tengsl við samstarfsmenn og yfirmenn 

(e. social needs). Fyrirtæki geta uppfyllt þarfir starfsmanna í þessu þrepi með ýmsum leiðum 

sem eru til þess fallnar að starfsmenn hittist og geri eitthvað saman sem tengir þá félagslegum 

böndum. Í fjórða þrepinu er fjallað um þörf starfsmanns til að virða sjálfan sig og aðra (e. self-

esteem). Stjórnendur geta uppfyllt þessar þarfir með því að starfsmenn fái að takast á við 

verkefni sem eiga við viðkomandi út frá hæfni þeirra, þekkingu og getu. Einnig geta stjórnendur 

látið í ljós ánægju sína með störf starfsmanns. Í fimmta og síðasta þrepinu er þörfin fyrir 

sjálfsbirtingu (e. self-actualization). Þetta er æðsta markmið fólks í lífinu, þar sem viðkomandi 

er sáttur við sjálfan sig og aðra. Samkvæmt Maslow var það ótti starfsmanna við að geta ekki 

tekist á við það sem þá langaði mest sem hindraði flesta í því að ná árangri (Beardwell og 

Claydon, 2007). Þessi kenning hefur fengið gagnrýni þess efnis að Maslow hafi einfaldað 

dæmið um of (Dessler, 2013b).  

Stjórnendur geta notfært sér frammistöðumatið til að umbuna þeim starfsmönnum sem 

hafa staðið sig vel (Beardwell og Claydon, 2010). Umbunin getur verið útfærð á ýmsan hátt, 

eins og með hrósi, gjöf, bónus eða stöðuhækkun (Dessler, 2013b). Rannsókn Sigurborgar 

Þórarinsdóttur (2013) á hvatningu og umbun í starfi hjá hinu opinbera leiddi í ljós að stjórnendur 

stofnana telja sig ekki hafa svigrúm til að veita starfsmönnum umbun. Hins vegar sögðu þeir 

stjórnendur sem notfæra sér umbun að þeir yrðu sjálfir að skapa svigrúm til þess.  

Að loknu frammistöðumati og samtali geymir fyrirtækið eða stofnunin matsblaðið til að 

geta rakið sögu einstaklingsins. Með þessu móti geta stjórnendur undirbúið sig fyrir viðtöl næsta 

árs og áttað sig á endurtekningum, hvort sem um er að ræða fyrirmyndarstarfsmann eða 

starfsmann sem sýnir ítrekað óviðunandi hegðun. Ef tilsögn og þróun hafa ekki bætt 

frammistöðu hjá viðkomandi getur það leitt til uppsagnar (Dessler, 2013b).  

 

2.9.  Starfslok 

Starfslok geta verið af ýmsum ástæðum, en þeim hefur verið skipt í fjóra flokka. Fyrst er talað 

um að fólk segi upp vegna ástæðna sem fyrirtækið getur stjórnað og breytt til að hafa áhrif á 

uppsögnina. Hér getur verið um að ræða óánægju með laun, en þá getur fyrirtækið gripið inn í 

og hækkað launin ef starfsmaðurinn er lykilstarfsmaður. Næst er talað um uppsögn eða starfslok 
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sem fyrirtækið getur ekki haft áhrif á. Með þessu er átt við starfslok til að mynda vegna 

flutninga, veikinda eða andláts. Þá hætta sumir störfum vegna uppsagnar af hálfu fyrirtækisins, 

sem getur verið vegna breytinga eða niðurskurðar, vegna þess að viðkomandi er kominn á aldur 

eða annað. Síðasti þátturinn á við aðrar ástæður sem ekki er vitað um (Beardwell og Claydon, 

2010). Það er mikilvægt að stjórnendur átti sig á ástæðu uppsagna, til að lækka starfsmannaveltu 

fyrirtækisins þar sem henni fylgir mikill kostnaður (Hillmer, Hillmer og McRoberts, 2004). 

Fyrirtæki og stofnanir vilja hafa sem minnsta starfsmannaveltu (e. labour turnover) þar sem það 

getur reynst kostnaðarsamt að ráða inn nýja starfsmenn. Starfsmannavelta er mæld á ákveðnu 

tímabili, en hún segir til um það hversu margir starfsmenn hætta hjá fyrirtækinu á þeim tíma. 

Öll fyrirtæki hafa einhverja starfsmannaveltu þar sem ávallt er einhver hreyfing á starfsfólki 

innan fyrirtækja. Hins vegar er mikilvægt að reyna að takmarka starfsmannaveltuna til að halda 

þekkingu og færni starfsmanna innan fyrirtækisins og til að lækka kostnað við ráðningu og 

þjálfun á nýjum starfsmönnum (Armstrong, 2009; Torrington, 2014). Starfsmannavelta getur 

verið sjálfráð eða ósjálfráð eftir því hvort viðkomandi starfsmaður hættir að eigin ósk eða 

honum er sagt upp. Starfsmannavelta getur þó verið bæði jákvæð og neikvæð fyrir fyrirtækið 

eftir því hvernig áhrifin eru á fyrirtækið. Neikvæð starfsmannavelta er þegar fyrirtæki missa 

góða starfsmenn og þurfa að leggja út kostnað til að finna aðra í þeirra stað. Þegar starfsmaður 

fer geta þekking og reynsla tapast með honum. Mikill kostnaður getur skapast við ráðningu á 

nýjum starfsmanni, til að mynda vegna auglýsinga, ráðningarferlisins, viðtala við umsækjendur 

og þjálfunar. Með jákvæðri starfsmannaveltu er átt við ýmis tækifæri sem geta skapast fyrir 

fyrirtæki. Hægt er að flytja fólk til í starfi vegna stöðuhækkunar eða af öðrum ástæðum. Í 

sumum tilfellum þurfa fyrirtæki að fara út í breytingar sem núverandi starfsmaður er ekki 

reiðubúinn að takast á við og vill því frekar láta af störfum. Einnig getur verið að reksturinn 

gangi ekki sem skyldi og þarf þá að segja upp starfsfólki. Þá getur verið að viðkomandi 

starfsmaður ráði ekki við starfið af einhverjum sökum, til að mynda vegna lakari heilsu, aldurs 

eða þarfar fyrir aukna menntun. Í þessum tilfellum getur verið nauðsynlegt að segja upp 

starfsfólki og er þá talað um jákvæða starfsmannaveltu, þar sem hún bætir stöðu fyrirtækisins 

(Beardwell, Holden og Claydon, 2004; Robbins og Judge, 2007; Torrington o.fl., 2008).  

Þegar starfsmenn ákveða að hætta störfum hjá fyrirtæki geta starfslokasamtöl upplýst 

stjórnendur um ástæður uppsagna og geta það verið dýrmætar upplýsingar til að lækka 

starfsmannaveltuna. Það sama gildir um uppsögn af hálfu fyrirtækis, en þá geta gagnlegar 

ábendingar reynst starfsmanni vel í framtíðinni til að geta staðið sig betur í næsta starfi (Dessler, 
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2013b; Feinberg og Jeppeson, 2000). Niðurstöður Cranet-rannsóknarinnar sem var gerð árið 

2015 sýnir að rúmlega helmingur þátttakenda (51%) í opinberri þjónustu og stjórnsýslu aflar 

ekki markvisst gagna um starfslok starfsmanna sem segja upp sjálfviljugir (Arney Einarsdóttir 

o.fl., 2015). Starfslok geta haft í för með sér miklar breytingar í lífi fólks og því er gott að búa 

einstaklinga undir það. Samkvæmt Armstrong (2012) ætti að hafa stefnu sem inniheldur 

ákveðna þætti þannig að allir aðilar innan fyrirtækisins viti hvenær miðað er við að starfsmenn 

láti af störfum. Eftirtaldir þættir ættu að koma fram í starfsmannastefnunni:  

 Við hvaða aldur er miðað að fólk láti af störfum 

 Við hvaða aðstæður getur fólk starfað lengur hjá fyrirtækinu 

 Ákvæði um tryggingar, fjárhagslegan ávinning, heilsu, öryggi og fleira 

 Ákvæði um hvenær fólk er beðið um að láta af störfum 

 

Sum fyrirtæki hafa sett upp ferli sem starfsfólkið fer í gegnum til að venjast tilhugsuninni um 

að hætta störfum. Þá hafa fyrirtæki ýmist stytt vinnutímann hjá fólkinu, leyft því að taka 

nokkurra mánaða launalaust frí eða gert eitthvað annað sem getur auðveldað einstaklingnum að 

fara gegnum breytingarnar (Bohlander og Snell, 2013). Sumir hafa miðað við 65 ára aldur sem 

eðlilegan tíma til starfsloka (Torrington o.fl., 2008). Í skýrslu sem gefin var út af heilbrigðis- 

og tryggingamálaráðuneytinu um stefnumótun í málefnum aldraðra til ársins 2015 er fjallað um 

stöðu eldri borgara. Þar kemur fram að ekki sé horft til aðstæðna heldur til aldurs, stöðu og 

hlutverks einstaklinga. Þá er ekki horft á nýtingu á þekkingu, reynslu og starfsorku fólks heldur 

er því að vissu leyti ýtt til hliðar sökum aldurs. Í skýrslunni kemur fram að virkja þurfi 

einstaklingana þannig að samfélagið og þeir sjálfir njóti góðs af (Heilbrigðis- og 

tryggingamálaráðuneytið, 2003). 

Sveitarfélögum ber að fylgja lögum, reglum og kjarasamningum hvað varðar uppsagnir 

og starfslok. Lög um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins kveða á um að yfirmaður stofnunar 

geti sagt starfsmanni upp störfum. Ef segja á starfsmanni upp vegna einhverra þátta sem hann 

getur lagfært hjá sjálfum sér, til að mynda vegna óstundvísi, er skylt að veita honum áminningu 

þannig að hann hafi tækifæri til að bæta sig. Hins vegar ef um er að ræða hagræðingu í rekstri 

ber yfirmanni ekki að veita starfsmanni tækifæri til að tjá sig um málið. Armstrong (2009) 

bendir á að það erfiðasta sem stjórnendur geta upplifað sé að segja starfsfólki upp. Í 

uppsagnarferlinu sé mikilvægt að notast við skilgreint ferli til að standa rétt að framkvæmdinni. 

Rannsókn sem gerð var hérlendis árið 2005 meðal 14 íslenskra stjórnenda, sýnir fram á að 
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stjórnendum finnst uppsagnarferlið erfitt. Meirihluti stjórnenda upplifði kvíða og streitu í 

ferlinu og þeir fundu sig fjarlægjast starfsfólkið. Þá fannst þeim reynslan aðstoða þá í ferlinu, 

þrátt fyrir að það myndi aldrei venjast því að segja starfsmönnum upp (Sigrún H. Kristjánsdóttir 

og Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006).  

Ástæður uppsagna eru oft á tíðum til að bæta fjárhagsstöðu fyrirtækja eða stofnana. Samt 

sem áður er mikilvægt fyrir stjórnendur að átta sig á áhrifum uppsagna á þá sem eftir sitja 

(Dessler, 2013b). Oft er talað um þá sem halda starfi sínu eftir uppsagnir sem eftirlifendur (e. 

lay-off survivors). Eftirlifendur upplifa oft miklar tilfinningar líkt og þeir sem var sagt upp. 

Þessar tilfinningar eru af ýmsu tagi, þar sem eftirlifendur geta upplifað söknuð við að missa 

samstarfsfélaga, fundið fyrir leiða eða reiði og liðið eins og svikara þar sem þeir héldu starfinu. 

Þessar tilfinningar geta leitt til þess að starfsmaður sýni fyrirtækinu minni hollustu og skili þar 

af leiðandi ekki eins mikilli framlegð í starfi sínu (Marks, 2006; Noer, 2009).  
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3. Sveitarfélögin á Íslandi 

Sveitarfélögin á Íslandi hafa verið til frá þjóðveldisöld, en miklar breytingar hafa orðið á 

fyrirkomulagi þeirra. Samkvæmt Grágás, elstu lögbók Íslendinga, þurfti löghreppur að hafa 

tuttugu eða fleiri bændur. Þegar Ísland var komið undir Noregskonung á síðari hluta 13. aldar 

voru aðrar lögbækur lögteknar hér á landi, fyrst Járnsíða og síðan Jónsbók áratug síðar. Í 

Jónsbók var lögfest hvernig landinu skyldi skipt í sveitarfélög. Sjálfstjórn sveitarfélaganna 

náðist ekki sem skyldi og ríkti ágreiningur um málið þar til konungleg tilskipun kom á borð 

Alþingis árið 1872. Þá fengu sveitarfélögin sjálfsstjórn sem varð til þess að setja þurfti ný 

sveitarstjórnarlög. Sveitarfélög gegna lýðræðislegu hlutverki og hafa framkvæmdavald sem 

byggir á þeirri hugsjón að fólkið í landinu hafi tækifæri til að hafa áhrif á nærumhverfi sitt. 

Réttur þeirra til sjálfstjórnar hefur verið í stjórnarskrá Íslendinga frá því að þeir fengu sína fyrstu 

stjórnarskrá árið 1874. Sérstök sveitarstjórnarlög voru hins vegar ekki sett fyrr en liðlega 

þremur áratugum síðar eða árið 1905 (Sesselja Árnadóttir, e.d.; Ellý Katrín Guðmundsdóttir, 

e.d.).  

Staða sveitarfélaganna hefur breyst með tímanum, en samkvæmt 1. mgr. 78. gr. 

stjórnarskrárinnar ráða sveitarfélög sjálf málefnum sínum svo lengi sem farið er að lögum. 

Hlutverk sveitarfélaga er að sjá um félagslega þjónustu, fræðslumál, atvinnumál og skólahald. 

Einnig hafa þau umsjón með bygginga- og skipulagsmálum og heilbrigðismálum, svo dæmi séu 

tekin. Flest sveitarfélög á Íslandi kjósa fulltrúa í sveitarstjórn í listakosningum. 

Stjórnmálaflokkar gegna lykilhlutverki á Íslandi, sem er lýðræðisríki með þingræði og 

þrískiptingu valds. Alþingi fer með löggjafarvald, forseti Íslands og ríkisstjórn fara með 

framkvæmdavald en dómendur fara með dómsvald. Hlutverk sveitarstjórna er að mörgu leyti 

ólíkt þessu þar sem þeim ber skylda til að starfa í þágu sveitarfélagsins og taka ákvarðanir útfrá 

hagsmunum íbúanna á meðan ríkisvaldið starfar með hagsmuni allra landsmanna að leiðarljósi 

(Anna Guðrún Björnsdóttir, 2003). 

Sameining sveitarfélaga hefur átt sér stað frá öndverðu. Árið 1986 voru þau 223 en síðan 

hefur þeim fækkað mjög og árið 2013 voru þau orðin 74 talsins. Ekki hefur orðið breyting eða 

sameining á síðustu fjórum árum og eru sveitarfélögin því enn 74 líkt og sjá má á mynd 9.  
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Mynd 9. Fjöldi sveitarfélaga á Íslandi 1930-2013 (Fjöldi sveitarfélaga 1930-2010, e.d.) 

 

Sveitarfélögin gegna stóru hlutverki í atvinnulífi á sínum svæðum. Þau reka leik- og grunnskóla, 

sjá um æskulýðs- og íþróttamál, brunavarnir og skipulags- og byggingamál, og svo mætti lengi 

telja. Heildarfjöldi stöðugilda hjá sveitarfélögunum árið 2016 var 20.818,4.  

 

 

Mynd 10. Fjöldi stöðugilda 2004-2016 (Árbók sveitarfélaga, 2016) 
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Á mynd 10 má sjá fjölgun stöðugilda hjá sveitarfélögunum á árunum 2004-2016. Fjölgunin er 

ekki einungis vegna fjölgunar stöðugilda við núverandi stofnanir, heldur einnig vegna þess að 

ríkið hefur fært ákveðna þætti yfir á sveitarfélögin, líkt og gerðist árið 2011 þegar málefni 

fatlaðs fólks voru flutt yfir á sveitarfélögin (Árbók sveitarfélaga, 2016).  

 

Vinnumarkaðurinn á Íslandi er lítill miðað við nágrannalönd okkar, sem getur leitt til þess að 

hann verði einsleitari en í öðrum löndum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006a). 

Vinnumarkaðurinn skiptist í tvo mismunandi markaði. Annars vegar almennan markað þar sem 

starfsmenn starfa hjá einkafyrirtækjum og hins vegar opinberan markað þar sem starfsmenn 

starfa hjá ríki og sveitarfélögum. Réttindi og skyldur starfsmanna eru mjög ólík eftir því á 

hvorum markaðnum þeir starfa (Katrín Ólafsdóttir, 2008).  

Sveitarfélögin sjálf eru oft meðal stærstu atvinnurekenda innan þeirra. Ólíkt fyrirtækjum 

á almennum markaði mótast mannauðsstjórnun sveitarfélaga að miklu leyti út frá lagaumhverfi 

og kjarasamningum. Á almennum vinnumarkaði ríkir samkeppni um starfsfólk en sveitarfélög 

hafa gagnsæja kjarasamninga, sem auðveldar fyrirtækjum á almennum markaði að bjóða betri 

kjör. Starfsaldur er hár hjá sveitarfélögum, sem gefur til kynna að starfsmönnum líði vel í starfi. 

Hins vegar getur það einnig stafað af meiri réttindum, svo sem réttindum vegna veikinda, vernd 

gegn ólögmætum uppsögnum og lífeyrisréttindum. Sveitarfélög geta tryggt starfsöryggi frekar 

en fyrirtæki á almennum markaði, sem getur aukið eftirspurn eftir störfum hjá opinberum 

stofnunum. Takmarkanir snúa að starfsmannamálum þegar kemur að ráðningum og 

uppsögnum, sem verður til þess að nauðsynlegar breytingar í starfsmannamálum geta orðið 

flóknar (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010; Karl Björnsson, 2006). Ekki kemur fram í 

stjórnsýslulögum hvernig eigi að standa að auglýsingum og ráðningum almennt, en 

kjarasamningar hafa oft á tíðum upplýsingar um skyldur sveitarfélagsins hvað það varðar.  
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4. Aðferðir og efnistök 

Í þessum kafla verður nánar greint frá þátttakendum í rannsókninni, hvernig hún var hönnuð og 

hvaða aðferðir voru valdar til að notast við í rannsóknarvinnunni. Þá verður farið yfir hvernig 

gagnaöflun fór fram og hvert réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar er, ásamt siðferðislegum 

álitamálum. Í lokin verður greint frá stöðu rannsakanda innan rannsóknarinnar.  

 

4.1.  Lýsing á rannsóknaraðferðum 

Rannsóknaraðferðir geta verið mismunandi. Þær geta verið eigindlegar, megindlegar eða 

samsettar. Misjafnar skoðanir eru á aðferðunum, en eigindlegum rannsóknum hefur fjölgað á 

undanförnum árum. Markmiðið er að velja aðferðafræði sem nýtist viðfangsefninu. 

Gagnasöfnun fer fram með nákvæmum og kerfisbundnum hætti og niðurstöður settar fram á 

tölfræðilegan hátt til að styðja eða fella tilgáturnar (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

Við val á rannsóknaraðferð var ákveðið að notast við lýsandi rannsókn (e. descriptive 

studies). Hægt er að velja um nokkur rannsóknarsnið í lýsandi rannsóknum, en út frá efni 

þessarar rannsóknar átti hreint lýsandi rannsóknarsnið best við (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 

2013). Lýsandi rannsókn felur í sér að rannsaka breytur í úrtaki og leggja fram tölfræðilegar 

niðurstöður. Rannsóknir þar sem upplýsingar eru fengnar með spurningakönnun frá einum hópi 

á sama tíma eru kallaðar þversniðsrannsóknir (e. cross-sectional). Við framsetningu gagna var 

ákveðið að notast einnig við fylgnistuðla og marktektarpróf (e. significance tests). Fylgni getur 

gefið innsýn í tengsl milli breyta. Þetta er viðbót við lýsandi tölfræði, sem greinir frá því sem 

er dæmigert eða frá dreifni hverrar breytu. Við rannsóknir getur verið munur á úrtaki og 

raunverulegu þýði. Marktektarpróf eru notuð til að meta hvort munurinn hafi orðið fyrir tilviljun 

eða hvort hann sé raunverulegur. Marktektarpróf mæla einnig hvort marktækur munur sé á milli 

svara þátttakenda þegar bornar eru saman tvær spurningar í krosskeyrslu (Amalía Björnsdóttir, 

2013).  

 

Rannsakendur sem hafa notast við þessa rannsóknaraðferð miða við þrjá þætti til að 

ákvarða réttmæti og einn þátt hvað varðar áreiðanleika. Réttmætið skiptist í hugtakaréttmæti og 

innra og ytra réttmæti. Áreiðanleikaviðmiðið er aðeins eitt og miðast við hvort rannsakendur 

hefðu komist að sömu niðurstöðu við að framkvæma rannsóknina aftur (Rúnar Helgi Andrason 

og Ársæll Már Arnarsson, 2013). Kostir lýsandi rannsókna eru að þær geta safnað miklum 
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upplýsingum til að hægt sé að gera yfirgripsmeiri rannsóknir í framhaldinu. Þó eru ákveðnir 

gallar við lýsandi rannsóknir, líkt og vöntun á dýpri skilningi á bak við einstök svör og upplifun 

þátttakenda. Þá geta spurningar verið of leiðandi, þannig að vanda verður orðalag spurninga 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

Rannsóknin er megindleg (quantitative research) og byggir á upplýsingaöflun í formi 

spurningakönnunar. Þegar notast er við megindlega aðferð byggir hún yfirleitt á afleiðslu (e. 

deduction) en þá er sett fram tilgáta eða kenning (Taylor og Bogdan, 1998). Könnunin fólst í 

23 spurningum sem voru lagðar fyrir umsjónarmann mannauðs-/starfsmannamála eða þann sem 

hafði mesta þekkingu á viðfangsefninu innan sveitarfélagsins. Til að auðvelda úrvinnslu og 

tölfræðilegan útreikning á niðurstöðum var notast við fimm punkta Likert-kvarða og fá svörin 

því stig frá 1 til 5, þar sem mjög sammála fær 5 stig, sammála 4 stig, hlutlaus 3 stig, ósammála 

2 stig og mjög ósammála 1 stig. Út frá stigunum var reiknað meðaltal og stuðst við kvarða sem 

Capacent Gallup notast við, en hann er stundum kallaður Gallup-kvarðinn. Þá lenda fullyrðingar 

með meðaltal á bilinu 4,20-5,00 á styrkleikabili. Þegar meðaltal liggur á bilinu 3,70-4,19 er 

talað um starfhæft bil, en þá er átt við að viðkomandi þáttur sé í lagi þrátt fyrir að vera ekki 

styrkleiki. Aðgerðarbil er þegar meðaltal liggur á bilinu 1,00-3,69, en það bendir til veikleika 

og getur bent stjórnendum á hvað þurfi að bæta til að ná betri árangri (Auður Hermannsdóttir 

og Sif Cortes, 2012; Helga Jónsdóttir, 2013).  

Fyllsta trúnaðar var gætt þannig að ekki verði hægt að rekja einstök svör til svarenda. Til 

að minnka líkur á að hægt sé að tengja einstaklinga við niðurstöður er ekki notast við 

krosskeyrslur sem gætu gefið í ljós hver hafi tekið þátt í könnuninni, líkt og ef gerð yrði 

krosskeyrsla á lýðfræðilegu breytunum kyn og aldur. Ef það yrði síðan borið saman við fjölda 

stöðugilda hjá sveitarfélögum gæti einhver sem þekkir vel til áttað sig á um hvern ræðir. 

Rannsakandi reynir eftir fremsta megni að vera meðvitaður um þessa áhrifaþætti, við greiningu 

gagna og framsetningu á niðurstöðum. Einnig reynir rannsakandi að vera hlutlaus í greiningu 

gagna og framsetningu.  
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4.2.  Þátttakendur rannsóknar 

Mikilvægt er að gæta að gæðum úrtaksins, því að það hefur áhrif á trúverðugleika 

rannsóknarinnar og notagildi (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Þegar notast er við úrtak í stað alls þýðisins geta myndast úrtaksskekkjur. Tilviljunarkennd 

úrtaksvilla (e. random sampling error) getur skapast ef úrtak er of lítið og þá eru minni líkur á 

því að hægt verði að yfirfæra niðurstöður yfir á þýðið. Kerfisbundin úrtaksskekkja (e. 

systematic sampling bias) getur einnig skapast í vali á úrtaksaðferð og við fjölda svara frá þeim 

sem lenda í úrtakinu. Því er mikilvægt að gæta þess að úrtakið sé dreift og endurspegli þýðið 

eins vel og kostur er (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 1991).  

Við val á þátttakendum var notast við Árbók sveitarfélaga frá síðasta ári. Samband 

íslenskra sveitarfélaga heldur utan um helstu upplýsingar varðandi sveitarfélögin og gefur út 

árbókina. Samkvæmt því sem þar kemur fram eru íslensk sveitarfélög með í heildina 20.818,4 

stöðugildi (Árbók sveitarfélaga, 2016). Sjö sveitarfélög náðu ekki inn á listann, en þau hafa litla 

sem enga starfsemi og styðjast við þjónustusamninga við nærliggjandi sveitarfélög. Þó er eitt 

sveitarfélag sem rekur lítinn samrekinn leik- og grunnskóla (Valgerður Freyja Ágústsdóttir, 

munnleg heimild, 9. febrúar 2017).  

Þýðið er öll 74 sveitarfélögin á Íslandi en úrtakið náði til þeirra sveitarfélaga sem höfðu 

100 stöðugildi eða fleiri. Þau sveitarfélög sem uppfylltu skilyrðið voru 27 talsins, sem er um 

36,5% af heildarfjölda.  
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Tafla 1. Sveitarfélög með 100 eða fleiri stöðugildi (Árbók sveitarfélaga, 2016)  

 

Í töflu 1 má sjá þau sveitarfélög sem lentu í úrtakinu og fjölda stöðugilda hjá hverju þeirra. 

Fjöldi starfsmanna er gjarnan meiri en stöðugildin segja til um, þar sem starfsmenn starfa ekki 

allir í 100% starfi.  

 

Greining á lýðfræðilegum breytum þátttakenda var sett upp í töflu 2. Meirihluti þátttakenda 

(67%) voru konur. Þátttakendur voru flestir á aldursbilinu 40-49 ára (41%), þar á eftir komu 

þeir sem voru á aldursbilinu 50-59 ára (37%). Mikill meirihluti þátttakenda var því á 

aldursbilinu 40-59 ára eða 78%. Enginn þátttakendanna var undir 30 ára aldri og aðeins 7% 

voru á aldursbilinu 30-39 ára. Ef litið er til menntunar höfðu allir þátttakendur lokið einhvers 
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konar námi að loknum grunnskóla. Jafnframt hafði meirihluti þátttakenda háskólagráðu, eða 

52%. 

 

Kyn þátttakenda Fjöldi Hlutfall 
Karl 9 33% 

Kona 18 67% 

Aldursbil þátttakenda     
29 ára eða yngri 0 0% 

30-39 ára 2 7% 

40-49 ára 11 41% 

50-59 ára 10 37% 

60 ára eða eldri 4 15% 

Menntun þátttakenda     
Grunnskóla- eða gagnfræðapróf 0 0% 

Iðnmenntun eða fagskólapróf 9 33% 

Stúdentspróf 4 15% 

Grunnnám í háskóla (t.d. B.S., B.A. o.s.frv.) 5 19% 

Meistaranám í háskóla (t.d. M.S., M.A., MBA, o.s.frv.) 9 33% 

Doktorsgráða (t.d. Ph.D. -gráða) 0 0% 

 

Tafla 2. Lýðfræðilegar breytur 

 

4.3.  Framkvæmd og aðgengi að gögnum 

Í upphafi var ákveðið rannsóknarefni sem fólst í því að athuga hversu mikla áherslu stærstu 

sveitarfélög landsins lögðu á mannauðsmál/starfsmannamál. Notast var við megindlega 

rannsóknaraðferð (quantitative research) sem felst í að nota tölulegar niðurstöður til að lýsa 

ákveðum hópi fólks. Markmiðið er að hægt sé að heimfæra niðurstöður út frá úrtaki yfir á þýðið 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013).  

Gerður var spurningalisti sem var settur upp gegnum þjónustu Google Docs, en þar er í 

boði ókeypis þjónusta við spurningakannanir. Spurningalistinn var saminn af rannsakanda, en 

horft var til spurningalista sem rannsakendur settu fram í Cranet rannsókn sem gerð var árið 

2015 og spurningalista sem Steinar Sigurjónsson notaði við rannsókn á mannauðsmálum í 300 

stærstu fyrirtækjum Íslands á almennum markaði (Arney Einarsdóttir o.fl., 2015; Steinar 

Sigurjónsson, 2016). Við öflun netfanga voru heimasíður allra sveitarfélaganna skoðaðar, en í 

sumum tilfellum fannst ekki hver væri forsvarsmaður mannauðsmála. Í þeim tilfellum var 

hringt í sveitarfélagið og fengið nafn og tölvupóstfang hjá viðkomandi. Spurningakönnunin var 
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send rafrænt með tölvupósti 13. febrúar 2017 til mannauðsstjóra/starfsmannastjóra eða þess 

sem líklegastur þótti til að sjá um mannauðsstjórnun/starfsmannastjórnun hjá sveitarfélaginu. 

Kynningarbréf var sent með könnuninni, en þar var jafnframt óskað eftir því að teldi viðtakandi 

einhvern annan hafa betri þekkingu til að svara könnuninni yrði hún send áfram á þann aðila. 

Kynningarbréfið má sjá í viðhengi ásamt spurningakönnun. Könnunin var nafnlaus og því ekki 

hægt að rekja einstök svör til svarenda. Könnunin var opin til miðnættis 22. febrúar, en á þessum 

níu dögum voru send tvö ítrekunarbréf um þátttöku. Ítekunarbréfin má finna í viðhengi undir 

fylgiskjölum.  

 

4.4.  Greining gagna  

Í flestum spurningum könnunarinnar var notast við raðkvarða þar sem gefin voru stig á 

skalanum 1-5 eftir því hvort forsvarsmaður mannauðsmála taldi sveitarfélagið leggja mjög 

mikla áherslu á viðkomandi spurningu niður í mjög litla. Þessi raðkvarði nefnist 5 punkta 

Likert-kvarði, sem gefur svörum stig frá 1 til 5. Þá gefur svarið mjög lítil áhrif eitt stig, lítil 

áhrif gefur tvö stig, hvorki mikil né lítil áhrif gefur 3 stig, mikil áhrif gefur 4 stig og mjög mikil 

áhrif gefur 5 stig. 

Við úrvinnslu gagna var notast við lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) til að átta sig 

á hvað væri dæmigert fyrir gögnin. Til að setja niðurstöður fram á skilmerkilegan hátt eru 

niðurstöður settar fram í töflum, myndum, tíðnitöflum eða öðru sem skýrir niðurstöður á 

myndrænan hátt. Niðurstöður spurningakönnunarinnar voru settar upp í forritinu SPSS til 

greiningar og krosskeyrslu. Reiknað er út meðaltal (M) og staðalfrávik (SF) og greint frá fjölda 

svara (N) þar sem við á. Þegar rannsóknir gefa tölfræðilegar niðurstöður er brýnt að kanna hvort 

þær eru marktækar. Reiknuð er fylgni milli ákveðinna spurninga, þar sem notast er við Pearsons 

r sem er fylgnistuðull sem reiknar tengsl á milli breyta. Fylgnistuðullinn r getur tekið gildi frá 

-1 til +1. Ef fylgnin nær 1 merkir það fullkomið línulegt samband milli breytanna. 

Marktektarpróf eru notuð til að mæla hvort niðurstöður séu marktækar, en þá er stuðst við 

marktektarmörk sem eru merkt með p (e. probability). Í marktektarprófum er stuðst við alfa-

mörkin p < 0,05 sem merkir að gefi niðurstöður p-gildi undir eða samasem 0,05 er hægt að 

segja að niðurstöðurnar séu marktækar með 95% vissu. Einnig er hægt að styðjast við alfa-

mörkin p < 0,01 en þá er hægt að segja með 99% vissu að niðurstöðurnar séu marktækar ef 
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útkoman en lægri eða samasem 0,01. Marktækar niðurstöður gefa því 95% eða 99% vissu um 

að niðurstöðurnar hafi ekki fengist fyrir tilviljun (Amalía Björnsdóttir, 2013).  

 

4.5.  Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknar 

Þegar skoðað er réttmæti (e. validity) og áreiðanleiki rannsóknar er stuðst við gæðamælikvarða. 

Mælikvarðarnir eru ekki þeir sömu fyrir eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir þrátt 

fyrir að merking hugtakanna sé hin sama. Við ákvörðun á réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar er litið á innra réttmæti (e. internal validity) og ytra réttmæti (e. external 

validity). Innra réttmæti snýr að þáttum líkt og úrtaksaðferðum, mælitækjum, brottfalli 

þátttakenda og öðrum þáttum sem geta haft áhrif á trúverðugleika. Innra réttmæti ætti þannig 

að vera nokkuð hátt þar sem allir sem lentu í úrtaki tóku þátt, en innra réttmæti hefur áhrif á 

alhæfingargildi niðurstaðna yfir á þýðið. Ytra réttmæti er ólíkt hinu innra þar sem það snýr að 

yfirfærslugildi rannsóknarinnar yfir á aðra aðila eða sambærileg fyrirtæki. Helstu áhrifaþættir á 

ytra réttmæti eru úrtak og úrtaksaðferðir. Einnig getur ytra umhverfið haft áhrif, sem og þau 

atriði sem lýst var í innra réttmæti (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Við undirbúning rannsóknarinnar var gerð skipulögð tímaáætlun ásamt 

rannsóknaráætlun. Ef vel er að verki staðið hvað áætlun varðar getur það aukið trúverðugleika 

og innra og ytra réttmæti rannsóknar (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Megindleg 

rannsókn á að vera kerfisbundin, nákvæm og skýr. Með þessu er átt við að útbúin sé 

rannsóknaráætlun sem er fylgt gegnum rannsóknarvinnuna og að öllum verkþáttum sé lýst á 

viðunandi hátt þannig að aðrir geti endurtekið rannsóknina (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 

2013).  

Úrtakið náði til 27 stærstu sveitarfélaganna, mælt út frá fjölda stöðugilda hjá hverju 

sveitarfélagi samkvæmt Árbók sveitarfélaga (2016). Þau sveitarfélög sem áttu möguleika á að 

komast í úrtakið voru með 100 eða fleiri stöðugildi. Sent var með tölvupósti bréf þar sem óskað 

var eftir þátttöku. Viðkomandi var beðinn um að áframsenda bréfið ef hann teldi annan vera 

hæfari til að svara spurningum um mannauðsmál sveitarfélagsins. Sent var ítrekunarbréf þremur 

dögum seinna og lokaítrekun send fimm dögum eftir það. Það sem kom rannsakanda mest á 

óvart var að 27 svör bárust, sem er 100% svarhlutfall en það getur átt sér stað þegar um lítið 

úrtak er að ræða. Fjöldi svara samanborið við fjölda stöðugilda hjá þeim sveitarfélögum sem 

lentu í úrtakinu stemmir. Átta sveitarfélög með 100-149 stöðugildi tóku þátt, átta með 150-299 
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stöðugildi, fimm með 300-599 stöðugildi og sex með 600 eða fleiri stöðugildi. Þess verður þó 

að geta, að einhver kann að hafa svarað könnuninni tvisvar eða tveir aðilar innan sama 

sveitarfélagsins hafi svarað, en það verður að telja ólíklegt þar sem engu svari svipar svo til 

annars að það geti í rauninni verið. Ef rannsóknin yrði gerð aftur væri hugsanlega hægt að setja 

lykilorð á könnunina þannig að hvert sveitarfélag geti aðeins svarað einu sinni.  

Til að koma í veg fyrir villu (e. bias) í niðurstöðum þarf rannsakandi að geta verið 

hlutlægur (e. objective) við greiningu gagna (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 

2013). Rannsakandi reynir hvað hann getur að vera hlutlaus í skrifum sínum og gæta fyllsta 

trúnaðar við þátttakendur í rannsókninni.  

 

4.6.  Staða rannsakanda innan rannsóknar og siðferðisleg álitamál 

Rannsakandi starfar sem skrifstofustjóri hjá litlu sveitarfélagi, sem lenti ekki í úrtaki. Þá sér 

rannsakandi ekki um mannauðsmál þess. Rannsakandi hefur engra hagsmuna að gæta hvað 

varðar niðurstöður rannsóknarinnar.  

Mikilvægt er að allir þátttakendur tóku þátt af fúsum og frjálsum vilja og enginn 

þvingaður til þátttöku (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Rannsóknin var 

megindleg, þannig að einstaklingar réðu því hvort þeir vildu svara spurningakönnuninni sem 

þeir fengu senda. Fyllsta trúnaðar var gætt og ekki hægt að rekja einstök svör til svarenda.  

  



 

 

55 

  

5. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum spurningakönnunar sem gerð var til að svara 

rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með í upphafi rannsóknar. Niðurstöður 

könnunarinnar verða settar fram með lýsandi tölfræði, krosskeyrslum, marktektarprófum og 

fylgnimælingum eins og við á hverju sinni. Notast var við fimm þrepa Likert-kvarða í flestum 

spurningum en þá fá svörin stig frá 1-5 þar sem 1 merkir litla áherslu en 5 mikla áherslu. Útfrá 

meðaltalinu er hægt að ákvarða á hvaða bili svörin eru útfrá Gallup-kvarðanum sem skiptir 

meðaltölum í þrjú bil: styrkleikabil, starfhæft bil og aðgerðarbil (Auður Hermannsdóttir og Sif 

Cortes, 2012; Helga Jónsdóttir, 2013).  

Þátttakendur voru þeir sem sjá um mannauðsstjórnun/starfsmannastjórnun fyrir sitt 

sveitarfélag, en úrtakið náði til 27 sveitarfélaga. Svarhlutfallið var 100% þar sem 27 svör 

fengust, sem verður að teljast ótrúlega gott, en þetta gerist frekar þegar úrtak er lítið. 

Niðurstöður sýna að meirihluti þátttakenda voru konur eða 67%. Þátttakendur voru á aldrinum 

30 ára og eldri, en mikill meirihluti var á aldursbilinu 40-59 ára eða 78%. Þegar litið er til fjölda 

stöðugilda hjá þeim sveitarfélögum sem tóku þátt í könnuninni má sjá hlutföllin milli 

sveitarfélaganna á mynd 11. Fjöldi stöðugilda jafngildir ekki fjölda starfsmanna, þar sem 

starfsmenn eru yfirleitt töluvert fleiri en stöðugildin segja til um, þar sem starfsmenn eru ekki 

allir í 100% starfi.  

 

 

Mynd 11. Fjöldi stöðugilda hjá stærstu sveitarfélögunum 
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Á mynd 11 má sjá að átta sveitarfélög voru með 100-149 stöðugildi, átta sveitarfélög með 150-

299 stöðugildi, fimm sveitarfélög með 300-599 stöðugildi og sex sveitarfélög með 600 

stöðugildi eða fleiri.  

 

Sveitarfélögin í úrtakinu eru ólík að stærð, þannig að eðlilegt er að mismargir komi að 

mannauðsmálum/starfsmannamálum hjá þeim. Þegar niðurstöður spurningarinnar um fjölda 

stöðugilda eru bornar saman við niðurstöður spurningarinnar um fjölda starfsmanna sem sinna 

mannauðsmálum/starfsmannamálum í 100% starfi, má sjá á mynd 13 hvort samhengi sé á milli 

fjölda starfsmanna við mannauðsmál og fjölda stöðugilda hjá sveitarfélaginu.  

 

 

Mynd 12. Fjöldi starfsmanna sem starfa við mannauðsmál borið saman við fjölda stöðugilda hjá 
sveitarfélaginu 

 

Niðurstöðurnar sýna að í flestum tilfellum eru 1-2 starfsmenn sem sjá um mannauðsmál í fullu 

starfi (44,4%). Minnstu sveitarfélögin hafa í 60% tilfella engan sérstakan til að sjá um 

mannauðsmál. Á mynd 12 má sjá að þau sveitarfélög sem hafa fjölda stöðugilda á bilinu 150-

599 hafa ekki fleiri en 4 starfsmenn sem sinna mannauðsmálum/starfsmannamálum á meðan 

eitt sveitarfélag með 100-149 stöðugildi er með 5-6 starfsmenn.  
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Þegar spurt var um menntun þátttakenda voru allir með einhverja menntun umfram 

grunnskólapróf en enginn með doktorsgráðu. Rétt liðlega helmingur svarenda var með 

háskólagráðu (52%) en jafnt hlutfall var milli iðnmenntaðra og þeirra sem höfðu hlotið 

meistaragráðu í háskóla eða 33%.  

 

 

Mynd 13. Menntun þátttakenda borið saman við kyn þeirra 

 

Ef litið er á niðurstöðurnar út frá menntun þátttakenda og kyni, eru í þessum hópi fleiri karlmenn 

með iðnmenntun, en hins vegar eru fleiri konur sem hafa lokið meistaranámi í háskóla (sjá 

mynd 13).  

Við athugun á fylgni menntunar og fjölda stöðugilda hjá sveitarfélögunum kom í ljós 

sterk jákvæð fylgni (r(25)=0,586; p<0,01). Þess vegna er hægt að segja með 99% vissu að 

sveitarfélög með fleiri stöðugildi ráði frekar til sín menntaðri forsvarsmenn mannauðsmála en 

minni sveitarfélögin. Þetta merkir að menntunarstig forsvarsmanna hækkar hjá sveitarfélögum 

eftir því sem þau verða stærri. 
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Spurningin Hvaða stöðu gegnir þú hjá sveitarfélaginu? var sett fram til að varpa ljósi á það 

hverjir sjá um mannauðsmál/starfsmannamál sveitarfélaganna. Staða þátttakenda hjá 

sveitarfélögunum er misjöfn, en þeir sem sjá um mannauðsmál eru í flestum tilfellum 

mannauðsstjóri/starfsmannastjóri eða launafulltrúi. Þessir tveir valmöguleikar fengu jafnt 

hlutfall eða 37% þátttakenda hvor, sem gerir 74% svarhlutfall.  

 

 

Mynd 14. Staða þátttakenda hjá sveitarfélaginu borið saman við kyn þeirra 

 

Við athugun á stöðu þátttakenda hjá sveitarfélaginu út frá kyni má sjá að karlar gegna frekar 

stöðu mannauðsstjóra, skrifstofustjóra og fjármálastjóra á meðan konur eru í flestum tilfellum 

launafulltrúar (sjá mynd 14).  

 Við útreikning á fylgni milli menntunar og stöðu forsvarsmanna hjá sveitarfélögunum 

sýna niðurstöður jákvæða fylgni (r(25)=0,515; p<0,01). Aukin menntun gefur því til kynna að 

forsvarsmennirnir séu líklegri til að vera mannauðsstjórar.  
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Á mynd 15 má sjá niðurstöðurnar út frá samanburði á tveimur spurningum. Annars vegar 

spurningunni varðandi fjölda stöðugilda hjá sveitarfélaginu og hins vegar spurningu um stöðu 

þátttakenda hjá sveitarfélaginu. Þessi krosskeyrsla á að varpa ljósi á það hvort samhengi sé á 

milli fjölda stöðugilda og stöðu þátttakenda.  

 

 

Mynd 15. Fjöldi stöðugilda hjá sveitarfélaginu borið saman við stöðu þátttakenda hjá sveitarfélaginu 

 

Þegar niðurstöðurnar varðandi stöðu þátttakenda hjá sveitarfélaginu eru bornar saman við fjölda 

stöðugilda hjá sveitarfélögunum má sjá á mynd 15 að öll sveitarfélögin með 600 eða fleiri 

starfsmenn hafa starfandi mannauðsstjóra eða starfsmannastjóra. Ekkert sveitarfélaganna með 

færri en 150 stöðugildi var með starfandi mannauðsstjóra, en sveitarfélög með 150-299 

stöðugildi eru frekar með mannauðsstjóra en sveitarfélög með 300-599 stöðugildi.  

 Kannað var hvort fylgni væri milli fjölda stöðugilda og menntunar forsvarsmanna 

mannauðsmála sveitarfélaganna. Niðurstaðan sýnir sterk jákvæð tengsl milli breytanna 

(r(25)=0,644; p<0,01). Þetta sýnir, að eftir því sem stöðugildum fjölgar hjá sveitarfélögum eru 

meiri líkur á því að forsvarsmaður mannauðsmála sé mannauðsstjóri eins og sést á mynd 15. 
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spurningu sem sett var fram í spurningakönnuninni. Spurningar sem höfðu jákvæða fylgni 
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hjá sveitarfélaginu. Þær niðurstöður sýna að fjölgun á stöðugildum hjá sveitarfélögunum eykur 

líkurnar á að forsvarsmenn mannauðsmála séu menntaðir og líklegri til að gegna stöðu 

mannauðsstjóra. Þá eru einnig meiri líkur á að þessi sveitarfélög notist við stöðluð viðtöl í 

ráðningarferlinu.  

 

5.1.  Áætlanagerð og stefnumótun innan sveitarfélagsins 

Meirihluti þátttakenda í könnuninni (56%) segir sveitarfélögin hafa heildarstefnu í 

mannauðsmálum/starfsmannamálum. Hins vegar sýna niðurstöðurnar að töluvert hærra hlutfall 

hefur skriflega stefnu í þessum málum, eða 77,8% sveitarfélaga. Þá eru rúmlega 11% 

sveitarfélaga að vinna að stefnu í mannauðsmálum. Mörg sveitarfélög hafa því mannauðsstefnu 

eða starfsmannastefnu þrátt fyrir að ekki hafi verið gerð heildarstefna fyrir sveitarfélagið.  

Fylgni milli þess hvort sveitarfélög hafi heildarstefnu og skriflega mannauðsstefnu var 

reiknuð út. Niðurstaðan sýnir jákvæða fylgni þar á milli, sem merkir að hafi sveitarfélög 

heildarstefnu eru þau líklegri til að vera með mannauðs- eða starfsmannastefnu (r(25)=0,397; 

p<0,05). Við útreikning á fylgni milli þess hvort sveitarfélögin hafi skriflega stefnu í mannauðs- 

eða starfsmannamálum og menntunarstigs kom í ljós að ekki væri fylgni þar á milli. Aukin 

menntun hefur því ekki áhrif á það hvort sveitarfélög hafi starfsmannastefnu.  

Einnig var reiknuð út fylgni milli stöðu forsvarsmanna mannauðsmála hjá 

sveitarfélögunum miðað við hvort þau hafi skriflega stefnu í mannauðsmálum. Stöðu 

forsvarsmanna var raðað í eftirfarandi röð: annað, stjórnandi í annarri deild, sveitarstjóri, 

launafulltrúi, skrifstofustjóri, fjármálastjóri og mannauðsstjóri/starfsmannastjóri. Sterk jákvæð 

tengsl komu í ljós, sem merkir að líklegra er að sveitarfélög hafi skriflega stefnu í 

mannauðsmálum ef forsvarsmenn þeirra eru nær því að vera mannauðsstjórar (r(25)=0,397; 

p<0,05).  
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Þá var gerð athugun á áherslu sveitarfélagsins á gerð starfsgreininga/starfsmats þar sem öll störf 

eru metin með tilliti til menntunar, aðstöðu, álags, færni starfsmanna og annars sem þarf til að 

geta unnið starfið. Eins og sjá má á mynd 16 svöruðu þátttakendur almennt því til, að 

sveitarfélögin legðu mikla eða mjög mikla áherslu á starfsgreiningar og starfsmat.  

 

 

Mynd 16. Áhersla sveitarfélagsins á starfsgreiningu/starfsmat þar sem öll störf eru metin og greind 
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eða 77,7% (M=4; SF=1,07; N=27). Meðaltalið liggur á starfhæfu bili sem bendir til þess að 

þessi þáttur sé í lagi þrátt fyrir að vera ekki styrkleiki.  

Reiknuð var út fylgni milli þess annars vegar hvort sveitarfélögin hafi skriflega stefnu í 

mannauðsmálum og hins vegar hversu mikla áherslu þau leggja á að gera starfsgreiningar eða 

starfsmat. Sterk jákvæð fylgni reyndist vera á milli þessara tveggja breyta (r(25)=0,580; 

p<0,01). Þessar niðurstöður gefa til kynna að þau sveitarfélög sem hafa skriflega stefnu séu 

líklegri til að leggja meiri áherslu á starfsgreiningar og starfsmat.  
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Spurt var um áherslu sveitarfélagsins á gerð starfslýsinga fyrir hvert starf innan þess. Spurningin 

kom í kjölfar spurningar um áherslu sveitarfélagsins á gerð starfsgreininga og starfsmats, þar 

sem þetta er undirstaðan fyrir gerð starfslýsinga.  

 

 

Mynd 17. Áhersla sveitarfélagsins á gerð starfslýsingar fyrir hvert starf innan sveitarfélagsins 

 

Þegar litið er á svör þátttakenda varðandi áherslur sveitarfélagsins á að gera starfslýsingar fyrir 

hvert starf má sjá að 77,7% töldu vera lagða mikla eða mjög mikla áherslu á gerð starfslýsinga 

(M=4,11, SF=1,05, N=27). Þó eru 7,4% sem töldu vera lagða litla eða mjög litla áherslu á 

þennan þátt (sjá mynd 17). Meðaltalið liggur á starfhæfu bili en er mjög nálægt því að ná 

styrkleikabili sem liggur á bilinu 4,20-5,00.  

Mælingar á fylgni milli áherslu sveitarfélaga á gerð starfslýsinga og hvort þau hafi 

skriflega stefnu í mannauðs- eða starfsmannamálum gefa til kynna jákvæð tengsl á milli 

breytanna (r(25)=0,485; p<0,01). Sveitarfélög sem hafa skriflega stefnu í mannauðs- eða 

starfsmannamálum eru þar af leiðandi líklegri til að leggja meiri áherslu á gerð starfslýsinga.  
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Þátttakendur voru spurðir Hversu mikla áherslu leggur sveitarfélagið þitt á gerð auglýsinga 

fyrir laus störf? Sveitarfélögum ber skylda að auglýsa flest störf vegna ákvæða í 

kjarasamningum og lögum. Spurningunni var því ætlað að varpa ljósi á það hvort sveitarfélög 

legðu mikla áherslu á gerð auglýsinga, út frá gæðum og útbreiðslu. Máli skiptir hvernig 

auglýsingin er unnin og hvar henni er dreift, til að ná til réttu umsækjendanna og vekja hjá þeim 

áhuga á starfinu.  

 

 

Mynd 18. Áhersla sveitarfélagsins á gerð auglýsinga fyrir laus störf bæði hvað varðar gæði og útbreiðslu 

 

Á mynd 18 má sjá að mikill meirihluti sveitarfélaga (88,8%) leggur mikla áherslu á gerð 

auglýsinga (M=4,26, SF= 0,86, N=27). Ekkert sveitarfélag leggur mjög litla áherslu á þennan 

þátt og aðeins 7,4% leggja litla áherslu á auglýsingagerð. Meðaltalið er á styrkleikabili sem 

segir til um það að þessi þáttur sé styrkleiki sveitarfélaganna.  

Fylgni var mæld milli menntunarstigs og hvort áhersla væri lögð á gerð auglýsinga fyrir 

laus störf. Sterk jákvæð tengsl mældust þar á milli (r(25)=0,397; p<0,05), sem sýnir að eftir því 

sem forsvarsmenn mannauðsmála sveitarfélaga hafa hærra menntunarstig, þeim mun meiri 

áherslu leggja þeir á gerð auglýsinga fyrir laus störf. Einnig mældist jákvæð fylgni 

(r(25)=0,483; p<0,05) milli áherslu sveitarfélaga á gerð auglýsinga og hvort þau væru með 

skriflega stefnu í mannauðsmálum. Með þessu er átt við að þau sveitarfélög sem hafa skriflega 

stefnu í mannauðsmálum eru líklegri til að leggja meiri áherslu á gerð auglýsinga fyrir laus 

störf.  
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Eftir að auglýsingin um lausa stöðu hefur verið send út má vænta þess að starfsumsóknir berist 

stjórnendum. Þá hefst val á starfsmanni úr hópi umsækjenda og voru því þátttakendur spurðir, 

hversu mikla áherslu sveitarfélögin leggja á faglegt val á umsækjendum. 

 

 

Mynd 19. Áhersla sveitarfélagsins á faglegt val á umsækjendum 

 

Eins og sjá má á mynd 19 voru hlutfallslega flestir svarendur (92,6%) sem töldu sveitarfélögin 

leggja mikla áherslu á faglegt val á umsækjendum. Meirihluti svarenda (55,6%) taldi 

sveitarfélögin leggja mjög mikla áherslu á þann þátt, sem leiddi til þess að meðaltalið varð þar 

af leiðandi mjög hátt eða 4,44 af 5 mögulegum (M=4,44, SF=0,75, N=27). Meðaltalið lendir á 

styrkleikabili sem gefur til kynna að sveitarfélögin standi sig vel og vinni faglega við að velja 

úr hópi umsækjenda.  

Við athugun á fylgni milli menntunarstigs og áherslu sveitarfélaga á faglegt val á 

umsækjendum komu í ljós sterk jákvæð tengsl þar á milli (r(25)=0,470; p<0,01). Aukin áhersla 

er lögð á faglegt val á umsækjendum eftir hærra menntunarstigi forsvarsmanna mannauðsmála. 

Einnig var jákvæð fylgni milli þess hvort sveitarfélög hafa skriflega mannauðsstefnu og þess 

hversu mikla áherslu þau leggja á faglegt val á umsækjendum (r(25)=0,603; p<0,01). Þau 

sveitarfélög sem hafa skriflega mannauðsstefnu eru því líklegri til að leggja aukna áherslu á 

faglegt vel á umsækjendum.  
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Þátttakendur voru spurðir hvort sveitarfélögin notuðust við stöðluð viðtöl, þar sem notast væri 

við sömu viðmið við mat á umsækjendum. Þessi spurning hafði það að markmiði að hægt væri 

að átta sig á því hvort sveitarfélögin byggðu ákvörðun sína á huglægu mati eða formlegu viðtali 

þar sem allir umsækjendur fengju sama spurningalistann, þannig að notast væri við sömu 

viðmið við mat á umsækjendum. 

 

 

Mynd 20. Áhersla sveitarfélaganna á stöðluð viðtöl með sömu viðmiðum við mat á umsækjendum 

 

Eins og sjá má á mynd 20, telur meirihluti svarenda (74%) mikla eða mjög mikla áherslu vera 

lagða á stöðluð viðtöl (M=4,04, SF=0,85, N=27). Meðaltalið liggur á starfhæfu bili, sem bendir 

til þess viðkomandi þáttur sé í lagi þrátt fyrir að vera ekki styrkleiki.  

Gerð var fylgnimæling milli þess annars vegar hvort sveitarfélög hefðu skriflega 

mannauðsstefnu og hins vegar hversu mikil áhersla væri lögð á stöðluð viðtöl. Sterk jákvæð 

fylgni mældist milli þessara tveggja breyta (r(25)=0,619; p<0,01). Þessi fylgni gefur þær 

niðurstöður að þau sveitarfélög sem hafa skriflega mannauðsstefnu leggja frekar meiri áherslu 

á stöðluð viðtöl.  

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Mjög litla áherslu Litla áherslu Hvorki mikla né
litla áherslu

Mikla áherslu Mjög mikla
áherslu

Hversu mikla áherslu leggur sveitarfélagið þitt á 
stöðluð viðtöl þar sem notast er við sömu viðmið 

við mat á umsækjendum?



 

 

66 

  

Þegar ráðinn er inn nýr starfsmaður er tekið á móti viðkomandi fyrsta daginn í starfi. Til að 

rannsakandi gæti áttað sig á því hvort formlegt ferli ætti sér stað voru þátttakendur spurðir 

Hversu mikla áherslu leggur sveitarfélagið þitt á skipulagt ferli við móttöku nýrra starfsmanna? 

 

 

Mynd 21. Áhersla sveitarfélaganna á skipulagt ferli við móttöku nýrra starfsmanna 

 

Á mynd 21 má sjá að forsvarsmenn mannauðsmála telja sveitarfélögin ekki leggja eins mikla 

áherslu á skipulagt ferli við móttöku nýrra starfsmanna eins og þeir leggja á faglegt val á 

umsækjendum. Flestir svarenda eða þriðjungur (33,3%) töldu hvorki mikla eða litla áherslu 

vera lagða á þennan þátt. Lítill hluti svarenda (14,8%) lagði litla eða mjög litla áherslu á 

skipulagt ferli við móttöku en 51,8% töldu mikla eða mjög mikla áherslu vera lagða á móttöku 

nýrra starfsmanna (M=3,52, SF=1,16, N=27). Meðaltalið lendir á aðgerðarbili sem bendir til 

veikleika sveitarfélaganna og getur sýnt fram á tilefni til betrumbóta.  

Reiknuð var út fylgni milli þess hvort sveitarfélög hefðu skriflega mannauðsstefnu og 

hversu mikla áherslu þau legðu á skipulagt ferli við móttöku nýrra starfsmanna. Niðurstöðurnar 

sýna sterka jákvæða fylgni þessara tveggja breyta (r(25)=0,409; p<0,01). Þau sveitarfélög sem 

hafa skriflega mannauðsstefnu eru því líklegri til að hafa líka skipulagt ferli við móttöku nýrra 

starfsmanna.  
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Þegar starfsmenn hefja störf þurfa þeir þjálfun, þó að hún geti verið mismunandi og tekið 

mislangan tíma. Þátttakendur voru spurðir Hversu mikla áherslu leggur sveitarfélagið þitt á 

þjálfun nýrra starfsmanna? 

 

 

Mynd 22. Áhersla sveitarfélaganna á þjálfun nýrra starfsmanna 

 

Þátttakendur voru spurðir hversu mikla áherslu sveitarfélögin legðu á þjálfun nýrra 

starfsmanna. Á mynd 22 má sjá að í flestum tilfellum er lögð mikil eða mjög mikil áhersla á 

þjálfun eða í 62,9% tilfella (M=3,63, SF=1,08, N=27). Meðaltalið lendir á aðgerðarbili sem 

bendir til veikleika sveitarfélaganna. 

Fylgni á milli þess hvort sveitarfélög hefðu annars vegar skriflega mannauðsstefnu og 

hins vegar hversu mikla áherslu þau legðu á þjálfun nýrra starfsmanna var reiknuð út. Jákvæð 

fylgni reyndist vera milli þessara tveggja þátta (r(25)=0,455; p<0,05). Áhersla sveitarfélaga á 

þjálfun nýrra starfsmanna er því meiri hjá þeim sveitarfélögum sem hafa skriflega stefnu í 

mannauðsmálum.  
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Fjöldi stöðugilda hjá sveitarfélögunum er mjög misjafn, eins og fram hefur komið. Kannað var 

hvort fjöldi stöðugilda hafi áhrif á áherslu sveitarfélaganna varðandi þjálfun nýrra starfsmanna.  

 

 

Mynd 23. Fjöldi stöðugilda sveitarfélaganna borið saman við þjálfun nýrra starfsmanna 

 

Þegar þjálfun nýrra starfsmanna er borin saman við stærð sveitarfélaga eftir stöðugildum, kemur 

í ljós að áherslan verður ekki meiri eftir því sem sveitarfélögin hafa fleiri stöðugildi (mynd 23). 

Minnstu sveitarfélögin með 100-149 stöðugildi hafa 40% svarhlutfall þeirra sem telja 

sveitarfélögin leggja mjög mikla áherslu á þjálfun nýrra starfsmanna. Önnur 40% liggja hjá 

sveitarfélögum með 150-299 stöðugildi. Þau sveitarfélög sem svarendur töldu hvorki leggja 

litla né mikla áherslu á þjálfun eru í 42,9% tilfella sveitarfélög með 600 eða fleiri stöðugildi. 

Við útreikning á fylgni kom í ljós að ekki væri fylgni á milli þessara tveggja þátta.  
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Frammistaða starfsmanna getur verið eins mismunandi og þeir eru margir. Til að átta sig á 

lykilstarfsmönnum, þjálfunarþörf eða öðru, er gert mat á frammistöðu starfsmanna. Á mynd 24 

má sjá hversu mikla áherslu sveitarfélögin leggja á að meta frammistöðu eða árangur 

starfsmanna.  

 

 

Mynd 24. Áhersla sveitarfélaganna á að meta frammistöðu/árangur starfsmanna 

 

Þegar spurt var hversu mikla áherslu sveitarfélög legðu á að mæla frammistöðu eða árangur 

starfsmanna kom fram normaldreifð kúrfa með meðaltalið 3,07 (mynd 24). Þetta gefur, að flest 

sveitarfélög leggja hvorki mikla né litla áherslu á að mæla frammistöðu eða árangur 

starfsmanna (M=3,07, SF=1,17, N=27). Samkvæmt niðurstöðunum leggur rúmlega fjórðungur 

eða 25,9% stærstu sveitarfélaganna litla eða mjög litla áherslu á mat á frammistöðu eða árangri 

starfsmanna en 29,6% leggja mikla eða mjög mikla áherslu á þann þátt. Meðaltalið lendir á 

aðgerðarbili, sem bendir til veikleika og tækifæris til að betrumbæta þennan þátt.  

Ekki reyndist fylgni milli aukinnar áherslu á að meta frammistöðu eða árangur 

starfsmanna og breytunnar hvort sveitarfélögin hafi skriflega mannauðsstefnu. Hins vegar kom 

í ljós sterk jákvæð fylgni milli áherslu á að meta frammistöðu og áherslu á umbun (r(25)=0,742; 

p<0,01). Þau sveitarfélög sem leggja mikla áherslu á að meta frammistöðu starfsmanna sinna 

leggja einnig mikla áherslu á að umbuna starfsfólki.  
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Mynd 25. Áhersla sveitarfélaganna á að vera með frammistöðusamtal 

 

Eins og sjá má á mynd 25 telja þátttakendur ekki vera lagða mikla áherslu á frammistöðusamtöl, 

þar sem 40,7% telja litla eða mjög litla áherslu vera lagða á þann þátt. Þá eru 18,5% sem leggja 

hvorki mikla né litla áherslu á frammistöðusamtöl (M=2,88, SF=1,42, N=26). Meðaltalið er 

frekar lágt og lendir því á aðgerðarbili.  

Reiknað var hvort fylgni væri milli áherslu sveitarfélaga á frammistöðusamtöl annars 

vegar og frammistöðumat hins vegar. Mjög sterk jákvæð fylgni mældist milli þessara þátta 

(r(24)=0,827; p<0,01). Hins vegar var ekki fylgni milli áherslu á frammistöðusamtal og hvort 

þau hefðu skriflega mannauðsstefnu.  
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Líðan starfsmanna í starfi getur haft áhrif á frammistöðu þeirra og framtíð hjá fyrirtækinu. Því 

voru þátttakendur spurðir Hversu mikla áherslu leggur sveitarfélagið þitt á að starfsmönnum 

líði vel í starfi? 

 

 

Mynd 26. Áhersla sveitarfélaganna á að starfsmönnum líði vel í starfi 

 

Á mynd 26 má sjá að algengast (81,4%) er að þátttakendur telji sveitarfélög leggja mikla eða 

mjög mikla áherslu á líðan starfsmanna í starfi (M=4,12, SF=1,11, N=26). Meðaltalið er frekar 

hátt og lendir á starfhæfu bili.  

Við útreikning á fylgni milli þess hvort sveitarfélögin hafi skriflega mannauðsstefnu og 

áherslu sveitarfélaga á líðan starfsmanna kom í ljós jákvæð fylgni (r(24)=0,474; p<0,05). Þetta 

gefur til kynna að þau sveitarfélög sem hafa skriflega stefnu leggi meiri áherslu á líðan 

starfsmanna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Mjög litla áherslu Litla áherslu Hvorki mikla né
litla áherslu

Mikla áherslu Mjög mikla
áherslu

Hversu mikla áherslu leggur sveitarfélagið þitt á 
að starfsmönnum líði vel í starfi?



 

 

72 

  

Þegar starfsmenn hafa starfað um tíma hjá fyrirtækjum eða stofnunum getur verið að þörf sé á 

breytingum sem leiði til þess að þeir þurfi að sækja námskeið, auka við sig menntun eða færast 

til í starfi. Starfsmenn þurfa þá oft á tíðum að fá aukna fræðslu til að geta þróast í starfi. 

Þátttakendur voru spurðir Hversu mikla áherslu leggur sveitarfélagið þitt á fræðslu og þróun 

starfsmanna? 

 

 

Mynd 27. Áhersla sveitarfélaganna á fræðslu og þróun starfsmanna 

 

Á mynd 27 má sjá að meirihlutinn (59,2%) telur sveitarfélögin leggja mikla eða mjög mikla 

áherslu á fræðslu og þróun (M=3,62, SF=1,02, N=26). Meðaltal getur verið viðkvæmt fyrir 

einförum, en vegna tveggja sveitarfélaga sem svara mjög litla áherslu lendir meðaltalið á 

aðgerðarbili og bendir til veikleika. 

Jákvæð fylgni mældist milli áherslu sveitarfélaga á fræðslu og þróun starfsmanna og hvort 

sveitarfélög væru með skriflega mannauðsstefnu (r(24)=0,409; p<0,05). 
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Stjórnendur geta notfært sér umbun til að mynda til að ýta undir jákvæða hegðun eða góða 

frammistöðu í starfi. Til að átta sig á því hvort stjórnendur notfæra sér umbun voru þátttakendur 

spurðir Hversu mikla áherslu leggur sveitarfélagið þitt á að umbuna starfsfólki (umbun getur 

verið hrós, launauppbót, frí, gjöf, stöðuhækkun o.s.frv.)? 

 

 

Mynd 28. Áhersla sveitarfélaganna á að umbuna starfsfólki 

 

Á mynd 28 má sjá svarhlutfall þátttakenda varðandi áherslur sveitarfélaga á að umbuna 

starfsfólki. Skiptingin var þannig að flestir svöruðu að hvorki væri lögð mikil eða lítil áhersla á 

umbun starfsmanna. Meðaltalið er örlítið yfir þremur, sem sýnir að fleiri sveitarfélög leggja 

áherslu á umbun (M=3,04, SF=1,05, N=27). Meðaltalið lendir samt sem áður á aðgerðarbili, 

sem bendir til veikleika eða tækifæris fyrir stjórnendur til að betrumbæta þennan þátt.  

Fylgni var reiknuð milli áherslu sveitarfélaga á umbun og hvort sveitarfélög hefðu 

skriflega mannauðsstefnu. Niðurstaðan sýnir að jákvæð fylgni reyndist milli þessara þátta 

(r(25)=0,393; p<0,05). Því eru meiri líkur á að sveitarfélög leggi áherslu á umbun ef þau hafa 

skriflega mannauðsstefnu.  
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Ávallt kemur sá tími er starfsmenn láta af störfum, en það getur verið af ýmsum ástæðum. 

Þátttakendur voru spurðir Hversu mikla áherslu leggur sveitarfélagið þitt á að standa faglega 

að starfslokum (hvort sem starfsmaður hættir sjálfur eða er sagt upp)? 

 

 

Mynd 29. Áhersla sveitarfélaganna á að standa faglega að starfslokum 

 

Eins og sjá má á mynd 29 telur meirihluti þátttakenda (70%) sveitarfélögin leggja mikla eða 

mjög mikla áherslu á að standa faglega að starfslokum starfsfólks (M=4,0, SF=0,98, N=26). 

Aðeins 3,7% sveitarfélaga leggja mjög litla áherslu á þennan þátt, en þar starfar enginn í 

mannauðsmálum og þar er ekki til heildarstefna eða mannauðsstefna/starfsmannastefna. Þau 

sem leggja hvorki mikla né litla áherslu á að standa faglega að starfslokum hafa í flestum 

tilfellum ekki heildarstefnu, en meirihluti þeirra hefur skriflega mannauðsstefnu/ 

starfsmannastefnu. Meðaltalið lendir á starfhæfu bili sem bendir til þess að þessi þáttur sé í lagi 

þrátt fyrir að vera ekki styrkleiki sveitarfélaganna. 

Reiknuð var fylgni milli fjölda stöðugilda sveitarfélaga og hversu mikla áherslu þau 

leggja á að standa faglega að starfslokum. Ekki reyndist vera fylgni þar á milli, þannig að 

sveitarfélög með fleiri stöðugildi leggja ekki meiri áherslu á fagleg starfslok umfram þau minni. 

Einnig var kannað hvort fylgni væri milli þess hvort sveitarfélög hefðu skriflega 

mannauðsstefnu og áherslu þeirra á að vinna faglega að starfslokum. Útreikningar sýna, að ekki 

reyndist vera fylgni þar á milli heldur.  
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Við starfslok er gjarnan tekið starfslokasamtal, og voru þátttakendur spurðir Hversu mikla 

áherslu leggur sveitarfélagið þitt á að taka starfslokasamtal (til að mynda til að átta sig á 

ástæðum uppsagnar)? 

 

 

Mynd 30. Áhersla sveitarfélaganna á að taka starfslokasamtöl 

 

Eins og sjá má á mynd 30 svöruðu þátttakendur í flestum tilfellum (33,3%) að hvorki væri lögð 

mikil né lítil áhersla á að taka starfslokasamtal við starfsmenn sem létu af störfum. Ef horft er 

á niðurstöðurnar frá öðru sjónarhorni má sjá, að lítil og mjög lítil áhersla fékk 33,3% 

svarhlutfall, hlutlausir 33,3% og mikil eða mjög mikil áhersla fékk einnig 33,3% svarhlutfall. 

Því má sjá að hlutfallið skiptist jafnt á milli þessara þriggja kosta þegar niðurstöðurnar eru 

dregnar saman (M=2,96, SF=1,4, N=27). Meðaltalið lendir á aðgerðarbili og bendir því til 

veikleika eða tækifæris fyrir stjórnendur til að gera breytingar og bæta þennan lið.  

Fylgni milli áherslu sveitarfélaga á starfslokasamtöl og hvort þau hefðu skriflega 

mannauðsstefnu var reiknuð út. Niðurstöður sýna að ekki reynist vera fylgni milli þessara 

tveggja breyta.  
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Þátttakendur voru spurðir Hversu mikla áherslu leggur sveitarfélagið þitt á að fylgjast með 

starfsmannaveltu? Ef starfsmannavelta er mikil getur það bent til þátta sem mikilvægt er fyrir 

stjórnendur að taka á, sérstaklega í ljósi þess að hún getur verið kostnaðarsöm fyrir fyrirtæki og 

stofnanir.  

 

 

Mynd 31. Áhersla sveitarfélaganna á að fylgjast með starfsmannaveltu 

 

Eins og sjá má á mynd 31 er áhersla sveitarfélaganna á að fylgjast með starfsmannaveltu í 

flestum tilfellum mikil eða mjög mikil (59,2%) miðað við svör þátttakenda (M=3,44, SF=1,09, 

N=27). Þrátt fyrir það lendir meðaltalið á aðgerðarbili þar sem um 41% leggur ekki mikla 

áherslu á þennan þátt.  

Ekki reyndist fylgni milli áherslu sveitarfélaga á að fylgjast með starfsmannaveltu og 

hvort sveitarfélög hefðu skriflega mannauðsstefnu. Þá var ekki heldur fylgni milli fjölda 

stöðugilda hjá sveitarfélögunum og hvort þau fylgist með starfsmannaveltu. Hins vegar mældist 

fylgni milli áherslu sveitarfélaga á að fylgjast með starfsmannaveltu og hvort þau hefðu 

heildarstefnu (r(23)=0,502; p<0,05). Jákvæð fylgni milli þessara breyta merkir að sveitarfélög 

sem hafa heildarstefnu eru líklegri til að fylgjast með starfsmannaveltu.  
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6. Umræður og ályktanir 

Markmið rannsóknarinnar var að svara rannsóknarspurningunum Hvernig er staðið að 

mannauðsmálum hjá stærstu sveitarfélögum Íslands? og Hverjar eru helstu áherslur 

sveitarfélaganna í mannauðs- eða starfsmannamálum? Settar voru fram tvær tilgátur: Tilgáta 

1 var að stærri sveitarfélög leggi meiri áherslu á mannauðsstjórnun, og tilgáta 2 var að stærri 

sveitarfélög séu líklegri til að vera með starfandi mannauðsstjóra/starfsmannastjóra en minni 

sveitarfélög.  

Erfitt getur verið að bera saman sveitarfélög af misjafnri stærðargráðu, bæði hvað varðar 

íbúafjölda og fjölda stöðugilda. Einnig getur reynst erfitt að bera sveitarfélög saman við 

fyrirtæki á almennum markaði, þar sem aðrar reglur og lög gilda um sveitarfélög landsins. Þrátt 

fyrir það verður að minna á þá samkeppni um starfsfólk sem ríkir á vinnumarkaði. 

Sveitarfélögin þurfa að vera samkeppnishæf til að geta ráðið til sín hæfasta starfsfólkið, en það 

getur reynst erfitt þegar samningar þeirra eru opinberir, sem gerir einkaaðilum auðvelt að 

nálgast þá og bjóða betri kjör. Út frá þessu verður starfsumhverfi mannauðsstjóra sveitarfélaga 

að teljast nokkuð einstakt. Starfið er fjölbreytt en jafnframt flókið, þar sem fylgja þarf lögum 

og reglum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2010; Karl Björnsson, 2006).  

Sveitarfélögin sem lentu í úrtakinu voru 27 stærstu sveitarfélögin á Íslandi. Til að lenda í 

úrtakinu þurftu sveitarfélögin að hafa 100 stöðugildi eða fleiri. Minnsta sveitarfélagið var með 

103 stöðugildi, en þar sem einstaklingar eru ekki allir í 100% starfshlutfalli eru 166 starfsmenn 

sem fylla upp í þessi 103 stöðugildi. Stærsta sveitarfélagið í úrtakinu var Reykjavíkurborg, sem 

var með um 7.579 stöðugildi, en það jafngildir um 9.000 starfsmönnum. Varðandi hvar 

starfsmenn mannauðsmála eru í skipuriti sveitarfélagsins má sjá að um 53% þátttakenda sögðust 

vera undir sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs. Um 37% þátttakenda sögðust vera undir 

bæjarstjóra (framkvæmdastjóra). Átta þátttakendur svöruðu ekki spurningunni, sem gefur 

vísbendingu um að staða þeirra sé ekki skilgreind í skipuriti sveitarfélagsins sem þeir starfa hjá. 

Óskað var eftir því að forsvarsmenn mannauðsmála sveitarfélaganna myndu svara 

könnuninni. Þátttakendur í rannsókninni voru að meirihluta konur (66,7%). Út frá því mætti 

álykta sem svo, að konum sé frekar falið að sjá um mannauðsmál sveitarfélaga. Þessar 

niðurstöður samræmast niðurstöðum úr Cranet-rannsókninni sem gerð var hér á landi árið 2015. 

Niðurstöður hennar sýna að svarendur voru í 65% tilfella konur (Arney Einarsdóttir o.fl., 2015). 

Hins vegar taka karlarnir frekar stöðu mannauðs- eða starfsmannastjóra á meðan konurnar eru 

frekar launafulltrúar.  
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Í Cranet-rannsókninni kom fram að þeir sem höfðu háskólagráðu voru um 86%. Það er 

töluvert hærra hlutfall en það sem kom út úr þessari rannsókn, þar sem svarendur með 

háskólagráðu voru 51,9%. Niðurstöður Cranet-rannsóknarinnar sýna að flestir (41%) svarenda 

höfðu háskólagráðu af viðskiptasviði, en mannauðsstjórnun fellur undir þá deild (Arney 

Einarsdóttir o.fl., 2015). Útreikningur á fylgni milli fjölda stöðugilda hjá sveitarfélögunum og 

menntunar sýndi að hún var jákvæð. Einnig var jákvæð fylgni milli fjölda stöðugilda og 

menntunar forsvarsmanna mannauðsmála. Þetta merkir að menntunarstig forsvarsmanna 

hækkar hjá sveitarfélögum eftir því sem þau eru stærri og meiri líkur eru á að sveitarfélög með 

fleiri stöðugildi ráði til sín mannauðsstjóra. Tilgáta 2 er með þessu staðfest, þar sem stærri 

sveitarfélög eru líklegri til að vera með starfandi mannauðsstjóra eða starfsmannastjóra en 

minni sveitarfélög.  

Þeir sem tóku þátt í rannsókninni voru að stærstum hluta (77,8%) fólk á aldursbilinu 40 

til 59 ára. Flestir þátttakenda voru á aldursbilinu 40-49 ára en enginn var undir 30 ára og aðeins 

tveir á aldursbilinu 30-39 ára. Þá voru 14,8% þátttakenda 60 ára eða eldri, þannig að 92,6% 

þátttakenda voru á aldursbilinu 40 ára og eldri. Samkvæmt niðurstöðum Steinars 

Sigurjónssonar um mannauðsstjórnun í 300 stærstu fyrirtækjum Íslands komu fram svipaðar 

niðurstöður. Þar voru einnig flestir þátttakendur á aldursbilinu 40-49 ára og langflestir á 

aldursbilinu 30-59 ára eða 93,8% (Steinar Sigurjónsson, 2016).  

Við athugun á fjölda starfsmanna sem sinna mannauðsmálum hjá sveitarfélögunum má 

sjá að sex sveitarfélög hafa engan í því starfi. Það sem verður að teljast sérstakt við það er að 

svarendurnir sem ekki höfðu starfsmann í mannauðsmálum voru ekki allir hjá minnstu 

sveitarfélögunum, og má þar telja að eitt sveitarfélag var með 300-599 stöðugildi. Í ljósi þess 

að minnsta sveitarfélagið er með 166 starfsmenn verður einnig að teljast sérstakt að enginn 

annist mannauðsmál hjá svo mörgum af þessum stóru sveitarfélögum. Flest sveitarfélögin 

(40,7%) voru með 1-2 starfsmenn, ekkert sveitarfélag var með 9-10 starfsmenn og tvö með 11 

eða fleiri starfsmenn. Stærstu sveitarfélögin eða þau sem hafa 600 eða fleiri stöðugildi voru þau 

einu sem höfðu 7 eða fleiri starfsmenn. Þegar litið er á niðurstöður Cranet-rannsóknarinnar má 

sjá að starfsmannafjöldi fyrirtækja er að meðaltali 132 starfsmenn fyrir hvern starfsmann í 

mannauðsmálum. Mikil dreifni var í niðurstöðum Cranet-rannsóknarinnar og því er ráðlegt að 

horfa frekar til miðgildis en meðaltals, en miðgildið var 100. Algengast var að hver starfsmaður 

sem sá um mannauðsmál hefði 51-100 starfsmenn eða í 33% tilfella. Meðaltalið hefur farið 

lækkandi frá árinu 2012, sem gefur til kynna að starfsmönnum mannauðsmála fjölgi 
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hlutfallslega meira en öðrum starfsmönnum fyrirtækja (Arney Einarsdóttir o.fl., 2015). Út frá 

þessu er að lágmarki þriðjungur sveitarfélaganna sem tóku þátt í rannsókninni ekki með 

nægilegan fjölda starfsmanna til að sinna mannauðsmálum.  

Mannauðsstefna eða starfsmannastefna er útfærð og mótuð eftir heildarstefnu 

skipulagsheildarinnar. Mannauðsstefna tekur því mið af heildarstefnunni og verða þær að vinna 

saman til að ná settum markmiðum (Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006b; Lynch, 2005). Í ljósi 

mikilvægis fyrir fyrirtæki að hafa heildarstefnu sem allar deildir þess starfa eftir til að fyrirtækið 

geti náð settum markmiðum verður að teljast sérstakt ef fyrirtæki og stofnanir leggi frekar 

áherslu á mannauðsstefnu en heildarstefnu (Bohlander, 2013). Sveitarfélögin höfðu í liðlega 

helmingi tilfella (51,9%) heildarstefnu. Einnig höfðu þau í flestum tilfellum (77,8%) skriflega 

stefnu í mannauðsmálum. Eins og sjá má hafa sveitarfélögin frekar skriflega mannauðsstefnu 

en heildarstefnu. Þessar niðurstöður sýna fram á lægra hlutfall en það sem kom fram í Cranet-

rannsókninni árið 2015. Þar voru 90% fyrirtækja með skriflega mannauðs- eða 

starfsmannastefnu, og þegar niðurstöðunum er skipt eftir greinum voru 98% fyrirtækja í 

opinberri þjónustu og stjórnsýslu með starfsmannastefnu. Niðurstöðurnar sýna einnig að 

fyrirtæki hafi síður heildarstefnu en skriflega mannauðsstefnu. Samkvæmt Cranet-rannsókninni 

voru 82% fyrirtækja með heildarstefnu og í fæstum tilfellum var það opinber þjónusta og 

stjórnsýsla eða í 73% tilfella (Arney Einarsdóttir o.fl., 2015). Út frá þessu má áætla að 

sveitarfélögum með mannauðsstefnu hafi fjölgað töluvert, þar sem niðurstöður í rannsókn 

Halldórs Halldórssonar frá árinu 2013 sýndi að helmingur sveitarfélaga hérlendis var með 

starfsmannastefnu (Halldór Halldórsson, 2013). Þó mætti einnig áætla að niðurstöðurnar yrðu 

svipaðar ef öll sveitarfélögin yrðu rannsökuð, þar sem minnstu sveitarfélögin lentu ekki í úrtaki 

fyrir þessa rannsókn.  

Áhersla sveitarfélaga á starfsgreiningar verður að teljast töluverð, þar sem 77,7% 

þátttakenda töldu þau leggja mikla eða mjög mikla áherslu á slíkar greiningar. Starfsgreining er 

undirstaða stjórnenda til að útbúa starfslýsingar, enda safnast þar nauðsynlegar upplýsingar 

varðandi starfið og starfsumhverfið og hvaða hæfni eða þekkingar er krafist af viðkomandi 

starfsmanni til að geta tekist á við starfið (Bohlander, 2013). Eftir að starfsgreining hefur átt sér 

stað er gerð starfslýsing fyrir hvert starf, þar sem fram koma upplýsingar um hlutverk 

viðkomandi og kröfur um menntun og hæfni. Þá getur starfsmaður áttað sig á skyldum sínum í 

starfi og gert sér grein fyrir því hvar hann er í skipuritinu, hver hans næsti yfirmaður er, hvert 

hann á að leita ef eitthvað kemur upp á, og svo mætti lengi telja (Dessler, 2013b). Sveitarfélögin 
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leggja í heildina mikið upp úr starfslýsingum, þar sem 77,7% þátttakenda sögðu sveitarfélögin 

leggja mikla eða mjög mikla áherslu á þennan þátt. Flestir (44,4%) svöruðu spurningunni 

þannig að þeir legðu mjög mikla áherslu á starfslýsingar. Þetta er hærra hlutfall en hjá þeim 

sem töldu mjög mikla áherslu vera lagða á starfsgreiningar (37%). Hlutfallið reyndist þó vera 

jafnt, en 77,7% þátttakenda svöruðu að sveitarfélagið legði mikla eða mjög mikla áherslu á að 

gera starfsgreiningar og starfslýsingar. Það kemur ekki á óvart þar sem starfsgreiningar eru 

undanfari starfslýsinga. Við athugun á fylgni milli þessara tveggja spurninga kom í ljós sterk 

jákvæð fylgni, sem gefur til kynna að þau sveitarfélög sem hafa skriflega stefnu séu líklegri til 

að leggja meiri áherslu á starfsgreiningar og starfsmat. 

Eftir að greiningarvinnu er lokið er hægt að auglýsa störf út frá þeim upplýsingum sem 

hafa safnast saman. Starfslýsingar eru síðan notaðar í ráðningarferlinu til að sýna starfsmanni 

hlutverk hans og skyldur (Armstrong, 2012; Dessler, 2013b). Meirihluti svarenda (88,8%) telur 

sveitarfélögin leggja mikla eða mjög mikla áherslu á gerð auglýsinga og útbreiðslu þeirra. Hægt 

er að álykta út frá þessu að svarhlutfallið sé svo hátt vegna skyldu sveitarfélaga til að auglýsa 

laus störf. Laus störf hjá ríkinu ber að auglýsa samkvæmt lögum nr. 70/1996 um réttindi og 

skyldur starfsmanna ríkisins. Hins vegar hvílir ekki lagaskylda á sveitarfélögum að auglýsa laus 

störf, en það snýst hins vegar um vönduð vinnubrögð að gera slíkt. Þó ber að nefna að flest 

stéttarfélög hafa samið um að sveitarfélög auglýsi laus störf, þannig að sú krafa er komin í 

marga kjarasamninga. Þegar athuguð var fylgni milli fjölda stöðugilda hjá sveitarfélaginu og 

áherslu þess á gerð auglýsinga kom ekki á óvart að ekki væri fylgni þar á milli, þar sem öll 

sveitarfélög, alveg sama af hvaða stærðargráðu, þurfa að fylgja sömu skyldum við auglýsingar 

á lausum störfum. Við öflun umsækjenda er hægt að notast við margvíslegar aðferðir, en 

samkvæmt Cranet-rannsókninni er algengast (87%) að opinber þjónusta og stjórnsýsla notist 

við auglýsingar í dagblöðum. Opinber þjónusta og stjórnsýsla notast einnig við auglýsingar á 

heimasíðu (82%) og við ráðningarstofur eða ráðningarfyrirtæki (68%) (Arney Einarsdóttir o.fl., 

2015).  

Þegar fyrirtæki og stofnanir fara yfir umsóknir um laus störf þurfa þau að leggja mat á 

hvern einstakling. Við athugun á áherslu sveitarfélaga á faglegt val á umsækjendum kom í ljós 

að mikill meirihluti (93%) sveitarfélaga leggur áherslu á þann þátt. Ráðningarferlinu hefur verið 

lýst sem höfnunarferli, þar sem öllum umsækjendum er hafnað nema einum (Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, 2006a; Watson, 1995). Misjafnar aðferðir eru notaðar við val á umsækjendum, 

en algengasta aðferðin samkvæmt Cranet-rannsókninni er meðmæli (Arney Einarsdóttir o.fl., 
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2015). Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar til að kanna áreiðanleika á aðferðum sem notast 

er við þegar valinn er einn aðili úr hópi umsækjenda. Út frá niðurstöðum hefur verið reynt að 

spá fyrir um hvaða aðferðir séu líklegastar til að skila árangri. Anderson og Shackleton (1993) 

settu fram líkan til að spá fyrir þessum aðferðum. Það verður að teljast sérstakt að samkvæmt 

líkaninu hafa meðmæli næstlægsta forspárgildið á undan stjörnuspá og rithandarsýnishorni, en 

þrátt fyrir það eru meðmæli algengasta aðferðin við val á umsækjendum samkvæmt Cranet-

rannsókninni (Arney Einarsdóttir o.fl., 2015). Hæstu forspárgildin fá matsmiðstöðvar og 

stöðluð viðtöl, en forsvarsmenn sveitarfélaganna sem tóku þátt í þessari rannsókn töldu 

sveitarfélögin leggja mikla áherslu á að notast við stöðluð viðtöl þar sem sömu viðmið væru 

notuð við mat á umsækjendum (Anderson og Shackleton, 1993). Út frá þessu má álykta að 

sveitarfélögin leggi mikla áherslu á að ráða hæfasta einstaklinginn til starfa með því að notfæra 

sér aðferðir mannauðsstjórnunar við greiningarvinnu, auglýsingar, öflun umsókna og val á 

einstaklingum úr hópi umsækjenda.  

Upplifun nýrra starfsmanna í upphafi starfs skiptir miklu máli um áframhaldandi störf 

þeirra hjá fyrirtækinu. Móttaka og þjálfun nýrra starfsmanna getur haft mikil áhrif á upplifun 

þeirra, þá getur hún einnig minnkað eða komið í veg fyrir kvíða og óvissu starfsmanna. Ef 

starfsfólk er þjálfað markvisst getur það leitt til aukinnar framleiðni og samkeppnishæfni. Þá 

getur þjálfunin einnig aukið hollustu starfsfólks við vinnustaðinn og þar með minnkað 

starfsmannaveltu. Þjálfun starfsmanna getur verið kostnaðarsöm, en jafnframt getur hún 

gagnast starfsmönnum og fyrirtækinu í heild. Hagur fyrirtækja er mikill, þar sem starfsmenn 

geta fyrr hafist handa við krefjandi störf en án þjálfunar. Markviss menntun og þjálfun geta 

auðveldað fyrirtækjum og stofnunum að innleiða nýja tækni eða breyta vinnuaðferðum. 

Starfsmenn þróast í starfi og skila því betri framleiðni og geta jafnvel tekið að sér flóknari 

verkefni en áður (Armstrong, 2012; Dessler, 2013b; Torrington o.fl., 2008). Rannsóknir benda 

til þess að tenging sé milli skipulegrar móttöku og þjálfunar og starfsánægju. Þetta er 

mikilvægur þáttur, þar sem starfsánægja getur aukið afköst og minnkað starfsmannaveltu 

(Ashforth o.fl., 2007; Bauer o.fl., 1998; Fisher, 1986; Moreland og Levine, 2001; Saks og 

Ashforth, 1997).  

Þrátt fyrir mikilvægi móttöku eru 14,8% sveitarfélaga sem leggja litla eða mjög litla 

áherslu á þennan þátt og 33,3% sem leggja hvorki mikla eða litla áherslu á skipulagt ferli við 

móttöku. Svipað hlutfall kom út úr spurningu um áherslu sveitarfélaga á þjálfun nýrra 

starfsmanna. Þá voru 11,1% sem leggja litla eða mjög litla áherslu á þjálfun og 25,9% voru 
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hlutlausir. Þetta er nokkuð hátt hlutfall sveitarfélaga sem leggur hvorki mikla áherslu á móttöku 

né þjálfun nýliða. Niðurstöðurnar út frá svörum þátttakenda benda til að meirihluti sveitarfélaga 

leggi mikla áherslu á þjálfun, en þrátt fyrir það er stórt hlutfall þeirra sem gerir það ekki. 

Niðurstöður samræmast niðurstöðum sem fengust í Cranet-rannsókninni sem gerð var árið 

2012, þar sem 11% hafa ekkert móttökuferli til staðar. Þróunin var neikvæð á milli áranna 2012 

til 2015 þar sem 19% fyrirtækja hafa ekkert ferli árið 2015. Ef horft er til þjálfunar var hlutfallið 

svipað, en 17% fyrirtækja hafa ekkert þjálfunarferli fyrir nýliða í upphafi starfs (Arney 

Einarsdóttir o.fl., 2015).  

Frammistöðumat og endurgjöf hafa margvíslegan tilgang fyrir bæði starfsmenn og 

fyrirtæki. Fyrirtæki vilja greina og þekkja þá starfsmenn sem standa sig vel og vilja jafnframt 

geta tekið á lélegri frammistöðu. Frammistöðumatið getur leiðbeint starfsmönnum þannig að 

þeir átti sig á mikilvægustu þáttum starfsins. Ferlið er árlegt og gefur það starfsmönnum 

tækifæri á að setja sér markmið og sjá að ári liðnu hvort þeim hefur verið náð (Beardwell og 

Claydon, 2010). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna normaldreifða kúrfu með meðaltalið 3,07 

þar sem rúmlega 44% þátttakenda töldu sveitarfélögin leggja hvorki mikla eða litla áherslu á að 

meta frammistöðu og/eða árangur starfsmanna. Það kemur á óvart, að svör forsvarsmanna 

mannauðsmála hjá sveitarfélögunum ríma ekki við niðurstöður um mat á frammistöðu. Aðeins 

29,6% þátttakenda töldu sveitarfélögin leggja mikla áherslu á að meta frammistöðu eða árangur 

starfsmanna. Hins vegar er hlutfallið mun hærra, því að 37% sveitarfélaga leggja mikla áherslu 

á frammistöðusamtal. Þetta segir að sveitarfélög leggi minni áherslu á að meta frammistöðu og 

árangur starfsmanna en leggi meiri áherslu á frammistöðusamtal. Þetta er frekar óvenjulegt, þar 

sem frammistöðusamtal kemur yfirleitt í kjölfar mats á frammistöðu. Hlutfall þeirra sem meta 

frammistöðu/árangur starfsmanna er lægri í Cranet-rannsókninni, þar sem opinber þjónusta og 

stjórnsýsla lagði litla áherslu á þann þátt í 63% tilfella og 27% þátttakenda töldu fyrirtækin ekki 

meta frammistöðu.  

Þegar notast er við stefnumiðaða mannauðsstjórnun er móttökuferlið vel skilgreint. 

Skipulagt móttökuferli getur aukið vellíðan og öryggi hjá starfsmönnum sem mæta fyrsta 

daginn í starf. Það getur reynst starfsmönnum erfitt að takast á við það sem fylgir nýju starfi og 

getur það leitt til kvíða og óöryggis. Ef viðkomandi fær viðeigandi þjálfun getur það auðveldað 

starfsmanninum að auka sjálfstraust sitt og fyllast öryggi til að geta tekist á við nýja starfið 

(Dessler, 2013b). Einstaklingar vilja að þeim líði vel í starfi og hafa kannanir sýnt að starfsmenn 

meta það jafnvel meira en góð laun (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). 
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Mikill meirihluti þátttakenda (81,5%) telur sveitarfélögin leggja mikla áherslu á að 

starfsmönnum líði vel í starfi.  

Fræðsla og þjálfun kosta fyrirtæki og stofnanir fjármagn sem þarf að setja í 

fjárhagsáætlun. Í upphafi fá einstaklingar þjálfun til að geta tekist á við starfið, en þegar 

starfsmenn hafa starfað hjá fyrirtækjum um tíma er mikilvægt að veita þeim tækifæri til að bæta 

þekkingu sína, færni og viðhorf. Með þessu er átt við að stjórnendur leyfi starfsmönnum sínum 

að þróast í starfi samhliða annarri þróun á vinnumarkaði, í tæknimálum, búnaði og öðru sem 

getur átt við. Til að átta sig á þjálfunarþörfinni er hægt að notast við kerfisbundna þjálfun þar 

sem byrjað er á því að skilgreina þjálfunina, en ferlið endar síðan á mati á þjálfuninni. Misjafnt 

er hver mælir frammistöðu starfsmanns, en yfirleitt er það næsti yfirmaður. Að loknu 

frammistöðumati fara starfsmaður og yfirmaður yfir stöðuna í frammistöðusamtali. Þar geta 

komið fram ábendingar til starfsmanns um þætti sem hann þyrfti að læra og þróa með sér. Einnig 

getur starfsmaður óskað eftir að fá að fara á námskeið til að þróa sjálfan sig og sína færni 

(Blanchard og Thacker, 2010; Bohlander og Snell, 2013). Meirihluti sveitarfélaga (59,3%) 

leggur mikla áherslu á fræðslu og þróun starfsmanna. Þá eru komin ákvæði í kjarasamninga um 

símenntun og starfsþróun þar sem sveitarfélög eiga að styðja við starfsmenn sína þegar tækifæri 

bjóðast til fræðslu eða þjálfunar sem tengjast starfi viðkomandi (Kjarasamningur 

Starfsgreinasambands Íslands, 2015). Niðurstöðurnar samræmast niðurstöðum Cranet-

rannsóknarinnar, þar sem 54% fyrirtækja meta þörfina fyrir þjálfun og endurmenntun með 

kerfisbundnum hætti (Arney Einarsdóttir o.fl., 2015). Í rannsókn Herdísar Rósar Kjartansdóttur 

(2014) um starf mannauðsstjóra hjá sveitarfélögum kom í ljós að stærsti þátturinn í starfi 

mannauðsstjóra sveitarfélags felst í ráðgjöf og upplýsingagjöf til stjórnenda. Mannauðsstjórar 

sveitarfélaganna greindu frá því að fræðslumálum og símenntun starfsmanna væri ekki sinnt 

með markvissum hætti sökum tímaskorts. Þá gátu þeir heldur ekki komist í sérverkefni líkt og 

stefnumótun, þróunarverkefni, greiningar og fleira (Herdís Rós Kjartansdóttir, 2014).  

Ef starfsmenn standa sig vel geta yfirmenn umbunað þeim með ýmsum hætti. Niðurstöður 

Cranet-rannsóknarinnar sýna að fyrirtæki í verslunar- og þjónustugeiranum eru líklegri til að 

bjóða starfsmönnum ýmiskonar umbun eða hlunnindi umfram það sem lög og reglur segja til 

um. Opinber þjónusta og stjórnsýsla ákvarðar laun starfsmanna í flestum tilfellum (84-86%) 

með því að fylgja kjarasamningum á landsvísu. Þrátt fyrir það eru þar í boði ýmis hlunnindi líkt 

og afnot af síma og bifreið, niðurgreitt fæði og fleira (Arney Einarsdóttir o.fl., 2015). Í þessari 

rannsókn voru aðeins 37% þátttakenda sem sögðust leggja mikla áherslu á þennan þátt. Má út 
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frá þessum niðurstöðum áætla að erfitt sé fyrir sveitarfélög að bjóða starfsmönnum sínum 

einhverja umbun umfram það sem fram kemur í kjarasamningum. Hins vegar má ítreka, að 

umbun getur verið eitthvað sem felst ekki í launahækkun, líkt og hrós, að fá að fara fyrr heim 

úr vinnunni, og svo framvegis. Í rannsókn Sigurborgar Þórarinsdóttur (2013) á hvatningu og 

umbun í starfi hjá hinu opinbera sögðu hins vegar þeir stjórnendur sem notfærðu sér umbun að 

þeir yrðu sjálfir að skapa tækifæri og svigrúm til þess.  

Þegar kemur að starfslokum starfsmanna er mikilvægt að stjórnendur standi faglega að 

þeim. Þegar þátttakendur voru spurðir hversu mikla áherslu þeir legðu á fagleg starfslok kom í 

ljós að 70,3% töldu sveitarfélögin leggja mikla áherslu á þann þátt. Má þess geta, að mikill 

meirihluti starfsmanna á Íslandi er með aðild að stéttarfélagi, eða 89%. Fyrirtækjum ber skylda 

til að fara eftir lögum og kjarasamningum þegar kemur að uppsögnum starfsmanna. Ákvæði í 

lögum geta verndað starfsmenn gegn uppsögnum við ákveðnar aðstæður, sbr. lög um bann við 

uppsögnum vegna fjölskylduábyrgðar starfsmanna nr. 27/2000, lög um hópuppsagnir nr. 

63/2000 og lög um kjarasamninga opinberra starfsmanna nr. 94/1986 með áorðnum 

breytingum. Sveitarfélög eru ekki eins frjáls í starfi sínu og ákvarðanatöku varðandi starfsfólk 

og gerist á almennum markaði. Þeim ber að fylgja ströngum reglum, lögum og fleiri þáttum 

sem geta verið hamlandi í starfi þeirra.  

Starfslok fólks hjá fyrirtækjum eru óhjákvæmileg. Fyrirtæki og stofnanir vilja hafa sem 

minnsta starfsmannaveltu þar sem reynst getur kostnaðarsamt að ráða nýja starfsmenn. Tíminn 

sem fer í ráðningarferlið og þjálfun viðkomandi er dýrmætur og dýr. Þátttakendur segja 

sveitarfélögin leggja mikla áherslu á að fylgjast með starfsmannaveltu í 59,3% tilfella. Það er 

frekar hátt hlutfall, en engu að síður verður að teljast mikill fjöldi sem ekki leggur áherslu á að 

mæla og fylgjast með starfsmannaveltu. Niðurstöðurnar eru í samræmi við niðurstöður Cranet-

rannsóknarinnar, þar sem 62% þátttakenda í opinberri þjónustu og stjórnsýslu vissu hver 

starfsmannaveltan væri á ársgrundvelli (Arney Einarsdóttir o.fl., 2015). Til að reyna að koma í 

veg fyrir mikla starfsmannaveltu geta fyrirtæki reynt að átta sig á ástæðum uppsagna 

starfsmanna með því að taka viðtal við viðkomandi áður en hann hættir.  

Starfslokasamtöl geta reynst stjórnendum og starfsmönnum mikilvæg til að fá 

upplýsingar um ástæðu uppsagnar, á hvorn veginn sem hún er. Ef starfsmanni er sagt upp getur 

hann fengið umsögn sem hann getur lært af og tekið með sér í næstu störf. Hins vegar ef 

starfsmaður ákveður sjálfur að láta af störfum getur verið mikilvægt fyrir fyrirtækið að átta sig 

á ástæðunum til að gera betur og halda starfsfólki sínu (Dessler, 2013b; Feinberg og Jeppeson, 
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2000; Torrington o.fl., 2008). Um þriðjungur þátttakenda taldi sitt sveitarfélag leggja mikla 

áherslu á starfslokasamtöl. Þannig er stór hluti sem ekki leggur áherslu á slík samtöl. Þegar 

niðurstöður Cranet-rannsóknarinnar eru skoðaðar reynist vera helmingur þátttakenda (51%) í 

opinberri þjónustu og stjórnsýslu sem aflar ekki markvisst gagna um starfslok starfsmanna sem 

segja upp sjálfviljugir (Arney Einarsdóttir o.fl., 2015).  

Mannauðsstjórnun er viðamikið starf sem nær yfir marga þætti. Greinileg 

vitundarvakning hefur orðið um nauðsyn fyrirtækja að nýta mannauðinn sem best, þar sem 

fyrirtæki og stofnanir eru í auknum mæli að skilgreina starfsmannadeildir sínar í skipuriti. 

Fyrirtæki og stofnanir eru farin að ráða til sín mannauðsstjóra, en oft hefur verið talið að þess 

sé þörf ef fyrirtæki hafa fleiri en 100 starfsmenn (Arney Einarsdóttir o.fl., 2015). Ekki er til 

ákveðin töfratala sem hentar öllum, en engu að síður er gott að hafa ákveðið viðmið sem 

fyrirtæki og stofnanir geta unnið út frá. Í þessari rannsókn kom fram að öll sveitarfélögin sem 

hafa 600 eða fleiri stöðugildi hafa starfandi mannauðsstjóra eða starfsmannastjóra. Rannsókn 

hérlendis sýnir að mikil vitundarvakning hefur orðið um mikilvægi mannauðsstjórnunar, sem 

sýnir sig í fjölgun á ráðningum mannauðsstjóra eða starfsmannastjóra hjá sveitarfélögum 

landsins, líkt og hefur verið að gerast í almennum fyrirtækjum (Karl Björnsson, 2006). 

Niðurstöður rannsóknar sem gerð var hérlendis árið 2013 sýnir að stjórnendur telja þörf 

fyrir handbók í mannauðsstjórnun, en jafnframt kom fram að erfitt væri að gera eina staðlaða 

handbók sem allir ættu að geta unnið eftir. Handbókin gæti verið til að flýta fyrir, en sérhvert 

fyrirtæki og stofnun yrði að aðlaga hana eftir sínu starfsumhverfi. Þá þarf sá sem kemur að 

mannauðsmálum að hafa viðeigandi þekkingu til að geta tekist á við nauðsynleg mál sem geta 

komið upp (Berglind María Kristinsdóttir, 2013). Önnur rannsókn sem gerð var 2014 kemur 

inn á að mannauðsstjórar sveitarfélaga telja starfið verða víðfeðmt, en það sé einnig ástæðan 

fyrir því að starfið sé skemmtilegt. Mannauðsstjórarnir töluðu um að þeir vissu ekki fyrirfram 

hvaða verkefni þeir myndu fást við hvern dag, því að ólík mál koma á borð mannauðsstjóra. 

Þrátt fyrir að mannauðsstjórarnir væru skipulagðir og búnir að ákveða hvað ætti að gera þann 

daginn koma upp óvænt mál sem krefjast úrlausnar strax. Starfið getur því verið krefjandi, en 

því fylgir mikið utanumhald sem krefst þess að mannauðsstjórinn hafi góða yfirsýn. Þá telja 

þeir erfiðustu málin vera samskiptavandamál, einelti og starfsmenn sem ætla að fá sínu 

framgengt. Þá eru lagarammi, reglur og kjarasamningar sem gera mannauðsstjórum 

sveitarfélaga erfiðara fyrir (Herdís Rós Kjartansdóttir, 2014). Niðurstöður rannsóknar Halldórs 
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Halldórssonar (2013) á starfsmannastefnu sveitarfélaga sýndu að aðeins þrjú sveitarfélög 

(4,1%) voru með stefnumiðaða mannauðsstjórnun. 

Fjórtán sveitarfélög lentu í 2. þrepi með mannauðsstjórnun. Þá voru það frekar stærri 

sveitarfélög sem voru með starfsmannastefnu. Út frá þessu má álykta, að mikil þörf sé að hafa 

mannauðsstjóra hjá stórum fyrirtækjum og stofnunum. Starfið er víðfeðmt og krefjandi, þannig 

að oft nær einn einstaklingur ekki að halda utan um þetta mikilvæga starf. Í ljósi þess er 

mikilvægt að stjórnendur sveitarfélaga átti sig á þörfinni fyrir mannauðsstjóra og hversu margir 

eigi að koma að því máli út frá starfsmannafjölda. Eins og fram hefur komið er minnsta 

sveitarfélagið sem tók þátt í þessari rannsókn með 103 stöðugildi en starfsmennirnir voru 166. 

Þetta sveitarfélag ætti því að hafa tvo einstaklinga í starfi til að sinna mannauðsmálum. Af þeim 

átta sveitarfélögum með 100-149 stöðugildi sem tóku þátt voru þrjú (37,5%) ekki með neinn 

starfsmann sem sinnir mannauðsmálum. Þá má áætla að fjögur sveitarfélög hafi réttan fjölda, 

þar sem 1-2 starfa við mannauðsmál hjá þeim, en eitt sveitarfélag var með 5-6 starfsmenn.  

Til að svara rannsóknarspurningunni um helstu áherslur sveitarfélaga í mannauðs- og 

starfsmannamálum má sjá, að í heildina leggja sveitarfélögin mikla áherslu á þá þætti sem þeim 

ber skylda til samkvæmt lögum, reglum og kjarasamningum. Ef horft er til meðaltals 

spurninganna kemur í ljós, að það sem sveitarfélögin leggja hvað mesta áherslu á er gerð 

auglýsinga og faglegt val á umsækjendum. Einnig leggja þau mikla áherslu á gerð starfslýsinga, 

síðan á líðan starfsmanna og stöðluð viðtöl við mat á umsækjendum. Sveitarfélögunum ber 

skylda að fara að lögum um ráðningar og einnig eru kjarasamningar með ýmis ákvæði um 

skyldu þeirra til að auglýsa lausar stöður. Í töflu 3 eru niðurstöður út frá meðaltali hverrar 

spurningar um áherslur sveitarfélaga. Þetta auðveldar lesendum að sjá helstu áherslur 

sveitarfélaganna varðandi seinni rannsóknarspurninguna.  
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Hversu mikla áherslu leggur sveitarfélagið þitt á: Meðaltal    Gallup-kvarði 

Að gera starfsgreiningu/starfsmat þar sem öll störf eru metin? 4,00 Starfhæft bil 

Að gera starfslýsingu fyrir hvert starf innan sveitarfélagsins? 4,11 Starfhæft bil 

Gerð auglýsinga fyrir laus störf? 4,26 Styrkleikabil 

Faglegt val á umsækjendum? 4,44 Styrkleikabil 

Stöðluð viðtöl þar sem notast er við sömu viðmið við mat á umsækjendum? 4,04 Starfhæft bil 

Skipulagt ferli við móttöku nýrra starfsmanna? 3,52 Aðgerðarbil 

Þjálfun nýrra starfsmanna? 3,63 Aðgerðarbil 

Að meta frammistöðu/árangur starfsmanna? 3,07 Aðgerðarbil 

Að vera með frammistöðusamtal? 2,88 Aðgerðarbil 

Að starfsmönnum líði vel í starfi? 4,12 Starfhæft bil 

Fræðslu og þróun starfsmanna? 3,62 Aðgerðarbil 

Umbuna starfsfólki? 3,04 Aðgerðarbil 

Að standa faglega að starfslokum? 4,00 Starfhæft bil 

Að taka starfslokasamtal? 2,96 Aðgerðarbil 

Að fylgjast með starfsmannaveltu? 3,44 Aðgerðarbil 
 

Tafla 3. Meðaltöl spurninganna 

 

Í töflu 3 má sjá að ef meðaltölin eru sett í samhengi við bilin þrjú á Gallup-kvarðanum, sem eru 

aðgerðarbil, starfhæft bil og styrkleikabil, að aðeins tvær spurningar lenda á styrkleikabili. Það 

eru spurningarnar um gerð auglýsinga fyrir laus störf og um faglegt val á umsækjendum. Þá eru 

fimm spurningar sem lenda á starfhæfu bili, sem bendir til að þeir þættir séu í lagi hjá 

sveitarfélögunum þrátt fyrir að vera ekki styrkleiki þeirra. Hins vegar voru átta spurningar sem 

lentu á aðgerðarbili, sem gefur vísbendingar um veikleika. Þessir þættir geta gefið stjórnendum 

tækifæri á að bæta ferlana hjá sér og ná starfhæfu bili eða styrkleikabili. Þó verður að árétta, að 

meðaltal er viðkvæmt fyrir einförum, en með því er átt við að einn þátttakandi svari gagnstætt 

við heildina. Það getur lækkað eða hækkað meðaltalið frá því sem er dæmigert fyrir heildina.  

 Það sem verður að teljast áhugavert við þessa niðurstöðu er að þeir þættir sem lenda á 

styrkleikabili eða starfhæfu bili eru allt þættir sem sveitarfélögum ber skylda til að starfa eftir, 

að undanskilinni spurningunni um líðan starfsmanna. Allar spurningarnar sem lenda á 

aðgerðarbili eru þar af leiðandi þættir sem ekki er gerð krafa á sveitarfélögin að gegna 

samkvæmt lögum eða kjarasamningum, en eru þrátt fyrir það þættir sem tilheyra skilvirkri 

mannauðsstjórnun. Hins vegar lendir fræðsla og þróun starfsmanna á aðgerðarbili, sem er þó 

farið að vera í auknum mæli í kjarasamningum starfsmanna.  



 

 

88 

  

 Við útreikninga á fylgni milli spurningarinnar um fjölda stöðugilda hjá sveitarfélaginu 

og annarra spurninga í könnuninni kom í ljós, að aðeins þrjár spurningar reyndust vera með 

sterka jákvæða fylgni. Þessar spurningar voru um áherslu á stöðluð viðtöl, menntun 

forsvarsmanna mannauðsmála og stöðu þátttakenda hjá sveitarfélaginu. Út frá þessum 

niðurstöðum er tilgátu 1 hafnað, þar sem stærri sveitarfélög eru í heildina ekki líklegri til að 

leggja meiri áherslu á mannauðsstjórnun en önnur sveitarfélög. 

 Þar sem sterk jákvæð fylgni reyndist vera milli stöðu forsvarsmanns mannauðsmála og 

fjölda stöðugilda stenst tilgáta 2. Þessi niðurstaða gefur til kynna, að sveitarfélögin ráði frekar 

til sín mannauðsstjóra eftir því sem þau hafa fleiri stöðugildi, enda voru öll sveitarfélög með 

600 eða fleiri stöðugildi með starfandi mannauðsstjóra eða starfsmannastjóra.  

 

6.1.  Hugmyndir að frekari rannsóknum 

Niðurstöður þessarar rannsóknar vekja áhuga rannsakanda á frekari rannsóknum. Til að mynda 

væri áhugavert í framhaldi af þessari rannsókn að skoða hvaða aðferðir sveitarfélög notfæra sér 

við þjálfun nýrra starfsmanna. Samkvæmt niðurstöðunum er töluverð áhersla lögð á líðan 

starfsmanna í starfi og væri því áhugavert að rannsaka hvað sveitarfélög gera til að bæta 

andrúmsloftið og líðan starfsmanna. Notast þau við viðhorfskannanir, eða fá þau upplýsingar 

með öðrum hætti til að kanna hvað mætti betur fara? Til viðbótar væri áhugavert að rannsaka 

smærri sveitarfélögin og kanna hvort þau koma út með svipuðum hætti og þessi 27 stærstu 

sveitarfélög landsins.  
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7. Lokaorð 

Þörf er á góðum stjórnendum í hverju fyrirtæki sem vill ná árangri. Misjafnt er milli fyrirtækja 

og stofnana hver markmið og tilgangur þeirra eru, en sveitarfélög eru ekki hagnaðardrifin líkt 

og fyrirtæki í einkageiranum. Sveitarfélög starfa í þágu íbúanna, þau eru það stjórnvald sem 

stendur almenningi næst. Þau bera ábyrgð á því að þjónusta íbúana, svo sem varðandi 

velferðarþjónustu, félagsþjónustu, leikskóla, grunnskóla og fleira. Stjórnendur verða að hafa 

skýra framtíðarsýn til að ná árangri og markmiðum sveitarfélagsins. Þetta hlutverk sem 

stjórnandi fær, hvort sem horft er til sveitarstjórnar eða sérhverrar stofnunar innan 

sveitarfélagsins, er margþætt. Það er í hans verkahring að fá alla starfsmennina til að ganga í 

sömu átt að settu marki. Starfsmenn eru auðlind sem þarf að sinna vel svo að þeim líði vel í 

starfi, þar sem það hefur áhrif á vinnuframlag þeirra. Skilvirk mannauðsstjórnun hefur mikil 

áhrif á líðan og framkomu starfsmanna, þar sem hún er undirstaða og grunnur að samskiptum 

og samspili starfsmanns við stjórnendurna og fyrirtækið. 

Samskipti og framkoma stjórnenda eru grundvöllur að líðan og vinnuframlagi 

starfsmanna. Þyki starfsmanni hann ekki metinn að verðleikum, eða ef sálfræðilegi 

samningurinn er brotinn að einhverju leyti, getur það leitt til uppsagnar, sem getur reynst 

fyrirtækinu kostnaðarsöm. Stjórnendur bera mikla ábyrgð á því að sinna hlutverki sínu vel. Á 

móti kemur virðing starfsmanna, sem síðan skapar jákvæða fyrirtækismenningu, sem aftur 

stuðlar að árangri fyrirtækis. Mannauðsstjórar þurfa að búa yfir ýmsum hæfileikum til að geta 

náð árangri, til að mynda að vera traustir og geta metið þarfir starfsmannanna og fyrirtækisins 

og geta samkvæmt því mati gert þær breytingar sem þörf er á. Mannauðsstjórar eru lykillinn að 

því að framfylgja ferli mannauðsstjórnunar fyrir sveitarfélög. Oft er horft á þetta sem kostnað 

sem hægt sé að komast hjá, en ef litið er á heildarmyndina geta stjórnendur séð mikilvægi þess 

að hafa fólk sem annast þessi mál, enda eru þau mjög víðfeðm.  

Sveitarfélögin á Íslandi eru með frekar mikinn fjölda starfsmanna á landsvísu, en um 10% 

allra starfsmanna landsins starfa hjá sveitarfélögum. Oft á tíðum eru þau stærsti vinnuveitandinn 

innan hvers sveitarfélags. Sumir þættir sem falla undir mannauðsstjórnun eru í lögum, reglum 

eða kjarasamningum. Því er mikilvægt að fylgja þessum þáttum eftir og standa vel að verki til 

að forðast ágreining milli starfsmanns og vinnuveitanda. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa 

góða vísbendingu um að stærstu sveitarfélögin starfi að mestu leyti samkvæmt fræðum 

mannauðsstjórnunar. Lögð er mikil áhersla á þá þætti sem snúa að skyldum þeirra, líkt og í 

auglýsingum á lausum störfum, vali á umsækjendum og ráðningum. Hins vegar er ekki lagt eins 
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mikið upp úr móttöku og þjálfun nýrra starfsmanna. Samt er þetta þáttur sem getur haft mikil 

áhrif á starfsmanninn og viðhorf hans til fyrirtækisins. Kostnaður við þjálfunarferli starfsmanna 

getur verið mikill og þá sérstaklega ef ferlið er ekki skilvirkt. Starfsmenn geta upplifað óvissu 

ef þeir vita ekki til hvers er ætlast af þeim og því er mikilvægt að hugað sé vel að skipulagningu 

á þjálfunarferlinu, þannig að viðkomandi starfsmaður upplifi öryggi í starfi.  

Af niðurstöðum sést að sveitarfélögin leggja frekar mikla áherslu á þróun starfsmanna 

þrátt fyrir að leggja ekki eins mikla áherslu á mat á frammistöðu þeirra. Þá leggja sveitarfélögin 

minnsta áherslu á frammistöðusamtöl og starfslokasamtöl. Við fylgnimælingar var ekki hægt 

að sjá að stærri sveitarfélögin legðu meiri áherslu á þætti mannauðsstjórnunar sem hafnar tilgátu 

eitt. Ekki reyndist fylgni milli menntunar eða stöðu forsvarsmanna mannauðsmála við áherslu 

sveitarfélaganna á mannauðsstjórnun. Hins vegar voru stærri sveitarfélögin líklegri til að hafa 

starfandi mannauðsstjóra sem styður tilgátu tvö.  

Sveitarfélögin virðast því öll, sama af hvaða stærð, leggja áherslu á að starfa eftir fræðum 

mannauðsstjórnunar þrátt fyrir að áherslan sé misjöfn. Alltaf má gera betur og væri því 

áhugavert að sjá skipulagt móttöku- og þjálfunarferli hjá sveitarfélögunum til að auðvelda 

nýjum starfsmönnum að hefja störf á nýjum stað. Það er sama hvaða menntun og reynslu 

einstaklingar hafa þegar þeir koma á nýjan vinnustað, ávallt er þar önnur fyrirtækismenning en 

á fyrri vinnustað. Allir sem skipta um starf eða eru að hefja störf í fyrsta skipti þurfa að fá 

viðeigandi móttökur og þjálfun til að geta unnið starf sitt af öryggi sem fyrst og þannig skilað 

aukinni framlegð fyrir fyrirtækið.  
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Fylgiskjöl 

 

Upplýsingabréf með spurningakönnun 

Kæri viðtakandi 

 

Ég heiti Guðrún Guðmundsdóttir og er að vinna MS verkefni í Forystu og stjórnun við 

Háskólann á Bifröst. Leiðbeinandi minn er Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við 

viðskiptadeild Háskóla Íslands. 

 

Rannsóknin byggist upp á því að kanna stöðu mannauðsstjórnunar/starfsmannastjórnunar hjá 

stærstu sveitarfélögunum á Íslandi. Æskilegast er að mannauðsstjóri/starfsmannastjóri svari 

könnuninni eða annar sem hefur þekkingu og umsjá með mannauðsmálum sveitarfélagins. Ef 

þú telur að annar einstaklingur innan sveitarfélagsins hafi betri þekkingu til þess að svara 

spurningunum þá bið ég þig vinsamlegast um að áframsenda könnunina á þann aðila. 

 

Meðfylgjandi er spurningakönnun sem er mikilvægur hluti af rannsóknarvinnunni og þætti 

mér því vænt um að þú gæfir þér smá stund til að svara henni. Spurningarnar eru ekki margar 

og flestar krossaspurningar þannig að það ætti ekki að taka þig nema nokkrar mínútur að 

svara. Vinsamlegast athugið að þér ber ekki skylda að svara einstökum spurningum né að 

svara könnuninni í heild. Fyllsta trúnaðar verður gætt og svör verða ekki rakin til þátttakenda. 

Eftir úrvinnslu gagna verður þeim eytt. 

 

Smelltu á tengilinn til að taka könnunina 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDS8w2mWKHiIyJP-

tYLZFm795FeH5T2DybLUmGQUQF-IhikA/viewform  

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

Guðrún Guðmundsdóttir 

 

Ef einhverjar spurningar vakna er þér velkomið að hafa samband við mig í síma 865-5237 eða 

í gegnum tölvupóst, gudrungud13@bifrost.is  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDS8w2mWKHiIyJP-tYLZFm795FeH5T2DybLUmGQUQF-IhikA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDS8w2mWKHiIyJP-tYLZFm795FeH5T2DybLUmGQUQF-IhikA/viewform
mailto:gudrungud13@bifrost.is
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Ítrekun á ósk um þátttöku 

Góðan daginn 

 

Á mánudaginn sendi ég tölvupóst þar sem ég óskaði eftir þátttöku þinni í rannsókn á stöðu 

mannauðsstjórnunar/starfsmannastjórnunar hjá stærstu sveitarfélögum landsins (samkvæmt 

Árbók Sambands íslenskra sveitarfélaga). Úrtakið nær til þeirra sveitarfélaga sem hafa 100 

eða fleiri stöðugildi. Könnunin er hluti af mastersritgerð minni í Forystu og stjórnun við 

viðskiptafræðideild Háskólans á Bifröst. Leiðbeinandi rannsóknarinnar er Gylfi Dalmann 

Aðalsteinsson, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands. 

 

Sértu búin/n að svara könnuninni þá vil ég þakka þér fyrir þátttökuna. Ef þú hefur ekki tekið 

þátt þá þætti mér vænt um að þú myndir gefa þér nokkrar mínútur og svara könnuninni. 

 

Meðfylgjandi er spurningakönnun sem er mikilvægur hluti af rannsóknarvinnunni og þætti 

mér því vænt um að þú gæfir þér smá stund til að svara henni. Spurningarnar eru ekki margar 

og flestar krossaspurningar þannig að það ætti ekki að taka þig nema nokkrar mínútur að 

svara. Vinsamlegast athugið að þér ber ekki skylda að svara einstökum spurningum né að 

svara könnuninni í heild. Fyllsta trúnaðar verður gætt og svör verða ekki rakin til þátttakenda. 

Eftir úrvinnslu gagna verður þeim eytt. 

 

 

Smelltu á tengilinn til að taka könnunina 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDS8w2mWKHiIyJP-

tYLZFm795FeH5T2DybLUmGQUQF-IhikA/viewform  

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

Guðrún Guðmundsdóttir 

 

Ef einhverjar spurningar vakna er þér velkomið að hafa samband við mig í síma 865-5237 eða 

í gegnum tölvupóst, gudrungud13@bifrost.is 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDS8w2mWKHiIyJP-tYLZFm795FeH5T2DybLUmGQUQF-IhikA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDS8w2mWKHiIyJP-tYLZFm795FeH5T2DybLUmGQUQF-IhikA/viewform
mailto:gudrungud13@bifrost.is
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Lokaítrekun á ósk um þátttöku 

Góðan daginn 

 

Á mánudaginn fyrir rúmri viku síðan sendi ég tölvupóst þar sem ég óskaði eftir þátttöku þinni 

í rannsókn á stöðu mannauðsstjórnunar/starfsmannastjórnunar hjá stærstu sveitarfélögum 

landsins (samkvæmt Árbók Sambands íslenskra sveitarfélaga). Úrtakið nær til þeirra 

sveitarfélaga sem hafa 100 eða fleiri stöðugildi. Könnunin er hluti af mastersritgerð minni í 

Forystu og stjórnun við viðskiptafræðideild Háskólans á Bifröst. Leiðbeinandi 

rannsóknarinnar er Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, dósent við viðskiptafræðideild Háskóla 

Íslands. 

 

Könnunin verður höfð opin fram að miðnætti á morgun með von um að þau sex sveitarfélög 

sem eiga eftir að taka þátt notfæri sér tækifærið. Ekki er hægt að sjá hverjir hafa svarað 

könnuninni og því sendi ég ítrekun um þátttöku á alla. Þetta er síðasta bréfið sem ég kem til 

með að senda. Ef þú hefur ekki tekið þátt þá þætti mér vænt um að þú myndir gefa þér 

nokkrar mínútur og svara meðfylgjandi spurningakönnun. Sértu búin/n að svara könnuninni 

þá vil ég þakka þér kærlega fyrir þátttökuna. 

 

Spurningarnar eru ekki margar og flestar krossaspurningar þannig að það ætti ekki að taka þig 

nema nokkrar mínútur að svara. Vinsamlegast athugið að þér ber ekki skylda að svara 

einstökum spurningum né að svara könnuninni í heild. Fyllsta trúnaðar verður gætt og svör 

verða ekki rakin til þátttakenda. Eftir úrvinnslu gagna verður þeim eytt. 

 

Smelltu á tengilinn til að taka könnunina 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDS8w2mWKHiIyJP-

tYLZFm795FeH5T2DybLUmGQUQF-IhikA/viewform  

 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

Guðrún Guðmundsdóttir 

 

Ef einhverjar spurningar vakna er þér velkomið að hafa samband við mig í síma 865-5237 eða 

í gegnum tölvupóst, gudrungud13@bifrost.is 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDS8w2mWKHiIyJP-tYLZFm795FeH5T2DybLUmGQUQF-IhikA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDS8w2mWKHiIyJP-tYLZFm795FeH5T2DybLUmGQUQF-IhikA/viewform
mailto:gudrungud13@bifrost.is
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Spurningakönnun 

 

Mannauðsstjórnun hjá stærstu sveitarfélögunum á Íslandi 

 

Áætlanagerð fyrir mannauðsmál/starfsmannamál í sveitarfélaginu 

Eftirfarandi spurningar tengjast áætlanagerð mannauðsmála/starfsmannamála og stefnumótun 

innan sveitarfélagsins. 

 

1. Hversu margir starfsmenn sinna mannauðsmálum/starfsmannamálum í 100% stöðugildi 

hjá þínu sveitarfélagi (þar með talin umsjá með launa- og fræðslumálum)? 

 0 (enginn) 

 1-2 starfsmenn 

 3-4 starfsmenn 

 5-6 starfsmenn 

 7-8 starfsmenn 

 9-10 starfsmenn 

 11 starfsmenn eða fleiri 

 

2. Hvar í skipuritinu er umsjónarmaður mannauðsmála/starfsmannamála? 

 

3. Hver er fjöldi stöðugilda hjá þínu sveitarfélagi? 

 100-149 stöðugildi 

 150-299 stöðugildi 

 300-599 stöðugildi 

 600 eða fleiri stöðugildi 

 

4. Er sveitarfélagið með heildarstefnu? 

 Já 

 Nei 
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5. Hefur sveitarfélagið skriflega stefnu í mannauðsmálum/starfsmannamálum? 

 Já 

 Nei 

 Er í vinnslu 

 

Hversu mikla áherslu leggur sveitarfélagið þitt á:  

 

6. Að gera starfsgreiningu/starfsmat þar sem öll störf eru metin (menntun, aðstaða, álag, 

færni og annað sem þarf til að geta unnið starfið)? 

1 2 3 4 5 

 Mjög litla áherslu        Mjög mikla áherslu 

 

7. Að gera starfslýsingu fyrir hvert starf innan sveitarfélagsins? 

1 2 3 4 5 

 Mjög litla áherslu        Mjög mikla áherslu 

 

Ráðningarferlið 

Eftirfarandi spurningar tengjast ráðningarferlinu frá upphafi til ráðningar einstaklinga. 

 

Hversu mikla áherslu leggur sveitarfélagið þitt á:  

 

8. Gerð auglýsinga fyrir laus störf (bæði gæði og útbreiðslu)? 

1 2 3 4 5 

 Mjög litla áherslu        Mjög mikla áherslu 

 

9. Faglegt val á umsækjendum? 

1 2 3 4 5 

 Mjög litla áherslu        Mjög mikla áherslu 

 

10. Stöðluð viðtöl þar sem notast er við sömu viðmið við mat á umsækjendum? 

1 2 3 4 5 

 Mjög litla áherslu        Mjög mikla áherslu 



 

 

106 

  

Móttaka og þjálfun 

Eftirfarandi spurningar tengjast móttöku og þjálfun nýrra starfsmanna 

 

Hversu mikla áherslu leggur sveitarfélagið þitt á:  

 

11. Skipulagt ferli við móttöku nýrra starfsmanna? 

1 2 3 4 5 

 Mjög litla áherslu        Mjög mikla áherslu 

 

12. Þjálfun nýrra starfsmanna? 

1 2 3 4 5 

 Mjög litla áherslu        Mjög mikla áherslu 

 

13. Að meta frammistöðu/árangur starfsmanna? 

1 2 3 4 5 

 Mjög litla áherslu        Mjög mikla áherslu 

 

14. Að vera með frammistöðumat? 

1 2 3 4 5 

 Mjög litla áherslu        Mjög mikla áherslu 

 

15. Að starfsmönnum líði vel í starfi? 

1 2 3 4 5 

 Mjög litla áherslu        Mjög mikla áherslu 

 

16. Fræðslu og þróun starfsmanna? 

1 2 3 4 5 

 Mjög litla áherslu        Mjög mikla áherslu 

 

17. Umbuna starfsfólki (umbun getur verið hrós, launauppbót, frí, gjöf, stöðuhækkun 

o.s.frv.)? 

1 2 3 4 5 
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 Mjög litla áherslu        Mjög mikla áherslu 

Starfslok 

Eftirfarandi spurningar tengjast starfslokum starfsmanna 

 

Hversu mikla áherslu leggur sveitarfélagið þitt á:  

 

18. Að standa faglega að starfslokum (hvort sem starfsmaður hættir sjálfur eða er sagt upp)? 

1 2 3 4 5 

 Mjög litla áherslu        Mjög mikla áherslu 

 

19. Að taka starfslokasamtal (til að mynda til að átta sig á ástæðum uppsagnar)? 

1 2 3 4 5 

 Mjög litla áherslu        Mjög mikla áherslu 

 

20. Að fylgjast með starfsmannaveltu? 

1 2 3 4 5 

 Mjög litla áherslu        Mjög mikla áherslu 

 

 

Almennar spurningar um svaranda 

 

21. Hvert er kyn þitt? 

 Karl 

 Kona 

 Ókynbundinn 

 

22. Á hvaða aldursbili ert þú? 

 Yngri en 29 ára 

 30-39 ára 

 40-49 ára 

 50-59 ára 

 60 ára eða eldri 
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23. Hver er menntun þín? 

 Grunnskóla- eða gagnfræðapróf 

 Iðnmenntun eða fagskólapróf 

 Stúdentspróf 

 Grunnnám í háskóla (t.d. B.S., B.A. o.s.frv.) 

 Meistaranám í háskóla (t.d. M.S., M.A., MBA, o.s.frv.) 

 Doktorsgráða (t.d. Ph.D. gráða) 

 

24. Hvaða stöðu gegnir þú hjá sveitarfélaginu (hakaðu við það sem á best við þitt starf)? 

 Mannauðsstjóri/starfsmannastjóri 

 Skrifstofustjóri 

 Fjármálastjóri 

 Sveitarstjóri 

 Launafulltrúi 

 Stjórnandi í annarri deild 

 Annað á við 

 

25. Annað sem þú vilt koma á framfæri? 

 



 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


