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1. INNGANGUR  

Rannsakandi hafði áhuga á að kanna viðhorf starfsfólks sem væri nýbyrjað að vinna 

við ferðaþjónustu á Íslandi og leita skilnings á upplifun og líðan þeirra í vinnunni. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort það sé þörf á að setja starfsfólk í 

ferðaþjónustu á Íslandi í meiri forgang og hugsa betur um þeirra líðan. Ekki liggja fyrir 

ýtarlegar rannsóknir á efninu sem rannsakandi kannaði. Vegna mikillar aukningar í 

ferðaþjónustu á Íslandi er mikilvægt að leggja í þessa rannsókn á því hvort 

ferðaþjónustufyrirtæki hugsi um félagslegt umhverfi starfsmanna sinna, kröfur, álag, 

skipulag, sveigjanleika og hvort sjálfræði þeirra sé í góðum málum (Vinnueftirlit 

ríkisins, 2016 og 2017). Rannsóknin getur orðið gagnleg fyrir eigendur 

ferðaþjónustufyrirtækja, stjórnendur, starfsfólk og verðandi starfsfólks í þeim geira og 

til að finna hvað það er sem starfsfólk leitar að til að finna sinn framtíðar vinnustað. 

Samkvæmt Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu hefur ferðaþjónusta á Íslandi 

aukist mjög hratt síðastliðin ár. Hraður vöxtur greinarinnar hefur aukið fjölda 

ferðamanna til Íslands, tekjur þjóðarbúsins hafa aukist og ný störf hafa skapast 

(Stjórnarráðið, 2017).  

1.1 UPPBYGGING RITGERÐAR 

Ritgerðin skiptist í þrjá hluta: Fræðilegan hluta þar sem rannsakandi skoðar mikilvægi 

þess að taka mannlega þáttinn inn í þessi atriði og fá innsýn í hvað fræðimenn segja 

um þá nálgun að hvernig tekið sé á móti nýliðum, viðhorfum og þjálfun þeirra. Farið 

er stuttlega í hlutverk ferðaþjónustu á Íslandi, fjölgun ferðamanna, ábyrga 

ferðaþjónustu og félagslegt umhverfi. Fjallað er um móttöku nýliða, nýliðafræðslu, 

þjálfun, væntingar nýliða, starfsþróun og aðlögun. Auk þess eru fjallað um nokkra 

stjórnunaraðferðir, mannauðsstjórnun, leiðtoga, stjórnendur, þjónandi forystu og 

hvernig sumar aðferðirnar tengjast. Að lokum er fjallað um gæðamál og þjónustu. 

Í öðrum hluta er fjallað um aðferð rannsóknarinnar, viðmælendur, réttmæti og 

áreiðanleika. Að endingu er staða rannsakanda innan rannsóknar skoðuð auk 

siðferðislegra álitarefna. 

Í þriðja og loka hluta ritgerðarinnar eru ræddar niðurstöður rannsóknarinnar og 

hvernig þær tengjast nýlegum rannsóknum. 

Eftir að hafa ráðfært sig við leiðbeinanda taldi rannsakandi að eigindleg rannsókn 

hentaði best til að fá bestu innsýn í þessi atriði. Tekin voru opin viðtöl en með þeirri 

aðferð er hægt að fá betri dýpt í viðtölin. Úrtakið var einungis tíu viðmælendur og reynt 

var að fá fram kjarnann í þeirra reynslu. Aðferðafræðin fyrirbærafræði var valin og 



 
 
 

8 
 

samræður vor teknar upp í formi hljóðs á farsíma rannsakanda (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). 

2. FRÆÐILEGI HLUTINN 

Í þessum hluta er gerð grein fyrir þeim meginhugmyndum sem rannsóknin byggir á. 

Fyrst er rætt um ferðaþjónustu á Íslandi, fjölgun ferðamanna sem koma til Íslands, 

ábyrga ferðaþjónustu, hraðann í ferðaþjónustunni og aukið álag á starfsfólk. Auk 

þess hvað sé nýliði, móttöku nýliða, þjálfun í ferðaþjónustu á Íslandi og væntingar og 

óskir nýliðans. Ávinningurinn af góðum móttökum og félagslegri styrkingu er 

skoðaður auk þess hvaða áhrif félagsskapur, samvinna, samkennd, samskipti, 

umhverfi og aðstæður hafa. Í rannsókninni verður leitast við að varpa ljósi á líðan 

starfsfólks í grein sem er mjög hröð. Hér tekur rannsakandi saman fræðilegt efni en 

einbeitir sér að eigindlegum rannsóknum og tengir þær við efnið. 

2.2 NÝLIÐI 

Samkvæmt Heathfield (2016) er skilgreiningin á nýliða einstaklingur sem er ráðinn til 

starfa af vinnuveitenda til að vinna ákveðið starf sem vinnuveitandi telur nýliðann 

vera hæfan til (Heathfield, 2016). Mikið álag getur fylgt því að vera nýr á vinnustað og 

móttaka allt sem viðkemur mannlegum samskiptum og álag við að læra ný 

vinnubrögð getur verið mikið (Businessdictionary, 2017). Almenna starfslýsingin 

innheldur skyldur, ábyrgð, samskiptahætti, vinnuskilyrði. Ítarlega færnilýsingin 

inniheldur ítarlegri atriði eins og nauðsynlega færni, menntun og persónuleika 

(Human Resource Management. 2012).  

Það sem snýr að rannsókninni er hvað sé að vera nýliði og hvernig móttökur 

vinnuveitandans eru í samræmi við væntingar nýliðans. 

2.2.1 MÓTTAKA NÝLIÐA 

Samkvæmt SAF (2009) felst góður undirbúningur í móttöku nýliða í því að þegar 

næsti yfirmaður er búinn að taka vel á móti honum með brosi á vör velur hann 

starfsfóstra sem er þolinmóður, skýr og þægilegur í umgengni. Starfsfóstri tekur svo 

við nýliðanum og sýnir honum starfsstöð sem er tilbúin fyrir nýliðann. Eftir kynningu á 

vinnustaðnum og samstarfsfélögum fær viðkomandi eintak af handbók um 

starfsmannastefnu fyrirtækisins. Með góðum undirbúningi eru meiri líkur á að 

nýliðanum muni finnast hann velkominn (SAF, 2009). Fyrirtæki sem hafa uppgötvað 

mikilvægi framlínustarfsmanna sinna viðskiptavinum sínum betur og samkvæmt 

Observes Kagoro ráðgjafa í breytingastjórnun (Dandira, 2012) “You cannot expect 
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your employees to delight your customers unless you as an employer delight your 

employees” (Dandira, 2012).  

2.2.2 NÝLIÐAFRÆÐSLA OG ÞJÁLFUN 

Samkvæmt SAF (2009) felst góð nýliðafræðsla og þjálfun að stórum hluti í að 

starfsmanni finnist hann velkominn hjá fyrirtækinu. Starfsfóstri tekur svo við 

nýliðanum og byrjar þjálfun. Í lok fyrsta dags er gott að starfsfóstri eða næsti 

yfirmaður setjist niður með nýliðanum og ræði hvernig dagurinn hafi verið, upplifun á 

vinnustaðnum, verkefnum sem honum hafi verið úthlutað, móttöku og fyrstu kynni af 

yfirmönnum og samstarfsfólki. Yfirfari hvort hann hafi fengið allar upplýsingar, spyrja 

hvernig starfsmanni hafi litist á húsnæðið og vinnuaðstöðuna, athuga hvort hann sé 

búinn að prófa alla aðganga, hvort kerfin og aðgangskortin virki og enda á að spyrja 

um væntingar og óskir varðandi næsta starfsdag. Ávinningur af góðum móttökum er 

ánægðari starfsmaður, góð afköst, færri mistök, minni starfsmannavelta, minni 

ráðninga- og þjálfunarkostnaður og betri starfsandi (SAF, 2009). Við leit að 

rannsóknum um nýliðaþjálfun komu fram fáar nýjar rannsóknir en meðal þeirra sem 

fundust var rannsókn sem var framkvæmd af VR árið 2005. Þar kemur fram að ekki 

sé lagt mikið upp úr nýliðaþjálfun í fyrirtækjum í ferðaþjónustu. Um helmingur 

svarenda í könnunni, fjörtíu og níu prósent, sögðust annaðhvort enga þjálfun hafa 

fengið eða fengið einungis einn dag. Starfsfólki í ferðaþjónustu var þannig oftast hent 

út í djúpu laugina. Fyrirtæki ferðaþjónustunnar sýna í raun störfunum litla virðingu 

með lélegri þjálfun og lélegu ráðningarferili (VR, 2005). Ein erlend 

raundæmisrannsókn (e. case study) sem var framkvæmd árið 2012 af Martin Dandira 

Lektor í viðskiptastjórnunardeild í Chinhoyi University of Technology, rannsóknin ber 

heitið “Finding, training, and keeping best service workers” (finna, þjálfa, og halda í 

bestu framlínustarfsmennina) (Dandira, 2012). Fyrirtæki sem hafa uppgötvað 

mikilvægi framlínustarfsmanna sinna viðskiptavinum sínum betur og samkvæmt 

Observes Kagoro ráðgjafa í breytingastjórnun (Dandira, 2012) “You cannot expect 

your employees to delight your customers unless you as an employer delight your 

employees” (Það er ekki hægt að ætlast til að starfsmennirnir gleðji viðskiptavinina 

nema að vinnuveitandinn gleðji starfsmennina sína) (Dandira, 2012). Samkvæmt 

Vakanum (2017) sem er verkefni sem haldi utanum gæði, öryggi og umhverfisvitund í 

ferðaþjónustu á Íslandi, verkefninu er stýrt af Ferðamálastofu en í samvinnu við 

Samtök ferðaþjónustunnar, Nýsköpunarmistöðvar og Ferðamálasamtaka Íslands. 

Vakinn er hugsaður sem verkfæri fyrir ferðaþjónustufyrirtæki, veita þeim leiðsögn og 

hjálpargögn til að bæta rekstur og starfshætti. Samkvæmt heimasíðu Vakans eru 101 
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fyrirtæki þátttakendur í Vakanum. Í júlí 2016 var gefin út skýrsla sem bar nafnið 

“Fjárfestum í hæfni starfsmanna” hæfni og gæði í ferðaþjónustu. Skýrslan var gefin út 

af Stjórnstöð ferðamála í samstarfi við SAF, stjórnvöld og þekkingarsetur 

ferðaþjónustunnar. Þrjár tillögur eru í skýrslunni: 

➢ Þekkingarsetur ferðaþjónustunnar sem er samstarfsverkefni leitt af 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og markmiðið sé nám og fræðsla í takt við 

þarfir ferðaþjónustunnar svo að hæfni og gæði aukist í greininni.  

➢ Starfsnám í ferðaþjónustu og markmiðið sé nægt framboð á markvissri, 

hagnýtri og þrepaskiptri fræðslu í ferðaþjónustu. Stjórnenda- og 

leiðtogafræðsla. Stuttar rafrænar námslotur fyrir alla starfsmenn. Viðurkennt 

starfsnám í ferðaþjónustu á fyrstu hæfniþrepum. Áframhaldandi þróun 

raunfærnimats. 

➢ Samspil, hæfni og arðsemi og markmiðið sé vaxandi tekjur af ferðaþjónustu, 

aukin framleiðni og aukin arðsemi. Ferðaþjónustan verði eftirsóttur 

starfsvettvangur með ánægða starfsmenn og stöðugleika í starfsmannahaldi 

(Atvinnuvegaráðuneytið, 2016). 

2.2.3 HVERJAR ERU VÆNTINGAR OG VIÐHORF NÝLIÐANS? 

Samkvæmt Samtökum Iðnaðarins og Háskólanum á Akureyri (2008) er starfsfólk 

auðlegð. Að byrja í nýrri vinnu getur valdið því að nýliðar finni fyrir óöryggi í byrjun, 

það kvikni margar spurningar sem nýliðum finndist best að fá svör við. Hvað sé 

ætlast til af honum, hvernig fer nýliði að því að öðlast viðurkenningu á vinnustaðnum, 

hvernig hann eigi að ná tökum á starfinu, hvernig hann fær viðurkenningu fyrir gott 

framlag, hvers konar manneskja er yfirmaðurinn. Nýliðinn hefur fengið afhent allar 

skráðar reglur en hverjar eru reglurnar sem eru óskráðar, hvernig passar nýliðinn inn 

í hópinn, hvert er hans starfsöryggi og hvaða starfssemi fer eiginlega fram í 

fyrirtækinu? (Samtök Iðnaðarins og Háskólinn á Akureyri, 2008). 

Hlustun er stór hluti af því að vera góður stjórnandi, í mannauðsstjórnun er hlustun 

skipt í þrjá flokka, keppnis (e.competitive) en þá er aðalmarkmið þess sem á í hlut að 

reyna að koma öllu sínu fram í samtalinu frekar en að hlusta á viðkomandi. Óvirk 

(e.Inpassive) þar sem viðkomandi hefur áhuga á að hlusta og áætlar að hann viti 

hvað hinn er að segja án þess að fá staðfestingu. Virk (e.active) hlustun þar sem 

viðkomandi hefur áhuga á því sem hinn hefur að segja og fylgir eftir að skilningur sé 

fyrir hendi (Human Resource Management, 2012). Þjónandi leiðtogi sýnir 

samstarfsfólki sínu skilning, samúð og viðurkenningu. Hann sýnir virðingu, getur sett 

sig í spor annarra og það er nauðsynlegt að áætla að samstarfsfólkið hafi góðar 
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fyrirætlanir (Greenleaf, 2012, bls. 233-235). Einn af eiginleikum þjónandi leiðtoga er 

hæfileikinn til að halda utan um fólk, lesa út úr fasi þess ef þeim líður illa og hlusta. 

Hann sér tækifæri í að fá að hjálpa þeim sem eiga erfitt eða hafa lent í áföllum. Hann 

er til staðar fyrir samstarfsfólkið (Greenleaf, 2012, bls. 502). 

2.2.4 STARFSÞRÓUN OG AÐLÖGUN 

Samkvæmt Dandira (2012) eru fyrirtæki að færast meira til þess að gera starfsfólk 

fjölhæfara, að það geti unnið fleiri störf og þar af leiðandi tengst viðskiptavininum 

sterkari böndum tilfinningalega. Til þess þurfa vinnuveitendur að velja nýja 

starfsmenn eftir persónuleika þeirra og geði. Það getur haft góð áhrif ef hluti launa sé 

tengdur ánægju viðskiptavina (Dandira, 2012). Allt of margir vinnuveitendur hugsi um 

framlínustarfsmenn eins og vélmenni og eru sáttir ef púls starfsmannanna er í gangi 

og eru sáttir ef þeir brosi vélrænt til viðskiptavinarins og kasta kveðju (Dandira, 2012). 

Samkvæmt Dandira (2012) var gerð könnun á hóteli þar sem 60% 

framlínustarfsmanna hélst ekki í vinnu hjá hótelinu og að kostnaðurinn vegna þess sé 

í kringum þrjú þúsund dollara á ári. Auk þess getur það haft mikil áhrif á gesti 

hótelsins. Hótelið sem um ræðir tók í gegn starfslýsingar framlínustarfsmannanna og 

fengu verkefni sem hæfði hverjum og einum og viðskiptavinurinn varð ánægðari. 

Áður fyrr var ráðið eftir tölvukunnáttu og hæfileika til að leggja fyrirspurnir á minnið, 

en í dag er starfsfólk valið eftir persónuleika. Að geta horft í augu viðskiptavinarins, 

haldið uppi samræðum og höndlað vel stress er mikilvægt. Áður fyrr voru nýliðar á 

hótelinu á skilorði fyrstu þrjá mánuðina en eftir breytingarnar breyttist nýliðaþjálfunin 

mikið, í byrjun fá nýliðar átta tíma nýliðaþjálfun sem endar svo á veglegri máltíð í 

veitingasal hótelsins þar sem reynslumesta starfsfólkið sér um að bera fram 

veitingarnar handa þeim. Hver nýliði fær starfsfóstra sem fylgir honum næstu þrjá 

mánuðina í vinnunni og þegar nýliðahópurinn hefur klárað þrjá mánuðina er haldin 

veisla fyrir alla sem byrjuðu á sama tíma (Dandira, 2012). Fyrirtæki sem hafa 

uppgötvað mikilvægi framlínustarfsmanna sinna viðskiptavinum sínum betur 

(Dandira, 2012). Skýr mannauðsstefna er mikilvæg fyrir starfsmenn og stjórnendur 

fyrirtækja. Mannauðsstefnur eiga að byggja upp góðan og eftirsóknarverðan 

starfsvettvang, því skýrari stefna því betri starfsandi og starfsgleði sem flyst svo yfir á 

viðskiptavininn sem upplifir að hann fái þá þjónustu sem hann á rétt á. Fyrirtæki sem 

leggja áherslu á gott og krefjandi starfsumhverfi, laða að sér áhugasamt og ábyrgt 

starfsfólk. Fyrirtæki ættu því að bjóða upp á fræðslu og tækifæri til þróunar með því 

að efla starfsanda, samvinnu og einstaklingsframtak. Þá draga fyrirtæki úr 

nýliðabrottfalli. Starfsfólk sem ráðið er til vinnu í ferðaþjónustu þarf að búa yfir 
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þjónustulund, vera sveigjanlegt, vinna vel í hóp, frumlegt og útsjónarsamt, vera traust 

og áreiðanlegt, skapandi og miðla þekkingu (Vakinn, 2017).  

2.1 FERÐAÞJÓNUSTA Á ÍSLANDI 

Samkvæmt Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu hefur ferðaþjónusta á Íslandi 

aukist mjög hratt síðastliðin ár. Hraður vöxtur greinarinnar hefur aukið fjölda 

ferðamanna til Íslands, tekjur þjóðarbúsins hafa aukist og ný störf hafa skapast 

(Stjórnarráðið, 2017). Kortlagning starfa í ferðaþjónustu skiptist í nokkra flokka og 

undirflokka. Ferðir og afþreying skiptist í ferðahönnun, markaðssetningu, skipulag og 

útfærslu. Sala ferða, framkvæmd ferða og flugstarfsemi skiptist í farþegaþjónustu, 

farangur og flugvélar, öryggismál og daglegan rekstur flugvalla. Fólksflutningar 

skiptast í stærri hópferðabíla, minni farþegaakstur, bílaleigur og fólksflutninga með 

flugi og skipum. Samkvæmt Samtökum ferðaþjónustunnar (2017) Skiptist gisting í 

móttöku og þjónustu, þrif og umsjón, sölu og bókanir og veitingar skiptast í fínni 

veitingahús, veitingaþjónustur, matstofur, skyndibita, kaffihús, bari og ölstofur. 

SAF – Samtök ferðaþjónustunnar er málsvari íslenskrar ferðaþjónustu. Árið 2017 

voru skráð 481 fyrirtæki í samtökin (Samtök ferðaþjónustunnar, 2017). 

2.1.1 AUKNING FERÐAMANNA TIL ÍSLANDS 

Samkvæmt Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu hefur ferðaþjónusta á Íslandi 

aukist mjög hratt síðastliðin ár, hraður vöxtur greinarinnar hefur aukið fjölda 

ferðamanna til Íslands (Stjórnarráðið, 2017).  

Ferðamálastofa tók saman heildarfjölda erlendra ferðamanna sem komu til Íslands 

með flugi eða Norrænu á árunum 1949-2016. Á árinu 2016 var fjöldinn 1.792,201 og 

á árunum 2015 til 2016 var fjölgun upp á 503.101 ferðamann sem kom til Íslands. Til 

samanburðar var heildarfjöldi ferðamanna árið 2012 672.773 samkvæmt Samtökum 

ferðaþjónustunnar (2017). 

2.1.2 ÁBYRG FERÐAÞJÓNUSTA 

Mikil fjölgun ferðamanna til Íslands (Stjórnarráðið, 2017) varð til þess að Festa - 

miðstöð um samfélagsábyrgð og Íslenski ferðaklasinn, í samstarfi við SAF, 

Ferðamálstofu, Íslandsstofu, Stjórnstöð ferðamála, Höfuðborgarstofu, Markaðsstofur 

landshlutanna og Safetravel í samvinnu með íslenskum ferðaþjónustufyrirtækjum 

sammæltust um nokkrar skýrar og einfaldar aðgerðir til að stuðla að ábyrgari 

ferðaþjónustu (Festa, 2017). 

Þann 10 janúar 2017 skrifuðu forráðarmenn 270 ferðaþjónustufyrirtækja á Íslandi 

undir skjal þar sem þau lofa að sameinast um að veita ábyrga ferðaþjónustu og setja 
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sér markmið til framtíðar er varða að ganga vel um og virða náttúruna, tryggja öryggi 

gesta okkar og koma fram við þá af háttvísi, virða réttindi starfsfólks og hafa jákvæð 

áhrif á nærsamfélagið. Þar er sérstaklega tekið fram að undirrituð fyrirtæki séu 

einungis að setja sér loforð um að setja sér markmið og þetta þýði ekki að fyrirtækin 

séu með ákveðna vottun eða árangursmerkingu með því að vera aðilar að ábyrgri 

ferðaþjónustu.  

Það sem snýr að rannsókninni sem hér um ræðir er það að þessi 270 

ferðaþjónustufyrirtæki sem eru búin að skrifa undir eru búin að lofa að setja sér 

markmið varðandi það að virða réttindi starfsfólks í ferðaþjónustu.  

Festa heldur fræðsluviðburði sem verða í boði fyrir þau fyrirtæki sem skrá sig í 

Ábyrga ferðaþjónustu. Einn viðburðurinn snýr að því að virða réttindi starfsfólks, 

grunnatriði kjarasamninga, framsýnnar mannauðstjórnunar og markvissrar þjálfunar 

starfsfólks fyrirtækin setji sér markmið um ábyrga mannauðsstjórnun (Festa, 2017). 

Samkvæmt Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og Samtökum 

ferðaþjónustunnar (2015) var ákveðin stefna ferðaþjónustunnar til ársins 2020. Gefin 

var út vegvísir og markmiðið var að leggja fram nokkra áhersluþætti fyrir farsæla og 

sjálfbæra ferðaþjónustu til framtíðar (Stjórnarráðið, 2015). Íslandsstofa sem er 

samstarfsvettvangur atvinnulífsins og stjórnvalda á Íslandi er með það hlutverk að 

sinna markaðs- og kynningarstarfi í þágu íslenskra útflutningsgreina og veita þannig 

stuðning við gjaldeyrisöflun íslensku þjóðarinnar. Á árinu 2016 voru haldnar nokkrar 

vinnustofur varðandi ferðaþjónustu sem fjölluðu meðal annars um Ísland til 

fyrirmyndar, áframhaldandi samstarf um Ísland, aukin áhuga erlendra ferðamanna á 

íslenskum menningararfi til að nefna nokkrar vinnustofur. Það sem snýr að 

rannsókninni er það að allar þessar vinnustofur fjalla um aukningu eða aðgerðir til að 

auka fjölda ferðamanna sem koma til Íslands (Íslandsstofa. 2016). Utanumhald á 

gæðum, öryggi og umhverfisvitund í ferðaþjónustu á Íslandi er í verkefninu Vakanum. 

Verkefninu er stýrt af Ferðamálastofu en í samvinnu við Samtök ferðaþjónustunnar, 

nýsköpunarmiðstöð og Ferðamálasamtök Íslands. Vakinn er hugsaður sem verkfæri 

fyrir ferðaþjónustufyrirtæki til að veita þeim leiðsögn og hjálpargögn til að bæta 

rekstur og starfshætti (Vakinn, 2017). 

2.1.3 FÉLAGSLEGT UMHVERFI OG VINNUVERND 

Samkvæmt Vinnueftirliti ríkisins (2016/2017) eru góðir stjórnunarhættir lykilatriði 

varðandi forvarnarstörf í málefnum sem tengjast sálfélagslegum þáttum á 

vinnustöðum. Málefni sem tengjast líðan á vinnustað verða sífellt stærri þáttur í 
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vinnuverndarstarfi atvinnurekanda. Samkvæmt lögum hefur Vinnueftirlitið eftirlit með 

sálfélagslega þættinum. Félagslegt umhverfi er stór hluti af vinnuverndarstarfi 

atvinnurekanda. Félagslegt umhverfi snýst aðallega um að kröfur, álag, stjórnun, 

skipulag, sveigjanleiki og sjálfræði starfsfólks sé í góðum málum (Vinnueftirlit ríkisins, 

2016 og 2017). Samkvæmt Vinnueftirliti ríkisins (2014/2016) er samspil 

vinnumhverfis og heilbrigðis flókið. Mikilvægt er að hafa starfsfólk með í ráðum um 

skipulagningu á vinnustaðnum og reglulega þarf að skoða aðstæður 

vinnuumhverfisins, vinnuálag og vinnutíma. Stjórnendur þurfa að hlusta með opnum 

hug á hugmyndir starfsmanna sinna. Fjölbreytni á vinnustað getur aukið félagsleg 

samskipti og getur komið í veg fyrir andlegt álag og minnkað líkur á heilsutjóni. Aukið 

sjálfræði ýtir undir sjálfstraust og vinnufærni eykst hjá starfsfólki, meiri sköpunargleði 

fæst fram og ábyrgðartilfinning eykur almenna vellíðan. Athafnafrelsi, svigrúm og 

sveigjanleiki getur nýst bæði fyrirtækjum og starfsfólki, dregið úr fjarvistum, 

starfsmannaveltu, óstundvísi og gert vinnustaðinn meira aðlaðandi. Fyrirtæki sem 

gera hæfilegar kröfur til starfsmanna sinna munu hafa starfsmenn sem njóta sín og 

skila góðu verki, álag þarf að vera hvorki of lítið né of mikið og hæfileg streita geti 

verið af hinu góða. Upplýsingaflæði og samskipti er mikilvægt að hafa í lagi innan 

fyrirtækja, starfsmannafundir, menning á vinnustað, samsetning starfsmannahóps og 

passa að starfsfólk einangrist ekki faglega og félagslega, stjórnendur kynni sér 

skoðanir starfsmanna og stuðningur og hrós hefur jákvæð áhrif á starfsánægju 

starfsmanna (Vinnueftirlit ríkisins, 2014 og 2016). 

2.3 STJÓRNUN 

Samkvæmt Atvinnuvegaráðuneytinu (2016) þurfa stjórnendur fyrirtækja að sjá og 

skilja heildarmyndina, samspil hæfni, starfsánægju, þjónustu og arðsemi til að 

fyrirtæki séu á réttri leið. Stjórnendur þurfa að leggja áherslu á starfsánægju 

starfsmanna með stöðugleika í starfsmannahaldinu. Leggja áherslu á að vita hverjar 

þarfir og upplifun ferðamanna séu. Ánægðari ferðamenn, meiri tryggð 

ferðamannanna, auknar tekjur og góð þjónusta starfsmanna gera það að samspilið 

verði fullkomið og flestir stjórnendur þekkja samspilið en færri gera sér grein fyrir 

heildarmyndinni (Atvinnuvegaráðuneytið, 2016).  

Skýr mannauðsstefna er mikilvæg fyrir starfsmenn og stjórnendur fyrirtækja og eiga 

að byggja upp góðan og eftirsóknarverðan starfsvettvang, því skýrari stefna því betri 

starfsandi og starfsgleði sem flyst svo yfir á viðskiptavininn sem upplifi að hann fái þá 

þjónustu sem hann á rétt á (Vakinn, 2017) því ef starfsmaðurinn er ekki sáttur og 

líðan slæm þá eru miklar líkur á að viðskiptavinurinn upplifi ekki að hann fái þá 
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þjónustu sem hann óski eftir. Stjórnun fyrirtækja fer eftir einstaklingnum sem er 

stjórnandinn, stjórnendur hafa mismikil völd og mismunandi áherslur. Aðalmarkmiðið 

verður alltaf að vera að fyrirtækinu gangi vel (Þórður Vikingur Friðgeirsson, 2003). 

2.3.1 MANNAUÐSSTJÓRNUN  

Mannauðsstjórnun gengur út á að passa upp á að viðskiptastefna fyrirtækis sé í takt 

við hversu marga starfsmenn þarf til að láta dæmið ganga upp. Starfsgreining er 

mikilvæg til að sjá heildarmyndina um þörfina á fjölda starfsmanna og hvað hver þurfi 

að gera. Starfsgreining skiptist í almenna starfslýsingu og ítarlega færnislýsingu. 

Almenna starfslýsingin innheldur skyldur, ábyrgð, samskiptahætti, vinnuskilyrði en 

ítarlega færnislýsingin inniheldur ítarlegt atriði eins og nauðsynlega færni, menntun 

og persónuleika (Human Resource Management, 2012). Virk hlustun er það sem 

mannauðsstjórnun gengur mikið út á. Stjórnandi þarf að hafa hæfileika í að skilja og 

lesa í hætti fólks. Samskipti án orða er eitt það mikilvægasta sem stjórnandi þarf að 

hafa, fylgjast með fólki í háttum sjá hvort þeim líður illa á því hvernig líkamsstaða 

þeirra er. Góð samskipti gagnast öllum vel, því betri samskipti á milli yfirmanna og 

undirmanna því meiri hagnaður og starfsmannavelta minnkar. Fjórar samskiptaleiðir 

expresser, driver, relater and analytcal stjórnandi þarf að gera sér grein fyrir hvaða 

samskiptaleið hann ætlar sér að nota til að ná sem bestum árangri. Sjálfsöryggi, virðir 

eigin rétt og rétt annarra. Tilfinninganleg greind er nauðsynleg, að þekkja sín eigin 

takmörk, hegðun og skilningur á tilfinningum annarra. Samskiptum í vinnu er skipt 

niður í fjóra hluta, niður á við, upp á við, árétt og skáhalt (downward, upward, 

horizontal and diagonal). Allar þessar leiðir geta orðið til á sama tíma, sérstaklega ef 

samskiptasíður eru notaðar (Human Resource Management, 2012). 

2.3.2 HVER ER MUNURINN Á LEIÐTOGA OG STJÓRNANDA? 

Samkvæmt Sigurði Ragnarssyni (2011) þurfa stjórnandi og leiðtogi að hafa 

eftirfarandi hæfni í gerð áætlana. Hæfni í skipulagningu, hæfni í verkstjórnun/eftirlit, 

hæfni í mannlegum samskiptum og hæfni í að meðhöndla þekkingu. Þetta fyrrnefnt 

er stjórnanda nauðsynlegt að kunna og geta en leiðtogi hefur oftast fylgjendur sem 

passa upp á þessi verkefni. Leiðtogi hugsar um og hjálpar fólki ef það er niðurdregið 

vegna einhvers í einkalífi eða í vinnu og þá sér leiðtogi um að hjálpa viðkomandi úr 

því vandamáli. Ef það væri ekki gert þá gæti það bitnað á vinnunni á meðan 

stjórnandi skiptir sér ekki af einkalífi eða vandamálum starfsfólksins. Hlutverk þeirra 

eru mismunandi. Að búa til vinnuáætlun hugsar leiðtogi um framtíðina, þróar 

breytingastefnu til að ná markmiðum og hefur fylgjendur í áætlanagerð og 

fjárhagsáætlanir en stjórnandi sér sjálfur um áætlunagerð og fjárhagsáætlanir og 
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ákveður sjálfa hvenær hvað fer í framkvæmd. Við þróun starfsfólks sér leiðtogi um að 

samstilla hópinn, miðla sýn og stefnu og stuðla að stofnun teyma sem meðtaka gildi 

markmiða. Hins vegar sér stjórnandi um að sjá um skipulag og ráðningar, ákvarða 

fyrirkomulag, úthluta verkum, sér um að búa til reglur varðandi starfshætti og því um 

líkt. Þegar leiðtogi framkvæmir þá hvetur hann og virkjar fólk til að sigrast á 

hindrunum og hugsar um þarfir fólksins en stjórnandi sér um stjórn framkvæmda og 

lausn vandamála, hafa eftilit með áætlunum og sjá um að lagfæra ef með þarf 

(Sigurður Ragnarsson, 2011). Leiðtogamennska snýst um áhrif þar sem 

þáttakendurnir eru bæði leiðtogar og fylgjendur. Leiðtogar og fylgjendur vinna að því 

að ná markmiðum fyrir skipulagsheildina með því að knýja fram ákveðnar breytingar. 

Leiðtogar eiga að bera umhyggju fyrir fylgjendum sínum. Þeir eiga að sjá um þá og 

næra þá, eru að eðli til að þjóna, eru fyrst þjónar áður en þeir verða leiðtogar. Valdið 

er fært til fylgjenda, þess vegna er minna vald hjá leiðtoga og lögð áhersla á þáttöku 

fylgjenda í samfélaginu (Human Resource Management. 2012). 

2.3.3 HVERNIG GAGNAST OKKUR AÐ SKOÐA MUNINN Á LEIÐTOGA OG 
STJÓRNANDA?  

Samkvæmt Dandira (2012) eru fyrirtæki að færast meira til þess að gera starfsfólk 

fjölhæfara, að það geti unnið fleiri störf og þar af leiðandi tengst viðskiptavininum 

sterkari böndum tilfinningalega (Dandira, 2012). 

Svo hægt sé að sjá hvað þurfi til að hafa starfsfólk ánægt í vinnu og minni 

starfsmannaveltu, ef maður nær því að vera leiðtogi þá er mjög líklegt að starfsfólkið í 

fyrirtækinu sé ánægðara í vinnunni og vinnur því betur og er glaðara og jákvæðara, í 

stað þess að hafa einhvern sem bara setur út á, gleymir að hrósa og láta vita að 

starfsmanninum gangi vel ef það á við. Leiðtogi þarf samt að passa sig á því að það 

er ekki hægt að geðjast öllum. Leiðtogi getur líka farið út af sporinu og þá er oftast 

ekki gefinn annar séns (Sigurður Ragnarsson, 2011). Áður fyrr var ráðið eftir 

tölvukunnáttu og hæfileika til að leggja fyrirspurnir á minnið, en í dag þá er starfsfólk 

valið eftir persónuleika þeirra, geta horft í augu viðskiptavinarins, haldið uppi 

samræðum og höndlað vel stress (Dandira, 2012). 

2.3.4 ER ÞÖRF FYRIR LEIÐTOGA? 

Samkvæmt Sigurði Ragnarssyni (2011) vinna leiðtogi og fylgjendur saman að því að 

ná fram útkomu sem allir aðilar vilja eða sækjast eftir. Leiðtogamennska snýst um að 

leiða fólk, leiðtogar sem ná árangri og góðir fylgjendur njóta þess að vinna með fólki 

ásamt því að hjálpa því að ná árangri. Góðir leiðtogar og fylgjendur eru opnir fyrir 

breytingum og nýjungum, þörfin fyrir leiðtoga fer eftir stærð fyrirtækja og því hvað þau 

fást við, framleiða eða selja. Í litlum fyrirtækjum þarf leiðtogi líka að vera stjórnandi 
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því það eru kannski ekki miklir möguleikar á mörgum fylgjendum til að vinna með. 

Aðili sem ætlar að stjórna í litlum fyrirtækjum verður að hafa bæði hæfileika leiðtoga 

og stjórnanda. Þó að fyrirtæki séu lítil þarf leiðtogi/stjórnandi að passa upp á nokkra 

lykilþætti til að halda forystu. Leiðtogar þurfa að hlusta á hugmyndir fylgjenda og nota 

hugmyndir þeirra, áhrifin virka í báðar áttir. Góðir leiðtogar vita hvenær á að leiða og 

hvenær á að fylgja og þess vegna skipta leiðtogar og fylgjendur stundum um 

hlutverk. Ef farið sé eftir þessum lykilþáttum þá fá fyrirtæki ánægðara starfsfólk og 

meira vinnuframlag frá starfsfólkinu sem þýðir meiri hagnað fyrir fyrirtækið. Til að 

hafa árangursríka forystu þarf að hafa þrjá þætti sem samanstanda af Leiðtoga, 

fylgjendum og kringumstæðum (Sigurður Ragnarsson, 2011). 

 

2.3.5 ÞJÓNANDI FORYSTA 

Greenleaf bendir á að oft er erfitt að breyta gömlum venjum og oft þegar þjónandi 

forysta er tekin upp í fyrirtækjum er henni ekki gefinn nægur tími til að byrja að virka 

og því gefist mörg fyrirtæki upp á þessari hugmynd (Greenleaf, 2012, bls. 75). 

Þjónandi leiðtogi sýnir samstarfsfólki sínu skilning, samúð og viðurkenningu. Hann 

sýnir virðingu, getur sett sig í spor annarra og það er nauðsynlegt að áætla að 

samstarfsfólkið hafi góðar fyrirætlanir (Greenleaf, 2012, bls. 233-235). Einn af 

eiginleikum þjónandi leiðtoga er hæfileikinn til að halda utan um fólk, lesa út úr fasi 

þess ef þeim líður illa og hlusta. Hann sér tækifæri í að fá að hjálpa þeim sem eiga 

erfitt eða hafa lent í áföllum, hann er til staðar fyrir samstarfsfólkið (Greenleaf, 2012, 

bls. 502). Greenleaf bendir jafnframt á að í mörgum fyrirtækjum viðgengst kúgun, 

margir starfsmenn hafa ekki uppgötvað að þeir séu beittir kúgun eða valdbeitingu 

(Greenleaf, 2012, bls. 399) en við ákvarðanatöku treystir þjónandi leiðtoginn á 

sannfæringarkraft í stað valdbeitingar (Greenleaf, 2012, bls. 574). 

2.4 GÆÐAMÁL OG ÞJÓNUSTA 

Samkvæmt Dandira (2012) eru fyrirtæki að færast meira til þess að gera starfsfólk 

fjölhæfara, geti unnið fleiri störf og geta þar af leiðandi tengst viðskiptavininum 

sterkari böndum tilfinningalega og til þess þurfa vinnuveitendur að velja nýja 

starfsmenn eftir persónuleika þeirra og geði, getur haft góð áhrif ef hluti launa sé 

tengt ánægju viðskiptavina (Dandira, 2012). Skýr mannauðsstefna er mikilvæg fyrir 

starfsmenn og stjórnendur fyrirtækja. Mannauðsstefnur eiga að byggja upp góðan og 

eftirsóknarverðan starfsvettvang, því skýrari stefna því betri starfsandi og starfsgleði 
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sem flyst svo yfir á viðskiptavininn sem upplifir að hann fái þá þjónustu sem hann á 

rétt á (Vakinn, 2017).  

2.5 SAMANTEKT 

Eitt það mikilvægasta í móttöku nýliða er félagslega umhverfið sem snýr að kröfum, 

álagi, stjórnun, skipulag, sveigjanleika og sjálfræði þeirra sé í góðum málum 

(Vinnueftirlit ríkisins, 2016 og 2017). Samkvæmt Dandira (2012) eru fyrirtæki að 

færast meira til þess að gera starfsfólk fjölhæfara, að það geti unnið fleiri störf og þar 

af leiðandi tengst viðskiptavininum sterkari böndum tilfinningalega. Til þess þurfa 

vinnuveitendur að velja nýja starfsmenn eftir persónuleika þeirra og geði (Dandira, 

2012). Allt of margir vinnuveitendur hugsi um framlínustarfsmenn eins og vélmenni 

og eru sáttir ef púls starfsmannanna er í gangi og eru sáttir ef þeir brosa vélrænt til 

viðskiptavinarins og kasti á hann kveðju (Dandira, 2012). 

Rannsóknir um nýliðaþjálfun eru ekki margar en ein íslensk rannsókn og ein erlend 

rannsókn um efnið voru áhugaverðar. Íslenska rannsóknin var framkvæmd af VR árið 

2005 en þar kemur fram að ekki sé lagt mikið upp úr nýliðaþjálfun í fyrirtækjum í 

ferðaþjónustu, flestir fengu enga þjálfun eða einungis einn dag (VR, 2005) Erlenda 

rannsóknin var framkvæmd árið 2012 af Martin Dandira Lektor í Buisness 

Management Department í Chinhoyi University of Technology og snýr að því að 

finna, þjálfa, og halda í bestu framlínustarfsmennina (Dandira, 2012). Þessar tvær 

rannsóknir benda sterklega til þess að stjórnendur séu meira í áttina að þjónandi 

leiðtoga sem sýni starfsfólki sínu skilning, samúð og viðurkenningu, hafa hæfileikann 

til að halda utan um starfsfólkið sitt og vera til staðar fyrir það (Greenleaf, 2012). Eins 

og komið hefur verið inn á eru ekki til margar rannsóknir um nýliðaþjálfun í 

ferðaþjónustu og hefur Íslandsstofa (2016) verið með vinnustofur sem snúa að 

aukningu ferðamanna til Íslands. Hún hefur auglýst mikið til að auka fjölda 

ferðamanna sem koma til landsins (Íslandsstofa, 2016). Því er mikilvægt að rannsaka 

móttökur og viðhorf nýliða sem eru að byrja störf í ferðaþjónustu á Íslandi og varpa 

ljósi á hvort fylgist að öll þessi kynning á landinu og nýliðaþjálfun í ferðaþjónustunni. 
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3. AÐFERÐARFRÆÐI RANNSÓKNAR 

Í þessum hluta er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar og viðmælendur kynntir. 

Þá er rannsóknin kynnt, hvernig söfnun gagna fór fram og greining þeirra. Einnig er 

farið yfir réttmæti, siðferði og áreiðanleika í rannsóknum. 

3.1 LÝSING Á RANNSÓKNARAÐFERÐ 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf nýliða til þeirrar móttöku sem þeir fengu 

á sínum vinnustað. Við gerð rannsóknarinnar var notuð eigindleg aðferð. Með því að 

notast við eigindlega aðferð getur rannsakandi fengið betri þekkingu og aukinn skilning 

á ákveðinni hegðun hjá einstaklingum eða í fámennum hópum. Rannsakandi ákvað að 

nota fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð. Sú aðferð hentar vel rannsókninni vegna 

úrtakstærðar til að dýpka skilning á líðan fólks sem er að taka sín fyrstu skref í 

ferðaþjónustu á Íslandi. Aðferðin auðveldar að koma auga á þemu til að lýsa reynslu 

fólks með opnum huga og leitast við að leggja til hliðar fyrirframgefnar hugmyndir í 

þeirri viðleitni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Rannsakandi sem notar eigindlegar aðferðir þarf að vera opinn fyrir reynslu og 

lýsingu viðmælenda og leita eftir því hvað þeim liggur á hjarta varðandi 

rannsóknarefnið. Við vitum ekki fyrirfram hvað við gætum hugsanlega fundið 

(Sigurlína Davíðsdóttir,2013, bls. 232). 

Notuð voru einstaklingsviðtöl með opnar spurningar sem áttu að hjálpa til að 

við fá fram kjarnann í reynslu viðmælandans, hvað sé mikilvægast og efst í huga 

viðmælandans um málefnið. Samræður voru teknar upp í formi hljóðs á farsíma 

rannsakanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

3.2 VIÐMÆLENDUR RANNSÓKNAR 

Viðmælendur rannsóknarinnar áttu það sameiginlegt að vera nýliðar í ferðaþjónustu 

á Íslandi sem hafa unnið í tvo til sex mánuði. Rannsakandi nýtti tengslanet sitt til að 

finna sjálfboðaliða til að taka þátt í rannsókninni. Einn karlmaður og níu konur buðu 

sig fram en upprunalega hugmyndin var að hafa fimm karlmenn og fimm konur en 

það gekk ekki eftir, þeir karlmenn sem var haft samband við höfðu ekki tíma eða vildu 

ekki taka þátt í rannsókninni. Rannsakanda gekk ekki vel í byrjun að fá viðmælendur. 

Haft var samband við fimmtíu fyrirtæki sem selja einhverskonar ferðaþjónustu. 

Rannsakandi fékk svör frá helmingi fyrirtækjanna þar sem svörin voru á þann hátt að 

það hafi enginn nýr starfsmaður byrjað hjá þeim síðastliðna sex mánuði eða að það 

var það mikið að gera að ekki væri tími til að leyfa starfsfólkinu að setjast niður með 
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rannsakandanum vegna þessa verkefnis. Að lokum tókst að komast í kynni við 

viðmælendur í gegnum tengslanet á Bifröst sem rannsakandi hafði ekki haft nein fyrri 

kynni af. 

3.3 VIÐTÖL OG GAGNASÖFNUN 

Í rannsókninni var leitast við að dýpka skilning og auka þekkingu á líðan fólks sem er 

að taka sín fyrstu skref í framlínu ferðaþjónustu á Íslandi. Kynnast þeirra upplifun af að 

vera nýliði í ferðaþjónustu á Íslandi. Söfnun gagna fór fram með opnum viðtölum með 

beinum orðaskiptum rannsakanda og viðmælenda. Rannsakandi lagði mikið upp úr því 

að viðmælendur væru í þægilegu umhverfi og að upplifun þeirra væri góð af viðtalinu. 

Rannsakandi gaf viðmælendunum val um hvar viðtalið færi fram og fóru þau öll fram á 

þeirra eigin heimilum í rólegheitum. Sjö opnar spurningar voru hafðar til hliðsjónar í 

viðtölunum (sjá viðauka 1). Opin spurning gefur viðmælanda kost á að svara eins og 

hann sjálfur kýs með einni eða fleiri setningum. Samskipti rannsakenda og 

viðmælenda er flókið samspil þar sem hegðun, skynjun og tilfinningar eiga hlut í. Hvert 

viðtal byrjaði með léttu spjalli, byrjun samskipta skiptir miklu máli til að nálgast 

viðmælendann á réttan hátt og var stuðst við spurningarammann. Rannsakandi var 

opinn fyrir að viðtölin gætu farið út fyrir rammann. Viðtölin tóku fjörtíu til fimmtíu mínútur 

hvert og það náðist fín dýpt í meirihluta viðtalanna. Nákvæmni var gætt eins ítarlega 

og kostur var í söfnun gagna í þessari rannsókn (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

3.3.1 GREINING GAGNA 

Viðtölin voru hljóðrituð og skráð orðrétt niður. Í lok hvers viðtals fór rannsakandi 

stuttlega yfir viðtalið til að staðfesta sameiginlegan skilning á viðtalinu á milli 

rannsakandans og viðmælendans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Hvert viðtal lesið oft 

yfir og samtímis skráð niður aðalatriðin. Viðtölin svo greind og flokkuð niður í þemu. 

Notast var við túlkandi greiningu þar sem rýnt er í niðurstöður (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Hvert viðtal fékk sitt eigið greiningarlíkan og þá fór rannsakandi í að þróa eina 

heildarmynd af efninu. Rannsakandi þarf þá að ígrunda, koma auga á, velja, túlka, 

raða saman og sannreyna. Úrvinnslan krefst þess að rannsakandinn sé lýsandi og 

túlkandi en hafi í huga að úrvinnslan þarf að vera byggð á rannsóknargögnum. Í lokin 

er dregin ályktun af niðurstöðu og skipt niður í meginþemu og undirþemu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013). 

3.4 RÉTTMÆTI OG ÁREIÐANLEIKI RANNSÓKNA 

Gæði rannsókna eru mikilvæg. Til að meta gæðin þarf að þekkja tvö hugtök, réttmæti 

og áreiðanleika. Réttmæti eiginlegra rannsókna skiptist í innra og ytra réttmæti. Innra 

réttmæti snýr að trúverðugleika, mælikvarði á sannleika sem snýr frekar að 
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viðmælendum fremur en að skilgreina það frá grunni rannsóknar. Trúverðugleiki 

rannsóknar eykst þegar einstaklingur getur samsvarað sig við niðurstöður þar sem 

lýsingar og túlkanir í mannlegri reynslu eiga sér stað. Ytra réttmæti snýr að því þegar 

vísað er í alhæfingargildi niðurstaðna ef niðurstöður passa í samhengi utan rannsóknar 

og hafi merkingu og notagildi fyrir þá sem kynna sé rannsóknina þá má segja að ytra 

réttmæti hafi verið náð. (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Úrtak rannsókna í fyrirbærafræði þarf að hafa sex viðmælendur til að mettun náist. 

Mettun telst þegar nýjar upplýsingar eru hættar að koma fram. Ef úrtak er of lítið næst 

ekki mettunin og þá er trúverðugleiki rannsóknarinnar í hættu. Úrtak má heldur ekki 

vera of stórt. Of mikið af gögnum safnast og er þá erfiðara að greina. (Katrín Blöndal 

og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

3.5 STAÐA RANNSAKANDA INNAN RANNSÓKNAR OG SIÐFERÐISLEG OG 
ÁLITAREFNI 

Rannsakandi varð að fara í svolitla sjálfsskoðun áður en viðtölin fóru fram til að 

rannsóknin yrði ekki lituð af fyrirframgerðum hugmyndum rannsakandans. Tenging 

rannsakandans við efnið er sú að fyrir rúmu ári var rannsakandi í því hlutverki að vera 

nýliði. Það var ekki í þjónustufyrirtæki en rannsakandi hefur þar á undan unnið í 

þjónustugeiranum í tuttugu ár en aldrei við ferðaþjónustu. Í byrjun hvers viðtals varð 

rannsakandi að hreinsa hugann og hugsa hvert viðtal án tengingar við eigin reynslu 

sína. Umhverfi viðtalanna getur skipt miklu máli og kostirnir við að hafa viðtölin á heimili 

viðmælandans geta verið þeir að viðmælandi sé afslappaðri og fái ekki á tilfinninguna 

að það sé verið að fylgjast með eða að verið sé að svíkjast um í vinnunni. Ókostirnir 

eru þeir að á heimilinu getur verið önnur truflun eins og fjölskyldan og heimilisstörf 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 
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4. NIÐURSTÖÐUR 

Í þessum kafla er farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar sem komu í ljós þegar leitað 

var svara við rannsóknarspurningunni sem sett var fram í upphafi þ.e. “Móttaka nýliða 

í ferðaþjónustu. Hver eru viðhorf nýliðanna sjálfra?” 

Gerð er grein fyrir viðhorfum viðmælenda sem fram komu í viðtölunum og þemun kynnt 

út frá greiningu gagna. Tekin voru viðtöl við tíu einstaklinga, níu konur og einn 

karlmann sem starfað hafa í tvo til sex mánuði sem nýliðar í ferðaþjónustunni. Vegna 

trúnaðar og persónuverndar er nöfnum þeirra breytt og þátttakendum gefnir stafirnir A, 

B, C, D, E, F, G, H, I, J.  

 Gögnin voru greind í fjögur meginþemu. Hverju þema fylgir undirþema, eitt eða 

fleiri. Sjá töflu 1.  

 

Tafla 1 Niðurstöður rannsóknar. Meginþemu og undirþemu. 

Meginþemu Undirþemu 

Nýliðaþjálfun Móttökur og þjálfun 

Vinnuumhverfi Vinnuaðstaða 

Félagsleg samskipti Starfsánægja 

Framtíðarvinnustaður Þjónustulund 

 

Viðmælendur töluðu flestir um að vinnuaðstæður mættu vera betri, vöntun væri á 

hvíldar aðstöðu. Aðrir ræddu um að það væri svo mikið að gera í vinnunni að ekki væri 

tími til þjálfunar nýrra starfsmanna. 

Hér á eftir er fjallað um þemu sem greind voru og vitnað beint í viðmælendur 

rannsóknar. Orð viðmælenda eru skáletruð og inndregin í texta. 

4.1. ÞEMA 1: NÝLIÐAÞJÁLFUN 

Fyrsta meginþema er viðhorf viðmælenda á nýliðaþjálfun innan þess fyrirtækis sem 

þau starfa hjá. Hjá flestum viðmælendunum var lítið um þjálfun, aðallega vegna 

mikilla anna hjá fyrirtækinu og því ekki væri tími til þjálfunar. Þjálfun var allt frá einum 

klukkutíma upp í átta klukkutíma eða eins og einn viðmælandi orðaði það að honum 

var hent út í djúpu laugina. 
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Viðmælendur voru sérstaklega sammála um að vegna þess hraða sem 

ferðaþjónustan er í var heppilegt að þeir væru með hæfileikann að komast hratt inn í 

starfið með því að fylgjast vel með eða hefðu reynslu á vinnumarkaði. 

4.1.1. MÓTTÖKUR OG ÞJÁLFUN 

Undirþema hér er móttökur og þjálfun. Viðmælendur upplifðu móttökur á vinnustað 

sínum mismunandi og viðhorf marga þeirra til þjálfunar var að þau hefðu viljað hafa 

lengri tíma til að læra inn á fyrirtækið og þjónustuna. Flestir viðmælendur voru 

sammála um að hraðinn í ferðaþjónustunni væri mikill og vegna anna færi lítið fyrir 

þjálfun. Tveir viðmælenda orðuðu reynslu sína á svipaðan hátt og orð annars þeirra 

voru eftirfarandi: 

,,Móttökurnar voru rosalega góðar og allir mjög almennilegir, þjálfunin var ekki 

mikil, ég var látin lesa bæklinga og skoða vefsíðu fyrirtækisins, svo var einn vanur 

starfsmaður sem var hjá mér í klukkutíma og svo var mér hent út í djúpu laugina” 

(A).  

Viðmælendurnir tveir tóku svipað til orða og rannsakandi tók sérstaklega eftir að þeir 

töluðu báðir um að sér hefði verið ,,hent út í djúpu laugina” sem vísar í eitthvað sem 

getur verið óþægilegt. Einn viðmælenda í viðbót notaði lýsinguna ,,hent út í djúpu 

laugina” en hér bættist við að stressið virkaði ekki eins stórt vegna hjálpsemi 

vinnufélaganna.  

,,[…] er eins og ein stór fjölskylda, allir voru tilbúnir að hjálpa mér en þjálfunin fór 

þannig fram að mér var bara hent út í djúpu laugina, það var mikið stress í byrjun 

en það reddaðist því allir eru svo hjálpsamir” (H). 

Sumum viðmælendanna fannst ekki mikið um þjálfun en allir voru sammála um að 

þeim fannst móttökurnar góðar. 

,,Móttökurnar voru allt í lagi en það var mikið álag vegna ferðamannastraumsins 

þannig að ég fékk ekki mikla þjálfun” (D). 

,,Móttökurnar voru góðar en þjálfunin var ekki mikil vegna mikilla anna, ég þurfti 

bara að kynna mér sjálf ferðirnar hjá […]” (B).  

Þá voru nokkrir viðmælendanna sáttir við sitt og virtust sáttir við að redda sér sjálfir. 

Eftirfarandi þrjár tilvísanir í orð viðmælenda varpa ljósi á viðhorfs þeirra til þess 

hvernig tekið var á móti þeim við upphaf starfs: 

,,Ég fékk rosalega góðar móttökur hjá […] og ég var mjög sátt við þjálfunina en ég 

er með svo mikla reynslu á vinnumarkaðnum að ég gekk bara í hlutverk” (E).  
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,,Allir eru svo almennilegir þjálfunin var allt í lagi, en ég reddaði mér” (F). 

,,Allir eru svo indælir og þjálfunin var eiginlega þannig að ef mig vantaði hjálp þá 

hringdi ég bara í yfirmanninn minn” (G). 

Einum viðmælenda fannst öll nýliðaupplifunin sín jákvæð. Í viðtölunum var einn 

viðmælandi sérstaklega ánægður með móttökurnar og fannst ekki vant neitt upp á. 

Þessi viðmælandi lýsir nýliðaupplifunin sinn á jákvæð hátt með eftirfarandi orðum: 

,,Þjálfunin mín var mjög góð og vegna mikillar reynslu hjá […] var passað vel upp 

á mig og samstarfsmenn sýndu mér mikinn skilning” (J).  

4.2. ÞEMA 2: VINNUUMHVERFI  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig vinnuumhverfið hefði áhrif á líðan þeirra 

voru svörin almennt að þeim liði ekki vel í vinnuumhverfi sínu. Annað meginþema í 

niðurstöðunum hér er vinnuumhverfi sem lýsir upplifun viðmælendanna á þeirri 

aðstöðu sem vinnuveitandinn býður þeim upp á. Talað var sérstaklega um vöntun á 

kaffistofum eða rými til að fá hvíld, næði og einnig var rætt mismunandi hitastig. 

4.2.1. VINNUAÐSTAÐA 

Undirþema hér er vinnuaðstaða. Í þessu undirþema tala viðmælendur um hversu 

mikilvægt sé að geta hvílt sig og fengið sér að borða í næði, hafa aðstöðu þar sem 

hægt sé að kúpla sig frá viðskiptavininum. Þeir viðmælendur sem voru með góða 

aðstöðu til hvíldar voru áberandi jákvæðari gagnvart vinnuaðstöðunni en þeir sem 

höfðu enga aðstöðu eða mjög litla fundu fyrir þreytu, álagi og stressi. 

Þegar vinnuaðstaða eins og viðmælandi A lendir í fannst honum það vera í lagi að 

bíða eftir að húsnæðið væri tekið í gegn og það hjálpaði mikið að vera með 

skemmtilega vinnufélaga og reyna að vera jákvæður. 

,,Vinnuaðstaðan er mjög lúin, ég hef heyrt að það sé búið að vera í bígerð í tvö ár 

að laga það. Húsnæðið er löngu búið að sprengja utan af sér og viðskiptavinirnir 

þurfa að bíða í biðröð vegna þess að það er ekkert pláss fyrir fleiri starfsmenn til 

að afgreiða þá. Það vantar að endurnýja kassakerfi og innréttingar […] og það er 

mikill kuldi í húsnæðinu en […] kom til móts við okkur með því að útvega 

rafmagnsofna sem við erum með undir afgreiðsluborðinu. Húsnæði […] er bara 

allt of lítið, kaffistofan sem við höfðum er farin undir aðra starfssemi og við höfum 

engann rólegan stað innanhúss til að slaka á, ég er oft mjög þreytt og köld í 

vinnunni en ég vinn með svo skemmtilegu fólki að það er fljótt að gleymast” (A).  
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Kaffi og matartímar eru mikilvægir að mati viðmælenda og nauðsynlegt að geta farið 

úr þjónustuhlutverkinu í einhvern tíma yfir vinnudaginn. Ekki voru alltaf tækifæri til 

þess eins og hjá viðmælanda C sem hefur engan möguleika á því. 

,,Það eru helmingslíkur á að ég verði áfram hjá fyrirtækinu. Þetta var eina    starfið 

sem mér bauðst” (D). 

,,Stundum er kósý og rólegt í vinnunni en svo klukkutíma seinna getur allt verið 

brjálað og þá get ég ekki sest niður átta klukkutíma, ef ég næ pásu þá þarf ég að 

borða þar sem er laust pláss, ég hef enga kaffistofu” (C).  

,,[…] er að flytja fljótlega, húsnæðið sem við erum í núna er löngu sprungið” (G). 

,,Það eru svo mikil veikindi í vinnunni og ég er stanslaust á flakki á milli 

starfsstöðva, erfitt að vera aldrei í sama stólnum, mér finnst það stressandi að vita 

aldrei hvar ég verð næsta dag” (J). 

Viðmælendur D og F voru hvorki sáttir né ósáttir með vinnuaðstöðuna. Í viðtölum við 

viðmælendur D og F kom það sterklega fram að á mínútunni sem vinnudagurinn er 

búinn þá er hlaupið út um dyrnar. 

,,Vinnuaðstaðan mín er allt í lagi, það sem angrar mig helst er að það er enginn 

opnanlegur gluggi og þess vegna er oft þungt loft og ryk út um allt” (D). 

 ,,Ég er ekkert að pæla í því hvernig mér líður, ég er bara sáttur” (F). 

Tveir viðmælenda orðuðu reynslu sína á svipaðan hátt og orð annars þeirra voru 

eftirfarandi: 

,,Vinnuaðstaðan mín er æðisleg, […] hugsar vel um okkur og við erum með 

geggjað barnahorn fyrir börn starfsmanna ef við þurfum að taka þau með” (H).  

4.3. ÞEMA 3: FÉLAGSLEG SAMSKIPTI 

Í viðtölunum kom fram mjög skýrt að góðir samstarfsfélagar eru mjög mikilvægir. Orð 

langflestra viðmælenda endurspegla að voru enn í þessari vinnu vegna félaganna. 

Félagsskapurinn er metinn hærra en vinnuaðstaðan. 

Í ljósi þessa er þriðja meginþema niðurstaðnanna Félagsleg samskipti sem vísar til 

samskipta og þess hvernig viðmælendur upplifa móttöku skilaboða og hvernig 

skilaboð eru send frá sér. Einnig lýsir þetta þema hvernig, viðmælendurnir hafa 

kynnst samstarfsfélögunum, starfsánægju þeirra að samskipti eru almennt góð á 

vinnustöðum. 
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4.3.1. STARFSÁNÆGJA 

Undirþema hér er starfsánægja. Viðmælendurnir ræða hér sérstaklega vinnutímann 

sinn, hjá flestum er bara vaktarvinna í boði og helsta ósk meirihluta viðmælendanna 

er að vinna dagvinnu vegna fjölskylduhaga eða þá að þeir sem eru barnlausir leggja 

ekki miklar áherslur á vinnutíma. Misjafnt er hvort yfirmenn spyrji undirmenn sína um 

líðan eða starfsánægju. Möguleikarnir til að hafa áhrif á vinnutímann eru almennt ekki 

margir. Í viðtölunum var líka nefnt hvað mikilvægt sé að gera eitthvað með 

vinnufélögunum.  

Viðhorf sumra viðmælenda er að þeir myndu vilja fá að hafa áhrif á vinnutímann sinn 

og það væri meiri umhyggja í þeirra garð frá yfirmanni. Einn þeirra lýsir upplifun sinni 

með eftirfarandi orðum: 

,,Ég er í vaktarvinnu og vinn tólf tíma í einu, ef ég þarf að skipta um vakt þá verð 

ég að redda því sjálf, það er ekki í boði að vera bara hálfan daginn eða bara í 

dagvinnu, draumavinnutíminn minn er átta til sextán virka daga og það myndi 

henta betur vegna barnanna. Það er enginn sem spyr mig hvernig mér líði eða 

hvort ég sé ánægð aftur á móti er mikið um veikindi og þá er ennþá meira að gera 

hjá mér og ég er oft þreytt og orkulaus” (A).  

Viðmælendur G, C og J voru áberandi ekki sáttir með vinnutímann, og finnst vegna 

mikilla anna ekki möguleiki til mikilla samskipta við samstarfsmenn eða yfirmenn. Í 

viðtölunum kom fram svolítil þreyta til viðhorfs vinnuveitenda til vinnuálags og 

viðmælendum fannst þeir ekki vera metnir að verðleikum. Orð þriggja viðmælenda 

um þetta efni eru eftirfarandi: 

,,Það er bara vaktarvinna í boði, tólf tíma. Það er svo mikið að gera að við höfum 

enga orku til að gera eitthvað saman eftir vinnu, það er helst að við fáum 

páskaegg í gjöf frá […]” (G). 

,,Það eina sem er í boði eru tólf tíma vaktir. Það hefur enginn tíma til að fylgjast 

með hvernig mér líður” (C).  

,,Það er ekki mikil eftirfylgni á okkar líðan og hvað þá starfsánægju” (J). 

Hjá nokkrum viðmælendum koma fram nokkur sátt um vinnutímann. Þessir 

viðmælendur töldu sig eiga gott samband við samstarfsfélaga og yfirmenn og lýsa því 

svo: 

,,Vinnutíminn minn er misjafn og mér er alveg sama hvernig ég vinn, ég á engin 

börn og er því laus til að skipta um vakt eða leysa af og það er bara gaman og 

alltaf gott að fá smá aukapening. Starfsmannafélag […] er duglegt að halda 
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viðburði svo við getum kynnst betur, stundum bíó, leikhús, partý, bingó eða þess 

háttar” (B).  

 ,,Það er bara vaktarvinna í boði og vaktirnar eru átta til tólf tímar. Ég er með 

góðan yfirmann sem spyr mig reglulega um hvernig gangi” (D).  

,,Ég hef smá frjálsan vinnutíma og get klárað sum verkefnin heima. […] er með 

góðan heimilismat í hádeginu og við forum reglulega saman í hreyfingu og 

heilsuátök, við erum bara öll jöfn og spjöllum mikið” (E). 

 ,,Ég er að vinna tólf tíma vaktir sem hentar mér mjög vel mér finnst gott að fá 

frívaktirnar sem eru í vaktarfyrirkomulaginu. Ég get alltaf farið og talað við 

yfirmanninn minn en hef bara aldrei þurft þess” (F). 

Viðmælendur H og I eru mjög ánægðir með vinnutímann og aðstæður í vinnunni. 

Viðhorf þeirra er að það sé verið að hugsa vel um þá og segja: 

,,[…]  passar vel upp á að mér líði vel og ég sé ánægð, ég fæ hollan frían mat og 

ef ég vil fara í ræktina þá get ég lengt matartímann, […]  vill að starfsfólkinu líði vel 

og þá fái viðskiptavinurinn betri þjónustu frá okkur“ (H).  

,,Það er bara vaktarvinna í boði. Það er góður vinnuandi og frekar létt andrúmsloft 

og það er vegna þess að yfirmaður minn treystir starfsfólkinu til að vinna 

sjálfstætt” (I).  

4.4. ÞEMA 4: FRAMTÍÐARVINNUSTAÐUR 

Fjórða meginþemað er framtíðarvinnustaður. Viðmælendur töluðu um hversu miklar 

líkur væru að þeir myndu vinna á sama stað eftir ár og svörin eru í takt við orð 

viðmælenda í fyrra þema sem snýr að starfsánægju viðmælenda og vinnutíma. 

Viðmælendur töluðu líka um afhverju ferðaþjónusta varð fyrir valinu og yfir heildina 

lítur út fyrir að viðmælendur séu með mikinn áhuga á að vera í framlínu og vilja 

hugsa vel um viðskiptavininn. 

4.4.1. ÞJÓNUSTULUND 

Undirþemað hér er þjónustulund. Viðmælendur eru flestir jákvæðir til framtíðar á 

sama vinnustað og hafa mikinn áhuga á að vinna við ferðaþjónustu og að þjónusta 

viðskiptavini. Nokkrir viðmælendanna hafa áhyggjur af stjórnun innan fyrirtækisins og 

litlum möguleikum á að breyta vinnutíma. Einn viðmælenda orðaði reynslu sína 

eftirfarandi: 
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,,Ég sé ekki fram á að geta unnið mjög lengi í tólf tíma vaktarvinnu en ég get alveg 

hugsað mér að vinna hjá fyrirtækinu á dagvinnutíma. Mér finnst bara skemmtilegt 

að vera í kringum fólk og gott að geta þjónustað fólk og skilað af sér ánægðum 

viðskiptavinum” (A).  

Þjónustulund er mikilvæg að mati viðmælenda og nauðsynlegt að hafa ánægju af 

samskiptum við fólk og hafa áhuga á ferðaþjónustu. Hjá viðmælenda H kom það vel 

fram að mikill áhugi er fyrir framtíð í ferðaþjónustu hjá honum: 

,,Mig langar að vinna þarna til framtíðar og að allt gengur mjög vel og því séu 

líkurnar miklar. Ég er stoltur íslendingur og hef gaman af að ferðast og gaman 

að kynna land og þjóð, þetta er bara ævintýri” (H). 

Að hafa gaman af samskiptum er stór hluti af að vinna við ferðaþjónustu að mati 

viðmælenda. 

,,Ég er opin til að vera áfram í sömu vinnunni næsta árið ef fyrirtækið vill 

halda mér. Ég hef alltaf haft áhuga á að vinna við ferðamennsku og fannst 

sniðugt að prufa að vinna á hóteli” (B). 

,,Möguleikarnir eru mjög góðir. Ég er mjög félagslynd og hef rosalega gaman 

af samskiptum og vera í kringum fólk” (E).  

Samskipti og skipulag innan fyrirtækis eru mikilvæg að mati viðmælenda og að 

samstarfsfólk sé samstiga í hvernig veita eigi þjónustuna.   

,,Líkurnar eru ekki miklar miðað við hvernig stjórnunin er, það vantar meiri 

samskipti frá yfirmönnum til undirmanna, of margir sem halda að þeir stjórni 

og þó ég hafi fengið frábæra þjálfun þá er það ekki eins með alla aðra 

starfsmenn, fólk vinnur of mikið á mismunandi hátt, það veldur ringulreið og 

misskilningi. Mér finnst ferðaþjónustan mjög spennandi vettvangur” (C). 

,,Það eru helmingslíkur á að ég verði áfram hjá fyrirtækinu. Þetta var eina 

starfið sem mér bauðst” (D) 

,,Ég tel líkurnar mjög góðar, ég er vel liðin og ég er mjög sáttur. Mig langaði   

skipta um starfsvettvang, breyta til og ferðamannaiðnaðurinn spennandi” (F).  

,,Líkurnar eru allt í lagi. Þetta var eina vinnan sem var í boði ég hætti í skóla 

og varð að finna mér vinnu” (G).  

,,Það eru helmingslíkur á að ég verði áfram hjá fyrirtækinu. Þetta var eina 

starfið sem mér bauðst” (D). 
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,,Það er bara vaktarvinna í boði og hún fer ekki alveg nógu vel með 

fjölskyldulífið og því er ég ekki viss um framhaldið. Ég er mikil félagsvera og 

finnst gaman að vera í kringum fólk” (I).  

,,Það fer eftir álaginu næstu vikurnar, hvað muni verða. Mér líkar að vera í 

samskiptum við fólk” (J). 

4.5 SAMANTEKT NIÐURSTAÐNA 

Í rannsókninni kom sterkt í ljós hjá viðmælendum að nýliðaþjálfun væri alls ekki næg, 

aðallega vegna anna og hent út í djúpu laugina samkvæmt nokkrum viðmælenda. 

Viðmælendur fengu margir hverjir nokkra klukkutíma til að læra inn á fyrirtækið með 

aðstoð starfsmanns með reynslu. 

Þær niðurstöður eru í samræmi við rannsókn VR (2015) þar var sýnt fram á að ekki 

sé lagt mikið upp úr nýliðaþjálfun í fyrirtækjum tengt ferðaþjónustu, helmingur 

svarenda sögðust annaðhvort enga þjálfun hafa fengið eða fengið einungis einn dag. 

Niðurstöður rannsóknarinnar hér sýna að ef nýliðaþjálfun er ekki góð þá eykur það 

álag, stress og óöryggi nýliðans. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að lítið er um hvíldartíma til að borða eða 

hvíla sig hjá meirihluta viðmælenda og hjá einhverjum er enginn tími til félagslegra 

samskipta við samstarfsmenn hvorki á vinnutíma né utan og það sé vöntun á að 

hæfilegar kröfur séu gerðar til starfsmanna (Vinnueftirlit ríkisins, 2014 og 2016). 

Viðhorf viðmælendanna sem eru ánægðir og hafa ekkert út á vinnustaðinn sinn að 

setja eru í takt við að góðir stjórnunarhættir sé lykilatriði í því að félagslega umhverfið 

sé í lagi, kröfur, álag, stjórnun, skipulag, sveigjanleiki og sjálfstæði sé í góðum málum 

(Vinnueftirlit ríkisins, 2016 og 2017). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að 

viðmælendurnir vilja vera með í ráðum varðandi vinnutímann sinn, einnig kom í ljós 

að yfirmenn mættu vera sýnilegri og sýna meiri áhuga á líðan og starfsánægju þeirra, 

félagsleg samskipti skipta viðmælendur miklu máli. Viðmælendur vilja flestir halda 

áfram að vinna á sama vinnustað og einstaka ef vinnutíminn myndi breytast. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að svo lengi sem viðmælendum finnist 

skemmtilegt í vinnunni og meira val um vinnutíma að þá skipti lélegt húsnæði, mikið 

álag og engin kaffistofa engu máli. 
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5. UMRÆÐUR 

5.1. NÝLIÐAÞJÁLFUN 

Nýliðaþjálfun er mikilvæg samkvæmt Dandira (2012) þar sem markmiðið eigi að vera 

að finna, þjálfa og halda í bestu starfsmennina, góð þjálfun ýtir undir ánægju 

starfsmanna, betri afköst og betra viðhorf til fyrirtækisins. 

 Í rannsókninni kom sterkt í ljós hjá viðmælendum að nýliðaþjálfun væri alls 

ekki næg, aðallega vegna anna og hent út í djúpu laugina samkvæmt nokkrum 

viðmælenda. Viðmælendur fengu margir hverjir nokkra klukkutíma til að læra inn á 

fyrirtækið með aðstoð starfsmanns með reynslu. 

 Þær niðurstöður eru í samræmi við rannsókn VR (2015) þar var sýnt fram á 

að ekki sé lagt mikið upp úr nýliðaþjálfun í fyrirtækjum tengt ferðaþjónustu, helmingur 

svarenda sögðust annaðhvort enga þjálfun hafa fengið eða fengið einungis einn dag. 

Niðurstöður rannsóknarinnar hér sýna að ef nýliðaþjálfun er ekki góð þá eykur það 

álag, stress og óöryggi nýliðans. 

5.2. VINNUUMHVERFI 

Viðmælandi í rannsókninni hefur athyglisvert viðhorf til vinnuumhverfisins sem er í 

takt við það sem Vinnueftirlit ríkisins (2016/2017) setti fram um líðan á vinnustað og 

hversu félagslega umhverfið er stór hluti af heildarupplifun nýliðans: 

“Vinnuaðstaðan er mjög lúin, ég hef heyrt að það sé búið að vera í bígerð í 

tvö ár að laga það. Húsnæðið er löngu búið að sprengja utan af sér og 

viðskiptavinirnir þurfa að bíða í biðröð vegna þess að það er ekkert pláss fyrir 

fleiri starfsmenn til að afgreiða þá. Það vantar að endurnýja kassakerfi og 

innréttingar […] og það er mikill kuldi í húsnæðinu en […] kom til móts við 

okkur með því að útvega rafmagnsofna sem við erum með undir 

afgreiðsluborðinu. Húsnæði […] er bara allt of lítið, kaffistofan sem við höfðum 

er farin undir aðra starfssemi og við höfum engann rólegan stað innanhúss til 

að slaka á, ég er oft mjög þreytt og köld í vinnunni en ég vinn með svo 

skemmtilegu fólki að það er fljótt að gleymast” (A). Þetta sýnir að félagslegi 

hlutinn er svo miklu mikilvægari en hvort þú sért með nýjan stól eða rétt 

hitastig, aðalatriðið sé að félagsleg samskipti séu góð á vinnustaðnum. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að lítið er um hvíldartíma til að borða eða 

hvíla sig hjá meirihluta viðmælenda og hjá einhverjum er enginn tími til félagslegra 

samskipta við samstarfsmenn hvorki á vinnutíma né utan og það sé vöntun á að 

hæfilegar kröfur séu gerðar til starfsmanna (Vinnueftirlit ríkisins, 2014 og 2016). 
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Viðhorf viðmælendanna sem eru ánægðir og hafa ekkert út á vinnustaðinn sinn að 

setja eru í takt við að góðir stjórnunarhættir sé lykilatriði í því að félagslega umhverfið 

sé í lagi, kröfur, álag, stjórnun, skipulag, sveigjanleiki og sjálfstæði sé í góðum málum 

(Vinnueftirlit ríkisins, 2016 og 2017). 

5.3. FÉLAGSLEG SAMSKIPTI 

Vinnutími viðmælenda var mikið rætt í viðtölunum, hjá stórum meirihluta var bara 

vaktarvinna í boði og það henti ekki alltaf fjölskylduhögum sumra viðmælendanna og 

þær óskir eru í takt við það sem Vinnueftirlitið (2014/2016) skrifaði um hvað það væri 

mikilvægt að hafa starfsfólk með í ráðum um skipulagningu á vinnustaðnum, 

aðstæður vinnuumhverfisins, vinnuálag og vinnutíma.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að viðmælendurnir vilja vera með í ráðum 

varðandi vinnutímann sinn, einnig kom í ljós að yfirmenn mættu vera sýnilegri og 

sýna meiri áhuga á líðan og starfsánægju þeirra, félagsleg samskipti skipta 

viðmælendur miklu máli.  

Félagsleg samskipti og geta komið í veg fyrir andlegt álag og minnka líkur á 

heilsutjóni (Vinnueftirlit ríkisins, 2014 og 2016). 

5.4. FRAMTÍÐARVINNUSTAÐUR 

Fyrirtæki sem hafa uppgötvað mikilvægi framlínustarfsmanna sinna viðskiptavinum 

sínum betur og samkvæmt Observes Kagoro ráðgjafa í breytingastjórnun (Dandira, 

2012) “You cannot expect your employees to delight your customers unless you as 

an employer delight your employees” (Dandira, 2012). Viðmælendur vilja flestir halda 

áfram að vinna á sama vinnustað og einstaka ef vinnutíminn myndi breytast.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að svo lengi sem Viðmælendum finnist 

skemmtilegt í vinnunni og meira val um vinnutíma að þá skipti lélegt húsnæði, mikið 

álag og engin kaffistofa raunverulega engu máli. 

5.5. SAMANTEKT UMRÆÐNA 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom það svolítið á óvart hvað félagslega hliðin hefur 

mikið að segja þegar kemur að starfsánægju viðmælendanna, vinnuaðstaða og 

vinnuumhverfi virðist vera mjög ábótavant og þar kemur inn í að flestir eru ekki með 

neina aðstöðu til að fá sér að borða eða hvíla sig en samt virðist það ekki vera mikið 

mál hjá flestum, þó flestir nefni álag og stress er eins og þeir tengi það bara við að 

mikið sé að gera heldur en umhverfi sitt á vinnustaðnum. Hugsanleg skýring á 
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upplifun viðmælendanna gæti verið sú að þeir eru enn nýliðar og væntingarnar eru 

ennþá í mótun, að hafa unnið í tvo til sex mánuði á vinnustað hefur ekki mikið að 

segja um framhaldið eða framtíðina á vinnustaðnum. Allir viðmælendur fengu góðar 

móttökur og það virðist hafa haft mjög góðar afleiðingar fyrir fyrirtækið því 

viðmælendurnir virðast fyrirgefa lélega þjálfun og mikið álag. Eina rannsóknin sem 

tengdist nýliðum í ferðaþjónustunni er frá árinu 2005 en þó rannsóknin sé tólf ára 

gömul þá virðist hún alveg eiga enn heima árið 2017 og er í samræmi við 

niðurstöðurnar úr þessari rannsókn og er sú að ferðaþjónustufyrirtæki leggji ekki 

mikið upp úr nýliðaþjálfun. Þá kemur spurningin hvort ferðaþjónustufyrirtæki séu að 

koma vel fram við starfsmenn sína og séu að fara eftir öllum reglum varðandi kröfur, 

álag, stjórnun, skipulag, sveigjanleika og sjálfstæði (Vinnueftirlit ríkisins, 2016 og 

2017). 

Viðhorf viðmælendanna eða nýliðanna til móttöku sinnar hjá sínu 

ferðaþjónustufyrirtæki eru á margan hátt mjög svipað en aðalatriðið er að bæta 

nýliðaþjálfun eða eins og í sumum tilvikum bæta við nýliðaþjálfun, aukning 

ferðamanna til Íslands eykst á hverju ári og ferðaþjónustugreinin í hröðum vexti 

(Stjórnarráðið, 2017) og því mikilvægt að taka vel á móti nýliðum sem vilja starfa í 

ferðaþjónustu greininni. 

Því er mikilvægt að rannsaka efnið enn frekar og jafnvel notast við stærra úrtak hafa 

bæði spurningalista og viðtöl. Rannsóknin gefur aðeins hugmynd að viðhorfi 

nýliðanna til móttöku þeirra hjá ferðaþjónustufyrirtæki. 

6. ÁLYKTUN OG LOKAORÐ 

Lagt var upp með að kanna viðhorf nýliða innan ferðaþjónustufyrirtækja til þeirrar 

móttöku og þjálfunar sem þeir fengu hjá sínu fyrirtæki. Eftir að hafa tekið viðtölin og 

unnið úr þeim þá var það fljótlega ljóst að nýliðaþjálfun væri eiginlega engin og að 

viðmælendurnir kæmu til vinnu fyrsta daginn og móttökur alveg frábærar og svo er 

mætt dag tvö og þá er nýliðanum hent út í djúpu laugina og þarf stanslaust að vera 

að trufla samstarfsfélagana til að spyrja og er þá í rauninni að tefja afgreiðslu á 

tveimur stöðum í stað eins ef nýliðinn hefði starfsfóstra hjá sér til að hjálpa sér og 

svara spurningum. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að nýliðar vilja að það sé komið vel fram við þá 

og því sé félagslega hliðin svo mikilvæg og að hún toppi allar aðrar neikvæðar 

upplifanir. Vegna aukningar ferðamanna til Íslands er mikilvægt að hafa nýliðaþjálfun 

í góðum málum og að fyrirtæki fari að setja starfsmenn sína í sama sæti og 

viðskiptavininn það er fyrsta sæti. 
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VIÐAUKI 1 – SPURNINGALISTI 

1. Viltu segja mér aðeins frá sjálfri/sjálfum þér og fjölskylduhögum? 

2. Viltu lýsa hvað varð þess valdandi að þú valdir að starfa í ferðaþjónustu? 

3. Hvernig var tekið á móti þér sem nýliða? 

4. Hvaða áhrif finnst þér vinnuumhverfið hafa áhrif á þína líðan? 

5. Hvaða möguleika hefur þú haft til að hafa áhrif á vinnutímann? 

6. Hvaða áhrif hafa samskipti á vinnustaðnum á þína líðan? 

7. Hvaða möguleika sérð þú á að fá tækifæri til framtíðar innan fyrirtækisins? 

8. Hvað gerir vinnustaðurinn til að fylgjast með þinni líðan og starfsánægju? 
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