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Útdráttur 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða fræðslu- og þróunarmál lítilla og meðalstórra 

íslenskra fjölskyldufyrirtækja. Notast var við eigindlega aðferðafræði og tekin sjö viðtöl. 

Skoðað var samspil fjölskyldu og starfsins, þarfagreiningu, nýliðamóttöku, hvort 

fræðslustjóri væri til staðar, frammistöðumat, helstu hindranir fræðslu og 

framtíðaráætlanir þróunar mannauðs hjá fjölskyldufyrirtækjunum. Niðurstöður leiddu í 

ljós að mismunandi var eftir fjölskyldufyrirtækjum hversu mikið hugað var að þróun 

mannauðs hjá þeim. Athugað var hvernig nýliðamóttöku var háttað og það kom í ljós að 

öll fjölskyldufyrirtækin nota fóstrakerfi til að taka á móti og kenna nýjum starfsmönnum. 

Helmingur fyrirtækjanna bauð nýliðum sínum einnig að fara á nýliðanámskeið stuttu 

eftir að þeir hófu störf. Tvö fyrirtæki rannsóknarinnar voru lítil með 10 til 49 starfsmenn 

og fjögur fyrirtæki voru meðalstór með 50 til 249 starfsmenn. Athugað var hvort munur 

væri á fræðslumálum fjölskyldufyrirtækjanna eftir því hvort þau væru lítil eða 

meðalstór. Það kom í ljós að stærðargráða fyrirtækjanna hafði ekki áhrif á gæði fræðslu 

og þjálfunar. Einnig var athugað hvort fjöldi fjölskyldumeðlima hefði áhrif á þróun 

mannauðs hjá fyrirtækjunum. Ekki fannst neinn munur á því hvernig þróun mannauðs 

var háttað hjá fjölskyldufyrirtækjunum eftir því hversu hátt hlutfall fjölskyldumeðlima 

var starfandi í fyrirtækinu. Fyrirtækjunum sex var skipt í þrjá hópa eftir því í hvaða 

atvinnugrein þau voru. Tvö framleiðslufyrirtæki, tvö verslunar- og þjónustufyrirtæki og 

tvær fiskvinnslur og sölufyrirtæki. Það kom í ljós að fiskvinnslu- og sölufyrirtækin tvö 

sinntu þróun mannauðs verst af þessum þremur hópum. Þar var engin formleg fræðsla 

fyrir starfsmenn fyrir utan einstaka íslenskunámskeið. Allt nám sem fór fram var 

óformlegt, engin þarfagreining var til staðar og engin starfandi fræðslustjóri eða 

mannauðsstjóri. Almennt var lítið hugað að fræðslu og þróunarmálum hjá fiskvinnslu- 

og sölufyrirtækjunum. Niðurstöður sýndu einnig að framleiðslufyrirtækin tvö huguðu 

mest að þróun mannauðs af þessum þremur atvinnugreinum. Niðustöður 

rannsóknarinnar gefa vísbendingu um hvernig þróun mannauðs er hjá litlum og 

meðalstórum fjölskyldufyrirtækjum hér á landi en ljóst er að þörf er á frekari 

rannsóknum á þessu sviði.  
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1  Inngangur  

1.1 Markmið rannsóknar 

Fáar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á litlum og meðalstórum 

fjölskyldufyrirtækjum (sjá t.d. Auður Kristinsdóttir, 2010; Fanný Sigríður Axelsdóttir, 

2013; Jóna Rán Pétursdóttir, 2016) og höfundur fann fáar sem engar þar sem áhersla er 

lögð á þróun mannauðs. Ljóst er að þörf er á frekari rannsóknum á þessu sviði og 

vonandi vekur þessi rannsókn áhuga annarra á viðfangsefninu. Almennt er til nokkuð af 

rannsóknum um mannauðsstjórnun (sjá t.d. Finnur Oddson, Ásta Bjarnadóttir og Arney 

Einarsdóttir, 2013; Inga Jóna Jónsdóttir, 2003; Inga Rósa Sigurðardóttir, 2016; Guðrún 

Guðmundsdóttir, 2017) en það skortir rannsóknir um þróun mannauðs hjá íslenskum 

fjölskyldufyrirtækjum.  

  Lítil og meðalstór fyrirtæki gegna mikilvægu hlutverki í íslensku samfélagi sem og 

víða annars staðar. Ekki eru til nákvæmar tölur um hversu stór hluti fyrirtækja á Íslandi 

eru fjölskyldufyrirtæki. Hagstofa Íslands skilgreinir fjölskyldufyrirtæki ekki út frá öðrum 

einkafyrirtækjum og því ekki hægt að sjá hversu mörg þeirra eru lítil og meðalstór. Lítil 

og meðalstór fyrirtæki hegða sér oftast á annan hátt heldur en stór fyrirtæki. Líklegra er 

að þau séu með skammtímaáætlanir frekar en langtímaáætlanir, einfaldara skipulag og 

minna sérhæfða starfsmenn (Mintzberg, 1983; Torrés og Julien, 2005). Sama má segja 

varðandi fræðslu þeirra. Erlendar rannsóknir gefa til kynna að því smærri sem fyrirtæki 

eru því minna er hugað að þróun mannauðsins. Þetta getur komið sér illa fyrir smærri 

fyrirtæki því ýmsir kostir eru fyrir því að fjárfesta í þróun mannauðs. Fræðsla bætir 

árangur fyrirtækja með því að bæta arðsemi, framleiðni, getu og vöxt þeirra (Beynon, 

Jones, Pickernell og Packham, 2015). Fyrirtæki sem fjárfesta í fræðslu og stunda 

reglulega frammistöðumat eru líklegri til að vera með minni starfsmannaveltu og því 

minni veltukostnað (Dalziel, 2010). Starfsmenn sem hafa möguleika á fræðslu eru 

almennt áhugasamari, eru frekar reiðubúnir til að leggja á sig meiri vinnu fyrir hönd 

fyrirtækisins og sýna fyrirtækinu meiri hollustu (Smeenk, Eisinga, Teelken og 

Dooreward, 2006). Þó að rannsóknir sýni að fræðsla og þjálfun skili ákveðinni 

hagkvæmni innan fyrirtækja er oft tregða meðal lítilla og meðalstórra fyrirtækja að 

bjóða upp á hana. Almennt séð í slíkum fyrirtækjum er þjálfun frekar óformleg, 
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óskipulögð, viðbragðskennd (e. reactive) og til skamms tíma (Kotey og Folker, 2007). 

Þarfagreining er ekki oft notuð og algengt er að enginn mannauðsstjóri eða fræðslustjóri 

sé til staðar. Stundum sér eigandi eða stjórnandi um þessi hlutverk ásamt ýmsum öðrum 

verkefnum (Kotey og Folker, 2007; Mankin, 2009).      

 Vegna þess að takmörkuð vitneskja er til um fjölskyldufyrirtæki og hvernig þau 

hegða sér þegar kemur að ýmsum þáttum eins og fræðslumálum þótti höfundi 

mikilvægt að skoða það nánar. Því er helsta markmið rannsóknarinnar að skoða betur 

hvað einkennir lítil og meðalstór fjölskyldufyrirtæki og fá meiri vitneskju um þróun 

mannauðs hjá þessari tegund fyrirtækja. Sérstök áhersla verður lögð á að skoða hvernig 

þróun mannauðs er háttað og hvernig starfsþróunarstefna og fræðsla er hjá 

fjölskyldufyrirtækjunum. Einnig verður skoðað hvernig tekið er á móti nýliðum. Kannað 

verður hvort munur er á þróun mannauðs hjá litlum og meðalstórum 

fjölskyldufyrirtækjum og athugað hvort fjöldi fjölskyldumeðlima innan fyrirtækja hafi 

áhrif á þróun mannauðs. Að lokum verður kannað hvort munur sé á þróun mannauðs 

fjölskyldufyrirtækja eftir atvinnugreinum. 

 

1.2 Rannsóknarspurningar 

Leitast verður við að svara eftirfarandi fimm rannsóknarspurningum: 

1. Hvernig er þróun mannauðs háttað í fjölskyldufyrirtækjum? 

2. Hvernig er tekið á móti nýliðum hjá fjölskyldufyrirtækjum? 

3. Hefur stærð fjölskyldufyrirtækis áhrif á hvernig þróun mannauðs er háttað 

innan fyrirtækisins?  

4. Hefur fjöldi fjölskyldumeðlima áhrif á þróun mannauðs í fjölskyldufyrirtækjum? 

5. Hver er munurinn á þróun mannauðs fjölskyldufyrirtækja eftir því í hvaða 

atvinnugrein þau starfa? 
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1.3 Uppbygging 

Í fræðilega yfirlitinu er byrjað á að fjalla um hugtakið mannauðsstjórnun og hver 

hlutverk mannauðsstjóra eru. Þar á eftir verður fjallað þróun mannauðs, hvað felst í 

hugtakinu þróun mannauðs og hver markmið hennar eru. Undirkaflar þróunar 

mannauðs eru starfsþróunarhringurinn, starfsmannafræðsla og nám á vinnustað, og 

nýliðafræðsla. Næst er fjallað um lítil og meðalstór fyrirtæki og þróun mannauðs í þeirri 

gerð fyrirtækja. Að lokum er fjallað um fjölskyldufyrirtæki og þá sérstaklega hver 

sérkenni þeirra eru og þróun mannauðs innan þeirra.      

 Í aðferðafræðikaflanum er farið yfir þá rannsóknaraðferð sem er notuð, 

þátttakendur, mælitæki, framkvæmd rannsóknar, gagnaöflun og greining rannsóknar og 

að lokum siðferði rannsóknar.        

 Þar á eftir er sagt frá niðurstöðum. Fjallað er um einkenni fjölskyldufyrirtækis, 

þarfagreiningu og starfsþróunarstefnu, nýliðamóttöku, þjálfun og starfstengdan 

lærdóm, frammistöðumælingar, hindranir fræðslu og framtíðarsýn þróunar mannauðs. 

Byrjað verður á því að fjalla um framleiðslufyrirtækin, því næst fiskvinnslurnar og 

sölufyrirtækin og að lokum verslunar- og þjónustufyrirtækin.   

 Að lokum eru umræður sem skiptast í þrennt. Byrjað verður á því að fara yfir 

hverjar niðurstöður rannsóknarinnar voru, síðan verður farið yfir takmarkanir 

rannsóknarinnar og að lokum sagt frá mögulegum framtíðarrannsóknum.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

2.1  Mannauðsstjórnun 

Hugtakið mannauðsstjórnun er af flestum þekkt og til eru margar skilgreiningar á því 

(Beardwell og Claydon, 2014). Mannauðsstjórnun hefur þróast mikið undanfarna 

áratugi. Hugtakið var ekki notað af alvöru innan fyrirtækja fyrr en upp úr 1980 og kom 

þá í stað starfsmannastjórnunar (e. personnel management). Starfsmannastjórnun snýr 

aðallega að launa- og kjaramálum, skrifstofuhaldi og kostnaðareftirliti. Á meðan 

mannauðsstjórnun snýst meira um flæði starfsfólks, ráðningar, frammistöðumat, 

stöðuhækkanir og starfslok (Torrington, Hall, Taylor og Atkinson, 2014). 

Mannauðsstjórnun hefur það markmið að efla og nýta starfsmenn fyrirtækja til að 

fyrirtækið nái sem mestum árangri. Reynt er að virkja þekkingu og áhuga starfsmanna 

þannig að sem mestur árangur náist innan fyrirtækisins og að hæfni starfsfólks samsvari 

þeim verkefnum sem þarf að vinna (Steward og Brown, 2009). Ein leið til að skoða hæfni 

starfsfólks er að skoða frammistöðu þeirra í starfi. Frammistöðumat er þá gert í þeim 

tilgangi að meta frammistöðu starfsfólks og miða hana við fyrirfram ákveðna staðla 

fyrirtækisins (Cleveland, Murphy og Williams, 1989). Rannsóknir sýna að ef 

mannauðsstjórnun er notuð á skilvirkan hátt eykur það framleiðni og hagnað 

skipulagsheilda (Watson, 2005).     

 Mannauðsstjórnun er safn aðgerða og athafna stjórnenda sem miðar að því að 

laða að og halda í starfsmenn og tryggja það að frammistaða þeirra sé eins og æskilegt 

sé og styðji við markmið fyrirtækisins (Jones og George, 2015). Ásta Bjarnadóttir (1994) 

skilgreinir mannauðsstjórnun sem safn aðferða sem miða að því að hámarka skilvirkni, 

frammistöðu og starfsánægju starfsmanna. Það fer eftir hvaða vinnubrögð aðilar 

aðhyllast hvaða aðferð er notuð en hægt er að nota til dæmis harðar eða mjúkar 

aðferðir. Mjúk mannauðsstjórnun leggur áherslu á mannlegu hliðina á stjórnun. Þar er 

lögð áhersla á hvatningu, jafnvægi milli vinnu og einkalífs, samskipti, starfsöryggi og 

gæði vinnu. Mjúka aðferðin gefur starfsmönnum ákveðinn sveigjanleika og getur aukið 

tryggð þeirra. Hörð mannauðsstjórnun leggur áherslu á tölulegar upplýsingar, á árangur 

og afrakstur með því að ráða inn starfsmenn í þágu fyrirtækisins. Ef starfsmaður stendur 
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sig ekki í starfinu þá er honum sagt að fara því hann er betur settur annars staðar, þetta 

er ekki algengt hér á landi en mikið notað til dæmis í Bretlandi og Bandaríkjunum 

(Armstrong, 2006).        

 Hlutverk mannauðsstjóra eru mörg en þau snúa aðallega að ráðningum, 

starfslokum, uppsögnum, ráðgjöf við stjórnendur, fyrirtækjamenningu, launatengdum 

málum, ánægju starfsmanna og starfsmannaveltu. Stefnumiðuð mannauðsstjórnun (e. 

strategic human resource management) er nokkurs konar yfirheiti á mannauðsstjórnun. 

Þá er stefna skipulagsheildar að tengja stjórnun mannauðsmála við rekstrarleg markmið 

og heildarstefnu fyrirtækisins. Fundnar eru leiðir sem hjálpa við að ná settum 

markmiðum og sem auka skilvirkni. Meiri áhersla er lögð á arðsemi og árangur heldur en 

í hefðbundinni mannauðsstjórnun (Torrington o.fl., 2014).  

 Ráðningar út frá aðferðum mannauðsstjórnunar ýta undir að ferlið sé faglegt. 

Allir sem sækja um starfið hafa sömu möguleika til að tryggja sér starfið og útilokar 

frændsemisráðningar (e. nepotism). Reynt er að nota aðferðir sem tryggja hlutlægni við 

val starfsmanna (Torrington o.fl., 2014; Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, 2006). 

Mannauðsstjórnun gegnir mikilvægu hlutverki í velgengni skipulagsheilda. Ein forsenda 

þess að skipulagsheild geti tekist á við breytilegt vinnuumhverfi og fundið ný tækifæri er 

með því að stuðla að því að hæfir starfsmenn starfi þar og þar kemur mannauðsstjórnun 

að gagni (Beardwell og Claydon, 2014).  

 

2.2 Þróun mannauðs 

Þróun mannauðs er viðfangsefni innan mannauðsstjórnunar sem hefur mikið verið 

rannsakað. Margar rannsóknir sýna fram á að ef fjárfest er í þróun mannauðs efli það 

gæði og samkeppnishæfni fyrirtækja (Nolan og Garavan, 2015). Starfsmenn fá betri 

skilning á starfinu með aukinni fræðslu, meiri áhuga á starfinu og starfsánægja eykst. 

Þetta leiðir til minni starfsmannaveltu og aukinni tryggð starfsmanna (Ellström og Kock, 

2008). 

  Aðgerðir sem ýta undir eflingu þróunar mannauðs eru meðal annars fræðsla og 

þjálfun með námskeiðum innan eða utan vinnustaðar, óformlegt nám, lausnamiðaður 

lærdómur (e. learning by doing), þátttaka í vinnuumhverfinu, nám sem hægt er að 

tileinka sér með reynslu eins og að gera mistök og læra af þeim, prófanir og 
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endurtekningar (Rigg og Trehan, 2002; Mankin, 2009). Þegar talað er um þróun 

mannauðs er oftast átt við lærdómstækifæri og námsumhverfi auk þess sem áhersla er 

lögð á tengingu við þróun skipulagsheildarinnar. Hugtakið endurspeglar skilninginn á 

möguleikum til að auðvelda einstaklingsmiðað nám og þróun, sem felur í sér fjölbreytt 

úrval af námi. Þar með talið hefðbundna þjálfun og þróun sem og nýtingu tækifæra til 

að læra af raunverulegri reynslu til að bæta árangur fyrirtækisins (Yorks, 2005). Þróun 

mannauðs er það svið sem ber ábyrgð á að stuðla að námi sem tengist vinnunni og 

þannig þróa raunfærni einstaklinga, hópa og skipulagsheildar. Þetta merkir að þróun 

mannauðs taki þátt í að auðvelda eða fylgjast með öllum tegundum náms á vinnustað 

þar meðtalið formlegum (e. formal), óformlegum (e. informal) og formlausum (e. 

incidental) lærdómsleiðum. Því má segja að þróun mannauðs gegni því hlutverki að þróa 

námskerfi skipulagsheildarinnar (Watkins og Marsick, 2003). Þróun mannauðs þarf að 

byggja á sýn og stefnu fyrirtækisins. Sú sýn þarf að vera stefnumiðuð þannig að fyrirtæki 

sjái fyrir sér hvernig þau munu standa í framtíðinni. Finna þarf markmið sem mun hjálpa 

fyrirtækinu að ná þangað sem vænst er. Þá er greint hver kjarni starfseminnar er og 

megin gildi fyrirtækisins dregin saman sem byggt er á. Þannig verður til stefna sem 

unnið er að með því að sameina sýn fyrirtækisins, markmið og takmörk þess (Mankin, 

2009).  Stefnumiðuð þróun mannauðs í skipulagsheildum eru þegar tengsl eru milli 

stefnu skipulagsheildar og markvissrar stjórnunar fræðslu og starfsþróunar. Samkvæmt 

Mankin (2009) er stefnumiðuð þróun mannauðs þegar stefnur, reglur (e. policies), 

áætlanir og venjur hafa lóðrétt og lárétt tengsl. Ákveðin þekking verður til innan 

fyrirtækis þegar stefnumiðuð sýn er til staðar og er mikilvægt að miðla henni til 

starfsfólksins. Hægt er að miðla henni í gegnum leiðbeinendur og með ýmsum 

lærdómsleiðum líkt og fræðslu og þjálfun með námskeiðum innan eða utan vinnustaðar, 

óformlegu námi eða að læra með því að framkvæma, svo fátt eitt sé nefnt (Mankin, 

2009; Grubic-Nesic, Konja og Lalic, 2013). Fyrirtæki sem hafa stefnumiðaða sýn setja 

skýrar kröfur bæði á stjórnendur og almennt starfsfólk hvað varðar langtímamarkmið og 

hvernig skal ná þeim (Özdem, 2011).      

 Markmið þróunar mannauðs er að búa til og viðhalda námsformgerð (e. learning 

infrastructure). Þekking fyrirtækisins og lærdómsferli þess eru notuð til að styðja við 

markmið fyrirtækisins. Þegar áætlun er gerð fyrir þróun mannauðsins þarf að huga að 

ýmsu. Áætlunin ætti að innihalda hvers konar inngripa þörf er á, hvernig verður þeim 
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beitt, hverjir koma að verkefninu, hver er kostnaðurinn og svo framvegis. Þar sem þróun 

mannauðs snýst aðallega um þjálfun, lærdóm og þróun þá er líklegast að áætlunin verði 

birt sem þjálfunar- eða fræðsluáætlun fyrirtækisins. Þetta ferli getur verið tímafrekt og 

því getur myndast spenna á milli kostnaðar á fjárfestingunni og tímarammans sem þarf 

til að fjárfestingin beri árangur (Mankin, 2009). 

 

2.2.1 Starfsþróunarhringurinn 

Stefna þróunar mannauðs er í raunveruleikanum sérstakt ferli sem er síbreytilegt 

(Mankin, 2009). Mankin lýsir þessu með líkani (sjá mynd 1) sem hann kallar 

strarfsþróunarhringinn (e. human resource development cycle).  

 

 

Mynd 1. Starfsþróunarhringurinn (e. the HRD cycle). 

 

Starfsþróunarhringurinn byggir á stefnu skipulagsheildarinnar, þekkingu starfsmanna og 

áætlunargerð starfsþróunar. Ferlið snýr því að heildarþörfum skipulagsheildarinnar, 

vandamálum innan hennar og væntingum starfsþróunar. Það skiptist í fjögur stig sem 

fara í hring og þegar einni umferð eða einum hring er lokið, hefst sá næsti. Stigin fjögur 

skiptast í þarfagreiningu þjálfunar, hönnun fræðslu og þjálfunar, framkvæmd fræðslu og 

þjálfunar og að lokum árangursmat (Mankin, 2009). Stig eitt, þarfagreining, skoðar 

fyrirliggjandi gögn skipulagsheildar með þeim tilgangi að gera starfsþróun markvissa. 
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Hér er greining á fræðsluþörf gerð, hvaða þekking er til staðar og hvaða færni á að vera 

til staðar. Þarfagreiningin er gerð með stefnur og reglur skipulagsheildarinnar í huga. Að 

lokinni þarfagreiningu kemur annað stig sem snýr að hönnun fræðslu og þjálfunar. Hér 

eru markmið búin til og fræðslu- og starfsþróunaráætlanir settar fram. Bæði þjálfun og 

fræðsla þarf að vera í samræmi við þær auðlindir (e. resources) sem skipulagsheildin 

hefur, líkt og tíma, fjármagn og aðgang að sérfræðingum. Hér er framkvæmdin 

skipulögð eins vel og hægt er og þær aðferðir valdar sem að verða notaðar til að fræða 

og þjálfa starfsmenn fyrirtækisins. Þriðja stigið snýr að framkvæmd fræðslu og þjálfunar. 

Að lokum á fjórða stigi er árangur og ávinningur fræðslunnar metinn. Hér eru afmarkaðir 

þættir metnir sem og heildarmat fræðslunnar. Síðasta stigið er mikilvægt að því leyti að 

nokkuð algengt er að fræðsla skili sér ekki á þann hátt sem gert var ráð fyrir í byrjun. Ef 

fræðslan skilar ekki þeim ávinningi sem vonast var eftir þarf að rekja ástæðuna þar að 

baki en oft er það vegna vanþekkingu viðfangsefnis eða breyta þyrfti um kennsluaðferð. 

Þegar afmarkaðir þættir eru metnir má sjá hvar ávinningur innleiðingu fræðslunnar 

skilar árangri og hvaða þætti má bæta (Blanchard og Thacker, 2007; Mankin, 2009). 

 

 

Mynd 2. Stefnumótandi ferli starfsþróunar. ÞM= þróun mannauðs. 
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Líkt og sjá má á mynd 2 má skipta vinnuferlinu upp í fimm skref þegar stefna þróunar 

mannauðs er mótuð. Í skrefi eitt fer fram þarfagreining sem greinir innra og ytra 

umhverfi þjálfunar. Ytri þættir geta verið vinnumarkaðurinn, markaðsstefna, 

efnhagsspár, tækniþróun, yfirvöld og lýðfræðileg þróun. Innri þættir eru þá 

viðskiptaferli, innri vinnumarkaður, fyrirtækjamenning, uppbygging og breyttar 

væntingar starfsmanna. Eitt vandamál við að greina upplýsingar er að það er ómögulegt 

að vita allt um ytra umhverfið en bestu ákvarðanirnar eru yfirleitt teknar þegar þetta er 

haft í huga. Í skrefi tvö eru auðlindir greindar sem geta veitt samkeppnisforskot. Þessar 

auðlindir endurspegla kjarnastarfsemi skipulagsheildarinnar. Í skrefi þrjú eru 

stefnumótandi ákvarðanir starfsþróunar greindar. Hér er yfirleitt farið nokkrar leiðir en 

það fer eftir stærð skipulagsheildarinnar, uppbyggingu, menningu og aðgangi hennar að 

auðlindum. Best er að valdefla einstaklinga til þess að læra óformlega til að þróa 

mannauðinn, það þarf þó ekki endilega að vera að mannauðurinn vinni í hag 

skipulagsheildarinnar. Mikilvægt er að þróa traust til að skapa gott lærdómsumhverfi. Í 

skrefi fjögur fer fram innleiðing starfsþróunarstefnu í gegnum reglur, áætlanir og venjur 

starfsþróunar. Reglur eiga að virkja aðra í að taka ákvarðanir. Þannig ætti reglan að 

útskýra tilgang starfsþróunar, segja skýrt hver ber ábyrgð á hverju, útskýra hvernig 

auðlindum verður úthlutað og tilgreina árangursviðmið. Í skrefi fimm er fylgst með og 

framkvæmd stefnunnar endurmetin (Mankin, 2009).     

 Hafa ber í huga þegar starfsþróunaráætlun er gerð að hún innihaldi nokkur atriði. 

Hún á að vera nákvæm og endurspegla þarfir fyrirtækisins, vera skýr og allir ættu að fá 

tækifæri til að koma með gagnrýni á hana. Áætlunin á að upplýsa og tilgreina hver á að 

vera þjálfaður, hvenær, af hverju og hvernig. Þá þarf sérstaklega að áætla varðandi 

tímasetningu og kostnað. Starfsþróunaráætlun á að vera áframhaldandi og uppfærð 

þegar þess þarf og að lokum ætti hún að tilgreina nöfn en ekki vinnutitla. Það þarf að 

fylgjast vel með og meta stefnu þróunar mannauðs en hér er upplýsingaflæði mikilvægt 

fyrir mótun og innleiðingu hennar (Mankin, 2009).      

 Ýmsar hindranir geta verið á þróun mannauðs innan skipulagsheilda. Sem dæmi 

má nefna lítinn áhuga til að fjárfesta í aðgerðum líkt og þjálfun og þróun fyrirtækisins, 

lítill áhugi hjá einstaklingum til að fjárfesta í sinni eigin þróun, vöntun á góðri 

viðskiptastefnu eða árangursríkri áætlun, þrýstingur til að þéna að til skamms tíma og 

vanhæfni sérfræðinga til að stuðla að stefnu þróunar mannauðs innan fyrirtækisins. 
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2.2.2 Fræðsla og nám á vinnustað 

Hugtakið lærdómur hefur verið skilgreint á ýmsa vegu. Knud Illeris (2004) lýsir lærdómi 

sem ferli þar sem einstaklingar afla sér þekkingar, færni og mögulegra viðhorfa og 

skoðana. Lærdómur fellur undir hugræna sálfræði líkt og skilningur, hugsanir og minni. 

Nokkrir fræðimenn hafa dregið þessa skilgreiningu í efa síðustu áratugi. Fyrst og fremst 

hefur því verið haldið fram að nám sé í grundvallaratriðum líkt og félagslegt ferli sem á 

sér stað í samskiptum milli fólks, til dæmis í samfélögum (Illeris, 2004). Nýrri viðmið um 

lærdóm segja að hann sé ferli breytinga eða umbreytinga sem eykur úrval möguleika og 

aðgerða (Fenwick, 2005). Nokkrar mögulegar hindranir á lærdómi geta verið skortur á 

tíma, skortur á fjárhagslegum stuðningi, ótti við mistök, skortur af búnaði, óstyðjandi 

fyrirtækjamenning, takmörkun á getu einstaklinga og rótgróið lærdómsval (e. learning 

preference) (Mankin, 2009).        

 Til að skapa viðeigandi lærdómsumhverfi þarf að skilja styrkleika og takmörk 

lærdómskenninga. Lærdómskenningum má skipta í tvennt, hugrænar og 

einstaklingsmiðaðar kenningar; og starfsmiðaðar og félagslegar kenningar. Þessi tvö 

sjónarmið eru nátengd og jafn háð hvor öðru (Mankin, 2009). Kenningar um 

einstaklingslærdóm hafa eingöngu sprottið út frá sálfræðilegu sjónarmiði. Hugrænar 

kenningar segja að lærdómur sé skilgreindur sem eigindleg breyting í því hvernig 

einstaklingur sér hlutina, upplifir, skilur og gerir grein fyrir hlutum í lífinu. Hugræn 

kenning er í grunninn um hvernig við hugsum og það hvernig við hugsum er afleiðing 

lærdóms. Atferliskenningar leggja áherslu á hegðun eða atferli við lærdóm. Lærdómi er 

samkvæmt þessu lýst sem vélrænu, ósjálfráða ferli þar sem þeir sem læra hafa lítið um 

það að segja. Lærdómur er þá nokkuð varanleg breyting í hegðun sem á sér stað sem 

afleiðing æfinga eða reynslu. Dæmi um atferliskenningu er hundakenning Pavlov, nefnd 

klassísk skilyrðing. Reynslunámskenningin inniheldur lærdóm á skýrri og hagnýtri 

þekkingu, það er allt nám sem kemur af raunverulegum upplifunum. Lærdómur er 

skilinn sem sveiflukennt áframhaldandi ferli þar sem einstaklingar læra af reynslunni. 

Fræðimaðurinn Burns segir að frumkvöðlar læri af reynslunni, þeir framkvæma fyrst og 

læra svo af útkomunni (Mankin, 2009).       

 Til að skilja lærdóm innan hópa er nauðsynlegt að skilja félagslegar 

lærdómskenningar. Þær halda því fram að hugrænir eiginleikar séu til staðar á 

vinnustaðnum, dreifðir á milli hópmeðlima og að lærdómur eigi sér því stað sem 
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afleiðing félagslegra samskipta á milli hópmeðlima. Sú þekking sem er áunnin í 

félagslegu samhengi er ólík þeirri þekkingu sem er áunnin í gegnum lestur, hlustun og 

skrif. Samkvæmt félagsnámskenningunni er lært með því að taka þátt í 

athafnarsamfélögum og lærdómur tengdur aðstæðum þar sem lært er í gegnum 

þátttöku og framkvæmd (Mankin, 2009). Að lokum er víkkandi (e. expansive) 

lærdómskenningin um skapandi nám í tengslum við nýbreytni starfs. Víkkandi lærdómur 

kemur út frá einhverskonar þörf um breytingu, þetta geta verið við sérstakar aðstæður, 

aflið sem knýr áfram þróun og nýsköpun. Dæmi um þetta getur verið þegar starfsfólk 

upplifir að breyta þurfi umhverfi sínu, þá rannsakar það ástandið og núverandi 

starfshætti. Síðan finna þeir nýjar leiðir sem breyta umhverfinu (Engeström, 2001). 

 Lærdómur á vinnustað er ferli sem eflir raunfærni starfsmanna og 

skipulagsheildar. Ferlið getur verið formlegt, minna formlegt eða óformlegt eða 

formlaust nám. Vinnustaðanám er oftast blandað nám það er bæði formlegt og 

óformlegt. Með formlegu námi er átt við lærdóm innan menntakerfisins sem og utan, 

þetta eru skipulagðar lærdómsleiðir líkt og námskeið. Óformlegt nám á sér stanslaust 

stað á vinnustaðnum, það er óskipulagt, ómeðvitað og fellur fyrir utan formlegar 

lærdómleiðir menntakerfisins. Talið er að óformlegt nám á vinnustað eigi heiðurinn af 

mestum lærdómi innan skipulagsheilda í dag. Það á sér stað í gegnum samræður en 

einnig í gegnum teymisvinnu, fóstrun (e. mentoring) og markþjálfun (e. coaching). Fóstri 

(e. mentor) er þegar samstarfsmaður tekur að sér að leiða nýjan starfsmann inn í starf 

fyrstu dagana eða vikurnar. Fóstri er yfirleitt eldri, reyndari starfsmaður sem fær það 

hlutverk að hjálpa og styðja nýliða með leiðsögn og umræðu. Fóstri styður og hjálpar 

viðkomandi að ná þeirri hæfni og þeim starfsframa sem hann sækist eftir. Markþjálfari 

(e. coach) er þegar að jafningi eða stjórnandi sem vinnur með starfsmanni hvetur, 

leiðbeinir og styður starfsmann til að ná settum markmiðum í starfi. Þá hjálpar 

markþjálfari viðkomandi að þróa færni sína, styrkir hann og veitir honum endurgjöf 

(Mankin, 2009). Óformlegt nám á vinnustað hefur marga kosti eins og að þjálfunin skilar 

sér beint inn í frammistöðu og hegðun og hefur áhrif á starfsemina. Einnig eru 

starfsmenn ekki í burtu frá vinnustaðnum og í því fólginn sparnaður. Nokkrir ókostir 

óformlegs náms geta verið að hæfni þjálfara er stundum ófullnægjandi og þeir eru oft 

ekki valdir með tilliti til hæfni til að miðla þekkingu til annarra (Mankin, 2009).  

 Í lærdómsfyrirtæki er lögð sérstök áhersla á að heildin geti lært og þróað sig og 
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þar með orðið betri og afköst geti orðið meiri (Mankin, 2009). Lærdómsumhverfi á 

vinnustað sést í þeim tækifærum sem starfsfólkið hefur til að læra (Inga Jóna Jónsdóttir, 

2007). Sagt er að öruggt lærdómsumhverfi sé þar sem fólk má gera mistök en þetta er 

mikilvægt svo að fólk þori að prófa. Hér eru húmor og áhugi einnig mikilvægir þættir 

sem hvetja námsmenn, það þarf þó að passa að þessir þættir komi ekki á kostnað 

lærdóms (Mankin, 2009). Samkvæmt mörgum fræðimönnum má flokka áhrifavalda 

lærdóms í vinnunni í tvo meginflokka. Fyrri flokkurinn inniheldur atriði sem hægt er að 

flokka sem tækni- og/eða skipulagslega og seinni flokkurinn félags- og menningarlega 

umhverfi vinnustaðarins. Fyrri flokkurinn felur í sér tæki, búnað, hönnun og innréttingar 

húsnæðisins. Tækja- og tæknivæðingin gerir ráð fyrir aðlögunarlærdómi aðallega en 

einnig víkkandi lærdómi starfsfólks. Skipulag vinnustaðar er þannig að samskipti skipta 

miklu máli og störf snúast um að fólk hvetur til lærdóms í vinnunni. Fyrirtækjamenning, 

stjórnun og forysta falla undir félags- og menningarlegt umhverfi vinnustaðar (Inga Jóna 

Jónsdóttir, 2007). Samkvæmt kenningum Jörgensen, Warring og Andersen (2002) hafa 

tengslin sem myndast í vinnunni og fyrirtækjamenningin mikil áhrif á lærdóm starfsfólks. 

 

2.2.3 Nýliðafræðsla 

Nýliðamóttaka eru fyrstu kynni starfsmanna af vinnustaðnum, samskiptum, 

starfsháttum og stjórnun fyrirtækisins. Þessi kynni geta mótað viðhorf þeirra til lengri 

tíma, haft áhrif á starfsframlag og starfsánægju þeirra. Móttökuferlið snýst um að kynna 

starfið og fyrirtækið á markvissan hátt þegar nýir starfsmenn hefja störf (Ingi Bogi 

Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008). Vel unnin nýliðamóttaka er góð fjárfesting 

fyrirtækis því það ýtir undir að nýir starfsmenn tileinki sér gildi og markmið fyrirtækisins. 

Góð fræðsla á starfinu ýtir undir betri frammistöðu og lágmarkar byrjendamistök 

starfsmanns. Líklegra er að starfsmaður starfi lengur hjá fyrirtækinu ef hann nær fyrr 

góðum tökum á starfinu og átti sig á hvaða ábyrgð honum ber að sinna (Blanchard og 

Thacker, 2007). Vel skipulögð nýliðamóttaka eykur líkurnar á að starfsfólk segi ekki upp 

starfinu á fyrstu mánuðum en það er kostnaðarsamt að ráða og þjálfa nýtt starfsfólk 

(Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar Eðvarðsson, 2008).     

 Misjafnt er eftir fyrirtækjum hvað nýliðamóttaka er löng. Algengt er að hún sé 

hálfur til heill vinnudagur. Það sem hefur verið gagnrýnt í þess konar móttöku er að það 
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er erfitt fyrir nýliða að móttaka svona mikið magn upplýsinga á svo stuttum tíma. Oft 

hafa fyrirtæki mikið magn upplýsinga fyrirtækisins inn á innraneti sínu sem starfsmenn 

hafa aðgang að og einnig útbúa fyrirtæki oft sérstaka starfsmannahandbók (Goldstein 

og Ford, 2002). Nýliðar geta vanalega ekki lært allt á einum degi og þess vegna þarf að 

hafa eitthvað skipulag á ferlinu til að þeir fái sem mest út úr því. Hægt er að skipta 

ferlinu upp í þrjá þætti; byrjað er á forkynningu, síðan er kynning á starfsemi og 

fyrirtækinu sjálfu; og að lokum starfstengd kynning (Ingi Bogi Bogason og Ingi Rúnar 

Eðvarðsson, 2008).         

 Yfirleitt sér starfsmannastjóri um móttöku nýrra starfsmanna, misjafnt er þó eftir 

fyrirtækjum hvort þar sé starfsmannastjóri til staðar. Deildarstjórar, verkstjórar, 

stjórnendur og samstarfsfélagar gegna einnig mikilvægu hlutverki hér.     

 

2.3 Lítil og meðalstór fyrirtæki 

Á Íslandi er litlum og meðalstórum fyrirtækjum almennt skipað í þrjá undirflokka; 

örfyrirtæki, lítil og meðalstór. Fyrirtæki sem hafa færri en 250 starfsmenn eru almennt 

talin sem lítil og meðalstór fyrirtæki. Stærðarflokkun fyrirtækja fer eftir 

starfsmannafjölda þar sem örfyrirtæki hafa færri en 10 starfsmenn, lítil fyrirtæki hafa 

10-49 starfsmenn, meðalstór hafa 50-249 starfsmenn og stór fyrirtæki hafa 250 eða 

fleiri starfsmenn (Samtök atvinnulífsins, 2013). Örfyrirtæki eru algengust allra fyrirtækja 

hér á landi (um 90%), þar á eftir lítil fyrirtæki (um 7%) og frekar fá meðalstór fyrirtæki 

(um 2%). Samkvæmt skýrslu sem var gerð árið 2009 eru lítil og meðalstór fyrirtæki hér á 

landi um það bil 25-27 þúsund og þar af eru um það bil 22-23 þúsund örfyrirtæki 

(Viðskiptaráð Íslands, 2009). Á Íslandi eru nánast öll fyrirtæki (99,6%) flokkuð sem lítil og 

meðalstór og árið 2013 voru 71% starfsmanna atvinnulífsins starfandi hjá fyrirtækjum 

sem flokkast sem lítil og meðalstór (Samtök atvinnulífsins, 2013). Lítil og meðalstór 

fyrirtæki sinna mikilvægu starfi í öllum greinum atvinnulífsins og búa til mikil verðmæti 

fyrir íslenska þjóðarbúið. Þau skapa einnig flest ný störf og auka nýsköpun og 

efnahagslega endurnýjun innan hagkerfisins (Viðskiptaráð Íslands, 2009).  

 Þegar lítil og meðalstór fyrirtæki eru skoðuð í alþjóðlegu samhengi má sjá að þau 

gegna mikilvægu hlutverki í efnahagsbata og vexti þjóðarbúa heimsins. Framlag lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja nær yfir 80% af hagvexti þjóðarbúskaps á heimsvísu (Jutla, 
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Bodorik og Dhaliwal, 2002). Fjöldi starfsmanna sem miðað er við þegar fyrirtæki eru 

flokkuð eftir stærð getur verið mismunandi eftir löndum. Það er algengast að miðað sé 

við að lítil og meðalstór fyrirtæki hafi efri mörk 250 starfsmenn líkt og er hér á landi. 

Hins vegar eru mörg lönd með mörkin 200 starfsmenn og í Bandaríkjunum eru lítil og 

meðalstór fyrirtæki með færri en 500 starfsmenn (OECD, e.d.). Evrópusambandið (ESB) 

flokkar fyrirtæki eftir starfsmannafjölda, veltu og/eða efnahag þess. Fyrirtæki flokkast 

sem lítil og meðalstór ef þau hafa færri en 250 starfsmenn, ef ársveltan er minni en 50 

milljónir evrur og/eða ef efnahagsreikningur þeirra fer ekki yfir 43 milljónir evrur 

(European Commission, 2017b). Í Evrópu teljast um 99% allra fyrirtækja lítil og 

meðalstór og ná þau yfir 66,2% allrar atvinnu (Eurostat, 2017; SBS, 2008). 

Viðskiptaumhverfi nú til dags einkennist af vaxandi samkeppnishæfni. Í rúmlega 90% 

tilfella mistakast litlum og meðalstórum fyrirtækjum á upphafsstigi vegna 

samkeppnisumhverfis (Khalique, 2011). Fyrirtæki sem eru drifin áfram af minni kostnaði, 

aukinni eftirspurn og skilvirkni eiga meiri möguleika á að lifa af í þessu umhverfi (Lin og 

Jacobs, 2008).          

 Ýmis einkenni eru til staðar hjá litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem sérkenna 

þau. Samkvæmt rannsóknum eru þau eru oftar óformlegri, ósérhæfðari og óstaðlaðri en 

stærri fyrirtæki (Jones, 2013). Mörg þeirra hafa enga sérstaka stefnu varðandi 

starfsmannamál og rekstur (Kotey og Folker, 2007). Þau starfa oftast á 

innanlandsmarkaði og eru líklegri til að vera miðstýrð. Þá sér efsta stig fyrirtækisins um 

ákvarðanatöku og einungis fáir hafa vald til að taka ákvarðanir. Lítil og meðalstór 

fyrirtæki byggja oftar á skammtímaáætlunum frekar en langtímaáætlunum, skipulagið 

er frekar einfalt og minna er um sérhæfingu starfsmanna (Torrés og Julien, 2005; 

Mintzberg, 1983). Því stærri sem fyrirtæki eru því meiri sérhæfing innan þess, formlegri 

samskipti og meira um verkferla og stöðlun (Jones, 2013). Þegar það verða sveiflur á 

markaðinum þá reyna lítil og meðalstór fyrirtæki að bregðast við þeim jafnóðum frekar 

en að vera undirbúin slíku. Ef ekki er brugðist hratt við slíkum sveiflum geta þær reynst 

litlum og meðalstórum fyrirtækjum erfiðar, þær geta haft áhrif á starfsemi þeirra og þá 

sérstaklega hjá smæstu fyrirtækjunum. Því er mikilvægt að fyrirtæki geti brugðist við 

breytingum sem verða í umhverfinu (Hill og Stewart, 2006; Kotey og Folker, 2007; Spicer 

og Sadler-Smith, 2006). Breytingar á markaði geta valdið miklu fjárútláti og í 

uppsveiflum leita starfsmenn oft til annarra fyrirtækja sem bjóða betur. Því er mikilvægt 
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fyrir fyrirtæki að bregðast hratt við, reyna að fyrirbyggja alla óvissu og að vera undirbúin 

ýmsum breytingum á markaðnum (Jones, 2013).     

2.3.1 Þróun mannauðs í litlum og meðalstórum fyrirtækjum 

Ríkisstjórnir víða í heiminum fjárfesta í fræðslu til að hvetja lítil og meðalstór fyrirtæki til 

menntunar (Kotey og Folker, 2007). Fyrirtæki af öllum stærðargráðum geta notið góðs 

af því að bjóða upp á fræðslu og þjálfun fyrir starfsmenn sína á ýmsan hátt. 

Starfsmannafræðsla skilar sér í bættum árangri fyrirtækja líkt og með betri framleiðni 

sem eykur vöxt þeirra (Beynon o.fl., 2015). Fræðsla innan fyrirtækja er einnig talin vera 

mikilvæg til að auka samkeppnishæfni, gengi og afkomu fyrirtækja (Kuvaas og Dysvik, 

2009). Þar að auki verða starfsmenn áhugasamari í starfi, duglegri í starfi og starfsmenn 

hugsa síður um að skipta um vinnustað (Smeenk o.fl., 2006). Hollusta starfsmanna hefur 

áhrif á ákvörðun starfsmanns um að vera hjá fyrirtækinu. Þegar fyrirtæki veitir þjálfun 

og styður við nám og vöxt með starfsmenntun eykst hollusta starfsmanna verulega 

(Kemelgor og Meek, 2008). Þetta ýtir undir varðveislu starfsmanna sem er oft mæld 

með veltu þeirra og starfsmannabreytingum (Kar, Sharma og Borah, 2011). Mikilvægt er 

að halda í starfsfólk í litlum og meðalstórum fyrirtækjum þar sem það hefur áhrif á 

árangur þeirra og vöxt. Á heildina litið stuðla rannsóknir að því að fyrirtæki sem fjárfesta 

í þjálfun starfsmanna sinna og stunda reglulega frammistöðumat eru líkleg til að njóta 

góðs af með minni starfsmannaveltu og þar með minni veltukostnaði (Dalziel, 2010).  

 Þó að fræðsla og þjálfun skili ákveðinni hagkvæmni innan fyrirtækja er oft tregða 

meðal lítilla og meðalstórra fyrirtækja að bjóða upp á hana. Almennt séð í slíkum 

fyrirtækjum er þjálfun frekar óformleg, óskipulögð, viðbragðskennd og til skamms tíma 

(Kotey og Folker, 2007). Þjálfun í litlum og meðalstórum fyrirtækjum fer aðallega fram í 

starfi með litlum eða engum ákvæðum um þróun starfsmanna. Þarfagreining er sjaldan 

notuð til að skoða fræðsluþörf og þau hafa oft ekki kerfisbundna nálgun til þjálfunar 

(Kotey og Folker, 2007; MacMahon og Murphy, 1999). Minna er eytt í þjálfun í litlum 

fyrirtækjum þegar gerður er samanburður við stærri fyrirtæki og algengt er að þau hafi 

enga sérstaka mannauðsstjórn eða starfsmann sem sér um fræðslumál fyrirtækisins. 

Stundum er einn aðili sem sinnir því verki og oft er það stjórnandi eða eigandi 

fyrirtækisins. Því er þróun mannauðs í litlum fyrirtækjum oft lítið skipulögð. Algengara er 

að meðalstór fyrirtæki hafi sérstakan starfsmann sem sér um þessi mál en oft bara í 
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hálfu stöðugildi (Mankin, 2009; Rigg og Trehan, 2002). Samkvæmt rannsóknum eiga lítil 

og meðalstór fyrirtæki frekar möguleika á að viðhalda samkeppnishæfni og bæta 

frammistöðu sína ef þau innleiða aðferðir mannauðsstjórnunar (Sheehan, 2014). 

Mikilvægt er að mannauður fyrirtækjanna hafi þá kunnáttu sem til þarf til að geta aukið 

samkeppnisforskot. Því getur fræðsla verið nauðsynleg til að efla hæfni, sveigjanleika og 

áhugasemi starfsfólks (Beynon o.fl., 2015). Flestir stjórnendur lítilla og meðalstórra 

fyrirtækja átta sig á mikilvægi fræðslu og þjálfunar á vinnustaðnum (Walker, Redmond, 

Webster og Le Clus, 2007). Viðhorf stjórnenda í litlum og meðalstórum fyrirtækjum hafa 

verið rannsökuð og þó að þeir hafi jákvætt viðhorf fyrir fræðslu og þjálfunar þýðir það 

ekki endilega að þeir séu í raun tilbúnir til að veita starfsfólki sínu hana (Matlay og 

Hyland, 1997).          

 Þó að fyrri rannsóknir bendi oftast á jákvætt sjónarhorn starfsmannaþjálfunar þá 

þarf það ekki alltaf að vera raunin. Ótti stjórnenda við að missa hæfileikafólk til 

samkeppnisaðila getur verið stór hindrun fyrir fræðslu starfsfólks. Hægt er að segja að 

varðveisla hæfileikaríkra starfsmanna sé sem tvíhliða sverð. Ljóst er að þjálfun 

starfsmanna getur bætt sérþekkingu þeirra, en slík sérfræðiþekking gæti hugsanlega 

gagnast nýjum vinnuveitanda. Þjálfun getur dregið úr veltu starfsmanna en getur einnig 

aukið veltu þeirra ef fyrirtækið missir starfsmenn til samkeppnisaðila (Glen, 2006; 

Wood, 2009). Lítil og meðalstór fyrirtæki eru hrædd um að missa þjálfaða starfsmenn til 

annarra fyrirtækja því oft eru takmarkaðir möguleikar á að þróast innan fyrirtækja sem 

eru lítil og meðalstór, vegna smæðar. Lausn sem fyrirtæki geta nýtt sér er að búa til 

fræðslu sem einungis gagnast innan fyrirtækisins (e. firm-specific skills). Þá hagnast 

fyrirtækið og þarf ekki að hafa áhyggjur að starfsmenn fái atvinnutilboð frá 

samkeppnisaðilum (Dalziel, 2010).       

 Rannsóknir sýna að formlegt nám og þjálfun á vinnustað (e. on the job training) 

eykst eftir stærð fyrirtækja. Mismunandi er hvort fræðimenn séu sammála því hvort 

óformlegt nám henti fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki. Sumir segja að svo sé en aðrir segja 

að fyrirtækin missi af tækifærum ef þau nota ekki formlegt nám. Óformlegt nám í litlum 

og meðalstórum fyrirtækjum er algengt og það eru margir þættir sem stuðla að því. 

Óformlegt nám er ódýrt og það er hægt að samtvinna það við vinnudaginn á 

vinnustaðnum og aðlaga að persónulegum þörfum starfsmanna (Kotey og Folker, 2007). 

Stjórnendur skynja fræðslu oft sem ákveðin lúxus sem þeir hafa ekki efni á, ekki aðeins 
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vegna gjalda, heldur líka vegna kostnaðar við að missa starfsmenn burtu frá vinnu. 

Fræðsla hefur oft þá tilhneigingu að skila sér til fyrirtækisins til lengri tíma, sem gerir 

fjárfestinguna til starfsmannafræðslu óheillandi fyrir lítil fyrirtæki. Smærri fyrirtæki hafa 

almennt séð skammtíma sjónarmið því þau upplifa gjarnan mikla óvissu. Fjárfesting til 

náms er ekki jafn aðlaðandi fyrir þau því það er langtímafjárfesting. Lítil og meðalstór 

fyrirtæki hafa oft áhyggjur af því hvort þau muni lifa af til skamms tíma, þá getur varla 

verið skynsamlegt að eyða í langtímafjárfestingu ef fyrirtækið efast um tilvist sína í 

framtíðinni (Kotey og Folker, 2007). Lítil fyrirtæki eru venjulega ekki jafn meðvituð um 

fræðsluáætlanir sem eru þeim tiltækar, kostnað þeirra og ávinningin sem tengist þeim. 

Stjórnendur halda því oft fram að starfsmannafræðsla skili sér í of sérhæfðu starfsfólki 

og þeir vilja frekar að starfsfólk sitt sé fjölþætt til að takast á við sveigjanleg störf í litlum 

og meðalstórum fyrirtækjum. Þeir segja að nám geri starfsfólk of sérhæft sem henti ekki 

fyrirtækinu því það þurfi að geta stokkið í allar stöður og það er frekar reynt að hafa 

starfsmenn sem geta gert allt mögulegt í staðinn fyrir að hafa sérfræðinga í vinnu. Það 

hefur einnig komið í ljós að þegar fyrirtæki eru með fleiri en 99 starfsmenn og bjóða upp 

á formlegt nám getur það dregið úr hagkvæmni þess vegna of mikillar sérfræðiþekkingu 

meðal starfsmanna. Þetta getur birst í óréttlætanlegum stöðuhækkunum og of mikilli 

fjarveru starfsmanna sem sækja nám. Önnur hindrun þess að stjórnendur lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja séu að fjárfesta á þessu sviði er vanhæfni þeirra til að koma á fót 

jákvæðum tengslum milli fræðslu og frammistöðu starfsmanna (Kotey og Folker, 2007). 

 Þjálfun starfsmanna lítilla og meðalstórra íslenskra fyrirtækja er frekar 

sambærileg erlendum fyrirtækjum. Þjálfun er almennt frekar tilviljanakennd og 

óformleg hjá minni skipulagsheildum og því stærri sem skipulagsheildir eru því 

skipulagðari og formlegri er fræðslan (Magnús Lárusson, 2015). Þar að auki eru stærri 

skipulagsheildir líklegri til að nýta sér útvistun. Með útvistun er átt við utankaup sem er 

samkvæmt Orðabanka Íslenskrar málstöðvar (e.d.): „kaup á framleiðsluhlutum, tiltekinni 

þjónustu eða sérfræðiþekkingu frá aðilum utan eigin fyrirtækis“. Þá geta fyrirtæki til 

dæmis keypt sér ýmsa fræðslu, fengið fræðslustjóra til að koma inn í fyrirtæki og fengið 

aðstoð með ýmislegt tengt þeim málum. Stærð fyrirtækja hefur áhrif á hvers konar 

verkefni eru útvistuð hjá fyrirtækjum en lítil fyrirtæki eru líklegri til að útvista 

mannauðsstjórnun og stjórnsýsluverkefnum á meðan stærri fyrirtæki útvista frekar 

stoðþjónustu eins og ræstingum og mötuneyti (Ingi Rúnar Eðvarsson og Guðmundur 
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Kristján Óskarsson, 2015). Takmarkaður aðgangur að fjármagni getur verið þó nokkur 

fyrirstaða hjá litlum og meðalstórum íslenskum fyrirtækjum, einkum hvað fræðslumálin 

varðar. Þau þurfa að reiða sig á að bankakerfið sjái um fjármögnun þeirra sem 

einskorðast við lán og fyrirgreiðslur á háum vöxtum. Á meðan hafa stór fyrirtæki oftast 

aðra möguleika líkt og skuldabréfa- og hlutafjárútboð á verðbréfamörkuðum. Þetta 

getur haft þau áhrif að samkeppnisstaða lítilla og meðalstórra fyrirtækja getur versnað 

og þau standa verr gagnvart stórum fyrirtækjum (Anna Rut Þráinsdóttir og Gylfi 

Magnússon, 2016; Viðskiptaráð Íslands, 2009). Aðrar hindranir fyrir fræðslu lítilla og 

meðalstórra íslenskra fyriritækja eru meðal annars tímaleysi, stjórnendur og vanþekking 

stjórnenda á fræðslumálum (Magnús Lárusson, 2015). 

 

2.4 Fjölskyldufyrirtæki 

2.4.1 Sérkenni fjölskyldufyrirtækja 

Ýmsar skilgreiningar eru til á fjölskyldufyrirtækjum, algengast er að þær snúi að 

eignarhaldi fjölskyldna, þátttöku þeirra í rekstri og stjórnun eða að næsta kynslóð erfi 

fyrirtækið (Sindhuja, 2009). Daily og Dollinger (1992) flokka fyrirtæki sem 

fjölskyldufyrirtæki þegar stjórnendur eru fjölskyldumeðlimir eigenda. Churchill og 

Hatten (1987) flokka fyrirtæki sem fjölskyldufyrirtæki ef færsla hefur orðið frá einni 

kynslóð til næstu. Algeng skilgreining á fjölskyldufyrirtækjum er að fjölskylda eigi eða 

stjórni fyrirtæki að hluta til eða að fullu og hafi áhrif á þær ákvarðanir sem eru teknar. 

Starfsmenn eru úr fjölskyldunni og ætlunin er að fyrirtækið erfist á milli kynslóða (Kotey 

og Folker, 2007). Fjölskyldufyrirtæki ná yfir meira en 60% allra fyrirtækja í Evrópu og 

gegna mikilvægu hlutverki í evrópsku hagkerfi. Algeng evrópsk skilgreining á 

fjölskyldufyriræki er að meirihluti ákvörðunarréttinda er í eigu einstaklinga sem 

stofnuðu fyrirtækið eða í eigu einstaklinga sem hafa eignast hlutafé fyrirtækisins. Að 

minnsta kosti einn fulltrúi fjölskyldunnar eða ættarinnar tekur formlega þátt í 

stjórnarháttum fyrirtækisins. Skráð fyrirtæki uppfyllir skilgreiningu fjölskyldufyrirtækis ef 

sá sem stofnaði eða eignaðist fyrirtækið eða ef fjölskylda eða afkomendur eignast 25% 

af ákvörðunarréttindum með hlutafé (European Commission, 2017a).   

 Margar rannsóknir um allan heim gefa til kynna að fjölskyldufyrirtæki eru 

útbreidd og hugsanlega ríkjandi tegund skráðra fyrirtækja (Claessens, Djankov og Lang, 



 

27 

2000; Faccio og Lang, 2002; La Porta, Lopez-de-Silanes og Shleifer, 1999). Ekki er 

almennilega vitað hversu mörg fjölskyldufyrirtæki eru á Íslandi þar sem ekki er gerður 

greinarmunur á fjölskyldufyrirtækjum og einkahlutafélögum í útlistun rekstrarforma hjá 

Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands, e.d.). Yfir 85% fyrirtækja í Bretlandi (Fletcher, 2000) 

og yfir 90% fyrirtækja í Bandaríkjunum (Flintoff, 2002) er stjórnað af fjölskyldum. Að 

auki veita fjölskyldufyrirtæki atvinnu fyrir meira en helming alls vinnuafls í Bretlandi 

(Matlay, 2009) og í Ástralíu (Getz og Carlson, 2000). Þessi tegund viðskipta gegnir einnig 

mikilvægu hlutverki í þróunarlöndum, þar á meðal í Indlandi (Sandhu, Hussain og 

Matlay, 2012). Í flestum löndum eru fjölskyldufyrirtæki stærsti flokkur eignarhalds (75%) 

og um þriðjungur fyrirtækja sem skráð eru í Fortune 500 tímaritinu eru 

fjölskyldufyrirtæki (Lee, 2004; Watts og Tucker. 2004). Miðað við umfang og áhrif 

fjölskyldufyrirtækja hafa þessi fyrirtæki ekki fengið verðskuldaða athygli í 

stjórnunarfræðum (e. management literature). Rannsóknir á þessu efni er frekar 

takmörkuð en hefur þó aukist töluvert síðustu tvo áratugi (Hamilton, 2011).

 Fjölskyldufyrirtæki eru víða sett fram sem burðarás efnahagslífsins. Þau búa til 

auð, veita störf, eru staðbundin, tengjast samfélögum sínum og virðast vera til staðar í 

langan tíma. Þrátt fyrir marga jákvæða þætti fjölskyldufyrirtækja geta þau einnig haft 

dekkri hlið. Fjölskylduágreiningur, óhæfir meðlimir næstu kynslóðar og líflegur lífsstíll (e. 

flamboyant) eru bara nokkrar af algengri gagnrýni á fjölskyldufyrirtæki (Schwass, 2013). 

Fyrirtæki er yfirleitt stjórnað af skynsemi en fjölskyldu er yfirleitt stjórnað með 

tilfinningum. Í fjölskyldufyrirtæki sameinast þessi tvö kerfi. Því meira sem fjölskyldan 

vex, því meiri hætta á mögulegum átökum sem stafa af sameiningu þessara tveggja 

kerfa. Dæmigerð átök eru til dæmis þegar næsta kynslóð fjölskyldunnar telur sig 

ósjálfrátt eiga rétt á stöðu í fyrirtækinu. Foreldrar lenda oft í þeirri gildru að vilja hjálpa 

börnum sínum sem eiga kannski erfitt með að fá fyrsta starfið, eða sem hafa kannski 

brugðist annars staðar, þannig þeir ráða þau til vinnu í fyrirtækinu, jafnvel þó þau hafi 

ekki þá burði (e. credentials) sem til þarf í starfið. Þetta getur haft neikvæðar afleiðingar 

á móral starfsmanna og er næstum alltaf vanmetið eða hunsað af fjölskyldunni 

(Schwass, 2013).         

 Einkenni fjölskyldufyrirtækja eru oft að þau eru almennt smærri en önnur 

fyrirtæki, hafa óformlega stjórnarhætti, hægari vöxt, takmarkað fjármagn, eru 

sveigjanlegri og þau leggja meiri áherslu á nýtni og dugnað (Kotey og Folker, 2007). 
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Fjölskyldufyrirtæki eru ólík öðrum fyrirtækjum á þann hátt að þau hafa einstök og víð 

markmið (Chrisman, Fang, Kotlar og DeMassis, 2015; Kotlar og DeMassis, 2013). Þessi 

markmið geta breyst í samræmi við hugaróra (e. whims) fjölskyldunnar, sérstaklega 

þegar staðið er frammi fyrir mikilvægum aðstæðum eins og áhættumati, sérstökum 

áföllum og kynslóðarskiptum. Fjölskyldufyrirtæki eru einnig ólík vegna þess að 

stjórnarhættir þeirra leyfa mikinn sveigjanleika og óvenjulegt fjármagn. Þau eru 

breytileg í ákvarðanatökum í samræmi við þá þætti sem hafa áhrif á markmið 

fyrirtækisins, svo sem umfang fyrirtækisins milli fjölskyldna og kynslóða (Chrisman o.fl., 

2012). Munurinn á fjölskyldufyrirtækjum og fyrirtækjum sem hafa dreifðara eignarhald 

er meðal annars sá að í mörgum fjölskyldufyrirtækjum eru ekki gerð skil á milli 

eignarhalds, stjórnar og yfirstjórnar (Nordqvist, 2005). Þetta gerir fjölskyldufyrirtæki 

flókin á þann hátt að ef taka þarf ákvörðun sem getur eyðilagt fjölskylduböndin en er 

fyrirtækinu til bóta eða öfugt, þá er hagur fyrirtækisins borinn fyrir brjósti á kostnað 

fjölskyldunnar (Kepner, 1983). Sameiginlegt einkenni fjölskyldufyrirtækja eru tengsl 

fjölskyldunnar við fyrirtækið sem gerir þau sérstök og því er hægt að rannsaka þau sem 

sérstakan hóp (Nordqvist, 2005). Þau geta þó verið jafn mismunandi og þau er mörg. 

Þegar rannsóknir eru gerðar á fjölskyldufyrirtækjum má ekki einungis greina þau frá 

öðrum fyrirtækjum vegna fjölskyldumeðlima heldur þarf einnig að skoða ólíka hegðun 

innan fyrirtækisins (Chrisman o.fl., 2015).      

 Rannsóknir hafa leitt í ljós að fjölskyldufyrirtæki hafi tilhneigingu til að vera með 

langtímamarkmið í rekstri sínum, eru varfærari varðandi áhættu og stjórnendur þeirra 

nota frekar eigið fé til fjárfestinga (Chua, Chrisman, Kellermanns og Wu, 2011; Litz, 

2008; Wennberg o.fl., 2011). Gert er ráð fyrir að fjölskyldufyrirtæki taki minni áhættu 

vegna þess að sameining eignarhalds og stjórnunar leiðir til þess að eigendur og 

stjórnendur fjárfesta mikið af fé sínu í fyrirtækinu (e. invest). Þeir bera þannig alla 

fjárhagslega byrði af misheppnuðum fjárfestingum (Sciascia, Nordqvist, Mazzola og 

DeMassis, 2015). Áhættusamar stefnumótandi ákvarðanir, svo sem að leggja fjármagn 

til rannsókna og þróunar, eiga það til að vera sleppt vegna áhyggja um fjárhag 

fjölskyldunnar (Schulze, Lubatkin og Dino, 2002). Þegar auður fjölskyldunnar er 

nátengdur fjárfestingum fyrirtækisins, er sjálfsmynd fjölskyldunnar og oft einnig nafn 

hennar í nánum tengslum við fyrirtækið. Mikil útgjöld til rannsókna og þróunar geta því 

tapað (e. jeopardize) ekki aðeins fjármagni fjölskyldunnar heldur einnig orðspori hennar 
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og stöðu í samfélaginu, sem venjulega felur í sér fórnir og mikla vinnu nokkurra kynslóða 

(Bartholomeusz og Tanewski, 2006). Þetta er í takt við Gomez-Mejia, Cruz, Berrone og 

De Castro, (2011) að félagslegir þættir séu lykilskýringin á því hvers vegna 

fjölskyldufyrirtæki hafa almennt tilhneigingu til að fjárfesta minna í rannsóknum og 

þróun. Í samræmi við þetta má finna stuðning við hugmyndina að fjölskyldufyrirtæki séu 

ólíklegri til að taka áhættu en önnur fyrirtæki. Þegar fjölskyldan er með meirihluta 

auðæfa sinna fjárfest í einu fyrirtæki, aukast líkurnar á því að fjölskyldumeðlimir muni 

vera varkárari í að taka fjárhagslegar ákvarðanir (Naldi, Nordqvist, Sjöberg og Wiklund, 

2007).          

 Fjölskyldufyrirtæki eru ólík öðrum fyrirtækjum á þann hátt að þau standa ekki 

aðeins fyrir efnahagslega virka einstaklinga heldur einnig fyrir félagslega tengda 

einstaklinga (Hamilton, 2011). Almennt koma færri siðferðisleg vandamál upp hjá 

fjölskyldufyrirtækjum og þessi fyrirtæki og eigendum þeirra varðar meira um mannorð 

sitt og félagslegt net (Chua o.fl., 2011). Fjölskyldufyrirtæki eru líklegri til að skila arðsemi 

heldur en önnur fyrirtæki og þau skila frekar arðsemi þegar stofnandi þess er 

framkvæmdastjóri eða stjórnarformaður. Það hefur því jákvæð áhrif á árangur 

fyrirtæksins þegar stofnandi þess er við stjórn. Þegar næsta kynslóð tekur við 

fyrirtækinu þá lækkar arðsemin gjarnan og kynslóðaskipti eru yfirleitt nokkuð dýr 

fjárhagslega (Bennedsen, Nielsen, Perez-Gonzalez og Wolfenzon, 2007). Stofnandi 

fyrirtækisins notar oftast eða í um 80% tilfella föðurlega stjórnun (e. paternalistic) og 

afkomendur faglega stjórnun (e. professional). Í föðurlegri stjórnun hefur stjórnandinn 

valdið, hann gefur skýr fyrirmæli, fylgist náið með starfsmönnum sínum og treystir ekki 

utanaðkomandi aðilum. Fagleg stjórnun felur í sér þátttöku og stundum yfirráð 

stjórnenda í fyrirtækinu sem eru ekki fjölskyldumeðlimir. Ef fyrirtækið hefur skýrar 

stefnur og gildi þá er auðveldara fyrir næstu kynslóð að taka við og það getur minnkað 

líkurnar á að árangur fyrirtækisins dvíni við skiptin (Sonfield og Lussier, 2012). 

Afkomendum finnst oft erfitt að breyta venjum fyrirtækisins vegna virðingar við þær 

kynslóðir sem á undan voru. Því þegar þrýstingur er frá markaðnum um að gera 

breytingar þá eru fjölskyldufyrirtæki ekki jafn líkleg og önnur fyrirtæki til þess að breyta 

til (Bertrand og Schoar, 2006). Fjölskyldufyrirtæki standa frammi fyrir ýmsum 

áskorunum. Hér má nefna eignarhald, jafnvægi á milli fjölskyldu og fyrirtækisins, laða að 

og viðhalda hæfileikaríku vinnuafli og nám og þjálfun starfsmanna (European 
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Commission, 2017a).          

 Íslensk fjölskyldufyrirtæki eru sjaldan með fyrirætlanir sínar skriflegar og oft er 

lítil formfesta í fyrirtækjunum. Það virðist vera lítið um skipulagningu og áætlanagerð. 

Þau eru almennt frekar óformleg og hafa sveigjanlegt umhverfi. Þar líður starfsfólki vel 

og er metnaðarfullt gagnvart starfi sínu (Jóna Rán Pétursdóttir, 2016). Innleiðing stefnu 

hefur ekki neitt sérstakt ferli og því má segja að hún sé óformleg og oft ákveðin af einum 

aðila eða fáum einstaklingum (Fanný Sigríður Axelsdóttir, 2013). Samkvæmt 

niðurstöðum Auðar Kristinsdóttur (2010) eru íslensk fjölskyldufyrirtæki formlegri en 

önnur fyrirtæki en ekki finnst munur á sveigjanleika hjá þeim miðað við önnur fyrirtæki. 

Einnig eru íslenskir stjórnendur fjölskyldufyrirtækja áhættufælnari og vilja heldur nota 

eigið fé í fjárfestingar (Auður Kristinsdóttir, 2010; Fanný Sigríður Axelsdóttir, 2013).  

 

2.4.2 Fjölskyldufyrirtæki og þróun mannauðs 

Það er mismunandi hvað rannsóknir segja varðandi muninn á fræðslu og þjálfun í litlum 

og meðalstórum fjölskyldufyrirtækjum og litlum og meðalstórum fyrirtækjum sem ekki 

eru fjölskyldufyrirtæki. Kotey og Folker (2007) halda því fram að lítil fjölskyldufyrirtæki 

og lítil fyrirtæki sem ekki erufjölskyldufyrirtæki hafi ólíka sýn á fræðslu og þjálfun. 

Niðurstöður þeirra sýna að fræðsla og þjálfun í fyrirtækjunum sé ólík frá upphafi. Þegar 

að fjölskyldufyrirtæki fara í gegnum mikilvæg vaxtartímabil (e. critical growth phases) er 

hægt að greina aukningu í formlegu námi þeirra. Í meðalstórum fjölskyldufyrirtækjum 

sem hafa 50 til 99 starfsmenn er óformlegt nám oftast notað en í meðalstórum 

fyrirtækjum sem ekki eru fjölskyldufyrirtæki er formlegt nám líklegra til að vera notað. 

Fyrirtæki sem eru ekki fjölskyldufyrirtæki með 50 til 99 starfsmenn leggja meiri áherslu á 

þróun og þjálfun starfsfólks heldur en fjölskyldufyrirtæki af sömu stærð gera. Ástæðan 

er sú að slík fyrirtæki þurfa að laða að fjármagn og standast kröfur eiganda. Það er í raun 

meiri pressa á önnur fyrirtæki að sýna hagnað svo þau laði að fjármagn, þetta gera þau 

með því að leita í mannauðsstjórnun og þekkingasköpun. Almennt séð er samband á 

milli eignarhlutfalls fjölskyldumeðlims og minna framboði á námi. Þá eykst nám með 

dreifðara eignarhaldi og utanaðkomandi fjármagni (Kotey og Folker, 2007).  

 Á Íslandi eru fjölskyldufyrirtæki nokkuð ólíklegri heldur en önnur fyrirtæki til að 

hafa starfandi starfsmannastjóra. Einnig eru þau ólíklegri til að hafa 
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starfsmannahandbækur, formlega nýliðamóttöku og fóstrakerfi (Inga Rósa 

Sigurðardóttir, 2016).  
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3 Aðferðafræði  

3.1 Aðferð rannsóknar 

Rannsóknin skoðar fræðslu- og þróunarmál lítilla og meðalstórra íslenskra 

fjölskyldufyrirtækja. Viðfangsefnið er mikilvægt því það hefur lítið sem ekkert verið 

skoðað hér á landi. Notast var við eigindlega aðferðafræði (e. qualitative research) með 

það að leiðarljósi að geta kafað djúpt í viðfangsefnið með því að taka viðtöl við 

stjórnendur sex fjölskyldufyrirtækja. Eigindleg aðferðafræði er notuð til að fá nánari 

upplýsingar frá viðmælendum og til að fá meiri skilning á því heldur en mögulegt hefði 

verið með megindlegri aðferðafræði. Eigindleg rannsóknaraðferð byggist á aðleiðslu (e. 

induction) en þá er unnið frá tilgátu að kenningu. Gerðar eru athuganir eða mælingar, 

settar fram ákveðnar tilgátur sem síðan geta leitt til þróun kenningar. Þá er engin 

fyrirfram mótuð kenning til staðar heldur er athugun gerð og kenning búin til eftir því 

sem fram kemur í gögnum. Aðleiðsla reynir að búa til almenn lögmál með einstökum 

athugunum. Töluverð óvissa fylgir aðleiðslu því þó að prófanir séu samkvæmt hinu 

almennu lögmáli þá getur niðurstaðan verið vitlaus. Oftast fela eigindlegar rannsóknir í 

sér lítil úrtök þátttakenda og að viðtöl séu tekin eða að upplýsinga sé safnað með 

samræðum (Landy og Conte, 2013). Í eigindlegum viðtölum er viðfangsefnið ákveðið 

áður en viðtal hefst af rannsakanda en innihald viðtalsins ræðst út frá sjálfu viðtalinu 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013a). Rannsakandi notar oftast fyrirfram ákveðinn 

viðtalsramma en reynir þó að hafa viðtölin flæðandi til að byggja upp traust og góðar 

samræður. Algengast er að sérstök þemu sem rannsakandi ákveður séu notuð til að 

greina frá niðurstöðum eigindlegra rannsókna (Cooper og Schindler, 2014). Helstu 

styrkleikar þessarar rannsóknaraðferðar er að dýptin leiðir til meiri skilnings. Helsti 

ókosturinn er að aðferðin getur verið tímafrek og erfitt getur verið að færa niðustöður 

yfir á þýði (Cooper og Schindler, 2014; Landy og Conty, 2013). 

 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru alls sjö talsins, þar af fjórar konur og þrír karlar. Allt 

voru þetta stjórnendur í fjölskyldufyrirtæki sem valdir voru með hentugleikaúrtaki (e. 
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convenience sampling). Þegar hentugleikaúrtök eru notuð ræður rannsakandi 

þátttakendum sínum og þeir eru valdir vegna þess að þeir eru aðgengilegir og heppilegt 

er að ná til þeirra. Þessi úrtaksaðferð er ein mest notaðasta í eigindlegum rannsóknum 

(Cooper og Schindler, 2014). Leitarvélin Google var notuð til að finna fjölskyldufyrirtæki 

fyrir rannsóknina. Meðalaldur þátttakenda var 44 ára, aldursbilið var frá 25 ára til 60 

ára. Þátttakendum var tilkynnt í kynningarbréfi rannsóknarinnar (sjá viðauka 1) að allar 

upplýsingar væru meðhöndlaðar sem trúnaðarmál, nafnleynd fyrirtækisins verði tryggð 

og að ekki verði hægt að rekja viðtöl einstakra fyrirtækja. Því eru viðmælendur 

skilgreindir með númerum frá 1 til 7 (sjá töflu 1). Fyrirtækin eru flokkuð eftir 

atvinnugreinum og einnig númeruð til að greina á milli þeirra. Þessar atvinnugreinar 

voru valdar með hentugleikaúrtaki. Þær voru taldar nokkuð aðgengilegar af 

rannsakanda því nokkuð mörg fjölskyldufyrirtæki starfa í þessum atvinnugreinum. Eins 

og fram hefur komið voru sjö viðmælendur en sex fjölskyldufyrirtæki. Tveir 

viðmælendur störfuðu í sama fyrirtæki, annar þeirra var fræðslustjóri og ekki innan 

fjölskyldunnar en hinn var fjölskyldumeðlimur. Sex af sjö fyrirtækjum sem beðin voru 

um þátttöku svöruðu játandi. Ekki fékkst svar frá sjöunda fyrirtækinu.  

Tafla 1. Viðmælendur rannsóknar í númeraröð, atvinnugrein þeirra, hvort þeir séu fjölskyldumeðlimir, 
titill þeirra í starfi og stærðargráða fyrirtækisins. 

 

 

Líkt og sjá má í töflu 1 voru þetta þrjú pör af fjölskyldufyrirtækjum sem starfa í þremur 

atvinnugreinum: tvö framleiðslufyrirtæki, tvær fiskvinnslur og sölufyrirtæki og tvö 

verslunar- og þjónustufyrirtæki. Allir viðmælendur voru fjölskyldumeðlimir nema 
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viðmælandi 1 sem var fræðslustjóri framleiðslufyrirtækis 1. Hann svaraði öllum 

spurningum varðandi fræðslu- og þróunarmál fyrirtækisins. Viðmælandi 2 sem einnig 

starfar í framleiðslufyrirtæki 1 svaraði öllum spurningum sem tengdust 

fjölskyldufyrirtækjum. Líkt og hversu margir fjölskyldumeðlimir starfa þar, samspili 

fjölskyldu og starfsins, sem og spurningum um starfsmannaveltu og kynjahlutfall 

starfsmanna. Tafla 1 sýnir einnig að bæði framleiðslufyrirtækin og báðar fiskvinnslurnar 

og sölufyrirtækin eru meðalstór að stærð. Verslunar- og þjónustufyrirtækin tvö flokkast 

sem lítil fyrirtæki.  

 

3.3 Mælitæki 

Spurningalistinn sem notast var við var búinn til af rannsakanda með hliðsjón af 

spurningalistum um svipað efni (sjá viðauka 2). Spurningalistinn samanstóð af 34 

spurningum og skipta má spurningalistanum í sex hluta. Fyrst voru þátttakendur beðnir 

um grunnupplýsingar eins og menntun, starfsreynslu stöðu innan fyrirtækis og hversu 

lengi þeir höfðuð starfað þar. Næst voru þátttakendur spurðir spurninga tengt 

fyrirtækinu eins og hver stofnaði fyrirtækið, hvenær var það stofnað, starfsemi 

fyrirtækisins, fjölda starfsmanna, kynjahlutfall, fjölda fjölskyldumeðlima, stjórnendur 

sem eru fjölskyldumeðlimir og starfsmannaveltu. Ef þátttakandi var fjölskyldumeðlimur 

þá var hann einnig spurður um samspil fjölskyldulífsins og rekstur fyrirtækisins, og 

hvernig væri að starfa með fjölskyldumeðlimum sínum. Þriðji hluti spurningalistans snéri 

að þarfagreiningu og starfsþróunarstefnu fyrirtækisins. Fjórði hluti skoðaði hvernig tekið 

var á móti nýliðum. Í fimmta hluta var spurt um þróun mannauðsins og starfstengdan 

lærdóm. Þá var spurt meðal annars um formlega þjálfun, rafræna þjálfun og óformlega 

þjálfun fyrirtækisins. Spurt var um frammistöðumælingar, hindranir fyrir þjálfun 

starfsmanna og framtíðarsýn fyrirtækisins um þróun mannauðs. Að lokum voru 

þátttakendur spurðir hvort þeir vildu bæta einhverju við viðtalið.    

 Hálf opin (e. semi structured) viðtöl voru notuð við öflun gagnanna. Þá er 

rannsakandi með ákveðinn viðtalsramma með grunnspurningum en ákveðið svigrúm á 

því hvernig þær eru sagðar og hvenær í viðtalinu þær koma fram (Cooper og Schindler, 

2014). Rannsakandi reyndi að hafa viðtölin eins opin og mögulegt var til að þau væru 

sem líkust venjulegum samræðum og til að fá gott flæði í þau. Reynt var að fá 
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viðmælendur til að svara spurningunum með sínum orðum og út frá sinni reynslu. Það 

tók að meðaltali um 30 mínútur að svara spurningalistanum.  

 

3.4 Framkvæmd 

Tölvupóstur með kynningarbréfi (sjá viðauka 1) var sendur út til allra þátttakenda. Valið 

var að senda á þennan hóp þar sem þau starfa öll í litlu- eða meðalstóru 

fjölskyldufyrirtæki. Miðað var við að fá þrjú pör fyrirtækja, tvö og tvö fyrirtæki úr sömu 

atvinnugrein. Tölvupóstföng þátttakenda voru fengin á heimasíðum fyrirtækjanna.

 Tilgangur rannsóknar var kynntur í kynningartextanum (sjá viðauka 1) og tekið 

var fram að nafnleynd fyrirtækisins væri tryggð og því ekki hægt að rekja viðtöl einstakra 

fyrirtækja. Óskað var eftir þátttöku fyrirtækisins með því að stjórnandi þess myndi veita 

viðtal um fræðslu og þróunarmál þess. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og 

hún fékk númerið S8554/2018.       

 Öll viðtöl voru tekin hjá viðkomandi fyrirtækjum á tímabilinu 15. júní til 30. júní 

2017. 

 

3.5 Gagnaöflun og greining 

Rannsakandi hljóðritaði viðtölin, afritaði þau og flokkaði eftir þemum. Notuð var 

grunduð kenning (e. grounded theory) sem viðmið þegar að gögnum var safnað og þau 

greind kerfisbundið. Þegar grunduð kenning er notuð er farið frá lýsingu að huglægri 

óhlutbundinni kenningu (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b). Við greiningu gagnanna var 

efnið flokkað í sjö þemu: einkenni fjölskyldufyrirtækja, þarfagreining og 

starfsþróunarstefna, nýliðamóttaka, þjálfun og starfstengdur lærdómur, 

frammistöðumælingar, hindranir fræðslu og framtíðarsýn þróunar mannauðs. 

 

3.6 Siðferði rannsóknar 

Siðareglur Háskóla Íslands voru hafðar að leiðarljósi við skrif og framkvæmd þessarar 

rannsóknar. Rannsakandi notaði fræðileg vinnubrögð við gerð þessarar rannsóknar og 

reyndi eftir bestu getu að vera gagnrýnin á rannsóknarverkið. Við rannsóknarstarfið var 
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farið varlega með upplýsingar og þær voru ekki afbakaðar eða falsaðar. Ávallt var getið 

heimilda og ekki var notast við hugverk annarra. Engin hagsmunatengsl voru til staðar 

við gerð þessa verkefnis og réttindi og hagsmunir þátttakenda voru hafðir í fyrirrúmi 

(Háskóli Íslands, e.d.).        

 Rannsakandi hafði einnig fjórar meginsiðareglur til hliðsjónar þegar rannsóknin 

var framkvæmd. Þessar fjórar reglur eru sjálfræðisreglan, skaðleysisreglan, 

velgjörðareglan og réttlætisreglan. Samkvæmt sjálfræðisreglunni á að veita manneskju 

og sjálfræði hennar virðingu. Samkvæmt þessari reglu þurfa þátttakendur rannsóknar að 

vera vel upplýstir og samþykkja þátttöku af fúsum og frjálsum vilja. Rannsakandi 

upplýsti þátttakendur um hvað rannsóknin snérist og hvað fælist í þátttöku hennar. 

Einnig var þeim tilgreint að nafnleynd væri tryggð og öllum upplýsingum eytt eftir 

úrvinnslu gagna. Því væri ekki hægt að rekja viðtöl þátttakenda. Áður en viðtöl voru 

tekin var þátttakendum kynnt að sleppa mátti einstaka spurningum ef þátttakandi vildi 

af einhverjum ástæðum ekki svara þeim. Samkvæmt skaðleysisreglunni á að forðast að 

valda skaða. Í rannsóknum á að passa að engin óþarfa áhætta sé til staðar og að 

hagsmuna þátttakenda sé gætt. Í þessari rannsókn var hugað að hagsmunum 

þátttakenda og engin áhætta var til staðar fyrir þátttakendur. Samkvæmt 

velgjörðareglunni á einungis að gera rannsóknir sem gegna einhverju mikilvægi og eru til 

hagsbóta fyrir mannkynið. Lítið er til um fræðslumál og þróun mannauðs hjá litlum og 

meðalstórum fjölskyldufyrirtækjum og þess vegna er þessi rannsókn mikilvæg. 

Upplýsingar um viðkomandi viðfangsefni er ábótavant og með það í huga var ákveðið að 

rannsaka það. Að lokum er réttlætisreglan, samkvæmt henni þarf að huga að og vernda 

þá hópa samfélagsins sem búa við veika stöðu, til dæmis börn, fóstur, fangar og 

vistmenn á stofnunum. Þessi regla var höfð í huga þegar þátttakendur voru valdir fyrir 

rannsóknina (Sigurður Kristinsson, 2013).  
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4 Niðurstöður 

Við greiningu gagnanna fundust sjö meginþemu. Viðmælendur komu mikið inn á sína 

eigin upplifun á því hvernig það er vinna í fjölskyldufyrirtæki og fyrsta þemað fjallar því 

um það. Þar verður einnig fjallað um prósentufjölda fjölskyldumeðlima innan 

fyrirtækjanna, starfsmannaveltu og kynjahlutfall. Annað þema snýr að þarfagreiningu 

fyrirtækjanna þar sem metið er hvort þörf er á ákveðnum aðgerðum líkt og fræðslu eða 

þjálfun starfsmanna. Einnig hvort fyrirtækið sé með fræðslustjóra eða starfsmann sem 

vinnur að fræðslumálum fyrirtækisins. Þriðja þemað fjallar um hvernig tekið er á móti 

nýliðum í fyrirtækinu. Fjórða þemað snýr að þjálfun og starfsmannafræðslu, þar verður 

komið inn á starfstengdan lærdóm og hvernig fræðsla er almennt innan fyrirtækisins. 

Fimmta þemað fjallar um frammistöðumælingar, þar verður skoðað hvort að 

einhverskonar eftirfylgni og mælingar eru á því hvernig til dæmis námskeið eða önnur 

fræðsla skilar sér inn í starfið. Sjötta þemað skoðar hverjar helstu hindranir fyrir fræðslu 

eru og að lokum í sjöunda þemanum verður fjallað um framtíðarsýn þróunar mannauðs. 

Byrjað verður á því að fjalla um fyrsta þema hjá öllum fyrirtækjum, fyrst hjá 

framleiðslufyrirtækjunum tveimur, síðan fiskvinnslu- og sölufyrirtækjunum tveimur og 

endað á verslunar- og þjónustufyrirtækjunum tveimur. Þar á eftir verður fjallað um 

annað þema hjá öllum fyrirtækjum, síðan þriðja þema og svo koll af kolli. 

 

4.1 Einkenni fjölskyldufyrirtækja 

4.1.1 Framleiðslufyrirtæki 

Viðmælandi 1 sem starfar í framleiðslufyrirtæki 1 er ekki fjölskyldumeðlimur, hann talar 

um að fjölskyldufyrirtæki séu jafn ólík og þau eru mörg. Fjölskyldufyrirtæki hafa oft það 

orðspor á sér að fjölskyldumeðlimir fái sérstaka meðferð: „Þau ná aldrei almennilega að 

hrista af sér umtal um að komið sé öðruvísi fram við starfsmenn utan fjölskyldunnar.“ 

Viðmælandi 1 hefur starfað hjá nokkrum fjölskyldufyrirtækjum. Samkvæmt honum er 

ekki sýnilegt að komið sé öðruvísi fram við starfsmenn framleiðslufyrirtækis 1 eftir því 

hvort þeir séu fjölskyldumeðlimir eða ekki. Hann segir: 
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[Framleiðslufyrirtæki 1] stendur mjög fagmannlega að öllu og það hefur 
kannski með það að gera hversu fjölmennt fyrirtækið er, að það er ekki hægt 
að gera alltaf endalaust vel bara við fjölskylduna. Einnig fjölskyldan innan 
fyrirtækisins er ekki það fjölmenn. Fjölskyldumeðlimir innan fyrirtækisins 
virðast líka ekki fá neina sérstöðu innan fyrirtækisins, þau gera bara það sem 
þau eru hæf í að gera. Ekki er gerður munur á fjölskyldumeðlimum og öðrum 
starfsmönnum. Ég held líka að eftir því sem fyrirtækið hefur stækkað þá 
hefur það þróast meira í þessa átt. 

Viðmælandi 2 starfar einnig hjá framleiðslufyrirtæki 1 og er fjölskyldumeðlimur. Hann 

staðfesti að þar starfi fáir fjölskyldumeðlimir eða um það bil 1,5% starfsmanna. Þessir 

fáu fjölskyldumeðlimir sem starfa hjá fjölskyldufyrirtækinu eru allir í stjórnendastöðum. 

Samstarf með fjölskyldumeðlimum gengur yfir heildina mjög vel: „Samspil fjölskyldulífs 

og fyrirtækjareksturs hefur í gegnum tíðina verið gott. Mikil vinna og oft mikið álag en 

að sama skapi mjög gefandi áhugamál.“        

 Lítil starfsmannavelta er á verkstæði og á framleiðslu- og rekstrardeild. Nokkur 

starfsmannavelta er í þjónustustörfum fyrirtækisins og þá aðallega hjá yngra starfsfólki. 

Kynjahlutfall starfsmanna í höfuðstöðvum á rekstrar- og framleiðslusviði er nánast jafnt. 

Í þjónustustörfum eru mun fleiri konur.        

 Í framleiðslufyrirtæki 2 eru einnig fáir fjölskyldumeðlimir starfandi eða um það 

bil 4% starfsmanna. Allir nema einn þeirra eru í stjórnendastöðum. En flestallir 

stjórnendur fyrirtækisins eru utanaðkomandi. Viðmælandi 3 talar um að lítil 

starfsmannavelta sé í öllum störfum fyrirtækisins fyrir utan í þjónustustörfunum. Þar 

starfar frekar ungt fólk og mikið álag getur verið á þeim starfsmönnum. Kynjahlutfall 

framleiðslufyrirtækis 2 er um 75% konur og 25% karlar.     

 Þegar viðmælandi 3 talar um samspil fjölskyldu og vinnu kom hann inn á að 

þegar maður er í rekstri með fjölskyldunni þá tvinnast þetta tvennt óhjákvæmilega 

saman. Eins og viðmælandi 3 orðar það: „Það er ekki hægt annað.“ Talað var um að 

fjölskyldan hjálpaðist öll að með fyrirtækið. Börnin í fjölskyldunni unnu þar þegar þau 

voru lítil og voru ánægð með það.  

Þau [börnin] hafa líka alveg grínast með það að hafa ekki geta horft á 
sjónvarpið því það þurfti alltaf að vera að líma poka, brjóta einhverja kassa 
eða binda slaufur fyrir jólin eða eitthvað. En það er nú meira í gríni sagt. En 
eftir því sem árin líða, þá er maður orðinn svolítið meðvitaður um það að 
skrúfa fyrir.“ 
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Viðmælandi 3 segir að þau séu orðin meðvituð um að vera ekki alltaf að tala um vinnuna 

þegar fjölskyldan kemur saman. „Auðvitað er samt alltaf eitthvað. En stundum þegar 

einhver byrjar [að tala um vinnuna] þá segi ég bara [...] við skulum geyma þetta þar til 

síðar.“ Þegar viðmælandi 3 var spurður að því hvernig væri að vinna með 

fjölskyldumeðlimum talar hann um að það gangi misvel því einstaklingarnir eru 

mismunandi. En segist vera mjög meðvitaður um það út frá börnunum sínum að ætla 

ekki að veita þeim neitt umfram. Þau eiga ekki að líða fyrir það að vera börn eiganda og 

viðmælandi segir: „Þú veist, auðvitað vil ég að þau njóti sammælis. En ég er ekki að 

hygla þeim því það er ekki gott fyrir starfsmannahópinn“. Viðmælandi talar um að 

maður þurfi alltaf að vanda sig þegar að kemur að þessu samspili milli fjölskyldu og 

fyrirtækisins því þegar öllu er á botninn hvolft þá vill maður ekki setja fjölskylduna í 

uppnám. Hann rifjar upp eitt dæmi þegar hann var ósammála ákvörðun eins stjórnanda 

sem er fjölskyldumeðlimur: „Ef þetta hefði ekki verið dóttir mín, þá hefði ég beitt mér 

öðruvísi. Það er alveg á hreinu. En maður vill ekki fórna fjölskyldunni, af því hún er það 

mikilvægasta af öllu.“  

 

4.1.2 Fiskvinnslu- og sölufyrirtæki 

Í fiskvinnslu 1 eru 2,5% starfsmanna fjölskyldumeðlimir. Þessir fáu fjölskyldumeðlimir 

sem eru starfandi í fiskvinnslu 1 gegna allir stjórnendastöðu innan fyrirtækisins sem er 

meðalstórt að stærð. Flestir stjórnendur fiskvinnslu 1 eru hins vegar utan fjölskyldunnar. 

Í dag er fjórða kynslóð fjölskyldunnar við stjórnvölinn. Viðmælandi 4 hefur starfað í 

fiskvinnslu 1 allt sitt líf og þekkir því ekkert annað. Hann byrjaði ungur að starfa í 

fjölskyldufyrirtækinu og hefur unnið við ýmis störf þar. Viðmælandi 4 talar um að 

samspil fjölskyldulífsins og rekstur fyrirtækisins sé gott og honum finnist gaman að 

tvinna þessu saman. Þegar hann er spurður að því hvernig honum finnist að vinna með 

fjölskyldunni segir hann: „Kostirnir eru kannski þeir að maður er með fólkinu sínu allan 

daginn gjörsamlega. En svo getur maður auðvitað fengið smá ógeð á því eins og öllu 

öðru.“ Hann segir líka að vinnan sé oft rædd utan vinnutíma. Í fiskvinnslu 1 er 

kynjahlutfall starfsmanna um það bil 35% konur og 65% karlar. Það er mikið af 

sjómönnum sem skemma hlutfallið þar sem þeir eru allir karlar en mun fleiri konur 

starfa í vinnslunni. Lítil starfsmannavelta er innan fyrirtækisins og starfsfólkið er almennt 
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með langan starfsaldur. Mesta veltan er hjá starfsmönnum vinnslunnar en nánast engin 

velta er á skrifstofunni.         

 Í fjölskyldufyrirtækinu fiskvinnslu 2 eru um 8,6% starfsmanna fjölskyldumeðlimir 

og gegna þeir allir stjórnendastöðu. Fjölskyldan gegnir helstu stjórnendastöðum 

fyrirtækisins en tveir stjórnendur eru utan fjölskyldunnar. Viðmælandi 5 segir að 

fjölskyldan og rekstur fyrirtækisins spilist heilmikið saman: „Maður er einhvernveginn 

alltaf í vinnunni sem er auðvitað líka mínusinn í þessu en það getur auðvitað verið mikill 

kostur líka.“ Viðmælandi 5 og maki hans hafa alltaf starfað saman og segir hann að það 

hafi verið fínt. Hann segir að verkaskipting verði að vera til staðar þannig að þetta gangi 

áreksturslaust. Mun fleiri karlar eru starfandi innan fyrirtækisins heldur en konur og 

kynjahlutfallið er um 10% konur og 90% karlar. Starfsmannavelta er lítil innan 

fyrirtækisins og viðmælandi 5 orðar þetta þannig: „Hún [starfsmannaveltan] er 

undraverð, mjög lítil. Sumir starfsmenn detta út í eitt ár og koma svo stundum aftur til 

okkar. 

 

4.1.3 Verslunar- og þjónustufyrirtæki 

Í fjölskyldufyrirtækinu, verslunarfyrirtæki 1, sér þriðja kynslóð fjölskyldunnar alfarið um 

reksturinn. Verslunarfyrirtæki 1 hefur mikið breyst frá stofnun þess en viðmælandi 6 

talar um að mesta gæfa fyrirtækisins er hvað þau hafa verið óhrædd við breytingar. 

Viðmælandi 6 segir: „Ég held að það sé algert lykilatriði fyrir svona fyrirtæki til að lifa af 

er að festast ekki í einhverju formi eins og það var fyrir 50 árum eða 80 árum. Þú verður 

að vera breytilegur.“          

 Rúm 10% starfsmanna fyrirtækisins eru úr fjölskyldunni en þeir voru mun fleiri 

áður fyrr. Viðmælandi 6 segir: „Þegar ég tók við þá voru frænkur og frændur að vinna 

hérna en ég tók alveg fyrir það og ég tók þá ákvörðun að ráða ekki inn fjölskyldumeðlimi 

[...] það er bara óþarfa flækjustig.“ Kynjahlutfallið er 74% karlar og 26% konur og nánast 

engin starfsmannavelta er til staðar. Starfsmannaveltan skiptir verslunarfyrirtæki 1 

miklu máli því það lifir á mikilli sérþekkingu. Auk þess nefnir viðmælandi að það sé dýrt 

að vera alltaf að taka inn nýja starfsmenn og það taki nýliða um það bil hálft ár að vera 

ágætlega færa í starfinu. Meðal starfsaldur flestra starfsmanna er á bilinu 15 til 20 ár. 

 Samkvæmt viðmælanda 6 hefur samstarf með fjölskyldumeðlimum í för með sér 
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bæði kosti og galla. Kostirnir eru þeir að fjölskyldan á ýmislegt sameiginlegt og hefur 

sameiginleg markmið að stefna að. Ókostirnir eru svo þeir að stundum er ekki gott að 

blanda saman fjölskyldunni og því sem þú hefur að lifibrauði.    

 Í verslunarfyrirtæki 2 er kynjahlutfall jafnt, 50% konur og 50% karlar. Yfir heildina 

er jöfn skipting en það er eitthvað mismunandi eftir deildum. Í versluninni eru fleiri 

konur heldur en karlar og á lagernum eru fleiri karlar heldur en konur. 

Starfsmannaveltan er almennt frekar lítil og veltan er aðallega sumarstarfsfólk, ungt fólk 

sem er ennþá í námi og sölufólkið á það til að brenna út. Almennt er hár starfsaldur, 

starfsmannagrunnurinn stöðugur og stór partur þeirra orðinn fastur hluti fyrirtækisins. 

Um 18% starfsmanna eru fjölskyldumeðlimir og tæpur helmingur þeirra starfa í 

stjórnendastöðum. Þriðja kynslóð fjölskyldunnar er nýlega farin að starfa hjá 

fyrirtækinu. Allir fjölskyldumeðlimir eru með sitt hlutverk og það veltur mikið á þeim 

öllum. Viðmælandi 7 nefnir að þó að það séu svona margir úr fjölskyldunni starfandi hjá 

verlsunafyrirtæki 2, þá eru líka stjórnendur innan fyrirtækisins sem ekki eru skyldir þeim. 

  Viðmælandi 7 er fæddur og uppalinn inn í verslunarfyrirtæki 2. Viðmælandi 7 

hefur unnið í næstum öllum störfum fyrirtækisins, lager, símasölu, bókhaldi og í ýmsu 

sem þurfti að gera. Í dag sér viðmælandi 7 um fræðslu- og starfsmannamál fyrirtækisins 

og hefur menntun á því sviði.  

[...] öll uppvaxtarárin, öll sumur og annað, þá vann ég þarna [í 
verslunarfyrirtæki 2]. Þannig ég þekki alla sögu fyrirtækisins og hef tengingu 
við alla hérna, þessi tenging getur stundum verið góð og stundum getur hún 
flækt málin. Ég hef í raun og veru gert allt saman, þannig ég get hjálpað 
flestum því ég hef unnið öll önnur störf sem fólk er að vinna. Þannig það er 
rosalega auðvelt fyrir mig að skilja hvað fólk er að tala um, því ég hef gert 
þetta, það sem þau eru að gera. Auðvitað hjálpar það líka, það er ekkert 
sjálfsagt að sá sem er í starfsmannamálum hafi svarað í símann, verið í 
bókhaldinu og fleiru og þú veist skilji virkilega ástönd sem koma upp 
almennilega. 

Í verslunarfyrirtæki 2 geta allir fjölskyldumeðlimir fyrirtækisins í raun og veru hoppað í 

hvaða starf sem er, því á einhverjum tímapunkti hafa þau unnið við það.  

 Viðmælandi 7 segir það vera öðruvísi að vera fjölskyldumeðlimur starfandi í 

fjölskyldufyrirtæki: „Þú veist, þetta er þitt og þú ert að passa upp á þitt. Heldur en 

kannski ef þú vinnur hjá einhverjum [utanaðkomandi], það er bara öðruvísi.“ Hann segir 

kostina vera marga að vinna í fjölskyldufyrirtækinu líkt og góða yfirsýn:  
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Þú veist kannski meira en þú myndir annars vita. Eins og ég sem dæmi er 
starfsmannastjóri og sé um starfsmannamál en ég veit líka nákvæmlega alla 
fjárhagsstöðu fyrirtækisins og allt svoleiðis. Þannig að þó ég hafi mitt budget 
og ákveðinn ramma sem ég má vinna eftir [...] þá veit ég samt líka [...] að við 
erum að fara í þessa og þessa breytingu sem kostar þetta. Þá frekar ákveð ég 
að geyma ákveðna hluti innan míns sviðs þar til tímasetningin er rétt fyrir 
það.  

Viðmælandi 7 talar um að hann sýni því skilning þegar sumir hlutir þurfa að bíða betri 

tíma og telur að maður sé þolinmæðari vegna þessa.    

 Viðmælandi 7 segir að þegar unnið er með fjölskyldunni sinni þá er maður að 

vinna með einstaklingum sem maður þekkir inn og út. Líkur eru á að þú segir meira, ert 

meira hreinskilinn og líklega er sagt meira við þig á móti, á gagnrýnan hátt. Hann segir 

að fjölskyldan tali um að þau þurfi að hrósa hvort öðru oftar því það á það til að 

gleymast. Samskiptin eru að þessu leyti kannski öðruvísi þegar maður er að tala við 

fjölskyldumeðlimi heldur en aðra starfsmenn. Hann segir fjölskylduna ekki alltaf vera 

sammála um hlutina, engan veginn en viðmælanda 7 finnst hann geta verið opnari, 

hreinskilnari og á auðveldara með að skiptast á skoðunum við fjölskyldumeðlimi sína. 

Hann segir: „Ef maður ynni annars staðar þá gæti ég alveg trúað því að maður myndi 

hinkra aðeins áður en maður segði alltaf skoðanir sínar og hugmyndir.“ Hjá 

fjölskyldufyrirtækinu verslunarfyrirtæki 2 myndast oft mikil umræða hjá fjölskyldunni 

varðandi hvernig hlutirnir eiga að vera og mikið traust ríkir á milli þeirra.  Viðmælandi 7 

nefnir að það verði að læra að skilja á milli einstaklingsins og vinnunnar en skilin geta 

verið óljós. Þegar haldin eru fjölskyldumatarboð er vinnan mikið rædd því allir eru að 

vinna við það sama og hafa sömu markmið. Hann segir:  

Auðvitað þurfum við samt líka frí frá vinnunni [...] við höfum alveg rætt það, 
jæja núna erum við að fara upp í sumarbústað og vinnan verður skilin eftir 
heima. Við fáum rosalega oft símtöl utan vinnutíma þar sem vinnan er rædd 
og það eru rosalega óljós skilin þarna á milli. Og það er svolítið af því þetta er 
svona fjölskyldufyrirtæki þá er svolítið ætlast til þess að maður sé alltaf við. 
Að maður sé alltaf til staðar. 

Viðmælandi 7 segir það vera helsta gallann við að vinna með fjölskyldunni að maður geti 

ekki beint stimplað sig út úr vinnunni heldur þurfi maður alltaf að vera til taks. Einnig er 

erfitt fyrir fjölskylduna að fara saman í frí því það er erfitt fyrir fyrirtækið ef að allir fara. 

Viðmælandi 7 segir fjölskylduna vera mjög nána og verja miklum tíma saman:  
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Fólk segir líka alveg oft við okkur, þið vinnið saman alla daga, þið eruð 
stundum saman á kvöldin og svo farið þið saman upp í bústað um helgina, 
þú veist hvað er að ykkur? Og maður er svona já ég veit það ekki þú veist, 
maður er bara vanur þessu og þekkir ekkert annað. 

 

4.2 Þarfagreining og starfsþróunarstefna 

4.2.1 Framleiðslufyrirtæki 

Framleiðslufyrirtæki 1 er með sérstakan fræðslustjóra starfandi og viðmælandi 1 gegnir 

einmitt þeirri stöðu. Hann sér um að móta og búa til fræðsluáætlun. Þarfagreining er 

gerð í samstarfi við mannauðsfyrirtæki sem að hjálpar þeim að greina fræðsluþörf og 

móta fræðsluna. Þetta mannauðsfyrirtæki er utanaðkomandi fyrirtæki sem þau eru með 

samning við. Fyrirtækið gerir könnun hjá þeim um hver þörfin sé og hefur gert 

síðastliðin tvö ár. Þetta er sem sagt í annað sinn sem þetta er gert með tveggja ára 

millibili. Svo þau sjá líka þróunina, hvað þau eru að gera vel, hvar þau þurfa að bæta sig 

og gera betur. Þegar viðmælandi 1 er spurður hvort fyrirtækið sé með ákveðna fræðslu- 

eða starfsþróunarstefnu svarar hann:  

Já, við erum með svona ákveðin hæfnisstig. Þannig að fólk byrjar á ákveðnu 
stigi og það þarf að ljúka ákveðnum skilyrðum og þá færist það upp um eitt 
stig. Með aukinni reynslu og þekkingu færist það upp í næsta stig. Þetta er 
einnig metið af yfirmönnum.“ 

Viðmælandi 1 talar um að unnið sé eftir ákveðnum gildum sem eru höfð að leiðarljósi 

þegar fólk er í þjálfun. Þau vilja að starfsmenn upplifi þetta á sem jákvæðastan hátt og 

því er þekking og fagmennska einnig höfð að leiðarljósi.    

 Viðmælandi 3 talar um að í framleiðslufyrirtæki 2 sé sérstakur fræðslustjóri 

starfandi: „Við erum alveg með spes starfsmann bara í þessu [að sjá um fræðslumálin og 

nýliðaþjálfun] sem að gerir ekkert annað og við erum að reyna að sinna þessu vel“. 

Einnig fengu þau fyrir nokkru síðan svokallaðan fræðslustjóra að láni sem var í boði í 

gegnum Starfsafl. Þá var gerð þarfagreining, talað var við allt starfsfólkið og hvaða 

fræðslu fólk vildi. Viðmælandi segir að: „Í sjálfu sér er þetta alltaf það sama ár eftir ár, 

þú veist þetta breytist ekkert rosa mikið. Við erum eiginlega enn að nýta okkur þetta.“ 
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4.2.2 Fiskvinnslu- og sölufyrirtæki 

Í fiskvinnslu 1 er ekki gerð nein þarfagreining og fyrirtækið hefur enga sérstaka fræðslu- 

eða starfsþróunarstefnu. Ekki er heldur neinn starfandi fræðslustjóri eða 

mannauðsstjóri. Viðmælandi 4 sér um flestöll starfsmannamál ásamt því að vera 

launafulltrúi og sjá um skjalagerð. Þegar hann er spurður hvort það sé starfandi 

fræðslustjóri eða mannauðsstjóri segir hann:  

Það væri þá helst ég. Ég er yfir öllum starfsmannamálum, launamálum og 
þannig. En annars ekki [...] það eru frekar fáir að vinna hérna á skrifstofunum 
miðað við fjölda starfsmanna og þetta er svona, hvað á ég að segja, þetta 
ákveðna starfsheiti er kannski ekki til staðar.  

Í fiskvinnslu 2 er heldur ekki gerð nein sérstök þarfagreining. Viðmælandi 5 segir: „Það 

er ekki fyrr en við heyrum eitthvað, ef það er eitthvað að hjá einhverjum. Þá er skoðað 

hvaða kunnáttu viðkomandi vantar.“ Engin ákveðin fræðslustefna er til staðar og engin 

fræðslustjóri eða mannauðsstjóri. Verkstjóri fyrirtækisins sér aðallega um 

mannauðsmálin, þá helst varðandi frí og þess háttar, hann vinnur allt í samvinnu við 

framkvæmdastjórann.  

 

4.2.3 Verslunar- og þjónustufyrirtæki 

Verslunarfyrirtæki 1 gerir enga sérstaka þarfagreiningu og er ekki með neina sérstaka 

áætlun varðandi fræðslu eða starfsþróunarstefnu. Hvorki fræðslustjóri né 

mannauðsstjóri er til staðar í fyrirtækinu. Viðmælandi 6 er framkvæmdastjóri 

fyrirtækisins og auk þess sér hann um starfsmannamálin, launin, bókhaldið, 

markaðsmálin og stjórnun almennt. Segja má að allir þræðir fyrirtækisins fari í gegnum 

hann. 

  Hjá verslunarfyrirtæki 2 hafa verið sendir út spurningalistar til starfsfólksins með 

ýmsum spurningum varðandi starfslíðan og í leiðinni er spurt hvort viðkomandi telji að 

hann vanti fræðslu og þá hvaða. Svo reynir fyrirtækið að meta það, ef til dæmis tíu 

manns segja að þá vanti einhverja ákveðna fræðslu þá er reynt að svara því. Annars 

segir viðmælandi 7: „Það er kannski ekki fyrr en þú rekur þig á það að starfsmaður veit 

ekki eitthvað eða kann ekki eitthvað sem þú fattar, heyrðu já kenndum við þér þetta 

ekki?“ Viðmælandi 7 segir einnig að stundum þurfi að berjast fyrir því að halda 
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fræðslunni uppi því stundum koma hlutir upp á og mikið er að gera. Þá þarf hann að 

passa að fræðslan sé ekki alltaf að víkja fyrir einhverju öðru. Ef það er ekki unnið eftir 

einhverju plani eru meiri líkur á að fræðslan detti til hliðar: „Allt í einu eru komnir þrír 

mánuðir og engin fræðsla búin að vera“. Hjá verslunarfyrirtæki 2 er staðan alltaf tekin á 

þriggja mánaða fresti þar sem sölu- og fræðsluskrá er endurskoðuð. Þá er líka skoðað 

hvort eitthvað hefur breyst frá því síðast, hvort eitthvað hefur fallið niður eða færst til 

sem þarf að bæta upp. 

 

4.3 Nýliðamóttaka 

4.3.1 Framleiðslufyrirtæki 

Í framleiðslufyrirtæki 1 talar viðmælandi 1 um að hann sem fræðslustjóri haldi námskeið 

og stjórni batteríinu svolítið. Nýliðamóttakan þeirra fer svo fram á ýmsum sviðum. 

Fóstrakerfi er notað þar sem yfirmaður eða reyndari starfsmaður tekur á móti nýliða, fer 

í gegnum daglegt starf og verkefni og hluti sem nefndir eru í starfsmannahandbókinni. 

Einnig fara nýliðar á fimm ólík námskeið í svokölluðum skóla fyrirtækisins. Þessi fimm 

námskeið eru af klassísku sniði, fyrirlestrar með glærum og verkleg kennsla í kjölfarið. 

Þar er ítarlega farið yfir praktísk atriði um fyrirtækið, starfið, sölutækni, þjónustu og 

fleira. Í kjölfarið fer hver nýliði í einkatíma, sem eru tveir launaðir klukkutímar með 

leiðbeinanda þar sem farið er í saumana á hvernig á að vinna starfið og þróa vinnuflæði. 

Eftir þrjá mánuði í starfi er litið svo á að nýliði sé tilbúinn að taka frammistöðumat. 

Viðmælandi 1 nefndi einnig að í framtíðinni verði líklega stór hluti nýliðafræðslunar 

orðin rafræn þar sem hún verður brotin frekar niður og í meiri endurtekningu svo að 

þekking festist betur.          

 Í framleiðslufyrirtæki 2 fara nýliðar strax á námskeið fyrir nýja starfsmenn sem 

haldið er inni á vinnustaðnum. Þar er ýmislegt fræðsluefni um hvað fyrirtækið gerir, 

hvað má og hvað má ekki. Fluttur er fyrirlestur sem fjallar helst um starfsmannastefnuna 

og sögu fyrirtækisins. Nýliðum er kennt að lesa launaseðilinn sinn og tilkynnt hvernig 

þeir eiga að haga sér við ýmsar aðstæður. Eins og til dæmis þegar þeir eru að tilkynna 

veikindi þá þurfa þeir að hringja, það er ekki leyfilegt að senda bara sms skilaboð. 

Viðmælandi 3 segir: „Af því oft á tíðum þá erum við [...] fyrsti vinnustaður fyrir mjög 

marga. Þannig við erum alveg að kenna þeim að sópa og þurrka af borðum, þetta er 
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alveg svoleiðis. Fyrir utan að kenna þeim allt annað sem tengist starfinu.“ Eftir 

nýliðanámskeiðið fara þau á nokkur önnur námskeið til að læra starfið sitt betur. 

Viðmælandi 3 talar einnig um að oft fari nýliðar ekki á nýliðanámskeiðið fyrr en viku eftir 

að þeir byrja í starfinu. Hann talar um að á haustin þegar skólar byrja séu oft mikil 

starfsmannaskipti. Hann segir: 

Þá [á haustin] byrjar kannski tíu manna hópur samtímis en bara sjö af þeim 
enda eftir [...] hinir þrír gefast bara upp eftir fyrstu vikuna. Þá geta þau ekki 
höndlað stressið. Og þá erum við ekkert í fyrstu vikunni að senda fólk á 
námskeið af því það borgar sig ekki. 

 

4.3.2 Fiskvinnslu- og sölufyrirtæki 

Fiskvinnsla 1 notar fóstrakerfi fyrir nýliða. Inni í vinnslu er notast við handbók um 

hvernig á að taka á móti starfsfólki. Starfsfólki var áður fyrr meira hent út í djúpu laugina 

en úrbætur hafa verið gerðar á því. Nýliðar eru ekki látnir byrja í erfiðustu verkefnunum 

og eru færðir á milli staða til að læra sem flest. Verkstjórar eru látnir fylgjast með 

þeim,eru þá til staðar fyrir þá og tala við þá um starfið. Nýliðar eiga alltaf að geta talað 

við og spurt verkstjórann um hlutina.      

 Fiskvinnsla 2 notar enga sérstaka ferla við nýliðaþjálfun. Þeir sem koma inn nýir 

byrja á dagvakt og eru þar í svona þrjár til fjórar vikur og þá geta þeir farið að vinna 

næturvaktir. Starfsþjálfun fer fram hjá verkstjóra og svo er farið eftir gæðahandbók. 

Gæðahandbókin snýr að ýmsu tengdu hreinlæti og umgengni á vinnustaðnum. 

Fiskvinnsla 2 nýtir sér fóstrakerfi þar sem reyndari starfsmenn sjá um nýliðakennslu. 

Samstarfsmenn sjá oft um nýliðaþjálfun í fiskvinnslunni, annars tekur framkvæmdastjóri 

eða forstjóri oft á móti öðrum starfsmönnum.  

 

4.3.3 Verslunar- og þjónustufyrirtæki 

Móttaka nýliða er í nokkuð föstum skorðum hjá verslunarfyrirtæki 1. Nýliðar byrja alltaf 

seinnipart föstudags. Það er fyrsti vinnudagurinn og þá eru þeir kynntir fyrir fyrirtækinu 

og starfsfólkinu á staðnum. Þetta tekur um það bil tvo klukkutíma. Síðan mætir nýliðinn 

næst í hádeginu á mánudegi og það fer svo eftir því í hvaða deild nýliðinn er, hvernig sú 

þjálfun fer fram. En það er alltaf næsti yfirmaður sem sér um þjálfun. Nýliðanum er 
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svolítið hent út í djúpu laugina en hann veit samt alltaf hvert hann á að leita til þess að 

fá aðstoð. Fóstrakerfi er notað þar sem nýliðinn fylgir eftir starfsmanni sem sýnir honum 

hvernig á að gera hlutina. Þegar það er laus stund og engir viðskiptavinir, eru þeir dauðir 

tímar notaðir til að kynnast vörunum, hvernig á að bera sig að, hvernig á að finna betri 

upplýsingar um vörurnar, nota netið og finna út hvernig á að leita að upplýsingum og 

þar fram eftir götunum. Nýliðinn er látinn læra á því að prófa og gera mistök.  

 Hjá verslunarfyrirtæki 2 er fóstrakerfi notað þegar tekið er á móti nýliðum. 

Móttakan hefur breyst mikið til góðs síðastliðin þrjú ár. Núna er þetta þannig að 

umsækendur koma í fyrsta viðtal til starfsmannastjóra, viðmælanda 7, og næsta 

yfirmanns. Ef umsækjandi kemst í næsta viðtal hittir hann aðeins starfsmannastjóra þar 

sem farið er yfir launamál og þess konar hluti. Um það bil fjórum dögum áður en 

viðkomandi hefur störf þá er hann látin hafa dagskrá yfir fyrstu tvær vikurnar. Fyrstu 

dagarnir fara yfirleitt í það að fara á milli deilda og þegar viðkomandi byrjar fyrsta 

daginn þá tekur starfsmannastjóri á móti honum og sýnir þeim fyrirtækið. Nýliðinn er 

kynntur fyrir öllum, honum er kennt á stimpilklukkuna og ýmislegt þess háttar. Svo hefst 

í raun nýliðadagskráin en þá fara nýliðar á milli deilda. Farið er í innkaupadeild þar sem 

starfsmaður sýnir nýliðanum hvernig hlutirnir virka þar og svo fær hann kennslu á 

tölvukerfið, tölvupóstinn og kassakerfið. Nýliði fer svo inn á lager og hittir starfsfólkið 

þar og fylgist með hvernig dagurinn þeirra er. Nýliði fer einnig út með bílstjóra. Þannig 

fær hann í raun og veru að sjá allt ferlið. Mestum tíma eyðir nýliðinn í að selja, mesta 

þjálfunin fer fram þar, að byggja upp vöruþekkingu. Svo fer nýliðinn með útsendara að 

heimsækja viðskiptavini. Allir starfsmenn fyrirtækisins fara í gegnum þessa 

nýliðadagskrá, alveg sama við hvað þeir eru að fara að starfa.  

 Verslunarfyrirtæki 2 vill að allir starfsmenn fyrirtækisins byrji með sama 

grunninn. Þegar farið er svona á milli deilda þá kynnast nýliðar um leið starfsfólkinu sem 

að brýtur aðeins ísinn. Viðmælandi 7 segir að það sé alltaf gott fyrir starfsmenn að vita 

hvað fer fram í mismunandi deildum fyrirtækisins. Það eykur skilninginn og gerir þá 

meira sjálfbjarga í ýmsum málum. Að minnsta kosti eykur það líkurnar á að nýliðar viti 

við hvern þeir eiga að tala og hver er sérhæfing hvers og eins. Eftir tvo til þrjá daga fær 

nýliðinn fóstra. Fóstrinn er samstarfsmaður sem vinnur í sama eða svipuðu starfi og 

nýliðinn mun starfa við. Þá er fóstrinn svokallaður talsmaður sem að kennir honum í 

samræmi við starfslýsingu sem á við, kennir nýja starfsmanninum á tölvukerfið og sýnir 
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honum hvernig hlutirnir virka innan fyrirtækisins. Fóstrinn aðstoðar nýliðann við að 

aðlagast starfinu, sýnir honum rétt vinnubrögð og er ávallt til taks fyrir hann ef þörf er á. 

Fyrst fylgist nýliðinn með fóstranum og eftir smá tíma þá skipta nýliðinn og fóstrinn um 

hlutverk. Þá fer fóstrinn að láta nýliðann taka við. Fóstrinn er alltaf innan handar og 

fylgist með nýliðanum starfa. Smátt og smátt sleppir hann svo alltaf meira og meira 

tökunum.  

Verslunarfyrirtæki 2 gefur sér oft um mánuð til sex vikur í nýliðaþjálfun. 
Þetta er gert til að undirbúa starfsmenn sem best því mistök geta verið dýr. 
Viðmælandi 7 segir: Við reynum að vanda okkur við þjálfun starfsmanna og 
nýliði á að vera búinn að fá allar þær upplýsingar sem að hann á að þurfa í 
starfi sínu. Starfsmaður á að vera nokkuð öruggur í vinnunni en þetta tekur 
auðvitað allt sinn tíma. 

Starfsmaðurinn fær svo nýliðahandbók með sér heim og í henni eru allar grunn 

upplýsingar. Þar eru til dæmis upplýsingar varðandi frí, launatímabil, 

starfsmannafélagið, lífeyrissjóðinn og stéttarfélagið. Þar eru líka upplýsingar um 

starfsmannaeftirlit, upplýsingar um myndavélar í húsinu, gildi fyrirtækisins, saga 

fyrirtækisins og ýmislegt annað. Einnig eru myndir af starfsfólkinu og starfsaldur hvers 

og eins.  

 

4.4 Þjálfun og starfstengdur lærdómur 

4.4.1 Framleiðslufyrirtæki 

Viðmælandi 1 talar um að í framleiðslufyrirtæki 1 sé notast við formlega þjálfun líkt og 

námskeið og nám í skólakerfi. Rafræn þjálfun fer ekki fram eins og er innan fyrirtækisins 

en það er stefnt að því. Fyrirtækið er ekki með innra net en notar samfélagsmiðla mikið 

til að eiga samskipti sín á milli. Þá er verið að vinna í því að hafa nám aðgengilegt í 

gegnum netið, þar sem þeir starfsmenn sem koma að fræðslumálum hafa tekið eftir því 

að fólk lærir allt öðruvísi heldur en áður.. Óformleg þjálfun er einnig notuð hjá 

framleiðslufyrirtæki 1. Eins og komið hefur verið inn á er notast við fóstrakerfi í 

nýliðamótttökunni. Það er ekki markvisst unnið í teymum innan fyrirtækisins en segja 

má að hver og ein starfsstöð sé eins konar teymi sem vinnur að sameiginlegu markmiði. 

Samstarfið er mjög flæðandi og samskipti milli starfsmanna mjög góð. Öll þjálfun 

starfsmanna fer fram á vinnustaðnum. Þjálfun og fræðsla fer bæði fram á vinnutíma og 
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utan hans. Viðmælandi 1 talar um að þau hafi séð að það henti oft betur að hafa 

námskeiðin utan vinnutíma eða eftir klukkan 18. Einnig eru ýmsir opnir viðburðir haldnir 

á kvöldin. Öll einstaklingsþjálfun fer hins vegar fram á vinnutíma. Framleiðslufyrirtæki 1 

leitast við að finna fleiri leiðir til þess að þjálfa og fræða starfsfólk sitt. 

  Framleiðslufyrirtæki 2 hefur fengið viðurkenningu fyrir starfsmannafræðslu sína 

og er með fræðsluáætlun í gangi allt árið. Allir sem sinna þjónustustörfum fyrirtækisins 

fara á nokkur námskeið tengd því. Fyrir almenna starfsmenn sem vinna 

verksmiðjustörfin þá eru örnámskeið oft á föstudögum. En allskonar námskeið eru í boði 

fyrir starfsmenn eftir því hvaða stöðu þeir sinna. Framleiðslufyrirtæki 2 tengir fræðslu 

starfsmanna við launin þeirra, þannig að eftir því sem starfsmaður fer á fleiri námskeið 

þá hækkar hann í launum. Þannig er hagur starfsmannsins að mæta á fræðslunámskeið. 

Ýmis valkvæð námskeið eru haldin mánaðarlega. Starfsmenn fá ekki punkta fyrir að 

mæta á þessi námskeið en en þau eru fyrir alla starfsmenn fyrirtækisins samtímis. 

Misvel er mætt á valkvæðu námskeiðin en viðmælandi 3 segir: „Það er best mætt ef að 

það er pítsa og bjór eða eitthvað álíka.“ Þannig að fyrirtækið reynir líka að hafa 

námskeiðin félagsleg til að þjappa saman hópnum og auka starfsánægju.    

Líkt og hjá framleiðslufyrirtæki 1 þá fer öll einstaklingsþjálfun fram á vinnutíma. En 

misjafnt er hvort námskeið séu haldin á vinnutíma eða utan vinnutíma. Viðmælandi 3 

talar um að flestöll fræðsla þeirra fari fram innanhúss:  

Við höfum verið með eitthvað af námskeiðum utanhúss fyrir stjórnendur, en 
við höfum gert miklu meira af því að fá einhverja utanaðkomandi til að 
smíða námsefni að okkur. Þannig þeir búa til námsefni, keyra það kannski 
tvisvar sinnum með okkur og okkar stjórnendum sem taka síðan við. 

Samandregið þá notast framleiðslufyrirtæki 2 við bæði formlega og óformlega þjálfun. 

Eins og er notar fyrirtækið ekki rafræna þjálfun. Þau könnuðu þann möguleika árið 2016 

eftir svolitla umhugsun þar sem þau höfðu heyrt að margir hafi notað rafræna þjálfun 

með góðum árangri. En það passaði ekki hjá þeim, formlegt og óformlegt hentaði þeim 

betur. Einnig var talið að rafræn þjálfun myndi ekki svara kostnaðiþar sem það getur 

verið kostnaðarsamt að búa til rafæna þjálfun og setja upp innan fyrirtækisins. 
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4.4.2 Fiskvinnslu- og sölufyrirtæki 

Almennt er engin formleg eða rafræn þjálfun notuð hjá fiskvinnslu 1. Eina formlega 

þjálfunin sem hefur verið boðið upp á eru íslensku námskeið fyrir erlenda starfsmenn. 

Það hefur verið haldið nokkrum sinnum. Þá kemur utanaðkomandi aðili á vinnustaðinn 

eftir vinnutíma í nokkra daga eða vikur. Íslenskunámskeiðin eru valfrjáls námskeið sem 

starfsmönnum er boðið að sækja sér að kostnaðarlausu. Fyrirtækið notar aðallega 

óformlega þjálfun fyrir starfsfólk sitt líkt og fóstrakerfi.      

 Í fiskvinnslu 2 er óformleg þjálfun helst notuð. Engin rafræn þjálfun er til staðar 

né formleg þjálfun nema þegar einstaka sinnum er haldið íslensku námskeið. Þar líkt og 

hjá fiskvinnslu 1 kemur utanaðkomandi aðili á vinnustaðinn og heldur námskeiðið. 

 

4.4.3 Verslunar- og þjónustufyrirtæki 

Í verslunarfyrirtæki 1 skiptir sérþekking starfsmanna miklu máli og fyrirtækið treystir því 

að fólkið sem starfar þar sé mjög vel upplýst um þá hluti sem eru seldir og um 

markaðinn sem það er á. Megnið af fræðslu starfsfólksins fer fram erlendis. Þá fer 

starfsfólkið út til erlendra birgja og sækir námskeið hjá þeim. Þetta er gert til að kynnast 

því sem er að koma nýtt og læra á nýjustu tæki og tól. Um 85% af þjálfun starfsmanna 

fer fram erlendis hjá erlendum birgjum. Þetta er bæði þjálfun sem að erlendir birgjar 

krefjast þess að verði lokið og ekki. Stundum má fyrirtækið ekki selja vörur fyrr en búið 

er að ljúka ákveðnum námskeiðum. Svo er ýmislegt nám sem starfsmenn þurfa einnig að 

sækja erlendis þar sem það er ekki kennt hér á landi. Að meðaltali er farið einu sinni á 

ári út í þjálfun. Viðmælandi 6 segir þjálfunarmálin vera í frekar leiðinlegum og föstum 

skorðum út af því að þau fara svo mikið fram erlendis. En fyrir utan það þá hefur 

verslunarstjórum nýlega verið boðið að sækja námskeið sem er stutt þjálfun sérstaklega 

ætluð verslunarfyrirtækjum í gegnum nýja námsbraut hjá Samtökum verslunar og 

þjónustu, Háskóla Reykjavíkur og Háskólanum á Bifröst. Námskeiðið varir í rúma þrjá 

mánuði og er einu sinni í viku á vinnutíma og gefur innsýn inn í það helsta sem 

verslunarstjóri þarf að vita. Viðmælandi segir námskeiðið vera spennandi nýjung og talar 

um að það vantar að boðið sé upp á námskeið sem snúa að því að þjálfa verslunarfólk. 

Erlenda námið og námskeiðin fyrir verslunarstjórana flokkast undir formlega þjálfun en 

fyrirtækið notar einnig rafræna þjálfun og óformlega þjálfun líkt og fóstrakerfi. Stundum 
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er hægt að taka erlend námskeið rafrænt í gegnum netið og þá hefur fyrirtækið boðið 

upp á það. Ekki er notast við markþjálfara eða teymisvinnu. 

 Verslunarfyrirtæki 2 er með fræðsluáætlun sem sölu-, fræðslu-, starfsmanna- og 

markaðsstjóri vinna að saman. Fræðsluáætlunin helst svolítið í hendur við auglýsingar 

fyrirtækisins. Starfsmenn eru fræddir um það sem er auglýst er eða lagt áhersla á í 

miðlun á sama tíma á innra netinu. Það er gert því oft koma inn fyrirspurnir tengdar 

auglýsingunum. Reynt er að kynna starfsfólki fyrir þeim hlutum sem eru auglýstir. Síðan 

er fræðsla einu sinni í mánuði. Í þeirri fræðslu er mismunandi hvað er farið yfir og reynt 

að hafa hana svolítið fjölbreytta. Svo þegar birgjar fyrirtækisins koma í heimsókn til 

þeirra þá er sá tími nýttur til að auka fræðslu starfsmanna. Birgjarnir koma nokkuð oft 

og halda fræðslu fyrir starfsfólk fyrirtækisins.     

 Fræðsla verslunarfyrirtækis 2 fer alltaf fram á vinnutíma og það fær bæði 

utanaðkomandi fólk og nýtir sitt eigið starfsfólk til að sjá um fræðsluna. Um það bil einu 

sinni á ári kaupir fyrirtækið utanaðkomandi fræðslu. Það er einnig í boði fyrir starfsfólk 

að fara á skyndihjálparnámskeið.  

 

4.5  Frammistöðumælingar 

4.5.1 Framleiðslufyrirtæki 

Frammistöðumælingar eru gerðar í framleiðslufyrirtæki 1 árlega með 

frammistöðusamtölum þar sem hæfni starfsmanna er metin. Ef þörf er á endurþjálfun 

þá er það rætt í samtölunum og púlsinn tekinn. Þetta fer fram munnlega og það er farið 

yfir ákveðinn tékklista með starfsmanni. Í frammistöðumatinu er meðal annars skoðað 

hvernig námskeið og önnur fræðsla skilar sér inn í starfið og starfsánægja mæld. 

Framleiðslufyrirtæki 1 er að skoða hvort það skili tilsettum árangri að halda fyrirlestra 

samanborið við einhvers konar styttri form fræðslu eins og myndbönd, spurningaleiki 

eða þess háttar. Einnig er gert frammistöðumat þegar nýliðar hafa verið í starfi í þrjá 

mánuði til að sjá hvar þeir standa.       

 Hjá framleiðslufyrirtæki 2 hafa stundum verið próf eftir fræðslunámskeið en það 

er ekki alltaf gert. Það er ekki markvisst gerðar frammistöðumælingar í dag en það hefur 

samt verið gert. Viðmælandi 3 talar um að það hafi verið svolítið flókið að mæla 

eftirfylgni og hag fyrirtækisins á þjálfun og fræðslu. Það var reynt að gera það á 
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einfaldan hátt en var of flókið, hann hélt að það hefðu ekki verið gerðar 

frammistöðumælingar síðastliðin ár. 

 

4.5.2 Fiskvinnslu- og sölufyrirtæki 

Engar sérstakar frammistöðumælingar eru gerðar hjá fiskvinnslu 1 og 2.  

 

4.5.3 Verslunar- og þjónustufyrirtæki 

Frammistöðumælingar eru ekki gerðar af verslunarfyrirtæki 1 en það er þó stundum 

gert hjá birgjum fyrirtækisins. Þá eru starfsmenn látnir taka próf að loknum námskeiðum 

og skoðað hvort að þeir standist ákveðnar kröfur, það er þó ekki algilt.   

 Hjá verslunarfyrirtæki 2 er stundum í lok fræðslu spurningar lagðar fyrir og 

krossapróf. Þetta er gert til að sjá hvort að fræðslan sé að skila sér. Verslunarfyrirtæki 2 

er með verklega þjálfun, glærur, myndbönd og nokkur önnur mismunandi form fræðslu. 

Viðmælandi 7 segir að það sé mjög áhugavert að sjá hvað fólk meðtekur. Stundum 

hugsar viðmælandi 7 þegar þau eru með pappírsfræðslu enn og aftur og í kannski þrjár 

til fjórar klukkustundir í röð að starfsfólkið sé örugglega orðið þreytt á þessu. Svo kemur 

kannski í ljós þegar próf er lagt fyrir starfsfólkið sem er verið að fræða að 2/3 af þeim 

veit ekki næstum því allt. Þá þarf að fara að hugsa hvernig hægt er að útskýra þetta fyrir 

þeim öðruvísi þannig að fræðslan skili sér betur. Verslunarfyrirtæki 2 hefur ekki alltaf 

frammistöðumælingu eftir fræðslu bara stundum. Viðmælandi 7 segir að það haldi 

starfsfólkinu á tánum og auki líkurnar á að þeir fylgist með þegar haldin er fræðsla. 

 

4.6 Hindranir fræðslu 

4.6.1 Framleiðslufyrirtæki 

Fræðslustjóri framleiðslufyrirtækis 1 segir að samskipti milli sín og annarra starfsmanna 

sé kannski einhver hindrun fyrir þróun mannauðs. Það getur verið erfitt að skipuleggja 

fræðslu sem allir komast á þar sem starfsmenn eru oft skráðir á ákveðnar vaktir. 

Framleiðslufyrirtæki 1 reynir að forgangsraða í kringum fræðslumálin en þar sem það er 

frekar nýlegt að fræðslan skipi svona stóran sess í fyrirtækinu þá er fólk enn að aðlagast 



 

53 

þessu og venjast. Það hefur hjálpað framleiðslufyrirtæki 1 mikið að geta leitað til 

Starfsafls og starfsmenntunarsjóða sem eru í eigu allra stéttarfélaganna og Samtaka 

atvinnulífsins. En í gegnum þá er hægt að fá endurgreiðslu á ýmsri fræðslu. Viðmælandi 

1 segir starfsmenntunarsjóðina skipta miklu máli og talar um að fjármagn sé ein stærsta 

hindrun fræðslumálanna, hann segir:  

Fræðsludeildin væri ekki til ef það væri ekki fyrir þetta 
[starfsmenntunarsjóði], annars væri ekki hægt að halda henni uppi. Það 
kostar mikla peninga að halda henni uppi. Það þarf auðvitað að vera hægt að 
fjármagna næstu mánuði í rekstri. Ég geri mér fullkomlega grein fyrir því að 
það sem ég geri í fyrirtækinu kostar svakalega peninga og ég er að taka 
ákveðið hráefni og reyna að skapa langtímahagsmuni fyrirtækisins. Akkúrat 
núna er þetta svakalega mikið hyldýpi þar sem peningarnir fara í. En þetta er 
langtímafjárfesting. 

Hjá framleiðslufyrirtæki 2 getur verið erfitt að skipuleggja og sníða fræðslu að 

starfsmannahópnum. Það getur verið erfitt að fá starfsfólk til að mæta á 

fræðslunámskeið utan vinnutíma því oft eru þeir í skóla, frístundum eða þess háttar. 

Mun auðveldara er að fá fastráðna starfsfólkið á námskeið því hægt er að senda það á 

vinnutíma. En mikið af starfsfólkinu vinnur í hlutastarfi á kvöldin og um helgar.  

 Mikil starfsmannavelta í þjónustustörfum framleiðslufyrirtækis 2 getur einnig 

verið hindrun. Viðmælandi 3 nefnir að oft borgi sig ekki að senda fólk á mörg námskeið 

því það stoppar oft stutt. Hann segir: „Fræðslan verður að vera í samræmi við outputið 

[...] það er alltaf þetta jafnvægi á milli fræðslunnar og lengd starfstímans [...] fræðslan 

kostar auðvitað og maður vill fá fjárfestinguna til baka“.  

 

4.6.2 Fiskvinnslu- og sölufyrirtæki 

Viðmælanda 4 dettur ekki í hug neina sérstaka hindrun fyrir þjálfun starfsmanna 

fyrirtækisins. Viðmælandi 5 segir eina hindrun fræðslu vera vegna kostnaðar hennar. En 

fyrst og fremst er það vinnutíminn og ef námskeið eru á vinnutíma. Hann talar um að 

það væri sé erfitt fyrir fyrirtækið að missa starfsafl á vinnutíma og því sé erfitt að vera 

með sérstaka fræðslu. 
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4.6.3 Verslunar- og þjónustufyrirtæki 

Langstærsta hindrun fræðslu hjá verslunarfyrirtæki 1 er kostnaður þar sem fræðsla fer 

mikið fram erlendis. Oftast þarf fyrirtækið að bera allan kostnað fræðslunnar og 

ferðalagsins. Oft er það þannig að sleppa þarf þeim námskeiðum sem metið er að séu 

ekki bráðnauðsynleg að þurfi að fara á. Viðmælandi 6 talar um að erfitt sé að fá 

stéttarfélögin til að taka þátt í þessum mikla kostnaði þó að fyrirtækið borgi 

mánaðarlega í endurmenntunarsjóð.  

Það þarf að taka endurmenntunarkerfið á Íslandi í gegn og í þessum 
stéttarfélögum [...] þar sem námskeiðin fara fram erlendis getum við illa nýtt 
okkur endurmenntunarsjóðinn og ofboðslega mikill peningur hjá okkur fellur 
niður dauður í þessum endurmenntunarsjóðum því við erum hlutfallslega að 
fá mjög lítið til baka. Hundfúlt. 

Helsta hindrun fræðslu hjá verslunarfyrirtæki 2 er tímaleysi. Það getur verið erfitt að 

púsla þessu saman þegar nýliði byrjar. Þegar mikið er að gera hjá fyrirtækinu þá getur 

verið erfitt að koma fræðslunni að. Líka þegar fáir starfsmenn eru í deildinni sem á að 

taka á móti nýliða þá getur verið erfitt fyrir þau að þjálfa hann. En oftast gengur þetta 

upp. Þó að þjálfun og önnur fræðsla taki tíma frá starfsfólkinu, þá verður það bara að 

vera þannig. 

 

4.7 Framtíðarsýn þróunar mannauðs 

4.7.1 Framleiðslufyrirtæki 

Framtíðarsýn þróunar mannauðs hjá framleiðslufyrirtæki 1 er ekki alveg ákveðin. Helst 

kemur upp í huga á viðmælanda 1 alþjóðafræðsla og símenntun. Viðmælandi 1 segir: „Í 

raun hefur þetta [sérstakur fræðslustjóri sem sér um fræðslumál] bara verið í tvö ár og 

er enn að þróast og mun alltaf vera í sífelldri þróun.“    

 Hjá framleiðslufyrirtæki 2 myndi viðmælandi 3 vilja sjá meiri tengingu milli launa 

og námskeiða, af því það er svo mikill hvati fyrir starfsfólkið. Hann myndi vilja sjá að 

þeim bæri gæfa til þess að hafa fleiri námskeið og að þau væru haldin á vinnutíma. 

Viðmælandi 3 segir að fræðslan auki starfsánægju starfsfólksins: „Því meira sem þú veist 

um það sem þú átt að gera, því betur líður þér í vinnunni, finnst skemmtilegra og 

stoppar lengur við.“ Viðmælandi 3 nefnir að lokum að það sé mikið sem þarf að einbeita 
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sér að þegar maður rekur fyrirtæki og það geti verið erfitt að ná að gera allt sem að 

maður vill gera:  

Þetta er ekki fullkomin veröld og fyrirtæki eru aldrei fullkomin [...] en þú 
veist ég held bara að ef maður er alltaf að reyna að einbeita sér að þessu 
[fræðslumálum], þá er maður allavega á réttri leið. Og svo er það 
náttúrulega í fyrirtækjarekstri eins og í öllu öðru að það gengur misvel [...] og 
maður verður að forgangsraða.  

 

4.7.2 Fiskvinnslu- og sölufyrirtæki 

Þegar viðmælandi 4 er spurður um framtíðarsýn þróunar mannauðsins svarar hann: „Við 

erum [...] ekki mikið að gera í starfsmannamálum hjá okkur eins og er [...] við reynum 

auðvitað að bæta starfsmannamálin og reynum að ýta undir að fólk geti unnið sig upp 

innan fyrirtækisins.“          

 Í fiskvinnslu 2 segir viðmælandi 5 að stjórnendur fyrirtækisins séu aðeins byrjaðir 

að opna augun fyrir fræðslu starfsmanna og að í framtíðinni sé aukin fræðsla fyrirtækinu 

til góðs. Viðmælandi 5 segir:  

Líkt og með íslensku námskeiðin þá sjáum við alltaf meira og meira hvað það 
er gott að verkstjórar og bílstjórar tali íslensku. Við munum athuga frekar 
hvort starfsmenn væru til í að læra íslensku. Síðan mættum við 
stjórnendurnir vera duglegri að koma því á framfæri að ýmis 
fræðslunámskeið eru í boði í gegnum verkalýðsfélagið og kynna þeim fyrir 
þessum styrkjum frá verkalýðsfélaginu. 

 

4.7.3 Verslunar- og þjónustufyrirtæki 

Framtíðarsýn þróunar mannauðs hjá verslunarfyrirtæki 1 er að halda uppi starfsánægju 

og að vera samkeppnishæf um fólkið sitt, þannig að hægt sé að borga þeim 

samkeppnishæf laun. Viðmælandi 6 segir:  

Ég hef alltaf haft þá trú að þó að launin auðvitað skipti miklu máli þá er það 
samt ekki númer eitt, tvö og þrjú. Heldur að þér líði vel í vinnunni og þér 
finnist gaman að koma í vinnuna og það er okkar mottó. Fólk er það lengi í 
vinnu hjá okkur og við ætlum að halda því á sömu braut eins og við höfum 
verið að gera. 

Verslunarfyrirtæki 2 ætlar að halda áfram því sem hefur verið í gangi og vill auka 

fræðslumál fyrirtækisins líkt og hefur verið síðustu ár. Það er alltaf verið að reyna að 
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betrumbæta umhverfi starfsmanna. Í starfsmannamálum þessa stundina er mest verið 

að einbeita sér að því að gera vinnuaðstöðuna betri og nútímavæða alla gamla 

vinnuhætti. Fyrirtækið vill að starfsfólk geti bjargað sér sjálft og það er verið að vinna í 

því að búa til eitthvað miðlægt kerfi sem að allir starfsmenn hafa jafnan aðgang að. Ekki 

eitthvað sem að bara fjölskyldan hefur, heldur allir. Fyrirtækið er í stöðugri þróun og 

viðmælandi 7 endar á því að segja:  

Við tökum bara eitt skref í einu en þannig hefur það verið frá því fyrirtækið 
var stofnað. Engin hástökk heldur hefur þetta bara verið svona jafnt og þétt 
[...] ef að maður tekur of mörg skref þá geta skellirnir oft komið svolítið 
sterkir til baka. Og það hefur kannski fleytt okkur áfram [...] að við erum ekki 
að taka neina sénsa að óþörfu. 
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4.8 Samantekt niðurstaðna 

Niðurstöður gefa til kynna að þróun mannauðs var nokkuð breytileg hjá 

fjölskyldufyrirtækjunum sex.  

Tafla 2. Samanburður á þróun mannauðs hjá fjölskyldufyrirtækjunum sex. 

 Framleiðsla 

1 

Framleiðsla 

2 

Fiskvinnsla 

1 

Fiskvinnsla 

2 

Verslun 1 Verslun 2 

Starfs-

manna-

velta 

Lítil fyrir 

utan 

þjónustu-

störf 

Lítil fyrir 

utan 

þjónustu-

störf 

Lítil Lítil Lítil Lítil fyrir 

utan 

sumarstarfs-

fólk, ungt 

fólk og 

sölufólk 

Fjöl-

skyldu-

meðlimir 

fyrirtækis 

1,5% 4% 2,5% 8,6% 10% 18% 

Þarfa-

greining 

Já Já Nei Nei Nei Já 

Fræðslu-

áætlun 

Já Já Nei Nei Nei Já 

Fræðslu-

stj./ 

mannauðs-

stj. 

Já Já Nei Nei Nei Já 

Nýliða-

móttaka 

Já Já Já Já Já Já 

Formleg 

þjálfun 

Já Já Íslensku- 

námskeið 

Íslensku- 

námskeið 

Já Já 

Óformleg 

þjálfun 

Já Já Já Já Já Já 

Rafræn 

þjálfun 

Nei Nei Nei Nei Já Nei 

Frammi-

stöðu-

mælingar 

Já árlega í 

formi 

samtala 

Nei ekki 

markvisst 

Nei Nei Nei Já 

Hindranir 

fræðslu 

Fjármagn 

og 

vinnutími 

Starfsmanna

velta, 

fjármagn og 

vinnutíminn 

X Fjármagn 

og 

vinnutími 

Fjármagn Vinnutími/ 

tímaleysi 

Framtíðar- 

sýn 

Rafræn 

fræðsla, 

símenntun, 

alþjóða-

fræðsla 

Meiri 

tenging milli 

launa og 

fræðslu. 

Auka 

fræðsluna 

Bæta 

starfsmanna

mál 

Auka 

fræðslu 

Halda 

uppi 

starfs-

ánægju 

Auka 

fræðslu, bæta 

starfsmanna

mál 
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Tafla 2 sýnir að öll sex fyrirtækin áttu það sameiginlegt að starfsmannavelta þeirra var 

frekar lítil, mesta veltan var í þjónustustörfum framleiðslufyrirtækjanna og í verslun 2 

hjá ungu starfsfólki og sölufólki. Nokkuð mismunandi er hversu margir 

fjölskyldumeðlimir starfa innan fyrirtækja og prósentufjöldinn er frá 1,5% til 18%. 

Fyrirtækin sex áttu nokkra hluti sameiginlega. Helmingur fyrirtækjanna gerði 

þarfagreiningu til að greina fræðsluþörf. Þessi sami helmingur fyrirtækjanna var einnig 

með sérstaka fræðsluáætlun og sérstakann fræðslustjóra eða mannauðsstjóra starfandi 

í fyrirtækinu. Aðeins tvö fyrirtæki af sex gerðu frammistöðumælingar. Öll 

fjölskyldufyrirtækin voru með nýliðamóttöku, einhverskonar formlega þjálfun og 

óformlega þjálfun. Aðeins eitt fyrirtæki bauð starfsfólki sínu upp á rafræna þjálfun og 

var það í framtíðaráformum annars fyrirtækis að bæta rafrænni þjálfun við. Helstu 

hindranir fræðslu hjá fjölskyldufyrirtækjunum voru fjármagn sem fjögur þeirra stóðu 

frammi fyrir, helmingurinn nefndi að vinnutíminn væri stór hindrun fræðslu og aðrar 

hindranir sem voru nefndar voru vegna starfsmannaveltu og tímaleysis. Í framtíðarsýn 

hjá rúmum helmingi fyrirtækjanna var að auka fræðsluna, eitt fyrirtækið nefndi að það 

ætlar að tengja laun og fræðslu meira saman og tvö nefndu að þau ætli að bæta 

starfsmannamál sín.  

Tafla 3. Nýliðamóttaka hjá fjölskyldufyrirtækjunum sex.  
 

 Framleiðsla 

1 

Framleiðsla 

2 

Fiskvinnsla 

1 

Fiskvinnsla 

2 

Verslun 1 Verslun 2 

Nýliða- 

námskeið 

X X    X 

Fóstrakerfi X X X X X X 

Handbók X  X X  X 

 

Líkt og sjá má í töflu 3 var helmingur fjölskyldufyrirtækjanna, framleiðslufyrirtæki 1, 

framleiðslufyrirtæki 2 og verslunarfyrirtæki 2, með sérstakt nýliðanámskeið fyrir 

starfsfólkið. Öll fyrirtækin notuðu fóstrakerfi við móttöku nýliða. Fjögur fyrirtæki, 

fiskvinnsla 1, fiskvinnsla 2, framleiðslufyrirtæki 1 og verslun 2, voru með 

starfsmannahandbók til staðar með upplýsingum varðandi starfið og fyrirtækið. Sjá má í 

töflu 3 að framsleiðslufyrirtæki 1 og verslun 2 hafa allt þrennt til staðar, nýliðanámskeið, 

fóstrakerfi og handbók. Framleiðslufyrirtæki 2, fiskvinnsla 1 og fiskvinnsla 2 hafa tvennt 

til staðar en verslun 1 er aðeins með einn hlut, fóstrakerfi. 
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5 Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna þróun mannauðs hjá litlum og meðalstórum 

íslenskum fjölskyldufyrirtækjum. Við upphaf rannsóknar var lagt upp með að svara fimm 

rannsóknarspurningum og hér verða niðurstöður dregnar saman í samræmi við þær.  

 Fyrsta rannsóknarspurningin sem rædd var í inngangi hljóðar á eftirfarandi hátt. 

Hvernig er þróun mannauðs háttað í fjölskyldufyrirtækjum? Þróun mannauðs er nokkuð 

misjöfn innan þessara sex fjölskyldufyrirtækja sem tóku þátt í rannsókninni. Öll 

tilgreindu að þau væru með litla starfsmannaveltu en helmingur þeirra sagði að nokkur 

velta væri í þjónustustörfum fyrirtækisins og hjá sumarstarfsfólki. Þrjú fyrirtæki af sex 

gerðu þarfagreiningu til að greina fræðsluþörf starfsmanna sinna. Þessar niðurstöður 

styðja að verulegu leyti erlendar rannsóknir en samkvæmt þeim er þarfagreining sjaldan 

gerð í litlum og meðalstórum fjölskyldufyrirtækjum (Kotey og Folker, 2007). Þessi sömu 

þrjú fyrirtæki voru með sérstaka fræðsluáætlun til staðar og starfandi fræðslustjóra eða 

mannauðsstjóra. Öll sex fyrirtækin voru með ákveðið ferli í kringum nýliðamóttökuna og 

öll notuðust við fóstrakerfi. Formlegt nám var til staðar í öllum fyrirtækjunum en misjafn 

var hversu mikið. Eina formlega námið sem fiskvinnslurnar tvær voru með var 

íslenskunámskeið sem haldin voru reglulega fyrir erlenda starfsmenn. Öll fyrirtækin 

notuðu óformlegt nám líkt og fóstrakerfi. Aðeins eitt fyrirtæki notaði rafrænt nám. Tvö 

fyrirtæki af sex gerðu reglulega frammistöðumælingar þar sem reynt var að mæla hvort 

fræðsla skilar sér inn í starfið. Helstu hindranir fyrir fræðslu hjá fyrirtækjunum var 

kostnaðurinn og vinnutíminn. Fimm fyrirtæki nefndu að fjármagn eða kostnaður 

fræðslunnar væri helsta hindrunin og fjögur fyrirtæki nefndu vinnutíma eða tímaleysi. 

Þetta er í samræmi við fræðin sem segja að algengt sé að takmarkað fjármagn lítilla og 

meðalstórra fyrirtækja sé ein helsta hindrun fyrir þjálfun og þróun starfsmanna (Hill og 

Stewart, 2006; Kotey og Folker, 2007). Niðurstöðurnar gefa til kynna að það sé mjög 

mismunandi hvernig fjölskyldufyrirtæki hátta þróun mannauðs og hversu mikið hugað er 

að fræðslumálum.          

 Önnur spurningin var um hvernig tekið væri á móti nýliðum hjá 

fjölskyldufyrirtækjum. Nýliðamóttakan var í nokkuð föstum skorðum hjá 

fjölskyldufyrirtækjunum sex og flest fyrirtækin tóku mjög vel á móti starfsmönnum 

sínum. Misjafnt var eftir fyrirtækjum hversu lengi nýliðafræðslan stóð yfir og einnig var 
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misjafnt hvernig nýliðamóttökunni var háttað eftir fjölskyldufyrirtækjum. Öll fyrirtækin 

áttu það sameiginlegt að nota fóstrakerfi þar sem yfirmaður eða reyndari starfsmaður 

tók á móti nýliðanum og kenndi honum starfið. Fjögur fjölskyldufyrirtæki voru með 

starfsmannahandbók þar sem ýmsar upplýsingar voru aðgengilegar fyrir nýliða og 

nýliðaþjálfun. Þrjú þeirra voru með nýliðanámskeið fyrir starfsfólkið til kynna fyrirtækið, 

starfið og fleira þess háttar. Til að draga saman standa framsleiðslufyrirtæki 1 og verslun 

2 best að móttöku nýliða og eru einu fyrirtækin sem eru með allt þrennt til staðar, 

nýliðanámskeið, fóstrakerfi og handbók.        

 Þriðja rannsóknarspurningin var um hvort stærð fjölskyldufyrirtækis hefði áhrif á 

hvernig þróun mannauðs væri háttað innan fyrirtækisins. Ekki var hægt að greina mikinn 

mun á hvernig þróun mannauðs var háttað hjá fyrirtækjunum sex eftir því hvort þau 

voru lítil eða meðalstór. Það virðist sem fræðsla hjá litlum og meðalstórum 

fjölskyldufyrirtækjum sé jafn mismunandi og fyrirtækin eru mörg í þessu tilfelli. Líkt og 

hefur komið fram voru verslunarfyrirtækin tvö lítil að stærð en fiskvinnslurnar tvær og 

framleiðslufyrirtækin tvö meðalstór. Það kom helst á óvart hversu vel verslun 2 stóð að 

þróun mannauðs þar sem það flokkast sem lítið fyrirtæki. Það sem kemur líka á óvart 

hvað fiskvinnslurnar tvær sem eru meðalstórar huga lítið að fræðslu og þróun 

mannauðsins. Segja má að helmingur meðalstóru fyrirtækjana séu að huga lítið að 

starfsmannaþróun en hinn helmingurinn sinnir starfsmannaþróun vel og virðist leggja 

mikla áherslu á þróun mannauðs innan fyrirtækisins. Sama má segja með litlu 

fjölskyldufyrirtækin, annað fyrirtækið, verslun 2, leggur mikla áherslu á fræðslumál. 

Verslun 2 hefur fræðslustjóra, fræðsluáætlun, gerir þarfagreiningu og frammistöðumat 

fram yfir verslun 1 sem gerir ekkert af þessum hlutum. Niðurstöður gefa til kynna að 

ekki sé munur á fræðslumálum lítilla og meðalstórra fjölskyldufyrirtækja. Fá fyrirtæki 

eru í rannsókninni og því getur verið erfitt að fullyrða um almennt ástand. Þetta er ekki í 

samræmi við erlendar rannsóknir sem gefa til kynna að minna sé eytt í þróun mannauðs 

hjá litlum fyrirtækjum þegar gerður er samanburður við stærri fyrirtæki. Einnig er 

algengt að lítil fyrirtæki hafi enga sérstaka mannauðsstjórn eða starfsmann í 

fræðslumálum og algengara að meðalstór fyrirtæki séu með sérstakan starfsmann sem 

sér um fræðslumál fyrirtækisins (Rigg og Trehan, 2002; Mankin, 2009). Helmingur 

meðalstóru fjölskyldufyrirtækjanna er með fræðslustjóra og gerir þarfagreiningu sem og 

líka helmingur litlu fjölskyldufyrirtækjanna sem er nokkuð í takt við erlendar rannsóknir. 
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Samkvæmt Mankin (2009) er þarfagreining ekki oft notuð og algengt að engin 

fræðslustjóri sé til staðar í litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Eigandi eða stjórnandi 

sér oft um þessi hlutverk ásamt öðrum verkefnum fyrirtækisins.   

 Fjórða spurningin var hvort fjöldi fjölskyldumeðlima hefði áhrif á þróun 

mannauðs í fjölskyldufyrirtækjum. Fjöldi fjölskyldumeðlima í fyrirtækinu er breyta sem 

ekki virðist skipta máli varðandi það hvernig þróun mannauðs er háttað. Þau fyrirtæki 

sem standa best að þessum málum eru framleiðslufyrirtæki 1 sem hlutfallslega hefur 

fæstu fjölskyldumeðlimi og svo verslun 2 sem hefur hlutfallslega flesta 

fjölskyldumeðlimi.         

 Að lokum var fimmta rannsóknarspurningin varðandi hver væri munurinn á 

þróun mannauðs fjölskyldufyrirtækja eftir því í hvaða atvinnugrein þau störfuðu. Þegar 

niðurstöðurnar eru skoðaðar út frá því í hvaða atvinnugrein fyrirtækin starfa má sjá 

nokkurn mun á því hvernig fræðslumálum er háttað í þessari takmörkuðu rannsókn. 

Framleiðslufyrirtækin tvö sinna þróun mannauðs vel og gera bæði þarfagreiningu, eru 

með fræðsluáætlun eða mannauðsstjóra, hafa bæði formlega og óformlega þjálfun fyrir 

starfsmenn sína og hafa sérstakt fyrirkomulag á nýliðamóttökunni. Helsti munurinn er á 

framleiðslufyrirtækjunum og fiskvinnslunum. Báðir viðmælendur fiskvinnslunna 

viðurkenndu að fræðslumál og þróun mannauðs væri ekki ofarlega á forgangslista 

fyrirtækjanna. Fiskvinnslurnar eiga það sameiginlegt að gera enga þarfagreiningu, hafa 

ekki fræðsluáætlun né sérstaka manneskju sem sér um fræðslumál fyrirtækisins. Það er 

varla hægt að segja að formleg þjálfun sé til staðar en báðar fiskvinnslurnar bjóða ekki 

upp á neitt formlegt nám fyrir utan einstaka íslenskunámskeið fyrir erlenda starfsmenn. 

Mikið samræmi er í svörum viðmælenda 4 og 5 sem starfa í fiskvinnslum 1 og 2. Hjá 

verslunarfyrirtækjunum tveimur var þó ekki mikið sameiginlegt. Bæði fyrirtækin voru 

með þó nokkuð mikið formlegt nám til staðar og algengt var að starfsmenn væru sendir 

á námskeið. Hægt er að álykta að þó nokkur munur sé á þróun mannauðs eftir því í 

hvaða atvinnugrein fjölskyldufyrirtæki starfa. Mjög lítið er vitað um þetta, höfundur 

fann engar aðrar rannsóknir tengdar því hvort sé mikill munur á þróun mannauðs eftir 

atvinnugreinum fyrirtækja. Niðurstöður gefa til kynna að munur sé á milli atvinnugreina. 

Hægt er að áætla að ýmsar ástæður eins og eðli vörunnar og starfsins sem og kunnátta 

starfsfólks og stjórnenda.        

 Fræðsla og þróun starfsmanna ætti að vera ofarlega í huga fyrirtækja sama af 
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hvaða stærðargráðu þau eru eða í hvaða atvinnugrein þau starfa. Rannsóknir sýna að 

ýmis ávinningur fæst þegar hugað er að þessu málefni. Ekki bara fá starfsmenn betri 

skilning á starfi sínu heldur eykst áhugi þeirra og starfsánægja eykst. Tryggð starfsmanna 

eykst og starfsmannavelta minnkar. Starfsmannafræðsla eflir gæði fyrirtækisins og eykur 

samkeppnishæfni þess (Ellström og Kock, 2008). Því ættu fyrirtæki stór og smá að huga 

að mikilvægi þróunar mannauðs.  

 

5.1 Takmarkanir rannsóknar 

Helsta takmörkun rannsóknarinnar er að úrtakið er smátt og því er óvíst hversu vel það 

endurspegli þýðið. Rannsóknarniðurstöður byggjast á sjö viðtölum og því endurspegla 

gögnin aðeins viðhorf og reynslu þessara viðmælenda. Rannsóknin gefur betri skilning á 

því hvernig þróun mannauðs er háttað hjá fjölskyldufyrirtækjum en ekki er hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðunum þar sem þátttakendahópurinn var of lítill. Einnig hefði 

úrtaksaðferðin getað verið betri en leitarvélin Google bauð upp á auðveldan hátt til að 

finna þau fjölskyldufyrirtæki sem voru starfandi á Íslandi. Rannsakandi valdi 

þátttakendur með hentugleikaúrtaki og því er ekki hægt að draga ályktanir um þýðið þó 

úrtakið gefi vísbendingar um fjölskyldufyrirtækin. 

 

5.2 Framtíðarrannsóknir 

Áhugavert væri að skoða nokkur álitaefni nánar. Þar má meðal annars nefna aðrar 

atvinnugreinar heldur en verslun, framleiðslu og fiskvinnslu hjá fjölskyldufyrirtækjum. 

Einnig væri áhugavert að skoða fyrirtæki sem flokkast sem stór og bera þau saman við 

lítil og meðalstór fjölskyldufyrirtæki. Þá væri líka fróðlegt að tengja saman velgengni 

fyrirtækis og þróun mannauðs. Þá er hægt að skoða hvort að þau fyrirtæki sem huga vel 

að þróun mannauðsins gangi á eitthvern hátt betur með rekstur fyrirtækisins, þá þyrfti 

að finna góðan mælikvarða á velgengni sem gæti þó verið flókið. Það er mikið af 

rannsóknarmöguleikum fyrir framtíðarrannsóknir og þetta er aðeins lítill hluti af því sem 

hægt er að rannsaka hjá íslenskum fjölskyldufyrirtækjum og þróun mannauðs.   

 Til að fá ítarlegri mynd og ályktunarbærari gögn um þróun mannauðs hjá litlum 

og meðalstórum fjölskyldufyrirtækjum á Íslandi er frekari rannsókna þörf. 
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6  Lokaorð 

 

Í þessari rannsókn var fjallað um þróun mannauðs hjá fjölskyldufyrirtækjum á Íslandi. 

Eigindleg aðferðafræði var notuð og tekin sjö viðtöl við starfsmenn sex 

fjölskyldufyrirtækja. Þar sem úrtakstærð rannsóknarinnar var lítil ber að forðast að 

yfirfæra rannsóknarniðurstöður yfir á stærra þýði, eða öll fjölskyldufyrirtæki. Áætla má 

að fjölskyldufyrirtæki séu stór hluti af íslenskum fyrirtækjum en þau hafa lítið verið 

rannsökuð hér á landi sem þarf að bæta.       

 Markmiðið var að kanna hvernig þróun mannauðs væri almennt háttað hjá 

fjölskyldufyrirtækjum. Þá var sérstaklega skoðað hvernig nýliðamóttöku innan 

fyrirtækjanna væri háttað. Athugað var hvort að munur væri á því hvernig þróun 

mannauð með sérstakri áherslu á fræðslumál væri á milli lítilla og meðalstórra 

fjölskyldufyrirtækja. Einnig var athugað hvort að munur væri á þróun mannauðs hjá 

fjölskyldufyrirtækjum eftir því í hvaða atvinnugrein þau starfa.    

 Rannsóknarspurningunum var svarað eftir bestu getu út frá niðurstöðunum og 

það kom í ljós að þróun mannauðs er nokkuð mismunandi sinnt hjá íslenskum 

fjölskyldufyrirtækjum. Flestöll fjölskyldufyrirtækin sýndu þróun mannauðsins mikinn 

áhuga og áhersla var lögð á að starfsmannafræðslu væri sinnt eftir bestu getu. 

Þriðjungur fjölskyldufyrirtækjanna voru ekki mikið að einblína á starfsmannafræðslu eða 

þróun mannauðs. Þegar nýliðafræðsla og móttaka var skoðuð hjá 

fjölskyldufyrirtækjunum kom í ljós að öll fyrirtækin voru með fóstra sem kenndi 

nýliðanum starfið fyrstu dagana eða vikurnar. Helmingur fjölskyldufyrirtækjanna voru 

svo með sérstakt námskeið sem að nýir starfsmenn þurftu að sækja áður en þeir hófu 

störf. Ekki fannst munur á fræðslu fjölskyldufyrirtækjanna eftir því hvort þau voru lítil 

eða meðalstór. Samkvæmt rannsóknum ættu meðalstór fyrirtæki að vera með meira 

formlegt nám heldur en lítil fyrirtæki og almennt huga meira að fræðslumálum. Einnig 

var skoðað hvort fjöldi fjölskyldumeðlima hefðu áhrif á hvernig þróun mannauðs væri 

háttað innan fyrirtækisins en ekki fannst neinn munur á þróun mannauðs eftir fjölda 

fjölskyldumeðlima. Þegar að þróun mannauðs var skoðuð út frá atvinnugrein 
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fjölskyldufyrirtækjanna kom í ljós að framleiðslufyrirtækin huguðu mest að þróun 

mannauðsins af þessum þremur atvinnugreinum. Fiskvinnslurnar huguðu minnst að 

þróun mannauðsins. 
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Viðauki 1 

 

Kynningarbréf:  

 

Góðan daginn.  

Ég er nemandi í meistaranámi í viðskiptafræðideild við Háskóla Íslands og er að skoða 

fræðslu- og þróun mannauðs í meðalstórum fjölskyldufyrirtækjum. Aðallega langar mig 

að heyra hvernig nýliðamóttöku er háttað í fyrirtækinu og heyra hvernig starfsþróun og 

námi er háttað.  

Ég sendi þetta bréf í von um þátttöku fyrirtækisins í rannsókninni með því að stjórnandi 

þess veiti viðtal um fræðslu og þróunarmál þess. Viðtalið mun taka að hámarki 

klukkustund. Þátttakan er mikilvægur liður í að ég geti unnið að MS-lokaverkefni mínu 

og er hún gríðarlega mikils metin. Nafnleynd fyrirtækisins verður tryggð og öllum 

upplýsingum eytt eftir úrvinnslu gagna. Því verður ekki hægt að rekja viðtöl einstakra 

fyrirtækja.  

Ég mun fylgja þessum póst eftir á næstu dögum og vonandi er hægt að komast að 

samkomulagi um tímasetningu sem hentar til viðtals. Ef þú hefur spurningar þá 

vinsamlegast hafðu samband í tölvupósti auj5@hi.is eða í síma 824-6626.  

Með fyrirfram þökk, Auður Jensdóttir.  
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Viðauki 2 

Viðtalsrammi – Fræðslu- og þróunarmál í fjölskyldufyrirtækjum: 

Nafn fyrirtækis:  

Nafn starfsmanns:  

1. Grunnupplýsingar – stjórnandi sem veitir viðtal: 

- Gætir þú byrjað á því að segja mér frá þér.  

- Hvaða menntun ertu með?  

- Hvaða starfsreynslu hefur þú?  

- Hvað ertu búin/n að starfa lengi hjá fyrirtækinu? 

- Hvaða stöðu gegniru? Hvaða hlutverki gegnir þú í þeirri stöðu? 

2. Fyrirtækið: 

- Hver stofnaði fyrirtækið? 

- Hvenær var það stofnað?  

- Kynslóð númer?  

- Starfsemi og þjónusta – hvers konar fyrirtæki er þetta? Hvernig myndir þú 

lýsa rekstri fyrirtækisins?  

- Hversu margir starfsmenn starfa hjá fyrirtækinu í dag?  

- Hversu margir fjölskyldumeðlimir starfa hjá fyrirtækinu?  

- Er einhver stjórnandi innan fyrirtækisins sem er ekki fjölskyldumeðlimur? 

- Kynjahlutfall starfsmanna? 

- Menntunarstig starfsmanna?  

- Er mikil starfsmannavelta hjá fyrirtækinu?  

- Hvernig er samspil fjölskyldulífsins og rekstur fyrirtækisins?  

- Hvernig finnst þér að vinna með fjölskyldumeðlimum?  

3. Þarfagreining og starfsþróunarstefna: 

- Er gerð þarfagreining í fyrirtækinu þar sem metið er hvort þörf er á ákveðnum 

aðgerðum, líkt og fræðsla eða þjálfun starfsmanna?  

- Er fyrirtækið með ákveðna fræðslu-/starfsþróunarstefnu? Fræðsluáætlun?  

- Eruð þið með mannauðsstjóra? Fræðslustjóra? Einhvern sem sér 

mannauðsmál og þróun mannauðs?  

4. Nýliðar 
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- Notist þið við einhverja sérstaka ferla við ráðningu starfsmanna?  

- Hvernig fer móttaka nýliða fram (nýliðaþjálfun)?  

5. Þróun mannauðs - starfstengdur lærdómur 

- Hvaða leiðir er farið í fræðslu/lærdómi starfsmanna? 

- Fer formleg þjálfun fram, t.d. námskeið og nám í skólakerfi?  

- Fer rafræn þjálfun fram innan fyrirtækisins?  

- Óformleg þjálfun? 

- Hefur fyrirtækið notast við eftirfarandi starfsþjálfanir:  

-fóstrakerfi (e. mentor)? (reyndari samstarfsmaður tekur að sér að leiða nýjan 

starfsmann inn í starf fyrstu dagana eða vikurnar í starfi, t.d. lært með því að 

sitja við hliðin á starfsmanni og læra af honum)  

-markþjálfi (e. coaching)? (coaching er styttra en mentorkerfið, er kannski 

bara í einhverjar vikur. Hefur það hlutverk að hvetja, leiðbeina og styðja 

markþega til þess að ná settum markmiðum í starfi) 

-teymisvinnu? 

- Fer þjálfun/fræðsla starfsmanna helst fram á vinnustaðnum og/eða utan hans?  

- Fer þjálfun/fræðsla helst fram á vinnutíma? 

- Frammistöðumælingar? Er einhverskonar eftirfylgni og mælingar á því 

hvernig t.d. námskeið eða önnur fræðsla skilar sér inn í starfið?  

- Hverjar telur þú að séu helstu hindranirnar fyrir þróun mannauðs/þjálfun 

starfsmanna?  

- Dettur þér eitthvað sérstakt í hug sem þið gætuð breytt í þróun í 

starfsmannamálum hjá ykkur?  

- Hver er framtíðarsýn fyrirtækisins á þróun mannauðs? 

6. Að lokum:  

- Er eitthvað annað sem þér langar að koma inn á sem ég hef ekki spurt að? 

Eitthvað að lokum sem að þér finnst mikilvægt varðandi fræðslu- og 

þróunarmál fyrirtækisins?  


